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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับลินุกซมิ้นท

ลินุกซมิ้นท เป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรท่ีออกแบบมาเพ่ือทํางานบนระบบท่ี
ทันสมัยมากท่ีสุดรวมทั้ง 32 บิต และ 64 บิต

ลินุกซมิ้นท เป็นระบบปฎิบัติการเชนเดียวกับ Microsoft's Windows, Apple's Mac
OS, และ BSD OS ลินุกซมิ้นท ยังออกแบบมาเพ่ือทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ (ท่ีระบุไว
ขางตน) และสามารถตั้งคาโดยอัตโนมัติ “dual boot” หรือ “multi-boot” สภาพแวดลอม (ในกรณีท่ี
ผูใชจะไดรับแจงเป็นท่ีระบบปฏิบัติการจะเร่ิมตน ในแตละ boot-up) ในระหวางการติดตั้ง

มิ้นทลินุกซเป็นระบบปฏิบัติการท่ีดีสําหรับบุคคลและสําหรับองคกร

ประวัติความเป็นมา

จุดประสงคของลินุกซมิ้นทคือการผลิตระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย  และสะดวกตอการใชงาน
ซึ่งมีประสิทธิภาพและใชงานงาย

จากการเร่ิมตนในปี 2006, ขณะนี้ Linux Mint เป็นระบบที่ 4 ท่ีใชกันอยางแพรหลายรองจากระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows, Apple Mac OS และ Ubuntu

เหตุผลสําหรับความสําเร็จของลินุกซมิ้นทคือ

ลีนุกซมิ้นทํางานดวยการสนับสนุนมัลติมีเดียเต็มรูปแบบและใชงานงาย
ไมเสียคาใชจายและเปิดเผยแหลงที่มา
มีชุมชนที่ขับเคล่ือนในหลายประเทศ ผูใชงานสามารถสงความคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนาลี
นกซมิ้นต
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พัฒนาจาก Debian และ Ubuntu ซึ่งมีซอฟแวรกวา 30,000 ชุด ใหเลือกใชงาน
ปลอดภัยและเช่ือถือได มีระบบพัฒนาอยูเสมอ และมีความทนทานของสถาปัตยกรรมของ
ลินุกซ, ลินุกซมิ้นทตองการการบํารุงรักษาเพียงเล็กนอยนอย (ไมมีไวรัส สปายแวร ฯลฯ )

รุนและชื่อการพัฒนา

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

10 Julia

11 Katya

12 Lisa

13 Maya

14 Nadia
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15 Olivia

16 Petra

17 Qiana

17.1 Rebecca

17.2 Rafaela

17.3 Rosa

รุน Desktop ของลีนุกซม้ินทคูมือน้ีจะครอบคลุม เฉพาะ MATE desktop :

MATE Edition (uses a MATE desktop)
Cinnamon Edition (uses a Cinnamon desktop)
KDE Edition (uses a KDE desktop)
Xfce Edition (uses an Xfce desktop)

- หากคุณไมทราบรุนท่ีจะใชคุณควรเลือก MATE

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งใจท่ีจะแจกจายหรือเพ่ือใหใชในเชิงพาณิชยของลินุกซม้ินทในประเทศสหรัฐ
อเมริกาหรือในประเทศญี่ปุนและถาคุณไมแนใจเก่ียวกับกฎหมายสิทธิบัตรคุณควรใช "ตัวที่ไมมีการ
ปรับแตง"

