
SalientOS
(https://sourceforge.net/projects/salient-os/)

Η SalientOS (εξέχον, εξαιρετικό OS -Operating System- λειτουργικό σύστημα) είναι μια διανομή linux από την Ιταλία,
με δύο εκδόσεις.  Μια σταθερή  (LTS, βασίζεται στην διανομή Debian) και μία κυλιόμενη  (rolling, βασίζεται στην
διανομή Archlinux). Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν επιφάνεια εργασίας Openbox, η οποία διαθέτει στοιχεία
τόσο  της  Gnome,  όσο  και  της  Xfce.  Η  SalientOS  εγκαθίσταται  εύκολα  σε  PC  ή  σε  Laptop  και  λειτουργεί
ικανοποιητικά, σε εικονική μηχανή (Oracle VM VirtualBox).

Εγκατάσταση SalientOS

1) “Κατέβασμα” (download) της .iso SalentOS (https://sourceforge.net/projects/salient-os/) στο PC.

2)  Δημιουργία  ενός  “εκκινήσιμου  USB”  (bootable  ή  Live-USB) με  το  πρόγραμμα  Etcher  (ή  με  κάποιο  άλλο
πρόγραμμα).

3)  Εκκίνηση  του  PC  με  το  “εκκινήσιμο
USB”. Μετά  την  εμφάνιση  της  οθόνης
(διπλανή  εικόνα),  πίεση  του  τριγώνου
(στην  επάνω  αριστερή  γωνία) και
επιλογή “All” και “Install SalientOS”. Στην
πρώτη  οθόνη,  επιλέγεται  η  “γλώσσα”
(American  English) και  Next,  μετά,
“Location”  (Athens) και  Next,  μετά,
“Keyboard”  (English  US) και  Next,  μετά,
“Erase  disk”  (no  swap) και  Next,  μετά,
αναγράφεται  ένα  user  name  και  ένα
password  (δύο φορές)  και τσεκάρεται το
“Log in automatically....” και το “Use the
same password…”. Μετά, Next και μετά,
Install.  Η  εγκατάσταση  αρχίζει  και
διαρκεί 20’-30’ λεπτά της ώρας. Γίνεται η
επανεκκίνηση  του  PC,  αφαιρώντας  το
“εκκινήσιμο USB”.

Μετά την εγκατάσταση

Πίεση  του  τριγώνου (στην  επάνω
αριστερή  γωνία) και  επιλογή,  “All”,
“Appearance”  και:  α)  στο  πινακίδιο
“Style”,  “Adwaita  dark”,  β)  στο
πινακίδιο “Icons”, “Adwαita” και  γ) στο
πινακίδιο  “Font”,  Ubuntu  Condensed
Bold, μέγεθος 16 και Hack Bold, μέγεθος
14.  Πίεση  του  τριγώνου και  “Settings”,
“Keyboard”, “Layout”, ξετσεκάρισμα του
“Use  system  defaults”,  πίεση  “Add”,
επιλογή “Greek” και στο “Change layout
options”,  “Win+Space”. Πίεση  του
τριγώνου,  “Desktop”,  επιλογή  μιας
εικόνας  για  wallpaper  (διπλανή  εικόνα)
στο  Folder  Background. Πίεση  του

https://arcolinux.com/installation/
https://sourceforge.net/projects/salient-os/


τριγώνου και  “Settings”,  “Panel”,  “Items”,  +  (Add  New  Items), επιλογή  των  εικονιδίων  “Keyboard  Layouts”,
“Screenshots”, “Weather Update” και διαδοχικά, προσθήκη καθενός, στην μπάρα, με το Add.

Με την εντολή στο τερματικό: “sudo pacman -Syyu”, ανανεώνουμε τα προγράμματα του συστήματος και με τις
διαδοχικές  εντολές:  “sudo  pacman  -S  --needed  base-devel  git  wget  yajl”,  “cd  /tmp”,  “git  clone
https://aur.archlinux.org/ package-query.git”,  “cd package-query/”, “makepkg -si && cd /tmp/”, “git clone
https://aur.archlinux.org/yaourt.git”, “cd yaourt/’, “makepkg -si”,  γίνεται η εγκατάσταση του “yaourt”. Μετά,
με τις εντολές: “sudo pacman -Syu yaourt”, “yaourt -Syy”, γίνεται η ενημέρωση του yaourt και με την εντολή:
“yaourt -S pamac-aur”, εγκαθίσταται το GUI Package Manager Pamac. Η ενεργοποίηση των πακέτων του, γίνεται
απ’  το  Add/Remove Software  (γραμμούλες  δίπλα  στον  φακό  αναζήτησης,  Preferences,  πινακίδιο  AUR,  OΝ  στο
“Enable AUR support” και τσεκάρισμα του “Check for updates from AUR”, “close”).

Το  πρόγραμμα  “yay”  (“yet  another  yaourt”,  βοηθητικό  πρόγραμμα  ενημέρωσης  AUR),  εγκαθίσταται  με  τις
διαδοχικές εντολές: “sudo pacman -S git”, “git clone https://aur.archlinux.org/yay.git”, “cd yay”,“makepkg -si”.
Με  το  yay,  όπως  και  με  το  yaourt,  ενημερώνoνται  τα  εξωτερικά  πακέτα  AUR,  ενώ  το  sudo  pacman
ενημερώνονται τα πακέτα των core, extra, community, multilib κ.ά. 

Η ενημέρωση/αναβάθμιση του συστήματος γίνεται απ’ το “Updates” στο Add/Remove Software, όπως και με την
εντολή,  στο τερματικό:  “sudo pacman -Syyu”. Για  να ενημερώνεται  ολόκληρο το σύστημα,  θα πρέπει,  κατά
καιρούς να χρησιμοποιούνται, επιπλέον στο τερματικό, οι εντολές: “yay -Syyu” και “yaourt -Syyu”.

Ενημέρωση/αναβάθμιση του συστήματος με το “Updates” στο Add/Remove Software

Με την εντολή: “sudo pacman -S libreoffice”  (1, y),  εγκαθίσταται ο κειμενογράφος και με την εντολή: “sudo
pacman  -S  thunderbird”,  ο  διακομιστής  αλληλογραφίας.  Επίσης,  απαραίτητα  προγράμματα  και  πρόσθετα,
εγκαθίστανται  με ενιαία εντολή στο τερματικό,  όπως:  “sudo pacman -S chromium opera gparted vlc gimp
shotwell rhythmbox bleachbit pavucontrol alsafirmware alsa-utils alsa-plugins pulseaudio pulseaudio-alsa
aria2 flashplugins”, καθώς και με: “yay -S font-manager ttf-ubuntu-font-family timeshift”. Ο Brave (ο browser
της επιλογής μου), εγκαθίσταται με την εντολή, στο τερματικό: “yay -S brave-bin“. 

https://aur.archlinux.org/yay.git


Πιέζοντας το τρίγωνο, στην επάνω αριστερή γωνία και κάνοντας δεξί κλικ στα εικονίδια που εμφανίζονται, αυτά
τοποθετούνται στο “Add to Favorites” ή στο “Add to Desktop” ή στο “Add to panel”. Ειδικότερα, στο τελευταίο,
με την επιλογή “Panel 2” στην οθόνη που εμφανίζεται, το εικονίδιο τοποθετείται στην κάτω μπάρα.

Επιφάνεια εργασίας SalientOS-Openbox και λογότυπος, με καλλιγραφικές γραμματοσειρές
(https://www.urbanfonts.com/fonts/calligraphy-fonts_page-1.htm).

https://www.urbanfonts.com/fonts/calligraphy-fonts_page-1.htm



