
How to

USB flash EkstraPC

Fordele
Først og fremmest får du en kopi af dit kørende system, så kan alverdens ulykker ramme
din computer, diske, indstillinger, hemmelige koder med mere og du kan være oppe at
køre igen på sekunder! Der kan geninstalleres, testes og repareres fra din Ekstra PC og
ingen onde mennesker kan tilgå dit system, mens det ligger i din lomme. Du kan bruge
alle tilgængelige computere på din vej.

Moder computeren
Det er fuldstændigt ligegyldigt hvilet operativ system, der i forvejen kører på moder
computer, den vil overhovedet ikke blive berørt, og du kan udveksle dokumenter og
billeder mellem din moder computeren din EkstraPC!

I det efterfølgende bruges Linux, da alle værktøjer og programmer er frit tilgængelige og
dokumenterede. Men du kan sagtes lave din Ekstra PC fra Win eller Mac (søg på Nettet).

USB 3.0 er hurtigst

How to Ekstra PC på en USB flash?
Boot sekvensen
Computeren skal kigge efter, om der er stukket en bootbar USB flash i eller ej. Prøv at
trykke Del, F2 eller F12 under opstart og se om der ikke dukker en skærm op, hvor du
kan indstille rækkefølgen i BIOS.

Du har
1. en opstart USB (har du ikke, se hvordan nedenfor)
2. en ektra USB flash på fx 15 Gb

Fremgangsmåde
1. Genstart med kun din opstarts USB isat

På nettet kan du finde andre
metoder end min.

2. Når din skærme viser dette billede, er alt godt og du klar til at
installere på en USB flash nr. 2, som du skal isætte nu, tryk så Install

Linus Torvalds på sit 1mands
hovedkontor. Hans Linux er Fedora.

Linus' største opfindelse er Git, som
selv Microsoft har måtet æde til at
styre versionerne.

Git har mindre hovedkontor end
Linux, der er slet ikke noget!

Til de kvikke:

Installer som du plejer, men bare på en USB flash.



VIGTIG!
UNDER INSTALLATIONEN, FÅR DU SPØRGSMÅLET OM HVOR DU VIL INSTALLERE DIT SYSTEM:

DU SKAL VÆLGE DIN USB

Rod dig ikke ud i noget med partioner og monteringpunkter første gang du prøver!

sda er systemdisken a, den har 2
partitioner 1 og 5.

USB flashen hedder her sdc og
kendes på størrelsen!

zram0 og 1 er mus og tastatur.

Giv ikke Murphy en change!
Den USB flash, du skal skrive på er nok den mindste. Men du kan på forhånd se, hvad
dine drev hedder: Åbn en terminal og skriv lsblk og tryk Enter.

Hvordan laver du en opstarts USB flash?
Har du ikke værktøjet, kan du hente et værktøj her:

http://unetbootin.github.io/

Hvilken Linux skal jeg vælge?
De findes i størrelse fra 16 Mb og op til flere Gb.

Prøv Ubuntu Mate, under indstallation, vælg den mindste, det går stærkt. Efterfølgende
kan du selv tilvælge, hvad du ønsker af SW (se også nedenfor).

https://ubuntumate.org/

På UNetbootin er der flere bud på, hvilke distributioner, du kan installere. Unetbootin kan
endda hente den ned for dig.

Personlig bruger jeg en Debian/Ubuntu version, der hedder LXLE fra 2016, men da Mate
har nogle fine ting, har jeg plukket flere ting fra UbuntuMate. LXLE er en Leightweight
Linux, som starter på 15 sekunder på en computer fra 2008, hjemmelavet!

https://lxle.net/

http://unetbootin.github.io/
https://ubuntu-mate.org/
https://lxle.net/


Jeg har skrevet på baggrundsbilledet, hvilket
drev/partion og system, der er oppe at køre! Fordi
jeg kører flere operativsystemer på et drev.

Hent dit software med Synaptic Package Manager
 mere end 50.000 frie program pakker!

