NewsFlash van 1 april 2018
De 'NewsFlash' is een nieuwsbrief van de computer hobby club DIGITAL en verschijnt om de veertien
dagen in uw mailbox.
Wilt u grotere letters op uw scherm? Hou de Ctrl-toets ingedrukt en draai aan het scrollwiel van uw muis.
Het werkt in bijna ieder programma.
Aangezien het nieuws in deze Newsflash afkomstig is van het internet, zijn de bronnen niet altijd te
verifiëren. De samenstellers van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen verantwoording nemen voor het
hier vermelde nieuws.
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van Digital.
Van email adres verandert? Schrijf het oude email adres uit en het nieuwe email adres in.
Website adres: www.digital-denhaag.net
Nieuws
Zo controleer je of je VPN-dienst echt veilig is. Een betrouwbaar Virtual Private Network (VPN) is een goede manier
om je internetgebruik veilig en privé te houden. Of je nou thuis bent of op een publiek Wifi-netwerk zit. Hoe weet je
zeker dat jouw VPN z'n werk goed doet en goed geconfigureerd is? Wij vertellen je hoe je dat kan controleren. Zo
controleer je of je VPN-dienst echt veilig is.
Aantal illegale downloads neemt juist toe. Stichting Brein maakt eerder met veel tamtam bekend dat het aantal
bezoekjes aan The Pirate Bay na de blokkade bijna met de helft is afgenomen in Nederland. Dat klinkt als een mooi
resultaat voor auteursrechthebbenden, maar wereldwijd wordt een heel ander plaatje geschetst. Downloaden en
streamen zonder voor films en series te betalen blijft onverminderd populair. Aantal illegale downloads neemt juist
toe.
Shoppen bij Action - Veel voor weinig. Een powerbank voor net geen drie euro of een micro-usb-oplaadkabel voor
krap zeventig cent. Frequente bezoekers van Action (en andere prijsvechters) kijken allang niet meer op van
dergelijke bodemprijzen. Is goedkoop in dit geval ook duurkoop, of is shoppen bij Action wel degelijk de moeite
waard? Je leest het in deze uitgebreide test! Shoppen bij Action - Veel voor weinig.
ESET ziet smart-tv’s als cryptomining-doelwit. De waarde van cryptovaluta kent momenteel weliswaar een dip,
maar er valt nog genoeg geld te verdienen. Een bitcoin kost meer dan 9.000 dollar, nummer twee ethereum kent
een aanschafprijs van ongeveer de 700 dollar en de populaire monero tikt de 300 dollar net niet aan.
Cybercriminelen zien dergelijke munten dan ook als een bron van inkomsten, onder meer door cryptomining. ESET
ziet smart-tv’s als cryptomining-doelwit.
Ziggo stopt met analoge tv. Wat betekent dat voor consumenten?&Nbsp; Ziggo gaat vanaf april 2018 het analoge
televisiesignaal op haar kabel uitschakelen. In deze aflevering bespreken we waarom dat gebeurt, wat voor voor- en
nadelen voor klanten zijn en hoe je straks toch op meerdere schermen tv kunt blijven kijken. Ziggo stopt met
analoge tv. Wat betekent dat voor consumenten?
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Microsoft gaat Spectre-veiligheidslek dichten via Windows-update. Intel bracht stukjes code uit om de
processorlekken te dichten. Omdat het een lastig karweitje is om alle firmware-upgrades manueel uit te voeren, gaat
Microsoft ze onderbrengen in Windows Update. Microsoft gaat Spectre-veiligheidslek dichten via Windows-update.
De 4 beste cryptovaluta-miners. Zo, je hebt je verdiept in de wereld van de cryptovaluta en wil zelf gaan minen?
Deze programma's maken het je makkelijk. De 4 beste cryptovaluta-miners.
Revolutie in zonne-energie: de organische zonnecel. De Groningse wetenschapper Kees Hummelen is een van de
pioniers op het gebied van de organische zonnecel, een goedkoper en slanker alternatief voor de dikke
zonnepanelen zoals we die kennen. Na 22 jaar onderzoek is zijn ‘kindje’ bijna klaar voor de commerciële
markt. Revolutie in zonne-energie: de organische zonnecel.
Google laat je 3D tekenen in de lucht. Google is nog steeds druk bezig met het omarmen van augmented reality.
Project Tango mag dan wel met pensioen zijn, maar ARCore gaat nog steeds als een trein. Het bedrijf heeft enkele
dagen geleden een nieuwe teken-app uitgebracht waarmee gebruikers de feature kunnen testen. Google laat je 3D
tekenen in de lucht.

Tips
Tips voor de expert: Zelf elektrische apparaten repareren. In deze weggooi-economie is het altijd verleidelijk om
iets nieuws te kopen, zodra er iets stuk gaat. Niet doen! Zelf elektrische apparaten repareren scheelt een hoop geld,
en je leert er ook nog wat van. In dit artikel helpen we je op weg met wat tips. Tips voor de expert: Zelf elektrische
apparaten repareren.
