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Ubuntu 14. 04 32 bit server

17 de abril de 2014 Por Ubuntu Dicas Em mais um ciclo, hoje é o lançamento oficial da versão final do Ubuntu 14.04 LTS. E esta nova versão é muito mais estável e rápida do que foi a versão 13.10, conforme meus testes desde a versão beta. O Unity (ambiente) está mais ágil e com menos bugs e com muitos novos recursos. Dê preferência para baixar no formato torrent, pois além de ser mais rápido,
você não perde o arquivo caso caia a conexão e ainda ajuda a compartilhar sua rede com a comunidade. Assunto indicado: EA Games libera 2 jogos pro Ubuntu de graçaBaixe no Ubuntu 14.04 LTSE se baixar quiser outros tipos de . ISO, vá para a página de lançamentos do Brasil.O que tem de novo no Ubuntu 14.04 LTS? Uma versão LTS (Suporte de Longo Prazo) como esta significa que tem 5 anos
de suporte da Canonical, sendo a melhor opção para as empresas e serviços cloud. E claro, para quem precisa migrar do falecido Windows XP. Assunto indicado: Abrir ficheiros compactados directamente pelo FirefoxEsta versão 14.04 não vem com grandes diferenças gráficas ou inovações mirabolantes, Mas sim com ajustes finos nas janelas, na Unidade, no Arquivos (antigo Nautilus) e preza muito
mais pela estabilidade do sistema. Filial abaixo:E ai, vamos particionar seu HD ou formatá-lo steam no novo Ubuntu 14.04? Para quem precisa, aqui estão as URLs oficiais para baixar imagens ISO para todas as últimas edições do Ubuntu (desktop &amp; server, i386 ou AMD64). Observe que as edições AMD64 só devem ser consideradas para computadores baseados em AMD64 ou EM64T (por
exemplo, Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Se você tiver um processador não-de 64 bits pela AMD ou se precisar de suporte total para o código de 32 bits, use a imagem do i386 em vez disso (escolha isso se estiver todo inseguro). Ubuntu Zesty Zapsus – 17.04 Desktop Server Ubuntu Xenial Xerus – 16.04.3 Desktop Server Ubuntu Trusty Tahr – 14.0 4.5 Desktop Server Ubuntu Precise Pangolin
– 12.04.5 Desktop Server Alternate Install A imagem permite que você realize instalações especializadas específicas do Ubuntu. Ele define os seguintes exemplos: o estabelecimento de implantações automatizadas; Atualizar dispositivos antigos sem acesso à rede; Partição LVM e/ou RAID; instalados em sistemas com menos de 384MiB de RAM (embora por favor note que sistemas de baixa memória
podem não ser capazes de iniciar o ambiente doméstico completo corretamente). Outras edições Se você está procurando projetos não cônicos como Edubunu, Kubuntu, Lubuntu e assim por diante, você pode encontrá-los visitando os arquivos oficiais. Se você está procurando projetos necnônicos como Edubunu, Kubuntu, Lubuntu e assim por diante, você pode encontrá-los em releases.ubuntu.com
arquivo. Se você precisar de edições mais antigas, você pode encontrá-las visitando o arquivo oficial old-releases.ubuntu.com. É isso por enquanto: download feliz! O Ubuntu é dividido em dois tipos de imagens descritas abaixo. A área de trabalho de imagem permite que você experimente o Ubuntu sem alterar o computador e na sua opção de instalá-lo permanentemente mais tarde. Este tipo de imagem
é o que a maioria das pessoas vai Usar. Você vai precisar de pelo menos 384B de RAM para a partir desta imagem. Imagem do seu desktop de 64 bits (AMD64) Selecione isso se você tiver um computador baseado em AMD64 ou EM64T (por exemplo, Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Se você tiver um processador não-64 bits feito pela AMD ou se precisar de suporte total para o código de 32
