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Ti grunde til at holde med Windows XPTen Reasons to Stick with
Windows XP
Windows XP var engang fundamentet for Microsofts operativsystemer. Kommer ud i 2001, har Windows
XP tjent computerbrugere af Windows for næsten ti år – den længste periode, hvor selskabet har støttet et
operativsystem. Af April 8, 2014 – Microsofts forventede dato for afslutningen af ??WinXP – vil selskabet
har givet XP support til næsten 12,5 år.

Windows XP har eksisteret i over et årti.

Vi går ind i en vigtig periode af teknologiske fremskridt med mobile computing. Microsoft opfordrer os til at
tilpasse sig til Windows 8. Men dette OS kræver mange ændringer, nogle af dem grundlæggende for den
måde, vi gør computing. Her er ti grunde til, at brugere kan ønsker at bo med Windows XP:
1. Hvis det ikke er brød, hvorfor lave det? Windows XP kører ældre programmer, den vigtigste er
Office 2007. Mange brugere har endnu ikke accepteret cloud-baserede applikationer,
repræsenteret ved omstilling af Office 2007 i abonnementet service Office 365. Med dette program
kan du få adgang til de programmer Word, Excel, PowerPoint og OneNote i skyen. De er ikke på
din maskine. Hvis du er utilpas med dette, stick med Office 2007 og XP.

Office 2007 kører fint på Windows XP.

2. WinXP er stadig bruges af mange virksomheder, der opretholder store netværk af computere.
Disse virksomheder kan bruge computere, der er tre år eller mere. I Storbritannien , 40 procent af
virksomhederne bruger stadig Windows XP og OS opretholder populære brug i Kina og Den
Europæiske Union. Virksomheder opgradering i ethvert land er et dyrt projekt, der involverer køb af
nye computere og hardware.
3. For dem, der er prisbevidste, WinXP er en overkommelig, lav vedligeholdelse system. På denne
måde individer opfører sig på samme som virksomheder. Så længe deres computere yde effektiv
service med WinXP, vil de undgå bekostning af nye computere.
4. Windows 7 og Windows 8 kræver en 1 GHz processor og 1 GB RAM med et minimum på 16 GB
plads på harddisken. Windows XP kan køre på et minimum af 256 MB RAM med en harddisk på
mindst 1,5 GB og en anbefalet 300 MHz processor, eller omkring en fjerdedel af en gigahertz.
5. De fleste computerbrugere gøre simple opgaver. De surfe på nettet, gøre instant messaging og
tjekke e-mail, og har noget reelt behov for computerkraft udbydes i dagens maskiner. Tekst
redigering af dokumenter ikke kræver en magt computer.
6. WinXP blev bygget som en pålidelig og stabil platform stand til at kommunikere med en enorm
liste af drivere. OS fortsætter med at genkende en bred vifte af printere, mus, tastaturer og
skærme.
7. Det har endnu ikke bevist, at desktop-computer-brugere vil tilpasse sig til en hybrid
operativsystem som Windows 8, designet til en touchscreen skærm.
8. Touch gestus har udviklet sig til accept på mobiltelefoner, men de har stadig et stykke at gå, før
de viser forbedret brugervenlighed med fint kontrollerede bevægelser, der er intuitive nok til, at
redigering af dokumenter på skærme eller større mobile skærme.
9. Som forbrugere har vi en tendens til at følge strategier, der er tilpasset og sanktioneret af
virksomhedernes verden. Virksomhederne tøver med at være en del af den tricky indgang fase, at
ny teknologi kræver til udjævning over alle indledende problemer med branchens skiftende
produkter. For erhvervskunder miljøer, kan det være mindre risikabelt at vente til den anden

udgave af Windows 8 at udvikle sig.
10. Windows 8 innovationer sted brugerne i usikre, ukendt farvand og kunne repræsentere forkerte og
misforståede justeringer for vores moderne tidsalder.
Før Windows 8, havde Apple bragt nye teknologier til et yndet niche af computerbrugere, først med
iPhone, og snart efter, iPad tablet. Disse teknologier skabte nye industrier og markeder. Det vil tage et par
år at afgøre, om Microsofts nyskabelser bliver grundpillerne på samme måde. Indtil da, er der altid
Windows XP.
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