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  Εισαγωγή στο Linux Mint
Το Linux Mint είναι ένα λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχεδιασμένο 
να τρέχει στα περισσότερα σύγχρονα συστήματα υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων 
των  τυπικών  επεξεργαστικών  συστημάτων  x86  και  x64.  Μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι 
καλύπτει τις ίδιες ανάγκες που καλύπτονται από τα Windows της Microsoft, το Mac OS 
της Apple και το free BSD OS. 

Το Linux Mint έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συλλειτουργεί παράλληλα με διαφορετικά 
λειτουργικά  συστήματα  (συμπεριλαμβανομένων  των  παραπάνω)  και  κατά  την 
εγκατάστασή  του  παρέχει  τη  δυνατότητα  αυτοματοποιημένης  εγκατάστασης  ενός 
περιβάλλοντος  εκκίνησης  για  δύο  ή  περισσότερα  λ.σ.  (όπου  ο  χρήστης  έχει  τη 
δυνατότητα να επιλέξει ποιο λ.σ. να εκκινήσει). 

Το Linux Mint είναι σπουδαίο λειτουργικό σύστημα τόσο για μεμονωμένους χρήστες 
όσο και για επιχειρήσεις.

  Ιστορία

Το Linux Mint είναι ένα πολύ πρόσφατο λειτουργικό σύστημα· η ανάπτυξή του ξεκίνησε 
το  2006.  Εντούτοις  είναι  βασισμένο  σε  ώριμα   και  πλέον  δοκιμασμένα  επίπεδα 
λογισμικού,  συμπεριλαμβανομένων  του  πυρήνα  Linux,  των  εργαλείων  GNU και  του 
περιβάλλοντος  εργασίας   ΜΑΤΕ.  Στηρίζεται,  επίσης,  στα  εγχειρήματα  Ubuntu  και 
Debian Linux χρησιμοποιώντας τα ως βάση.

Το εγχείρημα του Linux Mint εστιάζει στο να γίνει η επιφάνεια εργασίας περισσότερο 
χρηστική και αποτελεσματική για τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελούνται από τον 
συνήθη χρήστη. Μαζί με την επιφάνεια εργασίας το λειτουργικό σύστημα παρέχει επίσης 
μια μεγάλη συλλογή διαθέσιμου λογισμικού και ένα πολύ καλά ενσωματωμένο σύνολο 
υπηρεσιών.

Το  Linux  Mint  παρουσιάζει  ταχύτατη  άνοδο  της  δημοτικότητάς  του  και  το 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά.

  Σκοπός

Σκοπός του Linux Mint είναι να παράσχει ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο να μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τόσο οι οικιακοί χρήστες όσο και οι επιχειρήσεις χωρίς κόστος το 
οποίο να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικό, εύκολο στη χρήση και καλαίσθητο.

Μια από τις φιλοδοξίες του έργου Linux Mint είναι να γίνει το καλύτερο λειτουργικό 
σύστημα που υπάρχει, καθιστώντας εύκολο για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις 
πλέον  προηγμένες  τεχνολογίες  χωρίς  να  κάνουν  εκπτώσεις  (υποβαθμίζοντας  τις 
δυνατότητές τους) ή να καταφεύγουν στην προσέγγιση άλλων διανομών.
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Ο  στόχος  μας  είναι  η  ανάπτυξη  της  δικής  μας  αντίληψης  περί  του  ιδανικού 
περιβάλλοντος  εργασίας.  Πιστεύουμε ότι  πρέπει  να εκμεταλλευθούμε  στο έπακρο τις 
σύγχρονες τεχνολογίες που ενυπάρχουν στο Linux και να διευκολύνουμε τον καθένα στη 
χρήση των πιο εξελιγμένων χαρακτηριστικών του.

  Αριθμοί έκδοσης και κωδικές ονομασίες

Στο Linux Mint οι αριθμοί έκδοσης και οι κωδικές ονομασίες ακολουθούν μια μοναδική 
λογική: 

- Οι  κωδικές  ονομασίες  παρέχουν  έναν περισσότερο οικείο  τρόπο αναφοράς σε 
εκδόσεις του Linux Mint απ' ότι οι αριθμοί έκδοσης.

- Από την έκδοση 5 το Linux Mint ακολουθεί έναν εξάμηνο κύκλο εκδόσεων και 
χρησιμοποιεί  ένα  απλοποιημένο  σχήμα  αρίθμησής  τους.  Απλώς,  ο  αριθμός 
έκδοσης προσαυξάνεται κάθε 6 μήνες. 

- Αν σε  κάποια  έκδοση  γίνονται  αναθεωρήσεις  (revisions,  κάτι  σαν  τα  Service 
Packs των Windows),  ο αριθμός  έκδοσης παίρνει  μια δεκαδική  αναθεωρητική 
επαύξηση. Για παράδειγμα, η έκδοση "3" γίνεται "3.1".

- Οι  κωδικές  ονομασίες  του  Linux  Mint  είναι  πάντοτε  γυναικεία  ονόματα  που 
τελειώνουν σε "a". Ακολουθούν αλφαβητική σειρά του πρώτου γράμματός τους 
το οποίο αντιστοιχεί στον δείκτη του αριθμού έκδοσης της αλφαβήτου. 

Μέχρι τώρα το Linux Mint έχει χρησιμοποιήσει τα παρακάτω κωδικά ονόματα:

Version Codename

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
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10 Julia

11 Katya

12 Lisa

13 Maya

14 Nadia

15 Olivia

16 Petra

17 Qiana

17.1 Rebecca

  Εκδοχές

Ως  “εκδοχή”  εκλαμβάνεται  κάποια  διανομή  του  Linux  Mint  η  οποία  είναι 
προσαρμοσμένη  ώστε  να  απευθύνεται  σε  συγκεκριμένες  ανάγκες.  Ο  Οδηγός  αυτός 
καλύπτει  την  εκδοχή  με  όνομα ΜΑΤΕ.  Ιδού μερικά από τα  δημοφιλέστερα  ονόματα 
εκδοχών: 

• MATE Edition (χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας MATE)
• Cinnamon Edition (χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας Cinnamon)
• KDE Edition (χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας KDE)
• Xfce Edition (χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας Xfce)

Αν δεν γνωρίζετε ποιά εκδοχή να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να επιλέξετε την εκδοχή 
ΜΑΤΕ.

Προσοχή: Αν έχετε την πρόθεση να αναδιανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά το 
Linux Mint στις Η.Π.Α. ή την Ιαπωνία και δεν γνωρίζετε την νομοθεσία περί πατεντών, 
θα  πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  κάποια  μορφή  εγκατάστασης  με  σήμανση  "Χωρίς 
αποκωδικοποιητές".

  Που θα βρείτε βοήθεια

Η κοινότητα  Linux  Mint  είναι  πολύ δραστήρια  και  πρόθυμη  να  βοηθήσει.  Αν έχετε 
ερωτήσεις ή κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το Linux Mint μπορείτε να βοηθηθείτε 
από άλλους συνδεδεμένους χρήστες.

Πρώτα πρέπει  να εγγραφείτε  στα φόρα του Linux Mint.  Αυτό είναι  το πρώτο μέρος 
απ'όπου θα βρείτε βοήθεια: http://www.linuxmint.com/forum. 

Το  φόρουμ  της  ελληνικής  κοινότητας  Linux  Mint:  http://linuxmint.gr/index.php?
action=forum

Page 6 of 51

http://linuxmint.gr/index.php?action=forum
http://linuxmint.gr/index.php?action=forum
http://www.linuxmint.com/forum


Αν  θέλετε  να  συζητήσετε  με  άλλους  χρήστες  μπορείτε  να  συνδεθείτε  στο  κανάλι 
συζητήσεων  IRC.  Μέσα από το  Linux  Mint  απλώς  εκκινήστε  το  "HexChat"  από  το 
μενού.  Αν  χρησιμοποιείτε  κάποιο  άλλο  λειτουργικό  σύστημα  ή  πρόγραμμα  IRC, 
συνδεθείτε στο διακομιστή "irc.spotchat.org" και μπείτε στα κανάλια "#linuxmint-help" 
και "#linuxmint-chat" ή στο κανάλι της ελληνικής κοινότητας "#linuxmintusers-gr". 

Το Linux Mint χρησιμοποιεί τα αποθετήρια (περισσότερα γι'αυτά παρακάτω) του Ubuntu 
και είναι πλήρως συμβατό με αυτό, ώστε όλοι οι πόροι, τα άρθρα, τα εγχειρίδια και το 
λογισμικό που είναι φτιαγμένα για το Ubuntu είναι επίσης κατάλληλα για το Linux Mint. 
Αν δεν μπορείτε να βρείτε βοήθεια για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να αναζητήσετε 
το ίδιο θέμα για το Ubuntu.

Σημείωση: Το Ubuntu είναι ένα άλλο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο GNU/Linux.
Σημείωση:  Αποθετήριο  λέγεται  η  διαδικτυακή  υπηρεσία  μέσω  της  οποίας  αποθηκεύεται  και  διατίθεται  
λογισμικό  για  το  λειτουργικό  σύστημα  αλλά  και  ενημερώσεις  για  αυτό.  Τα  περισσότερα  λειτουργικά  
συστήματα  που  βασίζονται  στο  GNU/Linux  χρησιμοποιούν  αποθετήρια  και  για  να  εγκαταστήσουν  ή  να  
ενημερώσουν λογισμικό και συνδέονται με αυτά μέσω HTTP ή FTP.

Εγκατάσταση του Linux Mint
Μπορείτε να μεταφορτώσετε δωρεάν το λειτουργικό σύστημα Linux Mint. Θα το βρείτε 
σαν αρχείο ISO το οποίο πρέπει να αντιγράψετε σε ένα κενό DVD. Τότε το live DVD 
γίνεται εκκινήσιμο και παρέχει ένα πλήρες λειτοργικό σύστημα το οποίο μπορείτε να 
δοκιμάσετε χωρίς να επηρεαστεί ο υπολογιστής σας. Με απλά λόγια, αν βάλετε το Linux 
Mint σε ένα DVD και αυτό σε έναν υπολογιστή, μπορείτε να το δοκιμάσετε αφήνοντας 
άθικτη την κατάσταση του συστήματός σας.

Σημείωση: Μπορείτε  επίσης να εγγράψετε  το είδωλο ISO σε ένα USB flash ή σε  κάποιa άλλη  συσκευή  
αποθήκευσης δεδομένων και να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας με αυτό, ή να εκκινήσετε από το είδωλο ISO  
που  θα  αντιγράψετε  στον  σκληρό  δίσκο  σας,  αλλά  αυτές  οι  επιλογές  είναι  κατά  κάποιον  τρόπο  πιο  
περίπλοκες, οπότε συνιστάται η μέθοδος που προτείνεται εδώ. Για βοήθεια σχετικά με εναλλατικές μεθόδους  
εγκατάστασης και εκτέλεσης του Linux Mint, παρακαλούμε επισκεφθείτε το φόρουμ.

Αν σας  άρεσε  αυτό  που  είδατε  εκτελώντας  το  live  DVD,  μπορείτε  αν  θέλετε  να 
εγκαταστήσετε  το  σύστημα  στον  σκληρό  δίσκο  σας.  Στο  DVD  βρίσκονται  όλα  τα 
απαραίτητα εργαλεία για τον σκοπό αυτό (εργαλεία κατάτμησης και εγκατάστασης).

  Μεταφόρτωση του ειδώλου ISO

Σημείωση: Αν δεν διαθέτετε ευρυζωνική σύνδεση ή αν η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο 
είναι  πολύ  αργή,  μπορείτε  να  παραγγείλετε  το  DVD  από  αυτό  τον  ιστότοπο: 
http://www.osdisc.com

Ειδάλλως, μπορείτε  να επισκεφθείτε  την σελίδα  μεταφόρτωσης του Linux Mint εδώ: 
http://www.linuxmint.com/download.php

Έπειτα επιλέξτε την εκδοχή που σας ενδιαφέρει.
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Στην σελίδα αυτή μπορείτε αν βρείτε: 

 μια υπογραφή ΜD5
 έναν σύνδεσμο torrent
 ένα κατάλογο mirror διακομιστών μεταφόρτωσης.

Το αρχείο που απαιτείται να κατεβάσετε είναι ένα αρχείο ISO. Υπάρχουν δυο τρόποι 
λήψης του αρχείου αυτού: μέσω torrent (μέσω του πρωτοκόλλου "Peer-to-Peer") ή μέσω 
ένος  mirror  διακομιστή  μεταφόρτωσης  (μέσω  πρωτοκόλλων  HTTP  ή  FTP).  Όταν 
ολοκληρωθεί η λήψη του και για να βεβαιωθείτε ότι αρχείο είναι ακέραιο, μπορείτε να 
ελέγξετε την υπογραφή του μέσω του αποτυπώματος MD5.

    Μέσω Torrent

Το torrent  είναι  ένα  πρωτόκολο  Peer-to-Peer  (P2P).  Μέσω αυτού,  αντί  να  γίνεται  η 
μεταφόρτωση  από  κάποια  κεντρική  τοποθεσία,  το  αρχείο  λαμβάνεται  τμηματικά  και 
μέχρι να ολοκληρωθεί από διαφόρους χρήστες στο Διαδίκτυο.

Όσο περισσότεροι άνθρωποι κατεβάζουν το αρχείο, τόσο αυξάνει η ταχύτητα της λήψης 
του. Αυτή είναι η προτιμώμενη και συνιστώμενη μέθοδος λήψης του Linux Mint.

      Εγκατάσταση μιας εφαρμογής Torrent

Για  να  κατεβάζετε  αρχεία  μέσω  torrent  χρειάζεστε  ένα  λογισμικό  που  ονομάζεται 
εφαρμογή torrent (torrent client).

Αν έχετε Linux, μπορείτε να εγκαταστήσετε το "Transmission". Αν χρησιμοποιείτε Linux 
Mint, το Transmission είναι ήδη εγκατεστημένο.

Αν έχετε Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το µTorrent.

Μεταφόρτωση του αρχείου Torrent

Στη συνέχεια από τον ιστότοπο του Linux Mint πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο 
για torrent και να κατεβάσετε το κατάλληλο αρχείο .torrent. Το αρχείο αυτό είναι πολύ 
μικρό. Αφού το κατεβάσετε πρέπει να το ανοίξετε με το πρόγραμμα torrent.

Το πρόγραμμα torrent πιθανόν θα σας ρωτήσει σε ποιό φάκελο θέλετε να αποθηκεύσετε 
το  αρχείο  ISO.  Επιλέξτε  έναν  προορισμό  και  περιμένετε  να  ολοκληρωθεί  η 
μεταφόρτωση.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  πρωτόκολο  torrent επισκεφθείτε  το 
σύνδεσμο: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent

    Μέσω mirror διακομιστή μεταφόρτωσης
Αν  δεν  μπορείτε  ή  δεν  επιλέγετε  να  χρησιμοποιήσετε  το  πρωτόκολο  torrent,  τότε 
ανατρέξτε στη λίστα με τους mirror διακομιστές και επιλέξτε έναν απ'αυτούς. Ολοι τους 
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παρέχουν ένα σύνδεσμο προς το αρχείο ISO στον οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να 
ξεκινήσει η μεταφόρτωση.

Σημείωση: Θυμηθείτε, όμως, ότι το εύρος ζώνης (bandwidth) είναι περιορισμένο και όσο 
περισσότεροι  κάνουν  λήψη  μέσω  ενός  mirror  διακομιστή,  τόσο  πιο  αργή  γίνεται  η 
σύνδεση  για  κάθε  έναν  που  κατεβάζει  από  τον  διακομιστή  αυτόν.  Επιπλέον,  αν  για 
κάποιον λόγο η λήψη διακοπεί πριν ολοκληρωθεί, τότε το αρχείο που παραλάβατε ίσως 
είναι κατεστραμένο και να πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου την λήψη. Για το λόγο αυτό 
ίσως σας διευκολύνει η χρήση κάποιας εφαρμογής διαχείρισης λήψεων.

