
  

Every Day Linux

Ή αλλιώς στα Ελληνικά

NO MORE WINDOWS



  

Πώς προέκυψε;

● Νέος υπολογιστής υψηλών προδιαγραφών
● Κάθε χρόνο νέο install
● To πρόβλημα με τα Windows Updates
● Το πρόβλημα με τα μεγάλα Releases
● Το πρόβλημα με τα Ransomwares
● Το πρόβλημα της τηλεμετρίας



  

Η γοητεία του αντίπαλου

● Παράλληλη εργασία 5 χρόνια
● Πάντα ήθελα να ξεφύγω ακόμα και μετά τα 

Windows 10
● Ένα σύστημα να παίζει όπως την πρώτη μέρα
● Όχι installs κάθε χρόνο
● Όχι Antivirus
● Αλλαγή της εμφάνισης χωρίς CPU κόστος



  

Διανομή Linux

● Διανομή Linux (αγγλικά: Linux distribution ή distro εν 
συντομία) είναι μια συλλογή προγραμμάτων που 
συνοδεύουν έναν πυρήνα Linux, συχνά με δικό της 
αποθετήριο προγραμμάτων, και εξειδικεύεται ανάλογα με 
τον κύριο στόχο της που μπορεί να είναι φιλικότητα στο 
χρήστη, πολυμέσα, προγραμματισμός, υπερυπολογιστές 
κ.α. Οι διανομές κατασκευάζονται και οργανώνονται από 
διάφορες εταιρείες και εθελοντές. Μια διανομή μπορεί, 
κατά κάποιον τρόπο, να παρομοιασθεί με διαφορετικές 
εκδόσεις ενός από τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα.



  

2 στρατόπεδα

STABLE
Rolling

Release



  

Ποια διανομή;



  

Δοκιμές

● Τα τελευταία 3 χρόνια - δοκιμές
● Σε κάθε διανομή - 2 μήνες

Προηγούμενο
Brown Bag

πριν 2 χρόνια



  

Η κατάληξη



  

Τι είναι το POP OS

● Stable release βασισμένο στην τελευταία LTS 
έκδοση του Ubuntu.

● Φτιάχνεται και συντηρείται από την εταιρία 
System76 που πουλάει μηχανήματα μόνο με 
Linux.

● Custom έκδοση με αυτά που θέλουν οι 
επαγγελματίες

● Τακτικά Updates αλλά όχι σε επίπεδο Rolling
● Kernel 1 φορά το χρόνο μετά από δοκιμές



  

Τι είναι το POP OS

● Απαλλαγμένο από την τηλεμετρία του Ubuntu
● Σωστή εγκατάσταση drivers και προγραμμάτων
● Custom desktop με Gnome με πολλές εξτρά 

λειτουργίες από το KDE και το XFCE
● Tiling Windows, Touch Gestures (mac)
● Optimized για σύγχρονο Hardware - optimus
● GAMES!!!!
● Deb – flatpak – Appimage (snapack ίσως)



  

Τελειώνει ποτέ;

● ΜΧ linux – χαμηλές απαιτήσεις (Debian)
● Βγαίνουν συνέχεια νέες διανομές
● Ναι, τελειώνει για την δουλειά. Για την πλάκα 

και την μάθηση, όχι

Ερωτήσεις
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