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1.0r0۱معرفی پارسیکس 

پارسیکس چیست؟ 
تاریخچه توسعه پارسیکس 
خصوصیات و امکانات ویژه پارسیکس 
جامعه توسعهدهندگان و کاربران پارسیکس 
Parsix Ramonیا 1.0r0 پارسیکس  

1.0r0گشتی در پارسیکس   
پرسش و پاسخ 



  
1.0r0۲معرفی پارسیکس 

پارسیکس چیست؟

لینوکس بر پایه دبیان و مشتق شده از/پارسیکس یک توزیع گنو
کانوتیکس است که بصورت دیسک زنده و نصب شده قابل

.استفاده است
پارسیکس با رابط گرافیکی گنوم ارائه میشود و علوه بر زبانهای

.دیگر از زبان و صفحه کلید فارسی بخوبی پشتیبانی میکند



  
1.0r0۳معرفی پارسیکس 

تاریخچه توسعه پارسیکس

در ۶ بهمن 0.45۱۳۸۳ انتشار عمومی پارسیکس با ارائه نسخه 
.آغاز شد( ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵)

آلن باغومیان آغازگر توسعه پارسیکس و مدیر پروژه از آن زمان تا
.امروز بوده است

توسعه پارسیکس در طول سه سال گذشته بطور  دائم ادامه داشته و
.رسیده است1.0r0 پس از انتشار ۲۵ نسخه به پارسیکس 

لینوکس افزوده/در این مدت امکانات فراوانی به این توزیع گنو
.شده و اشکالت زیادی رفع شدهاند



  
1.0r0۴معرفی پارسیکس 

خصوصیات و امکانات ویژه پارسیکس

فرآیند بوت سریع دیسک زنده 
هسته لینوکس وصله شده برای بهینه کردن عملکرد و بال بردن 

سرعت
مخزن بستههای نرم افزاری اختصاصی 
ابزار نصب و بروزرسانی گرافیکی و متنی قدرتمند 
XfarDicواژهنامه چند زبانه  
ابزارهای تنظیم اتصال تلفنی، تنظیم شبکه، تنظیم پرینتر و 

.تنظیمات شبکه بی سیم
مستندات 
و بسیاری خصوصیات و امکانات دیگر که به دلیل کمبود جا و 

...وقت و



  
1.0r0۵معرفی پارسیکس 

توسعهدهندگان پارسیکس

:توسعهدهندگان پارسیکس عبارتند از
Project Admins:
Alan Baghumian
Developers:
Hossein Ashrafzadeh
Milad Rastian
Navid A.
Parsix Build Server
ali yousefi
sadeq shams



  
1.0r0۶معرفی پارسیکس 

جامعه کاربران پارسیکس

کاربران پارسیکس به روشهای مختلف با توسعهدهندگان پارسیکس
:و با یکدیگر در ارتباتند

http://parsix.org/
http://technotux.org/
irc://irc.freenode.net/#parsix
irc://irc.freenode.net/#technotux
http://parsix.org/mailman/listinfo/parsix-users



  
1.0r0۷معرفی پارسیکس 

Parsix Ramonیا 1.0r0 پارسیکس 

 Ramonنام یکی از شخصیتهای
است که نسخههایHappy Feet فیلم انیمیشن 

مختلف پارسیکس اسم رمز خود را از این شخصیتها
.میگیرند

:پارسیکس بستههایی چون1.0r0 در نسخه 

GNOME 2.20.3, OpenOffice.org 
2.2.1, GNU Iceweasel 2.0.0.11, 
GIMP 2.4.3, glibc 2.7, Pidgin 2.3.1, 
Exaile 0.2.10, xFarDic 0.10.3

و بسیار بستههای نرمافزاری دیگر ارائه
.شده است


