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Introduktion till Linux Mint
Linux Mint är ett operativsystem konstruerat för att fungera på de flesta moderna system,
inkluderat datorer av x86 och x64-typ. 

Linux Mint  fyller  samma roll  som Microsoft  Windows,  Apple Mac OS,  och det  fria
BSD  OS.  Linux  Mint  är  även  konstruerat  för  att  fungera  tillsammans  med  andra
operativsystem (inklusive de som anges ovan), och kan automatiskt konfigurera en ”dual
boot”-  eller  ”multi-boot”-miljö  (där  användaren  väljer  vilket  operativsystem som ska
startas när datorn sätts igång) under installationen.  

Linux Mint är ett utmärkt operativsystem för privatpersoner och för företag. 

  Historik

Linux Mint är ett modernt operativsystem; dess utveckling startade år 2006. Det är dock
uppbyggt  på mogen och väl beprövad mjukvarubas  och använder  bland annat  Linux-
kärnan, GNU-verktygen och skrivbordsmiljön MATE. Det förlitar sig även på  Ubuntu-
och Debian-projekten och använder deras system som bas.

Linux  Mint-projektet  fokuserar  på  att  förenkla  och  effektivisera  det  dagliga  dator-
användandet.  Under  ytan  på  operativsystemet  finns  ett  enormt  programutbud  och  en
samling väl integrerade tjänster. 

Linux Mint blev snabbt populärt och fler och fler människor använder det varje dag. 

  Syfte

Syftet med Linux Mint är att tillhandahålla ett effektivt  och lättanvänt operativsystem
som hemmaanvändare och företag kan använda kostnadsfritt  och som dessutom är så
elegant som möjligt. 

En av ambitionerna med Linux Mint-projektet är att bli det bästa operativsystemet som
finns,  genom  att  göra  det  enkelt  för  människor  att  använda  avancerade  teknologier,
istället  för  att  begränsa  dem  (och  därmed  reducera  deras  möjligheter),  eller  kopiera
strategier tagna av andra utvecklare. 

Målet är att utveckla vår egna idé av den idealiska skivbordsmiljön. Vi anser att det är
bäst att göra det mesta av de moderna teknologier som existerar i Linuxvärlden och göra
det enkelt för alla att använda dess mest avancerade funktioner. 
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  Versionsnummer och kodnamn 

Versionsnummer och kodnamn följer en unik logik i Linux Mint: 

• Kodnamn tillhandahåller ett sätt att referera till utgåvor av Linux Mint som är mer
bekant än att använda ett versionsnummer.

• Linux  Mint  har  sedan  version  5  följt  en  sex-månaders  utgivningscykel  och
använder ett förenklat versions-system, där versionsnumret ökas var sjätte månad
för större utgåvor. 

• Om revideringar görs till en viss utgåva (liknande ”Service Pack” i Windows) får
versionsnumret ett mindre revideringsinkrement. ”3” blir t.ex. ”3.1”.

• Efter version 17 kommer utgåvorna varje sjätte månad att vara baserade på en
långtidssupport  (LTS)  version  med  mindre  inkrement,  vilket  ger  alla  dessa
utgåvor en långtidssupport-status.

• Kodnamn i Linux Mint är alltid kvinnonamn med sista bokstaven ”a”. De är i
alfabetisk ordning och den första bokstaven av kodnamnet motsvarar versions-
numret i alfabetet.

Linux Mint har hittills använt sig av följande kodnamn:

Version Kodnamn

1.0 Ada

2.0 Barbara

2.1 Bea

2.2 Bianca

3.0 Cassandra

3.1 Celena

4.0 Daryna

5 Elyssa

6 Felicia

7 Gloria

8 Helena

9 Isadora

10 Julia
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11 Katya

12 Lisa

13 Maya

14 Nadia

15 Olivia

16 Petra

17 Qiana

17.1 Rebecca

17.2 Rafaela

  Utgåvor

En utgåva är en version av Linux Mint som är specialicerad för att tillgodose specifika
behov.  Den  här  guiden  omfattar  MATE Edition.  Här  är  några  av  de  mest  populära
utgåvorna: 

• MATE Edition (använder skrivbordsmiljön MATE)
• Cinnamon Edition (använder skrivbordsmiljön Cinnamon)
• KDE Edition (använder skrivbordsmiljön KDE)
• Xfce Edition (använder skrivbordsmiljön Xfce)

Om du inte  vet  vilken  utgåva  du ska använda,  välj  MATE Edition.  Den är  inte  lika
populär  som  Cinnamon  Edition  men  den  är  kompatibel  med  ett  bredare  utbud  av
hårdvara.

Observera: Om du har för avsikt att distribuera eller använda Linux Mint kommersiellt i
USA eller i  Japan, och är osäker på patentlagstiftningen,  bör du använda dig av ”No
Codecs”-utgåvan.

  Om du behöver hjälp

Linux  Mint-communityt  är  väldigt  hjälpsamt  och  aktivt.  Om du  har  frågor  eller  ett
problem relaterat till Linux Mint, bör du kunna få hjälp av andra användare via internet. 

Se till att först registrera dig på ”Linux Mint Forumet”. Det här är den primära platsen att
få hjälp på: http://www.linuxmint.com/forum.

Om du vill chatta med andra användare kan du ansluta dig till IRC-chattrummet. I Linux
Mint startar du bara ”HexChat” från menyn. Om du använder ett annat operativsystem
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eller en annan IRC-klient, se till att ansluta till servern ”irc.spotchat.org” och anslut sedan
till kanalerna ”#linuxmint-help” och ”#linuxmint-chat”. 

Linux Mint använder Ubuntus förråd (mer om vad det betyder nedan) och är därför fullt
kompatibelt  med det,  så de flesta  resurser,  artiklar,  guider,  och program utvecklat  för
Ubuntu fungerar även för Linux Mint. Om du inte hittar hjälp för ett specifikt ärende, se
till att söka på samma ärende för Ubuntu. 

Observera: Ubuntu är ett annat operativsystem baserat på GNU/Linux.

Observera:  Ett  förråd kan liknas vid en förvaringsplats på internet  där program är lagrade och görs
tillgängliga för operativsystemet att installera och uppdatera ifrån. De flesta operativsystem baserade på
GNU/Linux använder förråd och ansluter till dem via HTTP eller FTP för att installera och uppgradera
sin mjukvara.

Installation av Linux Mint
Du kan ladda ner Linux Mint gratis. Det kommer som en ISO-fil som du behöver för att
bränna en DVD. LiveDVD'n är sedan startklar och tillhandahåller ett fullt funktionellt
operativsystem där du kan prova det utan att innehållet på din hårddisk påverkas. Med
andra  ord,  du  kan  ha  Linux  Mint  på  en  DVD  och  testa  det,  medan  din  nuvarande
installation lämnas helt intakt.

Observera: Det är också möjligt att skriva ISO-avbildningen till en USB-sticka eller annan minnesenhet
och  starta  ifrån,  eller  att  starta  från  ISO-avbildningen  på  hårddisken,  men  dessa  alternativ  är  mer
avancerade  och  metoden  presenterad  här  är  rekommenderad.  För  hjälp med andra  installations-  och
körmetoder av Linux Mint, vänligen besök forumet.

Om du gillar vad du ser, kan du välja att installera Linux Mint på din hårddisk, direkt från
liveDVD'n. Alla nödvändiga verktyg (partionering och installationsverktyg) finns redan
på DVD-skivan. 

  Ladda ner ISO-filen

Observera: Om du inte har en bredbandsanslutning, eller om din internetanslutning är för
långsam  kan  du  beställa  en  installations-DVD  från  den  här  websidan:
http://www.osdisc.com

Du kan annars besöka Linux Mints nedladdningssida här:

http://www.linuxmint.com/download.php

Välj sedan utgåvan som du är intresserad av.
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Från denna sida borde du kunna hitta: 

 en MD5-signatur
 en torrent-länk
 en lista med nedladdningsspeglar

Filen du behöver ladda ner är en ISO-fil. Det finns två sätt att hämta den här filen, via
torrent (ett ”Peer to Peer”-protokoll) eller via en nedladdningsspegel (HTTP- eller FTP-
protokoll). När din nedladdning är klar, kan du kontrollera att din ISO-fil inte är korrupt
genom att kontrollera dess MD5-signatur. 

    Via Torrent

Torrent är ett ”Peer to Peer” (P2P) protokoll. Istället för att ladda ner från en central plats,
låter en torrent dig ladda ner delar av ISO-filen från olika personer över internet. 

Ju fler  människor som laddar ner ISO-filen, desto högre blir nedladdningshastigheten.
Detta är det rekommenderade sättet att ladda ner Linux Mint. 

      Installera en Torrent-klient

Du behöver en bit mjukvara kallat ”torrent-klient” för att ladda ner filer via torrent.

Om du använder Linux kan du installera ”Transmission”. Om du använder Linux Mint är
Transmission redan installerat. 

Om du använder Windows kan du använda µTorrent.

      Ladda ner Torrent-filen

Nästa steg är att följa torrent-länken på Linux Mints websida och att ladda ner .torrent-
filen. Den här filen är väldigt liten. Efter att nedladdningen är klar, bör du öppna den med
din torrent-klient.

Torrent-klienten kommer förmodligen att fråga dig var du vill spara ISO-filen. Välj en
plats och vänta sedan tills nedladdningen är klar.