  Διαβάστε τις Σημειώσεις της έκδοσης

Η διαδικασία μεταφόρτωσης ίσως διαρκέσει τουλάχιστον μια ώρα, έτσι τώρα είναι η πιο 
καταλληλη  στιγμή  για  να  εξοικειωθείτε  με  τα  νέα  χαρακτηριστικά  της  έκδοσης  που 
κατεβάζετε.

Οι  σημειώσεις  έκδοσης  υπάρχουν  και  στις  ιστοσελίδες  του  Linux  Mint  και  δίνουν 
απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

 Ποια νέα χαρακτηριστικά έχει η έκδοση αυτή;
 Ποια είναι τα γνωστά προβλήματα της έκδοσης αυτής;
 Πώς αναβαθμίζω από την προηγούμενη έκδοση;

Περιέχουν επίσης στιγμιότυπα της πιο πρόσφατης έκδοσης. Βέβαια, μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα για τα χαρακτηριστικά που επισημαίνονται στις σημειώσεις έκδοσης απλώς 
χρησιμοποιώντας το λειτουργικό σύστημα. ίσως όμως σας ξεφύγουν κάποια πράγματα. 
Γι' αυτό είναι καλό να διαβάζετε τις σημειώσεις έκδοσης.

Ο σύνδεσμος για τις σημειώσεις έκδοσης του Linux Mint 17.1 Rebecca βρίσκονται στο: 
http://www.linuxmint.com/rel_  rebecca_mate  .php

  Ελέγξτε το MD5

Διαβάσατε τις σημειώσεις της έκδοσης, ανυπομονείτε να δείτε τα νέα χαρακτηριστικά ή 
να δοκιμάσετε το Linux Mint και μόλις ολοκληρώσατε την λήψη του με επιτυχία. Είστε 
έτοιμοι να εγγράψετε ένα DVD και να εκκινήσετε από αυτό. Αλλά...  Περιμένετε ένα 
λεπτό!

Αν το DVD αυτό είναι ελαττωματικό θα περιέχει παράξενα σφάλματα και δύσκολα θα 
μπορέσετε να βρείτε βοήθεια. Οι δυο πιο κοινοί λόγοι για ένα ελαττωματικό DVD είναι:

 Κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία λήψης προκαλεί σφάλματα στο αρχείο ISO
 Κάποιο σφάλμα κατά την διαδικασία εγγραφής του DVD το οποίο αλλοιώνει τα 

περιεχόμενα του live DVD
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Η υπογραφή MD5,  η  οποία  εμφανίζεται  και  στην  ιστοσελίδα  λήψεων,  παρέχει  έναν 
γρήγορο τρόπο για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο ISO που παραλάβατε είναι ακριβώς 
εκείνο που ζητήσατε. Γι' αυτό λοιπόν ας ελέγξουμε το αρχείο αυτό που μόλις κατεβάσατε 
και πριν το αντιγράψουμε σε ένα DVD, ώστε να γλιτώσουμε μελλοντικά προβλήματα.

Αν εκτελείτε οποιαδήποτε διανομή Linux, τότε πιθανόν να υπάρχει ήδη εγκατεστημένο 
το  πρόγραμμα  "md5sum".  Ανοίξτε  ένα  τερματικό  και  μεταβείτε  στον  φάκελο  όπου 
αποθηκεύσατε  το  αρχείο  ISO.  Αν  υποθέσουμε  ότι  το  αρχείο  αυτό  έχει  όνομα 
"linuxmint.iso" και βρίσκεται στο φάκελο "Επιφάνεια εργασίας", πληκτρολογείστε εκεί 
τις εξής εντολές (πατώντας το πλήκτρο Enter στο τέλος της κάθε εντολής) (ο χαρακτήρας 
της  πλαγίας  καθέτου,  "\",  είναι  απαραίτητος όταν στο όνομα του καταλόγου υπάρχει 
χαρακτήρας κενού διαστήματος, " "):

cd ~/Επιφάνεια\ εργασίας

md5sum linuxmint.iso

Η δεύτερη εντολή θα δώσει ως αποτέλεσμα μια σειρά αριθμών και γραμμάτων η οποία 
συνιστά το άθροισμα MD5, ή την υπογραφή, του αρχείου ISO. Η παραμικρή αλλαγή στο 
αρχείο  ISO προκαλεί  σημαντικές  μεταβολές  και  στην υπογραφή,  σε  σύγκριση με  το 
ακέραιο αρχείο, επιτρέποντας έτσι να εξακριβώσουμε αν το αρχείο είναι ακριβώς εκείνο 
που πρέπει να είναι.

Συγκρίνετε την υπογραφή που σας δίνει η παραπάνω εντολή με εκείνη που εμφανίζεται 
στην ιστοσελίδα λήψης του Linux Mint. Αν οι δυο υπογραφές συμπίπτουν, τότε το αρχείο 
ISO που παραλάβατε είναι ακριβώς εκείνο που παρέχεται από το διακομιστή και είστε 
έτοιμος ή έτοιμη να το εγγράψετε σε ένα κενό DVD.

Αν  έχετε  Windows,  μάλλον  δεν  έχετε  το  πρόγραμμα  "md5sum"  εγκατεστημένο. 
Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: http://www.etree.org/md5com.html

Μεταφέρετε  ή  αντιγράψτε  το  αρχείο  ISO  και  το  αρχείο  "md5sume.exe"  στον  ίδιο 
κατάλογο (για παράδειγμα στον κατάλογο C:\) και εκτελέστε το πρόγραμμα "cmd.ede". 
Μέσα από το περιβάλλον της γραμμής εντολών που θα εμφανιστεί, πληκτολογήστε τα 
εξής, χωρίς να ξεχάσετε να πατήσετε το πλήκτρο Enter στο τέλος κάθε γραμμής:

C:

cd \

md5sum linuxmint.iso

Συγκρίνετε την υπογραφή με εκείνη που εμφανίζεται στον ιστότοπο. 

  Εγγράψτε το ISO σε ένα DVD

Αφού ελέγξατε το αρχείο ISO με την υπογραφή MD5, είστε έτοιμος ή έτοιμη για να το 
μεταφέρετε σε ένα DVD. 
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Πάρτε ένα κενό DVD-R (κατάλληλο είναι και ένα DVD-RW, αλλά αυτού του τύπου οι 
οπτικοί δίσκοι είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν προβλήματα συμβατότητας) και με έναν 
συνηθισμένο  μαρκαδόρο  γράψτε  μια  ονομασία  επάνω  στον  οπτικό  δίσκο.  Παρότι  η 
εργασία  αυτή  φαίνεται  τετριμμένη,  πρέπει  να  την  κάνετε  αφού  είναι  πιθανό  να 
καταλήξετε με 20 οπτικούς δίσκους χωρίς ετικέτα, με άγνωστο περιεχόμενο :-)

Εισάγετε το κενό DVD-R στον οδηγό της αντίστοιχης συσκευής και  ετοιμαστείτε  να 
εγγράψετε το ISO. 

Αν έχετε Linux MATE, κάνετε δεξιό κλικ στο αρχείο και επιλέξτε "Άνοιγμα με εγγραφή 
δίσκων CD/DVD". 

Αν  έχετε  Linux  KDE,  εκκινήστε  το  K3Β  και  από  το  μενού  "Εργαλεία"  επιλέξτε 
"Εγγραφή ειδώλου ISO". 

Αν έχετε Linux και προτιμάτε την χρήση τερματικού, εκτελέστε την εξής εντολή μέσα 
από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το είδωλο που έχει όνομα, π.χ. "linuxmint.iso":

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

Αντικαταστήστε τους αριθμούς μετά το "dev=" με τους κατάλληλους για τον οδηγό της 
συσκευής  σας  εγγραφής  CD/DVD.  Για  να  βρείτε  την  συσκευή  σας  μπορείτε  να 
εκτελέσετε την εντολής:

cdrecord -scanbus

Ίσως πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελέσετε τις εντολές αυτές, οπότε 
προηγείται η εντολή “su” και  ακολουθεί ερώτηση για τον κωδικό διαχειριστή που θα 
πρέπει να δώσετε.

Αν  έχετε  Windows  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  κάποιο  πρόγραμμα  όπως  το 
InfraRecorder:
http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι στον δίσκο θα εγγράψετε το  είδωλο  ISO, και όχι αντιγραφή του  αρχείου  ISO.  
Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται, ιδιαίτερα από χρήστες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Nero, είναι ότι  
αντιγράφουν στον δίσκο το αρχείο ISO σαν αρχείο δεδομένων. Το αρχείο ISO είναι μια "εικόνα" ή "είδωλο"  
το οποίο πρέπει να εγγραφεί όχι σαν ένα αρχείο που θα εμφανίζεται στον δίσκο, αλλά ως "εικόνα" η οποία  
θα αποσυμπιεστεί και τα περιεχόμενά της της θα εγγραφούν επάνω σε αυτόν. Μετά την εγγραφή του DVD,  
στον οπτικό δίσκο δεν θα φαίνεται το αρχείο ISO αλλά κατάλογοι όπως "casper" και "isolinux". Για τον λόγο  
αυτό τα περισσότερα προγράμματα εγγραφής οπτικών δίσκων έχουν μια ειδική επιλογή.  
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  Εκκινήστε το Live DVD
Τοποθετήστε το DVD στον οδηγό και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να 
δείτε την παρακάτω εικόνα:

Σημείωση: Αν δεν δείτε αυτή την εικόνα και ο υπολογιστής σας εκκινήσει με τον συνηθισμένο τρόπο, πιθανόν  
αυτό να οφείλετε στο γεγονός ότι το πρόγραμμα BIOS του υπολογιστή σας είναι ρυθμισμένο ώστε να μην  
εκκινεί  από το DVD. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε F1,  F2, Delete ή Escape (ή οποιοδήποτε  
πλήκτρο σας εισάγει στις ρυθμίσεις του BIOS) και αλλάξτε τις επιλογές ώστε ο υπολογιστής να εκκινεί από  
την συσκευή οπτικού δίσκου DVD. 

  Εγκαταστήστε το Linux Mint στον σκληρό δίσκο σας

Από την πρώτη οθόνη επιλέξτε το προεπιλεγμένο "Έναρξη του Linux Mint" και πατήστε 
το Enter. Μετά από λίγο το live σύστημα θα είναι έτοιμο και θα δείτε την επιφάνεια 
εργασίας. Στο στάδιο αυτό το Linux Mint δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, 
απλώς εκτελείται από το DVD. Το σύστημα που έχετε ενώπιόν σας όμως είναι σχεδόν 
πανομοιότυπο με εκείνο που θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Απολαύστε  το  και  διαπιστώστε  αν  σας  αρέσει  ή  όχι.  Να  έχετε  κατά  νου  ότι  όταν 
εκτελείτε  από  DVD  το  Linux  Mint  είναι  αρκετά  πιο  αργό  σε  σύγκριση  με  μια 
εγκατάστασή του στον σκληρό δίσκο, αφού τα δεδομένα τα διαβάζει από το DVD το 
οποίο είναι ένα μέσον αρκετά πιο αργό από το σκληρό δίσκο.

Όταν είστε έτοιμος/η διπλοπατήστε στο εικονίδιο "Εγκατάσταση του Linux Mint" που 
βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Θα εμφανιστεί ο Εγκαταστάτης: 
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Αν δεν έχετε διαβάσει τις σημειώσεις  έκδοσης και  διαθέτετε σύνδεση στο Διαδίκτυο, 
τότε  έχετε  την  ευκαιρία  να  τις  διαβάσετε·  απλώς  πατήστε  στον  υπογραμμισμένο 
σύνδεσμο.  Συνιστούμε  ανεπιφύλακτα  στους  χρήστες  να  διαβάσουν  τις  σημειώσεις 
έκδοσης  πριν την εγκατάσταση προκειμένου να βοηθηθούν για τα νέα χαρακτηρστικά 
καθώς και για ζητήματα που ίσως επηρεάσουν το υλικό του υπολογιστή τους.

Επιλέξτε την γλώσσα σας και πατήστε το κουμπί "Συνέχεια".
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Στην  επόμενη  οθόνη  βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συνδεθεί  με  το  ηλεκτρικό  ρεύμα  (αν 
χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή), με το Διαδίκτυο και ότι διαθέτετε τον απαιτούμενο 
ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. Ακολούθως πιέστε το κουμπί “Συνέχεια”.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να διαθέσετε ολόκληρο τον δίσκο στο Linux Mint ή να το 
εγκαταστήσετε μαζί με άλλα λειτουργικά συστήματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε 
τα διαμερίσματα χειροκίνητα.

– Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο τον δίσκο, τα όποια περιεχόμενά του 
θα διαγραφούν και το Linux Mint θα εγκατασταθεί ως το μοναδικό λειτουργικό 
σύστημα του υπολογιστή σας.
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– Αν επιλέξετε  να  το  εγκαταστήσετε  μαζί  με  άλλα  λειτουργικά  συστήματα,  το 
πρόγραμμα  εγκατάστασης  θα  χρησιμοποιήσει  τον  ελεύθερο  χώρο  άλλων 
κατατμήσεων  για  να  εγκαταστήσει  το  Linux  Mnt.  Θα ερωτηθείτε  πόσο  χώρο 
θέλετε να αποδώσετε στο Linux Mint. Έπειτα το πρόγραμμα εγκατάστασης θα 
συρρικνώσει κάποια κατάτμηση και θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Μετά την 
εγκατάσταση  ο  υπολογιστής  σας  θα  εμφανίζει  μια  οθόνη  από  την  οποία  θα 
μπορείτε να επιλέγετε ανάμεσα στα λειτουργικά συστήματα που εκκινείτε.

– Αν επιλέξετε  να  προσδιορίσετε  χειροκίνητα  τις  κατατμήσεις,  θα  εμφανιστεί  ο 
επεξεργαστής  κατατμήσεων   που σας  δίνει  τον  έλεγχο των κατατμήσεων  του 
σκληρού  δίσκου  σας.  Η  μέθοδος  αυτή  συνίσταται  μόνο  σε  προχωρημένους 
χρήστες οι οποίοι κατανοούν το ρόλο των κατατμήσεων στο Linux. Έχετε υπ' 
όψη σας ότι το Linux Mint απαιτεί κατάτμηση χωρητικότητας τουλάχιστον 6GB 
και ότι το συνιστώμενο μέγεθος μιας κατάτμησης swap είναι 1,5 φορά το μέγεθος 
της μνήμης RAM που διαθέτει ο υπολογιστής.

Επιλέξτε  την  κατάλληλη  μέθοδο  και  για  να  συνεχίσετε  πατήστε  "Συνέχεια"  ή 
"Εγκατάσταση τώρα".

Αν στην  τελευταία  οθόνη  πατήσατε  "Συνέχεια",  η  επόμενη  σας  προσφέρει  μερικές 
επιπλέον επιλογές. Στην οθόνη που φαίνεται παραπάνω μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος 
της κατάτμησης ανάλογα με τον χώρο που απομένει από το άλλο λειτουργικό σύστημα. 
Όταν  είστε  έτοιμοι  πατήστε  το  κουμπί  "Εγκατάσταση  τώρα"  για  να  ξεκινήσει  η 
εγκατάσταση.

Στο στάδιο αυτό η εγκατάσταση διεξάγεται στο παρασκήνιο και ο εγκαταστάτης θα σας 
υποβάλλει ερωτήσεις ρύθμισης.:
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Από  τον  χάρτη  επιλέξτε  την  τοποθεσία  σας  κάνοντας  κλικ  στην  κοντινότερη  πόλη. 
Σκοπός  της  ρύθμισης  αυτής  είναι  η  αναγνώριση  της  ζώνης  ώρας  της  περιοχής  σας. 
Βεβαιωθείτε ότι παρούσα ώρα εμφανίζεται σωστά και πατήστε το κουμπί "Συνέχεια".

