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B. Revision History

סקדניא

הרודפל 13 םיאבה  םיכורב  . 1

הרודפ 13 לש  תיללכ  הריקס  . 1.1
תוישפוחה תונכותה  תא  בלשלו  ( http://www.fedorapro ject.org/wiki/Red_Hat_contributions  ) חתפל הכישממ  הרודפ  דימת , ומכ 

םייונישה לש  תרצוקמ  הריקס  קפסמ  אבה  קלחה  (. http://www.fedorapro ject.org/wiki/Features  ) רתויב תושדחה  תוחותפהו 
םהלש דרפנה   Wikiףד ה לא  רובע  הרודפב 13  םיללכנש  םירחא  םיר  ' ציפ לע  ףסונ  עדימל  הרודפ . לש  ןורחאה  רורחשהמ  םיירקיעה 

: תומדקתההו תורטמה  לע  טרפמש 

http://www.fedorapro ject.org/wiki/Releases/13/FeatureList

: םינפבש רופיסה  תא  םירפסמש  םייזכרמה  םיר  ' ציפה ירוחאמש  םיחתפמה  םע  תונויאר  םיכרענ  הרודפ  לש  רורחש  לכב 

http://www.fedorapro ject.org/wiki/Interviews

:13 הרודפב   םיירקיע  םיר  ' ציפ םה  םיאבה  םיר  ' ציפה

“ הספדה , ” ףיעס 4.3 לא  רובע  יטמוטוא -  ןפואב  תוספדמל  םירביירד  תנקתה 
“Internationalization , ” ףיעס 4.4 לא  רובע  יטמוטוא -  ןפואב  הפש  תוליבח  תנקתה 

“ הרודפ לש  הדובעה  ןחלוש  , ” ףיעס 4.1 לא  רובע  שדחמ -  בצועש  םישמתשמ  תונובשח  ילכ 
“ הרודפ לש  הדובעה  ןחלוש  , ” ףיעס 4.1 לא  רובע  םיכסמו -  םיקרוס  לויכל  םיעבצ  לוהינ 

“ הרודפ לש  הדובעה  ןחלוש  , ” ףיעס 4.1 לא  רובע   - NVIDIA לש ךסמ  יסיטרכ  רובע  תינויסינ  דמימ  תלת  תצאה 

: וז הסרגב  םירחאה  םיר  ' ציפהמ קלח 

“ הנקתהל תורעה  , ” ףיעס 2 לא  רובע  טנרטניאה -  ךרד  הרודפ  תנקתהל  השדח  ךרד 
“ הנקתהל תורעה  , ” ףיעס 2 לא  רובע  םישמתשמל -   SSSD תומיא

“ םיצבק תוכרעמ  , ” ףיעס 5.9 לא  רובע   - NFSםינוכדע ל
“ ראוד יתרש  , ” ףיעס 5.4  Zarafa Open So urce edit io n, a new open-source groupware suite — refer to

“ םיצבק תוכרעמ  , ” ףיעס 5.9 לא  רובע   - Btrfs םיצבקה תכרעמ  רובע  רוחאל  תכרעמ  לוגלג 
“Too ls , ” ףיעס 6.2  Better Syst emT ap probes — refer to

“Too ls , ” ףיעס 6.2  A Python 3 stack that can be installed parallel to  an existing Python stack — refer to

“Java , ” ףיעס 6.4  Support fo r the entire Java EE 6 spec in Netbeans 6.8 — refer to

: םיר ' ציפה תמישר  ףדב  הביקעל  םינתינ  הרודפב 13  םיר  ' ציפ

http://www.fedorapro ject.org/wiki/Releases/13/FeatureList

ב: אצמיהל  לוכי  רשקהב  ולאה  םיר  ' ציפה תא  םשש  ןויד 

http://www.fedorapro ject.org/wiki/Fedora_13_Talking_Points

הרמוח תושירד  . 1.2

תוקיפסמ דימת  אל  תוילמינימה  תושירדה 

הלולע לשמל  תילאוטריוו  הנוכמב  הנקתה  םיבצמה . לכב  קיפסהל  אל  לולע  הטמל  ןייוצמש  ילמינימה  ןורכיזה 
". ץלמומ תמרל ה" רתוי  בורק  ןורכיז  שורדל 

x86 תורוטקטיכרא רובע  ןורכיז  תושירד  . 1.2.1
יוושו םע  םימאותש   VIA- לש AMD. Cytrix ו ולא  ומכ  םירחא , םידבעמ  לטניא . ידבעמ  לש  םיחנומב  םיראותמ  םיאבה  םידבעמה  ינייפאמ 

, בוט רתוי  דבעמ  וא   Intel Pentium Pro דבעמ תשרוד  הרודפ 13  הרודפ . םע  שומישל  םה  םג  םינתינ  םיאבה   Intel ידבעמל ךרע 
. רתוי םישדח  םידבעמל  וא   i686 ידבעמל תמאתומו 

.Pentium Pro 200 MHz תוחפל טסקט : תססובמ  הביבסל  ץלמומ 
בוט רתוי  וא   Pentium Pro 400MHz דבעמ תיפרג : הביבסל  ץלמומ 

.256 MiB טסקט : תססובמ  הביבסל  ילמינימ  ןורכיז 
.384 MiB תיפרג : הביבסל  ילמינימ  ןורכיז 

http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions
http://www.fedoraproject.org/wiki/Features
http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList
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http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList
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.512 MiB תיפרג : הביבסל  ץלמומ  ןורכיז 

x86_64 תורוטקטיכרא רובע  ןורכיז  תושירד  . 1.2.2

.256 MiB טסקט : תססובמ  הביבסל  ילמינימ  ןורכיז 
.384 MiB תיפרג : הביבסל  ילמינימ  ןורכיז 
.512 MiB תיפרג : הביבסל  ץלמומ  ןורכיז 

תורוטקטיכראה לכ  רובע  קסיד  חפנ  תושירד  . 1.2.3
תוליבחבו הנקתהל  רחבנש  ןיפסב  קר  יולת  יפוסה  לדוגה  . 9 GB-הלעמל מ לש  קסיד  חפנ  סופתל  תולוכי  ןיקתהל  ןתינש  תוליבחה  לכ  ךס 

Fedora/base/stage2.img  / לש חפנה  תא  ללוכ  הז  חפנ  הנקתהה . תביבסב  ךומתל  ידכ  ףסונ  חפנ  שרדנ  הנקתהה  ךלהמב  ורחבנש .
. תנקתומה תכרעמה  לע   var/lib/rpm  / היקיתב םיצבקה  לדוג  ךס  תא  ףסונבו   ( 1 סמ ' הנקתה  קסידב  )

רובע  175 MiB לש תפסותל  דעו  תירעזמ  הנקתה  רובע   90  MiB ןיבש םוחתב  תויהל  הלוכי  תשרדנה  חפנה  תפסות  םיישעמ , םיחנומב 
. רתוי הלודג  הנקתה 

. תכרעמה לש  הניקת  הדובע  ךרוצל  יונפ  קסיד  חפנ  תוחפל 5%  שרדנ  ןכ  ומכו  םישמתשמה  יצבק  רובע  שרדיי  ףסונ  חפנ 

הרודפל םיאבה  םיכורב  . 1.3
דימת תישפוח  הנה  הרודפ  חותפ . דוקו  תישפוח  הנכותב  םינורחאה  םישודיחה  תא  הגיצמה  סקוניל  תססובמ  הלעפה  תכרעמ  איה  הרודפ 
הרודפ טקיורפ  הרודפ . טקיורפ  הליהקכ : דחי  םידבועה  םלועה  לכמ  םישנא  ידי  לע  התנבנ  איה  םדא . לכ  ידי  לע  הצפהו  םייוניש  שומישל ,

. םיישפוח ןכותו  הנכות  חותפ , דוק  לש  םודיקה  תלבוהל  ךילא  ףרטצמ  הרודפ  טקייורפ  ףרטצהל . םדא  לכ  ןימזמו  חותפ 

בל םיש 

, הרודפ רובע  תונורחאה  רורחשה  תורעהב  תופצל  ידכ   /http://docs.fedorapro ject.org/release-notesב רקב 
ךירצ התא  תמדוקה , הסרגהמ  רתוי  הנשיש  הרודפ  לש  הנשי  הסרגמ  גרדשמ  התא  םא  גרדשמ . התא  םא  דחוימב 

. ףסונ עדימל  רתוי  תונשיה  רורחשה  תורעה  תא  אורקל 

רושיקב םירופישל . תושקבו  תולקת  יחוויד  תשגה  ידי  לע  הרודפ  תא  רפשל  הרודפ  טקיורפ  תליהקל  רוזעל  ןתינ 
לע הדות  םירופישל . תושקבו  תולקת  חווידל  עגונב  ףסונ  עדימ  ואצמת   http://fedorapro ject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests

. םכתופתתשה

: םיאבה טנרטניאה  יפדל  סחייתהל  שי  הרודפ , יבגל  ףסונ  יללכ  עדימ  רובע 

(http://fedorapro ject.org/wiki/Overview  ) הריקס
(http://fedorapro ject.org/wiki/FAQ  ) תובושתו תולאש 

(http://fedorapro ject.org/wiki/Communicate  ) םינוידו הרזע 
(http://fedorapro ject.org/wiki/Jo in  ) הרודפ טקייורפב  ףתתשה 

תוצופנ תואיגש  . 1.4
, םיגאב לע  חוודל  תלוכיה  אוה  חותפ  דוקב  תוישפוח  תונכות  לש  םינייפאמהמ  דחא  םיגאב .)  ) תואיגש תוליכמ  תובכרומה  תונכותה  בור 

. שמתשמ התא  הב  הנכותה  תא  רפשל  וא  ןקתל  רוזעל  ךכבו 

לקתנ התאשכ  ןורתיפ  שפחל  ליחתהל  בוט  םוקמ  איה  הרודפ  טקייורפ  רורחש ע"י  לכ  רובע  תקזחותמה  תוצופנה  תואיגשה  לש  המישר 
: הנכותב האיגש  תויהל  הלולעש  הייעבב 

http://fedorapro ject.org/wiki/Common_F13_bugs

בושמ . 1.5
, הרודפ לש  תולוכיה  תא  רפשל  ונל  עייסמ  הז  בושמ  תופסונ . תורעהו  םירופישל  תועצה  תולקת , יחווידב  עיקשמ  התאש  ןמזה  לע  הדות 

רושיקב תאצמנ  וז  הסרגל  וחוודש  תוצופנ  תולקת  לש  המישר  םלועה . לכב  תישפוח  הנכותו  סקוניל 
.http://fedorapro ject.org/wiki/Common_F13_bugs

