O Rato e o Linux.
Olha só, eu uso o Linux já a mais de 3 anos consecutivamente e muito pouco tenho
de que me queixar.
Fica claro que não uso este SO, com a finalidade específica de jogar, eu o uso de
forma mais abrangente, eclética e sinceramente o Linux não me decepcionou em nada.
Eu faço diversas tarefas das quais posso destacar a edição de textos, trabalhos
com imagens estáticas e (ou) em movimento, podendo ser inclusive imagens em 3D;
também executo tarefas remotas, conversações com direito a videoconferência e troca de
arquivos on-line, além de publicar a minha revista mensal em meu site
www.mkmouse.com.br, também faço a publicação (quase quinzenal) do meu blog
http://umratonomeiodomundo.blogspot.com.br/ .
Creio que nem é preciso lembrar a a quantidade de programas que ficam
envolvidos em um processo como o de edição de uma revista ou mesmo de um blog.
Só para se ter uma ideia, na edição da postagem “O Rato e o Rigoletto”, eu usei
um editor de imagens neste caso o Gimp, um editor de textos: o LibreOffice, um editor
para imagens em movimento (filmes): o AviDemux GT e por uma questão técnica usei
também o AviDemux GTK; usei um editor de legendas, o Gnome Subtitles e para finalizar,
pelos mais diversos motivos, acabei usando como navegadores para a internet o Firefox,
o Google Chrome e o Ópera; como navegador de arquivos o Dolphin.
Quando edito a revista praticamente uso quase todos eles e mais alguns onde se
destaca o KompoZer, o BlueFish editor e o FileZilla sem contar programas outros como os
para Torrents e programas para links ed2k, inclui-se ainda nesta minha lide os programas
para conversão de som, imagem e programas copiadores para as mais diversas
finalidades
Atentem para o detalhe!
Nada do que até agora citei é pago e as atualizações ocorrem normalmente de
forma automática (ao seu critério) para todos os programas que fazem parte dos arquivos
(repositório) da distribuição Linux que você usa e em 99% dos casos completamente livre
de qualquer tipo de “vírus” e outras mazelas mais.
Querem mais?
Quando chega a minha, visitinha espoleta, eu brinco com ela no Second Life com
mais de um navegador do SL, o que possibilita em um único IP uma brincadeira local com
controles individuais para cada bonequinho(a), estando os bonequinhos(as) (avatares) em
um outro servidor sabe-se Deus onde, sem com isso necessitar desativar o BOINC e
(nem sempre) o Skype; quando ela se cansa, posso ainda brincar com ela usando os
jogos disponíveis nos repositórios da minha distribuição Linux onde eu destaco os que ela
mais gosta, o TuxPaint e o Palapeli
O meu sistema é composto por quatro áreas de trabalho no monitor e como uso
dois monitores, tenho à minha disposição oito áreas de trabalho diferentes sendo que
duas sempre podem atuar simultaneamente e as outras seis podem agir, silenciosamente
(ou não) em outros planos.

Finalizando o tema, eu uso como Sistema Operacional o Kubuntu 12,04 (o 12,10
vem vindo aí), Kubuntu é uma distribuição Linux (Ubuntu com KDE) fundamentada no
sistema Debian; nesta versão de Kubuntu temos a saída da Canonical e a chegada da
Blue Systems.
No entanto, devo salientar, que em uma escala de 0 a 10 o meu conhecimento
sobre o Linux, na minha maneira de ver, é um valor qualquer entre 2 e 3.
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