Σημείωση: Μερικές φορές ο εγκαταστάσης δεν χειρίζεται σωστά την ρύθμιση για Καλοκαίρι/Χειμώνα. Έτσι,  
ακόμη κι αν επιλέξετε την σωστή πόλη, ίσως δείτε μια διαφορά μιας περίπου ώρας. Απλώς στο στάδιο αυτό  
αγνοείστε το σφάλμα αυτό και θυμηθείτε να ελέγξετε ότι η ώρα είναι σωστή μετά την επανεκκίνηση του  
υπολογιστή σας με τον νέο εγκατεστημένο Linux Mint.
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Επιλέξτε  την  διάταξη  του  πληκτρολογίου  σας.  Αν δεν  είστε  βέβαιοι  για  την  ακριβή 
διάταξη που ταιριάζει με το πληκτρολόγιο που έχετε, πατήστε στο πεδίο κειμένου στο 
κάτω  μέρος  της  οθόνης  και  πληκτρολογήστε  μερικά  γράμματα.  Βεβαιωθείτε  ότι  τα 
πλήκτρα  που  πατάτε  ταιριάζουν  με  τους  χαρακτήρες  που  εμφανίζονται  στο  πεδίο 
κειμένου για να διαπιστώσετε ότι κάνατε την σωστή επιλογή διάταξης πληκτρολογίου. 
Μερικές διατάξεις διαφέρουν μόνον ως προς τους τόνους, τους αριθμούς και την στίξη. 
Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε και αυτούς τους χαρακτήρες. 

Όταν είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί "Συνέχεια". 

Εισάγετε  το  όνομά  σας,  το  όνομα  χρήστη  και  τον  κωδικό.  Κάθε  φορά  που  θα 
χρησιμοποιείτε  το Linux Mint,  θα  χρησιμοποιείτε  τον  λογαριασμό χρήστη μ´αυτό το 
όνομα χρήστη και κωδικό. Όταν το Linux Mint εγκατασταθεί και εφόσον πρόκειται ο 
υπολογιστής σας να χρησιμοποιείται κι από άλλους χρήστες, θα έχετε τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε και άλλους λογαριασμούς.
Δώστε  επίσης  ένα  όνομα  στον  υπολογιστή  σας.  Το όνομα  αυτό  θα  χρησιμοποιεί  ο 
υπολογιστής σας στο δίκτυο ή σε άλλες θέσεις του συστήματός σας. Αν δεν σας έχει 
ξανατύχει να ονομάσετε κάπως τον υπολογιστή σας, αυτή τη φορά πρέπει να το κάνετε. 
Οι  χρήστες  συνήθως  επιλέγουν  ονόματα  λουλουδιών  η  πλανητών  σαν  όνομα  του 
υπολογιστή τους στα δίκτυά τους. Το όνομα αυτό είναι εξολοκλήρου στην επιλογή σας, 
αλλά συνίσταται να επιλέξτε κάποιο όνομα που σας αρέσει και θα θυμάστε εύκολα.
Σημείωση:  Για  το  όνομα  χρήστη  και  το  όνομα  του  υπολογιστή  δεν  επιτρέπονται  κεφαλαία  γράμματα,  
διαστήματα και ειδικοί χαρακτήρες.

Αν  είστε  ο  μόνος  ή  η  μόνη  που  θα  χρησιμοποιεί  τον  υπολογιστή  και  θέλετε  να 
παραβλέψετε την οθόνη σύνδεσης, επιλέξτε "Αυτόματη σύνδεση".
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Όταν είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί "Συνέχεια". 

Ο εγκαταστάτης ίσως εντοπίσει άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας και 
σας  θα  σας  ρωτήσει  να  θέλετε  να  μεταφέρετε  κάποιες  προσωπικές  πληροφορίες.  Η 
διαδικασία αυτή συνήθως επιτρέπει  την μεταφορά σελιδοδεικτών,  επαφών και  άλλων 
προσωπικών δεδομένων από άλλα λειτουργικά συστήματα προς το νεοεγκατεστημένο 
Linux Mint.

Όταν είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί "Συνέχεια". 
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Η εγκατάσταση μπορεί να πάρει 10-15 λεπτά.

Σημείωση: Ο εγκαταστάτης θα μεταφορτώσει από τον Διαδίκτυο πακέτα υποστήριξης για την γλώσσα που  
επιλέξατε. Για την διαδικασία αυτή ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Αν δεν  
είναι, αγνοήστε αυτό το βήμα και θα σας δωθεί η δυνατότητα να προσθέσετε την υποστήριξη της γλώσσας  
σας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επανεκκίνηση του νέου συστήματος. 

Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί  πατήστε "Επανεκκίνηση τώρα" και  το περιβάλλον 
του liveDVD ή liveUSB θα τερματιστεί. 
Όταν σας ζητηθεί απομακρύνετε το DVD από τον οδηγό και πατήστε το Enter. 

Ο υπολογιστής σας είναι  τώρα έτοιμος να εκκινήσει  το Linux Mint από τον σκληρό 
δίσκο. 

  Η διαδικασία εκκίνησης

Αν  έχετε  περισσότερα  του  ενός  λειτουργικά  συστήματα  εγκατεστημένα,  κατά  την 
επανεκκίνηση θα δείτε το "μενού εκκίνησης".

Όταν η φόρτωση του Linux Mint  ολοκληρωθεί,  θα δείτε  μια νέα οθόνη που θα σας 
προσκαλεί  να εισάγετε  το όνομα χρήστη και  τον κωδικό του.  Η οθόνη αυτή είναι  ο 
"Διαχειριστής σύνδεσης MDM" και συνήθως αποκαλείται απλώς "MDM". Εισάγετε τον 
κωδικό που ορίσατε κατά την εγκατάσταση.
 
Σημείωση: Ο αρχικός κωδικός για τον χρήστη "root" είναι εκείνος που ορίσατε κατά την εγκατάσταση. Μην  
ανησυχείτε αν δεν καταλαβαίνεται τι σημαίνει αυτό.
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Γνωριμία με την Επιφάνεια εργασίας του 
Linux Mint

Η ενότητα αυτή του οδηγού θα εστιάσει  στην τεχνολογία  και  τα εργαλεία  που είναι 
ειδικά  για  το  Linux  Mint  και  παρέχει  πληροφορίες  για  κάποιες  εφαρμογές  και 
τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνονται εξ αρχής στην έκδοση ΜΑΤΕ.

  Η οθόνη καλωσορίσματος
Όταν  ξεκινά  για  πρώτη  φορά  η  επιφάνεια  εργασίας  Mate  (και  σε  κάθε  άλλη 
επανεκκίνηση, έως ότου απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή) θα δείτε την Οθόνη 
Καλωσορίσματος. Την οθόνη αυτή θα την βρείτε και στο κάτω μέρος του μενού των 
Προτιμήσεων  ή  εάν  στην  Γραμμή  Αναζήτησης  ξεκινήσετε  να  πληκτρολογείτε 
"καλωσορ...".

Ρίξτε μια ματιά στην οθόνη αυτή, έχει πολλούς χρήσιμους συνδέσμους! Μπορείτε αν 
βρείτε ένα σύνδεσμο προς τον Οδηγό χρήστη (καλά, ξέρω: τον διαβάζετε ήδη!). Επίσης 
μπορείτε  αν  εισάγετε  στην  βάση  δεδομένων  του  εξοπλισμού  του  υπολογιστή  σας 
πληροφορίες για αυτόν ή μπορείτε να διατυπώσετε ερωτήσεις στο Φόρουμ (είτε, βέβαια, 
να απαντήσετε εσείς σε ερωτήσεις άλλων).
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  Η Επιφάνεια εργασίας ΜΑΤΕ
"Επιφάνεια εργασίας" είναι εκείνο το συστατικό του λειτουργικού συστήματος που είναι 
υπεύθυνο  για τα αντικείμενα  που υπάρχουν  στην επιφάνεια  εργασίας:  Το Πλαίσιο,  η 
Επιφάνεια Εργασίας, ο Πίνακας Ελέγχου, τα Μενού... κλπ. 

Η Εκδοχή ΜΑΤΕ του Linux Mint χρησιμοποιεί  την ευφυή όσο και ισχυρή επιφάνεια 
εργασίας ΜΑΤΕ.

    Ρυθμίσεις της Επιφάνειας εργασίας
Οι "Ρυθμίσεις  της Επιφάνειας  εργασίας" (Desktop Settings)  είναι  εργαλείο φτιαγμένο 
ειδικά για το Linux Mint που επιτρέπει την γρήγορη προσαρμογή της εμφάνισης της 
Επιφάνειας εργασίας ΜΑΤΕ που θα χρησιμοποιείτε περισσότερο. 

Ξεκινήστε  το  κάνοντας  κλικ  στο  "Μενού"  (κάτω  αριστερά  της  οθόνης  σας),  έπειτα 
επιλέξτε "Προτιμήσεις" και πατήστε στο "Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας". 
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    Το Μενού

Το Linux Mint Menu αποτελεί ένα μοναδικό μενού. Το μενού αυτό είναι εμπνευσμένο 
από το αντίστοιχο "Slab" που ανέπτυξε η SUSE αλλά διαφέρει από αυτό με πολλούς 
τρόπους.  

Το Linux Mint περιλαμβάνει επίσης το κλασσικό μενού του ΜΑΤΕ με το οποίο μπορείτε 
να αντικαταστήσετε το  Linux Mint Menu, πράγμα το οποίο θα δούμε αργότερα. Αξίζει 
τον κόπο ωστόσο να εξοικειωθείτε με το Linux Mint Menu. Δεδομένου ότι είναι πολύ 
διαφορετικό από ότι ενδεχομένως έχετε χρησιμοποιήσει, είναι πιθανό να το λατρέψετε 
από την πρώτη δοκιμή.

Για να ανοίξετε το μενού πατήστε στο κουμπί "Μενού" στην  κάτω αριστερή γωνία της 
οθόνης  μας  ή  πατήστε  CTRL+SUPER_L  ("Super_L"  είναι  το  αριστερό  πλήκτρο 
Windows του πληκτρολογίου σας).
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      Το μενού "Τοποθεσίες"

Στην επάνω αριστερή γωνία του μενού μπορείτε να δείτε μια ενότητα που ονομάζεται 
"Τοποθεσίες"  η  οποία  περιέχει  πέντε  κουμπιά.  Τα κουμπιά  αυτά σας  δίνουν γρήγορη 
πρόσβαση σε πολλές σημαντικές τοποθεσίες τους Επιφάνειας εργασίας ΜΑΤΕ.
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Η Τοποθεσία "Υπολογιστής" εμφανίζει τους τόμους αποθήκευσης του υπολογιστή σας. 
Αν οι κατατμήσεις σας είναι ήδη προσαρτημένες και οι "Ρυθμίσεις Επιφάνειας εργασίας" 
είναι ρυθμισμένες ώστε να εμφανίζουν τους "Προσαρτημένους τόμους" στην επιφάνεια 
εργασίας,  τότε  δεν  θα  χρειάζεται  να  ανοίγετε  αυτή  την  Τοποθεσία  πολύ  συχνά. 
Εντούτοις,  αν επιλέξετε να μην εμφανίζονται οι προσαρτημένοι τόμοι στην επιφάνεια 
εργασίας,  ή αν χρειαστεί να συνδέσετε ένα διαμέρισμα το οποίο δεν προσαρτάται εξ 
αρχής, η Τοποθεσία αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. 

Αντιθέτως, η Τοποθεσία "Προσωπικός φάκελος" είναι ένα από τα κουμπιά μενού που θα 
χρησιμοποιείτε  περισσότερο.  Αν  έχετε  χρησιμοποιήσει  ΜΑΤΕ  πριν,  θα  ξέρετε  το 
εικονίδιο  "Προσωπικός  φάκελος"  που  υπάρχει  στην  επιφάνεια  εργασίας.  Όταν  έχετε 
παράθυρα ανοικτά και η επιφάνεια εργασίας δεν είναι  πλήρως ορατή, το μενού είναι 
χρήσιμο αφού σας δίνει ένα τρόπο για γρήγορη πρόσβαση στον "Προσωπικό φάκελο". 

• Ο  "Προσωπικός  φάκελος"  είναι  η  θέση  για  να  βάζετε  όλα  τα  προσωπικά 
δεδομένα σας.  

• Ο φάκελος "Επιφάνεια εργασίας" αντιστοιχεί με ό,τι εμφανίζεται στην επιφάνεια 
εργασίας σας. Έτσι, τοποθετώντας ένα αρχείο σε αυτόν, το αρχείο θα εμφανίζεται 
επίσης και στην επιφάνεια εργασίας σας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε αν απλώς 
σύρρετε κάποιο αρχείο και το αποθέσετε στην επιφάνεια εργασίας.

• Η  Τοποθεσία  "Δίκτυο"  εμφανίζει  τους  άλλους  υπολογιστές,  τις  κοινόχρηστες 
συσκευές, τα domains και workgroups που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυό σας. 

• Η Τοποθεσία "Κάδος απορριμμάτων" είναι το σημείο στο οποίο καταλήγουν τα 
αρχεία σας αφού τα διαγράψετε. 

Με δεξί κλικ σε κάποιο αρχείο μπορείτε να επιλέξετε είτε "Μεταφορά στα απορρίμματα" 
είτε  "Διαγραφή".  Αν  επιλέξετε  "Διαγραφή"  το  αρχείο  θα  διαγραφεί  οριστικά  και, 
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κανονικά,  δεν  θα  μπορείτε  να  το  ανακτήσετε.  Αν  επιλέξετε  "Μεταφορά  στα 
απορρίμματα"  θα  μεταφερθεί  στην  Τοποθεσία  "Κάδος  απορριμμάτων"  η  οποία  είναι 
προσβάσιμη από το μενού.  Από εκεί  μπορείτε να το σύρετε και  να το αποθέσετε σε 
κάποιο  άλλο  σημείο  αν  θέλετε  να  το  ανακτήσετε,  να  διαγράψετε  οριστικά  ένα  ή 
περισσότερα αρχεία, ή να επιλέξετε "Άδειασμα απορριμμάτων" αν θέλετε να διαγράψετε 
οριστικά όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στον Κάδο απορριμμάτων. 

      Το μενού "Σύστημα"

Μέσα στο μενού αυτό υπάρχουν μερικές επιλογές για το σύστημα. Παρέχουν γρήγορη 
πρόσβαση σε σημαντικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή. Συχνά θα χρειάζεται να 
εισάγετε τον κωδικό σας ώστε να μην είναι δυνατή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
επιλογές αυτές.

Το κουμπί "Διαχειριστής λογισμικού" ανοίγει τον Διαχειριστή λογισμικού του Linux 
Mint. Το πρόγραμμα αυτό είναι ο συνιστώμενος τρόπος εγκατάστασης λογισμικού στο 
Linux Mint. Για το στοιχείο αυτό θα μιλήσουμε αργότερα· προς το παρόν θα 
εξερευνήσουμε τις άλλες επιλογές. 
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Το κουμπί "Διαχειριστής πακέτων" ανοίγει την εφαρμογή που ονομάζεται "Synaptic". 
Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η διαχείριση των πακέτων που είναι εγκατεστημένα 
στον υπολογισή σας και των πακέτων που διατίθενται από τα αποθετήρια. Αν δεν βγάζετε 
νόημα μην ανησυχείτε, αργότερα θα μιλήσουμε λεπτομερώς για τα πακέτα και πως 
λειτουργούν. 
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Το κουμπί "Κέντρο ελέγχου" ανοίγει το Κέντρο ελέγχου του ΜΑΤΕ. Η εφαρμογή αυτή 
επιτρέπει την ρύθμιση κάθε πτυχής της Επιφάνειας εργασίας ΜΑΤΕ και του υπολογιστή 
γενικότερα.  Θα  εξετάσουμε  αργότερα  κάθε  στοιχείο  που  υπάρχει  μέσα  στο  Κέντρο 
ελέγχου. 

