ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ

۵.۸

ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪ؛

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

از

ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴.۰و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺧﺎﻟﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ» ،ﻟﯿﻨﻮس ﺗﻮرواﻟﺪز« ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﺮﻧﻞ  ۵.۸ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  ۵.۷ﺷﺪه ،از ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴.۰ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮرواﻟﺪز ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  ۵.۸را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺪر ﺗﻮرواﻟﺪز،

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻣﯿﺖﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
 ۴.۹اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۵۹۵ﮐﺎﻣﯿﺖ دارد.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﻐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ۵.۸
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻤﻮری
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد ،از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دراﯾﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دارد.
از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺮﻧﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ،۴.۰ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ
 ،Arm-64ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﻮت ﺷﺪن روی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی » «Power 10و ﯾﮏ دراﯾﻮر اﻧﺮژی ﺑﺮای
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  AMDاﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺮﻧﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻦ
ﺑﺎز رادﺋﻮن  AMDو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﯾﻮرﻫﺎی  exFATﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Fnو  Ctrlدر ﮐﯿﺒﻮرد
اﭘﻞ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه » ،«Haban Labs Gaudiﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دراﯾﻮر  GPUآدرﻧﻮ  ۶۴۰ ،۴۰۵و
 ۶۵۰ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار رﻣﺰﮔﺬاری ﺧﻄﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

 ،ARMﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،Btrfsﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﯾﮑﺎوری رادﺋﻮن  Navi/GFX10و AMD Zen-Zen2 RAPL
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﮐﺮﻧﻞ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اوﺑﻮﻧﺘﻮ« «Arch Linux» ،و » «Linux Mintﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

