
  

معرفی پارسیدورا و امکانات جدید 
۱۵فدورا 

خنوخواه هدایت وط



  

پارسیدورا

خبرتر برای • خهای از فدورا مناس خهی نسخ خهی ارائ رتوزیع مبتنی بر فدورا با انگیز
کاربران عمومی، کاربرانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند و 

خیزبانان همچنین کاربران ایرانی و فارس

انتشار:•

 ۱۳۸۹ مهر ۸، ۱۳ بر مبنای فدورا ۱۳اولین نسخه: پارسیدورا –
خهی  طی مراسمی با عنوان جشن انتشار پارسیدورا در مجموع

آاموزشی وخرد خهی  منظوم

 بهمن ۲، ۱۴ بر مبنای فدورا ۱۴دومین نسخه: پارسیدورا –
۱۳۸۹



  



  

رتوزیع

خههای اینترنتی و غیر اینترنتی، کپی!• رتمرکز اصلی: انتشار از طریق فروشگا

خهی هدف، کاربرانی هستند که – خمرترین دست با رتوجه به این که مه
دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند

: از طریق فروشگاه اینترنتی سیتو۱۳پارسیدورا •

:۱۴پارسیدورا •

خسشاپ، و سیتو شعبه فنی– خههای اینترنتی سیتو و لینوک فروشگا

SourceForgeسایت –



  

رتیم پارسیدورا

من: فنی•

سید محسن سعیدی: پشتیبانی و زیرساوخت•

مصطفی دانشور: فنی•

مسعود وکیلی: گرافیک•

با رتشکر از روزبه شفیعی برای لوگوی پارسیدورا–



  

اهداف اصلی

 درصدی با فدورا۱۰۰سازگاری •

خهی مخزن مکملRPMFusionاستفاده از مخازن فدورا و •  و ارائ

خمرترین رتغییرات ممکن در فدورا• ایجاد ک

خمافزارها در دیسک• خبرترین نر خهی محبو ارائ

خمرترین مشکلات کاربران هدف با فدورا• رفع مه

) در صورت RPMFusionافزودن امکانات مورد نظر به فدورا (یا •
امکان

 و ساغر به فدوراjalali calendar, starcalمثال: افزودن –



  

خههای ارائه شده در مخزن پارسیدورا بست

لوگوهای پارسیدورا•
ختهای انتشار• یادداش
خهکلید فارسی ، ...)• رتنظیمات اضافی (فعال کردن صفح
خمهای فارسی اضافی• قل
خمهای فلش• افزودنی پخش فیل

VirtualBoxمخزن مخصوص فدورای •

خهی فارسی برای • خهداد StarDictپایگا



  

خیها خمرترین ویژگ مه

ختافزاری • RPMFusionرتمامی درایورهای سخ

خکهای صورتی رتصویری• کد

رتقویم جلالی•

خمهای فارسی معمول (از جمله سری • خهی قل )Bارائ

StarCalفرهنگ لغت انگلیسی – فارسی •

خشفرض• امکان رتایپ فارسی به صورت پی

خشفرض• آافیس به صورت پی خن خلسازی پشتیبانی راست به چپ در اپ فعا

خگهای مهم• خیهای فدورا و در نتیجه رفع با خهروز رسان خمرترین ب اعمال مه



  

خمافزارهای اضافی ارائه شده در دیسک پارسیدورا نر

خههای صورتی/رتصویری: • خشکنند , ...VLC, Mplayerپخ

خهنویسی: • خطهای برنام  ,Eclipse, NetBeansمحی
MonoDevelop, IntellijIDEA و Qt Creator

خمافزارهای الکترونیکی و کامپایلرهای • AVR و ARMنر

خهسازی روبوکاپ (• بعدی)۳بعدی و ۲سرورهای شبی

خمافزارهای اینترنتی (• ariaنر , pidgin2(

خهی امنیتی فدورا (• خمافزارهای نسخ خهی نر )Security Spinکلی



  

خمافزارها – ادامه نر

خمافزارهای اداری: •  Xournal, TexLiveنر , Kile, 2010
TeXMaker, Dia, PDFEdit

خیها: •  ,BZFlag, CSMash, Neverball, Vdriftباز
Wesnoth, Dos Box, ChromiumBSU, Glest, 

ManiaDrive
•Wine,  VirtualBox, UnRAR, Pitivi, LXDE 

Desktop, Xmonad, TestDisk, 
Wammu/GNokii, QtOctave, CompizFusion 

Extra, OGRE و بسیاری دیگر



  

۱۵فدورا 

۱۳۹۰ وخرداد ۳رتاریخ انتشار (فعلا!): •

خهها (• ):Spinsنسخ

خهی رومیزی (گنوم)– نسخ

خهی – KDEنسخ

خهی – LXDEنسخ

خهی – XFCEنسخ



  

خههای دیگر نسخ

–Design Suite Spin
–Electronic Lab Spin
–Games Spin
–Security Spin
–Sugar on a Stick Spin



  

خیهای مهم ویژگ

۳گنوم •
•Systemd
•Spice for virtmanager
•Dynamic Firewall
•Retrace Server
•No SetUID Applications
•BoxGrinder
•Consistent Network Device Naming



  

خمافزارها خههای جدید نر نسخ

•KDE  .4 6
•Xfce  .4 8
•Sugar  .0 92
•GDB  .7 : با امکانات جدید قابل رتوجه3
•Python  .3 2
•GCC  .4 6
•LibreOffice