Το  κουμπί  "Τερματικό"  ανοίγει  μια  εφαρμογή  που  ονομάζεται  "Terminal"  και  σας 
επιτρέπει  να  εισάγετε  εντολές  με  την  χρήση  του  πληκτρολογίου.  Αν  έχετε 
χρησιμοποιήσει  Microsoft  Windows ίσως σκεφτείτε  ότι είναι  κάτι  ξεπερασμένο,  διότι 
στο Windows η γραμμή εντολής δεν έχει προοδεύσει πολύ μετά τη "Γραμμή εντολών του 
DOS" καθώς βρίσκεται θαμμένη μέσα στα Βοηθήματα. Ένας λόγος που τα συστήματα 
Linux  διαφέρουν  από  τα  συστήματα  Windows  είναι  ότι  το  τερματικό  είναι  πολύ 
σημαντικό στο Linux, καθώς χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τον άμεσο έλεγχο κάποιου 
υπολογιστή.  Θα  συμφωνήσουμε  ότι  το  Τερματικό  δεν  είναι  η  πιο  εντυπωσιακή 
εμφανισιακά  εφαρμογή  που  συμπεριλαμβάνεται  στο  Linux  Mint,  αλλά  πρέπει  να 
γνωρίζετε ότι είναι η πλέον ισχυρή και μόλις την μάθετε παύει να είναι δύσκολη. 

Στην  πραγματικότητα  θα  πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  κάθε  εντολή  που  εκτελείτε 
χρησιμοποιώντας κάποιο γραφικό περιβάλλον επιφάνειας εργασίας διέρχεται μέσω του 
Τερματικού. Όταν, για παράδειγμα, κάνετε κλικ σε κάποιο εικονίδιο του μενού, δείνετε 
εντολή στο ΜΑΤΕ να μεταφέρει μια εντολή κειμένου προς το Τερματικό. Μια άσκηση 
για να κατανοήσετε το παραπάνω, είναι το εξής: αν ανοίξετε το "Κυρίως μενού" από την 
ενότητα  "Εμφάνιση  και  αισθητική"  του  "Πίνακα  ελέγχου"  (δείτε  πιο  πάνω)  και 
πλοηγηθείτε  σε  οποιαδήποτε  από  τα  μενού  εφαρμογών,  επιλέξτε  μια  εφαρμογή  και 
πατήσετε το κουμπί των ιδιοτήτων της, θα δείτε μέσα στο πεδίο "Εντολή" το κείμενο της 
εντολής η οποία μεταβιβάζεται προς το σύστημα όταν "κλικάρετε" στο στοιχείο αυτής 
της εφαρμογής μέσα στο μενού. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείτε ήδη το Τερματικό για 
κάποιον χρόνο, χωρίς ίσως να το συνειδητοποιείτε. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι, αντί 
να πληκτρολογείτε τις εντολές, η επιφάνεια εργασίας σας (το ΜΑΤΕ) το κάνει για εσάς 
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(πράγμα  που  είναι  καλό,  αφού  κανείς  δεν  θέλει  να  απομνημονεύει  τα  ονόματα  των 
εκατοντάδων εφαρμογών).

Αργά  ή  γρήγορα,  όμως,  θα  βρεθείτε  σε  κατάσταση  που  θα  σας  προκαλεί  να 
χρησιμοποιήσετε  το  Τερματικό,  είτε  για  να  καλέσετε  εντολές  οι  οποίες  δεν  είναι 
διαθέσιμες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, είτε για να ολοκληρώσετε μια εργασία 
ταχύτερα.  Ναι,  σωστά  διαβάσατε!  Μπορεί  να  αποδειχθεί  αποτελεσματικότερο  να 
πληκτρολογήσετε  μια  εντολή,  για  συγκεκριμένη  εργασία,  από  το  να  ανοίξετε  τόσα 
παράθυρα  για  να  κάνετε  το  ίδιο  πράγμα.  Όσο  περισσότερο  το  χρησιμοποιείτε  τόσο 
περισσότερο  θα  σας  αρέσει.  Θυμηθείτε  ότι  πολλά  πράγματα  δεν  σας  άρεσαν  όταν 
ήσασταν παιδί και τώρα δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτά. Το Τερματικό είναι ένα από 
αυτά. Σε λίγες εβδομάδες θα το έχετε υιοθετήσει  πλήρως. Θα νοιώθετε ότι έχετε τον 
πλήρη  έλεγχο  του  υπολογιστή  σας.  Θα  υπάρξουν  στιγμές  που  δεν  θα  χρειάζεται  να 
χρησιμοποιήσετε  το  Τερματικό,  αλλά  τελικά  αυτό  θα  κάνετε  αφού  για  ορισμένες 
εργασίες είναι ταχύτερο, ακριβέστερο, ευπροσάρμοστο και πραγματικά απλούστερο στην 
χρήση από τα αντίστοιχα γραφικά προγράμματα. Και όποιος σας βλέπει θα νομίζει ότι 
είστε επαγγελματίας προγραμματιστής.

Το κουμπί "Κλείδωμα οθόνης" κλειδώνει την οθόνη. Θα ζητηθεί κωδικός για να 
ξεκλειδώσει.

Το κουμπί "Αποσύνδεση" εμφανίζει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να αποσυνδεθείτε ή 
να συνδεθείτε σε διαφορετικό λογαριασμό χρήστη. 

Το κουμπί "Έξοδος" ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να κάνετε ένα από τα 
ακόλουθα: 

- Η "Αναστολή" αποθηκεύει στην μνήμη RAM τις εργασίες που κάνατε και ο 
υπολογιστής ακινητοποιείται έως ότου πατήσετε κάποιο πλήκτρο. 

- Με την "Αδρανοποίηση" οι εργασίες σας αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο και 
ο υπολογιστής σας απενεργοποιείται.

- Η "Επανεκκίνηση" επανεκκινεί τον υπολογιστή.
- Το "Κλείσιμο συστήματος" απενεργοποιεί τον υπολογιστή. 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την οθόνη πατώντας CTRL+ALT+L. 

      Το μενού "Εφαρμογές"

Το DVD του Linux Mint είναι συμπιεσμένο και στην πραγματικότητα περιέχει περίπου 
3GB δεδομένων.  Οι  εφαρμογές  που συμπεριλαμβάνονται  όταν εγκαθιστάτε  το Linux 
Mint αποτελούν μέρος της "Αρχικής Επιλογής Λογισμικού". 

Εφόσον ένας από τους στόχους του Linux Mint είναι η εύκολη και απρόσκοπτη χρήση 
του,  σε  αυτό  συμπεριλαμβάνεται  από  την  αρχή  μια  συλλογή  λογισμικού  ώστε  να 
μπορείτε να επιτελείτε καθημερινές και σημαντικές εργασίες. 
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Στο  δεξιό  μέρος  του  μενού  μπορείτε  να  δείτε  τις  εγκατεστημένες  εφαρμογές.  Είναι 
οργανωμένες σε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ονομάζεται "Όλες οι εφαρμογές" και 
όπως είναι φανερό εμφανίζει μια λίστα με όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές. 

Οι δυο τελευταίες κατηγορίες, "Προτιμήσεις" και "Διαχείριση συστήματος", εμφανίζουν 
τα εργαλεία και τις εφαρμογές με τις οποίες ρυθμίζετε και διαχειρίζεστε το Linux Mint. 
Θα  εξετάσουμε  τις  εφαρμογές  αυτές  αργότερα,  αφού  εμφανίζονται  επίσης  και  στο 
"Κέντρο ελέγχου". 

Οι  5  κατηγορίες  στο  κέντρο  περιέχουν  τις  περισσότερες  από  τις  κατηγορίες  που  θα 
χρησιμοποιείτε  σε  καθημερινή  βάση.  Καθώς  θα  εγκαθιστάτε  νέο  λογισμικό,  ίσως 
εμφανίζονται και νέες κατηγορίες.

Στα "Βοηθήματα" θα βρείτε τις ακόλουθες εφαρμογές:

Όνομα Περιγραφή
Διαχειριστής 
συμπιεσμένων αρχείων

Δημιουργείστε και τροποποιείστε ένα συμπιεσμένο αρχείο

Αριθμομηχανή Μια αριθμομηχανή
Δίσκοι Εργαλείο για την διαχείριση των οδηγών και των μέσων 

αποθήκευσης. 
Βοήθεια Εργαλείο  που  εμφανίζει  ένα  κατάλληλα  διμορφωμένο 

κείμενο που μοιάζει μ'αυτό που διαβάζετε τώρα.
Αναζήτηση για αρχεία... Εργαλείο που σας επιτρέπει να αναζητήσετε αρχεία στον 

υπολογιστή σας
Λήψη  στιγμιότυπου 
οθόνης

Ένα εργαλείο για την λήψη στιγμιότυπων. Μπορείτε να το 
ανοίξετε  μέσω  του  πλήκτρου  "Print  Scrn"  του 
πληκτρολογίου  σας  για  να  πάρετε  ένα  στιγμιότυπο  της 
επιφάνειας εργασίας σας, ή με "ALT"+"Print Scrn" για να 
πάρετε στιγμιότυπο του τρέχοντος παραθύρου.

Επεξεργαστής κειμένου Επεξεργαστείτε αρχεία κειμένου
Σημειώσεις Μια εφαρμογή για να κρατάτε σημειώσεις
Εγγραφέας εικόνας USB Έναν απλό εργαλείο για την δημιουργία εκκινήσιμου USB 

stick.
Μορφοποιητής  μνήμης 
USB

Ένα εργαλείο για την διαμόρφωση USB stick.

Στα "Γραφικά" θα βρείτε τις εξής εφαρμογές: 

Όνομα Περιγραφή
GIMP Επεξεργαστής εικόνων Μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να τροποποιήσετε, να 
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μετατρέψετε  και  να  δημιουργήσετε  εικόνες.  Το 
καλύτερο ισοδύναμο του Photoshop για Linux. 

gThumb Μια  εφαρμογή  για  την  διαχείριση  των  φωτογραφιών 
σας

Image Viewer Μια  εφαρμογή  για  την  προβολή  και  την  περιστροφή 
εικόνων

LibreOffice Draw Μέρος της σουίτας εφαρμογών LibreOffice.
Σάρωση Ένα εργαλείο για σύλληψη εικόνων μέσω σαρωτή

Στο "Διαδίκτυο" θα βρείτε τις εξής εφαρμογές:

Όνομα Περιγραφή
Περιηγητής Ιστού Firefox Ένας περιηγητής για ιστοσελίδες Διαδικτύου
HexChat Ένα πρόγραμμα για συζητήσεις IRC. Είναι προρυθμισμένο 

να  συνδέεται  αυτόματα  στα  "δωμάτια  συζήτησης"  ("chat 
rooms")  του  Linux  Mint  (πολύ  χρήσιμο  όταν  θέλετε  να 
μιλήσετε με άλλους χρήστες του Linux Mint).

Αποστολέας  μηνυμάτων 
Pidgin

Ένας  αποστολέας  μηνυμάτων  Διαδικτύου  (συμβατός  με 
AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google-Talk, GroupWise, ICQ, 
IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP 
Yahoo και Zephyr).

Ηλεκτρονική 
αλληλογραφία 
Thunderbird

Μια εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Transmission Ένα πρόγραμμα Torrent. 

Στο "Γραφείο" θα βρείτε τις εξής εφαρμογές:

Όνομα Περιγραφή
Λεξικό Ένα λεξικό (απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο)
Εφαρμογή προβολής εγγράφων Μια  εφαρμογή  για  την  προβολή  πολλών  τύπων 

εγγράφων
LibreOffice Μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων (εναλλακτική του 

Microsoft Access)
LibreOffice Calc Μια εφαρμογή λογιστικών φύλλων (εναλλακτικό του 

Microsoft Excel και συμβατό με XLS)
LibreOffice Draw Τμήμα της σουίτας εφαρμογών LibreOffice.
LibreOffice Impress Εφαρμογή  παρουσιάσεων  για  την  δημιουργία 

διαφανειών  (εναλλακτικό  του  Microsoft  Powerpoint 
και συμβατό με ΡΡΤ)

LibreOffice Math Ένα  εργαλείο  δημιουργίας  και  επεξεργασίας 
μαθηματικών τύπων

LibreOffice Writer Ένας  επεξεργαστής  κειμένου  (εναλλακτικό  του 
Microsoft Word και συμβατό με DOC.) 

Στο μενού "Ήχος και βίντεο" θα βρείτε τις εξής εφαρμογές:
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Όνομα Περιγραφή
Banshee Μια  εφαρμογή  μουσικής  για  την  ακρόαση 

διαδικτυακού  ραδιοφώνου,  ροές  (stream)  μουσικής 
από το Διαδίκτυο και δικτυακές μουσικές υπηρεσίες 
και  για  την  ακρόαση συλλογών αρχείων  μουσικής 
(εναλλακτικό  του  iTunes).  Το  
Banshee  επίσης  διαχειρίζεται  ψηφιακές 
ραδιοφωνικές  εκπομπές,  συσκευές  αναπαραγωγής 
μουσικής και μπορεί να εξάγει τα μουσικά κομμάτια 
(tracks) από CD.

Brasero Μια  εφαρμογή  εγγραφής  CD/DVD.  Το  Brasero 
μπορεί  επίσης  να  δημιουργήσει  μουσικά  CD  από 
αρχεία πολυμέσων.

Sound Ένα  εργαλείο  για  την  αλλαγή  των  ήχων  και  της 
έντασής τους.

Videos Μια  πολυμεσική  εφαρμογή,  συμβατή  με  τα 
περισσότερα  αρχεία  ήχου  και  βίντεο  (εναλλακτικό 
του Microsoft Player)

VLC media player Μια εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο, δημοφιλή για 
την  ικανότητά  της  να  αναπαράγει  τα  περισσότερα 
αρχεία βίντεο που υπάρχουν στο Διαδίκτυο.

      Το πεδίο "Αναζήτηση"

Αν δεν θυμάστε πώς θα βρείτε κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή μέσα στα μενού ή αν 
θέλετε  ταχύτερη  πρόσβαση  σ'αυτή,  μπορείτε  να  χρησιμοποιείτε  την  δυνατότητα  που 
παρέχει το πεδίο αναζήτησης. Απλώς, πατήστε στο "Μενού" στην κάτω αριστερή γωνία 
της  οθόνης σας  και  ξεκινήστε  να πληκτρολογείτε  το όνομα ή κάποια περιγραφή της 
εφαρμογής που αναζητάτε.

Καθώς πληκτρολογείτε, θα εμφανίζονται μόνο οι εφαρμογές που ταιριάζουν με όσα έχετε 
γράψει ως εκείνη την στιγμή.

Αν η αναζήτησή σας δεν έχει αποτελέσματα, το μενού θα σας δώσει κάποιες "υποδείξεις" 
που  σχετίζονται  με  όσα  έχετε  πληκτρολογήσει.  Για  παράδειγμα,  αν  πληκτρολογείτε 
"opera"  και  δεν έχετε  εγκατεστημένο  το πρόγραμμα περιήγησης  Opera,  το  μενού  θα 
εμφανίσει  ένα  κουμπί  για  την  εγκατάστασή  του,  ή  για  να  το  αναζητήσετε  στις 
ιστοσελίδες λογισμικού του Διαδικτύου ή στα αποθετήρια.