ระยะเวลาการสนับสนุน
1.0 beta Ada ฐานแพคเกจ Kubuntu Dapper สถานะ Obsolete. Unstable.
2 Betsy ฐานแพคเกจ Debian Jessie สถานะ เปิดตัวการสนับสนุนระยะยาว
2.0 รหัสชื่อ Barbara ฐานแพคเกจ Ubuntu Edgy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2008.
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2.1 รหัสชื่อ Bea ฐานแพคเกจ Ubuntu Edgy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2008.
2.2 Bianca ฐานแพคเกจ Ubuntu Edgy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2008.
3.1 รหัสชื่อ Celena ฐานแพคเกจ Ubuntu Feisty สถานะ เลิกสนับสนุนตั้งแต October 2008
3.0 รหัสชื่อ Cassandra ฐานแพคเกจ Ubuntu Feisty สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต October
2008.
4.0 รหัสชื่อ Daryna ฐานแพคเกจ Ubuntu Gutsy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2009.
5 รหัสชื่อ Elyssa ฐานแพคเกจ Ubuntu Hardy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2011.
6 รหัสชื่อ Felicia ฐานแพคเกจ Ubuntu Intrepid สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2010.
7 รหัสชื่อ Gloria ฐานแพคเกจ Ubuntu Jaunty สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต October 2010.
8 รหัสชื่อ Helena ฐานแพคเกจ Ubuntu Karmic สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2011.
9 รหัสชื่อ Isadora ฐานแพคเกจ Ubuntu Lucid สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2013.
10 รหัสชื่อ Julia ฐานแพคเกจ Ubuntu Maverick สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2012.
11 รหัสชื่อ Katya ฐานแพคเกจ Ubuntu Natty สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต October 2012.
12 รหัสชื่อ Lisa ฐานแพคเกจ Ubuntu Oneiric สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต April 2013.
13 รหัสชื่อ Maya ฐานแพคเกจ Ubuntu Precise สถานะ เปิดตัวการสนับสนุนระยะยาวจนถึง April
2017.
14 รหัสชื่อ Nadia ฐานแพคเกจ Ubuntu Quantal สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต May 2014.
15 รหัสชื่อ Olivia ฐานแพคเกจ Ubuntu Raring สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต January 2014.
16 รหัสชื่อ Petra ฐานแพคเกจ Ubuntu Saucy สถานะ เลิกสนับสนุนการใชตั้งแต July 2014.
17 รหัสชื่อ Qiana ฐานแพคเกจ Ubuntu Trusty สถานะเปิดตัวการสนับสนุนระยะยาวจนถึง April
2019.
17.1 รหัสชื่อ Rebecca ฐานแพคเกจ Ubuntu Trusty สถานะเปิดตัวการสนับสนุนจนถึง April
2019.
17.2 รหัสชื่อ Rafaela ฐานแพคเกจ Ubuntu Trusty สถานะเปิดตัวการสนับสนุนจนถึง April 2019
17.3 รหัสชื่อ Rosa ฐานแพคเกจ Ubuntu Trusty สถานะ เปิดตัวการสนับสนุนระยะยาวจนถึง
April 2019.
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การติดตั้งลินุกซมิ้นท
การติดตั้งน้ันสามารถทําไดไมยาก โดยมีข้ันตอนหลักๆ ดังตอไปนี้

ดาวนโหลด ISO

ทานสามารถเขาไปดาวนโหลดไฟล ISO ไดที่ http://www.linuxmint.com/download.php
โดยเลือก MATE 32 บิต หรือ 64 บิต
MATE 32-bit 64-bit

ดาวนโหลด Torrent

เคร่ืองของทานจะตองมีโปรแกรมโหลดไฟลทอเรน เชน “Transmission”เป็นตน
ดาวนโหลด ไฟล torrents ไดที่ http://torrents.linuxmint.com/
โดยเลือก MATE 32 บิต หรือ 64 บิต

การดาวนโหลด Mirror

ทานสามารถดาวนโหลดไฟล ภายในประเทศไดที่ http://www.linuxmint.com/mirrors.php

อานบันทึกประจํารุน

ทานสามารถอานบันทึกของรุนไดท่ี http://www.linuxmint.com/rel_rosa_mate.php

http://www.linuxmint.com/download.php
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=205
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=206
http://torrents.linuxmint.com/
http://www.linuxmint.com/mirrors.php
http://www.linuxmint.com/rel_rosa_mate.php
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การใชงาน Live CD และ Live USB

เม่ือทานทําการทําแผน DVD หรือ USB Linux Mint แลวทานจะตองทําการตั้งคาใน Bios
ใหเคร่ือง BOOT จากแผน DVD หรือ USB ของทาน จากนั้นจะเขาสูหนาตางน้ี

ใหรอจนกระท่ังเขาสูเมนู LinuxMint
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การติดตั้ง ลง HARD DRIVE

ความตองการของระบบ :

512MB RAM (1GB มาตรฐาน).
9GB of disk space (20GB มาตรฐาน).
Graphics card capable of 800×600 resolution (1024×768 มาตรฐาน).
DVD drive or USB port.

