
  

Software Liber

Ce este?
De ce exista?

De ce nu s-a atins inca un 
echilibru / calm?



  

Software Liber - GPL
Exista patru tipuri de libertate pentru
utilizatorii ce folosesc software free:

L0: Libertatea de a rula programe
L1: Libertatea de a studia cum lucrează
L2: Libertatea de a redistribui copii
L3: Libertatea de a îmbun t ii ă ăţ

software-ul



  

Ce este?

Orice soft care este distribuit sub o licienta 
GPL sau similara:

Linux      OpenOffice    Inkscape
 GIMP     Cinelerra    Ardour 

 Joomla   Typo3     osCommerce              



  

De ce exista ?

Stallman / Torvalds / Comunitate



  

SoftwareWARS!



  

NimbleX 2007

Viitorul este deschis



  

Ce este NimbleX?

● Este un sistem de operare bazat pe Linux 
pentru calculatorul de acasa, pentru cel 
portabil, chiar si pentru buzunarul tau.

● NimbleX este gandit pentru a fi util atat 
utilizatorilor ce nu au mai luat contact cu 
Linux cat si utilizatorilor foarte 
experimentati.

● NimbleX este pentru oricine.



  

Linux ?!

● DA! Linux!

● In occident, orient si in aproape toate 
colturile pamantului Linux si-a dovedit 
eficienta si avantajele.

● Linux se bucura de o rata de crestere 
extraordinara si nu mai exista 
motive sa fim sceptici fata de  
acest sistem de operare.



  

Ce putem face cu NimbleX?

Cu Internet

● Navigare pe internet

● Comunica cu alti oameni 
prin mesagerie instanta pe 
Y! Messenger, MSN, AIM, 
ICQ, Jabber, IRC, etc.

● Video conferinta

● Control la distanta

● E-Mail

Fara Internet
● Facem prezentari

● Scriem si editam 
documente

● Calcul tabelar

● Ascultam muzica

● Vedem filme

● Grafica

● Scriem CD-uri, DVD-uri



  

Doar atat?

BINEINTELES CA NU

Putem face orice dorim cu NimbleX dar cel 
mai important lucru este ca ne facem o 
prima impresie despre ce inseamna Linux!



  

Ce fac cu CD-ul acesta?

Probabil acesta este cel mai complicat 
pas. Se ia CD-ul, se pune in CD-ROM 
si NimbleX va incarca singur fara sa 
afecteze cu nimic ce avem instalat pe 
calculator.

Cand va saturati de el dati restart si  
intrati in vechiul vostru sistem de operare.



  

Ce fac daca nu ma descurc?

google.ro
forum.nimblex.net
bogdan@nimblex.net

mailto:bogdan@nimblex.net


  

Poze...
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