För mer information om torrent-protokollet, besök:
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent

    Via en nedladdningsspegel
Om du inte  kan, eller  väljer  att  inte  använda torrent-protokollet,  titta  då i  listan med
nedladdningsspeglar och välj en av dem. De tillhandahåller en länk till ISO-filen i sin
helhet som du kan klicka på för att starta nedladdningen. 
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Observera: Kom ihåg att bandbredden är begränsad och att ju fler personer som laddar
ner från en spegel, desto långsammare blir nedladdningshastigheten för alla som laddar
ner från den spegeln. Vidare, så kan filen bli felaktig om nedladdningen skulle avbrytas
av någon anledning, och då kan du behöva starta om den. Därför kan det vara värt att
använda en nedladdningshanterare, som för Linux eller för Windows, om du väljer den
här vägen.

  ”Release Notes” - Viktig Information

Din  nedladdning  kommer  förmodligen  att  ta  en  stund,  så  nu  har  du  den  perfekta
möjligheten att bekanta dig med de nya funktionerna i utgåvan du laddar ner just nu. 

”Release Notes” finns att hitta på Linux Mints websida och svarar på följande frågor:

 Vad är de nya funktionerna som inkluderas i den här utgåvan?
 Vilka kända problem finns det med den här utgåvan?
 Hur kan jag uppgradera från den föregående utgåvan?

De innehåller även skärmdumpar av den senaste utgåvan. Du kan givetvis också ta reda
på  de  flesta  funktionerna  bara  genom att  använda  operativsystemet,  men  du  kanske
missar några saker, så det är säkrast att läsa ”Release Notes”. 

”Release Notes” för din utgåva finns tillgänglig här:

http://www.linuxmint.com/releasenotes.php

  Kontrollera MD5-signaturen

Du har läst ”Release Notes”, du kan bara inte vänta med att leka med de nya funktionerna
eller testa Linux Mint, och nu är din nedladdning klar. Du är redo att bränna en DVD och
starta från den… men! Vänta lite! 

Om DVD'n är felaktig kommer du att uppleva märkliga buggar och ha svårigheter med
att hitta hjälp. De två vanligaste anledningarna till att en DVD är felaktig är:

 Ett fel under nedladdningen som orsakar problem med din ISO-fil
 Ett fel under bränningen som ändrar innehållet på din liveDVD 

MD5-signaturen, som finns på nedladdningssidan, är ett snabbt sätt för dig att försäkra
dig om att din ISO-fil är exakt som den borde vara. Kontrollera därför ISO-filen du nyss
laddat ner innan den ska brännas och undvik på så vis många potentiella problem. 
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Om du använder  ett  Linuxsystem så har  du  förmodligen  redan programmet  md5sum
installerat.  Öppna  en  terminal  och  ”cd”  till  platsen  där  din  ISO-fil  finns  (t.ex.  om
”linuxmint.iso” finns på skrivbordet), öppna en terminal och skriv: 

cd ~/Desktop

md5sum linuxmint.iso

Detta kommado borde generera en serie siffror och bokstäver som representerar din ISO-
fils MD5-signatur. Minsta lilla förändring av ISO-filen så kommer ett helt annat värde att
genereras, vilket tillåter oss att verifiera att filen är exakt som den borde vara.

Jämför  din  signatur  med  den som finns  på  Linux Mints  nedladdningssida.  Om båda
signaturerna är identiska, vet du också att din ISO-fil är identisk med originalfilen och du
kan nu förbereda dig för att bränna DVD-skivan. 

Om du använder Windows, har du förmodligen inte md5sum installerat. Du kan hämta
det härifrån: http://www.etree.org/md5com.html

Placera ISO-filen och ”md5sum.exe” i samma katalog (t.ex. i C:\) och kör ”cmd.exe”. I
kommandopromptmiljön, skriv in följande kommandon: 

C:

cd \

md5sum linuxmint.iso

Jämför sedan signaturen med den på websidan. 

  Bränn ISO-filen till DVD

Nu när du har kontrollerat ISO-filen med MD5, är du redo att bränna den till en DVD-
skiva. 
Ta fram en blank DVD-R (en DVD-RW borde också fungera, men är kända för att inte
alltid vara helt kompatibla) och märk din DVD-skiva. Även om det låter obetydligt att
märka dina skivor, bör du göra det då det är lätt att det blir 20 omärkta och oidentifierbara
skivor på ditt skrivbord. :)

Mata in den tomma DVD-R-skivan i din optiska enhet och gör dig redo att bränna ISO-
filen. 

Om du använder ett Linuxsystem med MATE, höger-klicka på ISO-filen och välj ”Skriv
till skiva” och följ de angivna stegen.
Om du använder  ett  Linuxsystem med KDE, starta K3B och i  menyn ”Verktyg” välj
”Skriv ISO-fil”. 
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Om du använder  ett  Linuxsystem och vill  använda terminalen,  skriv in  följande från
platsen där din ISO-fil finns:

cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint.iso

och  ersätt  siffrorna  efter  dev=  med  den  lämpliga  enhetssiffran  för  din  brännare  och
använd korrekt iso-namn. Du kan köra

cdrecord -scanbus

för att ta reda på enhetssiffran. Du kan behöva vara root för att köra dessa kommandon.

Om du använder Windows kan du använda program som t.ex. InfraRecorder:
http://infrarecorder.org/?page_id=  5

Observera:  Se  till  att  bränna ISO-avbildningen till  disk,  inte  ISO-filen till  disken.  Ett  mycket  vanligt
misstag, speciellt för  de som använder Nero, är att bränna ISO-filen på disken, som en datafil. ISO-filen
är en avbildning av en disk som ska brännas som ISO-avbildning, inte filen som sådan, eftersom den först
måste  avkomprimeras  för  att  bli  användbar.  Efter  avslutad  bränning  ska  du  inte  se  ISO-filen  då  du
bläddrar i DVD-skivans filstruktur, utan mappar med namn såsom ”casper” eller ”isolinux”. De flesta
bränningsprogram har ett speciellt menyval för detta. 

  Starta Live-DVD'n
Mata in DVD-skivan i din optiska enhet och starta om datorn. Du bör nu se följande
skärm:
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Observera: Om du inte ser den här skärmen och din dator startar som vanligt, är det förmodligen för att
datorns BIOS inte är inställt på att starta från DVD som första val. Starta om datorn och tryck F1, F2,
Delete, eller Escape (eller vad det nu är för tangent som tar dig till BIOS-inställningar) och ändra dina
BIOS-inställningar så att din dator startar från DVD-läsaren. Du kan därför behöva inaktivera ”secure
boot” och ”(u)efi”. 

  Installera Linux Mint på din hårddisk

Från första skärmen, välj det förvalda  ”Start Linux Mint” och tryck Enter. Efter en liten
stund borde ”live-systemet” vara redo och du bör se skrivbordet.

Vid det här skedet är Linux Mint inte installerat på din dator, det körs helt enkelt från
DVD'n. Systemet du ser framför dig är dock nästan exakt det samma som du kommer att
ha på din dator efter att installationen är slutförd. 

Ha  kul  med  det  och  se  om  du  gillar  det.  Tänk  på  att  Linux  Mint  körs  märkbart
långsammare från DVD'n än när det är installerat på en hårddisk, eftersom det måste läsa
data från DVD-läsaren, som är långsammare än hårddisken.

När du är redo, dubbel-klicka på ikonen ”Install Linux Mint” som finns på skrivbordet.
Installationsprogrammet startas: 

Om du inte har läst ”Release Notes” ännu, och du har en internet-anslutning, då är det här
ett utmärkt tillfälle att granska dem; klicka bara på den understrukna länken som visas när
du är ansluten. Det är starkt rekommenderat att användare läser ”Release Notes”  innan
installationen för att råda sig själva om nya funktioner, samt eventuella problem som kan
påverka just deras hårdvarukonfiguration.
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Välj Svenska och klicka på knappen ”Fortsätt”.

På nästa skärm, se till att du är ansluten till en strömkälla (om du använder en laptop),
internet och att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken. Klicka sedan på knappen
”Fortsätt”. 

På  nästa  skärm kan  du  tilldela  hela  din  hårddisk  till  Linux  Mint  eller  installera  det
jämsides andra operativsystem. Du kan även definera och tilldela partitionerna manuellt. 

Sid 13 av 48



– Om du väljer att använda hela disken, kommer innehållet att raderas och Linux
Mint installeras som det enda operativsystemet på din dator.

– Om  du  väljer  att  installera  det  jämsides  andra  operativsystem,  kommer
installationsprogrammet  att  använda  tillgängligt  ledigt  utrymme  på  andra
partitioner för att skapa en ny till Linux Mint. Du kommer att bli tillfrågad hur
mycket utrymme du vill allokera till den. Installationsprogrammet kommer då att
krympa en partition och ta hand om allt åt dig. Efter installationen kommer din
dator att ha en ”boot”-skärm där du kan välja att starta alla dina operativsystem. 

– Om du väljer att ange partitioner manuellt, startas en partition-redigerare, som ger
dig full kontroll över partitioneringen av din hårddisk. Detta är rekommenderat
endast för avancerade användare som förstår hur partitionering fungerar i Linux.
Observera  att  Linux  Mint  kräver  en  partition  om  minst  8,7GB  och  den
rekommenderade storleken för en swap-partition är 1,5 gånger mängden RAM
tillgängligt på datorn.

Välj det lämpliga alternativet och klicka på knappen ”Fortsätt” eller ”Installera nu”. 