! בושמל םיקוקז  ונא  . 1.5.1
: תבותכב תואיגש  חוויד  תכרעמל  וחליש  אנא  םהילע ! עומשל  חמשנ  רופישל , תונויער  םכל  שי  םא  וא  הז , ךירדמב  תואיגש  ואצמנ  םא 

.Fedo ra Do cument at io n רצומה תחת  חווידה  תא  גלטקל  אנ  . /http://bugzilla.redhat.com/bugzilla

release-notes ךירדמה : ההזמ  תא  םינייצמש  אדוול  שי  תואיגש , חוויד  םיחלוש  רשאכ 

רפסמ תא  לולכל  אנ  דועיתב , האיגש  לע  םיחוודמ  םא  רשפאה . לככ  ינטרפ  ןפואב  ותוא  ראתל  תוסנל  שי  דועיתל , רופיש  םיעיצמ  רשאכ 

http://docs.fedoraproject.org/release-notes/
http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests
http://fedoraproject.org/wiki/Overview
http://fedoraproject.org/wiki/FAQ
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. ורותיא לע  לקהל  ידכב  ןוקית  שרודה  רוזאה  תא  ףיקמה  ללמה  תאו  ףיעסה 

בושמ קפסל  תורחא  םיכרד  . 1.5.2
םא תאז , תורמל  . http://fedorapro ject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests תבותכב  Bugzillaךילהת ה לע  דוע  דומלל  לוכי  התא 

: םג לוכי  התא  , Bugzilla ךרד בושמ  תראשה  םע  חונב  שיגרמ  אל  התא 

.http://fedorapro ject.org/wiki/Documentation_Beats תא תורישי  ךורעל  םילוכי  הרודפ  טקיורפב  ןובשח  ילעב 
.relnotes@fedorapro ject.org לא "ל  אוד חלש 

הנקתהל תורעה  . 2
בל םיש 

רושיקב ןימזש   Fedora Installation Quick Start Guide תא ארק  הרודפ , תא  ןיקתהל  ךיא  דומלל  ידכ 
ןימזש  Fedora Installation Guide תא וא   /http://docs.fedorapro ject.org/installation-quick-start-guide
ןמזב תולאש  ךל  תולועש  וא  תויעבב  לקתנ  התא  םא  . /http://docs.fedorapro ject.org/install-guide רושיקב

תא םגו   http://www.fedorapro ject.org/wiki/FAQ תא ארק  ולאה , רורחשה  תורעה  תוסוכמ ע"י  אלש  הנקתהה 
.http://www.fedorapro ject.org/wiki/Bugs/Common

הרודפ 13. תנקתהלו   Anaco nda-םירושקה ל םיאשונ  ראתמ  הז  ףיעס  . Anaco nda תארקנ הרודפ  לש  הנקתהה  תנכת 

boot.fedoraproject .org . 2.1
ב תונימזה  לוחתא  ( images  ) תונומת תועצמאב  טנרטניאה , ךרד  גורדש  וא  הנקתהל  השדח  הטיש  הגיצמ  הרודפ 13 

לוכי התא  םיטקסידו .  DVD ירוטילקת םירוטילקת , , USB ללוכ תוידמ , לש  בחר  ןווגמל  תונימז  תונומתה  . /http://boot.fedorapro ject.org
ךילהת תא  םילשהל  ידכ  קחורמ  תרש  םע  רשק  רוצית  איהו  תכרעמ , לע  לוחתאה  ךילהת  תא  ליחתהל  ידכ  ולאה  תונומתב  שמתשהל 

(, Preboot Execution Environment (PXE תועצמאב תשרה  ךרד  לוחתאל  המוד  ךילהתה  הנקתהה . תנכות  תא  ליעפהלו  לוחתאה 

.DVD ומכ תימוקמ , הידמ  תועצמאב  ךילהתה  תא  םיעצבמשכ  םישענש  םיכילהת  םתוא  םה  גורדשה  וא  הנקתהה  יכילהת 

גרדשל וא  ןיקתהל  ידכ  לוחתא  תונומת  ןתואב  שמתשהל  לכות  דיתעב  לוחתאה . תונומתב  הרודפ  לש  וז  הסרגל  יפיצפס  רבד  םוש  ןיא 
. הרודפ לש  תואבה  תואסרגל 

הנקתהה ןמזב  ןוסחא  תריחב  . 2.2
תואסרגב ךילהתהמ  הנוש  הרודפ 13  לש  הנקתהה  ךילהת  דחא ,) חישק  ןנוכמ  רתוי  המגודל   ) ןוסחא ינקתה  רפסמ  םע  תוכרעמ  לע 

םינקתה הנקתהה . ךלהמב  שומישל  ןוסחאה  ינקתה  תא  רוחבל  ךממ  שקבת   anaco nda הנקתהה , ךילהת  לש  םדקומ  בלשב  תומדוקה .
. הנקתהה ךילהת  לש  רתוי  רחואמ  בלשב  השענש  תוציחמה  תקולח  בלשב  וללכי  אל  תרחב  אלש 

mult ipath ינקתה לע  הנקתה  . 2.3
רבוחמ  multipath ןקתה ךל  שי  םא  . multipath ינקתה לע  הרודפ  תא  ןיקתהל  וישכע  הלוכי  , Anaco nda הרודפ , לש  הנקתהה  תנכות 

. ךל התוא  העיצמ   anaco nda- שכ םידחוימ  םידחוימ ןוסחא  ןוסחא ינקתה  ינקתה תורשפאב  רחב  ךלש , תכרעמל 

System Security Services Daemon . 2.4
Fedora 13 can now take advantage o f the System Security Services Daemon (SSSD) to  enable high-performance,

cached authentication and identity lookups, as well as support fo r o ffline authentication. Offline caching o f identity data
is supported for LDAP and FreeIPA servers, and o ffline authentication is supported for LDAP, Kerberos 5 and FreeIPA

.authentication servers

לעפומ . First bo o t . First bo o t םע  תכרעמה  תא  רידגמ  התאשכ   Use Network Login תורשפאב רחב  'ר , ציפב שמתשהל  ידכ 
. המצע תא  תלחתאמ  תכרעמהו  תמייתסמ  הנקתההש  ירחא  יטמוטוא  ןפואב 

תורטקטיכראל תויפיצפס  תורעה  . 3
. הרודפ תוכמתנה ע"י  הרמוחה  תורוטרקטיכראל  תויפיצפס  תורעה  קפסמ  הזה  קלחה 

PPC לע הרודפל  םיסחייתמה  םיטרפ  . 3.1
האצותכ תישאר . הרוטקטיכראל  תבשחנ  אל  רבכ   PowerPC תרוטקטיכרא תינרדומ , הרמוחב  םיבאשמה  תא  דקמל  ךרוצ  שיש  ןויכמ 
PPC יחתפמו ישמתשמ  הדרוהל . הנימז  אל  לדחמה  תרירב  הנקתהה  תיידמו  וזה , הרוטקטיכראה  רובע  תונבנ  אל  תוליבח  ךכמ ,
רוזעל ידכ  ( PPC (http://fedorapro ject.org/wiki/Architectures/PowerPC דחוימה ןיינעה  תצבוקל  ףרטצהל  םילוכי  םיניינועמש 

. החילצמ תינשמ  הרוטקטיכראל  התוא  ךופהל 

http://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests
http://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Beats
mailto:relnotes@fedoraproject.org
http://docs.fedoraproject.org/installation-quick-start-guide/
http://docs.fedoraproject.org/install-guide/
http://www.fedoraproject.org/wiki/FAQ
http://www.fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common
http://boot.fedoraproject.org/
http://fedoraproject.org/wiki/Architectures/PowerPC


.http://fedorapro ject.org/wiki/Architectures לא רובע  תישאר , הרוטקטיכראל  תינשמ  הרוטקטיכרא  ןיב  םילדבהה  לש  אלמ  רואיתל 

םייתיב םישמתשמ  רובע  הרודפב  םייוניש  . 4

הרודפ לש  הדובעה  ןחלוש  . 4.1

תוספדמל ןקתה  ילהנמ  לש  תיטמוטוא  הנקתה  . 4.1.1
. םיפסונ םיטרפל   “ הספדה , ” ףיעס 4.3 לא  רובע 

הפש תוליבח  לש  תיטמוטוא  הנקתה  . 4.1.2
. ףסונ עדימל   “Internationalization , ” ףיעס 4.4 לא  רובע 

םוקמ לכב   PackageKit לש  הייצרגטניא  . 4.1.3
להנמ עמש . ירוטילקת  תבירצל  םתוא  ךירצשכ   GSt reamer לש םירסח  םיקדוק  יטמוטוא  ןפואב  ןיקתהל  תלוכי  הפסונ   Braseroל

. ןויכרא יצבק  לש  םינוש  םיגוסב  לופיטל  םירסח  םילכ  ןיקתהל  וישכע  לוכי  ןויכראה 

שדחמ בצוע  םישמתשמה  לוהינ  קשממ  . 4.1.4

תינכט הריקס 

. תומדקתההו ידיתעה  ןוויכה  תא  הארמש  תירשפא  תפסות  אוה  הרודפ 13  לש  הזה  'ר  ציפה

הנומת ןיכהלו  םישמתשמה , תונובשחב  ישיאה  עדימה  תא  רידגהל  רשפאמ  הזה  ילכה  ןיטולחל . שדחמ  בצוע  םישמתשמה  תונובשח  ילכ 
תורבחתה ומכ  תופסונ  תורבחתה  תויורשפא  רידגהל  תוקזח , תואמסס  רוציל  םישמתשמל  רזוע  םג  אוה  ליפורפל . לילמס  וא  תישיא 

. תפתושמ תכרעמ  לש  להנמ  וא  ישיא  דיינ  בשחמ  לש  דיחי  םילעב  לש  הרקמב  ומכ  םישמתשמל  םידחוימ  םידיקפת  עובקלו  תיטמוטוא ,
ירופיש לע  ףסונ  עדימל   “ החטבא , ” ףיעס 5.1 לא  רובע  . Fedora Desktop SIG תצובקב םירבח  רפסמ  םשויו ע"י  ןנכות  הזה  'ר  ציפה

. הז 'ר  ציפב וללכנש  החטבאה 

הדוקפה תא  ץרה  זאו  , accountsservice- תוליבחה accountsdialog ו תא  ןקתה  שדחה , תונובשחה  ילכ  תא  תוסנל  ידכ 
.accounts-dialog

הדוקפ תרוש  קשממ  םיללוכה  תותשרה  להנמב  םירופיש  . 4.1.5
.“ תותשר , ” ףיעס 4.2 לא  רובע 

