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Czym są dystrybucje Linuksa?

Jest to system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux.

Różnią się od siebie podstawowymi usługami i programami, takimi
jak: powłoka, skrypty startowe lub aplikacje początkowe.

Kilka najpopularniejszych dystrybucji:
➭ Linux Mint
➭ Ubuntu
➭ Fedora



Czym są dystrybucje Linuksa?
Klasyfikacja systemów Linuksowych

Komercyjność
Komercyjne, niekomercyjne

Dostosowanie do poszczególnych maszyn
Serwery, komputery biurowe, laptopy

Priorytety użytkownika
Bezpieczeństwo, przenośność

✾ Linux Mint jest łatwy w użyciu i głownie przeznaczony dla
komuperów biurowych
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Szybka charakterystyka Minta

Skierowany głównie do użytkowników początkujących, kładzie
nacisk na prostotę oraz komfort użytkowników, co umożliwia wiele
nakładek graficznych.

Posiada dużą ilość wbudowanego oprogramowania: wtyczka Adobe
Flash Player, Java oraz wiele kodeków dźwięku i obrazu.



Historia Minta - od Ady do Umy

Wersja 1.0 “Ada” wydana przez Clémenta Lefèbvre’a w 2006 roku



Historia Minta - od Ady do Umy

Wersja 2.0 “Barbara” to pierwsza wersja, która używa Ubuntu jako
kodu bazowego



Historia Minta - od Ady do Umy

Wersja 12.0 “Lisa” - wzloty i upadki



Historia Minta - od Ady do Umy

Wersja 20.2 “Uma” najnowsza dystrybucja z 8 lipca 2021



Instalacja Linux Mint

Linux Mint można pobrać z oficjalnej strony:
https://linuxmint.com/

Najnowszą wersją jest 20.2 “Uma”, która będzie wspierana aż do
2025 roku

Kolejna wersja 20.3 “Una” jest aktualnie w wersji beta

Lista wspieranych wersji znajduje się na oficjalniej stronie wraz z
datami wygaśnięcia wsparcia

https://linuxmint.com/


Aplikacje Linux Mint

✷ mintMenu - rozbudowane menu środowiska GNOME
✷ mintDesktop - narzędzie do konfiguracji środowiska GNOME
✷ mintWifi - narzędzie do sterowników sieciowych
✷ mintBackup - tworzenie kopii zapasowej
✷ mintInstall - menedżer oprogramowania
✷ mintUpdate - aktualizacja systemu
✷ mintUpload - wysyłanie plików poprzez FTP (+HTP)



linuxmint.com
Jak sam Linux Mint się przedstawia?
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Social network



Linux Mint Debian Edition
czyli co gdyby Ubuntu zostało wygaszone

Zapewnia trwałość dystrybucji w przypadku wygaszenia wsparcia
dla Ubuntu.

Zbudowana jest na podstawie Debiana zachowując jak najwięcej z
Linux Mint.

Wersja 1.0 “Debian” została stworzona w 2014 roku.

Najnowszą wersją jest 4.0 “Debbie”, data wsparcia: TBD.



Linux Mint Debian Edition
4.0 “Debbie”
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Koniec

Dziękujemy za uwagę


