
Οι διανομές Archlinux και Arcolinux, που περιγράφηκαν προηγουμένως, είναι σταθερές, όμορφες, απλές, φιλικές
στον χρήστη, λειτουργικές και αξιόπιστες. Το ίδιο ξεχωριστές είναι οι διανομές, EndeavourOS, SalentOS και
Backbox και η επιλογή τους, εξαρτάται αποκλειστικά, απ’ το προσωπικό γούστο του χρήστη, καθώς και απ’ την
πεποίθησή του, ότι το λειτουργικό του Η/Υ πρέπει να μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις
του χρήστη και όχι, οι απαιτήσεις του χρήστη να καθορίζονται απ’ τις δυνατότητες του Η/Υ.

EndeavourOS
(https://endeavouros.com/download/)

Η EndeavourOS (ιντέβαρ, OS-Operating System-λειτουργικό σύστημα “προσπάθεια”) είναι μια νέα (15 Ιουλίου 2019),
κυλιόμενη (rolling),   διανομή  απ’   την   Ολλανδία  (μετατρέπεται   και   σε   σταθερή,   LTS). Βασίζεται   στην   διανομή
Archlinux,   χρησιμοποιεί   το   πρόγραμμα   εγκατάστασης   Calamares  (εγκαθίσταται   και   χωρίς   δίκτυο) και   έχει
επιφάνεια   εργασίας   Xfce, Gnome,   Plasma,   Cinnamon   και   Mate  (επιλέγεται   μία   κατά   την   εγκατάσταση). Η
EndeavourOS   εγκαθίσταται   πολύ   εύκολα   και   συγκαταλέγεται   στις   “ελαφρύτερες”   διανομές   Linux, επειδή
χρησιμοποιεί περίπου 4.5 GB χώρο σκληρού δίσκου και 320 MB μνήμης (με την επιφάνεια εργασίας Xfce). Επίσης,
εγκαθίσταται και λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά, σε εικονική μηχανή  (Oracle VM VirtualBox),  χρησιμοποιώντας
την ανάλυση της πλήρους οθόνης του κεντρικού υπολογιστή. 

Εγκατάσταση EndeavourOS (Gnome)

1) Κατεβάζουμε (download) την .iso EndeavourOS (endeavouros-2019.12.22-x86_64.iso) στο PC.

2) Δημιουργούμε ένα “εκκινήσιμο USB” (bootable ή Live-USB) με το πρόγραμμα Etcher (ή με άλλο πρόγραμμα).

3) Εκκινούμε το PC με το “εκκινήσιμο USB”. Μετά το άνοιγμα της οθόνης, αναμένουμε περίπου 10” δευτερόλεπτα
και επιλέγουμε, με αριστερό κλικ, “START THE INSTALLER”
στο εικονίδιο του “Installing EndeavourOS to disk”  (δεξιά
εικόνα).   Στις   διαδοχικές   επόμενες   οθόνες,   επιλέγουμε,

αρχικά,   την   “γλώσσα”  (American   English)  και  Next,
μετά, “Location”  (Athens)  και  Next, μετά, “Keyboard”
(English US) και Next, μετά, “Erase disk” (no swap) και

Next, μετά, γράφουμε το user name και το password  (δυο
φορές) που θέλουμε και τσεκάρουμε “Log in automatically...”
και “Use the same password…”. Μετά, πιέζουμε Next, Install
και  Install   Now.  Η   εγκατάσταση   αρχίζει   και   διαρκεί   5’-10’
λεπτά της ώρας. Όταν ολοκληρωθεί, γίνεται επανεκκίνηση
του PC αφαιρώντας το “εκκινήσιμο USB”.

Κατά την πρώτη επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση, 
επιλέγουμε “Boot Existing OS”.



Μετά την επανεκκίνηση, εμφανίζεται στην 
οθόνη, το πινακίδιο “Welcome v2.0.5”. 
Επιλέγουμε το “After Install” και πιέζουμε  
“Update System”.

Μετά, επιλέγουμε “Add More Apps” και 
εγκαθιστούμε το “LibreOffice”, το “Firewall” 
και το “Chromium Web Browser” (το 
τελευταίο, δεν είναι απαραίτητο, επειδή θα 
εγκαταστήσουμε τον καλύτερο browser, 
Brave).

Ανοίγουμε το πρόγραμμα “Software” (διπλανή
εικόνα), πιέζουμε τον φακό (πάνω αριστερή 
γωνία), γράφουμε στην αναζήτηση “tweaks” 
και εγκαθιστούμε το πρόγραμμα (κάτω 
εικόνα). 



Ανοίγουμε το πρόγραμμα “Tweaks” 
(διπλανή εικόνα), πιέζουμε το “General” 
και τσεκάρουμε το “Animations”.

Πιέζουμε “Appearance” και στο 
“Application” επιλέγουμε “Adwaita-dark” 
(διπλανή εικόνα).

Πιέζουμε “Extensions” και τσεκάρουμε 
το “Applications menu” (διπλανή εικόνα).



Πιέζουμε “Fonts” και επιλέγουμε το είδος
και το μέγεθος των γραμματοσειρών που
θέλουμε (διπλανή εικόνα).

