
يكى از نمادهاى بارز تنوع و آزادى در دنياى اپن سورس،  توزيع هاى پرشمار و متنوع لينوكس است. لذت جست وجو در ميان اين مجموعه عظيم (بيش از سيصد 
توزيع) و آزمايش كردن قابليت ها و توانايى هاى نسخه هاى متفاوت و متنوع، شايد براى كسانى كه به رابط ها، توانايى ها و روش هاي كم و بيش يكنواخت و تغييرناپذير 
سيســتم عامل هايى نظير ويندوز و مك عادت دارند، چندان قابل تصور نباشــد. اما در دنياى لينوكس و اپن ســورس كســانى هســتند كه از آن ها با نام خوره توزيع يا 
Distrohopper ياد مى شود. اين افراد عاشق آزمودن نسخه هاى جديد لينوكس هستند. آن ها در جست وجوى يافتن توزيع ايده آلى هستند كه بتواند در تمام زمينه ها و 

از هر جهت نيازشــان را برآورده كند . هرچند ناگفته پيدا اســت كه چنين توزيع كاملى وجود خارجى ندارد. به هر حال، اگر شــما هم از آزمودن تازه ها لذت مى بريد يا 
حتى مى خواهيد توزيع مناسبى را به عنوان سيستم عامل اصلى خود انتخاب كنيد، در اين قسمت با ما همراه شويد. توزيع هاى متنوع لينوكس از دو راه به وجود مى آيند. 
يا شــروع از نقطه صفر و طى كردن تمام مراحل الزم براى ســاخت يك توزيع جديد يا انتخاب يك توزيع به عنوان پايه و ايجاد تغييرات موردنظر در آن. لينوكس مينت 

با استفاده از راه حل دوم، طعمى جديد از سيستم عامل را براى كامپيوتر شما فراهم مى كند.

 احمد شريف پور

معرفي
توســعه دهندگان اين توزيع، پرطرفدارترين توزيع فعلى لينوكس يعنى 
اوبونتو را به عنوان مبنا مورد استفاده قرار داده و با افزودن پاره اى قابليت ها 
و امكانات ويژه، توزيعى عالى با نام مينت (نعناع) را توليد كرده اند. اين توزيع 
در فهرســت سايت distrowatch.org در رتبه سوم پس از اوبونتو و فدورا 
قرار دارد. توسعه دهندگان اين توزيع، هدف اصلى خود را ساخت سيستم 
عاملى مدرن، زيبا و راحت مى دانند كه در عين قدرت باال استفاده از آن براى 
كاربران ساده باشد. اين توزيع در چند نسخه مختلف با ميزكارهاى مختلف 
نظيــر Xfce ،KDE ،Gnome و حتــى FluxBox و همچنين نســخه هايى فاقد 
كدك هاى مالتى مدياى انحصارى، كه در برخى كشــورها منع قانونى دارند، 
ارائه مى شود. نكته جالب توجه اين كه به تازگى لينوكس مينت جديدى مبتنى 

بر نســخه آزمايشــى دبيان نيز منتشر شده است. در اين نوشتار، ما نسخه 
اصلــى DVD ايــن توزيع را با ميزكار گنــوم و تمام كدك هاى موجود مورد 

بررسى قرار داده ايم. 

ويژگي ها
لينوكس مينت، موفقيت خود را مديون چندين ويژگى به نســبت خاص 
اســت. رايگان و اپن سورس است (تعجب نكنيد، توزيع هاى تجارى و بسيار 
گران قيمت لينوكس نيز در دنياى اپن سورس وجود دارند) و بالفاصله پس 
از نصب با پشــتيبانى كامل از انواع قالب هاى مالتى مديا و حجم عظيمى از 
نرم افزارهاى آماده به كار، سكوى مطمئنى براى شروع استفاده از يك سيستم 
كامپيوترى به شمار مى رود. اين توزيع بر اساس نظريه هاي كاربران هدايت 

