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Læs lidt om hvor JEG synes at Linux skal vælges fremfor Windows!
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NU har jeg snart brugt et par år inde på ekspertens smarte og meget brugbare hjemmeside, og gang på
gange... ja faktisk på hver eneste side er der spørgsmål omkring Virus, XP Start problemer osv osv osv....

Her er så min mening om hvorfor Windows ikke er værd at spilde tid på!

LINUX Vs WINDOWS
Jeg installerede Linux for ca. 1 år siden nu, jeg var måske lidt skeptisk omkring hvad jeg gik indtil... men
var fast besluttet på at hvis andre kan, ja så kan jeg også!

Jeg havde før prøvet at DUAL Boote, hvilket IKKE lige var min kop The, der var ikke andet end bøvl om
hvad jeg nu skulle køre, og det endte altid med at det var Windows der blev bootet op for, fordi den kendte
jeg jo!

Til sidst røg Linux ud til fordel for Windows!

Et års tid gik da jeg læste lidt om Debian, en Linux der er hammer nem at opdater via apt-get og som er
hurtig og ikke særlig resource krævende!

Jeg fik downloaded min Net-Installer CD, som er en CD man lige brænder ud på 100MB, booter op på den
og installer direkte fra Internettet.....

Det gik sgu fint, og jeg valgt KUN at kører med Linux.... ingen DUAL Boot til mig tak!

Første Øjekast!
Jeg begyndte at fumle lidt rundt min min Linux, og fandt ud af at efter dig "Svære" ting var overstået var
det SLET ikke så slemt igen, nVidia Driveren, Java, Flash osv fandt jeg MEGET nemme Guides til på
Linuxin.dk, som er et forum som eksperten.dk!

Alle er meget hjælpsomme og stille og rolig har jeg fået mere og mere kendskab til Linux'en!

Desktoppen er Fed, nem at moduler, og man kan gøre næsten hvad man vil med den! Ikke nok med det,
så der flere slags alt efter om man er til Klik-N-Drag, eller mere til Konsollen!

Jeg er faldet for Gnome!

Desktoppen Gnome ligner meget Windows, med en "Start" knap, og programmerne der ligger inde i
Scrollbaren! Der findes Knock-Off's af ALT hvad der nu end findes til Windows! Office, Outlook, Regneark,
Tegneprogramer osv....

Windows eller ej...
Jeg begyndte lidt at savne min Windows Spil, så begyndte at studer WINE lidt mere, WINE står for WINE-IS-
NOT-A-EMULATOR, som kan emiter Windows's system kommandoer så man kan evt kører sin Microsoft
Office Pakke eller sin Quake!

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Det skal lige siges at nogen spil kan man installer Native, det vil sige at de er berengnet til både Windows
og Linux, det er bare en anden "Exe" fil der skal køres... mange Native Spil kan man finde en nye "Exe" fil
til på nettet, og så installer den bare som var det et andet Windows Spil... NO PROBLEMO!!

Man kan osse betale sig fra det, og få et abbonoment hos Transgaming (www.transgaming.com), hvor man
på en Point-N-Play program, som er HAMMER nem at installer Windows Spil med... og de understøtter
MANGE 1000'e spil! Den koster ca. 5 EUR om måneden! Og det er jeg faktisk ikke galt!

Virus'er og fejl
Nu er jeg fri for Virus'er, Fejl og andet utøj som tit ses på Windows... jeg kan frit gå på nettet uden at være
bange for at skulle kører antivirus osv hvergang jeg får en mail!

Der findes Anti-Virus programmer til Linux, men de scanner faktisk kun systemet for WIndows Virus'er da
der faktisk ikke findes nogen aktive Linux Vira! Grunden er at man som "Administrator" af et Linux system
SKAL accepter hver gang der kan være det mindste der kan ændre ens system!

Man kan oprettet Almindelig brugere, så ens børn og kone kan komme på nettet eller spillet et par spil
uden at skulle være bange for at de kan fucke ens system op.... herligt!

Og faktisk kan man lave grund-brugernes lave så de er lige så nemme at tage som i en Windows System!

Dagen i dag
Tjaaa... og her sidder jeg så, ca 1år efter jeg har geninstalleret mit system sidst, og jeg har ingen fejl,
ingen virus, ingen problemer!

Er man bange for at skulle RODE for meget med sit system for at få tingene til at virke, kune man jo evt
sætte en Linux maskine op som internet maskine til mails osv... og så bruge sin Windows manskine til spil
er det jo osse en mulighed!

Alt i alt.... find en gammel Spand frem og prøv, du vil IKKE blive skuffet!!!!

Kommentar Besvaring
nanoq:
Vrøvl... M$ Har et meget stort problem med sikker hed både på nettet og lokalt! Linux/Unix har i mange år,
faktisk lige fra begyndelsen af tiden haft maskerede passwords som først er kommet med i Windows2000.
Eks du kan sætte en Windows maskine op med Adminstrator rettigheder = 0! Den går sgu ikke på en
LinuxBox!

Hvorfor skal jeg komme med alle mulige statestikker osv, når du bare kan gå nettet og finde dem? Jeg
synes måske at en bruger synspunkt er meget mere værd en synspunkter fra diverse eksperter!

dustie:
Ja, det er jeg godt klar over, og Transgaming har faktisk en Database, hvor du let kan søge dine spil på
denne side: http://transgaming.org/gamesdb/ hvor der osse tår hvor godt de er kompatible med Linux'en
osv...
Jeg har installeret Linux på en friskole, som KUN bruger Linux nu, en dejlig ting....

swiatecki:
Takker.... hop du ind på www.linuxin.dk og se om du ikke kan finde noget der vil så dig HELT over på den
lyse side....