.Nvidia תיבמ ךסמ  יסיטרכ  רובע   Nouveau ישפוחה רביירדב  דמימ  תלת  תצאהב  תבחרומ  הכימת  . 4.1.6
הכימתה וישכעו  , Radeon ישפוחה רביירדה  תועצמאב  םישדח   ATI יסיטרכל תינויסנ  דמימ  תלת  תצאהב  הכימת  הללכ  הרודפ 12 

,Red Hat הלש , םינממהו  הרודפ  . NVIDIA יסיטרכ לש  בחר  ןווגמ  רובע   no uveau רביירדל הרודפב 13  הבחרוה  דמימ  תלת  תצאהב 
שמתשמל םינתונ  ונחנאש  ןמזב  דמימ . תלת  תצאהב  םיכמותה  ןיטולחל  םיישפוח  םירביירד  לש  יוסיכהו  תוכיאה  תא  רפשל  ידכ  םיצמאתמ 

תויעבל םימרוגו  םישגנתמ  ולאה  םירביירדהש  םיהזמ  םג  ונחנא  םינייניקו , םירוגס  םירביירדב  שומישה  תא  עומל  אל  רוחבל  תושפא 
םע חותפה  דוקה  תליהק  לש  תובייוחמה  תא  ריקוהל  םיפידעמ  ונחנא  (. FOSS  ) חותפה דוקה  תליהק  ירבח  ובתכנש ע"י  תונכותב 

תא רפשל  ידכ   Nouveau לש  Upstreamתליהק ה םע  םידבועו  םהלש , הדובעה  םע  םימאותש  םיישפוח  םירביירדל  ונלש  תובייחתהה 
. וזה השדחה  הנוכתהמ  תונהל  ידכ   mesa-dri-drivers-experimental הליבחה תא  ןקתה  טושפ  ולאה . םירביירדה 

לדחמה תרירב  תונומתה  ןגראמכ   F-Spot תאו   Gthumb תא ףילחמ   Shotwell . 4.1.7
F-Spo t תאו   Gt humb תא ףילחהו  , GNOME הדובעה ןחלוש  תביבס  רובע  ןנכותש  חותפ  דוקב  ישפוח  תונומת  ןגראמ  אוה   Sho t well

: םיאבה םיר  ' ציפב ךמות  אוה  הרודפב 13 . לדחמ  תרירבכ 

gPho t o תכמתנה ע"י  תילטיגיד  המלצמ  לכמ  תונומת  אביי 
ןמזה ותואב  ומלוצש  תונומת  םיליכמה  םיעוריא  יטמוטוא  ןפואב  ןגרא 

ךלש תונומתה  ףסוא  תא  ןגראל  ידכ  םיגתב  שמתשה 
קתוע לכל  קסיד  חטשב  שמתשהל  וא  רוקמה  תא  סורהל  ילב  תונומת , הנשמ  התאשכ  תינסרה  אל  הרוצב  ךורע 

הסאקיפ וא  רקילפ  קובסייפ , ב תונומת  םסרפ 
תחא הציחלב  יטמוטוא  רופיש 

תונומת ךותחו  ךופה  בבוס ,
. ךלש תונומתה  לש  עבצה  תרוטרפמטו  ןווגה  היוורה , הפישחה , תומר  תא  ןווכו  תומודא  םייניע  רסה 

Sho t well לש היירפסל  תאבוימ  אל  איה  םא  וליפא  הנומת , לכ  ךורע 

http://fedoraproject.org/wiki/Architectures


ירגאמב םיקזחותמו  םינימז  תויהל  םיכישממ   F-Spo t - http://yorba.org/shotwell/. Gt ו humb לא רובע  , Sho t well לע עדימ  דועל 
. הרודפ לש  הנכותה 

Pino םע  microblogging . 4.1.8
. לדחמ תרירבב  ללכנ  הדובע  ןחלוש  חוקל  , Pino רטיווטו ,  identi.ca ומכ םיתוריש  ךרד   microblogging-ב רבוגה  שומישב  ךומתל  ידכ 

: םיאבה םיר  ' ציפה ללוכ  םיר , ' ציפ הברהב  ךמותו  ריהמו , טושפ  אוה 

רטיווטבו  identi.caב הכימת 
םיבורמ תונובשח 

םישמתשמ רחא  בוקעל  קספה  וא  בוקע 
(twitו birdnest ומכ  ) רטיווט תוארמלו  רטיווטל  חוטב  רוביח  , identi.ca ייומד םירתא  םע  שומישל   status.net ירתאב הכימת 

ur1.ca- םע goo.gl, is.gd ו טנרטניא  תובותכ  רוציק 
טלקה הדשב  םישגדומ  טנרטניא  תובותכו  םיגת  םייוניכ ,

םיוות רתוי מ140  םע  תורישי  תועדוה 
( המישר / הרסה / הפסוה  ) םיפדעומב הכימת 

החיש תגוצת 

./http://pino-app.appspot.com-ב רקב  םיפסונ , םיטרפל 

Déjà Dup טושפה יוביגה  ילכ  . 4.1.9
תיישעבש תובכרומה  תא  איבחמ  אוה  הרודפב 13 .  GNOME הדובעה ןחלושב  לדחמה  תרירב  טושפה  יוביגה  ילכ  אוה   Déjà Dup

. עונמ רותב   duplicit yב שמתשמו  הנוכנ , הרוצב  םייוביג 

: תונוכת

Amazon S3 ללוכ םיקחורמ , וא  םיימוקמ  יוביג  ימוקימב  ךמות 
חטבואמ ןפואב  ךלש  עדימה  תא  ןיפצמו  סחוד 

םייוסמ יוביג  לכמ  רזחשל  ךל  רשפאמ  הרדהב , הבגמ 
םיעובק םייוביג  ןמזתמ 

GNOME לש הדובעה  ןחלוש  תביבסב  בוט  בלתשמ 

Simple Scan הקירסה ילכ  . 4.1.10
רשפאל ידכ  ןנכותש  שומישל , לק  םושיי  אוה   Simple Scan הרודפב 13 . לדחמה  תרירב  הקירסה  ילכ  אוה   Simple Scan

םינימז םיפסונ  םיטרפ  םיאתמה . טמרופב  ךמסמה  וא  הנומתה  תא  אביילו  םהלש  קרוסה  תא  רבחל  םישמתשמל 
./http://lwn.net/Articles/377063ב

: תואבה תומישמהמ  תחא  עצבל  םיכירצש  םישמתשמל  םינימז  ןיידע   GIMPולש ל ףסותהו   XSane םושייה 

םיקרוס לש  םינקתה  ילהנמ  םיעצומה ע"י  םירטמרפ  דוע  ןנווכ 
סקפ חולשל  וא  קיתעהל  ידכ  תורישי  קרוסב  שמתשה 

GIMP הנומתה דוביע  תנכותמ  תורישי  הקירס 

הליבחה םע  דחיב  ןקתומ   GIMP-ףסותה ל . PackageKit ב- הקיפרג  הקיפרג הצובקב  תילנויצפוא  הליבחכ  רחביהל  לוכי  יאמצעה  םושייה 
. הרחבנ הקיפרג  הצובקה  םא   GIMP לש  תישארה 

GNOME לש םיעבצה  להנמ  . 4.1.11
תישפוח הנכותב  שומיש  ךות  רתוי  תקייודמ  הרוצב  תודובע  סיפדהלו  גיצהל  םירחאו  םיבצעמ  םימלצ , םינמאל , רזוע  םיעבצ  לוהינ 

םג םישמתשמ  הלעפהה . עצמאב  םירבוחמ  םהשכ  םג  םיכסמה , בור  רובע  אמגה  תואלבט  תעיבקב  ךמות  םיעבצ  לוהינ  ןיטולחל .
םיינוציח םינקת  םע  םיקרוסו  תוגוצת  לייכלו  םהילע , הלופכ  הציחל  תועצמאב  ןרציה  וקפוסש ע"י   ICM וא  ICC יצבק ןקתהל  םילוכי 

. הרודפב בדנתמו   Red Hat תרבחב סדנהמ  סגוה , דר  ' ציר בתכנ ע"י  . ArgyllCMS הליבחה תועצמאב  םיעבצ  תורטמו 

. םיקרוסו תוספדמ  תוגוצתל , רתוי  קייודמ  עבצ  קיפהלו  טולשל  ךל  רזוע  םיעבצ  לוהינ 

Naut ilusב םירופיש  . 4.1.12
לוכי  nautilus ףסונב , שדחמ . ןגרוא  הז  בצמב  שמתשמה  קשממ  לדחמ . תרירבב  ןפדפד  בצמב  תעכ  שמתשמ   Naut ilus םיצבקה רייס 

. שדחה תלצופמה  הגוצתה  בצמב  היינשה , דיל  תחא  תויקת  יתש  עיצהל  וישכע 

. תורשפא רותב  ןימז  ןיידע  יבחרמ  בצמ 

Gnoteב םירופיש  . 4.1.13

http://yorba.org/shotwell/
http://pino-app.appspot.com/
http://lwn.net/Articles/377063/


ינוקיתו םירופיש  רפסמ  וב  שיו  הרודפב   GNOME רובע לדחמה  תרירב  תויקתפה  תנכות  איה  . T o mbo y לש ++ C טרופ איה   Gno t e
תואסרגב ורמשנש  תויקתפ  . freedesktop.org-מ XDG תויקתה ןקת  ירחא  בקוע  אוהו  תופסות , רפסמ  וישכע  שי   Gno t e ל- םיגאב .