      Προσδιορίστε τις εφαρμογές προτίμησής σας

Κάποιες  εφαρμογές  θα  τις  χρησιμοποιείτε  περισσότερο  από  τις  άλλες.  Γρήγορα  θα 
διαπιστώσετε ότι θα θέλατε μια πιό γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. 
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Το  μενού  σας  επιτρέπει  να  καθορίσετε  τις  προτιμώμενες  εφαρμογές  και  να  τις 
τοποθετήσετε σε συγκεκριμένη θέση για πιο εύκολη πρόσβαση. 

Πατήστε  το  δεξιό  κουμπί  του  ποντικιού  σε  κάποια  εφαρμογή  της  επιλογής  σας  και 
επιλέξτε "Εμφάνιση στα αγαπημένα μου". Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αποθέσετε 
κάποια εφαρμογή επάνω στο κουμπί "Αγαπημένα" που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία 
του μενού.

Πατήστε  το  κουμπί  "Αγαπημένα"  της  άνω  δεξιά  γωνίας  του  μενού  και  θα  δείτε  τις 
αγαπημένες  εφαρμογές  σας  (πατήστε  και  πάλι  το  κουμπί  για να επανεμφανίσετε  την 
πλήρη λίστα των εφαρμογών).

Όταν  έχετε  ενεργοποιημένη  την  ενότητα  των  αγαπημένων  εφαρμογών,  μπορείτε  να 
αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές. Σύροντας και αποθέτοντας μπορείτε να αλλάξετε την 
σειρά τους ενώ με το μενού του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού μπορείτε να εισάγετε 
διαστήματα  και  διαχωριστικές  γραμμές  και  διαστήματα  αλλά  και  να  απομακρύνετε 
αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων και των διαχωριστικών γραμμών) 
από το μενού.

      Δημιουργήστε τις δικές σας συντομεύσεις

Αν δεν θέλετε να έχετε "Αγαπημένες" εφαρμογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  τη λίστα 
του μενού ή την επιφάνεια εργασίας σας για να έχετε παρόμοια αποτελέσματα (δηλαδή, 
για να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές σας). Απλώς σύρετε και αποθέστε την 
εφαρμογή της επιλογής σας από το μενού προς τις λίστες του μενού ή την επιφάνεια 
εργασίας σας.

      Αυτόματη εκκίνηση εφαρμογών όταν συνδέεστε

Μπορείτε να πατήσετε με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε οποιαδήποτε εφαρμογή και  
να επιλέξετε "Εκτέλεση κατά την είσοδό μου". Η εφαρμογή τότε θα εκκινεί αυτόματα 
κάθε  φορά  που  θα  συνδέεστε.  Μπορείτε  να  απενεργοποιήσετε  τη  δυνατότητα  αυτή 
ακολουθώντας εκ νέου την ίδια διαδικασία. 

      Αλλαγή της εμφάνισης του μενού

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μενού με πολλούς τρόπους. Κάντε δεξί κλικ στο "Μενού" 
και επιλέξτε "Προτιμήσεις".
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Θα εμφανιστεί το εργαλείο ρύθμισης του μενού. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε 
σχεδόν  κάθε  όψη  του  Linux  Mint  μενού.  Οι  περισσότερες  ρυθμίσεις  εφαρμόζονται 
άμεσα, μερικές όμως απαιτούν την επανεκκίνηση του μενού (αυτό μπορεί να γίνει με 
δεξί κλικ στο κουμπί του μενού και επιλέγοντας "Επαναφόρτωση προσθέτων").

      Ενεργοποίηση του πρόσθετου "Πρόσφατα"

Το μενού  συνοδεύεται  από  ένα  πρόσθετο  το  οποίο  αρχικά  είναι  απενεργοποιημένο 
(κυρίως  επειδή  κάνει  το  μενού  μεγαλύερο).  Το πρόσθετο  αυτό  εμφανίζει  τα  10  πιο 
πρόσφατα ανοιγμένα έγγραφα ή αρχεία.

Για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο αυτό ανοίξτε τις Προτιμήσεις του μενού, μεταβείτε 
στον φάκελο "Plugins" και επιλέξτε "Εμφάνιση πρόσθετου για πρόσφατα έγγραφα".
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      Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Αν θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί του μενού 
μέσα στον πίνακα εφαρμογών, επιλέξτε "Αφαίρεση από τον πίνακα εφαρμογών", ανοίξτε 
ένα τερματικό και πληκτρολογείστε: 

mintmenu clean

Έπειτα πατήστε σε κάποιο άδειο σημείο του Πίνακα εφαρμογών και επιλέξτε "Προσθήκη 
στον Πίνακα εφαρμογών". 

Μετά, από την λίστα επιλέξτε "mintMenu". 

      Αντικατάσταση του μενού με το κλασικό μενού του ΜΑΤΕ

Αν δεν σας αρέσει το μενού και θέλετε αντί αυτού να χρησιμοποιήσετε το αρχικό μενού 
ΜΑΤΕ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Κάντε  δεξί  κλικ  στο  κουμπί  του  μενού  μέσα  στη  μπάρα  του  μενού  και  επιλέξτε 
"Αφαίρεση".

Κάντε  πάλι  δεξί  κλικ  σε  κάποιο  άδειο  σημείο  της  μπάρας  του  μενού  και  επιλέξτε 
"Προσθήκη". 

Έπειτα  επιλέξτε  "Κύριο  μενού"  αν  θέλετε  ένα  απλό  ΜΑΤΕ  μενού,  "Εργαλειοθήκη 
μενού" αν θέλετε το βασικό μενού του ΜΑΤΕ ή "mintMenu" αν θέλετε το Linux Mint 
μενού.
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Διαχείριση λογισμικού

  Διαχείριση πακέτων στο Linux Mint

Αν είναι η πρώτη φορά που εγκαθιστάτε Linux, τότε ίσως δεν είστε εξοικειωμένοι/ες με 
την ιδέα της οργάνωσης του λογισμικού σε "πακέτα". Σύντομα θα εξοικειωθείτε με την 
διαχείριση  πακέτων  και  θα  εκτιμήσετε  τα  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  με  όρους 
ασφάλειας, ελέγχου και ευκολίας χρήσης.

Προσπαθήσαμε ώστε όλα ή τα περισσότερα από τα εξαρτήματά σας να ανιχνευτούν και 
οι οδηγοί υλικού να εγκατασταθούν αυτόματα ώστε ο υπολογιστής σας να λειτουργεί 
απρόσκοπτα. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια επίσης ώστε να κάνετε όσα θέλετε χωρίς να 
χρειάζεται να ψάχνετε σε ιστοσελίδες για εφαρμογές τρίτων. Θα έχετε προσέξει ότι το 
Linux  Mint  που  εγκαταστήσατε  διαθέτει  ήδη  μια  πλήρη  σουίτα  γραφείου,  μια 
επαγγελματικού επιπέδου λύση για την επεξεργασία εικόνων, ένα πρόγραμμα για Άμεσης 
Επικοινωνίας  (ΙΜ) και  Διαδικτυακών  Συζητήσεων  (IRC),  μια  εφαρμογή  εγγραφής 
οπτικών  δίσκων και πολλά προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων (καθώς και πολλά 
άλλα βασικά βοηθήματα). Όλα αυτά είναι Ελεύθερο Λογισμικό, όποτε δε χρειάζεται να 
ανησυχείτε μήπως έχετε “κλέψει” κάποιο πρόγραμμα. Και εκείνο που είναι πραγματικά 
εκπληκτικό με την διαχείριση λογισμικού στο Linux Mint αλλά και γενικά  στο Linux, 
είναι ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε εδώ κι εκεί για επιπλέον λογισμικό, ακόμη και σε 
στιγμές που πράγματι θα θέλατε περισσότερη λειτουργικότητα από το Linux Mint σας.

Η  ενότητα  αυτή  έχει  σκοπό  να  σας  εξηγήσει  πώς  δουλεύει  όλο  αυτό  και  τα 
πλεονεκτήματα που σας προσφέρει. Είναι λίγο μεγάλη, ελπίζουμε όμως ότι θα σας δώσει 
να  καταλάβετε  το  σκεπτικό  της  διαχείρισης  λογισμικού  και  γιατί  θεωρείται  “Good 
Thing” (μια φράση που συνήθως γράφεται με κεφαλαία από τους χρήστες του Linux και 
σημαίνει  κάτι  που είναι  ξεκάθαρα  ωφέλιμο).  Αν βιάζεστε  μπορείτε  να  προσπεράσετε 
στην επόμενη ενότητα που περιγράφει πώς θα χρησιμοποιήσετε το σύστημα πακέτων.

Τα προβλήματα με την περιήγηση σε ιστοσελίδες κατασκευαστών λογισμικού, με την 
μεταφόρτωση και εγκατάστασή τους είναι πολλά: 

• Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να διαπιστώσετε ότι το λογισμικό έχει δοκιμαστεί 
και λειτουργεί με το λειτουργικό σύστημά σας. 

• Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να γνωρίζετε τον τρόπο που το λογισμικό αυτό θα 
αλληλεπιδράσει  με άλλα προγράμματα που είναι  εγκατεστημένα στο σύστημά 
σας. 

• Είναι  δύσκολο  αν  όχι  αδύνατο  να  γνωρίζετε  ότι  μπορείτε  να  εμπιστευθείτε 
λογισμικό  αγνώστου  προγραμματιστή  ότι  δεν  θα  βλάψει,  σκοπίμως  ή  από 
αμέλεια,  το  σύστημά  σας.  Ακόμη  κι  αν  γνωρίζετε  κάποιο  λογισμικό  και  τον  
προγραμματιστή του, δεν μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι/ες ότι το εκτελέσιμο  
που κατεβάζετε δεν έχει αντικατασταθεί από κακόβουλο λογισμικό κάποιου τρίτου.
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Ένα επιπλέον πρόβλημα, όταν μεταφορτώνεται και εγκαθιστάτε πολλαπλά προγράμματα 
από διάφορους προγραμματιστές, είναι ότι δεν υφίσταται κάποια διαχειριστική υποδομή. 
Πριν  απαντήσετε  "Σπουδαία  τα  λάχανα!",  αναρωτηθείτε  πώς  θα  καταφέρετε  να 
διατηρείτε ενημερωμένα όλα αυτά τα προγράμματα; Αν βαρεθήκατε κάποιο από αυτά και 
θέλετε να το απομακρύνετε, γνωρίζετε πώς θα το κάνετε; Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
ίσως δεν συνοδεύεται  από επιλογή αφαίρεσής του, αλλά ακόμη κι αν έχει μια τέτοια 
επιλογή  τις  περισσότερες  φορές   αυτή  θα  αποτύχει  να  απομακρύνει  πλήρως  την 
εφαρμογή. Με απλά λόγια, όταν εκτελείτε τον εγκαταστάτη αυτού του προγράμματος 
παραδίδετε τον έλεγχο του υπολογιστή σας σε ένα πρόγραμμα που είναι φτιαγμένο από 
έναν εντελώς άγνωστο.

Τέλος, το λογισμικό που διανέμεται με τον τρόπο αυτό είναι, αναγκαστικά, "στατικό". 
Αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο πρέπει να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα καθεαυτό αλλά και 
όλες τις βιβλιοθήκες λογισμικού που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του. Εφόσον ο 
κατασκευαστής  του προγράμματος  δεν γνωρίζει  ποιες βιβλιοθήκες  διαθέτετε  ήδη στο 
σύστημά σας, ο μόνος τρόπος που εγγυάται ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει είναι να 
σας εφοδιάσει  με  όλα τα δεδομένα που αυτό χρειάζεται.  Αυτό σημαίνει  μεγαλύτερες 
μεταφορτώσεις  και  όταν  θα  έρθει  η  στιγμή  ενημέρωσης  κάποιας  βιβλιοθήκης  αυτή 
πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα που την χρησιμοποιεί, αντί για μία και 
μόνη ενημέρωση. Εν περιλήψει,  η διανομή στατικού λογισμικού έχει σαν αποτέλεσμα 
πολλές περιττές επαναλήψεις. 

Η  Διαχείριση  πακέτων  στο  Linux  Mint  και  γενικά  στα  λειτουργικά  συστήματα 
GNU/Linux,  υφίσταται  εδώ  και  αρκετό  καιρό  και  είναι  η  προτιμώμενη  μέθοδος 
διαχείρισης  λογισμικού  καθώς  αποφεύγει  όλα  αυτά  τα  προβλήματα.  Εγκαθιστούμε 
αυτόματα και με ασφάλεια λογισμικό στο σύστημά μας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990.

Ως γνωστόν, το λογισμικό κατασκευάζεται από κάποιον προγραμματιστή. Αυτό το πρώτο 
άκρο της παραγωγής ονομάζεται "ανάντη" (upstream). Ως χρήστης ή χρήστρια κάποιας 
διανομής  Linux  βρίσκεστε  στο  άλλο  άκρο  αυτής  της  σχέσης  το  οποίο  ονομάζεται 
"κατάντη"  (downstream)  (εκτός  κι  αν  είστε  διαχειριστής/ίστρια,  οπότε  ως  κατάντη 
θεωρούνται  οι  απλοί  χρήστες  του  συστήματος  που  διαχειρίζεστε).  Όταν  ο 
προγραμματιστής μείνει ευχαριστημένος/η από το πρόγραμμα ή τις ενημερώσεις του θα 
δημοσιεύσει  τον  πηγαίο  του  κώδικα.  Θα  ενημερώσει,  επίσης  στην  τεκμηρίωση  του 
προγράμματος ως προς το ποιες βιβλιοθήκες ή άλλα προγράμματα ωφελήθηκαν από τις 
αλλαγές  που  έκανε  στο  λογισμικό.  Του  πήρε  αρκετό  χρόνο  για  το  έργο  του  και  οι 
διαδικασίες  που ακολούθησε είναι  καθιερωμένες  και  σεβαστές.  Σημειώστε  ότι,  εκτός 
κάποιων  εξαιρέσεων  (συνήθως  κατασκευαστές  εξαρτημάτων  που  δημοσιεύουν  τους 
δικούς τους οδηγούς υλικού για το Linux, όπως η nVidia και η ATI, ή συγκεκριμένες 
μεγάλες εταιρίες όπως η Adobe, τις οποίες μπορούμε να εμπιστευτούμε) δημοσιεύουν 
τον  πηγαίο  κώδικα του  προγράμματος,  δηλαδή,  την  διάταξη  των  εντολών  του 
προγράμματος γραμμένη σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. Το ζήτημα αυτό είναι 
περίπλοκο, αλλά για την συζήτησή μας αυτό σημαίνει ότι είναι πρόθυμοι να εξεταστεί το 
λογισμικό τους  από οποιονδήποτε  και  οποιαδήποτε  διαθέτει  σύνδεση  στο  Διαδίκτυο. 
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Είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να...  τρυπώσει  κακόβουλο,  κατασκοπευτικό  λογισμικό  στο 
πρόγραμμά  σας  αν  επιτρέπετε  και  σε  άλλους  να  δουν  τι  έχετε  γράψει  σαν 
προγραμματιστής!  