Om du valde  ”Fortsätt”  på förra skärmen,  kommer  nästa  skärm att  ge dig några fler
alternativ. På bilden ovan kan du ändra storlek på den nya partitionen beroende på hur
mycket  utrymme det finns tillgängligt  på det andra operativsystemet.  När du är redo,
klicka på knappen ”Installera nu” för att starta installationen.
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I detta skede pågår installationen i bakgrunden och installationsprogrammet ställer några
frågor:

Välj din plats på kartan genom att klicka på staden närmast dig. Syftet med detta steg är
att identifiera din tidszon. Se till att ”Aktuell tid” visas korrekt och klicka på knappen
”Fortsätt”.

Observera: Ibland känner installationsprogrammet inte igen sommar- eller vintertid, så även om du valt
rätt stad kan tiden visas felaktigt. Ignorera bara detta och se till att du korrigerar tiden när installationen
av Linux Mint är slutförd.
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Välj tangentbordslayout. Om du är osäker på exakt vilken layout du ska välja, klicka på
textinmatningsfältet  på nedre delen av skärmen och börja skriv. Se till  att  tecknen du
skriver på tangentbordet överstämmer med det du ser på skärmen. Vissa layouter skiljer
sig vad gäller accenter, siffror o.s.v, så se till att testa även dessa tecken. 

När du är redo, klicka på knappen ”Fortsätt”. 

Skriv in ditt riktiga namn, ett användarnamn och ett lösenord. Varje gång du använder
Linux  Mint  kommer  du  att  använda  ditt  konto  med  det  här  användarnamnet  och
lösenordet. När Linux Mint är installerat kommer du även kunna skapa konton åt andra
personer på datorn. 
Ge även datorn ett namn. Det här namnet kommer att användas av din dator i nätverket
och av systemet internt. Om du aldrig riktigt tänkt på att namnge dina datorer, så är det
hög tid nu. Vanliga namn är blommor (dahlia, ros, tulpan) eller planeter (mars, jupiter,
pluto). Det är helt upp till dig vad du vill använda, men se till att välja ett namn som du
gillar och enkelt kan komma ihåg. 

Observera:  Stora  bokstäver,  mellanslag  och  speciella  tecken  är  inte  tillåtna  i  användarnamnet  och
datornamnet.

Om du är den enda som använder datorn och om du vill kringgå inloggningsskärmen, välj
alternativet ”Logga in automatiskt”.  
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När du är redo, klicka på knappen ”Fortsätt”. 

Installationsprogrammet kan komma att upptäcka andra operativsystem på din dator och
fråga  dig  om  du  vill  flytta  över  personlig  information.  Det  här  låter  dig  kopiera
information så som bokmärken, kontakter, favoriter och annan personlig information från
andra installerade operativsystem på din hårddisk, till ditt nyinstallerade Linux Mint. När
du är redo, klicka på knappen ”Fortsätt”. 

Installationen borde ta mellan 10 och 15 minuter. 

Sid 17 av 48



Observera: Installationsprogrammet kommer att ladda ner paket från internet för språket du har valt. Din
dator behöver vara ansluten till internet för att det ska fungera. Har du ingen anslutning till internet kan
du klicka på ”Hoppa över” så du kan installera språkpaketen efter att installationen är slutförd och du har
startat upp ditt nya system. 

När installationen är slutförd,  klicka på knappen ”Starta  om nu” och liveDVD'n eller
LiveUSB-miljön kommer att stängas ner. 

När du blir tillfrågad, ta ur DVD'n från läsaren eller ta ur USB-stickan och tryck Enter.
Din dator är nu redo att starta Linux Mint från hårddisken. 

  Första uppstarten

Efter  omstarten,  och om du har mer än ett  operativsystem installerat,  borde du se en
”boot”-meny. När Linux Mint har laddat klart borde du se en ny skärm som uppmanar dig
att  skriva  in  ditt  användarnamn  och  lösenord.  Den  här  skärmen  är  ”MDM  Login
Manager” och kallas vanligen ”MDM”. Skriv in lösenordet du valde under installationen.

Observera: Som standard är ditt ”root”-lösenord samma som du valde under installationen. Om du inte
vet vad det här betyder, så oroa dig inte.
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Introduktion till skrivbordet

Den här sektionen av guiden kommer att fokusera på teknologierna och verktygen som är
unika för Linux Mint, samt ge information om en del av programmen och teknologierna
som är förvalda i MATE Edition. 

  Välkomstskärmen
Första  gången du startar  ditt  nyinstallerade  MATE-skrivbord  (och varje  gång tills  du
väljer att avmarkera rutan längst ner) kommer du att se Välkomstskärmen. Du kan även
hitta denna skärm när du skrollar ner i menyn ”Inställningar” eller genom att börja skriva
”Väl” i sökfältet.

Ta en titt på denna skärm, den har många intressanta länkar!! Du kan hitta en länk till
Användarguiden  där  (ja,  jag  vet,  du  läser  den  redan).  Men  du  kan  även  lägga  till
information om ditt system i Hårdvarudatabasen. Eller så kan du ställa frågor på forumet
(eller svara på dem så klart). Och Viktig information är Viktig också!
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  Skrivbordsmiljön MATE
”Skrivbordet” är den komponent av operativsystemet som ansvarar för de objekt som
syns på skrivbordet: Panelen, Skrivbordsbakgrunden, Kontrollpanelen, menyerna… etc. 

Linux Mint MATE Edition använder skrivbordsmiljön ”MATE” som är både intuitiv och
kraftfull. 

    Skrivbordsinställningar

”Skrivbordsinställningar” är ett verktyg utvecklat speciellt till Linux Mint som tillåter dig
att snabbt konfigurera delar av ditt MATE-skrivbord som du kommer att använda mest. 

Starta  det  genom  att  klicka  på  ”Meny”  (längst  ner  i  vänstra  hörnet),  välj  sedan
”Inställningar” och klicka på ”Skrivbordsinställningar”. 

    Menyn
Linux Mint  kommer  med en unik meny.  Denna menyn var  från början inspirerad av
”Slab”-menyn som utvecklades av SUSE men den skiljer sig på många sätt.

Linux Mint kommer även med standard MATE-menyn som du kan aktivera för att ersätta
Linux Mint-menyn, vilket vi kommer att lära oss hur man gör längre fram. Linux Mint-
menyn är dock värd att lära sig. Även om den är mycket annorlunda från vad du kanske
är van vid, kommer du förmodligen att älska den när du väl har vant dig vid den.
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För att öppna menyn, klicka på knappen ”Meny” längst ner i vänstra hörnet på din skärm
eller  tryck  CTRL+SUPER_L (”Super_L”  är  den  vänstra  Windows-tangenten  på  ditt
tangentbord).

      Platsmenyn

I hörnet högst upp till vänster i menyn kan du se en sektion kallad ”Platser” som visar
fem knappar. Dessa knappar ger dig snabb tillgång till de viktigaste platserna inom ditt
MATE-skrivbord.
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Platsen ”Dator”  visar lagringsvolymer som finns i din dator. Om dina partitioner redan är
monterade och ”Skrivbordsinställningar” är inställt att visa ”Monterade volymer” på 
skrivbordet, behöver du förmodligen inte vara på den här platsen så ofta. Om du dock 
valde att inte visa monterade volymer på ditt skivbord, eller om du behöver montera en 
partition som inte är monterad som standard, kan den här platsen visa sig var nyttig. 
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Till  skillnad  från ovan, är  platsen ”Hem” en av menyknapparna  som du förmodligen
kommer att använda mest. Om du har använt MATE tidigare, är du förmodligen van vid
att klicka på ikonen ”Hem” på skrivbordet. När flera fönster är öppna och när skivbordet
inte är fullt synbart, kan menyn visa sig vara nyttig genom att ge dig snabb tillgång till
ditt ”Hem”. 

• Din ”Hem”-mapp existerar för att ge dig en en plats att ha din personliga data.  
• Mappen ”Skrivbord” överensstämmer med det som syns på ditt skrivbord, så om

du placerar  en fil  här kommer den även att  placeras på ditt  skrivbord.  Du når
samma resultat genom att bara dra filen till skrivbordet.

• Platsen ”Nätverk” visar andra datorer, delade tjänster, domäner och arbetsgrupper
som finns i ditt nätverk. 

• Platsen ”Papperskorg” är där filer hamnar efter att du raderat dem. 

När du högerklickar på en fil kan du antingen ”Flytta till papperskorgen” eller ”Ta bort”.
Om du väljer att ”Ta bort” kommer filen att tas bort permanent och kan normalt sett inte
återställas.  Om  du  väljer  ”Flytta  till  papperskorgen”  kommer  den  att  skickas  till
”Papperskorg”  som är tillgänglig från menyn. Därifrån kommer du att  kunna dra och
släppa den någon annanstans om du vill återställa den, permanent ta bort en eller flera
filer,  eller  välj  ”Töm papperskorgen”  om du vill  ta  bort  alla  föremål  permanent  från
Papperskorgen. 
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      Systemmenyn

Det finns ett flertal systemval i menyn. Dessa ger snabb tillgång till viktiga 
systemfunktioner. Du behöver ofta skriva ditt lösenord, så obehörig tillgång av dessa 
alternativ är inte möjligt.