ดาวนโหลดไฟล LinuxMint ในไทยที่ : http://linuxmintclub.com/?q=node/3

1. Boot CD หรือ USB Linuxmint

http://linuxmintclub.com/?q=node/3
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2.กด Enter เลือก Start LinuxMint

3.เม่ือเขาสูหนา LinuxMint ดับเบิลคลิก Install LinuxMint ท่ีหนาจอ
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4.เขาสูหนาจอติดตั้ง เลือก ภาษาไทย และ ดําเนินการตอ

5.กอนติดตั้งระบบจะตรวจสอบความพรอมของคอมพิวเตอร เม่ือครบถวน เลือก ดําเนินการตอ
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6.จาก น้ันจะถึงหนาแบงพื้นท่ี หากไมมีขอมูลหรือระบบปฎิบัติการอ่ืนในเครื่อง ใหเลือก ลบดิสก
และติดต้ัง LinuxMint และกด ติดตั้งเดี่ยวน้ี
*หากตองการติดตั้งควบคูกับระบบปฎิบัติการอ่ืนหรือแบงพื้นท่ีตามตองการตองศึกษาเพิ่มเติม

7.ข้ึนหนาตางเพื่อยืนยันการติดตั้ง เลือก ดําเนินการตอ
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8.เลือกประเทศท่ีทานอยู จากนั้นกด ดําเนินการตอ

9.เลือกภาษาของแปนพิมพ จากนั้นกด ดําเนินการตอ



15

10.ใสขอมูล ช่ือผูใชและรหัสผาน จากนั้นกด ดําเนินการตอ

11.รอการติดตั้ง อาจจะใชเวลา 10-30 นาที
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12.เม่ือติดตั้งเสร็จ ให รีสตารสเครื่องใหม
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13.หนาตาเม่ือติดตั้งเสร็จ
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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ LinuxMint Desktop
สวนของคูมือน้ีจะมุงเนนไปท่ีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลินุกซม้ินท

และใหขอมูลเก่ียวกับบางโปรแกรมและเทคโนโลยีรวมโดยเริ่มตนใน ฉบับ MATE

หนาจอตอนรับ

คร้ังแรกที่คุณเริ่มตนหนาจอ Mate ท่ีติดตั้งใหม (และอ่ืน ๆ ทุกคร้ังจนกวาคุณจะเลือกที่จะ
ยกเลิกการเลือกชองที่อยูดานลาง) คุณจะเห็นหนาจอตอนรับ
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คอมพิวเตอร

"คอมพิวเตอร" สถานที่แสดงใหเห็นถึงปริมาณการจัดเก็บขอมูลท่ีมีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ

- พ้ืนโตะ แสดงงานและไอคอนโปรแกรมบนหนาจอของคุณ
- ระบบแฟม แสดงระบบแฟมทั้งหมดตั้งแต /
- ดาวนโหลด พ้ืนท่ีจัดเก็บไฟลท่ีดาวนโหลดมา
- ถังขยะ จัดเก็บไฟลท่ีถูกลบทั้งหมด กอนจะถูกลบถ้ิงถาวร
- เครือขาย แสดงระบบคอมพิวเตอรในเครือขาย
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การจัดการ software

เมนูน้ีจะชวยใหทานสามารถติดตั้งซอฟตแวรตางๆไดอยางสะดวก โดยไมจําเป็นตองมีความรู
ในการใชคําสั่งใดๆ

- สิ่งแนะนํา ประกอบดวยโปรแกรมท่ีเป็นท่ีนิยมและจําเป็นตองมีประจําเคร่ือง
- แพกเกจท้ังหมด
- อินเตอรเน็ต โปรแกรมและแพกเกจดานอินเตอรเน็ตและเครือขาย
- เสียงและวิดิทัศน โปรแกรมและแพกเกจดานความบรรเทิงและสื่อ
- กราฟิก โปรแกรมและแพกเกจดานการตัดตอภาพ วาดภาพ
- สํานักงาน โปรแกรมและแพกเกจสําหรับการจัดการเอกสาร
- เกมส โปรแกรมและแพกเกจดานเกมส
- Accessories โปรแกรมและแพกเกจสวนเสริมทั่วไป
- เคร่ืองมือบริหารระบบ โปรแกรมและแพกเกจดานการจัดการระบบ
- แบบอักษร สวนเสริมดานรูปแบบอักษร ฟอน
- วิทยาศาสตรและการศึกษา โปรแกรมและแพกเกจดานการศึกษาวิจัย
- การเขียนโปรแกรม โปรแกรมและแพกเกจดานการเขียนโปรแกรม
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Terminal

เมนูน้ีจะชวยใหทานสามารถใชคําสั่ง command line ได

แนะนํา ผูใชสามารถศึกษาการใชงาน command line ได จากเว็บไซตตอไปนี้

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface
2.https://leanpub.com/lets_learn_cli_right_now/read

https://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface
https://leanpub.com/lets_learn_cli_right_now/read
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ศูนยควบคุม