. שמתשמה לש  תיבה  תייקיתב   local/share/gnote. הייקיתל  gnote. הייקיתהמ יטמטוטוא  ןפואב  תורבעומ  תומדוק 

GNOME לש  DVBתוריש ה . 4.1.14
ךירדמ ומכ  םירבד  איבמש  , GNOME לש  DVBתוריש ה וישכע ע"י  תלהונמ   T o t emב ( DVB  ) םיילטיגיד היזיוולט  ירודישב  הכימת 

(. Rygel םע  ) UPnP ךרד היזיוולט  יצורע  לש  אוצייו  שומישל , לק  ןונוויכ  (, EPG  ) ינורטקלא תוינכות 

Rhythmbox םע  iPhone-ו iPod T ouch לע הקיזומ  לוהינב  הכימת  . 4.1.15
רובע  Rhyt hmbo x ךרד הקיזומ  לוהינב  הכימת  הפיסומ  הרודפ 13  הרודפב 12 , הפסונש  םיצבקה  תכרעמל  השיגה  לע  ססבתהב 

. ולא םינקתהל  רתוי  םימיאתמ  םינוקייא  ףסונבו  , libgpod היירפסה ךרד   iPhone- ינקתה iPod Touch ו

Xfceב תונכות  ייוניש  . 4.1.16
: לדחמה תרירב  תונכותב  םייוניש  רפסמ  איבמ  הרודפ 13  לש   Xfceןיפס ה

Gigo lo - T ו hunar קפוסמ ע"י ולש  דוקפתהש  ןוויכמ  קרזנ ,  Gft p
. םיבאשמ תכירצו  תוריהמ  תוטשפב , תובשחתה  םע   Xfce הדובעה ןחלושל  ןנכותש  הידמ  ןגנ  , Paro leב ףלחוה   T o t em

Xscreensaverב ףלחוה   Gno me-screensaver
ןחלוש םע  רתוי  הבוט  הייצרגטניאו  ( RDP, XDMCP, SSH  ) םיפסונ םילוקוטורפב  ךמותש  , Remminaב ףלחוה   T igerVNC

. הוולנ חול  ןומושיי  תועצמאב   Xfce הדובעה

: םירושק 'ר  ציפ יפד 

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/ColorManagement

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/Gnome2.30

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/KDE44

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/Sugar_0.88

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/Moblin-2.2

ינויסינ אל  רבכ   Radeon םע דמימ  תלת  . 4.1.17
הרודפב 13. תינויסינל  תבשחנ  אל  רבכ   radeon רביירדה תועצמאב  דמימ  תלת  תצאהב  הכימת 

לדחמ תרירבב  היחה  הנומתב  לולכ  אל  רבכ   Abiword . 4.1.18
persistent תורשפאה םע   Live USB תרצי םא  לדחמ . תרירבב  הרודפ 13  לש  היחה  הנומתב  ללכנ  אל   Abiword חפנ , ילוקיש  תובקעב 

. םירחא םימושייו   Abiword תא ףיסוהל  לוכי  התא  חישקה , ןנוכל  היחה  הנומתה  תא  תנקתה  וא  , storage

םינשוימל םיבשחנ   hwbrowser-ו Kudzu םימושייה . 4.1.19
םילוכי םישמתשמ  . kudzu לע רתוי  תכמתסמ  אלו  הנכדוע   fwfstab הליבחה ושרפ .  hwbro wser יפרגה םושייהו   kudzu הליבחה

. םישורד םילכו  הכימת  קפסל  ידכ   udisks- תוליבחב udev ו שמתשהל 

תותשר . 4.2

תותשרה להנמב   Buletooth םע  DUN . 4.2.1
, בשחמה םע  רשוקמ  ןופלטשכ  (. DUN  ) Bluetooth גויח תשר  ךרד  םיבשחמל  דיינ  בחר  ספ  ףותישב  םיכמות  םינשי  םינופלט  הברה 

דיינ בחר  ספ  סיטרככ  המודמה  תילאירסה  האיציל  סחייתמ  בשחמה  זאו  המודמ , תילאירס  האיצי  קפסל  ןופלטהמ  שקבל  יושע  בשחמה 
.PPP רוביח ליחתמו   AT תודוקפ חלוש  ליגר ,

ןהירחאש תוציחל , רפסמב  םהלש  תשרה  רוביח  תא  רידגהל  םישמתשמל  תרשפאמ   gnome-bluetooth ףסותב תרפושמ  תוילנויצקנופ 
(. nm-applet  ) תותשרה תותשרה להנמ  להנמ ןומושיי  ןומושיי טירפתמ  םינימז  תשרה  רוביחו  ןופלטה 

. הרודפ םע  ואולמב  דקפתמ  וניאש  ישילש  דצ  ילכב  שמתשהל  וכרטצי  םהש  םוקמב  דחא  ילכ  וישכע  היהי  הרודפ  ישמתשמל 

תותשרה להנמל  הדוקפ  תרוש  קשממ  . 4.2.2
. יפרג קשממב  שמתשהל  ילב  תותשרה  להנמב  טולשל  םישמתשמל  רשפאמ  תותשרה  להנמ  לש  הדוקפה  תרוש  קשממ 

אלל תונוכממ  ףוסמהמ ,  NetworkManager לע טולשל  שמתשמל  םירשפאמש  םילכ  רצי  תותשרה  להנמ  לש  הדוקפה  תרוש  קשממ 
לע םיפדעומ   C-ב ובתכנש  םילכ  ןכל  דואמ , לילק  ילכ  היהיש  איה  וז  הנכות  לש  הרטמה  יואר .  CLI חוקל םע  לוחתאה , יטירסתמ  וא  ךסמ ,

.Python-ב ובתכנש  םילכ 

http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement
http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30
http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44
http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88
http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2


. תשרה תרוצת  דוחיאו  תרש  תביבסב  רתוי  םיאתמל  תותשרה  להנמ  תכיפה  הרודפל ע"י  רוזעי  תותשרה  להנמ  לש  הדוקפה  תרוש  קשממ 

תותשרה להנמב  דיינ  רוביח  בצמ  . 4.2.3
בצמו וכו )'  1x/EVDO וא  GPRS/EDGE/UMTS/HSPA  ) רלולסה תייגולונכט  תיחכונה , תואה  תמצוע  תא  הארמ  תותשרה  להנמ  ןומושיי 

. תכמתנ וזה  תוילנויצקנופה  ובש  סיטרכל  רבוחמ  בשחמהשכ  הדידנ 

ןקתהל יתמ  תעדל  ולכוי  םישמתשמ  רתוי , טושפל  דיינ  בחר  ספב  שומישה  תא  ךפוה  דיינ  רוביח  בצמ  םה : הרודפ  ישמתשמל  תונורתיה 
. ףסכ תצק  םישמתשמל  ךוסחל  ילוא  לוכי  הז  אל . וא  הנוש ) תירלולס  תשר  ךרד  םישלוג   ) םידדונ םה  םאו  תוא  שי  םהלש 

NFS . 4.2.4
.“ םיצבק תוכרעמ  , ” ףיעס 5.9 האר 

הספדה . 4.3

תוספדמל ןקתה  ילהנמ  לש  תיטמוטוא  הנקתה  . 4.3.1
PackageKit בשחמל , תרבוחמ  תכמתנ   USB תספדמשכ תוספדמל . ןקתה  ילהנמ  לש  תיטמוטוא  הנקתהל  הנוכת  תללוכ  הרודפ 13 

: הרודפ לש   Wikiב הנוכתה  ףדב  ןימז  ףסונ  עדימ  תספדמה . לש  םגדהו  ןרציל  םיאתמה  ןקתהה  להנמ  תא  ןיקתמו  שפחמ 
http://fedorapro ject.org/wiki/Features/AutomaticPrintDriverInstallation

Internat ionalizat ion . 4.4
.This section includes information on language support in Fedora

Fonts . 4.4.1

New Chinese fo nt . 4.4.1.1
.The default font fo r Simplified Chinese is now WQY Zenhei

Lo hit  Devanagari . 4.4.1.2
The new Lohit Devanagari font replaces the previous separate Lohit fonts fo r Hindi, Kashmiri, Konkani, Maithili,

Marathi, and Nepali. Any distinct glyphs for these languages needed in the future can be handled in Lohit Devanagari
.with Open Type Font locl tags

New Arabic script  fo nt s . 4.4.1.3
New Arabic script fonts from Paktype are available: paktype-ajrak, paktype-basic-naskh-farsi, paktype-basic-naskh-

.sindhi, paktype-basic-naskh-urdu, and paktype-basic-naskh-sa

IBus . 4.4.2
.Fedora 13 ships with IBus 1.3

IBus (Intelligent Input Bus) is an input framework for Linux that provides a full-featured and user-friendly user interface
:for input methods. Updates to  IBus in Fedora 13 include

General . 4.4.2.1

IBus now supports a global shared input method mode for all applications: the default is still to  use separate
.contexts

.IBus supports showing the languagebar in the status icon menu

.The new ibus-fbterm package provides IBus support in the fbterm framebuffer conso le

.The new ibus-xkbc package provides some support fo r X keyboard layouts

Chinese . 4.4.2.2

.ibus-pinyin engine has been reimplemented in C++ with improved performance o f fuzzy pinyin

ibus-table-quick was merged into  ibus-table-cangjie, and new tables added for Smart Cangjie 6, Quick (classic),
(. and Easy (Big

.ibus-chewing is fixed for Dvorak and Hsu support

http://fedoraproject.org/wiki/Features/AutomaticPrintDriverInstallation


Japanese . 4.4.2.3

:ibus-anthy now supports
.preferences o f symbol style and conversion mode

.Thumb Shift NICOLA-J, NICOLA-F and NICOLA-A layouts

.dictionary customization o f the default personal dictionary and extended personal dictionaries

.The new ibus-skk package adds support fo r the Simple Kana-to-Kanji (SKK) input method

Ko rean . 4.4.2.4

.ibus-hangul engine now supports Romaja style input fo r Western users

Automat ic installat ion of language packs . 4.4.3
A number o f large suite-type packages, such as OpenOffice.o rg, Eclipse , and KDE, package their translated content

separately as langpacks due to  size issues. Now with the langpack plugin, when yum  detects that a langpack is
needed and available for a package the user requests, yum  automatically downloads and installs the langpack as well.
The user no longer needs to  specifically request installation o f language support fo r these types o f suites. In the future

it will be possible to  extend this support further throughout the distribution. Refer to
.http://dingyichen.livejournal.com/17133.html fo r details

Glibc Locales and Collat ion . 4.4.4
:The fo llowing locales for glibc (the GNU C Library) have been added or updated in Fedora 13

.kok_IN (Konkani Language locale for India: around 3.6 million speakers) fo r Devanagari script added

.ps_AF (Pashto  Language locale for Afghanistan: around 35.5 million speakers) added

.co llation for Tamil and Assamese is now available in all locales

GDM . 4.4.5
.GDM  now reloads i18n files when users log out

הידמיטלומ . 4.5

תשר תומלצמב  רתוי  הבוט  הכימת  . 4.5.1
. תשר תומלצמ  לש  םימייק  םירביירדל  םיבר  םירופישו  םיגאב  ינוקית  םע  הרודפב 13 , רפתשהל  הכישממ  תשרה  תומלצמב  הכימתה 

(. תשר תומלצמ  ומכ  גהנתהל  תולוכיש  תוליגר  תומלצמ   ) לופכ - בצמ תומלצמ  רפסמל  םישדח  ןקתה  ילהנמ  וגזומ  ףסונב ,

KDEב  PulseAudio לש הייצגרטניא  . 4.5.2
םיר ' ציפהמ ונהי   KDE ישמתשמ הרודפב . לדחמה  תרירב  עמשה  ןורתפ  , PulseAudio םע  תרפושמ  הייצרגטניא  ללוכ   KDE 4.4