Knappen ”Programhanterare” startar Linux Mints Programhanterare. Det här programmet
är det rekommenderade sättet att installera program i Linux Mint. Vi kommer att prata 
mer om den här funktionen senare - vi utforskar de andra valen tills vidare. På grund av 
säkerhet, behöver du skriva in ditt lösenord för att få systemrättigheter.
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Knappen ”Pakethanteraren” startar ett program kallat ”Synaptic”. Syftet med det här 
programmet är att hantera paketen som är installerade på din dator och de paket som 
finns tillgängliga i förråden. Oroa dig inte om det här verkar obegripligt, vi kommer att 
prata om paket och hur de fungerar mera i detalj senare. 
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Knappen ”Systeminställningar” startar  MATEs kontrollcenter. Det här programmet låter
dig  konfigurera  varje  aspekt  av  MATE-skrivbordet och  av  din  dator  i  allmänhet.  Vi
kommer att gå igenom varje objekt i kontrollpanelen längre fram. 
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Knappen  ”Terminal”  startar  ett  program  kallat  ”Terminal”  som  låter  dig  skriva  in
kommandon direkt via tangentbordet. Om du är van vid Microsoft Windows tänker du
kanske att det här är gammalt trams, eftersom att i Windows har kommandoraden inte
utvecklats mycket längre än ”DOS-prompten” och är gömd under en tillbehörsmeny. Ett
sätt som Linuxsystem skiljer sig från Windowssystem är att terminalen är rätt viktigt i
Linux, då det ofta används som ett sätt att få mer direkt kontroll över ens dator. Vi kan
förmodligen hålla med om att terminalen inte är det mest visuellt tilltalande programmet i
Linux Mint, men det är värt att veta att det är det i särklass mest kraftfulla, och när du väl
lärt dig är det inte så svårt alls att använda. 

Det  är  givande  att  förstå  att  varje kommando  som  du  utför  genom  en  grafisk
skrivbordsmiljö går genom Terminalen.  När du exempelvis klickar på en ikon i  menyn,
instruerar du MATE att passera en textuell instruktion till Terminalen. Du kan testa själv,
om du höger-klickar  på ”Meny” I hörnet längst ner till  vänster på skrivbordet,  väljer
konfigurera, klickar på ”Öppna menyredigeraren” och navigerar till någon av program-
menyerna,  väljer  ett program, och klickar på knappen ”Egenskaper”,  kommer du att  i
fältet ”Kommando” se textkommandot som passeras till systemet när du klickar på det
programmet  i menyn.  Med  andra  ord  har  du  redan  använt  Terminalen under  en  tid,
kanske utan att du ens insett  det. Den enda skillnaden var att,  istället  för att du själv
skriver ut kommandona, gjorde ditt skrivbord (MATE) det åt dig (vilket är en bra sak
eftersom att ingen vill komma ihåg hundratals programnamn hela tiden).

Förr  eller  senare  kommer  du  dock  förmodligen  att  vara  i  en  situation  där  du  måste
använda  Terminalen  direkt,  antingen  för  att  komma  åt  kommandon  som  inte  är
tillgängliga genom ett grafiskt verktyg, eller för att effektivare få ett jobb gjort. Ja, du
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läste rätt! Det kan vara mer effektivt att skriva ett kommando, för vissa uppgifter, än att
öppna många fönster för att åstadkomma samma sak. Ju mer du använder den, desto mer
kommer du att gilla den.  Kommer du ihåg när du var barn hur du inte gillade vissa saker,
och hur du inte kan leva utan dem nu? Terminalen är en av dem sakerna.  Om några
veckor kommer du att vara helt beroende av den. Du kommer att börja känna full kontroll
över  din  dator.  Det  kommer  att  finnas  stunder  där  du  inte  ens  behöver  använda
Terminalen,  men  du gör  det  ändå,  eftersom det  är  snabbare  för  vissa  uppgifter,  mer
noggrannt,  mer  flexibelt  och  verkligen  enklare  att  använda  än  motsvarande  grafiska
gränssnitt. Och alla som tittar kommer att tycka att du är ett riktigt proffs.

”Lås skärmen” låser din skärm; ett lösenord behövs för att låsa upp.

Knappen ”Logga ut” öppnar en dialogruta som låter dig logga ut eller växla användare. 

Knappen ”Avsluta” öppnar en dialogruta som låter dig välja vad du vill göra: 

- ”Vänteläge” sparar din session till RAM och din dator går i sparläge tills du 
trycker på en tangent. 

- ”Viloläge” sparar din session till hårddisken och din dator stängs av.
- ”Starta om” startar om datorn.
- ”Stäng av” stänger av datorn. 

Observera: Det är också möjligt att låsa skärmen genom att trycka CTRL+ALT+L. 

      Programmenyn

Linux  Mint  DVD'n  är  komprimerad  och  innehåller  faktiskt  omkring  3GB  data.
Programmen som inkluderas när du installerar Linux Mint är en del av det ”Förvalda
Programutbudet”. 

Eftersom ett av syftena med Linux Mint är att det ska vara enkelt att använda och att allt
ska fungera ”direkt ur lådan”, finns en samling program inkluderat från början för att du
ska komma igång med vanliga och viktiga uppgifter. 

På  högersidan  av  menyn kan  du  se  alla  installerade  program.  De  är  organiserade  i
kategorier. Den första kategorin kallas ”Alla applikationer” och som du förmodligen listat
ut visar den en lista över alla installerade program. 

De två sista kategorierna, ”Administration” och ”Inställningar”, låter dig välja verktyg
och program för att konfigurera och administrera Linux Mint. Vi kommer att fokusera på
dessa program senare, då de även finns i ”Kontrollcenter”. 

Kategorierna i mitten ger dig tillgång till  de flesta  program du behöver i  ditt  dagliga
datoranvändande. Varefter du installerar nya program, kan nya kategorier komma att dyka
upp. 
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Under ”Tillbehör” kan du hitta följande program:
Namn Beskrivning
Arkivhanterare Verktyg för att visa, skapa eller extrahera arkivfiler  (zip,

tar, ...)
Kalkylator En kalkylator
Färgval Ett verktyg för att välja och kopiera färger
Ordbok Ett verktyg för att söka efter ord i ordböcker på internet
Diskar Ett verktyg som visar hur dina hårddiskar är partitionerade.
Dokumentvisare Ett verktyg för att visa PDF-filer och andra dokument
Sök efter filer... Ett verktyg som låter dig söka efter filer på din dator
Hjälp Ett  verktyg  som  visar  ett  dokument  liknande  denna

användarguide
Skärmbild Ett verktyg för att ta skärmbilder. Du kan även starta det

här  programmet med tangenten ”Print  Scrn” på tangent-
bordet  för  att  ta  skärmbilder  av  skrivbordet,  eller  med
”ALT”+”Print Scrn” för att ta bilder av det aktiva fönstret

Teckentabell Ett verktyg för att snabbt kopiera och klistra specialtecken
Textredigerare Gedit, en textredigerare
Tomboy-anteckningar Ett program för att skriva anteckningar
USB avbildsskrivare Ett enkelt verktyg för att skriva en ISO-fil till en usb-sticka
USB-minne formaterare Ett enkelt verktyg för att rensa och formatera en usb-sticka

Under ”Grafik” kan du hitta följande program: 
Namn Beskrivning
Bildredigeraren GIMP Ett  program som låter  dig  ändra,  konvertera  och  skapa

bilder. Linux bästa motsvarighet till Photoshop
gThumb Ett program för att hantera dina bilder
Bildvisare Gnomes bildvisare
Enkel bildinläsning Ett verktyg för att skanna in dokument och bilder

Under ”Internet” kan du hitta följande program:
Namn Beskrivning
Firefox webbläsare En webbläsare
HexChat Ett IRC-chattprogram. Ansluts automatiskt till Linux Mint-

chattrummet  (väldigt  användbart  om  du  vill  prata  med
andra Linux Mint-användare)

Pidgin meddelandeklient En meddelandeklient (kompatibel med AIM, Bonjour, 
Gadu-Gadu, Google-Talk, GroupWise, ICQ, IRC, MSN, 
MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo och 
Zephyr)

Thunderbird e-postklient Ett e-postprogram

Transmission En Torrent-klient 
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Under ”Kontor” kan du hitta följande program:
Namn Beskrivning
LibreOffice Basprogrammet för denna kontorssvit
LibreOffice Base Ett databasprogram
LibreOffice Calc Ett  kalkylprogram  (alternativ  till  Microsoft  Excel  och

kompatibelt med XLS)
LibreOffice Draw Ett ritprogram
LibreOffice Impress Ett  presentationsprogram  (alternativ  till  Microsoft

Powerpoint och kompatibelt med PPT)
LibreOffice Math Ett verktyg för att skapa och redigera matematiska formler
LibreOffice Writer Ett ordbehandlingsprogram (alternativ till Microsoft Word

och kompatibelt med DOC.) 

Under ”Ljud och Video” kan du hitta följande program:
Namn Beskrivning
Banshee En  musikspelare  som  spelar  internet-radio,  strömmar

musik  från  internet  och  musiktjänster  online  och för  att
lyssna  på  din  musiksamling  (alternativ  till  iTunes).
Banshee hanterar också podcasts, portabla spelare och kan
rippa CD-skivor

Brasero Ett CD/DVD-bränningsprogram. Brasero kan också skapa
ljud-CD-skivor av multimedia-filer

Videoklipp Mediaspelaren Totem
Mediaspelaren VLC En mediaspelare, notorisk för att kunna spela upp de flesta

videofiler som finns tillgängliga på internet

      Sökfältet

Om du inte kommer ihåg hur du hittar ett visst program i menyn eller om du vill komma
åt det snabbare så kan du använda sökfunktionen. Klicka bara på ”Meny” längst ner i
vänstra hörnet på din skärm och börja skriv namnet eller beskrivningen på programmet
du letar efter. 