ศูนยควบคุม เป็นพื้นที่สําหรับจัดการเคร่ืองของคุณ จากสวนน้ีคุณสามารถท่ีจะต้ังคาเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณไดท้ังหมด
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โดยศูนยควบคุมจะแบงกลุมเป็น 6 กลุม และ 2 งาน ดังน้ี
กลุม
1.ดูแลระบบ ในสวนน้ีทานสามารถจัดการซอฟตแวรและไดรเวอรรวมทั้งหนาจอเขาสูระบบ
2.ฮารดแวร ในสวนน้ีทานสามารถจัดการอุปกรณเสียง เมาส แปนพิมพ การใชพลังงาน
3.อินเตอรเน็ตและเครือขาย ในสวนน้ีทานสามารถตั้งคาการเชื่อมตอเครือขายตางๆ
4.รูปลักษณและการใชงาน ในสวนน้ีทานสามารถตั้งคาพ้ืนโตะและเมนูตางๆได
5.สวนบุคล ในสวนน้ีทานสามารถตั้งคาขอมูลสวนตัวได
6.อ่ืนๆ
งานปกติ
1.Change Theme เคร่ืองมือตั้งคาชุดรูปแบบ
2.Set Prrferred Applications เลือกโปรแกรมการใชงานหลัก

การต้ังคาพ้ืนโตะ

ในเมนูน้ีผูใชสามารถตั้งคาไอคอนท่ีจะแสดงบนพ้ืนโตะได

"ตั้งคาพ้ืนโตะ" เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเป็นพิเศษสําหรับชวยใหคุณไดอยางรวดเร็ว
กําหนดคาดานของเดสกท็ MATE ของคุณที่คุณจะใชมากที่สุด

เปิดเมนูไดโดยคลิกท่ี "เมนู" (ในมุมลางซายของหนาจอของคุณ) จากนั้นเลือก "ศูนย
ควบคุม" และคลิกท่ี "ตั้งคาพ้ืนโตะ"
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เมนู
Linux Mint มาพรอมรูปแบบเมนที่ไมซํ้ากัน โดยมีจุดเร่ิมตนจาก SUSE

ลินุกซมิ้นท MATE ยังมาพรอมกับเมนูเร่ิมตนท่ีคุณสามารถเปิดใชงานจะเขามาแทนที่เมนู
ลินุกซมิ้นทซึ่งเราจะไดเรียนรูวิธีการทําในภายหลัง แตเชื่อเถอะวาเป็นการเรียนรูที่คุมคา แมวามันจะ
เป็นความแตกตางจากสิ่งท่ีคุณอาจจะเคยใช และคุณจะรักมันหากคุณมีโอกาสที่ใชมัน

ช่ือ คําอธิบาย
จัดการแฟมจัดเก็บ สรางและปรับเปลี่ยนที่เก็บ
เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคิดเลข
พจนานุกรม เคร่ืองมือในการคนหาคําในพจนานุกรม
Disks เคร่ืองมือจัดการไดรวและมีเดีย
โปรแกรมดูเอกสาร เคร่ืองมือสําหรับดูไฟลเอกสาร
ชวยเหลือ คูมือและความชวยเหลือ
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เคร่ืองมือคนหา เคร่ืองมือสําหรับคนหา files ในเครือง
บันทึกภาพหนาจอ เคร่ืองมือสําหรับบันทึกภาพหนาจอ โดยกด “Print Scrn”บนคีบอรด

เพ่ือบันทึกภาพหนาจอ หรือกด “ALT”+”Print Scrn” เพ่ือบันทึก
ภาพในหนาตางปัจจุบัน

เคร่ืองมือแกไขขอความ เคร่ืองมือแกไข TEXT FILE

เมนูรูปภาพ

ช่ือ คําอธิบาย
GIMP Image Editor โปรแกรมแกไขและจัดการรูปภาพคลาย Photoshop.
gThumb เคร่ืองมือจัดการรูปภาพ
Image Viewer เคร่ืองมือสําหรับแสดงและหมุนภาพ
Simple Scan เคร่ืองมือแสกนเอกสาร
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เมนูอินเทอรเน็ต

ช่ือ คําอธิบาย
Firefox Web Browser โปรแกรม Web browser
HexChat โปรแกรมแชท IRC
Pidgin Internet Messenger โปรแกรมแชท Messenger (compatible with AIM, Bonjour,