Kommentar af nanoq d. 06. Dec 2005 | 1

Så meget tekst, for at fortælle du er glad for din Linux... det burde nu ikke være nødvendigt. Du opstiller

http://www.transgaming.com
http://transgaming.org/gamesdb/
http://www.linuxin.dk


ingen konkrete sammenligningspunkter, intet statisktisk materiale over feks. systemnedbrud, ja faktisk
ingen objektivitet overhovedet. Jeg har en Windows XP maskine, jeg udelukkende bruger til arbejde. Den
har vel kørt i to år nu, og er ikke gået ned en eneste gang. Så har jeg en anden XP maskine, som jeg
jævnligt smadrer ved at installere mere eller mindre suspekt software... Hvad kan man konkludere ud fra
det? - ikke en hat!. Det samme gælder denne artikel. Den kan absolut ikke bruges til noget, med mindre
man blot vil høre fra en fyr der er glad for sin Linuxinstallation. Artiklen indeholder ikke den information
man skal bruge, for at kunne konkludere hvilket styresystem passer en bedst. En ting der trækker
karakteren yderligere ned, er den letsindige påstand, at det ikke er nødvendigt at beskytte sig mod virus,
når man kører Linux. Det er noget vrøvl! - Jeg vil også gøre opmærksom på, at det kan være væsentligt
nemmere at skaffe sig uautoriseret adgang til en Linuxbox end til en Windows pc, hvis ikke
administratoren for alvor er på dupperne og ved hvad han gør. Følges dine råd, vil man leve i en falsk
tryghed. Når det kommer til sikkerhed, er det bedre at være paranoid end naiv.

Kommentar af michael-k d. 09. Dec 2005 | 2

Syntes heller ikke den siger ret meget. Jeg har selv gået og tænkt over at prøve linux de sidste 2-3 år, men
har hver gang kommet til den konklusion at det er for nørder. Og så arbejder jeg med programmer som
ikke virker på linux, men der er så alternativer til dem for det meste, men generalt så kan opensource
miljøet ikke hamle op med de kommercielle programmer indenfor mit område (3d, præsentation og grafisk
design) nogle vil nok sige mig i mod, men så skulle de prøve Gimp, Blender osv. de er nederen at se på og
arbejde med. At denne artikel så måske kunne få mig på bedre tanker havde jeg håbet, eller ihvertfal ville
gøre så jeg fandt ud af engang for alle om linux var noget for mig. Men allerede ved første kapitel Linux vs
windows er jeg faldt af, fatter intet af din atp net installer et eller andet og hvad du ellers siger. Så artiklen
har vel samme problem som linux verden. Det er ikke til almindelige brugere. Og et andet problem er vel,
at dem som bruger linux er vel så blå øjet at intet andet dur og deres mission med livet er jo længere de
kommer ind i den verden er at række ned på alt som har med microsoft at gøre. Tror i er blevet født med
en jantelov i hånden. Jeg tror jeg har det som så mange andre, et styresystem skal installeres og så virker
det. Nemmere kan det jo ikke blive og hvorfor skulle det være svære ? Så må i andre nørder bruge tid på
at få jeres software og hardware til at virke på jeres system, så kan vi andre dygtig gøre os på det som er
sjovt ved en computer ;)

Kommentar af punnishment d. 08. Dec 2005 | 3

Du skriver ikke rigtig hvorfor man skal vælge Linux. Det eneste du sådan set skriver er at det kan det
samme som Windows hvis man bare "knokler" lidt for det, og at der ikke er virus.
Hvorfor skal jeg vælge Linux når jeg har et "antivirus" program? Kører det hurtigere? Mere stabilt? Er der
andre fordele ? Skriv om dine oplevelser med det. Tak

Kommentar af serverservice d. 21. Apr 2006 | 4

Jeg er da glad for at du har været så heldig med din Linxmaskine, men du glemmer at komme med noget
konkret - lige bortset fra at du ikke har virus.
Artiklen er simpelthen for tynd og meget generel.

Kommentar af dustie d. 06. Dec 2005 | 5

Det er helt fint alt sammen, men du glemmer at så længe *alle* spil ikke kommer til Linux også, så er en
kæmpe del af markedet lukket land. Jeg er selv stor tilhænger af Linux, men jeg må desværre sige at ud af
alle jeg kender er der ikke én eneste som ville kunne "nøjes" med Linux istedet for Windows. End ikke min
forældre. TransGaming er sikkert rigtig godt, men man skal vide når man står med et spil i hånden i
butikken at det virker hjemme på sin maskine ellers er det ikke meget værd. Når der kommer en garanti
på spil så man kan få sine penge tilbage hvis det ikke virker i linux, så kan det være det er dét værd men
ikke et sekund før :)



Kommentar af swiatecki d. 06. Dec 2005 | 6

En fin lille artikel der kan give windows folket(inkl. mig) mod på noget nyt

Kommentar af ecade d. 14. Dec 2005 | 7

Jeg havde håbet på lidt mere kød, istedet for dette all-around shit! næste gang, så check lige for stavefejl,
du har 111 tons af dem. <|:o)
glædelig jul!

Kommentar af huset d. 12. Dec 2005 | 8

Sikke dog en kop tynd vand!
Kan du ikke lide folks kommentarer til din såkaldte artikel, så skulle du måske overveje om du ikke bare
skulle fjerne den igen!
Kort og totalt intetsigende ud over hvorfor du personligt kan lide pingvinen.

Kommentar af there-is-only-xul d. 07. Dec 2005 | 9

artikler skal være informative,hvis du ønsker at udbringe din egen mening, find et passende forum til det.
(er det nu jeg skal brokke mig over point waste ?)

Kommentar af datasource d. 06. Dec 2005 | 10

lidt kort