Πιέζουμε “Window Titlebars” και 
τσεκάρουμε το “Maximize”, “Minimize” 
(διπλανή εικόνα).

Στο πρόγραμμα “Software”, 
πιέζουμε τον φακό, γράφουμε 
στην αναζήτηση “dash to dock” 
και το εγκαθιστούμε. Το 
πρόσθετο (extension) αυτό, 
εγκαθίσταται αυτόματα στο 
πρόγραμμα “Tweaks”, απ’ το 
οποίο μπορούμε να  
επεξεργαστούμε την πλαϊνή 
μπάρα κ.ά. Με τον ίδιο τρόπο 
εγκαθιστούμε και άλλα χρήσιμα
πρόσθετα, όπως το “Argos” 
(ειδοποίηση για ενημερώσεις), το
“Panel Date Format” 
(συγκεκριμένη μορφή 
ημερομηνίας και ώρας), το 
“Clock Override” (μορφή 
ημερομηνίας και ώρας) κ.ά. 



Μετά, επιλέγουμε το 
πρόγραμμα “Settings” (δεύτερο 
εικονίδιο στην διπλανή εικόνα)...

...πιέζουμε “Region & Language” (διπλανή
εικόνα) και στο εικονίδιο που 
εμφανίζεται, πιέζουμε το + κάτω απ’ το 
“English (US)”.

Στο νέο εικονίδιο που εμφανίζεται, 
πιέζουμε τις τρεις κάθετες τελείες, κάτω 
απ’ το “English”...



...και μετά, το “Greek, Modern (1453-)”...

...το “Greek”...

...πιέζουμε τον “κύκλο” απέναντι απ’ το “Input 
Sources”...



...και διαπιστώνουμε ότι η εναλλαγή της 
γλώσσας γίνεται με την ταυτόχρονη 
πίεση των πλήκτρων “Super+Space”. 

Μετά, επιλέγουμε το 
πρόγραμμα “Add/Remove 
Software” (διπλανή εικόνα), 
πιέζουμε τις τρεις οριζόντιες 
γραμμούλες (πάνω δεξιά γωνία) 
και ακολουθούμε τις οδηγίες, 
όπως αναφέρονται σε 
προηγούμενη δημοσίευση 
(https://users.auth.gr/users/4/7/0500
74/public_html/A5%2000%202.Inst
allation%20Arch%20Linux.pdf), 
για να ενεργοποιήσουμε το 
αποθετήριο AUR.

Η ανανέωση/αναβάθμιση στην EndeavourOS γίνεται απ’ τo πρόγραμμα EOS, το “Add/Remove Software” και απ’
το τερματικό, με την εντολή: “sudo pacman -Syu” και μετά: “yay -Syu”.

Τα απαραίτητα προγράμματα και πρόσθετα, μπορεί να εγκατασταθούν με ομαδική εντολή στο τερματικό, όπως:
“sudo pacman -S gparted (διαμόρφωση δίσκου) vlc (video) gimp (επεξεργασία φωτογραφίας) shotwell (επεξεργασία
φωτογραφίας)  rhythmbox  (μουσική,  ραδιόφωνο  κ.ά.)  argos  (πρόσθετο   για  ειδοποίηση ενημερώσεων)  bleachbit
(καθαρισμος συστήματος) dash-to-dock”… (ειδικότερα το “dash-to-dock”, χρησιμοποιείται με το Tweaks και ρυθμίζει
το Panel -https://users.auth.gr/users/4/7/050074/public_html/A5%2000%202.Installation%20Arch%20Linux.pdf-)

… και με την εντολή: “yay -S font-manager (επεξεργασία γραμματοσειρών) ttf-ubuntu-font-family (γραμματοσειρά
ubuntu) timeshift (αντίγραφο συστήματος) brave-bin (εγκατάσταση browser Brave) etcher-bin (εγγραφή USB)”. 



Για να αποφύγουμε τις πολλές και συχνές ανανεώσεις της Rolling-έκδοσης, μπορούμε να εγκαταστήσουμε την
LTS-έκδοση, με τις διαδοχικές εντολές στο τερματικό: “sudo pacman -S linux-lts”, “sudo grub-mkconfig -o boot/
grub/grub.cfg”,  “sudo   pacman   -S   linux-lts-headers”  (στο  y/n,  επιλέγουμε   n),  “sudo   reboot”.  Όταν
ολοκληρώνεται η επανεκκίνηση, γράφουμε στο τερματικό: “uname -r” (εμφανίζεται ο πυρήνας-lts), “sudo pacman
-Rs linux”  (στο y/n,  επιλέγουμε y,  για να απομακρυνθεί ο πυρήνας-rolling), “clear”. Γενικά, δεν παρατηρούνται
διαφορές ως προς την σταθερότητα, μεταξύ της Lts- και της Rolling-έκδοσης της διανομής EndeavourOS.

Τελικά, η διανομή EndeavourOS, αποδεικνύεται άξιος αντικαταστάτης της  επιτυχημένης, ισπανικής, διανομής
Antergos, που σταμάτησε να ενημερώνεται την Άνοιξη του 2019.






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