Med Synaptic genererer jeg en tekstfil med en liste over det, jeg har
installeret. Nå jeg så har lavet en ny maskine, lader jeg Synaptic æde min
liste over installerede pakker, så får jeg alle mit ynglings SW installeret på
minutter! Synaptic kan også finde og reparere ødelagte pakker.

TIPS

Synaptic Package Manager er et must

Hvad er en Linux
distribution
En distribution består af et
styresystem, browser, officepakker,
mediaplayer og meget andet. Gerne
alt for meget, derfor har jeg peget
på UbuntuMate, hvor man får
muligheden for at lave en barberet
opstarts USB. Men hvis jeg skulle
bruge min EkstraPC på en 20 år
gammel computer, ville jeg vælge
en fuld pakke, da der kan sidde et
mystisk grafikkort i sådan en
gammel svend, som behøver en
sjælden driver! Min LXLE med 3000
programfiler kører fint på en
loppemarkeds 20 kroners Win XP
maskine fra år 2000. Den er længe
om at starte op, men så kører den
rigtigt hurtigt. Den gamle XP
maskine er ikke lydløs, det er din
EkstraPC!

Hvad er Debian/Ubuntu
Sydafrika kastede 10 millioner dollars efter Linux
og lavede Ubuntu, med et super gennemarbejdet
automatisk installations værktøj oven på Debian,
Debian kræver nemlig lidt hjerne at installere
(mange muligheder). Hermed gav man mange
mennesker, med lidt eller ingen uddannelse
mulighed, for at bruge det og dermed chancen for
lærdom og viden.



GOD FORNØJELSE

Lidt mere avanceret
Boot
Hvis din computer ikke kan starte, er du på herrens mark. Derfor har jeg installeret et
rigtigt godt værktøj på min EkstraPC som hedder BootRepair. Den finder alle
operativsystemer på dine diske og laver en opstartsside, hvor du kan vælge (jeg har jo
gerne flere Linux varianter og af og til en Windows).

Installeres fra en terminal. Sudo skifter til SuperUserDo.

Den første instruks laver et link i apt til ophavs manden til værktøjet, for så får jeg
automatisk at vide, når der er opdateringer, vises bl. a. i Synaptic.

Kopier en linie ad ganger over i din terminal.

(Kopier: Ctrl C, Indsæt i Terminal: Shift Insert).

sudo aptaddrepository ppa:yannubuntu/bootrepair

sudo aptget update

sudo aptget install y bootrepair

bootrepair

Den sidste instrukts åbner værktøjet, men den findes også et sted i din Menu.

https://sourceforge.net/p/bootrepair/home/Home/
https://www.howtogeek.com/114884/howtorepairgrub2whenubuntuwontboot/

Test gamle computere
Find ud af om dine gamle PC'er stadigt
kører, selv om du har pillet harddisken
ud. Bare der er en USB tilslutning og lidt
memory tilbage på motherboardet, så
kan du prøve. Vær tålmodig mens
programmer læses ind fra din EkstraPC.
Når du så kører, opdager du, at
programmerne kører hurtigt nok.

Der var en, der sagde, at jeg mine
computerfejl var ID ti T fejl:

ID10T

Om BootRepair

Fra Berlingske Tidende

Funktionsforklaring  fra Synaptic
In some situation, you might loose access to one or several of your operating systems, because of a buggy update, a bootloader problem, a broken filesystem, or after installing a new OS (e.g. installing Windows breaks Linux bootloader). 
Boot-Repair is a graphical tool that will repair these problems, generally by reinstalling GRUB, which then restores access to the operating systems you had installed before the issue.Boot-Repair also has advanced options to reinstall GRUB, add kernel options, restore a generic MBR, or repair a broken filesystem.

https://sourceforge.net/p/boot-repair/home/Home/
https://www.howtogeek.com/114884/how-to-repair-grub2-when-ubuntu-wont-boot/



