Η Κυπριακή Κοινότητα Χρηστών Ubuntu/Fedora Linux σε Συνεργασία
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
σας προσκαλεί...
Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας των καινούργιων εκδόσεων Linux, Ubuntu 8.10 “Intrepid Ibex” και
Fedora 10 “Cambridge” θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση παρουσίασης του Linux και
του Ελεύθερου Λογισμικού που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις καθώς και εργαστήρια με Linux συστήματα όπου οι
χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καινούργια συστήματα και τις εφαρμογές τους. Στο τέλος
κάθε παρουσίασης θα ακολουθεί συζήτηση με το κοινό. Όλα τα εργαστήρια θα επιβλέπονται από
έμπειρα μέλη της κοινότητας οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν το κοινό στην εξοικείωση του με το
Linux. Μπορείτε επίσης να φέρετε τον προσωπικό σας υπολογιστή για παρουσίαση ή ακόμη και για
τεχνική υποστήριξη από την κοινότητα.
Θα διανέμονται δωρεάν CDs του Ubuntu, Kubuntu και Fedora για όλους!!!
Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου, 2008 μεταξύ 16:00 – 21:00 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ
στην οδό Αθηνών, στο Παλιό Κτηματολόγιο.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Παρουσιάσεις (Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης):
1. 16:00. Εισαγωγή – Ιστορία / Φιλοσοφία του GNU/Linux και Ελεύθερου Λογισμικού.
2. 17:00. Εκπαιδευτικές – Ακαδημαϊκές Εφαρμογές.
3. 18:00. Πλεονεκτήματα – Εφαρμογές του GNU/Linux σε επιχειρήσεις .
4. 19:00. Εγκατάσταση Ubuntu Server ως Ελεγκτής Τομέα (Domain Controller)
5. 20:00. Το Κέλυφος και οι εφαρμογές του.
Εργαστήρια (Εργαστήρια Υπολογιστών του ΕΧΩΔ):
1. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
2. Ακαδημαϊκές – Επιστημονικές Εφαρμογές
3. Εφαρμογές Γραφείου
4. Γραφικά – Πολυμέσα – Σχέδιο
5. Εργαστήρια Εγκατάστασης Linux
6. Παιχνίδια
Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για όλους.
Ελάτε να γνωρίσετε το κόσμο των Linux!
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The Cyprus Ubuntu/Fedora Linux Community in co-operation with the
Cyprus University of Technology
invites you...
With the new Linux releases of Ubuntu 8.10 “Intrepid Ibex” and Fedora 10 “Cambridge”, we would
like to take this opportunity to welcome you to a Linux and Free Software Presentation which will be
held at the Cyprus University of Technology (CUT - ΤΕΠΑΚ) in Limassol.
During the event, there will be several presentations as well as Linux workshops, where users will have
the opportunity to use these new systems as well as their applications. At the end of each presentation a
discussion will follow. All workshops will be supervised by experienced members of the community
who will assist the public in familiarizing themselves with Linux. Everyone is encouraged to bring their
own Computer for a demonstration or to even receive technical support from the community.
Free Ubuntu, Kubuntu and Fedora CDs will be distributed to everyone!!
The event will take place on the 8th of November, 2008 at the CUT (ΤΕΠΑΚ) campus on Athinon str. in
the Old Cadastre (Palio Ktimatologio)
Agenda
Presentations (Peukios Georgiades Amphitheater):
1. 16:00. Introduction – History/Philosophy of GNU/Linux and Free Software
2. 17:00. Educational – Academic Applications
3. 18:00. Advantages – Applications of GNU/Linux in Business
4. 19:00. Installation of Ubuntu Server as a Domain Controller
5. 20:00. The Shell and its applications
Workshops (Computer Labs of EXOD -ΕΧΩΔ):
1. Educational Applications
2. Academic – Scientific Applications
3. Office Applications
4. Graphics – Multimedia – Design
5. Linux Installation Workshops
6. Games
Everyone is invited to the event.
Come and meet the world of Linux!
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