Medan du skriver, kommer bara programmen som matchar din sökning att vara synliga i
menyn.

      Välj dina favoritprogram

Du kommer att använda några program mer än andra, vilket gör att du snabbt inser att du
vill ha snabb tillgång till programmen som du använder mest. 

Menyn låter dig definera ”favorit”-program och ha dem i en speciell  meny för enkel
tillgång. 
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Höger-klicka på ett program i menyn och välj ”Lägg till i favoriter”. Du kan även dra och
släppa ett  program på  knappen ”Favoriter”  som finns  i  hörnet  högst  upp till  höger  i
menyn.

Klicka på knappen ”Favoriter” i hörnet högst upp till höger i menyn och du bör nu se
dina favoritprogram (klicka på knaappen igen för att växla tillbaka till hela programlistan.

När favorit-sektionen av menyn är aktiverad, kan du omorganisera programmen. Drag &
släpp låter dig ändra ordningen, medan högerklick-menyn låter dig infoga mellanrum och
avskiljare, samt ta bort objekt (inkluderat mellanrum och avskiljare) från menyn.

      Skapa dina egna genvägar

Om du inte gillar idéen av att ha ”favorit”-program, kan du använda din panel eller ditt
skrivbord  för  att  uppnå  liknande  resultat,  (det  vill  säga,  att  enkelt  komma  åt  dina
program). Höger-klicka bara på programmet du vill lägga till från menyn och välj ”Lägg
till i panel” eller ”Lägg till på skrivbordet”. 

      Starta program automatiskt när du loggar in

Du kan höger-klicka på ett program i menyn välja ”Starta när jag loggar in”. Programmet
kommer då att startas automatiskt varje gång du loggar in. Detta kan inaktiveras genom
att följa samma procedur igen.

      Ändra utseendet på menyn

Du kan anpassa menyn på många sätt. Höger-klicka på ”Meny” och välj ”Inställningar”. 
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Konfigurationsvertyget  för  menyn  öppnas.  Här  kan  du  modifiera  några  aspekter  av
MATE-menyn. De flesta inställningar börjar gälla direkt, men vissa kräver omstart av
menyn (detta kan göras genom att höger-klicka på meny-knappen och välja ”Ladda om
insticks-moduler”.

      Aktivera insticks-modulen ”Senaste”

Menyn  kommer  med  en  insticks-modul  som  inte  är  aktiverad  som  standard  (mest
eftersom att den gör menyn större). Denna insticks-modul visar de 10 senast öppnade
dokumenten.
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För att aktivera denna insticks-modul, öppna meny-inställningarna och välj ”Visa Senaste
Dokument”.

      Återställ till standardinställningar

Om du vill återgå till de ursprungliga inställningarna, höger-klicka på meny-knappen i
panelen, välj ”Ta bort från panelen”, öppna sedan en terminal och skriv:

mintmenu clean

Höger-klicka sedan på en tom del av panelen och välj ”Lägg till i panelen” Välj sedan
”mintMenu” i listan.

      Ersätt menyn med standard MATE-menyn

Om du inte tycker om menyn och oavsett hur häftig den är, och vill använda standard
MATE-menyn istället, följ då stegen nedan.

Höger-klicka på meny-knappen i panelen och välj ”Ta bort från panelen”. Höger-klicka
sedan på en tom del av panelen och välj ”Lägg till i panelen”. Välj sedan ”Main Menu”
om du vill ha en enkel MATE-meny, ”Meny Bar” om du vill ha standard MATE-menyn
eller ”mintMenu” om du ändrar dig och vill använda Linux Mint-menyn.

Programhantering

  Pakethantering i Linux Mint

Om du för första gången har installerat Linux, är du kanske inte bekant med konceptet att
organisera program genom ”paket”. Du kommer snart att vara bekant med pakethantering
och uppskatta fördelarna det ger när det gäller säkerhet, kontroll och användarvänlighet.

Vi har försökt göra så att all, eller det mesta, av din hårdvara detekterades och drivrutiner
installerades  automatiskt  så att  din dator  kan fungera ”direkt  ur lådan”.  Vi  har också
försökt göra så att du kan göra många av de saker du vill göra utan att behöva leta efter
tredjeparts-program på websidor. Du har kanske märkt att din installation av Linux Mint
redan har en komplett kontorssvit, en bildredigerings-lösning av professionell kvalitet, en
IM  och  en  IRC-klient,  en  skiv-brännare,  och  flera  mediaspelare  (samt  många  andra
grundläggande tillbehör). Slappna av, det är okej! Du har inte stulit någonting! Det här är
vad fri mjukvara handlar om! Och det helt fantastiska med pakethantering i Linux Mint
och i allmänhet är att du borde aldrig behöva leta långt och länge för extra program, även
då tiden är kommen när du faktiskt vill ha mer funktionalitet av ditt Linux Mint-system. 
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Den här sektionen är menad för att förklara hur det här fungerar och fördelarna det kan ge
dig.  Det är  ganska långt,  men förhoppningsvis kommer det att  förse dig med en god
förståelse för filosofin bakom pakethantering och varför det anses vara en ”Good Thing”
(en fras som ofta kapitaliseras av Linux-användare som betyder att någonting är helt och
hållet  i kategorin ”bra”). Om du har bråttom, kan du gå vidare till  nästa sektion som
kommer att visa dig hur du använder paketsystemet. 

Problemen med att besöka programutvecklarnas hemsidor och att ladda ner och installera
programmen de erbjuder är många:

• Det är svårt eller omöjligt att ta reda på om programmet har testats för att fungera
med ditt operativsystem.

• Det är svårt eller omöjligt att veta hur det här programmet kommer att samverka
med andra installerade program på ditt system.

• Det är svårt eller omöjligt att veta om du kan lita på utvecklaren att deras program
inte kommer att orsaka skada, avsiktligt eller av misstag, av ditt system. Även om
du känner till  ett  specifikt  program och dess utvecklare,  kan du inte vara helt
säker på att du inte laddar ner en körbar fil som har bytts ut av en skadlig tredje-
part till någon typ av malware. 

Ett annat problem med att ladda ner och installera flera olika program, från flera olika
utvecklare, att det inte finns någon infrastruktur-styrning. Innan du säger ”jaha?”, tänk på
hur du ska hålla alla olika program uppdaterade. Om du är trött på ett program och vill ta
bort det, vet du då hur du ska göra det? Programmet i fråga kanske inte kom med ett
borttagnings-alternativ, och även om det gjorde det, kan det många gånger misslyckas
med att helt ta bort programmet. Faktum är att, när du körde det installationsprogrammet,
gav du delvis upp kontroll  av din dator till  ett  program skrivet helt  av en helt  okänd
person.

Slutligen är program som distribueras på det här sättet ofta, på grund av nödvändighet,
”statiska”. Det betyder inte bara att du måste ladda ner programmet i sig, men även alla
data-bibliotek som krävs för att köra det. Eftersom en tredjeparts programutvecklare inte
kan veta vilka data-bibliotek du redan har på ditt system, är det enda sättet som de kan
garantera  att  det  fungerar  på  ditt  system,  att  förse  alla  data-bibliotek  det  behöver
tillsammans med programmet i sig. Det här innebär större nedladdningar, och när det är
dags  att  uppdatera  ett  visst  bibliotek,  måste  det  göras  separat  för  alla  program som
använder det, istället för bara en gång. Sammanfattningsvis leder distribution av statiska
program till onödig fördubbling av mycket arbete.  

Pakethantering i Linux Mint, och GNU/Linux operativsystem i allmänhet, har etablerats
under  lång  tid  och  är  den  föredragna  metoden  för  programhantering  eftersom  det
undviker alla dessa problem. Vi har säkert och automatiskt installerat våra program sedan
tidigt 90-tal.
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Program skrivs först av en utvecklare, som du kanske kan förvänta dig, och denna änden
av produktionskedjan är känd som uppströms ”upstream”. Som användare av en Linux-
distribution, refereras du som sista platsen nedströms ”downstream” (förutom om du är
en administratör,  då är  dina användare sista platsen ”downstream”,  men det visste du
redan eftersom att du är administratör). När utvecklaren är nöjd med programmet eller
uppdateringen till programmet de har skrivit, kommer de att släppa källkoden för det. De
kommer även att beskriva i dess dokumentation vilka data-bibliotek eller andra program
som de utnyttjade när de skrev programmet. De har gjort det här under rätt lång tid och
det finns standardiserade och anrika sätt för dem att  göra det här. Observera att,  med
några  undantag  (vanligtvis  antingen  hårdvarutillverkare  som  släpper  drivrutiner  för
Linux, t.ex. nVidia eller ATI, eller vissa andra stora företag som Adobe, som vi kan lita
på)  släpper  de  själva  källkoden för  programmet,  alltså  listan  med  instruktioner  i  det
programmet i läsbar form. Det här har flera implikationer, men viktigast av allt för den
här diskussionen, betyder det att de är villiga att ha deras program peer-granskade av allt
och  alla  med  en  internetanslutning.  Det  är  oerhört  svårt  att  smyga  ner  spionvara
”spyware” i ditt program när du låter alla se vad du har skrivit!

