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De gebruiksvriendelijkheid van Linuxsystemen is de laatste paar jaar flink 
toegenomen. Grafische desktops die niet onderdoen voor die bij andere 
besturingssystemen, grafische configuratietools en begrijpelijke 
installatieprocedures hebben ervoor gezorgd dat je geen goeroe meer hoeft te 
zijn om een Linuxsysteem te installeren of te gebruiken. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat het al geschikt is voor elke computergebruiker. Anders dan u 
mogelijk gewend bent zult u Linux zelf moeten installeren op uw computer. 
Zeer waarschijnlijk wilt u dat naast uw bestaande besturingssysteem. Ook die 
handige buurman is mogelijk niet beschikbaar om u bij problemen uit de 
ellende te helpen.

Om u te laten zien wat er op dit moment allemaal al mogelijk is met Linux en 
ook of het voor u interessant  is, hebben de leden van het Platform Linux het 
plan opgevat hier een artikelenreeks over te maken. Het eerste artikel in deze 
nieuwe reeks treft u in dit nummer van SoftwareBus aan. Hierin behandelt 
Johan Swenker Knoppix. Dit is een compleet Linuxsysteem, dat zonder 
installatie direct vanaf CD te gebruiken is. Een ideale mogelijkheid om zonder 
problemen Linux eens te verkennen en te kijken of uw hardware onder Linux 
ondersteund wordt. Om het u nog gemakkelijker te maken vindt u Knoppix ook 
op de bijgaande GigaHits (DVD-ROM). Op de gebruikersdag, die 12 februari 
aanstaande plaats  zal vinden in De Bilt, bieden we u zelfs gelegenheid om deel 
te nemen aan een workshop Knoppix. Hoe u zich voor die workshop kunt 
aanmelden staat elders in dit nummer beschreven.

Als u na Knoppix de smaak te pakken heeft wilt u natuurlijk Linux op uw 
eigen systeem installeren. Linux kent zogenaamde distributies, complete 
pakketten met daarbij allerlei software om een volledig bruikbaar systeem te 
verkrijgen. Er zijn meer dan 300 distributies. Genoeg aanleiding om in het 
volgende artikel aandacht te besteden aan de belangrijkste distributies, zodat 
u een juiste keuze kunt maken. In de daaropvolgende artikelen gaan wij nader 
in op het installeren van zo'n distributie, maken wij u wegwijs op het systeem, 
vertellen wij hoe u extra software kunt installeren en behandelen enkele 
interessante applicaties. Als coördinator van het Platform Linux wens ik u veel 
leesplezier.

De auteurs van de artikelen in deze serie dank ik hartelijk voor de spontane 
en enthousiaste manier waarop zij hun medewerking voor deze reeks artikelen 
hebben aangeboden.

Wat is het Platform Linux?

Het Platform Linux is een groep DOSgg-leden die gebruik maakt van Linux als 
besturingssysteem op hun computer. Leden van het Platform wisselen onder 
andere via de eigen nieuwsgroep en op gebruikersdagen ervaringen met elkaar 
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uit. DOSgg-leden kunnen gratis en vrijblijvend lid worden van dit Platform. U 
hoeft hiervoor geen goeroe te zijn, ook beginnende Linuxgebruikers zijn van 
harte welkom.

Het Platform informeert en helpt DOSgg-leden op Linuxgebied door:

● Het geven van lezingen en workshops op de gebruikersdagen.
● Aanwezigheid op de gebruikersdagen van ervaren leden voor het 

beantwoorden van vragen.
● Het schrijven van artikelen in de SoftwareBus.
● Het previewen van software op de GigaHits DVD-ROMs.

Ook helpen enkele Platformleden u als DOSgg-vraagbaak op Linuxgebied.
Meer informatie vindt u op de website: www.DOSgg.nl/linux of stuur een e-

mail aan linux@DOSgg.nl.
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