הרודפב 13: םיאבה 

. דבוע  PulseAudio - שכ  PulseAudio ינקתה  םניאש  םינקתה  הארי  אלו   PulseAudio תא  ההזמ   Pho no n
ינקתה להנל   Pho no n-תרשפאמש ל  mo dule-device-manager םשב השדח  תורשפא  תללוכ   PulseAudio

.PulseAudio
.PulseAudio ךרד  םישיגנה  םינקתהל  תויופידע  רדס  עובקל  רשפאמ   Pho no n "ל , נה תורשפאב  שומיש  תועצמאב 
. םינקתהה ןיב  םימושיי  זיזהל  רשפאמו  הנכות , - רפ תומצוע  ללוכ  , PulseAudio לש  לוק  תומצוע  וישכע  הארמ   KMix

הדוקפב שמתשהל  ךתורשפאב  ןימז , ןיידע   KMix רובע  ALSA לש יתרוסמה   backend-ה
. ההוז  PulseAudio םא  וליפא  וב  שומיש  חירכהל  ידכ   export KMIX_PULSEAUDIO_DISABLE=1

SIP Witch Domain תיינופלט . 4.5.3
Fedora 13 includes SIP Witch Domain Telephony, allowing users to  create and deploy scalable secure VoIP so lutions,
both for managing a local SIP based telephone system, and for calling remote users over the Internet without the need
for a service provider or central directory service. With SIP Witch and an SIP-compatible softphone such as T winkle  o r
Empat hy, users can replace propriety VoIP so lutions with secure, direct peer-to-peer communications using entirely

.free software

הרודפ לש   Live Images . 4.6
. הרודפב םינימזש  רתויב  םיבוטה  םיקחשמה  לש  המגדה  םע  יח   DVD קפסמ םיקחשמה  ןיפס 

http://dingyichen.livejournal.com/17133.html
http://fedoraproject.org/wiki/Games_Spin


.IC יבצעמל םילכ  לש  םלש  ףסרוא  קפסמ  הרודפ  לש  הקינורטקלאה  תדבעמ  ןיפס  הקינורטקלא , יננכתמל 

. תומייוסמ תורטמל  תודחוימ  תויח  תונומת  תודימתב  חתפמ  ( Fedora Spins SIG (http://fedorapro ject.org/wiki/SIGs/Spins תווצ

רושיקב רקב  (, Live Images  ) תויח תונומת  לע  דוע  אורקל  ידכ 
.http://fedorapro ject.org/wiki/FedoraLiveCD#Advantages_and_Limitations

תכרעמ ילהנמ  רובע  הרודפב  םייוניש  . 5

החטבא . 5.1

Dogtag Cert ificate System . 5.1.1
Dogtag Certificate System (DGS) is an enterprise-class open-source Certificate Authority (CA) supporting all aspects o f

certificate lifecycle management including Certificate Authority (CA), Data Recovery Manager (DRM), Online Certificate
Status Protocol (OCSP) Manager, Registration Authority (RA), Token Key Service (TKS), Token Processing System (TPS)

(. and smartcard management, through Enterprise Security Client (ESC

Refer to  the Dogtag Certificate System page on the Fedora wiki fo r additional details —
.http://fedorapro ject.org/w/index.php?title=Features/DogtagCertificateSystem

modprobe Whitelist . 5.1.2
mo dpro be  Whitelist allows system administrators in high-security situations to  limit the modules loaded by

mo dpro be  to  a specific list o f modules configured by the administrator. This limit makes it impossible for unprivileged
users to  explo it vulnerabilities in modules that are not ordinarily used, fo r example, by attaching hardware. The amount

.o f potentially vulnerable code that can run in the kernel is therefore limited

mo dpro be  can also  run specified commands instead o f loading a module (using the install configuration directive);
this is restricted using the same whitelist as well. To help system administrators compile the whitelist, additional
functionality is added to  mo dpro be : it will be possible to  log all information (similar to  using modprobe -v) to  a

specified file, including mo dpro be  actions run in the dracut  initrd. A script will be provided that compiles a
.proposed whitelist from the logged data

Use this whitelist to  reduce the kernel-space attack surface considerably and avo id risk o f vulnerabilities in rarely-used
kernel-mode code. A sample desktop Fedora system currently has 79 modules loaded, out o f 1964 available modules

(4%). When counting code size, and the main kernel file (/boot/vmlinuz*) is included, the sample desktop system
(. runs 8.36 MB of kernel-space code, out o f 34.66 MB available (24%

Refer to  the Modprobe Whitelist feature page on the Fedora wiki fo r a more complete description o f this feature:
http://fedorapro ject.org/w/index.php?title=Features/ModprobeWhitelist

םישמתשמה תונובשח  גולאיד  . 5.1.3
דיחי שמתשמ  םע  תוכרעמב  שמתשמ  עדימ  ךורעלו  ישדח  םישמתשמ  רוציל  ידכ  םשויו  שדחמ  ןנכות  שדחה  םישמתשמה  תונובשח  גולאיד 
syst em-co nfig-user, ומכ םילכ , ןווגמב  ןכל  םדוק  הנימז  התיהש  תוילנויצקנופה  תא  ללוכ  שדחה  גולאידה  תונטק . תוסירפב  וא 

. דחא םוקמב  הנימזל  תוילנויצקנופה  לכ  תא  ךפוהו  , gno me-abo ut -me , gdmset up and po lkit -gno me-aut ho rizat io n

http://fedorapro ject.org/w/index.php? םיפסונ : םיטירפ  ללוכ  הרודפ  לש  יקווב   User Account Dialog ףדה
title=Features/UserAccountDialog

Policy Kit  One . 5.1.4
Po licyKit One  replaces the o ld deprecated Po licyKit  and gives KDE users a better experience o f their applications

and desktop in general. The Fedora 12 KDE Desktop Edition used Gno me Aut hent icat io n Agent  . Po licyKit One
.makes it possible to  utilize the native KDE authentication agent, KAut h in Fedora 13

For a complete description o f this feature, refer to  the KDE PolicyKit One Qt page on the Fedora wiki:
http://fedorapro ject.org/w/index.php?title=Features/KDE_PolicyKitOneQt

( היצזילאוטריוו  ) הימדה . 5.2

Kernel Accelerat ion for KVM Networking . 5.2.1
The VHost Net feature moves the task o f converting virtio  descriptors to  skbs and back from qemu userspace to  the
kernel driver. This was shown to  reduce latency by a factor o f five, and improve bandwidth from 90% native to  95% of

http://chitlesh.fedorapeople.org/FEL/
http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Spins
http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD#Advantages_and_Limitations
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/DogtagCertificateSystem
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/ModprobeWhitelist
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/UserAccountDialog
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/KDE_PolicyKitOneQt


.native on some systems

.This feature is activated by using -netdev options (instead o f -net) and adding the vhost=on flag

For more information, refer to  http://fedorapro ject.org/wiki/Features/VHostNet

KVM Stable PCI Addresses . 5.2.2
KVM guests in Fedora now have stable PCI addresses, reducing the chance that Windows guests will require

.reactivation as guest configuration is modified

KVM guest virtual machine devices retain their PCI address allocations as o ther devices are added or removed from
.the guest configuration

: האר ףסונ , עדימל 

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/KVM_Stable_PCI_Addresses

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/KVM_Stable_Guest_ABI

Virt  x2apic . 5.2.3
X2apic improves guest performance by reducing the overhead o f APIC access, which is used to  program timers and
for issuing inter-processor interrupts. By exposing x2apic to  guests, and by enabling the guest to  utilize x2apic, we

.improve guest performance

.Fedora 13 supports x2apic in both the host and guest ro les

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/Virtx2apic האר ףסונ , עדימל 

Virt io-Serial . 5.2.4
The virtio-console pci device is now equipped to  handle multiple conso le ports as well as generic ports fo r guests

.running on top o f qemu and KVM. This facilitates simple communication between guest and host

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/VirtioSerial האר ףסונ , עדימל 

Virtualizat ion T echnology Preview Repo . 5.2.5
The Virtualization Preview Repository exists fo r people who would like to  test the very latest virtualization-related

packages. This repo is intended primarily as an aid to  testing and early experimentation. It is not intended for
.deployment on production systems

http://fedorapro ject.org/wiki/Virtualization_Preview_Repository האר ףסונ , עדימל 

Xen Kernel Support . 5.2.6
The kernel package in Fedora 13 supports booting as a guest domU, but will no t function as a dom0 until such support

.is provided upstream

.The most recent Fedora release with dom0 support is Fedora 8

Booting a Xen domU guest within a Fedora 13 host requires the KVM-based xenner. Xenner runs the guest kernel
.and a small Xen emulator together as a KVM guest

: האר ףסונ , עדימל 

http://sourceforge.net/pro jects/kvm

/http://kraxel.fedorapeople.org/xenner

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/XenPvops

http://fedorapro ject.org/wiki/Features/XenPvopsDom0

Important — Suitable hardware required

KVM requires hardware virtualization features in the host system. Systems lacking hardware virtualization do not
.support Xen guests at this time

טנרטניא יתרש  . 5.3

http://fedoraproject.org/wiki/Features/VHostNet
http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_PCI_Addresses
http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_Guest_ABI
http://fedoraproject.org/wiki/Features/Virtx2apic
http://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtioSerial
http://fedoraproject.org/wiki/Virtualization_Preview_Repository
http://sourceforge.net/projects/kvm
http://kraxel.fedorapeople.org/xenner/
http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvops
http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvopsDom0


'י צאפא . 5.3.1
רושיקב םיפסונ  םיטרפ  אוצמל  ןתינ  םיגאב . ינוקית  קר  ללוכ  הזה  גורדשה  הסרגל 2.2.14 . הסרגמ 2.2.13  גרדוש   ht t pd םושייה

.http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.2

varnish . 5.3.2
וניאש  varnish לש תורדגהה  תפש  ריבחתב  יוניש  שי   2.1.x תואסרגה תרדסב  . 2.1.x תרדסל  2.0.x תרדסמ הגרדוש   varnish הליבחה

. תונשיה תואסרגה  םע  םאות 

תונתשהל תובייח  תורדגהה 

. ינדי ןפואב  תורדגהה  תא  תונשל  ילב   varnish תא ץירהל  ולכוי  אל  הרודפל 13  הרודפמ 12  םיגרדשמש  םישמתשמ 

הנפ אנא  ףסונ , עדימל  דבלב . האירקל  וישכע  אוה   .* obj- ו , vcl_fetch-ב  .* beresp וישכע ארקנ   .* obj-אוה ש ירקיעה  יונישה 
.http://varnish-cache.org/wiki/changelog_2.0.6-2.1.0 לא

