Paljud inimesed ei anna endale aru,
et nende arvutikasutamis-vajaduste
rahuldamiseks on ka paremaid
võimalusi, kui lihtsalt osta poest
endale kooli, töö või lõbu jaoks uus
arvuti koos Microsoft Windows
opsüsteemiga.

“Kõik-kõik on uus septembrikuus
on aabits uus, on ranits uus...
Opsüsteem on uus septembrikuus!”

MIS TOIMUB?

MIDA TEHA?

Arvutimüüjad tahavad müüa alati kõige uuemaid ja
kallimaid arvuteid koos tarkvaraga, millele müüa
edaspidi juurde veel ja veel laiendusi. Ettevõtted
tahavad teenida maksimaalselt isegi kõige soodsamate arvutite müügist.

Tarkusekuu on tarkade otsuste jaoks. Arvutustehnika
vananeb väga kiiresti. Juba mõne aastaga võib ostetud
tuliuus arvuti muutuda talumatult aeglaseks ja
ebaturvaliseks. Kas tõesti on ainsaks lahenduseks
pidevalt raha neelav võidujooks uusima riistvara ja
tarkvara pärast?

Enimlevinud Windows opsüsteemi kasutamine
eeldab, et hangid sinna juurde ka viirusetõrje.
kontoritarkvara,
ID-kaardi
tarkvara
jpm.
Windowsiga arvuti vajab tihti hooldust viiruste ja
muu arvutisse koguneva rämpsu tõttu. See kõik on
sulle väga kulukas. Ja samas kellelegi ilmselt väga
tulus.

Osta selle asemel endale keskmise hinnaklassiga arvuti
või leia mõni kasutatud isend ning paigalda sellele
tasuta emakeelne ja turvaline Linuxi opsüsteem, milles on
kohe olemas korralik kontoritarkvara koos eesti keele
õigekirjakontrolliga ja ID-kaardi tugi, ning viirusetõrjet
pole üldse vaja!

Julgustamaks sind oma vajaduste üle järele mõtlema ja tegema mõistlikke
valikuid, oleme kuulutanud septembrikuu opsüsteemi vahetamise kuuks.
Soovitame sul mõistagi kaaluda mõne Linuxi kasutuselevõtmist, kuid
opsüsteemi vahetamine pole siiski päris jalutuskäik pargis. Iga uus asi tekitab
probleeme. Levinumad alustavate Linuxi-kasutajate probleemid on:
•

Linux pole Windows. Kõike ei saa üks ühele Windowsist üle kanda ja
uute liigutuste sisseharjutamine vajalike asjade tegemiseks võib võtta
sõltuvalt inimese loovuse määrast mõned päevad kuni nädalad.

•

Linuxi jaoks pole kõiki Windowsi programme ja mänge. Võid olla
sunnitud kasutama mõnda enda jaoks uut programmi, ent mõnede
Windowsi mängude mängimisest tuleb üldse loobuda.

•

Linuxiga tekkivate probleemide lahendamine võib nõuda probleemist
aru saamist ning juhendite järgi lahendamist. Alati pole võimalik
pöörduda tehnilise toe poole, kes asja lihtsalt raha eest korda teeb.

Sageli piisab probleemi lahendamiseks paarist selgitavast lausest. Mõnikord
on aga vaja asjad üksipulgi ette näidata. Et tunneksid end Linuxi kasutuselevõtmisel kindlamini, levitame “Küsi minult Linuxit” embleemi. Kui märkad
seda mõne oma sõbra või tuttava leheküljel, siis tea, et ta on andnud
lubaduse sind mistahes Linuxi-probleemidega aidata. Ära hoia end tagasi, küsi
julgelt!

Kui sul on huvi proovida emakeelset Linuxit, siis lihtsaim on alustada lehelt http://estobuntu.org/
Kui sul on küsimusi, siis Eesti suurim Linuxi-kasutajate foorum on http://pingviin.org/
Rohkelt asjakohaseid viiteid leiad kampaanialehelt http://kysi-mult-linuxit.alvatal.ee/

Näpunäiteid Linuxiga tutvumiseks
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Üldiselt sobib mistahes küllalt standardne arvuti.
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