Wis een harde schijf volledig en definitief. Met Darik’s Boot and Nuke kan je de harde schijf van een pc volledig
wissen voordat je deze verkoopt of wegdoet. Wis een harde schijf volledig en definitief.
Zo gebruik je meerdere Dropbox-accounts op je pc. Dropbox is een van de populairste keuzes om bestanden in de
cloud te bewaren. Het bedrijf geeft je standaard 2 GB aan vrije ruimte. Die hoeveelheid is gul als je enkel
tekstdocumenten bewaard. Zet je echter regelmatig foto’s of video’s op je Dropbox, dan zal je vrij snel tegen de
limiet aanbotsen. Overschakelen naar een betalende account betekent dat je minimum 8,25 euro per maand moet
betalen, wat toch een grote sprong is. Heb je dat er niet voor over, dan kan je opteren om meerdere profielen op
Dropbox aan te maken. Er zijn verschillende trucs om tegelijkertijd op die accounts aangemeld te blijven. Zo gebruik
je meerdere Dropbox-accounts op je pc.
Wis een harde schijf volledig en definitief. Je harde schijf formatteren is niet genoeg om je data definitief te
verwijderen. Wil je echt zeker zijn dat niemand aan je bestanden kan, bijvoorbeeld wanneer je de schijf wegdoet of
verkoopt, dan heb je een programma nodig dat je geheugen overschrijft. Het gratis programma Darik’s Boot and
Nuke is een van de beste keuzes om je gegevens permanent te wissen. Wis een harde schijf volledig en definitief.

Freeware
Hoe verschilt Chrome van Chromium? Hoewel de namen op elkaar lijken, Chrome en Chromium, zijn
dit twee heel verschillende browsers. Laten we eens kijken naar de verschillen - en overeenkomsten. Hoe
verschilt Chrome van Chromium?
Top 10 gratis software & apps van maart 2018
De beste freeware-tips van maart 2018 volgens Computer Totaal. Freewaremakers zijn meestal
enthousiaste computergebruikers die niet programmeren uit winstbejag, maar hun vaardigheden inzetten om
iets te verbeteren. Dankzij de gratis programma’s wordt computeren leuker en handiger! We bespreken de
beste programma’s van dit moment en nieuwe versies van ‘evergreens’. De beste freeware-tips van maart
2018 volgens Computer Totaal.
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SketchUp-tutorial: de basics voor beginners. Het is al bijna 40 jaar geleden dat Pixar (‘s werelds
beroemdste 3D-animatiebedrijf) zijn deuren opende. Lange tijd was 3D synoniem voor peperdure software
en uiterst krachtige computers die voor gewone stervelingen nauwelijks betaalbaar waren. Zelfs het maken
van een enkele stilstaande fotorealistische afbeelding was in die begintijd al een heidens karwei waarop
menige pc een nacht of langer stond te zwoegen. Steeds krachtigere hardware bracht het werken met 3D
binnen het bereik van meer mensen, al ging dat aanvankelijk nog wel met behulp van het prijzige (en
daardoor steevast illegaal gedownloade) 3D Studio. SketchUp-tutorial: de basics voor beginners.
Mobile
iOS 11 is Apple's Vista Na maanden van gepatch komt binnenkort 11.3 - lost dat alles op? De bugs in iOS 11 zijn van
een ander kaliber dan normaal: ze geven aan dat Apple geen controle heeft over basale ontwikkelzaken en interne
developers te weinig met elkaar praten. Komt dit nog wel goed? iOS 11 is Apple's Vista.
Vijf tops en flops van de Samsung Galaxy S9. Wij namen de nieuwe Samsung Galaxy S9 al kort in de hand. In
afwachting van de review sommen we onze favoriete en minder favoriete functies voor je op. Vijf tops en flops van
de Samsung Galaxy S9.
Galaxy S9+ krijgt van iFixit weer ruime onvoldoende; een vier. iFixit heeft de Galaxy S9+ onderworpen aan de
befaamde teardown en is er niet goed mee weggekomen. Het toestel kreeg een magere vier van de tien punten,
doordat het glas aan de voor- en achterkant reparaties bemoeilijkt en snel kan breken. Ook de Galaxy S8(+) kreeg
een vier. Galaxy S9+ krijgt van iFixit weer ruime onvoldoende; een vier.
Android P onthuld: dit zijn de grootste nieuwigheden. Google heeft de eerste preview van Android P gelost. We
overlopen de belangrijkste veranderingen die de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem met zich
meebrengt. Android P onthuld: dit zijn de grootste nieuwigheden.
Vervangen van iPhone batterij loont, video toont prestatiewinst. Eind 2017 heeft Apple haar excuses aangeboden
voor het bewust trager maken van iPhones. Na een hoop testen werd duidelijk dat de iPhones met een slecht
presterende batterij (accu) bewust door Apple werden teruggeschroefd. Vervangen van iPhone batterij loont, video
toont prestatiewinst. Vervangen van iPhone batterij loont, video toont prestatiewinstop YouTube.