ראוד יתרש  . 5.4

cyrusimap . 5.4.1
The latest stable and current release o f the cyrus-imapd server is 2.3.16 which includes support fo r replicated

mailboxes, unified murder configuration, delayed expunge, separate metadata partitions, Sieve extensions, and much
more. It requires SASLv2. For specifics about the changes refer to  http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/changes.html. If

you are using SQL detection, some changes may be required (http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/install-
(. upgrade.html

dovecot . 5.4.2
do veco t  has been upgraded to  1.2.11. In earlier versions, some very large headers were sent which could result in a

denial o f service. This update fixes that problem, in addition to  some security improvements. Details can be found at
(. http://dovecot.org/doc/NEWS. (Note that Fedora 12 included version 1.2.6

fetchmail . 5.4.3
Fedora 13 includes version 6.3.14 o f fet chmail. This update fixes some security-related bugs and restores IMAP2

support fo r some servers. Details o f the changes can be found at http://developer.berlios.de/pro ject/shownotes.php?
.group_id=1824&release_id=17213

sendmail . 5.4.4
. החטבא ירופיש  המכ  םג  םיללוכה  םיגאב , ינוקית  רפסמ  וז  הסרגב  שי  הסרגל 8.14.4 . ןכדוע   sendmail

Zarafa Open Source edit ion . 5.4.5
Zarafa Open So urce edit io n is a groupware suite that is new to  Fedora. It provides integration with existing Linux

mail servers and uses Ajax to  create a user interface that is intuitive to  users o f Micro so ft  Out lo o k. Zarafa Open
Source edition includes an IMAP4 and a POP3 gateway as well as an iCal/CalDAV gateway. It combines a high degree

.o f usability with the stability and flexibility o f a Linux server

םינותנ דסמ  יתרש  . 5.5

db4 . 5.5.1
- ו שדח ,  db_sql ילכ םירפושמ , םיעוציב  תללוכ  וזה  הסרגה  . Berkeley db4 םינותנה דסמ  לש  הסרג 4.8.26  תא  תללוכ  הרודפ 13 

. םיפסונ  APIs

MySQL . 5.5.2
לש רורחשה  תורעה  תא  האר  השדח . לופכש  תלוכי  תללוכ  וזה  הסרגה  הסרגמ 5.1.39 .)  ) הסרגל 5.1.44 ןכדוע   mysql םינותנה דסמ 

http://lists.mysql.com/announce/664, http://lists.mysql.com/announce/660,-ב  MySql
http://lists.mysql.com/announce/639- ו , http://lists.mysql.com/announce/654, http://lists.mysql.com/announce/645

. םיפסונ םיטרפל 

http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.2
http://varnish-cache.org/wiki/changelog_2.0.6-2.1.0
http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/changes.html
http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/install-upgrade.html
http://dovecot.org/doc/NEWS
http://developer.berlios.de/project/shownotes.php?group_id=1824&release_id=17213
http://lists.mysql.com/announce/664
http://lists.mysql.com/announce/660
http://lists.mysql.com/announce/654
http://lists.mysql.com/announce/645
http://lists.mysql.com/announce/639


Postgresql . 5.5.3
ךירצ התא  , hash indices ךל שי  םא  םיגאב , ינוקית  רקיעב  הליכמ  וז  הסרגש  תורמל  הסרגל 8.4.2 . ןכדוע   po st gresql םינותנה דסמ 

האר ונקותש  םיגאב  לש  האלמ  המישרל  (. dump שורד אל   ) גורדשה ירחא  ולאה  תואלבטל   REINDEX עצבל
.http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/release-8-4-2.html

sqlite . 5.5.4
תויצקנופו  pagramas רפסמ הפיסומ  וזה  הסרגה  הסרגל 3.6.23 . הסרגמ 3.6.17  גרדוש   sqlit e םינותנה  דסמ  הרודפ 13 , רובע 

. םייונישה לש  האלמ  המישרל   http://www.sqlite.org/changes.html האר םיבר . םיגאב  ינוקית  ףסונבו  תושדח ,

(Windows םע תומיאת   ) הבמס . 5.6
Windows תוטלחהב אלמ  שומיש  םיללוכ  םייוניש  הסרגל 3.5.0 . ונכדוע  ולש  םינושה  םיקשממהו  םיפסותה  תוחוקלה , , samba םושייה

ןימז לבא  לולכ , אל  רבכ   Using Samba HTML-רפס ה תומיאה . ןומטמו  ןמז  תומתוחל 
.http://www.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html-ב

ידכ  http://www.samba.org/samba/history/samba-3.5.0.html תא אורקל  ץלמומ  תכרעמ  ילהנמל  . smb.conf-ב םייוניש  רפסמ  שי 
. םיטרפה לכ  תא  לבקל 

System Daemons . 5.7

mdadm . 5.7.1
The mdadm  program contro ls Linux md devices (redundant arrays of independent disks implemented in so ftware, or

software RAIDs). It can create, assemble, report on, and monitor arrays and can also  move spare storage between
.arrays when needed

The version o f mdadm  in Fedora 13 has been upgraded from version 3.0.2 to  version 3.1.1. The most important
:changes include

.you can no longer stop a container when the members within it are still active

a homehost parameter has been added to  the AUTO config line. When used with the -all option, this parameter
causes mdadm  to  assemble any array that belongs to  this host automatically, but not to  assemble any o ther

.arrays automatically

previously, arrays with interdependencies had to  be listed in mdadm.conf in a specific order. Now, the order is
.not important

openssh-server . 5.7.2
.Openssh-server is a open-source server daemon for the SSH pro toco l

The version o f o penssh-server in Fedora 13 has been upgraded from version 5.2p1 to  version 5.4p1. The most
:important changes include

.SSH pro toco l 1 is disabled by default

.added support fo r PKCS#11 tokens

added support fo r certificate authentication o f users and hosts using a new, minimal OpenSSH certificate format
(. (not X.509

.added a netcat mode that connects standard out on a client to  a single port fo rward on a server

.added the ability to  revoke keys to  sshd and ssh

.For more information, refer to  http://www.openssh.com/txt/release-5.4

םיתרשל םילכ  . 5.8
הרודפב 13. םיתרשו  תכרעמה  תרדגהל  םינושה  םייפרגה  םיקשממב  תופסותו  םייוניש  לע  עדימ  ללוכ  הז  ףיעס 

Udisks . 5.8.1
םיר ' ציפל יפרג  שמתשמ  קשממ  קפסמ   palimpsest ילכה  הרודפב 13 .  multipath ינקתהבו  LVM-ב ךמות   udisks ןוסחאה תוריש 

. תילנויצפוא תקחורמ  השיג  רשפאמו  קשממ , ירופיש  רפסמ  וישכע  ללוכ  אוה  ףסונבו  ולאה ,

.http://fedorapro ject.org/wiki/Features/UdisksImprovements לא רובע  ףסונ , עדימל 

םיצבק תוכרעמ  . 5.9

http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/release-8-4-2.html
http://www.sqlite.org/changes.html
http://www.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html
http://www.samba.org/samba/history/samba-3.5.0.html
http://www.openssh.com/txt/release-5.4
http://fedoraproject.org/wiki/Features/UdisksImprovements


Btrfs . 5.9.1
Btrfs is under development as a file system capable o f addressing and managing more files, larger files, and larger

vo lumes than the ext2, ext3, and ext4 file systems. Btrfs is designed to  make the file system to lerant o f errors, and to
facilitate the detection and repair o f errors when they do occur. It uses checksums to  ensure the validity o f data and

.metadata, and maintains snapshots o f the file system that can be used for backup or repair

This filesystem snapshot feature is available in Fedora for the first time in Fedora 13. An automatic snapshot is created
.every time that the yum  package manager performs an installation or upgrade

Brtfs תציחמ רוציל  הצור  התא  םא  לדחמ . תרירבב  התוא  העיצמ  אל  הנקתהה  תנכות  חותיפ , יבלשבו  תינויסינ  ןיידע  איה   Brtfs-ןוויכמ ש
.btrfs לוחתאה תורשפא  םע  הנקתהה  ךילהת  תא  עצבל  בייח  התא  ןנוכ , לע 

. תומייק  brtfs תוציחמ ןגעלו  תשגל   Anaconda-תרשפאמ ל  CD וא  DVD תססובמ הנקתהב   btrfs לוחתאה תורשפא  תרבעה 
. הרודפ לש  היח  הידמ  םע  תדבוע  אל  וזה  תורשפאה 

תינויסינ ןיידע   Btrfs

רובע  Brtfs-ב רוחבל  ץלמומ  אל  םיצבקה . תכרעמ  םע  תוסנתהל  ךל  רשפאל  ידכ   Brtfs תא תללוכ  הרודפ 13 
. תובושח תוכרעמ  לש  הלועפל  ינויח  עדימ  וא  בושח  עדימ  תוליכמש  תוציחמ 

NFS . 5.9.2
NFS-ב הכימתב  םירופיש  רפסמ  תללוכ  הרודפ 13 

לדחמ תרירבכ   NFSv4 . 5.9.2.1
אוה הסרגב  ךמות  תרשה  םא  הסרגב 4 . ךמות  תרשה  םא  קודבי   NFSv4 הסרגל 4 . התנוש  לדחמה  תרירב   NFS-לוקוטורפ ה תסרג 

הסרג 3. םע  רבחתי  אוה  תרחא  רבחתי ,

One major benefit is performance. In version 4, the server has state which means it can communicate with each NFS
client. This means the server can issue things called delegations (or leases) fo r files allowing the v4 client to

.aggressively cache, which drastically cuts down on network traffic between the client and server

NFS IPv6 חוקל . 5.9.2.2
NFS Client IPv6 supports the mounting o f NFS servers over IPv6. The benefits fo r Fedora users is that now servers and

.network file systems can talk to  each o ther over IPv6 networks

( הקיפרג  ) X תונולחה תכרעמ  . 5.10
.X.org הרודפ , םע  קפוסמה   X תונולחה תכרעמ  שומימל  עגונה  עדימ  ליכמ  הז  קלח 

DisplayPort . 5.10.1
רובע  DisplayPort תכימת הגיצמ  הרודפ 13  . DVI ־מ רתוי  הברהל  לגוסמש  לוקוטורפו  שדח  ילטיגיד  הגוצת  רבחמ  וניה   DisplayPort

.ATI Radeon ־ו  NVIDIA לש הגוצת  ימאתמ 

As a benefit to  Fedora users DisplayPort has a higher link bandwidth than dual- link DVI. Monitors can take advantage o f
this by providing higher reso lutions, higher co lor depths, and higher refresh rates. DisplayPort also  runs at a lower

vo ltage than DVI and LVDS, using less power. Future laptops will likely switch to  embedded DisplayPort fo r the local
.panel fo r this reason

