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Το Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Linux (ή πιο ορθά
GNU/Linux). Είναι δηλαδή μια διανομή - οι διανομές είναι κάτι σαν διαφορετικές εκδόσεις
του Linux. Άλλες δημοφιλείς διανομές είναι οι Fedora, Mandriva, OpenSuSE... Διατίθεται
ελεύθερα και υποστηρίζεται τόσο από μια πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών όσο και από
επαγγελματίες. Μπορεί να το χειριστεί/χρησιμοποιήσει ο καθένας: είτε επαγγελματίας ή
επιστήμονας που έχει υψηλές απαιτήσεις, είτε φοιτητής, συνταξιούχος ή ακόμα και
νοικοκυρά.

Είναι εξαιρετικά προηγμένο από τεχνολογική και σχεδιαστική άποψη αλλά ευτυχώς δεν
υπερέχει μόνο σε αυτόν τον τομέα. Το σημαντικότερο του πλεονέκτημα είναι η απλότητα
και η ευκολία στην χρήση. Επιπλέον δεν περιλαμβάνει προεγκατεστημένες μόνο βασικές
εφαρμογές αλλά και πάρα πολλά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερο ή λιγότερο
εξειδικευμένες ανάγκες. Η κοινότητα του Ubuntu, που απαρτίζεται τόσο από απλούς και
εξειδικευμένους χρήστες όσο και από προγραμματιστές, στηρίζεται στις ιδέες που
πηγάζουν από την ίδια του την φιλοσοφία:

- ότι το λογισμικό πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμο δωρεάν
- ότι τα εργαλεία λογισμικού πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
ανθρώπους στην μητρική τους γλώσσα
- να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από άτομα με αναπηρίες και
- ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσαρμόζουν και να αλλάζουν το
λογισμικό τους με όποιο τρόπο και σε όποια μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες τους.

Σας προσκαλούμε να γίνεται και εσείς μέλος της κοινότητας του Ubuntu!

Ευκολία χρήσης

Το Ubuntu είναι αφάνταστα απλό και εύκολο στην χρήση του. Το περιβάλλον εργασίας του
είναι πλήρως εξελληνισμένο και εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη. Επιπλέον προσφέρει
όλες τις ευκολίες που χρειάζεται κανείς για να κάνει γρήγορα και εύκολα την δουλειά του.
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Ακόμα και ένα παιδί 10 με 13 χρονών μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ubuntu χωρίς την
παραμικρή δυσκολία γεγονός που αποδεικνύει πόσο απλό είναι ακόμη και για άτομα χωρίς
εμπειρία στους υπολογιστές. Αν και εκ πρώτης όψεως έχει αρκετές ομοιότητες με τα
Windows αμέσως γίνεται σαφές πόσο πολύ υπερέχει! Ένα ακόμη πλεονέκτημά του είναι ότι
περιλαμβάνει προεγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα προγράμματα (Εφαρμογή
επεξεργασίας κειμένων, Λογιστικό Φύλλο, Browser, Video/Audio player, Instant Messenger,
Torrent client κτλ.). Παράλληλα, για τους σκληροπυρηνικούς των Windows, υπάρχει η
δυνατότητα μετατροπής του περιβάλλοντος εργασίας ώστε να ταυτίζεται ουσιαστικά με
εκείνο των Windows, ωστόσο έτσι χάνετε η κομψότητα του περιβάλλοντος εργασίας σας.
Περισσότερες πληροφορίες για το πως να κάνετε το Ubuntu να μοιάζει με τα Windows XP,
μπορείτε να βρείτε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, η μετάβαση από το ένα λειτουργικό σύστημα
στο άλλο είναι σχετικά εύκολη διαδικασία.

Είναι εξαιρετικά ασφαλές

Στο Ubuntu υπάρχουν ελάχιστοι ιοί και τέτοιου είδους προγράμματα, αλλά ακόμη και αυτοί,
λόγω της αρχιτεκτονικής του είναι σχεδόν αδύνατο να εγκατασταθούν αυτόματα στον
υπολογιστή σας. Οπότε ξεχάστε τα συχνά format εξ' αιτίας ιών και malware, δαπάνες για
antivirus κλπ. τα οποία όχι μόνο κοστίζουν αλλά κυρίως βαραίνουν τον υπολογιστή
καταναλώνοντας πολύτιμη υπολογιστική ισχύ. Επίσης στο Ubuntu δεν χρειάζεστε firewall!
Και πάλι λόγω της αρχιτεκτονικής του και των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του, είναι
αρκετά απίθανο για οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση να έχει αποτέλεσμα. Αν παρ' όλα αυτά
χρειάζεστε αυξημένη ασφάλεια, το Ubuntu διαθέτει πλήθος αξιόπιστων εφαρμογών
ασφαλείας και firewall εντελώς δωρεάν. Τα δεδομένα σας είναι πολύτιμα και κατά συνέπεια
η προστασία τους από κακόβουλους χρήστες είναι επιτακτική.

Είναι δωρεάν

Αυτό είναι κάτι που μάλλον θα έπρεπε να το αναφέρουμε πρώτο! Με το Ubuntu μπορείτε να
έχετε δωρεάν, αλλά νόμιμα, ένα λειτουργικό σύστημα που καλύπτει πλήρως όλες τις
απαιτήσεις σας. Και αν αυτό είναι κάτι που για τον υπολογιστή του σπιτιού σας δεν
αποτελεί προτεραιότητα, αν έχετε επιχείρηση τότε σίγουρα σας ενδιαφέρει. Γιατί να
ξοδέψετε τόσα χρήματα για να βάλετε Windows όταν μπορείτε να κάνετε την δουλειά σας
εξίσου καλά (αν όχι καλύτερα) χωρίς να διαθέσετε ούτε ένα ευρώ;

Περισσότερα...
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*πηγή: http://ubuntu-gr.org/
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