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بسمه حق 

 تقدیم میکند  royaflashجنبش نرم افزاری 
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سپس خود به خود گسترش . جنبشی کوچک در آگاهی تو کافی است تا این روند را آغاز کند 
ییابد  .نخستین گام،مشکل ترین گام است. م

با برداشته . این گامی مشکل است . بذری که در خاک قرا  گرفته در آستانه در هم شکفتن است 
شدن این گام و از هم شکفته شدن بذر در خاک ،جوانه شروع به رشد میکند در آغاز ،تنها دو برگ 

نها شکوفه .  کوچک سر باز میکنند و به زودی شاخ و برگی فراوان ، درختی تنومند با میلیو
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معرفی توزیع 

 

Ubuntu

U

 اوبونتو
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                              اوبونتو چیست ؟            

 اوبونتو یک سیستم عامل کامل گنو/لینوکس بر پایه توزیع  دبیان است که 
شامل بهترین و جدیدترین نرمافزارهای دنیای متن باز ُ)اپن سورس( که شما 

برای کار یا سرگرمی با  رایانه به آنها نیاز خواهید داشت، میباشد. با اوبونتو شما

قادر خواهید بود، اینترنت را مرور کنید، ایمیل بخوانید،  مستندات یا متنهای 
صفحه گسترده یا ارائههایی تهیه   نموده و یا تصاویر خود را ویرایش نموده و 

بسیاری کارهای دیگر که به طور روزمره به کمک رایانه انجام میدهید را به 
سادگی انجام دهید.
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      پشتیبان و حامی اوبونتو کیست و  
چگونه میشود آن را تهیه کرد؟      

حامی و پشتیبان Canonical Ltd شرکت 
اوبونتو میباشد.

.

 برای دریافت اوبونتو میتوان آن را از 
اینترنت گرفته ویا آن  را سفارش دهید . 

البته سفارش آن کامل رایگان بوده و 
 شرکت    هزینه ارسال بر عهده
Canonical Ltd.است

.
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                                      ویژگیهای توزیع اوبونتو:         
کارکرد آسان و یادگیری سریع.  

تأکید بر دسترسی همه افراد به سیستم عامل گنو/لینوکس و جهانی  سازی آن.

 نصب آسان و راحت .  

 دارابودن نسخه مجزا برای سرورها و پشتیبانی طولنی مدت از آن.

به گفته وبگاه رسمی اوبونتو رایگان بودن آن برای همه عمر .
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Ubuntu 
(اوبونتو)

توزیع اوبونتو 
با محیط 

گنوم .
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Kubuntu   
(کوبونتو)

 توزیعی بر پایه اوبونتو
ولی با محیط کیدی ا 
ی و بسته های این 

  محیط. 
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�

Xubuntu  
                             

(زوبونتو)

 توزیعی بر پایه
اوبونتو ولی با 

محیط 

 

xfce

x
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�

Edubuntu  
(ادوبونتو)               

توزیعی بر پایه اوبونتو 
و محیط کاری گنوم 

         مخصوص 
محیطهای آموزشی .
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Lubuntu      
( لوبونتو)

توزیعی بر پایه 
اوبونتو و محیط 

 lxdeکاری 
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Ubuntu Netbook Edition

اوبونتو نسخه نوت بوک 

  ارمغان استفاده از نوت بوک با مزایای آن نیازمند بستر 
نرم افزاری است اوبونتو این بستر را به شما میدهد .:

 ، کامل  رایگان

 رابط کاربری ابتکاری برای بهینه سازی در صفحه نمایش
کوچک 
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Ubuntu Server Edition

اوبونتو سرور : 

          سریع و امن ، ارائه خدمات قابل اطمینان ، پایداری بال و با صرفه از لحاظ اقتصادی ، قابل 
استفاده در هر زیر ساخت و انعطاف پذیر با آنها . محاسبات ابری ، مجازی سازی ، بستری امن و ....

Lean, fast and powerful, Ubuntu Server delivers 
services reliably, predictably and economically 

– and it easily integrates with your existing 
infrastructure.
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سوال ؟
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