No uveau DisplayPo rt . 5.10.1.1
.NVIDIA תרמוח רובע  הבילה  לש  םינקתהה  ילהנמבו   X ־ב  DisplayPort רובע תרבגומ  הכימת  הנשי 

.http://www.fedorapro ject.org/wiki/Features/NouveauDisplayPort תבותכב הרודפ  לש   Wiki ־ב אוצמל  ןתינ  וז  הנוכת  לע  םיטרפ 

Radeo n DisplayPo rt . 5.10.1.2
: לא רובע  . Radeon תרמוח רובע  הבילה  לש  םינקתהה  ילהנמבו   X ־ב  DisplayPort רובע תרבגומ  הכימת  הנשי 

.http://fedorapro ject.org/wiki/Features/RadeonDisplayPort

ישילש דצ  ידי  לע  םיקפוסמה  הגוצת  ינקתה  ילהנמ  . 5.10.2
ינקתה ילהנמב  שומישל  םיטרופמ  היחנה  יווק  לבקל  ידכ  , Xorg לש ישילש  דצ  ידי  לע  םיקפוסמה  הגוצת  ינקתה  ילהנמ  דומעל  רובע 

http://www.fedoraproject.org/wiki/Features/NouveauDisplayPort
http://fedoraproject.org/wiki/Features/RadeonDisplayPort


http://fedorapro ject.org/wiki/Xorg/3rdPartyVideoDrivers ישילש : דצ  ידי  לע  םיקפוסמה  הגוצת 

םיחתפמל הרודפב  םייוניש  . 6

חותיפ . 6.1
טסו רתויב , תושדחהו  תובוטה  חותיפה  תוביבס  תוירלופופה , תונכתה  תופש  לכ  תא  ללוכה  חותיפ , ילכ  לש  רישע  טס  תללוכ  הרודפ 13 
האר ונכדועש , חותיפה  יביכר  תואמ  לש  האלמ  המישרל  הרודפב 13 . םילודגה  םייונישה  לע  עדימ  ללוכ  הזה  קלחה  תוירפס . לש  ףיקמ 

.http://docs.fedorapro ject.org-ב הרודפל 13  תוינכט  תורעה  ךמסמ 

Tools . 6.2

Boost . 6.2.1
Fedora 12 includes Boost 1.39. In Fedora 13, there is an upgrade to  Boost 1.40, which, due to  some improvements in

the way Boost is built, allows Fedora to  be in closer sync with the upstream development. The release notes for Boost
.can be found at http://www.boost.org/users/history/version_1_40_0

Systemtap Stat ic Probes . 6.2.2
Systemtap has been extended to  support user space tracing, and in particular to  support static (dtrace compatible)
markers enabled in various programs in Fedora. This enables users, developers and administrators a high level

.overview of what is go ing on with their system or deep down in a specific program or subsystem

.Systemtap comes with a tutorial, a language reference manual, a tapsets reference and an examples directory

Python 3 . 6.2.3
.Fedora now includes a Python 3 runtime, parallel- installable with our existing Python 2 runtime

Python 3 versions o f many libraries are available with more underway. For an update on the current status refer to
.http://fedorapro ject.org/wiki/Features/Python3F13

Easier Python Debugging . 6.2.4
The gdb debugger has been extended so that it can report detailed information on the internals o f the Python 2 and
Python 3 runtimes. Backtraces invo lving Python will now by default show mixed C and Python-level information on

.what such processes are do ing, without requiring expertise in the use o f gdb

The GCC Compiler Collect ion . 6.3
.gcc has been upgraded from 4.4.2 to  4.4.3. This includes gcc, gcc-c++ , gcc-fo rt ran, gcc-gnat , and gcc-o bjc

GCC now uses Implicit  DSO linking . 6.3.1
:Key po ints

.ld will no  longer automatically search in the dependencies o f linked objects  .1

.If your pro ject used both libraries A and B, it will no t compile unless A and B are both explicitly linked  .2

There are more explanations on the GCC features page on the Fedora wiki:  .3
.http://fedorapro ject.org/w/index.php?title=UnderstandingDSOLinkChange

:Under the new changes, if your package fails its build with a message like

/usr/bin/ld: gpx-parser.o: undefined reference to symbol 'acos@@GLIBC_2.0'
/usr/bin/ld: note: 'acos@@GLIBC_2.0' is defined in DSO /lib/libm.so.6 so try adding it to 
the linker command line

.Then the line that builds the specified .o needs to  explicitly link libm

.builtin_stdarg_start has been completely removed from gcc 4.4.3_ . 6.3.2
builtin_stdarg_start will return a undefined reference to  _builtin_stdarg_start because o f the depreciation_

.o f <stdarg.h> in gcc 4.x The replacement is _builtin_va_start

http://fedoraproject.org/wiki/Xorg/3rdPartyVideoDrivers
http://docs.fedoraproject.org
http://www.boost.org/users/history/version_1_40_0
http://fedoraproject.org/wiki/Features/Python3F13
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=UnderstandingDSOLinkChange


Java . 6.4
The NetBeans integrated development environment has had a major update to  version 6.8. Users should read the

.NetBeans Release Notes page to  see detailed release notes for this version

This release also  introduces the IntelliJ IDEA Community Edition integrated development environment to  the Fedora
.package co llection

Haskell . 6.5
Fedora 13 features ghc-6.12.1, which now supports shared libraries on Linux. All ghc library packages in Fedora

should now provide a main shared library package for runtime, in addition to  the devel, doc, and prof subpackages.
ghc-macro s has been expanded to  make packaging even easier, hiding the tedious, error-prone subpackaging

.process

.Darcs has been upgraded to  the new major version 2.4 with many new features and improvements

Eclipse . 6.6
(. Galileo  SR1  ) הסרגל 3.5.1 ןטק  ןוכדיע  הרבע   Eclipse

רוקמ דוק  דוחיא  ילכ  (, eclipse-collabnet-merge הליבח  ) Co llabNet Merge Client תא םיללוכ  הרודפב   Eclipse-םישדח ל םיפסות 
.Slice יצבק לוהינל  ילכ  (, eclipse-slice2java הליבח  ) Slice2Java- לע Subclipse ו הנבנש  םדקתמ 

(. -* eclipse-mdt- *- ו eclipse-emf תוליבחה  ) םילדומ ססובמ  חותיפל   frameworks- םילכ ו דוע  םג  תללוכ  וישכע  הרודפ 

סקוניל תביל  . 6.7
הרודפב 13. תרדסמ 2.6.33  הבילל  םירושקש  בושח  עדימו  םייוניש  הסכמ  הזה  ףיעסה 

אל תויהל  היושע  הרודפב  הבילה  ךכש , ןוויכמ  םיפסונ . םיר  ' ציפו םיגאב  ינוקית  הבילב , םירופישל  םיפסונ  םיאלט  ליכהל  היושע  הרודפ 
.http://www.kernel.org תבותכב  kernel.org רתאהמ ( vanilla kernel  ) הלינו תביל  הנוכמה  הבילל  ןיטולחל  ההז 

: תואבה תודוקפה  תא  ץרהו  ( source RPM  ) רוקמה תליבח  תא  דרוה  םיאלטה , לש  המישר  גישהל  ידכ 

rpm -qpl kernel-<version>.src.rpm

םייוניש תמישר  . 6.7.1
: האבה הדוקפה  תא  ץרה  הליבחב , םייונישה  לש  המישר  גישהל  ידכ 

rpm -q --changelog kernel-<version>

םייפיצפס םירופיש  םגו  הבילה , תליבח  לע  ולחוהש  ( upstream  ) םרזה הלעמב  םייוניש  תודוא  םיכרע  הליכמ  וזה  המישרהש  בל  םיש 
לש ה- הסרג  לכב  םייונישה  לש  האלמ  המישר  םרזה . הלעמבש  הבילב  ןיידע  םינימז  אלש  םירופישו  םיגאב  ינוקית  ןוגכ  הרודפל 

רובע םייונישה  תמישר  המגודל  , <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-<version תבותכב הנימז   upstream
.http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.33 תבותכב תאצמנ  תביל 2.6.33 

If you need a user friendly version o f the changelog, refer to  http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges. A short and full
.diff o f the kernel is available from http://kernel.org/git. The Fedora version kernel is based on the Linus tree

רושיקב רקב  , upstream-תבילב ה םילודגה  םייונישה  לש  יתודידי  דועית  ךירצ  התא  םא 
.http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges

.http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/to rvalds/linux-2.6.git;a=summary תבותכב הנימז  הבילב  םייונישה  לש  האלמ  הירוטסיה 

.http://cvs.fedorapro ject.org תבותכב תונימז  הרודפבש  הבילה  תסרג  רובע  ושענש  תומאתה 

הביל חותיפל  תוננוכתה  . 6.7.2
השורד  kernel-devel הליבחה קר  וישכעש  ןוויכמ  תונשי , תואסרגב  הנימז  התייהש   kernel-source הליבחה תא  תללוכ  אל  הרודפ 13 

. םיינוציח םילדומ  תונבל  ידכ 

םיגאב חוויד  . 6.7.3
לוכי םג  התא  סקוניל . תבילב  םיגאב  חוויד  לע  עדימ  רובע   http://kernel.org/pub/linux/docs/lkml/reporting-bugs.html האר

. הרודפל םייפיצפס  םיגאב  לע  חוודל  ידכ   http://bugzilla.redhat.com-ב שמתשהל 

םימייוסמ דעי  ילהק  רובע  הרודפב  םייוניש  . 7
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הקיטמתמו עדמב  שדח  המ  . 7.1
Fedora 13 includes a range o f packages for science and mathematics. The fo llowing packages have been updated for

.Fedora 13

A large number o f o ther packages have undergone minor or bugfix updates. Refer to  Fedora 13 Technical Notes at
.http://docs.fedorapro ject.org for details

EMBOSS . 7.1.1
Version 6.2.0 o f EMBOSS  now includes the capability to  read additional file fo rmats as well as updated versions o f

current fo rmats. There are a number o f new capabilities, and some changes required in scripts. Details o f these
.changes can be found at http://emboss.sourceforge.net/developers/changelog.html#0

Macaulay2 . 7.1.2
Macaulay2 now includes certification o f new packages that have been approved for publication in peer-reviewed

journals, as well as a large number o f new programs and packages. Some capabilities have been improved or
changed. Users should review http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2/doc/Macaulay2-

.1.3.1/share/doc/Macaulay2/Macaulay2Doc/html/_changes_cm_sp1.3.html fo r details on these improvements

R . 7.1.3
R has been upgraded to  2.10.1. There are a number o f new features as well as a long list o f bugfixes. For specifics refer
to  https://svn.r-pro ject.org/R/trunk/NEWS (scro ll down to  2.10 and 2.10.1). Many R-related packages and emacs modes

.have also  been upgraded

ugene . 7.1.4
Fedora 13 includes version 1.6.1 o f ugene . The upgrade is strongly recommended as there are some fixes to  serious

bugs. If you prefer to  compile the package rather than installing from the RPM, you should review
http://ugene.unipro .ru/news.html#160210 for specific actions that you need to  take to  make the upgrade successful.