طعم نعناع؛ زير دندان هاى پردازنده
مرورى بر «جوليا»؛ نسخه 10 توزيع لينوكس مينت

اپن سورس
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مى شــود و كاربران را به ارائه نظريه ها و پيشنهاداتشــان تشويق مى كند. 
همچنين از توزيع محبوب و قدرتمند اوبونتو به عنوان پايه اســتفاده مى كند 
و حدود سى هزار نرم افزار را در مخازن خود فراهم كرده است. عالوه بر اين  
با رويكردى به نســبت محافظه كارانه در سيســتم به روزرسانى و استفاده 
از برنامه مديريت به روزرســانى مختص خود، سيســتم امن و پايدارى را 
براى كاربران فراهم مى كند. هر زمان كه نســخه جديدى از اوبونتو منتشر 
مى شــود، مى توانيد مطمئن باشــيد كه نســخه مينت مبتنى بر آن با فاصله 
كوتاهى منتشــر خواهد شــد. تقريبًا يك ماه پس از انتشــار نســخه 10/10 
اوبونتو كه در شــماره گذشته به اختصار آن را معرفى كرديم، نسخه جديد 
لينوكس مينت با نام رمز جوليا منتشــر شد. از تازه هاى اين نسخه مى توان 
به هســته لينوكس 2/6/35 و ميزكار گنوم 2/32 و مدير پنجره X نسخه 7/5 
اشــاره كرد. همچنين در اين نســخه بهبودهايى در منوى خوشــامدگويى، 
منوى مينت، مدير بســته ها و مدير به روزرسانى صورت گرفته است. براى 
شروع استفاده از لينوكس مينت، دو انتخاب اصلى وجود دارد. دانلود نسخه 
DVD Edi كه نســخه اســتاندارد اين توزيع محسوب مى شود يا دانلود on

CD Edi كه به واســطه حجم كمتر فاقد پاره اى برنامه ها و امكانات نظير  on

Samba ، VLC ، OpenOffice ، F-Spot ، Java و فونت هــاى اضافــى اســت. 

همان گونه كه پيش تر نيز گفته شــد، ما در اينجا نســخه DVD را با ميزكار 
گنوم (نسخه اصلى مينت) مورد بررسى قرار خواهيم داد.

برخورد نخست
هنگامى كه شــما كامپيوتر را با ديســك محتواى اين توزيع راه اندازى 
مى كنيد، در نخســتين مرحله با منويى همانند شــكل 1 مواجه مى شــويد كه 
امكان بوت كردن لينوكس مينت در حالت عادى يا در حالت حفظ سازگارى با 
سخت افزارهاى قديمى و همچنين كنترل سالمت ديسك و آزمايش حافظه را 
براى شما فراهم مى آورد. به طور معمول اين توزيع با غالب سخت افزارهاى 
مدرن و درصد زيادى از سخت افزارهاى قديمى كار خواهد كرد. پس از طى 
مراحل بوت كه كمى بيش از اوبونتو به طول خواهد انجاميد، شما با دسكتاپ 

و منوى خوشامدگويى مينت مواجه خواهيد شد (شكل 2). 
در منــوى خوشــامدگويى لينك هايى براى دسترســى به مســتندات، 
پشتيبانى، شركت در پروژه مينت و استفاده از محتواى فراهم شده توسط 
كاربران در اختيار شما قرار مى گيرد. مينت برخالف اوبونتو، تنها از يك پانل 
در زير صفحه اســتفاده مى كند و تعدادى آيكون هم به صورت پيش فرض 
روى ميــزكار گنــوم قرار خواهــد داد. تم اختصاصى مينــت كه معموًال از 
رنگ هاى طيف ســبز و خاكسترى استفاده مى كند، نخستين نشانه لينوكس 
مينت است. اگرچه در نسخه جديد براى تصوير پس زمينه مانند نسخه هاى 
قبلى از رنگ هاى تند ســبز استفاده نشده است، اما رنگ سبز در غالب تم ها 

و تصاوير پس زمينه ارائه شده براى مينت، خودنمايى مى كند (شكل 3).
دومين و شــايد بارزترين تفاوت مينت با توزيع مادرش يعنى اوبونتو، 
منوى مينت اســت. منوى مينت از معدود مواردى اســت كه كاربر يا شيفته 
آن مي شــوند يا از آن متنفر خواهد شد(شــكل 4). حد وسطى وجود نخواهد 
داشــت. اين منوى اختصاصى، امكان دسترسى به نرم افزارهاى پركاربرد، 
تنظيمات سيســتم، جست وجو در بين نرم افزارهاى نصب شده و در نهايت 
All Applica (باال ســمت  ons دسترســى به كل نرم افزارها از طريق لينك
راســت) را فراهم مى كند. هاى اليت كردن نرم افزارهايى كه به تازگى نصب 
شده اند، يكى از قابليت هايى است كه به تازگى به اين منو افزوده شده است. 
همچنين از طريق اين منو مى توانيد به جســت وجو در اينترنت نيز بپردازيد. 
اين منو به ســادگى قابل سفارشى سازى است و كاربر به سادگى مى تواند 
رنگ، تم و حتى اندازه آيكون هاى آن را تغيير دهد. به لحاظ كارايى اين منو 