Το λογισμικό,  έπειτα,  μεταφέρεται  μέσα από αυτή  τη  ροή προς  τα  κάτω,  προς  τους 
συντηρητές  του  πακέτου  που  είναι  είτε  εθελοντές  είτε  έμμισθοι  υπάλληλοι  κάποιας 
διανομής Linux. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη μετάφραση σε δυαδικό (compilation) του 
πηγαίου κώδικα του εν λόγω λογισμικού, για τον έλεγχό του εντός της διανομής ώστε να 
βεβαιωθούν ότι λειτουργεί, για την επίλυση των προβλημάτων που συναντούν και, τέλος, 
να πακετάρουν το μεταφρασμένο (δηλαδή, το αναγνώσιμο από την μηχανή) λογισμικό με 
κάποιον  βολικό  τρόπο.  Το  πακέτο  αυτό  περιέχει  το  εκτελέσιμο  πρόγραμμα  (ή 
προγράμματα), τα αρχεία ρυθμίσεών τους και τις εντολές που χρειάζεται το πρόγραμμα 
διαχείρισης πακέτων για να το εγκαταστήσει επιτυχώς. Σημειώστε ότι το πακέτο δεν θα 
περιέχει στατικές βιβλιοθήκες, αφού δεν τις χρειάζεται—οι βιβλιοθήκες παρέχονται από 
άλλα  πακέτα  και  για  τον  λόγο  αυτό  είναι  γνωστές  ως  κοινόχρηστες  βιβλιοθήκες. Το 
πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων του υπολογιστή σας γνωρίζει αν κάποιο συγκεκριμένο 
πακέτο  χρειάζεται  να  εγκατασταθεί  και  κάποιο  άλλο  πρώτα  (όπως  μια  κοινόχρηστη 
βιβλιοθήκη)  διότι,  όπως  θα  θυμάστε,  οι  βιβλιοθήκες  και  τα  σχετιζόμενα  πακέτα  που 
χρειάζονται για την λειτουργία της εφαρμογής δημοσιεύτηκαν ανάντη και η πληροφορία 
αυτή συμπεριλαμβάνεται εντός του πακέτου! Οι οδηγίες είναι τόσο λεπτομερείς  ώστε 
μπορούν να απαιτηθούν ακόμη και  συγκεκριμένες  εκδόσεις  άλλων πακέτων  ώστε  να 
διασφαλιστεί η δια-λειτουργικότητα. Το ολοκληρωμένο πακέτο μεταφέρεται, έπειτα, σε 
ειδικό διακομιστή που ονομάζεται αποθετήριο λογισμικού. 

Από  αυτή  την  τοποθεσία  θα  μπορείτε  να  μεταφορτώνεται  και  να  εγκαθιστάτε  το 
λογισμικό που χρειάζεστε. Θα γνωρίζετε ότι η τοποθεσία αυτή είναι αξιόπιστη διότι θα 
υπογράφεται  με  ένα  πιστοποιητικό  το  οποίο  ο  διαχειριστής  πακέτων  θα  μπορεί  να 
ελέγξει. Θα ξέρετε επίσης ότι κάθε ξεχωριστό πακέτο που εγκαθίσταται είναι ασφαλές 
διότι είναι υπογεγραμμένο από μια κλείδα GPG την οποία ο διαχειριστής πακέτων θα 
μπορεί επίσης να ελέγξει. Ο διαχειριστής πακέτων θα εκτελεί και ένα άθροισμα MD5 σε 
κάθε  πακέτο  ώστε  να  είστε  βέβαιος/η  ότι  το  πακέτο  μεταφορτώθηκε  ακέραιο,  όπως 
ακριβώς κάναμε νωρίτερα με το είδωλο του Live DVD. Παρατηρήστε τον τρόπο που 
γίνονται  όλα  αυτά.  Κάθεστε  αναπαυτικά  πίνοντας  το  μαρτίνι  σας  και 
ψιλοκουβεντιάζοντας στο κανάλι irc #linuxmint με το xchat. Ο διαχειριστής πακέτων θα 
κατεβάσει τα πακέτα που επιλέξατε και θα ακολουθήσει κατά γράμμα (οι υπολογιστές 
είναι σχολαστικοί όταν εκτελούν εντολές) τις εντολές του πακέτου ώστε να εγκατασταθεί 
το λογισμικό και όλες οι εξαρτήσεις του με την σωστή σειρά. Δεν υπάρχει χώρος για 
ανθρώπινο λάθος—αν το πακέτο λειτουργεί στον υπολογιστή του συντηρητή του, τότε 
θα λειτουργήσει και στον δικό σας διότι ο διαχειριστής πακέτων θα ακολουθήσει την ίδια 
ακριβώς διαδικασία.

Όταν χρειαστεί  να ελέγξετε  για ενημερώσεις  λογισμικού,  ο  διαχειριστής  πακέτων θα 
συγκρίνει  αυτόματα  την  έκδοση  του  λογισμικού  που  διαθέτετε  έναντι  εκείνου  που 
υπάρχει στο αποθετήριο και θα κάνει την απαραίτητη δουλειά ώστε το σύστημά σας να 
λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Έτσι, λοιπόν, αν στο αποθετήριο έχει "ανέβει" 
η έκδοση 2.4 του λογισμικού BestSoft και εσείς διαθέτετε την έκδοση 2.3, ο διαχειριστής 
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πακέτων  θα  συγκρίνει  αυτούς  τους  δυο αριθμούς  και  θα  σας  δώσει  την  επιλογή  να 
εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση φροντίζοντας, βέβαια, για όλες τις εξαρτήσεις 
της νέας έκδοσης του λογισμικού. 
Αν όλο αυτό ακούγεται ωραίο, στην πραγματικότητα είναι ακόμα καλύτερο! 

Αντίθετα  από  τους  υπολογιστές  οι  άνθρωποι  κάνουν  λάθη  και  μερικές  φορές  η 
διαδικασία  αυτή  θα  γίνεται  με  σφάλματα.  Ίσως  κατά  λάθος  εγκαταστήσετε 
ακατάλληλους  οδηγούς  υλικού,  πράγμα  που  μπορεί  να  προκαλέσει  βλάβη.  Όλοι  το 
έχουμε πάθει αυτό. Ίσως ακόμη να υπάρχει και κάποιο σφάλμα (bug) ή να αφαιρέθηκε 
από  τον  προγραμματιστή  του  προγράμματός  σας  κάποιο  χρήσιμο  χαρακτηριστικό. 
Παραδόξως,  τα  προβλήματα  αυτά  αποδεικνύουν  τη  δύναμη  και  την  ασφάλεια  της 
διαχείρισης  πακέτων.  Επειδή  ο  διαχειριστής  πακέτων  σας  κρατά  σχολαστικές 
καταγραφές όλων όσων κάνει μπορεί να αναστρέψει εγκαταστάσεις με τρόπο πλήρη και 
ακέραιο.  Θα  διασφαλίσει  ότι  η  απομάκρυνση  κάποιου  πακέτου  δεν  θα  προκαλέσει 
βλάβες σε άλλα. Μπορείτε να του πείτε να κάνει συγκεκριμένες εργασίες, όπως να μην 
αναβαθμίζει αυτόματα κάποια συγκεκριμένα πακέτα, διότι σας αρέσουν έτσι όπως είναι 
εκείνη τη στιγμή, ή να επιστρέψει κάποιο πακέτο σε μια προηγούμενη έκδοση. Η όλη 
διαδικασία,  τέλος, επιθεωρείται  σε πολύ μεγάλο βαθμό  από άλλους χρήστες. Διότι,  ως 
μέλος της ευρύτερης κοινότητας των χρηστών Linux όπου όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια 
αποθετήρια  για  την  απόκτηση  λογισμικού,  αν  κάτι  πάει  στραβά  είστε  απολύτως 
βέβαιος/η  ότι  θα  δημιουργηθεί  μεγάλος  θόρυβος  και  ότι  το  πρόβλημα  θα  επιλυθεί 
τάχυστα! Με τον τρόπο αυτό η διανομή λογισμικού στο GNU/Linux βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην εμπιστοσύνη, από τη στιγμή που ο αρχικός προγραμματιστής δημοσιεύει τον 
πηγαίο κώδικα για να τον δουν όλοι, μέχρι και την ανοιχτή συζήτηση στον ιστότοπο της 
διανομής Linux. Μπορείτε να εμπιστευθείτε το λογισμικό που παραλαμβάνετε όχι μόνον 
χάρη στα πρωτόκολλα ασφαλείας που μόλις αναφέρθηκαν αλλά και επειδή, αν κάτι πάει 
στραβά, όλοι θα αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό!

Ας δούμε για άλλη μια φορά τον κατάλογο με τα προβλήματα και ποιες λύσεις έχουμε: 
• Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να γνωρίζετε αν το λογισμικό έχει δοκιμαστεί ότι  

λειτουργεί με το λειτουργικό σας σύστημα.
◦ Ξέρετε ότι το λογισμικό που σας διατίθεται έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από 

τον συντηρητή του πακέτου και από την ομάδα δοκιμών ότι λειτουργεί με το 
λειτουργικό σας σύστημα. Δεν θέλουν να ενεργήσουν λανθασμένα όχι μόνο 
λόγω  των  αρχών  τους  αλλά  και  επειδή,  αν  το  κάνουν,  σύντομα  θα 
κατακλειστούν από μηνύματα.

• Είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να γνωρίζετε τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτού του  
λογισμικού με τα άλλα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στο σύστημά σας.
◦ Παρόμοια,  οι  συντηρητές  του  πακέτου  καταβάλουν  προσπάθειες  να 

εξασφαλίσουν  ότι  τα  πακέτα  δεν παρουσιάζουν  διενέξεις με  άλλα  που 
παρέχονται  από  την  διανομή  τους.  Βέβαια,  δεν  μπορούν  να  έχουν 
εγκατεστημένα  στα συστήματα ελέγχου  όλα  τα  πακέτα  (στην  πράξη,  οι 
διαχειριστές  πακέτων  συνηθίζουν  να  κατασκευάζουν  τα  πακέτα  τους  σε 
καθαρές εγκαταστάσεις των λειτουργικών συστημάτων για να βεβαιωθούν ότι 
ακολουθούν τα πρότυπα),  αλλά αν κάποιο μέλος  της κοινότητας  εντοπίσει 
κάποιο πρόβλημα αναμφίβολα θα ενημερώσει την ομάδα της διανομής και το 
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πρόβλημα είτε θα επιδιορθωθεί ή, τουλάχιστον, θα το αντιμετωπίσουν. Αν δεν 
είστε  δοκιμαστής  "beta",  τότε  είναι  μάλλον  απίθανο  να  αντιμετωπίσετε 
τέτοιες διενέξεις, ακριβώς επειδή αυτό σημαίνει δοκιμή "beta".

• Ειναι δύσκολο αν όχι αδύνατον αν μπορείτε να εμπιστευθείτε τον προγραμματιστή  
ότι το λογισμικό του δεν θα προκαλέσει βλάβη, ηθελημένη ή όχι, στο σύστημά σας.
◦ Είναι εντελώς απίθανο οι συντηρητές του πακέτου να πακετάρουν λογισμικό 

που  ξέρουν  ότι  θα  βλάψει  τους  υπολογιστές  των  χρηστών 
(συμπεριλαμβανομένου  και  του  δικού  τους)!  Στο  αποθετήριο  καταλήγουν 
λογισμικά που είναι γνωστά και έμπιστα.

• Ακόμη κι αν γνωρίζετε κάποιο λογισμικό και τον προγραμματιστή του δεν μπορείτε  
να είστε εντελώς σίγουρος/η ότι το εκτελέσιμο αρχείο που παραλαμβάνετε δεν έχει  
υποκατασταθεί από κακόβουλο λογισμικό κάποιου κακοπροέραιτου τρίτου.
◦ Εκτός από τα συνήθη μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι οργανισμοί και οι 

εταιρίες  οι  οποίες  κατέχουν  τους  διακομιστές  (συνήθως  ακαδημαϊκά  ή 
ερευνητικά ιδρύματα με κύρος ή μεγάλες επιχειρήσεις), τα ίδια τα αποθετήρια 
και τα πακέτα ασφαλίζονται με πιστοποιητικά και κλείδες GPG. Αν κάτι πάει 
στραβά, ο διαχειριστής των πακέτων θα σας ενημερώσει σχετικά. Στα δέκα 
χρόνια που ο γράφων χρησιμοποιεί Linux ουδέποτε αντιμετώπισε πρόβλημα 
ως προς αυτό.

• Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί κάθε ίχνος εγκατεστημένου προγράμματος. 
◦ Επειδή το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων διατηρεί πλήρη καταγραφή όλων 

των ενεργειών του, έχει την ικανότητα να αντιστρέψει κάθε βήμα που έκανε 
στο  παραλθόν,  ενώ  ταυτόχρονα  διασφαλίζει  ότι  η  απομάκρυνση  κάποιου 
πακέτου δεν θα προκαλέσει την δυσλειτουργία οποιουδήποτε άλλου.

• Τα στατικά πακέτα είναι μεγάλα και ογκώδη.
◦ Με την χρήση διαχείρισης  πακέτων θα  χρειαστεί  να  παραλάβετε  στατικές 

βιβλιοθήκες  μόνο  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  δημόσιες.  Ο 
διαχειριστής  πακέτων  γνωρίζει  πότε  ο  υπολογιστής  σας  χρειάζεται  νέες 
δημόσιες  βιβλιοθήκες  για την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος  και  τις 
εγκαθιστά  αυτόματα.  Μόνον  μια  και  μοναδική  φορά  θα  χρειαστεί  να 
παραλάβετε  δημόσια  βιβλιοθήκη  ακριβώς  επειδή  αυτή  η  βιβλιοθήκη  είναι 
κοινή σε όλα τα προγράμματα που την χρησιμοποιούν. Αν απομακρύνετε και 
το  τελευταίο  πακέτο  που  χρησιμοποιεί  την  εκάστοτε κοινή  (ή  δημόσια) 
βιβλιοθήκη,  τότε  το  πρόγραμμα  διαχείρισης  πακέτων  θα  απομακρύνει  και 
αυτήν.  Αν  όμως  αποφασίσετε  ότι  θέλετε  να  κρατήσετε  αυτή  την  κοινή 
βιβλιοθήκη, ίσως επειδή απλώς υποπτεύεστε ότι θα την χρειαστείτε αργότερα, 
μπορείτε να πείτε το λογισμικό διαχείρισης πακέτων να το κάνει. 

• Δεν έχω πεισθεί ακόμη.
• Ωραία! Αν έχετε  ειλικρινές ενδιαφέρον για την διαχείριση πακέτων ή θέλετε να 

μάθετε  για  τις  αντίστοιχες  εμπειρίες  άλλων  ανθρώπων,  αναρτήστε  σχετικό 
μήνυμα στα φόρουμ.  Πρέπει  να επαναλάβουμε ότι  η  μέθοδος  διανομής μέσω 
πακέτων στο GNU/Linux βασίζεται στην εμπιστοσύνη! Επομένως,  αν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, θα θέλαμε να μας το πείτε!

Μια τελευταία λέξη. Ίσως να έχετε ακούσει για φήμες που λένε ότι το Linux δεν έχει  
ακόμη  ολοκληρωθεί,  ότι  αν  χρησιμοποιείτε  Linux  είστε  δοκιμαστής  "beta"  ή  ότι  το 
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λογισμικό  Linux  είναι  ασταθές.  Όλα  αυτά  είναι  μισές  αλήθειες.  Το Linux  ποτέ  δεν 
"ολοκληρώνεται",  τουλάχιστον όχι περισσότερο από άλλα λειτουργικά συστήματα που 
θεωρούνται "ολοκληρωμένα". Από τον πυρήνα Linux μέχρι την καλλιτεχνική εμφάνιση 
που βλέπετε στην οθόνη σας, όλα δηλαδή τα στοιχεία του λειτουργικού σας συστήματος 
θα  βρίσκονται  πάντοτε  υπό  κάποιου  είδους  εξέλιξη.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  οι 
προγραμματιστές εργάζονται σκληρά για να διατηρούν ενημερωμένους τους υπολογιστές 
των χρηστών με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον προγραμματισμό και τις τεχνολογίες 
εξαρτημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το λογισμικό που είναι στη διάθεσή σας για να το 
χρησιμοποιήσετε είναι  κακής ποιότητας.  Το βασικό σύστημα στον πυρήνα του Linux 
Mint έχει υποστεί σοβαρή και εκτεταμένη ανάπτυξη για δύο σχεδόν δεκαετίες και είναι 
εξαιρετικά  ώριμο,  σταθερό  και  αξιόπιστο.  Παρότι  οπωσδήποτε  υπάρχουν  ασταθείς 
εκδόσεις των περισσότερων προγραμμάτων του λειτουργικού συστήματός σας, εσείς δεν 
πρόκειται  να  τις  χρησιμοποιήσετε  επειδή  δεν  είστε  δοκιαστής  "beta".  Ότι  δεν  είστε 
δοκιμαστής  "beta"  το  αποδεικνύει  το  γεγονός  ότι  διαβάζετε  αυτές  τις  γραμμές.  Το 
λογισμικό που σας  είναι  διαθέσιμο  μέσω των αποθετηρίων  που χρησιμοποιείτε  είναι 
πάντοτε σταθερό και καλά ελεγμένο, εκτός και αν αλλάξετε τα αποθετήρια αυτά και στη 
θέση τους  ορίσετε  εκείνα  που χρησιμοποιούν  οι  δοκιμαστές  (στην οποία  περίπτωση, 
συγχαρητήρια,  είστε  πλέον  ένας  δοκιμαστής!).  Στην  πραγματικότητα  χρειάζεται  λίγη 
τρέλα!

