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Pertanyaan tentang Pardus
Apakah proyek Pardus?
Proyek Pardus dikelola sebagai bagian dari UEKAE TUBITAK (Lembaga Penelitian Elektronika dan
National kriptografi), bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem operasi untuk pemula yang datang untuk
pertama kalinya di Linux dan penggunaan yang paling umum dari komputer. Prinsip Pardus,
menggabungkan bagian distribusi yang berbeda dari GNU / Linux lebih cocok untuk penggunaan umum,
menggabungkan mereka dengan alat khusus konfigurasi, instalasi dan pilihan untuk desktop.

Apa tujuan dari Pardus?
Tujuan dari Pardus adalah;

* Membangun distribusi luas.
* Membangun organisasi dan struktur yang dapat bertahan hidup di distribusi ini.
* Buat distribusi sekitar ini "http://it.pardus-wiki.orgekosistem perangkat lunak terbuka"http:/

Mana Pardus nama?
Dari Panthera pardus Tulliana. Ini adalah subspesies dari macan tutul historis luas di Anatolia. Kita tidak
tahu jika beberapa macan tutul Anatolian masih hidup di alam liar. Penampakan resmi terakhir dari Anatolia
macan tutul terjadi pada tahun 1974. Hewan ini tewas setelah menyerang seorang pria di desa Bagozu, 5 km
dari Beypazari. Meskipun beberapa ilmuwan berpendapat bahwa spesies ini dianggap punah, yang lain
percaya bahwa masih bertahan 10-15 macan tutul Anatolia di alam liar di Anatolia, Turki. Pada tahun 2001
ada telah diduga penampakan dari spesies ini di wilayah Dandi, di pantai Laut Tengah bagian timur, dan di
tepi sungai Musikli, di pantai timur Laut Hitam. Lain penampakan hewan, di dataran Pokut, sebelah timur
Laut Hitam, terjadi pada tahun 2004.

Siapa yang mengembangkan Pardus? Distribusi ini didasarkan pada pekerjaan
sukarela?
Pardus dikelola oleh TUBITAK UEKAE (Lembaga Penelitian Elektronika dan Criptologica Nasional).
Untuk saat ini 22 pengembang yang terlibat dalam proyek ini, bekerja di TUBITAK. Selain ini, ada sejumlah
besar pengembang yang secara sukarela berkontribusi terhadap proyek ini. Pada akhir Februari 2010, jumlah
pengembang adalah 159.
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Bagaimana saya bisa mendapatkan berhubungan dengan pengembang?
Anda dapat menemukan daftar lengkap dari pengembang di bawah Pardus: Pengembang . Untuk
menghubungi pengembang dengan cara tercepat, Anda mungkin ingin menulis daftar Pardus.

Penggunaan dan awal
Apa itu Live CD?
Sebuah LiveCD atau Live CD adalah CD-ROM berisi sistem operasi dapat di-boot dan dijalankan tanpa
harus menginstalnya pada hard disk. Hal ini digunakan untuk demonstrasi, instruksi tujuan atau untuk
memiliki sistem operasi yang lengkap untuk digunakan pada komputer lain. Selain tujuan pendidikan,
LiveCD dapat berguna untuk membuat cadangan data Anda, bahkan jika sistem operasi yang terpasang pada
hard disk tidak lagi dapat boot. The Pardus Live CD.

Pertanyaan Teknis
Ada plug-in, Java dan Flash di Pardus?
Tentu. Dengan Pardus Anda tidak perlu menginstal plug-in untuk Flash dan Java.

Pranala Luar
• Konsultan Pajak
• Rumah Dijual
• Anti Rayap
• Hipnoterapi Surabaya
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