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Van de redactie

10 Linux, is dat wat?

Geen abc’tje
Heb je een trage Windows-pc? Zet Linux
erop en hij kan weer jaren mee. Alleen: is
Linux wel een aanrader? Tijd voor een praktijkproef met lezers. Stap één: de installatie.
Eindredacteur Rob en ik gingen ook aan de
slag, met collega Eric stand-by als expert.
Wat fragmenten uit onze app-conversatie:
Vincent: De laptop starten vanaf de usbstick met Linux lukt me nog niet.
Vincent: Ik zie een Linux-scherm, maar de
cursor beweegt niet. Aargh! (..) Nou, ik ben
erachter. Je moet niet Compatibility Mode
kiezen.
Vincent: OK, gelukt. Alles lijkt het te doen,
wifi en printer worden herkend.
Rob: Ik heb de iso op een stickje gezet. Dat
duurde even...
Rob: Heb de BIOS-opstartvolgorde aangepast en krijg de melding: ‘Schijffout’.
Rob: Ik heb 3 soorten usb: CD, FDD en HDD,
welke is de usb-poort?
Rob: Ik ben er opnieuw ingedoken. Hij ziet
bij het opstarten de usb-stick niet.
Eric: Hoe heb je die stick gebakken?
Rob: Ik heb gewoon Linux erop gezet vanaf
die site.
Eric: Je hebt het iso-bestand zo op de stick
gezet? Dat moet met een speciaal programma. Dit moeten we de lezers goed
uitleggen.
Goed, die installatie was geen
abc'tje. Maar die is natuurlijk eenmalig, en we hebben er een
handleiding voor gemaakt. Lees
op pagina 10 hoe Linux bevalt,
ook ná installatie.
Vincent van Amerongen
Hoofdredacteur
vvanamerongen@
consumentenbond.nl
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