شــباهت زيادى به منوهاى اســتارت ويندوزهاى ويستا و 7 دارد و به نظر 
مى رســد كه ايده نهفته در پس اين منوهاى استارت، براى توسعه دهندگان 

مينت تا حد زيادى جذاب بوده است. 

نصب
نصــب و اجراى اين توزيع حداقل به يــك پردازنده x86، 512 مگابايت 
رم و چهار گيگابايت فضاى ذخيره ســازى نياز خواهد داشــت. رابط نصب 

منوي بوت ديسك مينت شكل1

منوي خوشامدگويي مينت شكل2

تصاوير پس زمينه ارائه شده براي مينت شكل3
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مينــت همان Ubiquity يا نصاب اوبونتو اســت كه مراحــل نصب را دقيقًا 
هماننــد اوبونتو بــه پيش خواهد برد. تنها تفاوت آن بــا نصاب اوبونتو تم 
و اســاليد شــو هاى متفاوتى اســت كه در آن به كار رفته است(شــكل 5). 
همانند اوبونتو نصب سيســتم بالفاصله پس از تعيين پارتيشن هاى نصب 
آغاز شــده و در يك سيســتم معمولى حدود پانزده تا بيست دقيقه به طول 

خواهد انجاميد.

نرم افزار
مينــت به صورت پيش فرض تعداد زيادى نرم افزار را به همراه خواهد 
آورد كــه برخــى از آن هــا عبارتنــد از: F-Spot و GIMP در زمينــه كار با 
 MPlayer و VLC ،در زمينه اينترنت Pidgin تصاوير، فايرفاكس ، تاندربرد و
و RhythmBox در زمينــه مالتى مديــا و OpenOffice در زمينه برنامه هاى 
ادارى. بازى هاى معمول ميزكار گنوم در حالت عادى نصب نخواهند شد و 

بايد آن ها را از مخازن مينت دانلود كنيد. 
حــذف و نصب نرم افزارهاى مختلف در مينت از طريق مدير نرم افزار 
مينــت صورت مى گيــرد كه همانند همتاى اوبونتويى خود، با دســته بندى 
كــردن نرم افزارهــا به گروه هاى متفاوت جســت وجو و يافتــن نرم افزار 
مورد نظر را ســاده تر مى كند (شــكل 6). همچنين مدير نرم افزار مينت براى 
تمام برنامه ها، رده بندى آن برنامه از نظر كاربران و همچنين نظر كاربران 
درباره آن نرم افزار را نيز به شــما نشــان خواهد داد و شما حتى مى توانيد 
نظر خود را به سيستم اعالم كنيد (شكل 7). همان گونه كه قبًال گفته شد، اين 
نظريه ها براى تصميم گيرى درباره آينده توزيع، حذف و افزودن قابليت ها 

و... مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مديــر به روزرســانى مينــت يــا Update Manager آن نيــز در اين 
نســخه دســت خوش تغييراتى شــده اســت. اكنون مى توانيــد روى يك 
بســته كليك راســت كنيــد و به مديــر به روزرســانى اعالم كنيــد كه از 
ايــن بســته صرف نظر كنــد. پس از آن ديگــر براى بســته موردنظر هيچ 
آپديتــى دريافت نخواهيد كرد. همچنين در نســخه جديــد مى توانيد اندازه 
آپديت هــاى انتخاب شــده را ببينيــد و بدانيد به چه ميــزان دانلود احتياج

داريد (شكل8).