Gadu-Gadu, Google-Talk, GroupWise, ICQ, IRC, MSN,
MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo and
Zephyr)

Thunderbird Mail โปรแกรมจัดการรับสงอีเมล
Transmission โปรแกรมดาวนโหลดไฟล Torrent
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เมนูสํานักงาน

ช่ือ คําอธิบาย
LibreOffice ชุดโปรแกรมสํานักงาน
LibreOffice Base โปรแกรมจัดการ database (ใชทดแทน Microsoft Access).
LibreOffice Calc โปรแกรมคํานวนและวิเคราะหขอมูล(ใชทดแทนMicrosoft Excel )
LibreOffice Draw โปรแกรมวาดภาพและแผนภูมิ
LibreOffice Impress โปรแกรมนําเสนอผลงาน presentation (ใชทดแทน Microsoft

Powerpoint)
LibreOffice Math เคร่ืองมือในการสรางและแกไขสูตรคณิตศาสตร
LibreOffice Writer เคร่ืองมือในการแกไขขอความ (ใชทดแทนMicrosoft Word)
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เมนูเสียงและวีดีทัศน

ช่ือ คําอธิบาย
Banshee โปรแกรมเลนเพลงวิทยุออนไลน, สตรีมเพลงจากอินเทอรเน็ตและ

บริการเพลงออนไลนและฟังเก็บของไฟลเพลง (ทางเลือกใหกับ
iTunes) Banshee ยังจัดการพอดคาสต, เคร่ืองเลนแบบพกพาและ

สามารถตัดแผนซีดี
Brasero โปรแกรมสรางแผน CD/DVD และ Brasero สามารถสราง audio

CDs จากไฟลมีเดียไดอีกดวย
เสียง เคร่ืองมือในการเปลี่ยนระดับเสียงและเหตุการณเสียง
วีดีทัศน โปรแกรมมัลติมีเดียซึ่งมีความเก่ียวของกับวิดีโอและไฟลเสียงมาก

ท่ีสุด (ใชทดแทน Microsoft Media Player)
VLC media player โปรแกรมเปิดไฟลมัลติมีเดีย
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เปลี่ยนลักษณะของเมนูและพ้ืนหลัง
1.คลิกขวาท่ีหนาจอบนพื้นท่ีวาง

2.เลือกภาพพ้ืนหลังและชุดรูปแบบท่ีทานตองการ

สราง shortcuts
ทานสามารถคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมแลวเลือก เพ่ิมไปในพ้ืนโตะ

เปิดการใชงานเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ
1.เขาไปท่ีศูนยควบคุม
2.เลือก หนาจอเขาระบบ จากนั้นใสรหัสผาน
3.เลือก เขาสูระบบอัตโนมัติ
4.ติก เปิดใชการเขาระบบอัตโนมัติ เลือกช่ือผูใช
* เลือก เปิดใชการตั้งเวลาเขาสูระบบ หากตองการใหแสดงหนาจอใสรหัสผานเขาระบบกอน
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การเปลี่ยนภาษา
ทานสามารถตั้งคาปุมเปลี่ยนภาษาไดดังนี้
1.คลิกขวาท่ี ปุมแสดงภาษา ดานลางขวามือของหนาจอ
2.เลือก ปรับแตงแปนพิมพ

3.ไปท่ีแทบ ผังแปนพิมพ
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4.เลือก Switching to another layout จากนั้นเลือกปุมลัดท่ีตองการ

การปิดเครื่อง
ไปท่ี เมนูเลือก จบการทํางาน

คําแนะนําเพิ่มเติม
พักเคร่ือง - คือการออกจากหนาจอทํางาน
จําศีล - คือการปิดเคร่ืองโดยจดจําการทํางานปัจจุบันใว เม่ือเปิดใหมจะเขาสูหนาจอท่ีทํางานคางใว
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การจัดการซอฟตแวร
หากคุณติดตั้งลินุกซเป็นครั้งแรกแลวคุณอาจจะไมคุนเคยกับแนวคิดของการจัดระเบียบ

ซอฟตแวรลงใน "แพคเกจ" เร็ว ๆ น้ีคุณจะคุนเคยกับการจัดการบรรจุภัณฑและการช่ืนชมขอดีที่จะ
นําเสนอในแงของการรักษาความปลอดภัยการควบคุมและใชงานงาย