bits, use as imagens do i386 em vez disso. Selecione isso se não tiver certeza. Uma imagem de computador de 32 bits (i386) para quase todos os computadores. Isso inclui a maioria das máquinas de processador intel/AMD/etc e quase todos os computadores que iniciam o Microsoft Windows, bem como sistemas Apple Macintosh mais recentes baseados em processadores Intel. A instalação de
imagens do servidor permite que você instale o Ubuntu permanentemente no seu computador para uso como servidor. Ele não instalará a interface gráfica do usuário. Imagem da instalação de um servidor de servidor de 64 bits (AMD64) Selecione isso se você tiver um computador baseado em AMD64 ou EM64T (por exemplo, Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Se você tiver um processador não-
64 bits feito pela AMD ou se precisar de suporte total para o código de 32 bits, use as imagens do i386 em vez disso. Selecione isso se não tiver certeza. Sistema de instalação do servidor de pc de 32 bits (i386) para quase todos os computadores. Isso inclui a maioria das máquinas de processador intel/AMD/etc e quase todos os computadores que iniciam o Microsoft Windows, bem como sistemas Apple
Macintosh mais recentes baseados em processadores Intel. A lista completa de arquivos disponíveis, incluindo arquivos BitTorrent, está disponível abaixo. Para obter ajuda para escrever essas imagens em um disco, consulte o Guia de Gravação de Imagens. Share on Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) foi lançado em 17 de abril de 2014, a quarta edição de suporte de longo prazo (LTS) do Ubuntu, antes disso
estava às 13h10 e estava disponível para desktops e servidores. O Ubuntu 14.04 está disponível para instalação de versões de 32 bits (x86) e 64 bits (x86-64), além de suporte a smartphones, tablets, TVs e dispositivos de exibição inteligente. Algumas atualizações do Ubuntu 14.04 foram lançadas, i.m. 14.04.1, 14.04.2, 14.04.3, 14.04.4 e 14.04.5. Em comparação com as edições anteriores, esta versão
do Ubuntu inclui uma série de novos recursos e atualizações, como GNOME 3.10, kernel Linux 4.4, Upstart 1.12.1, LibreOffice 4.2.8, Python 3.4, número de novos recursos no AppArmor, Óxido (biblioteca de motores web baseada no Chromium), redizajn Startup Disk Creator, design mais limpo, melhor desempenho etc. Informações gerais do Ubuntu Family Ubuntu é um sistema operacional Linux
gratuito e de código aberto (atualmente a distribuição Linux mais popular), instalado em mais de 40 milhões de PCs, e está instalado em um grande número de servidores em todo o mundo. Atualmente, existem quatro versões diferentes do sistema operacional que são O Ubuntu Desktop (para PCs), Ubuntu Server (para servidores), Ubuntu para IoT e Ubuntu Cloud (para computação em nuvem).
Originalmente o sistema operacional foi feito para PCs, a versão atual do Ubuntu vem com útil aplicativos de software como LibreOffice (software Office), Thunderbird (cliente de e-mail), Firefox (navegador da Web), Media player, aplicativo de gerenciamento de fotos, enquanto vários aplicativos podem ubuntu centro de software. Especificação Disponível em mais de 60 idiomas CPU Platform(i) IA-32,
x86-64 License Free e requisitos de sistema de código aberto Captura de tela(s) Requisitos mínimos: processador de 1 GHz ou superior. 1,5 GB de RAM. 7 GB de espaço em disco rígido. Unidade de CD/DVD ou porta USB. conectividade à internet (opcional). Instruções para instalação Iniciar a configuração no computador (via USB) Siga estas etapas: Baixe os arquivos de imagem ISO do Ubuntu 14.04
da seção de download. Instale o software de inicialização USB (por exemplo, Rufus) no seu PC Windows. Conecte uma unidade flash USB (pelo menos 4-8 GB de espaço) ao seu computador. Abra o software de inicialização USB e selecione os arquivos de imagem ISO Ubuntu 14.04 e inicie o processo. Assim que estiver pronto, conecte o inicial usb ao sistema onde deseja instalar o Ubuntu 14.04.