Για να συνοψίσουμε, λοιπόν, με ένα παράδειγμα: όταν εγκαθιστάτε Opera, Real Player ή 
Google Earth στο Linux Mint, οι εφαρμογές αυτές δεν προέρχονται από τους αρχικούς 
τους  προγραμματιστές  (την Opera,  την  Real  και  την Google).  Οι  ανάντη  εφαρμογές, 
βέβαια,  έρχονται  από  αυτούς,  αλλά  μόνον  αφού  πακεταριστούν  κατάλληλα  και 
ελεγχθούν γίνονται  διαθέσιμες  σε εσάς.  Με άλλα λόγια,  λοιπόν,  δεν θα χρειαστεί  να 
ψάχνετε στο Διαδίκτυο για λογισμικό, αφού οτιδήποτε χρειαστείτε είναι ήδη διαθέσιμο 
και ελεγμένο για εσάς και τον υπολογιστή σας από τις ομάδες του Linux Mint και του 
Ubuntu. Αυτό που χρειάζεται μόνο να κάνετε είναι να επιλέξετε εκείνο που θέλετε να 
κάνετε.

Το Linux Mint αναβαθμίζεται αυτόματα μέσω του εργαλείου που λέγεται Διαχειριστής 
Ενημερώσεων το οποίο θα ενημερώσει όχι μόνον το κυρίως λειτουργικό σύστημα αλλά 
και όλο το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Τόσο απλά. Απίστευτο;

Μερικές από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές που δεν έρχονται προεγκατεστημένες στο 
Linux Mint είναι τα Opera, Skype, Acrobat Reader, Google Earth και Real Player.

    Ο Διαχειριστής Λογισμικού

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε λογισμικό στο Linux Mint είναι με την 
χρήση  του  Διαχειριστή  Λογισμικού.  Είναι  κατασκευασμένος  βάσει  της  τεχνολογίας 
πακέτων  που  συζητήσαμε  προηγουμένως,  αλλά  κάνει  τα  πράγματα  πιο  εύκολα  στην 
κατανόησή τους  αφού επιτρέπει  να  εγκαθιστάτε  προγράμματα,  μάλλον,  παρά πακέτα 
(θυμηθείτε,  όμως,  ότι  εξακολουθεί  να  χρησιμοποιεί  το  σύστημα  των  πακέτων  στο 
παρασκήνιο, επομένως έχει τα ίδια πλεονεκτήματα).

Page 40 of 51



Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε "Διαχειριστής Λογισμικού".

Ο Διαχειριστής Λογισμικού επιτρέπει την αναζήτηση λογισμικού που είναι διαθέσιμο για 
το Linux Mint. Μπορείτε να αναζητήσετε ανά κατηγορία, βάσει κάποιας λέξης-κλειδί ή 
να ταξινομήσετε το λογισμικό κατά αξιολόγηση και δημοφιλία. 

    Το Μενού

Αν ξέρετε τι ψάχνετε δεν χρειάζεται να εκκινήσετε το παραμικρό. Απλώς αρχίστε να 
πληκτρολογείτε το όνομα της εφαρμογής στο μενού και εγκαταστήστε το από εκεί.

Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε το πακέτο "gftp":
• Πατήστε  CTRL+Super_L για να ανοίξετε το μενού
• Πληκτρολογήστε "gftp"
• Πατήστε το βέλος "Πάνω" για να επιλέξετε το κουμπί "Εγκατάσταση gftp"
• Πατήστε το Enter

Χρειάζεται να σας  υπενθυμήσουμε πόσο σπουδαία είναι η διαχείριση πακέτων;

    Synaptic & APT

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερες της μιας εφαρμογές ή αναζητάτε κάποια που 
δεν υπάρχει στο Software Portal ή στον Διαχειριστή λογισμικού, το Linux Mint παρέχει 
άλλους  δυο  τρόπους  εγκατάστασης  λογισμικού.  Ένας  είναι  το  γραφικό  εργαλείο 
"Synaptic" και το άλλο το εργαλείο γραμμής εντολής που λέγεται "ΑΡΤ".

Ας δούμε πώς μπορείτε  να  εγκαταστήσετε  το  Opera  (ένας  εναλλακτικός  του Firefox 
περιηγητής Ιστού) με αυτά τα εργαλεία:

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε "Διαχείριση πακέτων Synaptic".

Πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση" και πληκτρολογήστε "opera". Έπειτα, από την λίστα 
των πακέτων εντοπίστε εκείνο που αντιστοιχεί στο "Opera Web Browser". Επιλέξτε το 
τετραγωνάκι και έπειτα "Επιλέξτε για εγκατάσταση" και πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή". 

Ας  δούμε,  τώρα,  πως  μπορούμε  να  εγκαταστήσουμε  το  Opera  χρησιμοποιώντας  το 
εργαλείο APT της γραμμής εντολής.

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε "Τερματικό". Εκεί πληκτρολογήστε την εξής εντολή: Open 
the menu and select “Terminal”. 

apt install opera

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε  ότι,  πριν  χρησιμοποιήσετε  το  APT,   το  synaptic  είναι  κλειστό.  Το  synaptic  
χρησιμοποιεί το APT στο παρασκήνιο έτσι δε μπορούν να εκτελεσθούν και τα δυο ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει  
και για τον Διαχειριστή λογισμικού. 
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Όπως βλέπετε το APT είναι πολύ εύκολο στη χρήση αλλά δεν είναι γραφικό. Εντάξει,  
όμως.  Αν  είστε  αρχάριος/α  στο  Linux  μάλλον  θα  προτιμήσετε  κάποιο  γραφικό 
περιβάλλον (γι' αυτό υπάρχουν, άλλωστε) αλλά με το πέρασμα του χρόνου θα προτιμάτε 
τα πράγματα να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά και όπως βλέπετε, ο γρηγορότερος 
τρόπος για να εγκαταστήσετε το Opera είναι να πληκτρολογήσετε "apt install  opera". 
Απλούστερο δεν μπορεί να γίνει.

Εντούτοις υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του Διαχειριστή λογισμικού και του 
Synaptic/APT. Με το Synaptic και το APT χειρίζεστε πακέτα. Στο παράδειγμά μας, η 
εφαρμογή Opera ήταν πολύ απλή και κατασκευασμένη από ένα μόνο πακέτο του οποίου 
το όνομα είναι επίσης "opera". Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντοτε έτσι και μερικές 
φορές δεν θα γνωρίζετε ποιο είναι το όνομα του πακέτου. Άλλες πάλι, δεν θα έχετε καν 
πρόσβαση στα πακέτα κάποιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

Ο  Διαχειριστής  λογισμικού  είναι  διαφορετικός  επειδή  επιτρέπει  την  εγκατάσταση 
"εφαρμογών", λαμβάνοντας τα κατάλληλα πακέτα, όχι μόνον από τα αποθετήρια (βάσεις 
δεδομένων πακέτων) στα οποία πρόσβαση έχουν τα Synaptic  και APT, αλλά και από 
άλλες θέσεις στο Διαδίκτυο.

Γι'  αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή λογισμικού για δυο διαφορετικούς 
λόγους: 

- Επειδή δεν έχετε συνηθίσει το APT/Synaptic 
- Επειδή  στην  πραγματικότητα  εγκαθιστά  εφαρμογές  στις  οποίες  δεν  έχετε 

πρόσβαση μέσω άλλων εργαλείων.

  Απεγκατάσταση εφαρμογών

    Από το Μενού

Στο  Linux  Mint  η  απεγκατάσταση  κάποιας  εφαρμογής  είναι  πολύ  εύκολη.  Απλώς 
επιλέξτε  την  εφαρμογή  μέσα  στο  μενού,  πατήστε  δεξί  κλικ  επάνω  της  και  επιλέξτε 
"Απεγκατάσταση".

Το μενού θα εντοπίσει τα πακέτα και τις εξαρτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή 
που επιλέξατε.

Πατήστε "Απομάκρυνση" και η εφαρμογή θα απεγκατασταθεί.

    Χρησιμοποιώντας APT

Ένας άλλος τρόπος απομάκρυνσης εφαρμογών είναι με την χρήση του ΑΡΤ. Πρόκειται 
και πάλι για ένα εργαλείο γραμμής εντολής, δείτε όμως πόσο εκπληκτικά εύκολο είναι:

Ανοίξτε  το  μενού  και  επιλέξτε  "Τερματικό".  Έπειτα,  πληκτρολογήστε  την  ακόλουθη 
εντολή:
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apt remove opera

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε  ότι  το  synaptic  είναι  κλειστό,  πριν  χρησιμοποιήσετε  το  APT.  Το  synaptic  
χρησιμοποιεί το APT στο παρασκήνιο και έτσι δεν μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα.
Αυτό ήταν. Με μια και μόνη εντολή απεγκαταστήσατε το Opera από τον υπολογιστή 
σας. 

    Από το Synaptic

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Synaptic για την απεγκατάσταση πακέτων… 
Στο Linux τα πάντα είναι θέμα επιλογής, γι' αυτό ας δούμε πώς μπορείτε να το κάνετε.

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε "Διαχειριστής πακέτων". 

Πατήστε το κουμπί  "Αναζήτηση" και  πληκτρολογήστε "opera".  Ανατρέξτε στην λίστα 
των πακέτων και εντοπίστε εκείνο που αντιστοιχεί στο Opera Web Browser. Επιλέξτε το 
τετραγωνάκι  και  επιλέξτε  "Σημείωση  για  απομάκρυνση"  και  πατήστε  το  κουμπί 
"Εφαρμογή".

  Ενημερώστε το σύστημα και τις εφαρμογές σας
Αν για  οποιοδήποτε  πακέτο  που  είναι  εγκατεστημένο  στον  υπολογιστή  σας  διατεθεί 
κάποια νέα έκδοσή του, μπορείτε να το αναβαθμίσετε στην έκδοση αυτή. Ίσως να είναι 
κάποια ενημέρωση ασφαλείας για κάποιο συστατικό του λειτουργικού συστήματος, ίσως 
να είναι μια βελτίωση κάποιας συγκεκριμένης βιβλιοθήκης ή ακόμα μια νέα έκδοση του 
Firefox. Το σύστημά σας κατα βάση απαρτίζεται από πακέτα και και οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του μπορεί να αναβαθμιστεί, αναβαθμίζοντας τα πακέτα αυτά. Αυτό σημαίνει 
αντικατάσταση του υπάρχοντος πακέτου με ένα νεότερης έκδοσης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε κάτι τέτοιο αλλά μόνον ένας συνίσταται.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΑΡΤ για να αναβαθμίσετε όλα τα πακέτα σας με μια 
απλή εντολή ("apt upgrade") αλλά σας προειδοποιούμε να μην το κάνετε. Ο λόγος είναι 
ότι  δεν  κάνει  διακρίσεις  στην  επιλογή  ποια  πακέτα  να  ενημερώσει  και  υποθέτει  ότι 
θέλετε να ενημερώσετε όλα τα πακέτα.

Κάποια μέρη του συστήματος μπορούν να ενημερωθούν με ασφάλεια και κάποια άλλα 
όχι! Για παράδειγμα, ενημερώνοντας τον πυρήνα (το τμήμα εκείνο που, μεταξύ άλλων, 
είναι  υπεύθυνο για την αναγνώριση του μηχανήματος)  ίσως προκαλέσετε  βλάβη στις 
λειτουργίες ήχου, ασύρματης δικτύωσης αλλά και σε εφαρμογές (όπως το VMWare και 
το Virtualbox) οι οποίες συνδέονται στενά με τον πυρήνα.

    

    Χρησιμοποιώντας τον Διαχειριστή ενημερώσεων

Page 43 of 51



Το  Linux  Mint  συνοδεύεται  από  ένα  εργαλείο  που  ονομάζεται  Διαχειριστής 
ενημερώσεων. Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για ενημερώσεις και σας βοηθά να 
προσδιορίσετε πόσο ασφαλής πρέπει να είναι μια ενημέρωση πριν αποφασίσετε να την 
εφαρμόσετε. Το εικονίδιο του μοιάζει με μικρή ασπίδα και βρίσκεται στην κάτω δεξιά 
γωνία της οθόνης σας.

Αν σύρετε τον δείκτη του ποντικιού σας επάνω του, θα σας πει είτε ότι το σύστημά σας 
είναι ενημερωμένο ή, αν δεν είναι, πόσες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες.

Αν κάνετε αριστερό κλικ στο εικονίδιο της ασπίδας, θα ανοίξει ο Διαχειριστής 
ενημερώσεων και θα εμφανίσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις. Το παράθυρό του είναι 
εύκολο στη χρήση. Μπορείτε αν διαβάσετε την περιγραφή, την καταγραφή αλλαγών 
("changelog", όπου οι προγραμματιστές εξηγούν τις αλλαγές που κάνουν, όταν 
τροποποιούν κάποιο πακέτο) και, τέλος, μπορείτε να δείτε αν το Linux Mint συνοδεύει 
τις ενημερώσεις με προειδοποιήσεις και επιπλέον πληροφορίες. Μπορεί ακόμη να δείτε 
ποια έκδοση είναι εκείνη τη στιγμή εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και ποιός είναι 
ο αριθμός έκδοσης που διατίθεται για εφαρμογή. Επιπλέον, θα εμφανίζεται το σύμβολο 

 αν πρόκειται για ενημέρωση πακέτου ή το σύμβολο  αν πρόκειται για ενημέρωση 
ασφαλείας. Μπορείτε, τέλος, να δείτε το επίπεδο σταθερότητας που αποδίδεται στην 
ενημέρωση του πακέτου. Κάθε ενημέρωση πακέτου φέρει βελτιώσεις ή επιδιορθώσεις 
προβλημάτων ασφαλείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένες από κάποιο 
ρίσκο και δεν μπορούν να προκαλέσουν νέα σφάλματα. Το επίπεδο ασφαλείας 
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αποδίδεται σε κάθε πακέτο από το Linux Mint και σας δίνει μια ένδειξη πόσο ασφαλές 
είναι για εσάς να εφαρμόσετε κάποια ενημέρωση.

Μπορείτε πάντα να πατήσετε στον τίτλο κάθε στήλης για να αλλάξετε τη σειρά διάταξης 
κατά  επίπεδο  σταθερότητας,  κατάσταση,  όνομα  πακέτου  ή  έκδοση.  Μπορείτε  να 
επιλέξετε όλες τις ενημερώσεις ή να τις αποεπιλέξετε όλες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
"Εκκαθάριση" και "Επιλογή όλων".