เราไดพยายามที่จะใหมันรองรับอุปกรณสวนใหญหรือท้ังหมดของคุณ และตรวจพบไดรเวอร
ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเพื่อใหคอมพิวเตอรของคุณทํางานไดอยางสมบูรณ เรายังพยายามท่ีจะทํามัน
เพ่ือใหคุณสามารถทําหลายสิ่งท่ีคุณตองการโดยไมตองคนหาซอฟตแวรของบุคคลท่ีสามในเว็บไซต
คุณอาจสังเกตเห็นวามีการติดตั้งของ Linux Mint แลวมีชุดสํานักงานเต็มรูปแบบมืออาชีพภาพการ
แกไข , IM และ IRC Client , ดิสก , สื่อมัลติมีเดีย ( รวมทั้งอุปกรณพ้ืนฐานอ่ืน ๆอีกมากมาย ) น่ี
เป็นซอฟตแวรฟรีท้ังหมดและท่ียอดเย่ียมอยางแทจริงเก่ียวกับแพคเกจการจัดการใน Linux Mint
โดยท่ัวไปคือวา คุณจะไมตองมองไกลและกวางเป็นพิเศษแมเม่ือถึงเวลาที่คุณตองการฟังกชันการ
ทํางานเพ่ิมเติมจากระบบลินุกซม้ินทของคุณ

สวนน้ีมีไวเพ่ืออธิบายวิธีการทํางานและขอดีที่สามารถนําคุณ มันมากไปหนอย แตหวังวามัน
จะชวยใหคุณมีความเขาใจท่ีดีของปรัชญาที่อยูเบื้องหลังการจัดการแพคเกจ และ ทําไมมันถือวาเป็น
สิ่งท่ีดี ถาคุณรีบคุณสามารถขามไปยังสวนถัดไปซึ่งจะบอกคุณถึงการใชระบบแพคเกจ

ปัญหากับการเรียกดูเว็บไซตของผูผลิตซอฟตแวร การดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรท่ีพวกเขามี
เป็นจํานวนมาก :

- มันเป็นเร่ืองยากที่จะหาซอฟตแวรท่ีไดรับการทดสอบเพ่ือทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ
ของคุณ

- มันเป็นเร่ืองยากที่จะทราบวาซอฟตแวรนี้จะมีผลกับอ่ืนๆซอฟตแวรที่ติดตั้งในระบบของ
คุณ

- มันเป็นเร่ืองยากที่จะรูวาถาคุณวางใจซอฟตแวรจากนักพัฒนาซอฟตแวรท่ีไมรูจักจะไมกอ
ใหเกิดอันตรายใดๆ โดยจงใจหรือประมาทในระบบของคุณ คุณจะมั่นใจวาคุณจะไมดาวนโหลด
ซอฟตแวรท่ีเป็นอันตรายของมัลแวรบางประเภท
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นอกจากน้ี ปัญหาการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมที่แตกตางกันหลาย จากนักพัฒนาที่แตกตาง
กันหลาย คือวาไมมีการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กอนที่คุณจะพูดวา " เร่ืองใหญ " ใหพิจารณา
วิธีการที่คุณจะเก็บช้ินสวนทั้งหมดท่ีแตกตางกันเหลาน้ีของซอฟตแวรที่ทันสมัย

การ จัดการแพคเกจใน Linux Mint และ GNU / Linux ระบบปฏิบัติการโดยท่ัวไปไดรับ
การจัดตั้งขึ้นบางครั้งและเป็นวิธีที่ตองการ สําหรับการจัดการซอฟตแวรเป็นท้ังหมดจะหลีกเลี่ยง
ปัญหาเหลาน้ี เราไดรับการติดตั้งอยางปลอดภัยโดยอัตโนมัติและการติดตั้งซอฟแวรของเราตั้งแต
ชวงตนทศวรรษ 1990