Reinicie o computador de destino. Pressione a tecla do menu do dispositivo de inicialização e selecione USB para iniciar. Selecione o dispositivo USB e execute o instalador Ubuntu 14.04. Execute o instalador no VMware Baixe os arquivos de imagem ISO do Ubuntu 14.04 da seção de download. Inicie o VMware Player e comece a criar uma nova máquina virtual. Selecione os arquivos de imagem ISO do
Ubuntu 14.04 e use as configurações padrão para o computador virtual. Inicie a máquina virtual e vá para o instalador Ubuntu 14.04. Execute o instalador no VirtualBox Baixe os arquivos de imagem ISO do Ubuntu 14.04 da seção de download. Inicie o aplicativo Virtualbox no seu computador e comece a criar um novo computador virtual. Selecione O Ubuntu e use as configurações defualto para a
máquina virtual. Execute VM e ao solicitar a seleção da unidade host, selecione o arquivo ISO do Ubuntu 14.04 baixado na etapa 1. Última etapa Assim que você for para a tela de boas-vindas do Ubuntu, siga os passos abaixo: Clique no botão Ubuntu Try e abra o sistema operacional pessoalmente. Considere a versão do Ubuntu em uma sessão ao vivo e se você estiver pronto para instalar, clique no
atalho instalar ubuntu na tela de desktop. Selecione um idioma e vá para o próximo passo. Leia/siga as instruções na tela e continue. Para limpar a instalação, selecione o tipo de instalação no Delete Disk e instale o Ubuntu. (Aviso - A instalação limpa removerá todos os outros sistemas operacionais instalados no computador) Escolha um local, layout do teclado e muito mais Crie uma nova conta de
usuário (ou usuário raiz): Digite um novo nome e senha. Por favor, aguarde enquanto os arquivos do programa são copiados para o seu disco rígido. (Vai levar alguns minutos, então sente-se e relaxe) Quando o processo estiver concluído, clique no botão Reiniciar agora. Por fim, entre no Ubuntu e desfrute do sistema operacional. Lembre-se de remover a mídia de instalação do seu computador (por
exemplo, USB, CD/ DVD). Para mais informações, leia a nota oficial do Ubuntu 14.04. O Ubuntu Server é uma distribuição Linux de código aberto que fornece aos usuários um sofisticado sistema operacional baseado no sistema operacional gratuito mais popular do mundo, o Ubuntu Linux. Arranjado como imagens iso, que só pode ser instalado para muitos Plataformas Está disponível para download
apenas para instalação, imagens ISO híbridas do tamanho de CD que podem ser escritas em unidades de CD vazias ou unidades de memória USB. É compreensível que não haja sessão ao vivo, pois a distribuição correta do servidor é sem um ambiente de tabela gráfica. O sistema é suportado oficialmente em plataformas de hardware Mac (amd64) de 64 bits (amd64), PowerPC (PPC), PowerPC64
Little-Endian (PPC64el) e Mac (amd64) de 64 bits. Opções de inicialização O inicialização deste SO é muito importante porque permite que os usuários instalem o sistema operacional em uma única máquina ou implantem várias instalações de servidor usando a tecnologia MAAS (Metal as a Service) da Canonical. Também é importante notar que os usuários poderão resolver um sistema defeituoso,
executar um teste de memória ou executar um sistema operacional existente instalado na primeira unidade de disco diretamente do prompt de inicialização. Instalação do servidor ubuntu Ao instalar o Servidor Ubuntu, você precisará selecionar o idioma a ser usado durante todo o processo de instalação, selecionar sua localização e configurar o teclado. Além disso, você pode configurar sua rede
digitando um nome de host, configurando usuários e senhas, criptografando o diretório doméstico, configurando a partição de tempo e disco com um LVM normal ou criptografado (Logical Volume Manager). Finalmente, os usuários poderão configurar como eles querem gerenciar upgrades no sistema relevante (automaticamente, manualmente ou através do Landscape) e escolher quais pacotes de
software de servidor instalar (OpenSSH, DNS, LAMP, Mail, PostgreSQL database, Print, Samba, Tomcat, Virtual Machine host). Resumindo, o Ubuntu Server é um excelente sistema operacional orientado a servidores que pode ser usado em cenários da vida real onde precisa haver uma máquina de servidor extremamente confiável e estável. Graças ao MAAS, os administradores podem implantar vários
servidores ao mesmo tempo sem tanto. Arquivado underUbuntu Server Servidor Linux Ubuntu Linux Ubuntu Server Linux Trusty Ubuntu Server é revisado por Marius Nestor Nestor
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