.This is not necessary for a normal install using yum  o r PackageKit

םילגעמ ןונכת  . 7.2
םילודג םייוניש  םה  םיאבה  םייונישה  . PCB תסירפו םילגעמ  תיימדה  תיטמכס , הדיכלל  םימושיי  לש  המלש  הכרע  תללוכ  הרודפ 13 
.http://docs.fedorapro ject.org תבותכב ןימזש   Technical Notes ךמסמב אצמיהל  היושע  האלמ  המישר  ולאה . םימושייב 

ngspice . 7.2.1
ngspice and tclspice have been upgraded to  Release 20. New features include .measure command for transient, ac

and dc analyses (still no t complete, e.g. DERIV is missing). Improved device support incudes an updated BISM4 model
.to  revision 4.6.5. Added PWL (PieceWise Linear) functionality fo r B (arbitrary generator) sources

pcb . 7.2.2
Fedora 13 includes version 0.20091103 o f pcb. There are a number o f new features including the ability to  add

attributes to  layers, to  add filters through the load file chooser dialog, allowing quoted and escaped strings, and many
new footprints. For a complete list o f new features, footprints and bug fixes, refer to  the news file at

.http://pcb.gpleda.org/news.html#20091103

Dia . 7.2.3
A number o f digital and electronic symbols have been added to  the drawing package, dia. New packages include dia-

.CMOS, dia-Digital, dia-electric2 and dia-electronic

Embedded Development . 7.3
Fedora 13 includes a range o f packages to  support development o f embedded applications on various targets. There

is broad support fo r the AVR and related parts as well as for the Microchip PIC. In addition, there are packages to
support development on o lder, less popular parts such as the Z80, 8051, and o thers. This section describes significant

changes for Fedora 13. For a more complete description refer to  Packages for embedded development on the wiki
 . available at http://fedorapro ject.org/wiki/Packages_For_Embedded_Development

avrdude . 7.3.1

http://docs.fedoraproject.org
http://emboss.sourceforge.net/developers/changelog.html#0
http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2/doc/Macaulay2-1.3.1/share/doc/Macaulay2/Macaulay2Doc/html/_changes_cm_sp1.3.html
https://svn.r-project.org/R/trunk/NEWS
http://ugene.unipro.ru/news.html#160210
http://docs.fedoraproject.org
http://pcb.gpleda.org/news.html#20091103
http://fedoraproject.org/wiki/Packages_For_Embedded_Development


avrdude  has been updated from 5.8 to  5.10. The new release includes support fo r additional part numbers as well as a
.number o f additional programmers

:Additional information

changes - http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00071.htm 5.9

changes - http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00092.html 5.10

piklab . 7.3.2
.piklab has been updated to  version 0.15.7

:Major changes include

Support fo r PICkit2V2 has been removed

ICD2 support has been greatly improved, including support fo r dsPIC33 devices

Toolchain and programmer selection have been moved to  the pro ject manager

.and much more

.For complete details, refer to  the Piklab change log at http://piklab.sourceforge.net/changelog.php

mcu8051ide . 7.3.3
mcu8051ide  has been upgraded to  version 1.3.3. In addition to  bugfixes, this release includes the fo llowing new

:features

RS232/UART debugger, too l intended for debugging in real hardware applications

(Symbol list (added on the right panel

Assembler has now support fo r assigning register names to  constants. So since this version you can write
:code like this

ABC   EQU   R0
      MOV   ABC, #55h   ; <- This will be compiled as "MOV R0, #55h

gnusim8085 . 7.3.4
Fedora 13 includes gnusim8085 version 1.3.6. This new release is now internationalized, and includes a number o f

usability improvements and new features. For a complete description, refer to  the announcement at
.https://launchpad.net/gnusim8085/+announcement/5242

avr-binut ils . 7.3.5
avr-binut ils has been updated to  2.20. There are a number o f new features as well as bug fixes. Refer to  the pro ject's

NEWS file fo r details at http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.87&content-
.type=text/plain&cvsroot=src&only_with_tag=binutils-binutils-2_20

avr-gcc . 7.3.6
avr-gcc has been updated to  4.5.0, along with avr-gcc-c++ . Refer to  http://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html fo r the

.details o f this upgrade

םיבבוח וידר  יליעפמל  שדח  המ  . 7.4
ןיפסב םילולכ  ולאה  םימושייה  בור  םיבבוח . םיאנורטקלאו  וידר  יליעפמ  ןיינעל  תויושעש  תוירפיסו  םימושיי  רפסמ  תללוכ  הרודפ 13 

. הקיטמתמו עדמ  , Embedded חותיפ םילגעמ , ןונכת  תחת  אצמיהל  םייושע  םיפסונ  םיניינעמ  םימושיי  . Fedora Electronic Lab
Applications for amateur radio ףדה תא  האר  הרודפב  םינימזש  םיבבוח  וידרל  םימושיי  לש  האלמ  המישרל 

. יקיווב אצמנש   http://fedorapro ject.org/wiki/Applications_for_Amateur_Radio-ב

לא רובע  םינטקו , םילודג  םייונישה , לכ  לע  אלמ  עדימל  הרודפ 12 . זאמ  ולא  םימושייב  םילודגה  םייונישה  לע  עדימ  ללוכ  הזה  ףיעסה 
.http://docs.fedorapro ject.org-ב הרודפל 13  תוינכט  תורעה 

hamlib . 7.4.1
: תוללוכ וז  הסרגב  תושדח  תולוכי  הסרגל 1.2.10 . ןכדוע   hamlib םושייה

New models: IC-7200, PCR-1500, PCR-2500, RX-340, R&S ESMC, BC898T, Si570 AVR-USB, Paragon
((skeleton

http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00071.htm
http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00092.html
http://piklab.sourceforge.net/changelog.php.
https://launchpad.net/gnusim8085/+announcement/5242
http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.87&content-type=text/plain&cvsroot=src&only_with_tag=binutils-binutils-2_20.
http://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html
http://fedoraproject.org/wiki/Applications_for_Amateur_Radio
http://docs.fedoraproject.org


(New ro tator backend: SPID, GS-232 (not A or B

:Fixes and features
TH-F7E, K2, FT-920, Yaesu NewCAT, IC-7000, IC-7800, IC-910, IC-718, IC-756PROIII, Tentec Orion,

Jupiter, RX320, AOR-8000, PCR-1000, Video4Linux, all the Kenwood backends, GS-232A

ABI version in backend symbols

)( expose PTT/DCD setup through rig_set_conf

Parallel port PTT now fo llowing cwdaemon (STROBE+INIT) interface

bindings

ltdl update

xast ir . 7.4.2
In addition to  many bug fixes in xast ir 1.9.6, shapes and termino logy have been updated to  conform to  NIMS standard

.ICS usage

יטפשמ עדימ  . A
.Red Hat, Inc ןמוממ ע"י הרודפ  טקייורפ 

ןוישיר . A.1
The Fedora License Agreement is included with each release. A reference version is available on the Fedora Pro ject
website: http://fedorapro ject.org/wiki/Legal/Licenses/LicenseAgreement The text o f and illustrations in this document
are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An
explanation o f CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors o f this

document, and Red Hat, designate the Fedora Pro ject as the "Attribution Party" fo r purposes o f CC-BY-SA. In
accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation o f it, you must provide the URL for the

.original version

רחסמ ינמיס  . A.2
Fedora Trademark לש םיאנתל  םיפופכ  םהו  . Red Hat, Inc תרבח לש  םימושר  רחסמ  ינמיס  םה  הרודפ  לש  וגולהו  ' Fedora'

םילעבה לש  שוכר  םה  םירחאה  רחסמה  ינמיס  לכ   Guidelines: http://fedorapro ject.org/wiki/Legal/TrademarkGuidelines
. םהלש םייקוחה 

תינוציח היינפה  . A.3
ןכותל םיארחא  אל  . Red Hat, Inc הרודפ . טקייורפ  ידי  - לע םיקזחותמ  אלו  תטילשב  םניאש  םירחא  םיבאשמל  רשקל  יושע  הזה  ךמסמה 

רושיא ע"י לע  העיבצמ  אל  הזכ  באשמל  רושיק  לכ  לש  הללכהו  דבלב , תוחונ  ימעטמ  ולא  םירושיק  םיקפסמ  ונא  ולאה . םיבאשמה  לש 
. תע לכב  םירושיק  תינכות  וא  רושיק  לכ  ריסהל  תוכזה  תא  םירמוש  ונא  הז . באשמל   Red Hat וא הרודפ  טקייורפ 

אוציי . A.4
http://fedorapro ject.org/wiki/Legal/Export לא הנפ  הרודפ . טקייורפ  לש  תונושה  תואסרגה  לע  לוחל  תויושע  תומייוסמ  אוציי  תולבגה 

. ףסונ עדימל 

יטפשמ עדימ  . A.5
Portions Copyright (c) 2002-2007 Charlie Poo le or Copyright (c) 2002- הרודפב . תונכותהמ  קלחל  עגונ  אבה  יטפשמה  עדימה 

2004 James W. Newkirk, Michael C. Two, Alexei A. Vorontsov or Copyright (c) 2000-2002 Philip A. Craig

ףסונ עדימ  . A.6
: הרודפ טקייורפ  רתאמ  ןימז  הרודפ  טקייורפ  לש  תואסרגהו  הזה  ךמסמה  תא  בבוסש  ףסונ  יטפשמ  עדימ 

http://fedorapro ject.org/wiki/Legal

B. Revision History
Mon 10 May 2010 John McDonough jjmcd@fedoraproject.org 13.0-3

Configuration change in varnish, BZ#588953
Incorrect link in kernel BZ#590492

Mon 26 Apr 2010 The Fedora Documentation Team release-notes@fedoraproject.org 13.0-2
Incorporate all known Fedora 13 content
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Fri 19 Mar 2010 John McDonough jjmcd@fedoraproject.org 13.0-1
Port content from Fedora wiki

Wed 17 Mar 2010 Rüdiger Landmann r.landmann@redhat.com 13.0-0
Clean out Fedora 12 content to  make way for Fedora 13
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