ซอฟแวรตนแบบท่ีเขียนโดยนักพัฒนาในขณะท่ีคุณอาจคาดหวังและจุดสิ้นสุดของหวงโซการ
ผลิตน้ีเป็นที่รูจักในฐานะ "upstream" ใน ฐานะท่ีเป็นผูใชของการกระจาย Linux ท่ีคุณจะเรียกวา
เป็นที่จุดไกล "downstream" เม่ือนักพัฒนามีความสุขกับโปรแกรมหรือการปรับปรุงโปรแกรมพวก
เขาไดเขียนพวกเขาจะปลอยซอรสโคดของมัน พวกเขายังจะติดตอสื่อสารในเอกสารของพวกเขาที่
หองสมุดขอมูลหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีพวกเขาเอาประโยชนจากเมื่อพวกเขาถูกเขียนโปรแกรม พวก
เขาไดรับการทําเชนน้ีบางครั้งและมีวิธีการที่ไดมาตรฐานและเป็นท่ีเคารพสําหรับพวกเขาจะทําเชนน้ี
โปรด ทราบวามีขอยกเวนบาง (ปกติท้ังผูผลิตฮารดแวรท่ีปลอยไดรเวอรสําหรับลินุกซเชน nVidia
หรือ ATI หรือบาง บริษัท ใหญเชน Adobe ท่ีเราสามารถไววางใจ) พวกเขาปลอยซอรสโคดที่เกิด
ข้ึนจริงสําหรับโปรแกรมที่เป็นรายการ คําส่ังในโปรแกรมน้ันในรูปแบบการอานของมนุษย น้ี มี
จํานวนของผลกระทบ แตท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการสนทนาน้ีก็หมายความวาพวกเขายินดีที่จะมีเพียร
ซอฟตแวรของพวกเขาตรวจสอบโดยทุกคนและทุกคนที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มันยากท่ีจะแอบ
ใสสปายแวรลงในโปรแกรมของคุณเม่ือคุณปลอยใหทุกคนเห็นส่ิงที่คุณไดเขียน!

สุดทาย คุณอาจไดรับขาวลือถึงผลกระทบท่ี Linux ไมสมบูรณ หรือถาคุณใช Linux แลวคุณ
ก็จะเป็นผูทดสอบเบตาหรือซอฟตแวรไมเสถียร ท้ังหมดนี้เป็นคร่ึงหนึ่งของความจริง " ลินุกซ " จะ
ไม "เสร็จ" จนกวาระบบปฏิบัติการอ่ืนๆสวนใหญสามารถพิจารณา "เสร็จ" จากเคอรเนลเพ่ืองานบน
หนาจอของคุณ องคประกอบท้ังหมดของระบบปฏิบัติการของคุณจะอยูภายใตบางชนิดของการ
พัฒนา น้ีเป็นเพราะโปรแกรมกําลังทํางานอยางหนักเพื่อใหเราไดถึงวันท่ีมีการพัฒนาลาสุดในการ
เขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีฮารดแวร น้ีไมไดหมายความวาซอฟตแวรท่ีสามารถใชไดสําหรับคุณที่
จะใชมีคุณภาพไมดี ฐานระบบท่ีแกนหลักของ Linux Mint ไดรับภายใตการพัฒนาอยางหนัก
ประมาณสองทศวรรษท่ีผานมาในขณะนี้มีความ มั่นคง และการพัฒนาใหเป็นท่ีสุดของซอฟตแวรบน
ระบบปฏิบัติการของคุณ คุณจะไมตองใชมันเพราะคุณไมไดเป็นผูทดสอบรุนเบตา . คุณรูวาคุณไมได
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เป็นผูทดสอบเบตาเพราะคุณกําลังอานนี้ ซอฟตแวรท่ีสามารถใชไดในข้ันตอนท่ีคุณใชจะเป็นมี
เสถียรภาพและการทดสอบอยางดี ถาคุณเปลี่ยน repositories เหลาน้ันที่ใชทดสอบ

ดังน้ัน สรุป ดวยตัวอยาง เม่ือคุณติดตั้ง Opera , Real Player หรือ Google Earth ใน
Linux Mint , โปรแกรมเหลานี้ไมไดมาจากนักพัฒนาเดิมของพวกเขา ( Opera , และ Google )
แนนอนโปรแกรมตนน้ํามาจากนักพัฒนาเหลาน้ี แตหลังจากที่พวกเขาไดรับการบรรจุอยางถูกตอง
และทดสอบพวกเขากลายเป็นใชไดสําหรับคุณดังน้ันในคําอ่ืนๆท่ีคุณไมควรตองไปเรียกด
อินเทอรเน็ตเพื่อคนหาซอฟตแวร , เป็นทุกสิ่งท่ีคุณตองการสามารถใชไดและทดสอบแลวสําหรับคุณ
และระบบของคุณโดยทีม Linux Mint และ Ubuntu ท้ังหมดที่คุณตองทําคือการเลือกสิ่งที่คุณ
ตองการจะทํา

ลินุกซมิ้นทจะปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติผานเคร่ืองมือที่เรียกวาผูจัดการการปรับปรุง , ซึ่ง
ไมเพียง แตจะปรับปรุงระบบปฏิบัติการพ้ืนฐาน แตซอฟตแวรทั้งหมดท่ีติดตั้งในเคร่ืองของคุณได
เป็นอยางดี