مالتى مديا
در زمينه مالتى مديا نيز لينوكس مينت با دست پر به صحنه وارد مى شود. 
برخــالف غالب توزيع ها، فلش به صورت پيش فرض روى سيســتم نصب 
شــده اســت. همچنين تمام كدك هاى مربوط به فرمت هاى بسته مالتى مديا 
 mint-meta-codecs در قالب يك متا پكيج با نام DVD و mp4 ،mp3 نظيــر
روى سيســتم نصب شــده اســت. به اين ترتيب براى كاربردهاى روزانه 
ازتماشــاى فيلم هاى HD و DVD گرفته تا شــنيدن موســيقى و استفاده از 
ســايت هاى به اشــتراك گذارى ويديو، با هيچ مشــكلى مواجــه نخواهيد 
شــد يا ماننــد اوبونتو به دانلــود كدك هــاى مالتى مديا نيــازي نخواهيد 
،Gnome MPlayer داشــت. در اين نســخه، نرم افزارهــاى زيادى نظيــر

Rhythmbox ،VLC media player وBrasero بــراى برطرف كردن نيازهاى 

مربوط به مالتى مديا نصب شده است. در اين ميان، VLC يكى از قدرتمندترين 
پخش كننده هاى مالتى مديا در دنياى اپن ســورس اســت كه تقريبًا توانايى 
پخش تمام فرمت هاى موجود از mp3 و VideoCD گرفته تا Web Stream ها 
و حتــى پخش برنامه هاى دريافتى از كارت هاى TV را دارد.  در عين حال در 
برنامــه مدير نرم افــزار مينت و در بخش مالتى مديا بيــش از 75 نرم افزار 
مختلف بــراى كاربردهاى گوناگون وجود دارد كه مى توانند همه نيازهاى 

شما را برآورده كنند.

منوي مينت شكل4

نمايش اساليد هنگام نصب مينت شكل5

مدير نرم افزار مينت شكل6

اعالم نظر كاربران درباره برنامه يا بسته خاص شكل7
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كاستى ها
توزيع مينت از نمونه توزيع هايى اســت كه به ســختى مى توان كارايى 
يــا پايــدارى آن را مورد ســؤال قــرار داد. با تكيه بر قدرت اثبات شــده و 
پايــدارى عالــى توزيع اوبونتو و كنترل سيســتم به روزرســانى و نصب 
نرم افزار، مينت بســترى امــن و مطمئن را براى نيازهــاى كاربران فراهم 
مى كنــد. در ســخت گيرانه ترين حالــت مى توان چند ايراد جزئــى را به آن 

وارد دانست. 
نخســت اين كــه روى برخــى سيســتم ها، پوســته گرافيكــى بــوت 
يــا Plymouth دچــار مشــكل شــده و نمى توانــد لوگــوى مينــت را بــه 
درســتى نمايــش دهــد كه با كاهــش وضوح صفحــه بــوت در تنظيمات

 Startup-Manager مى توان اين اشكال را برطرف كرد. 
ديگــر اين كه در اين نســخه افزونــه Moonlight (نمونه اپن ســورس 
Silverlight مايكروسافت) به دليل ايجاد مشكل در عملكرد فايرفاكس حذف 

شده است. اين باگ در نسخه جديدى كه از سايت پروژه MoonLight قابل 
دانلود است از بين رفته، اما بسته جايگزين هنوز در مخازن مينت قرار داده 
نشــده اســت و در نهايت با توجه به توســعه مينت بر مبناى اوبونتو، بهتر 
اســت به صفحه اشــكاالت شناخته شده نســخه 10/10 توزيع اوبونتو نيز 

مراجعه شود.

سخن آخر
توســعه دهنــدگان لينوكس مينــت، با انتخاب توزيعــى عالى نظير 
اوبونتــو و افــزودن پــاره اى امكانــات و قابليت هــا، يكــى از بهترين 
توزيع هــاى لينوكس دســكتاپ را به وجود آورده اند. به راســتى يافتن 

ايراد و اشــكال در اين توزيع بســيار مشكل اســت. اين توزيع نيازهاى 
تمــام كاربــران را از مبتدى تا پيشــرفته به ســادگى بــرآورده خواهد 
كــرد. اگر به دنبال سيســتم  عاملى كارا و بى دردســر بــراى كامپيوتر 
خــود هســتيد، لينوكــس مينت يكــى از بهتريــن گزينه هــاى موجود 

خواهد بود. 
شــايد اين توزيع، همان توزيع آرمانى باشد كه تمام خوره هاى توزيع 
در جست وجوى آن هستند! در نهايت به ياد داشته باشيد كه اگر با اوبونتو 
چنــدان ميانه خوبى نداريد، لينوكس مينت مبتنــى بر دبيان مى تواند گزينه 

مناسبى براى سليقه شما باشد.
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