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Ubuntu - lær det selv Kim Ludvigsen Hent PDF Dette hæfte er til dig, der enten påtænker eller allerede har
installeret det gratis og sikre styresystem Ubuntu på din pc. Da du uden problemer kan installere Ubuntu "ved
siden af" din Windows, har du masser af tid til at lære Ubuntu at kende uden at give afkald på dit eksisterende

system.

Du kan læse om, hvordan du anskaffer, installerer, tilpasser og bruger systemet, som med sin grafiske
brugerflade på mange måder minder om Windows. Der er dog en række helt grundlæggende forskelle på

Ubuntu og Windows, som er vigtige at kende for at få det bedste ud af Ubuntu, herunder bl.a. mappesystemet.

Så vil du hurtigt i gang med Ubuntu, skal du blot læse og følge Kim Ludvigsens let forståelige forklaringer
og instruktioner. Det eneste, hæftet forudsætter, er, at du er vant til at bruge Windows.
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