บางสวนของความนิยมมากท่ีสุดโปรแกรมท่ีไมไดติดตั้งโดยคาเร่ิมตนใน Linux Mint คือ Opera ,
Skype , Acrobat Reader , Google Earth เป็นตน
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โปรแกรมการจัดการการปรับปรุงซอฟตแวร

ไปท่ี ศูนยควบคุม เลือกกลุม ดูแลระบบ เลือก โปรแกรมจัดการการปรับปรุง

เลือกซอฟแวรท่ีจะปรับปรุงหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นกด ติดต้ังการปรับปรุง

* เรียกใหมอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบการอัฟเดตใหม

โปรดตรวจสอบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตกอนทําการอัฟเดต และตองมันใจวามีพ้ืนท่ีคงเหลือ
เพียงพอตอการอัฟเดต
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การเปลี่ยน Local Mirro r
แหลงจัดเก็บซอฟแวรที่ต้ังคามาตอนติดตั้งอาจจะอยูนอกประเทศและมีการใชงานเป็นจํานวนมาก
ดังน้ันเพ่ือใหเราสามารถดาวนโหลดและติดตั้งซอฟแวรไดอยางรวดเร็วเราจริงจําเป็นตองเปลี่ยนมา
ใช แหลงจัดเก็บซอฟตแวรในประเทศหรือประเทศใกลเคียง โดยมีข้ันตอนดังนี้

ไปท่ี ศูนยควบคุม เลือกกลุม ดูแลระบบ เลือก แหลงท่ีมาของซอฟตแวร

ในมิเรอตางๆ
หลัก (rosa) ใหเลือกเซริฟเวอรท่ีมีความเร็วที่สุด
แนะนํา http://mirror.rise.ph/linuxmint/packages/
ฐาน (trusty) ใหเลือกเซริฟเวอรท่ีมีความเร็วที่สุด
แนะนํา http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/

http://mirror.rise.ph/linuxmint/packages/
http://mirror1.ku.ac.th/ubuntu/
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การติดตั้งและลบซอฟตแวร
ทานสามารถติดต้ังซอฟแวรได 2 ชองทาง ดังน้ี
1.ใชคําสั่ง command line
โดยใชคําสั่ง apt-get ดังน้ี

- คําส่ังสําหรับติดตั้งแพกเกจ

# apt install (ช่ือแพกเกจ)

- คําส่ังสําหรับอัฟเดตแพกเกจ

# apt update

- คําส่ังสําหรับลบแพกเกจ

# apt remove (ช่ือแพกเกจ)

2.ใช โปรแกรมการจัดการซอฟตแวร
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อื่นๆ
คําแนะนําเพ่ิมเติม

การเปลี่ยนรหัสผานและรูปประจําตัว เขาไปท่ี ศูนยควบคุม --> เก่ียวกับฉัน

การเปลี่ยนภาษา เขาไปท่ี ศูนยควบคุม --> ภาษา

การเปลี่ยนความละเอียดหนาจอ เขาไปท่ี ศูนยควบคุม --> Displays

ความชวยเหลือและชุมชน

เว็บไซตอยางเป็นทางการ www.linuxmint.com

ชุมชนในประเทศไทย www.linuxmintclub.com

สรุป

การท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับ Linux Mint และเกี่ยวกับ Linux ท่ัวไป คูมือฉบับน้ีเป็นเพียงภาพรวมของ
บางสวนของลักษณะที่เกี่ยวของกับเดสกทอปของคุณ ตอนน้ีคุณควรจะรูสึกสะดวกสบายมากขึ้นกับ
การใชมันและคุณควรมีความเขาใจบางอยางของสวนประกอบของ คุณกําลังจะไปท่ีไหนตอ คุณจะ
เรียนรูวิธีท่ีจะใช terminal ? คุณจะลองใชเดสกทอปอ่ืนๆลอง (KDE, XFCE, etc.) มันก็แลวแตคุณ
จําไดวา ลินุกซเป็นเกี่ยวกับความสนุกสนานและชุมชนมีเพ่ือนชวย ใชเวลาของคุณและเรียนรูนิด ๆ
หนอย ๆ ทุกๆวัน มีส่ิงใหมเสมอ

เพลิดเพลินกับ Linux และขอบคุณที่เลือกลินุกซม้ินท

http://www.linuxmint.com
http://www.linuxmintclub.com