Program rör sig nu ned för strömmen till paketansvariga, som är antingen volontärer eller
betalda anställda som jobbar för en Linux-distribution. Det är deras ansvar att kompilera
källkoden för programmet, testa det på distributionen för att se till att det fungerar, lösa
problem som de  stöter  på  och till  sist  paketera det  kompilerade  (i.e.,  maskinläsbart)
programmet i ett lämpligt format. Det här paketet innehåller det körbara programmet eller
programmen,  dess  konfigurationsfiler,  och  instruktionerna  som  pakethanterings-
programmet behöver för att installera det med framgång. Observera att det vanligtvis inte
innehåller  några  statiska  bibliotek,  eftersom  det  inte  behöver  göra  det  –  biblioteken
tillhandahålls  av  andra  paket,  och  är  därför  kända  som  delade  bibliotek.  Ditt
pakethanterings-program kommer att veta om ett visst paket kräver ett annat paket att
installeras först (som ett delat bibliotek), och om du kanske kommer ihåg, förklarades
data-biblioteken  och  relaterade  paket  som behövs  för  programmet  att  fungera  längre
uppströms  och  den  informationen  inkluderas  i  paketet.  Instruktionerna  är  tillräckligt
detaljerade så att även specifika versioner av andra paket kan begäras för att försäkra
interoperabilitet. Det färdiga paketet laddas sedan upp till en speciell filserver, som kallas
ett programförråd. 

Det  är  från denna enda platsen som du kan ladda ner  och installera  programmen du
behöver. Du kommer även veta att platsen är bona fide, eftersom den är signerad med ett
certifikat som din pakethanterare kommer att kontrollera. Du kommer även veta att varje
individuellt paket som du installerar är säkert, eftersom varje paket i sig är signerat av en
GPG-nyckel, som din pakethanterare också kommer att kontrollera. Din pakethanterare
kommer även att köra en MD5-sum på varje paket för att se till att ingenting gick fel när
det laddades ner, precis som vi gjorde förut med LiveDVD-ison. Notera hur den gör allt
det här åt dig. Du lutar dig bara tillbaka, sippar på en dryck, och chattar i #linuxmint-chat
med HexChat. Pakethanteraren har laddat ner paketet du har valt, och kommer att följa
till punkt och pricka (datorer är väldigt noga med att följa instruktioner) instruktionerna i
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paketet för att installera ditt program perfekt, och alla dess beroenden, i korrekt ordning.
Det finns inget utrymme för mänskliga fel – om paketet  fungerade på den ansvariges
dator, borde det fungera på din eftersom pakethanteraren kommer att följa exakt samma
procedur. 

När  det  är  dags  att  kolla  efter  programuppdateringar,  kommer  din  pakethanterare
automatiskt  att  jämföra  programversionen  du  har  gentemot  det  som  är  tillgängligt  i
förrådet, och göra allt nödvändigt arbete för att hålla ditt system smidigt och säkert. Så
om version  2.4  av  BestSoft  laddas  upp  i  förrådet,  och  du  har  version  2.3,  kommer
pakethanteraren  att  jämföra  de versionsnumren,  och erbjuda att  installera  den senaste
versionen, och givetvis ta hand om alla beroenden för den nya programversionen. 

Låter det bra? Det blir bättre.

Människor  felar  där  datorer  inte  gör  det,  och  då  och då  kan något  gå  fel  i  den  här
processen.  Du  kommer  kanske,  av  misstag,  att  installera  hårdvarudrivrutiner  för  fel
hårdvara och det här kan ta sönder någonting. Vi har alla gjort det. Eller så finns det
kanske en bugg eller så togs din favoritfunktion bort av programutvecklaren av någon
anledning.  De här  problemen  demonstrerar,  paradoxalt  nog,  styrkan  och säkerheten  i
pakethantering.  Eftersom  att  din  pakethanterare  håller  exakta  register  av  allting  det
någonsin gör, kan det återställa installationer, rent och fullständigt. Det kommer se till att
borttagning av ett  program inte  tar  sönder  några andra,  och du kan även säga åt  det
specifikt att göra saker som exempelvis att  inte  automatiskt uppgradera vissa program,
eftersom du gillar dem som dem är, eller för att gå tillbaka till en tidigare version. Till sist
är hela processen oerhört hårt peer-granskat. Eftersom du är en del av en stor community
av Linux-användare, där alla använder samma förråd för att erhålla programmen, kan du
vara helt säker på att det blir stort väsen om något går fel, och att problemet kommer
lösas snabbt! Program-distribution i GNU/Linux-distributioner baseras på det här sättet
oerhört mycket på tillit, från stunden då ursprungs-utvecklaren visar sin källkod för alla
att  se,  till  den  öppna  diskussionen  på  distributionens  websida.  Du  kan  vara  trygg  i
programmen du erhåller, inte bara på grund av säkerthetsprotokollen redan nämnt, men
eftersom om något skulle gå fel kommer alla att prata om det!

Låt oss titta igen på vår lista med problem och se vad vi har löst:

• Det  är  svårt  eller  omöjligt  att  ta  reda på om programmet  har  testats  för  att
fungera med ditt operativsystem
◦ Du vet att program tillgängliga för dig genom förråden har testats grundligt av

paketutvecklaren och test-teamet för att fungera med ditt operativsystem. De
kommer inte  vilja  göra fel,  främst  av princip,  men även eftersom de snart
kommer att få många epost-meddelanden då.

• Det är svårt eller omöjligt att veta hur programmet kommer att samverka med
andra installerade program på ditt system
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◦ På liknande sätt  försöker paketansvariga  göra sitt  bästa för att  försäkra att
paket  inte  hamnar  i  konflikt  med  andra  paket  som  erbjuds  av  deras
distribution.  De kommer givetvis inte ha varenda paket installerat  på deras
test-system (I själva verket bygger paketansvariga vanligtvis  deras paket på
rena installationer för att försäkra att de är standard), men om en medlem av
användar-communityt  hittar  ett  problem,  kommer  de  utan  tvekan  att  låta
distributions-teamet veta, och problemet kommer att åtgärdas, eller åtminstone
arbetas på. Såvida du inte är en beta-testare kommer du sannolikt aldrig att se
en sådan konflikt, eftersom det är vad beta-testning är till för.

• Det  är  svårt  eller  omöjligt  att  veta  om du  kan  lita  på  utvecklaren  att  deras
program inte kommer att orsaka skada, avsiktligt eller av misstag, av ditt system
◦ Paketansvariga kommer knappast att paketera program som de vet kommer att

skada människors datorer (inkluderat deras egna)! Bara program som är kända
och pålitliga kommer att läggas till i förrådet.

• Även om du känner till ett specifikt program och dess utvecklare, kan du inte vara
helt säker på att du inte laddar ner en körbar fil som har bytts ut av en skadlig
tredje-part till någon typ av malware.
◦ Förutom  de  vanliga  säkerhetsåtgärder  gjorda  av  institutionerna  som  äger

servrarna  (vanligtvis  prestigefyllda  akademiska  eller  forskningsinstitutioner,
eller  stora företag), är förrådet och paketen själva säkrade av certifikat och
GPG-nycklar.  Om någonting har  gått  snett,  kommer  din pakethanterare  att
berätta det för dig. Den nuvarande författaren, har under tio års användade av
Linux, aldrig varit med om att någonting har gått fel i detta avseende.

• Det är svårt att ta bort (alla spår av) installerade program 
◦ Eftersom pakethanterings-programmet håller ett komplett register av alla dess

åtgärder, är det helt kapabelt att ångra tidigare åtgärder, samtidigt som det ser
till  att  borttagning av ett paket inte kommer orsaka att  ett annat paket inte
fungerar.

• Statiska paket är stora och klumpiga
◦ Eftersom du använder pakethantering,  kommer du enbart ladda ner statiska

bibliotek när det inte finns något delat alternativ. Om du behöver nya delade
data-bibliotek för att installera ett visst program, kommer din pakethanterare
att veta det och installera dem åt dig automatiskt. Du kommer enbart behöva
ladda ner ett delat bibliotek en gång eftersom, tja, det är delat av alla program
som behöver  det.  Om det  slutar  med att  du tar  bort  det  sista  paketet  som
behöver ett delat bibliotek, kommer då pakethanterings-programmet att ta bort
det  också.  Men,  om  du  bestämmer  dig  för  att  du  vill  behålla  det  delade
objektet ändå, kanske eftersom att du är säker på att du kommer behöva det
senare, kan du då säga åt pakethanterings-programmet att göra det, också.

• Jag är fortfarande inte övertygad
◦ Bra! Skriv ett inlägg på forumet om det, om du är genuint bekymrad angående

pakethantering, eller för att fråga om andra användares erfarenheter. Det tåls
att repetera att paketmetoden av distribution i GNU/Linux bygger på tillit, så
vi vill veta om det finns några problem!
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Några sista ord. Du kan ha blivit utsatt för rykten att Linux inte är färdigt än, eller att om
du använder Linux så är du en beta-testare, eller att program i Linux är instabila. Dessa är
alla halvsanningar. ”Linux” kommer aldrig att vara ”färdigt”, mer än något annat större
operativsystem kan anses vara ”färdigt”. Från Linux-kärnan till konstverk på din skärm,
kommer alla delar av ditt operativsystem alltid att vara under någon form av utveckling.
Det är såhär eftersom programmerare jobbar hårt för att hålla oss uppdaterade med de
senaste utvecklingarna i programmering och hårdvaru-teknologi. Det här betyder inte att
programmen tillgängliga för dig att använda är av dålig kvalitet. Bassystemet vid kärnan
av  Linux Mint har varit under tung utveckling i nästan två årtionden nu, och är väldigt
mogen, stabil, och beprövad. Även om det definitivt finns instabila versioner av de flesta
programmen på ditt operativsystem, kommer du inte att använda dem eftersom du inte är
en  beta-testare.  Du  vet  att  du  inte  är  en  beta-testare,  eftersom  du  läser  det  här.
Programmen som finns tillgängliga för dig i förråden du använder kommer alltid att vara
stabila och väl testade, förutom om du ändrar de förråden till de som används av testarna
(grattis i så fall, du har just blivit en testare). Det är egentligen rätt simpelt.  

