Focando-se na qualidade, o Ubuntu é um ambiente de computação rico e
robusto que é ﬂexível para usar na casa, escola ou trabalho, com uma selecção
das melhores aplicações para utilizadores; o que há de melhor no Software Livre
numa plataforma que terá 3 anos de actualizações livres, descubra também as
maravilhas do Software Livre.
Entre milhares de outras aplicações incluídas, o Ubuntu inclui:
• o OpenOﬃce.org, que é processador de texto, gerador de slides para
apresentações, ferramenta de desenho e base de dados num só programa,
compatível com outras aplicações de escritório.

Celebração 31/10/2009 com o patrocínio da

gnu/linux para humanos

• o Evolution, cliente de email integrado no Ubuntu, pode organizar e partilhar
os seus emails, informação de contactos, calendários e tarefas, e aceda à sua
lista de tarefas com apenas um clique no relógio do ambiente de trabalho para
que nunca se esqueça de compromissos.

• navegue na Internet com o popular navegador Mozilla Firefox: desde o
bloqueio de janelas pop-up à procura incorporada com o seu histórico de
navegação e
• para reproduzir e organizar a sua música, o Ubuntu inclui o Rhythmbox, com
o qual pode ouvir músicas do seu leitor de MP3, transferir e partilhar música
com outros utilizadores, ouvir rádio pela internet, mostrar a capa do álbum da
canção que está a ser reproduzida, entre muitas outras funcionalidades.
Disponível gratuitamente na Internet, ou por encomenda!
⇒ A sua internet é muito lenta? Gosta de colecionar originais?
Encomende originais no site https://shipit.ubuntu.com/
⇒ Internet rápida, ou sem limites nos downloads?
Copie da Internet http://releases.ubuntu.com/karmic/
⇒ Partilhe com amigos e familiares, ofereça cópias na escola ou no trabalho!

Associação Nacional para o Software Livre http://ansol.org/

• as mensagens instantâneas (IM) são uma forma de comunicar com os amigos
e a família, enviando mensagens uns aos outros através da internet em tempo
real. Com o Empathy, não importa se usam MSN, ICQ ou Google Talk, todos os
seus contactos estarão disponíveis num só programa.

Os efeitos 3D incluídos no Ubuntu
permitem um interface moderno e
agradável mesmo em placas
gráﬁcas mais antigas (desde que
suportadas).

KUbuntu é um interface alternativo
do Ubuntu baseado no ambiente
KDE, com as mesmas
funcionalidades principais, mas com
algumas diferenças interessantes. Os
seus ícones Oxygen são design
português!

O Mobile Internet Device (MID) é
um interface do Ubuntu para
Netbooks, portáteis menores e
mais baratos mas com menos
potência, permitindo o acesso a
toda a funcionalidade que um
Netbook deveria poder ter, e
muito mais.

Mais informações em http://ubuntu-pt.org/
O mesmo sistema, mas... al gusto!
O mesmo sistema versões ao seu gosto:
⇒
⇒
⇒
⇒

Ubuntu MID, ideal para dar energia total aos Netbooks;
32bits ou 64bits? Se não tem 64bits, não precisa comprar computador novo;
CD ou DVD? CD poupa no download mas DVD trás mais software num só disco
Ubuntu? Kubuntu? Porque o tédio no Look & Feel não é para si;
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O Ubuntu é uma boa
escolha para as empresas
pois permite que estas
minimizem os custos de
licenciamento,
tendo
acesso
a
todas
as
ferramentas de trabalho
necessárias
sem
comprometer a qualidade,
como
nas
soluções
proprietárias.
A versão 9.10 vem de
raiz com uma vasta
panóplia de programas
essenciais e através do
Ubuntu Software Center
as
empresas
podem
encontrar muitas outras
aplicações.
Uma das novidades da
nova versão, que pode
interessar
a
muitas
empresas, é o facto de ser
a primeira a ter uma
funcionalidade de cloudcomputing integrada. A
versão 9.04 já permitia
que
os
utilizadores
empresariais construíssem
as suas próprias "clouds",
que se podem ligar à
Elastic Compute Cloud
(EC2) através das APIs

A comunidade Ubuntu-PT apresenta hoje a
nova versão que já está disponível em todo o
mundo. O Ubuntu 9.10 tem uma interface de
utilizador simplificada e está disponível
gratuitamente em www.ubuntu.com. Estão
também disponíveis no mercado múltiplos
equipamentos, nomeadamente portáteis e
desktops, bem como software compatível
com a nova versão do Ubuntu.
Por Ana Figueiras

A

reprodutor
de
música
Rhythmbox e o cliente de
email Evolution.
Mas também há novas
aplicações que passam a vir
por omissão. Este é o caso do
Empathy, que substitui o
Pidgin como cliente de
instant
messaging.
O
Empathy suporta texto, voz e
vídeo,
bem
como
transferências de ficheiros
através de uma variedade de
protocolos.
O Ubuntu One como
serviço de partilha de
ficheiros por omissão é outra
das
novidades
que
o
utilizador poderá encontrar
no Ubuntu 9.10. O Ubuntu
One é uma "cloud" pessoal
que pode ser usada para fazer
backup,
sincronizar
e
armazenar dados e partilhalos com outros utilizadores.
Este serviço oferece 2 GB de
armazenamento gratuito, e
50GB adicionais através de
uma subscrição que custa
cerca de 7 euros por mês.
Para além das novidades
e tal como o seu antecessor,
o novo Ubuntu é de fácil
instalação e o utilizador pode
fazer um test drive através do
Live CD antes de instalar. A
versão 9.10 está disponível
para download no site do
Ubuntu.
O lançamento da próxima
versão, cujo nome de código
é Lucid Lynx, está agendado
para Abril de 2010 e será a
primeira versão com suporte
de longa duração (long-term
support) desde o Ubuntu
8.04, lançado em Abril de
2008.
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O Ubuntu é uma boa
solução para empresas

