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Gostaria de deixar o relato sobre essa surpreendente distro que possibilita realmente deixarmos máquinas
mais antigas com um excelente desempenho e ter disponível sempre versões atualizadas de programas finais
como navegadores, editores de texto, leitores e reprodutores de vídeo!
Tenho um PC com mais de 4 anos de uso nas costas e que já tinha testado várias distros. Ubuntu LTS com
seu kernel genérico é uma carroça de lento, Mageia 1 é rápido porém programas finais obsoletos, Mageia 2
não me agradou o desempenho pois é uma distro muito estável com sua estrutura robusta o desempenho não
foi de meu agrado, embora eu uso no notebook e goste muito, Mandriva é tão pesada embora tenha um visual
excelente que nem cogitei. E desde ano passado tenho instalado e testado o PCLinuxOS versão KDE. Já
passai por duas atualizações, primeiro para KDE 4.8.5 e agora 4.9.5 e tanto a equipe KDE como do
PCLinuxOS fizeram um excelente trabalho, pois até diminuiu o uso de memória com apenas o KDE rodando
para parcos 270Mb que permite eu ter o excelente, completo e complexo KDE rodando rápido. O segredo da
distro é ser conservadora no alicerce do sistema como versão antiga do kernel e arrojada ao disponibilizar
sempre os últimos programas finais. Na máquina antiga estou com programas finais mais atualizados que no
notebook novo que tenho :D
Então, se alguém me perguntasse que distro recomendaria para manter uma máquina antiga usável e rápida
sem não abrir mão de aplicativos finais atualizados e ser fácil de configurar e usar eu recomendaria
PCLinuxOS! Com um kernel com sabor apimentado, base polida a distro faz o que parece impossível com
outras distros! Transforma um fusca numa ferrari... sendo que o normal é o inverso

