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Styresystemet er det stykke software som får din computer til at kunne skrive et
dokument, se video eller spille spil, Styresystemet køre oven på biosen som sørge for
at computerens hardware fungere.
Der findes rigtig mange styresystemer men de mest almindelige styresystemer er
• Windows (vi hjælper dig med at få virus hvis du hjælper os med at få penge)
• Mac OS X (Giv os penge)
• Linux (Open Source – Gratis)
Windows Versioner fra 1999 til nu:
Windows 2000
Windows XP (ekspert)
Windows Vista (kræver for meget af en computer)
Windows 7 (kræver for meget af en computer)
Mac Versioner fra 1999 til nu:
Mac OS X 10.1 "Puma"
Mac OS X 10.2 "Jaguar"
Mac OS X 10.3 "Panther"
Mac OS X 10.4 "Tiger"
Mac OS X 10.5 "Leopard"
Mac OS X 10.6 "Snow Leopard"
Linux er en kæde af styresystemer som køre med samme kildefiler men som er lavet
om på den ene eller anden måde jeg har valgt kun at fremvise Ubuntu:
4.10 Warty Warthog 2004-10-20
5.04 Hoary Hedgehog 2005-04-08
5.10 Breezy Badger 2005-10-13
6.06 LTS Dapper Drake 2006-06-01
6.10 Edgy Eft 2006-10-26
7.04 Feisty Fawn 2007-04-19
7.10 Gutsy Gibbon 2007-10-18
8.04 LTS Hardy Heron 2008-04-24
8.10 Intrepid Ibex 2008-10-30
9.04 Jaunty Jackalope 2009-04-23
9.10 Karmic Koala 2009-10-29
10.04 LTS Lucid Lynx 2010-04-29
10.10 Maverick Meerkat 2010-10-10

Styresystemernes Grundsten:
Windows er bygget på MS-DOS som er Bygget på UNIX som der efter er bygget på
MULTICS.
Mac OS X er bygget på UNIX som der efter er bygget på MULTICS.
Linux er bygget på UNIX som der efter er bygget på MULTICS.
Men Windows er det eneste af de 3 styresystemer som har lavet kommandoerne om
fra UNIXs til deres helt egne (Bill Gades Skaberen af Windows)
Spørgsmålet er så bare hvad for et styresystemer der er bæst: JA det afhænger
selvfølgelig af hvem du spørger. Nå så får i lige nogle Faks omkring de 3
styresystemer.
Windows: er bæst til at spille på men det er af en meget god grund fordi at Windows
markedsandel er 90.7% (februar 2010) og det betyder at der er det største
spillemarked for spillefirmaer. Windows køre enten på et 32 eller 64 bit system Også
Kaldt i386 og i686
Mac OS X: er som skabt til at lave kontor arbejde på fordi det køre på et system kald
PPC PowerPC som er meget hurtigt (Oprindeligt skabt af IBM).
Linux: er skabt til at alle Computerbruger skal kunne lave Dokumenter spille spil og
andre opgaver på en nem og enkelt måde, Linux er lavet i et kæmpe netværk mellem
en masse programørere fra hele verden for at lave et gratis og god Styresystem til
Computeren. Linux kan fås til både PPC, 32 og 64 bit, men virker bæst på et 32 bit
system.
Min personlige mening: Jeg er vild med Ubuntu Linux men bruger det mest på min
Lille Netbook fordi den kan man som sådan ikke spille spil på. For at spille Windows
spil på Linux/Mac/andet er man nød til at køre dem i WINE eller en anden spille
simulator og dette kræver en god computer, ellers syndes jeg godt om Windows XP
fordi det fungere meget hurtigt og enkelt ikke lige som de nye systemer Windows
laver som crasher hele tiden.
Min mening om pris og kvalitet på de forskellige systemer:
Windows: koster i mellem 1.339 – 2.119 kr. Windows har det med at crashe en gang i
mellem, og er langsomt til at starte.
Mac OS X: koster i mellem 7.500 – X kr. fordi du skal købe en Apple Computer, køre
stabilt, ingen virus (Cracker angreb), men er vild meget lukket (Som at være lukket
inde i din computer uden at kunne bryde ud).
Ubuntu Linux: Gratis, starter hurtig (hurtig Boot), Køre overbevisende godt bliver
altid opdateret Friheden til selv at vælge alting, ingen virus (Cracker angreb).

