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Canonical resmi telah mengumumkan bahwa mereka akan rilis Ubuntu terbaru dengan
pembaruan untuk desktop dan server edisition pada 30 Oktober.
Menurut sponsor distribusi Linux berbasis sistem operasi komersial, download bebas dari 8,10
Ubuntu Desktop Edition telah memenuhi kebutuhan konektivitas gaya hidup digital hari ini.
Misalnya, pengguna baru OS desktop akan dapat bergerak secara lancar dari kabel dan
nirkabel Wi-Fi ke jaringan 3G-sel jaringan telepon saat dalam perjalanan, catatan resmi Chief
Operating Officer Jane Silber.
&quot;Ubuntu 8,10 sama sekali berbeda, lebih mobile, ruang lingkungan komputer desktop
,&quot; ujar Silber.

Always-On Connectivity
Manajer jaringan yang baru Ubuntu menawarkan beberapa jalur untuk mendeteksi dan
menyambung ke jaringan 3G. Apakah terhubung melalui ponsel, melalui Bluetooth, atau melalui
dongle, Ubuntu tetap dengan sistem kemampuan untukauto-deteksi dan menyambung ke
perangkat yang dikenal.
&quot;Ini adalah langkah yang hebat untuk kedua ponsel dan komputer desktop,&quot; kata
Stormy Peters, direktur eksekutif GNOME Foundation. &quot;Pengguna tidak perlu khawatir
mengenai mencari jaringan - komputer mereka selalu terhubung.&quot;
Berdasarkan desktop terbaru GNOME 2.24, Ubuntu 8.10 juga dirancang untuk memungkinkan
pengguna berbagi PC sementara tanpa perlu khawatir tentang isu-isu keamanan. Setelah
pengguna dikunci sebagai tamu pada sesi PC, teman dan kolega dapatsurfing di Web atau
periksa email tanpa rasa khawatir akan integritas sendiri atau rediko akan data.
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Apabila Totem Movie dan Rhythmbox built-in Ubuntu diluncurkan, pengguna memiliki akses ke
menu yang menyajikan free-to-air video dan program radio, podcast dan konten pilihan lainnya.
Linux-Base Os yang baru juga telah memasukkan Ekiga 3.0 Moviedan Audio Conferencing.
Dengan Ubuntu 8.10, bahkan pengguna dapat menyalin Linux-Based OS ke USB Drive
sehingga dapat dipergunakan ke setipa mesin, penggunaan relaksasi yangle bih jauh.
Virtual Machine Builder
Pada pihak Perusahaan, Ubuntu 8.10 Edisi Server sekarang telah menambahkan perangkat
tambahan dalam bidang virtualisasi, e-mail security, Java development, dan cloud computing.
Sebagai contoh, edisi ini akan membawa kemampuan baru bagi developer dan administrator
untuk membangunvirtual mesin melalui command line dalan waktu kurang dari lima menit.
Administrator dapat mengurangi atau menambah memory mereka dengan harapan untuk
alokasi ke beberapa Virtual Machine mereka tanpa harus Reboot itu juga menggunakan tool
baru dari Ubuntu VM-Builder untuk membuat custum script dari image Virtual. Selain itu,
Ubuntu 8.10 sekarang dapat berjalan sebagai guest paravirtualized pada Xen hypervisors.
Untuk meningkatkan Deteksi spam dan filter virus dalam membangun infrastruktur mail server
pada Ubuntu, ClamAV dan SpamAssassin sekarang tersedia pada repositori inti. Lebih baik
lagi, Ubuntu 8.10 Edisi Server memberikan kemudahan pada pihak pengembang dan penyebar
produksi aplikasi Java dengan memberikan dukungan penuh untuk Apache Tomcat dan
OpenJDK. Juga dukungan untukSATA RAID melalui DMRaid.
Sebagai regular Ubuntu yang terupgrade dalam kurun waktu enam bulan, Ubuntu 8,10 desktop
dan server edisi akan dipertahankan selama 18 bulan. siklus rilis cepat kami berati kami dapat
memberikan dukungan untuk elemen ini di masa depan yang lebih cepat, lebih penuh, dan lebih
dari menarik kemasan tradisi OS vendor.
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