För att sammanfatta med ett exempel: när du installerar Opera, Real Player eller Google
Earth i Linux Mint kommer dessa program inte från de ursprungliga utvecklarna (Opera,
Real  och  Google).  Givetvis  kommer  uppströmms-programmen  från  dessa  utvecklare,
men bara efter att de har paketerats ordentligt och testats blir de tillgängliga för dig. Med
andra ord borde du aldrig behöva leta på internet efter program, eftersom allt du behöver
finns tillgängligt och är redan testat åt dig och ditt system av Linux Mint och Ubuntus
team. Allt du behöver göra är att välja vad du vill göra. 
Linux  Mint  kommer  att  uppdatera  sig  själv  automatiskt  genom  ett  verktyg  kallat
Uppdateringshanteraren, vilket inte bara uppdaterar operativsystemets bas, men även alla
installerade program på din dator. 

Så enkelt är det. Puh!

En del av de mest populära programmen som inte  installeras  tillsammans med Linux
Mint är Opera, Skype, Acrobat Reader, Google Earth och Real Player. 

    Programhanteraren

Det enklaste sättet att installera program i Linux Mint är att använda Programhanteraren.
Det är byggt ovanpå paket-teknologin vi diskuterade tidigare, men det gör saker enklare
att förstå, då det tillåter dig att installera program snarare än paket (kom dock ihåg att det
fortfarande använder paketsystemet i bakgrunden, så det har ändå samma förmåner).

Öppna menyn och välj ”Programhanterare”. 

Programhanteraren låter dig bläddra program tillgängligt för Linux Mint. Du kan bläddra
efter kategori, söka på nyckelord eller sortera programmen efter betyg och popularitet.
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    Menyn

Om  du  vet  vad  du  letar  efter,  behöver  du  inte  starta  någonting.  Börja  bara  skriv
programmets namn i menyn och installera det därifrån.

Exempelvis, för att installera paketet ”gftp”:
• Tryck CTRL+Super_L för att öppna menyn
• Skriv “gftp”
• Tryck på pilen “Upp” för att markera knappen “Installera gftp”
• Tryck Enter

Nämnde vi hur fantastisk pakethantering är ännu?

    Synaptic & APT

Om du vill installera mer än ett program eller om du letar efter någonting som inte finns i
Programportalen  eller  i  Programhanteraren,  erbjuder  Linux  Mint  två  andra  sätt  att
installera program. Det ena är ett grafiskt verktyg kallat ”Synaptic” och det andra är ett
kommandoradsverktyg kallat ”APT”. 

Låt oss se hur vi kan installera Opera (ett alternativ till webbläsaren Firefox) med dessa
verktyg istället:

Öppna menyn och välj ”Pakethanteraren”. 

Klicka på knappen ”Sök” och skriv ”opera”. Gå sedan igenom listan med paket och hitta
det  som  beskriver  ”Opera  Web  Browser”.  Klicka  i  rutan  och  välj  ”Markera  för
installation” och klicka sedan på knappen ”Verkställ”. 

Låt oss nu se hur vi kunde ha installerat Opera genom kommandoradsverktyget APT. 

Öppna menyn och välj ”Terminal”. Skriv sedan följande kommando:

apt install opera

Observera: Se till att synaptic är stängt innan du använder APT. Synaptic använder APT i bakgrunden så
båda kan inte köras samtidigt. Det samma gäller för Programhanteraren.

Som du kan se, är APT extremt lätt att använda men det är inte grafiskt. Ingen fara. Om
du är ny i Linuxvärlden föredrar du säkert att använda ett grafiskt gränssnitt (det är därför
de är där) men allt  efter  som tiden går, så kommer du att  föredra att  vara snabb och
effektiv och som du kan se, så är det snabbaste sättet att installera Opera att skriva ”apt
install opera”. Det kan inte bli enklare än så.
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Det  finns  dock  en  stor  skillnad  mellan  Programhanteraren  och  Synaptic/APT.  Med
Synaptic och APT hanterar du paket. Vårt exempel med Opera var mycket enkelt och
bestod enbart av ett paket, vars namn också var ”opera”, men det kommer inte alltid vara
på det här sättet, och ibland kanske du inte vet vad paketet heter. Ibland har du kanske
inte ens tillgång till paketen för ett visst program. 

Programhanteraren är annorlunda eftersom att den låter dig installera ”program” genom
att den väljer rätt ”paket” åt dig, inte bara från förråden (paketdatabaser) som Synaptic
och APT har tillgång till, men även från andra platser på internet. 

Så du kan använda Programhanteraren av två olika anledningar: 
- Därför att du inte är van vid att använda APT/Synaptic
- Därför att det kan installera program som du inte har tillgång till med de andra

verktygen. 

  Ta bort program

    Från Menyn

Att  ta  bort  program är  rätt  enkelt  i  Linux Mint:  Markera  bara programmet  i  menyn,
höger-klicka på det och välj ”Avinstallera”.

Menyn hittar paketen och beroenden relaterade till programmet du valde.

Klicka på ”Ta bort” och programmet kommer att avinstalleras.

    Använda APT

Ett  sätt  att  ta  bort  program  är  genom  att  använda  APT.  Återigen  så  pratar  vi  om
kommandoradsverktyget, men se hur lätt det är: 

Öppna menyn och välj ”Terminal”. Skriv sedan följande kommando:

apt remove opera

Observera: Se till att synaptic är stängt innan du använder APT. Synaptic använder APT i bakgrunden så
båda kan inte köras samtidigt. 
Det är allt. Med ett enda kommando har du tagit bort Opera från din dator. 

    Synaptic

Du kan även använda Synaptic för att ta bort paket... Linux handlar om valfrihet så låt oss
se hur man gör detta. 

Öppna menyn och välj ”Pakethanteraren”. 
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Klicka på knappen ”Sök” och skriv ”opera”. Gå sedan igenom listan med paket och hitta
det  som  beskriver  ”Opera  Web  Browser”.  Klicka  i  rutan  och  välj  ”Markera  för
borttagning”. Klicka sedan på knappen ”Verkställ”.

  Uppdatera ditt system och dina program
Om  en  ny  version  av  något  paket  installerat  på  din  dator  görs  tillgängligt,  kan  du
uppgradera  till  det.  Det  kan  vara  en  säkerhetsuppdatering  för  någon  komponent  av
operativsystemet, det kan vara en optimering i ett specifikt bibliotek eller det kan även
vara en nyare version av Firefox. Ditt system är i princip uppbyggt av paket och vilken
del som helst av det kan uppdateras genom att uppdatera några av dessa paket. Vilket
betyder att ersätta det nuvarande paketet med en nyare version. 

Det finns många sätt att göra detta men bara ett av dem är rekommenderat. 

Du  skulle  kunna  använda  APT  för  att  uppgradera  alla  dina  paket  med  ett  simpelt
kommando (”apt upgrade”) men vi rekomenderar starkt att du inte gör så. Anledningen
till  det  är  det  inte  gör  någon  åtskillnad  gällande  vilka  uppdateringar  det  väljer  att
installera och antar att du vill ha alla. 

Några delar av systemet  är säkra att  uppdatera och några andra är mindre säkra. Till
exempel,  genom  att  uppdatera  din  kärna  (som  bland  annat  ansvarar  för
hårdvaruigenkänning) så kan ditt ljud, ditt trådlösa nätverkskort eller till och med några
program sluta fungera (exempelvis VMWare och Virtualbox) som är nära kopplade till
kärnan. 

    Använda Uppdateringshanteraren

Linux  Mint  kommer  med  ett  verktyg  kallat  Uppdateringhanteraren.  Det  ger  dig  mer
information om uppdateringar och låter dig bestämma hur säker en uppdatering måste
vara innan du installerar den. Det ser ut som en sköld och finns längst ner i högra hörnet
på din skärm. 

Om du placerar muspekaren på den, kommer den tala om för dig om ditt system är 
uppdaterat eller hur många uppdateringar det finns tillgängliga.
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Om du klickar på sköld-ikonen öppnas Uppdateringhanteraren och visar dig de 
uppdateringar som är tillgängliga. Gränssnittet är mycket enkelt att använda. För varje 
paketuppdatering kan du läsa beskrivningen, ändringsloggen (det är här utvecklarna 
förklarar ändringarna de gjort i paketet), och eventuellt om Linux Mint har utfärdat 
varningar eller extra information om uppdateringarna. Du kan även se vilken version som
är installerad på din dator för närvarande och vilken version som är tillgänglig för dig att 
uppdatera till. Du har även en symbol som visar om det är en Paketuppdatering eller en

Säkerhetsuppdatering.

Slutligen kan du se stabilitetsnivån tilldelat paketuppdateringen. Varje paketuppdatering 
presenterar förbättringar eller löser säkerhetsrisker men det betyder inte att de är riskfria 
eller att de inte kan indroducera nya buggar. Stabilitetsnivån tilldelas av Linux Mint för 
varje paket och ger dig en indikation på hur säkert det är för dig att installera en 
uppdatering. 

Du  kan  givetvis  klicka  på  kolumnerna  för  att  sortera  efter  stabilitetsnivå,  status,
paketnamn eller efter version. Du kan välja alla uppdateringar eller avmarkera alla genom
att använda knapparna ”Rensa” och ”Markera alla”. 

