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O Fedora é um sistema operativo, tendo por base o Linux, que disponibiliza para o seu
computador, portátil ou servidor, as últimas novidades em software livre e de código
aberto, e permite-lhe o acesso a milhares de aplicações de código aberto. Este útil e
amigável sistema operativo é desenvolvido por pessoas à volta do mundo que trabalham
em conjunto como uma comunidade para criar o Projecto Fedora.

O que há de novo no Fedora 13?
Utilizadores de Desktop
Já tentou utilizar uma nova impressora e ficou frustrado pelas
mensagens de erro e por ter de andar a procurar o controlador
correcto a instalar? Com a nova funcionalidade de impressão
fácil no Fedora 13, ligue a sua impressora e o Fedora automaticamente encontra e instala o controlador correcto. Esta
funcionalidade permite-lhe imprimir em diferentes localizações
e fica pronta a funcionar em minutos. É uma das muitas
inovações no Fedora 13 que lhe deixam tirar mais vantagens
do hardware do seu sistema.
A gestão de cor ajuda artistas, fotógrafos, e designers a
apresentar e imprimir os seus trabalhos com maior precisão
utilizando software livre a 100%. Resultados com maior precisão
de cor para projectores, impressoras, e scanners ajudam-no a
garantir que a foto que digitalizou aparece exactamente igual no
ecrã. E depois de a retocar ou melhorar, as cores que escolher
serão realisticamente as que irão sair na impressão. A gestão
de cor disponibiliza verdadeiros fluxos de trabalho com cor para
ilustradores, designers, fotógrafos, editores, e criadores de
todos os níveis de perícia.
Quer 3D? nós temos, totalmente livres, controladores de aceleração vídeo
para ATI, Intel, e agora também NVidia. Logo após a instalação pode executar
uma variedade de jogos com aceleração 3D, activar efeitos do ambiente de
trabalho, a até mesmo testar a próxima geração do GNOME Shell em placas
Intel e ATI. Para configurar esta funcionalidade para a NVidia, basta instalar o
pacote mesa-dri-drivers-experimental utilizando a útil ferramenta do Fedora,
o PackageKit. E como estes controladores são completamente livres (em preço e liberdade),
nós podemos continuar a trabalhar no seu melhoramento, tal como acontece
com qualquer outro software livre e de código aberto, portanto, o seu prazer
de utilização vai crescer com o passar do tempo.
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Spins do Fedora 13
Spins são versões mais especializadas do Fedora que lhe permitem executar programas
que melhor satisfazem os seus interesses.

Tem um netbook?
Experimente o spin Moblin™, uma versão do Fedora que apresenta a
arquitectura base do Moblin. Tudo, desde a selecção de aplicações até à
resolução do ecrã foi desenhado para suportar múltiplas plataformas e
modelos de utilização -- desde Netbooks e NetTops até dispositivos de
Internet móveis e dispositivos embebidos.

Conhece um miúdo curioso?

Experimente o spin Sugar numa Pen! Este spin apresenta a plataforma
galardoada de aprendizagem Sugar, desenvolvida para o projecto "One
Laptop Per Child" (Um portátil por criança) e utilizada em várias escolas
por um milhão de crianças em mais de quarenta países. Os alunos podem
utilizar a sua Pen (uma vulgar caneta USB) em qualquer computador com
qualquer sistema operativo -- na escola, em casa, numa biblioteca local ou
num centro comunitário -- e arrancar o ambiente Sugar personalizado
sem interferir com os ficheiros da máquina hospedeira, tornando a
computação personalizada acessível a qualquer criança.

Está a sentir a veia artística?

A suite de design Fedora foi construída por designers, para designers.
Ela apresenta as ferramentas que a equipa de design Fedora utiliza
diariamente para criar os fundos de ecrã, ícones, e interfaces que se
podem ver no Fedora. Este spin inclui tudo, desde layouts de
documentos, gráficos vectoriais e bitmaps, até modelação 3D.
Se o consegue sonhar, pode criá-lo com este poderoso conjunto de
ferramentas livres e de código aberto.

Está à procura de algo mais?
Descubra mais spins em http://spins.fedoraproject.org/
existem spins para todos os gostos, da educação e jogos até ciência e mais!

Obtenha — e junte-se ao — Fedora!
Visite get.fedoraproject.org para descarregar o LiveCD, independentemente do sistema operativo que estiver
a utilizar. Este CD dá-lhe uma versão funcional do Fedora, completa com as aplicações mais comuns, todas
a funcionarem a partir do seu leitor de CDs - o disco rígido do seu computador não será afectado. E quando
estiver pronto, a instalação está a um clique de distância.Também pode criar uma caneta USB Live com a
mesma funcionalidade em fedoraproject.org/wiki/usb.
Deseja juntar-se à comunidade Fedora e ajudar-nos a melhorar ainda mais a melhor distribuição de Linux?
Comece em join.fedoraproject.org. A nossa comunidade diversa oriunda de todo o globo dá as boas-vindas
a contribuidores de todos os tipos: Artistas, marketing, programadores, voluntários para testes, escritores,
tradutores, e mais. Você pode estar envolvido! Partilhe o que já sabe ou ajude em algo que sempre quis
aprender; tutores estão sempre disponíveis para ajudar quem está a começar.
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