https://kubuntu.org/news/kubuntu-20-10-groovy-gorilla-released/

Kubuntu 20.10 Groovy Gorilla released
Kubuntu 20.10 Groovy Gorilla lançado
KDE Plasma - Desktop
A comunidade Kubuntu tem o prazer de anunciar o lançamento do Kubuntu 20.10
Groovy Gorilla.
Para esta versão, o Kubuntu é fornecido com o Plasma 5.19.5 e Aplicativos 20.08.
A área de trabalho traz uma nova aparência e um lindo design de papel de parede
selecionado pelo KDE Visual Design Group.

Cloud Ready Com o rápido crescimento das tecnologias nativas da nuvem, a
comunidade do kubuntu reconhece que os usuários do Kubuntu precisam de acesso às
tecnologias da nuvem e do contêiner.
O Kubuntu 20.10 também inclui LXD 4.6 e MicroK8s 1.19 para micro nuvens
resilientes, pequenos clusters de servidores que fornecem VMs e Kubernetes. Kubuntu
20.10 inclui aplicativos KDE 20.08.
Dolphin, o explorador de arquivos do KDE, por exemplo, adiciona visualizações
para mais tipos de arquivos e melhorias na forma como os nomes longos são resumidos,
permitindo que você veja melhor o que cada arquivo é ou faz.

O Dolphin também melhora a maneira como você pode acessar arquivos e
diretórios em máquinas remotas, tornando o trabalho em casa uma experiência muito
mais fácil.
Ele também lembra o local que você estava visualizando da última vez que o
fechou, tornando mais fácil continuar de onde você parou.
Para aqueles que gostam de fotografia, o aplicativo de gerenciamento de fotos
profissional do KDE, o digiKam acaba de lançar sua versão 7.0.0.

O destaque aqui é o recurso de reconhecimento inteligente de rosto que usa
aprendizado profundo para combinar rostos com nomes e até mesmo reconhecer animais
de estimação.
Se for o céu noturno que você gosta de fotografar, você deve tentar a nova versão
do Kstars.
Além de permitir que você explore o Universo e identifique estrelas de seu desktop
e telefone celular, os novos recursos incluem mais maneiras de calibrar seu telescópio e
obter a foto perfeita de corpos celestes.
E há muito mais: o emulador de terminal do KDE Konsole e Yakuake; Elisa, o
tocador de música que parece ótimo; a editora de texto Kate; Gwenview, visualizador de
imagens do KDE; e literalmente dezenas de outros aplicativos são atualizados com novos
recursos, correções de bugs e interfaces aprimoradas para ajudá-lo a se tornar mais
produtivo e tornar o tempo que você gasta com o software KDE mais agradável e
divertido.
Em 22 de outubro de 2020, Notícias da categoria,
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