Já chegou ao mercado

mais
recente
versão do Ubuntu,
que tem como
nome de código
Karmic Koala, foi
oficialmente
lançada esta quinta-feira.
Construído sobre o kernel
Linux 2.6.31.1, o Ubuntu
9.10 oferece tempos de
arranque mais curtos, uma
interface melhorada e mais
suporte para hardware.
Com o lançamento do
Ubuntu 9.10, a Canonical
está a tentar levar o Linux
para mais próximo do
utilizador comum, tornando-o
mais atraente. Para isso foi
criada uma equipa que tem a
seu cargo questões como o
design e a interface de
utilizador:
o
projecto
Ayatana. O nome do projecto
é o termo budista para
esfera/base de sentido, pois o
foco
deste
projecto
é
melhorar a percepção e a
apresentação da informação
no ambiente de trabalho.
Outra
das
novidades
relativas ao aspecto visual da
nova versão do sistema
operativo
é
o
Ubuntu
Software Center, programa
que permite que o utilizador
tenha acesso instantâneo a
milhares de aplicações open
source.
Para além das aplicações
que podem ser encontradas
no Ubuntu Software Center,
o Ubuntu traz muito software
de raiz: as ferramentas de
produtividade OpenOffice, o
browser Firefox 3.5.3, o
gestor de fotografias F-Spot,
o editor de imagens GIMP, o
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SIMPLIFICAR O PC - O MELHOR DO UBUNTU 9.10

Pode conversar com amigos e
colegas através do Empathy que
integra o Yahoo, o Google Talk,
o MSN, o Jabber, e muitos mais.
O Evolution é o cliente de e-mail
que também inclui um catálogo
de endereços e uma agenda.

Navegar na Internet
O Ubuntu inclui o Mozilla
Firefox 3.5 para uma navegação
mais rápida e segura.

PREÇO E DISPONIBILIDADE
música que ouve. Com o Ubuntu
também pode editar, ver e
partilhar os seus vídeos.

Email e chat

Fotografias
Pode fazer o upload da sua
camara ou telefone directamente
para o F-Spot. Para além de
gerir, partilhar e colocar tags nas
suas fotografias pode também
fazer o upload para a sua rede
social favorita ou sites de
partilha de fotos como o Flickr
ou o Picasa.
Música e vídeos
Ligue a sua PSP, o seu iPod ou
qualquer outro leitor de MP3 ao
Rhythmbox
para
transferir,
armazenar, e ouvir música. Pode
partilhar as suas playlists com
seus
amigos
e
aceder
directamente ao Last.fm para
mostrar aos seus amigos a

da Amazon. No entanto a
capacidade de implantar
aplicações na "cloud"
mais facilmente, usando a
plataforma EC2, era um
dos objectivos para a
versão 9.10. O objectivo é
"fazer
essas
clouds
dançar, com a alocação
de recursos que aumenta
e diminui dinamicamente
consoante
as
suas
necessidades",
afirmou
Mark
Shuttleworth
aquando do anúncio da
nova versão do Ubuntu.
Para garantir o suporte
do Ubuntu, as empresas
podem contar com a
ajuda da comunidade ou
então recorrer a empresas
especializadas
que
solucionam
qualquer
problema e fazem as
migrações.
Se
as
empresas
quiserem
experimentar o Ubuntu,
podem experimentar o
sistema
operativo
recorrendo a um LiveCD
que permite arrancar o
Ubuntu a partir de um
CD, sem instala-lo.

Ferramentas de produtividade
Crie documentos, folhas de
cálculo e apresentações com o
OpenOffice 3.1. Com esta
ferramenta de produtividade
pode abrir e editar documentos
que tenham sido criados no

Microsoft Office.

VERSÃO

Jogos e diversão
Mais de 400 jogos gratuitos,
inclusivamente jogos didáticos
para as crianças mais pequenas.
Acessibilidade
Uma das prioridades do Ubuntu
é a acessibilidade, por isso tem
integradas
ferramentas
que
permitem que portadores de
deficiências
visuais
possam
utilizar o computador. Para além
disso o Ubuntu está totalmente
traduzido em 23 línguas.

IDIOMA PVP* DISPONIBILIDADE
Todos

0

29 de Outubro

Kubuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Edubuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu Server Edition 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Xubuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu MID Edition 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu Netbook Remix 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu JeOS 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Fluxbuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Gobuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu Studio 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Mythbuntu 9.10

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu Server (UEC e EC2)

Todos

0

29 de Outubro

Ubuntu 9.10

Derivados do Ubuntu: Buddhabuntu; BlankOn; Buildix; CrunchBang Linux; easypeasy;
eBox; Eeebuntu; Fluxbuntu; Goobuntu; Guadalinex; Impi Linux; Kuki Linux; Leeenux
Linux; Linux4One; Linux Mint; LliureX; LOUD; Masonux; MAX; Molinux; Moon OS;
Mundus OS; Poseidon Linux; PSUbuntu; Sabily; Super OS; Trisquel; Tuquito; ...
*Preço de Venda ao Público recomendado em euros.

Fonte: ANSOL

