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1 Plan prezentacji
Wykonana prezentacja miała na celu zapoznanie z dystrybucją Linux Mint.
Informacje zostały zaprezentowane w poniższej kolejności:

❀ Czym są dystrybucje Linuksa?

❀ Szybka charakterystyka Minta

❀ Historia Minta

❀ Instalacja Linux Mint

❀ Aplikcje Linux Mint

❀ Linux Mint Debian Edition

❀ Bibliografia

❀ Koniec

2 Czym są dystrybucje Linuksa?
Dystrybucją Linuxa nazywamy system operacyjny zbudowany na bazie jądra
Linux. Większość z nich ma w sobie dużo elementów projektu GNU, czyli sys-
temu operacyjnego złożonego z wolnego oprogramowania.
Dystrybucje różnią się od siebie podstawowymi programami i usługami, takimi
jak między innymi: powłoka, narzędzia konfiguracyjne oraz często aplikacje
użytkowe, dostępne od razu po zainstalowaniu systemu.
Do najpopularniejszych dystrybucji należą:

✦ Linux Mint
O którym jest ta prezentacja

✦ Ubuntu
Powszechnie używana dystrybucja, szczególnie wśród początkujących

✦ Fedora
Dystrybucja zawierająca wiele nowinek technicznych, lecz często nie są
one dokładnie testowane, co rodzi problemy ze stabilnością

Dystrybucje Linuksowe można klasyfikować względem różnych kryteriów:

✩ Komercyjność
Komercyjne, bądź niekomercyjne
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✩ Dostosowanie do poszczególnych maszyn
Poszczególne dystrybucje są tworzone z myślą o pracy na Serwerach, kom-
puterach biurkowych, bądź laptopach. Jedną z dystrybucji, przeznaczo-
nych w szczególności dla serwerów jest CentOS, na komputery biurtowe
oraz laptopy najczęściej wybiera się Ubuntu lub Linuks Mint.

✩ Priorytety użytkowania
W zależności od pożądanych cech, można wybrać dystrybucje najbardziej
bezpieczną, przenośną lub przyjazną graficznie.

Omawiany w dzisiejszej prezentacji Linux Mint, jest łatwy w użyciu oraz prze-
znaczony głównie dla komputerów biurkowych oraz laptopów.

3 Szybka charakterystyka Minta
Linux Mint jest dystrybucją skierowaną głównie do użytkowników początkują-
cych.
Kładzie od nacisk na prostotę interfejsu oraz komfort użytkownika, co umożliwia
wiele nakładek graficznych. Podobnie jak Ubuntu, Mint posiada przyjemną dla
oka oprawę graficzną, którą można konfigurować wedle uznania użytkownika.
Dystrybucja ta posiada również dużą ilość wbudowanego oprogramowania. Po-
zwala to mniej doświadczonym szybkie zaczęcie pracy, bez konieczności ręcznej
instalacji wielu programów takich jak np.: Adobe Flash Player, Java oraz wielu
kodeków dźwięku i obrazu.

4 Historia Minta
W prezentacji przedstawiono jedynie wybrane momenty z historii Linux Mint,
było to:

✺ Powstanie pierwszej wersji Linux Mint 1.0 “Ada”, która została wydana
przez Clémenta Lefèbvre’a w 2006 roku. Była ona bazowana na Kubuntu
6.06

✺ Powstanie drugiej wersji 2.0 “Barbara”, której kod z kolei był bazowany
już na Ubuntu

✺ Próba płynnego przejścia z GNOME 2 do GNOME 3 przy wydaniu 12.0
“Lisa”, które skończyło się wieloma błędami

✺ Przedstawienie najnowszej wersji 20.2 “Uma” wydanej 8 lipca 2021

5 Instalacja Linux Mint
Dystrybucję Linux Mint można pobrać z oficjalnej strony:

3



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.
Z oficjalnej strony można pobrać wersje 19.0 - 20.3, na stronie można także
sprawdzić do kiedy dana wersja będzie wspierana.

6 Aplikacje Linux Mint
Linux Mint stworzył całą listę własnych aplikacji, które spełniają szeroki zakres
funkcji niezbędnych przy pracy.

✷ 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)

Oprócz listy aplikacji w prezentacji były też umieszone fragmenty z oficjalnej
strony internetowej. Można na nich zobaczyć co obiecuje Linux Mint oraz jak
rozbudowane są ich media społecznościowe.
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7 Linux Mint Debian Edition
Linux Mint jest dystrybucją, która mocno opiera się na Ubuntu, co jednak gdyby
Ubuntu przestałoby być wspierane?
Linux Mint z myślą o takiej sytuacji rozpoczęło projekt nazwany Linux Mint
Debian Edition, jest to jak sama nazwa wskazuje Linux Mint zbudowany na
podstawie Debiana zachowując jak najwięcej już znanych elementów.
Pierwsza wersja 1.0 “Debian” została stworzona w 2014 roku a najnowszą wersją
jest 4.0 “Debbie”, której data wsparcia jest jeszcze nieznana.

8 Bibligrafia
Zdjęcia

• “I am out of the box” odręczny rysunek Anna Kraśnieńska (współtwórca
prezentacji)

• linuxmint.com zrzuty ekranu oficjalnej strony linuxmint.com

Informacje

• Wikipedia

• linuxmint.com
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