Nivå 1- och Nivå 2-uppdateringar är riskfria och du bör alltid installera dem. Nivå 3-
uppdateringar ”borde vara säkra” men trots att vi rekommenderar att du installerar dem,
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se till  att  du går  igenom listan med uppdateringar.  Om du upplever  problem med en
specifik  Nivå 3-uppdatering,  kontakta då Linux Mint utvecklingsteam så de kan höja
uppdateringen till Nivå 4 eller en Nivå 5 för att varna eller även avråda andra från att
installera den.  

Om  du  klickar  på  knappen  ”Inställningar”  bör  du  se  skärmen  ovanför.
Uppdateringshanteraren visar från början Nivå 1-, 2- och 3-uppdateringar. Du kan välja
att göra Nivå 4 och 5 ”synliga”. Det här kommer göra att fler uppdateringar syns i listan.
Om du vill  kan du även göra Nivå 4- och 5-uppdateringar  ”säkra” (det är  dock  inte
rekommenderat).  Det  här  medför  att  de  kommer  markeras  för  installation  i
Uppdateringshanteraren. 

Uppdateringshanteraren räknar bara ”säkra” uppdateringar. Så när den talar om för dig att
ditt system är uppdaterat, betyder det att det inte finns några uppdateringar tillgängliga på
den nivå som du valt som ”säker”. 

Uppdateringshanteraren visar bara ”synliga” uppdateringar i listan. 

Om du exempelvis valt att göra alla nivåer ”synliga” men bara Nivå 1 och 2 ”säkra”,
kommer du att  se många uppdateringar  i  listan,  men Uppdateringshanteraren kommer
förmodligen tala om för dig att ditt system är uppdaterat. 

Fliken ”Alternativ” ger dig några val för att anpassa Uppdateringshanteraren.

Fliken ”Uppdatera automatiskt” låter dig definera hur ofta Uppdateringshanteraren letar 
efter uppdateringar.

Rutan ”Inkludera uppdateringar som kräver installation av nya paket eller borttagning av
installerade  paket”  låter  dig  definera  om  Uppdateringshanteraren  ska  installera  nya
beroenden eller inte. Till exempel om paket A version 1 är installerat på din dator och
paket A version 2 blir tillgängligt, men version 2 har ett nytt beroende på paket B som
inte är installerat på din dator… vad händer då?

Sid 43 av 48



Om du låter den här rutan vara avmarkerad kommer version 2 inte synas i listan med
uppdateringar. 

Om du markerar den här rutan,  så kommer version 2 att synas, och om du väljer  att
installera den, så kommer den att installera paket B som ett beroende. 

Var försiktig med det här alternativet eftersom beroenden kan installera nya paket åt dig
men de kan dessutom ta bort program ibland som du redan har installerat.  

I  fliken  ”Ignorerade  uppdateringar”  kan  du  definera  paket  som  du  inte  vill  ha
uppdateringar för. ”?” och ”*” jokertecken stödjs.

Den sista  fliken  låter  dig ändra  de  ikoner  som Uppdateringshanteraren  i  systemfältet
använder sig av. 

Om du får felmeddelanden av Uppdateringshanteraren (”Can’t refresh list of packages”
till exempel), kan du kontrollera loggarna. Höger-klicka på sköld-ikonen i systemfältet
och välj ”Information”. Följande skärm visas: 
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På den här skärmen kan du se Uppdateringshanterarens process-ID, hurvida det körs med
användar- eller root-behörighet, och loggfilens innehåll.

Du  kan  även  se  över  installerade  uppdateringar  på  ditt  system  (förutsatt  att  de  var
installerade via Uppdateringshanteraren) genom att klicka på 
”Visa->Uppdateringshistorik”.

Tips och Trix
Får  du  ut  det  mesta  av  ditt  skrivbord?  Trycker  du  vanligtvis  ”CTRL+C”  på  ditt
tangentbord för att  kopiera lite  text?  Öppnar du textredigeraren för att  göra en snabb
anteckning? Hur delar du filer  till  dina vänner? Det finns många sätt att  utföra enkla
uppgifter,  några  mer  effektiva  än  andra.  Det  här  kapitlet  kommer  att  visa  dig  några
särdrag i Linux, MATE, och Linux Mint-skrivbordet, för att försäkra dig om att du får ut
det mesta av ditt system.

  Kopiera och klistra in med musen
De flesta människor är vana vid att klicka på menyn ”Redigera” eller att höger-klicka på
innehållet de vill kopiera. I Linux Mint kan du göra så också, men de flesta GNU/Linux-
operativsystem  låter  dig  även  kopiera  och  klistra  innehåll  bekvämt  med  musen.  Det
fungerar så här: Den vänstra knappen kopierar och mittenknappen klistrar in. Så enkelt är
det!
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Låt oss ge det ett försök. Öppna LibreOffice Writer eller en textredigerare, eller vilket
program du vill som låter dig mata in text. Skriv nu ett par meningar. Markera en del av
texten  med den vänstra musknappen. Tror du att du behöver klicka på menyn ”Redigera”
och  välja  ”Kopiera”?  Inte?  Eller  att  behöva  använda  en  tangentbordskombination,
exempelvis ”CTRL+C”? I Linux är det mycket enklare. Bara genom att markera texten,
har du redan kopierat den. Precis... den texten är nu kopierad till ”musbufferten” och du
behöver inte trycka på någonting annat. 

Klicka nu på någon annan del av dokumentet för att flytta markören dit och klicka på
mittenknappen på din mus (eller hjul-klicka om du har en mus med hjul, eller vänster-
och högerknappen tillsammans om din mus bara har två knappar... allt har tänkts igenom,
förutom de där konstiga Mac-mössen med bara en knapp). Som du kan se har texten du
markerade förut blivit inklistrad. 

Ju mer vana du får, desto snabbare blir du på att kopiera och klistra in innehåll. Den här
tekniken fungerar även på de flesta Unix och GNU/Linux operativsystem. 

Observera: Musbufferten är inte den samma som används av MATE-skrivbordet. Så du kan alltså kopiera
något med din mus och kopiera något annat med ”CTRL+C” eller med menyn ”Redigera”. Tack vare
detta kan du kopiera två objekt samtidigt och beroende på hur du kopierade dem kan du klistra in dem med
antingen mittenknappen på din mus, med ”CTRL+V” eller menyn ”Redigera”. 

  Gör anteckningar med Tomboy
Alla gör anteckningar. Oavsett om det är en adress vi får av någon på telefon, en evigt
växande ATT GÖRA-lista eller något speciellt vi måste komma ihåg, ställs vi ofta inför
situationen där vi behöver göra en snabb anteckning. Några av oss har många skrivna
anteckningar runtomkring våra datorer och lyckas till  synes aldrig hitta en fungerande
penna när situationen uppstår, andra slösar tid på att starta verktyg som inte är lämpade
för  det  här  specifika  användningsområdet  (LibreOffice  Writer  är  exempelvis  inte  så
smidigt för anteckningar) och ytterst få människor använder program dedikerade till att
skriva anteckningar.  Linux Mint råkar inkludera ett  dedikerat anteckningsverktyg. Det
heter Tomboy-anteckningar.
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Tomboy-anteckningar är ett väldigt lätt verktyg att använda. Genom att klicka på det, får
du en lista med alla dina anteckningar. Du kan skapa nya anteckningar genom att klicka
på ”Skapa ny anteckning” från Tomboy-ikonen i panelen, eller genom att klicka på ”Ny”
under menyn ”Arkiv”.

En ny anteckning öppnas. Genom att ändra dess titel ändrar du även dess namn. Du kan
skriva  vad  du  vill  i  anteckningen  och  stänga  den.  Innehållet  som  du  skrev  i  din
anteckning  kommer  alltid  finnas  tillgängligt  i  Tomboy-anteckningar;  du  behöver  inte
spara  någonting  och  du  kan  även  starta  om  eller  stänga  av  datorn.  Återigen,  din
anteckning sparas automatiskt medan du skriver den. 

Om du eventuellt skulle besluta att du inte längre behöver behålla en viss anteckning, så
kan du öppna den anteckningen och klicka på knappen ”X” (Ta bort denna anteckning). 

Om du skriver ner namnet på en annan anteckning i din anteckning, kommer Tomboy
automatiskt att skapa en länk till den andra anteckningen och du kan klicka på länken för
att öppna den andra anteckningen. 

Du kan även använda flera olika formateringar i din anteckning och använda dig av de
många  andra  funktionerna  som  finns  i  Tomboy-anteckningar  (synkronisering,
sökfunktioner, exportera anteckningar till PDF/HTML... etc). 
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Sammanfattning
Det finns mycket mer att lära om Linux Mint och om Linux i allmänhet. Den här guiden
var bara en översikt av en del av möjligheterna med din nya skrivbordsmiljö, men du bör
redan  nu  känna  dig  mer  bekväm  i  användandet  av  den  och  dessutom ha  fått  bättre
förståelse för en del av dess komponenter. Vad blir ditt nästa steg? Kommer du lära dig
hur  man  använder  terminalen?  Kommer  du  att  prova  andra  skrivbordsmiljöer  (KDE,
XFCE, etc.)? Det är helt upp till dig! Kom ihåg, Linux handlar om att ha kul och det finns
många som gärna hjälper dig. Lär dig lite nytt varje dag. Det finns alltid något nytt att
lära sig oavsett hur mycket du redan vet. 

Ha kul med Linux och tack för att du valde Linux Mint.
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