Οι  ενημερώσεις  Επιπέδου  1  και  Επιπέδου  2  είναι  απαλλαγμένες  από  κινδύνους  και 
πρέπει πάντοτε να τις εφαρμόζετε. Οι ενημερώσεις Επιπέδου 3 "μάλλον είναι ασφαλείς" 
αλλά αν και συνιστούμε να τις εφαρμόζετε, βεβαιωθείτε ότι τις έχετε εξετάσει μέσα από 
την  λίστα  των  ενημερώσεων.  Αν  αντιμετωπίσετε  πρόβλημα  με  κάποια  ενημέρωση 
Επιπέδου 3,  ενημερώστε  την  ομάδα  ανάπτυξης  του  Linux  Mint  ώστε  να  πάρουν  τα 
κατάλληλα μέτρα για να μετατρέψουν την ενημέρωση αυτή σε Επίπεδο 4 ή Επίπεδο 5 
και είτε να προειδοπούνται οι χρήστες ή και να αποθαρρύνουν άλλους να εφαρμόσουν 
αυτή την ενημέρωση.

Αν πατήσετε στο κουμπί  "Προτιμήσεις" θα εμφανιστεί η παραπάνω εικόνα. Αρχικά ο 
Διαχειριστής  ενημερώσεων  σας  πληροφορεί  για  ενημερώσεις  Επιπέδων  1,  2  και  3. 
Μπορείτε να κάνετε "ορατές" τις ενημερώσεις Επιπέδων 4 και 5. Με αυτή την ενέργεια  
στην λίστα θα εμφανιστούν περισσότερες ενημερώσεις. Αν θέλετε, μπορείτε να ορίσετε 
τις ενημερώσεις Επιπέδων 4 και 5 ως "ασφαλείς" (αν και  δεν συνιστούμε κάτι τέτοιο). 
Με  την  ενέργεια  αυτή  οι  ενημερώσεις  αυτές  θα  επιλέγονται  εξ  αρχής  από  τον 
Διαχειριστή ενημερώσεων.

Ο Διαχειριστής ενημερώσεων υπολογίζει μόνον τις "ασφαλείς" ενημερώσεις. Έτσι, όταν 
σας  λέει  ότι  το  σύστημά  σας  είναι  ενημερωμένο,  αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχουν 
ενημερώσεις τις οποίες έχετε ορίσει ως "ασφαλείς".

Ο Διαχειριστής ενημερώσεων εμφανίζει μέσα στη λίστα μόνο τις "ορατές" ενημερώσεις.

Για παράδειγμα, αν ορίσετε ως "εμφανείς" όλα τα Επίπεδα και μόνον τα Επίπεδα 1 και 2 
ως  "ασφαλή",  στην  λίστα  θα  δείτε  πολλές  ενημερώσεις  αλλά  ο  Διαχειριστής 
ενημερώσεων θα σας πει ότι το σύστημά σας είναι ενημερωμένο.
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Από την καρτέλα "Αυτόματη ανανέωση" μπορείτε να ρυθμίζετε την συχνότητα ελέγχου 
για ενημερώσεις από τον Διαχειριστή ενημερώσεων.

Στην καρτέλα "Μέθοδος ενημέρωσης" ορίζετε τον τρόπο ελέγχου του Διαχειριστή 
Ενημερώσεων για νέες ενημερώσεις.

Η  "Χρονοκαθυστέρηση  εκκίνησης"  είναι  ο  χρόνος  που  θα  περιμένει  ο  Διαχειριστής 
ενημερώσεων  να  ελέγξει  για  σύνδεση  με  το  Διαδίκτυο.  Η  καθυστέρηση  αυτή  είναι 
χρήσιμη ώστε  να δοθεί  η  ευκαιρία  στον Διαχειριστή  συνδέσεων να πραγματοποιήσει 
σύνδεση όταν εκκινεί ο υπολογιστής. 

Μπορείτε  επίσης  να  καθορίσετε  το  όνομα  του  domain  που  θα  χρησιμοποιεί  ο 
Διαχειριστής ενημερώσεων για να ελέξγει την σύνδεση με το Διαδίκτυο. Ο Διαχειριστής 
Ενημερώσεων  θα  προσπαθήσει  να  κάνει  ping  στο  domain  αυτό  πριν  αναζητήσει 
ενημερώσεις.

Η επιλογή "Να συμπεριλαμβάνονται  πακέτα  dist-upgrade"  επιτρέπει  να ορίσετε  αν ο 
Διαχειριστής ενημερώσεων θα εγκαθιστά ή όχι νέες εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, αν το 
πακέτο Α έκδοσης 1 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και υπάρχει διαθέσιμο το 
πακέτο Α έκδοσης 2, αλλά η έκδοση 2 περιλαμβάνει μια νέα εξάρτηση από το πακέτο Β 
το οποίο δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας… τι θα συμβεί;

Αν δεν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, η έκδοση 2 δεν θα εμφανίζεται ως ενημέρωση μέσα 
στην λίστα των ενημερώσεων.

Αν την επιλέξτε θα εμφανίζεται και θα εγκατασταθεί το πακέτο Β ως εξάρτηση. 

Προσέξτε με την επιλογή αυτή, αφού η εξάρτηση μπορεί να εγκαταστήσει νέα πακέτα 
αλλά και να απομακρύνει πακέτα που ήδη έχετε εγκαταστήσει. 

Στην  καρτέλα  "Αγνοημένα  πακέτα"  μπορείτε  να  ορίσετε  πακέτα  για  τα  οποία  δεν 
επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις. Υποστηρίζονται οι χαρακτήρες-μπαλαντέρ "?" και 
"*".

Η καρτέλα "Proxy" επιτρέπει την ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης. 

Στην  τελευταία  καρτέλα  μπορείτε  να  αλλάξετε  τα  εικονίδια  που  χρησιμοποιεί  ο 
Διαχειριστής ενημερώσεων για την περιοχή συστήματος.

Αν  εμφανιστούν  μηνύματα  σφάλματος  με  τον  Διαχειριστή  Ενημερώσεων  (για 
παράδειγμα,  "Αδυναμία  ανανέωσης  της  λίστας  πακέτων"),  μπορείτε  να  ελέγξετε  τις 
καταγραφές (logs). Με δεξί κλικ στο εικονίδιο του λουκέτου της περιοχής συστήματος 
επιλέγετε "Πληροφορίες". Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:
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Στην  οθόνη  αυτή  μπορείτε  να  δείτε  την  ταυτότητα  (ID)  διεργασίας  του  Διαχεριστή 
ενημερώσεων,  είτε  αυτή  εκτελείτε  με  δικαιώματα  χρήστη  ή  διαχειριστή,  και  το 
περιοεχόμενο του αρχείου καταγραφής της.

Με  αριστερό  κλικ  στο  “Προβολή  ->Ιστορικό  ενημερώσεων”  μπορείτε  επίσης  να 
επιθεωρήσετε τις ενημερώσεις που εφαρμόστηκαν στο σύστημά σας. 
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Συμβουλές και Κόλπα

Εκμεταλλεύεστε σωστά την επιφάνεια εργασίας σας; Χρησιμοποιείτε συχνά "CTRL +C" 
στο πληκτρολόγιό  σας  για να αντιγράψετε  κείμενο  στην προσωρινή μνήμη;  Ανοίγετε 
κάποιον κειμενογράφο για να κρατήσετε κάποια σημείωση; Πώς διαμοιράζεστε αρχεία 
με τους φίλους σας; Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εκτελέσετε απλές εργασίες, μερικοί 
πιο  αποτελεσματικοί  από  τους  άλλους.  Το  κεφάλαιο  αυτό  θα  σας  δείξει  μερικές 
ιδιαιτερότητες του Linux, του MATE και του περιβάλλοντος εργασίας του Linux Mint, 
ώστε να βεβαιωθείτε ότι εκμεταλλεύεστε πλήρως το σύστημά σας.

  Αντιγραφή και επικόληση με το ποντίκι

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν κλικ στο μενού "Επεξεργασία" ή να 
κάνουν δεξί κλικ στο κείμενο που θέλουν να αντιγράψουν. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε 
και  στο  Linux  Mint,  αλλά  και  τα  περισσότερα  λειτουργικά  συστήματα  GNU/Linux 
επιτρέπουν και αυτά να αντιγράφετε και να επικολάτε περιεχόμενο μέσω της άνεσης του 
ποντικιού σας. Ιδού πως δουλεύει: το αριστερό κουμπί του ποντικιού αντιγράφει και το 
μεσαίο κουμπί επικολά. Πιο απλό δεν γίνεται!

Ας το δοκιμάσουμε.  Ανοίξτε το LibreOffice Writer  ή κάποιον συντάκτη κειμένου της 
επιλογής σας που σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο. Πληκτρολογήστε, τώρα, μερικές 
προτάσεις.  Επιλέξτε  κάποιο  μέρος  του  κειμένου  που  μόλις  πληκτρολογήσατε  με  το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας. Τώρα θα περιμένατε ότι χρειάζεται να πατήσετε 
στο μενού "Επεξεργασία" και  μετά  να επιλέξετε  "Αντιγραφή".Σωστά;  Πιθανότατα να 
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περιμένατε πως είναι  απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε κάποιον συνδυασμό πλήκτρων, 
όπως "CTRL + C". Στο Linux, είναι αρκετά απλούστερο. Επιλέγοντας το κείμενο που 
θέλετε,  το  έχετε  ήδη  αντιγράψει  στην  προσωρινή  μνήμη.  Ακριβώς!  Το κείμενο  έχει 
αντιγραφεί  στην  προσωρινή  μνήμη  (που  χρησιμοποιείται  για  το  ποντίκι)  και  δεν 
χρειάζεται να πατήσετε κάτι άλλο.

Πατήστε τώρα σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου για να τοποθετήσετε τον δρομέα 
εκεί και πατήστε το μεσαίο κουμπί του ποντικιού σας (ή πατήστε την μεσαία ροδέλα του 
ποντικιού, ή ταυτόχρονα το δεξιό και το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας, αν αυτό 
διαθέτει μόνο δυο πλήκτρα… τα πάντα έχουν προβλεφθεί, εκτός από εκείνα τα παράξενα 
ποντίκια Mac που έχουν μόνο ένα πλήκτρο). Όπως βλέπετε, το κείμενο που επιλέξατε 
νωρίτερα τώρα έχει επικοληθεί.

Όσο  περισσότερο  συνηθίζετε  την  ενέργεια  αυτή,  τόσο  ταχύτερα  θα  αντιγράφετε  και 
επικολάτε  περιεχόμενα.  Η  τεχνική  αυτή  λειτουργεί  στα  περισσότερα  λειτουργικά 
συστήματα Linux και GNU/Linux.

Σημείωση:  Η  προσωρινή  μνήμη  που  χρησιμοποιείται  από  το  ποντίκι  δεν  είναι  η  ίδια  με  εκείνη  που  
χρησιμοποιεί το περιβάλλον MATE. Έτσι, μπορείτε να αντιγράψετε κάτι με το ποντίκι σας και κάτι άλλο με  
τον συνδυασμό "CTRL+C" ή με μέσω του μενού "Επεξεργασία".  Χάρη στη δυνατότητα αυτή μπορείτε να  
αντιγράψετε  ταυτόχρονα  δυο  "αντικείμενα"  και  ανάλογα  με  τον  τρόπο  που  επιλέξατε  μπορείτε  να  τα  
επικολήσετε είτε με μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού, ή με "CTRL+C" ή μέσω του μενού "Επεξεργασία".

  Κρατήστε σημειώσεις με το Tomboy

Όλοι  κρατάμε  σημειώσεις.  Είτε  είναι  μια  διεύθυνση  που κάποιος  μας  έδωσε από το 
τηλέφωνο,  κάποια  λίστα  TODO  που  συνεχώς  μεγαλώνει,  ή  κάτι  που  πρέπει  να 
θυμόμαστε,  συχνά έχουμε την ανάγκη να κρατήσουμε κάπου μια σημείωση.  Μερικοί 
έχουν ένα σωρό σημειώματα γύρω από τον υπολογιστή τους και τους δύσκολο να βρούν 
ένα στυλό όταν το χρειάζονται,  άλλοι  σπαταλούν χρόνο τρέχοντας  προγράμματα που 
είναι ακατάλληλα για μια τέτοια χρήση (το LibreOffice Writer, για παράδειγμα, δεν είναι 
εύκολο στην δημιουργία σημειώσεων) και  ελάχιστοι είναι  εκείνοι  που χρησιμοποιούν 
λογισμικό  ειδικό  στην  διατήρηση  σημειώσεων.  Το  Linux  Mint  περιλαμβάνει  ένα 
εργαλείο  που  είναι  εξειδικευμένο  στην  τήρηση σημειώσεων.  Ονομάζεται  Σημειώσεις 
Tomboy.

Το  Σημειώσεις  Tomboy  είναι  πολύ  εύκολο  στη  χρήση.  Κάνοντας  κλικ  επάνω  του 
παίρνετε  μια  λίστα  με  όλες  τις  σημειώσεις  σας.  Μπορείτε  να  δημιουργήσετε  νέες 
σημειώσεις πατώντας "Δημιουργία νέας σημείωσης".
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Θα ανοίξει μια νέα σημείωση. Αλλάζοντας τον τίτλο της αλλάζετε και το όνομά της.  
Μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε επιθυμείτε μέσα στη σημείωση και να την κλείσετε. Το 
περιεχόμενο  που  γράψατε  στην  σημείωσή  σας  είναι  πάντοτε  προσβάσιμο  μέσω  των 
Σημειώσεων Tomboy. Δεν χρειάζεται να κάνετε αποθήκευση και μπορείτε ακόμη και να 
επανεκκινήσετε  ή  να  σβήσετε  τον  υπολογιστή  σας.  Η  σημείωσή  σας  αποθηκεύεται 
αυτόματα καθώς την πληκτρολογείτε.

Όταν αποφασίσετε ότι δεν χρειάζεται πλέον να διατηρείτε κάποια σημείωση, μπορείτε να 
την ανοίξετε και να πατήσετε το κουμπί "Διαγραφή".

Αν μέσα  σε  μια  σημείωση  πληκτρολογήσετε  το  όνομα  κάποιας  άλλης,  το  Tomboy 
αυτόματα  δημιουργεί  έναν  σύνδεσμο  προς  εκείνη  και  μπορείτε  να  κάνετε  κλικ  στον 
σύνδεσμο για να την ανοίξετε.

Μπορείτε  ακόμη  να  χρησιμοποιείτε  διάφορες  επιλογές  μορφοποίησης  μέσα  στις 
σημειώσεις σας και πολλά άλλα χαρακτηριστικά του Σημειώσεις Tomboy (συγχρονισμό, 
αναζήτηση, εξαγωγή των σημειώσεων σε PDF/HTML… κ.λπ). 
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  Συμπερασματικά

Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορείτε να μάθετε για το Linux Mint και  για το 
Linux, γενικότερα. Ο οδηγός αυτός είναι απλώς μια επισκόπηση μερικών λειτουργιών 
της  επιφάνειας  εργασίας   σας.  Θα  νοιώθετε  πιο  άνετοι/άνετες  για  να  την 
χρησιμοποιήσετε και θα έχετε καταλάβει καλύτερα κάποια συστατικά της. Ποιό είναι το 
επόμενο βήμα; Θα μάθετε πως να χρησιμοποιείτε  το τερματικό;  Θα δοκιμάσετε άλλα 
περιβάλλοντα εργασίας (KDE, XFCE, κ.λπ.); Από εσάς εξαρτάται. Να θυμάστε, το Linux 
σημαίνει χαρά και η κοινότητα μπορεί να σας βοηθά. Με την άνεσή σας, μάθετε και από 
λίγο κάθε μέρα. Πάντα θα υπάρχουν καινούρια πράγματα, όσα και αν ήδη γνωρίζετε.

Απολαύστε το Linux και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Linux Mint.
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