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میز کار گنوم 



  

گنوم

گِنوم یک میز کار کامل با رابط گرافیکی است که روی سیستمعامل قرار میگیرد و
گنوم یک پروژهٔ جهانی است و شامل ساخت مجموعهای. از نرمافزارهای آزاد است

از ابزارهای توسعٔه نرمافزار، تعدادی نرمافزار برای کامپیوترهای رومیزی، مدیریت
.فایلها، وظیفهها و پنجرهها است

گنوم بخشی از پروژهٔ گنو است و میتواند با سیستمعاملهای مختلف شبهیونیکس
استفاده شود، که جالب توجهترین آنها لینوکس و سیستم میزکار جاوا در سولریس

.است



  

هدف ایجاد 

?



  

هدف ایجاد

، هدف اصلی این پروژه تأمین یک میزکار جذاب است که در عین حال به»گنوم«بر طبق وبگاه رسمی پروژهٔ 
علوه بر این گنوم یک چهارچوب برای توسعٔه نرمافزارهای کاربردی ایجاد نمودهاست. سادگی قابل استفاده باشد .



  

:اهداف دیگر پروژه عبارتند از

)مطابق تعریف نرمافزار آزاد(یک میز کار کامل آزاد - آزادی  
این میز کار باید برای همگان، بدون توجه به مهارتهای فنی یا- قابل استفاده برای همگان   

.محدودیتها و ناتوانیهای جسمی قابل استفاده باشد
.در حال حاضر گنوم به بیش از یک صد زبان ترجمه شدهاست- بومی سازی و جهانی سازی   
حصول اطمینان از اینکه توسعه دهندگان میتوانند به سادگی نرمافزارهایی- توسعه دهنده پسند   

همچنین به توسعه دهندگان این آزادی داده شود که از. را بنویسند که با این میزکار هماهنگ هستند

.هر زبان برنامهنویسی که میخواهند برای این منظور استفاده کنند
چرخٔه انتشار منظم و جامعٔه کاربران ساخت یافته- سازماندهی   
پشتیبانی  



  

تشکیلت پروژه



  

در سال ۲۰۰۰ بنیاد گنوم شکل گرفت تا مدیریت این پروژه را به عهده گیرد و با
با وجود. شرکتهایی که به مشارکت در توسعٔه گنوم علقه دارند مذاکره کند

اینکه وظیفٔه انتشار نسخههای جدید بر دوش بنیاد گنوم است، و بنیاد تصمیم
میگیرد کدام نرمافزار بخشی از گنوم باشد، دخالت مستقیمی در توسعه و

عضویت در بنیاد آزاد بوده و تمام افرادی که. مسائل تکنیکی مربوط به گنوم ندارد
اعضای بنیاد هر.مشارکتی در توسعٔه گنوم داشتهاند میتوانند عضوی از بنیاد باشند

کاندیداها. ساله در ماه نوامبر برای انتخاب هیئت مدیرهٔ بنیاد رای گیری میکنند
باید از قبل عضو بنیاد بوده باشند

GUADEC توسعه دهندگان و کاربران گنوم هر ساله در یک گردهمآیی که به نام 
شناخته میشود به دور یکدیگر جمع میشوند تا دربارهٔ وضعیت کنونی پروژه و

.طرح آیندهٔ آن بحث کنند



  

2.6گنو م 

از ها عموم نوم تمام ن ار  ز یم ی ی ی گ ک ی

ل، مرور وب م ت ا ر یاربران مانند مد ی ی ی ک

ل ها، نرم افزار ها  ت فا ر یمد ی ی ی

ا، باز و  را برآورده  …مولت مد ی ی ی

ند کم  .ی



نسخه   گنوم 2.26 میزکار
د Brasero ینسخه جد



نسخه   گنوم 2.26 میزکار

م با  یبهبود شناسا و تنظ یی

 gnome-display-properties



های     تبلت از Wacomپپپپشتیبانی

ام اتصال به طورای نون در هن گن تبلت ها هم ا ک

ش را از به و ار شناسا و فعال شده و ن یخود ی ی ی یی ک

ل .نمیباشدxorg.conf  یفا



جدید   Splashظاهر



ورود     صفحه جدید GDMظاهر



رسان      خبر های حباب جدید ظاهر

امل ستم خبررسان  د دارا س کنسخه جد ی ی ی ی

با است د و ز ییجد ی ی . ی

یبه عنوان نمونه حباب ها خبررسان قسمت  ی

Taskbar

میشوند     داده نمایش صورت .بدین

قبلی   ->ظاهر



آمدنسیستم      بالپ بهتر بهبودسرعت

شده             اعمال جدید نسخه در آمدن بال سرعت بهبود جهت زیادی های بهینهسازی
ند              پیدا بهبود چشمگیری طور به سیستم آمدن بال سرعت است شد موجب که .ک



Computer Janitor

اوبونتو   استفاده   9.04 در گنوم از که

وجود      سیستم فراش بسته یک میکند

فایلهای      و برنامهها میتواند که دارد

سیستم     روی موجود قدیمی پیکربندی

بین        از را آنها و داده تشخیص شما

.ببرد

از      آنرا سیستم فراش اجرای جهت

طریق

System > Administration > Computer Janitor

کنید  .اجرا



دفتری   OpenOffice.orgمجموعه

دفتری       9.04  اوبونتو  مجموعه نسخه ترین جدید با همراه

OpenOffice.Org منتشر 3.0.1 نسخه

است  .شده

http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.0/



اوبونتو   اوبونتو  4.10 از 9.04تا

 7.10

Gutsy 
Gibbon



اوبونتو   اوبونتو  4.10 از 9.04تا

 8.04

Hardy Heron



اوبونتو   اوبونتو  4.10 از 9.04تا

 ° ~¶( � � 	8.10

Intrepid Ibex



اوبونتو   اوبونتو  4.10 از 9.04تا

 ° ~¶� � � 	9.04

Jaunty Jackalope



جلوه های ویژه در 



  



  



  



  



  



  

نمایش فیلم 



  

فیلم 



  

د  س  باش نو یموفق  و ل ی ک ی
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