Android smartphones lopen ver achter met veiligheidsupdates. Android gebruikers krijgen te weinig software- en
veiligheidsupdates aangeboden op hun smartphone. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ruim de
helft van de 250 onderzochte modellen draait nog op Android 6 uit 2015.De nieuwste versie, Android 8, is echter al
sinds augustus 2017 beschikbaar. Een derde van de toestellen kreeg een half jaar of langer geleden voor het laatst
een veiligheidsupdate. Merken die het meest achterlopen met versie- en veiligheidsupdates zijn merken als Acer,
Alcatel en Wiko. De modellen van Nokia, General

Even lachen
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Thema: Kunstmatige intelligentie
Stephen Hawking en het gevaar van gewapende AI
Niet alles is Kunstmatige Intelligentie al noem je het zo… Naar aanleiding van de mobieltjes die tijdens het Mobile
World Congress werden geïntroduceerd, schreef AndroidAuthority dat niet alles Kunstmatige Intelligentie is, al noem
je het als fabrikant wel zo. De nieuwe ZenFone 5 en 5Z hebben volgens Asus allerlei Artificial Intelligencemogelijkheden. Lekker makkelijk volgens AndroidAuthority om iets AI te noemen. AI-Ringtones? AI-Charging? Het is
onduidelijk wat er intelligent is aan een telefoon die harder gaat bellen als er meer lawaai is. Slim is misschien een
beter woord, maar AI? Wat is dat dan AI en wat is het verschil met Machine Learning, ook al zo’n term die snel wordt
gebruikt om iets modern en vooruitlopend op de muziek te noemen. Niet alles is Kunstmatige Intelligentie al noem
je het zo…
“Robotica en Kunstmatige Intelligentie gaan een grote impact hebben op onderwijs .” Technologie biedt het
onderwijs veel kansen. Maar ook zet het ons soms voor het blok. De best opgeleide oncoloog ter wereld is een
kunstmatige intelligentie, en steeds meer functies die traditioneel worden ingevuld door mensen, zullen in de
toekomst worden uitgevoerd door robots. Welke banen zijn future-proof? Waar gaan we heen? Wat maakt dit uit
voor hoe we ons onderwijs inrichten? Maar ook: wat kunnen robotica en kunstmatige intelligentie betekenen voor
het onderwijs zelf? “Robotica en Kunstmatige Intelligentie gaan een grote impact hebben op onderwijs .”
In het thema 'Kunstmatige intelligentie' lees je alles over de opkomst van AI. Gaan banen verdwijnen? Worden we
door kunstmatige intelligentie uitgeroeid? Kunstmatige intelligentie.
Kan kunstmatige intelligentie creatief zijn? Technologie is mede voortgekomen uit creatieve ideeën van de mens.
Zijn we nu op een punt waarop we óók die creatieve ideeën kunnen doorgeven? Met andere woorden: kunnen
machines creatief zijn? Kan kunstmatige intelligentie creatief zijn?

Mobile en Google zijn het meest up-to-date. Gevaar voor hackers Android smartphones lopen ver achter
met veiligheidsupdates.
iOS-gebruikers switchen vaker naar Android dan andersom. Uit een onderzoek van de Consumer
Intelligence Research Partners (CIRP) blijkt dat Android-gebruikers loyaler zijn aan hun ecosysteem dan
iOS-gebruikers: zij switchen minder snel naar iOS of een ander ecosysteem. iOS-gebruikers daarentegen
switchen sinds enkele jaren vaker naar andere platformen. iOS-gebruikers switchen vaker naar Android dan
andersom.
Hardware
Review: Misfit Vapor. Smartwatches hebben hun niche gevonden, namelijk sporters. Voor hen is de Misfit Vapor
interessant, een slim horloge met Android Wear en allerlei handige fitness-sensoren. We hebben het klokje de
afgelopen tijd uitgebreid getest. Lees hier de volledige review. Review: Misfit Vapor.
IBM toont computer van slechts 1 mm² IBM houdt deze week zijn Think 2018-bijeenkomst waar het bedrijf een
aantal nieuwe vindingen en technologieën uit de research-afdeling laat zien. Met '5 in 5' laat het bedrijf een vijftal
ontwikkelingen zien die onze levens in de komende vijf jaar zouden moeten veranderen. Uiteraard noemt het bedrijf
hier AI, blockchain en quantum computing, maar het laat ook een zeer compacte computer zien. IBM toont
computer van slechts 1 mm²
Accesspoint review: Ubiquiti, TP-Link en D-Link. Onstabiel wifi of gewoon een matig bereik, beide behoren tot de
meer frustrerende zaken van het moderne mobiele leven. In dit artikel bekijken we de zakelijke accesspoints van drie
verschillende fabrikanten die zich onderscheiden op gebied van stabiliteit, goede onderlinge samenwerking, en het
gemak van gecentraliseerd beheer. Accesspoint review: Ubiquiti, TP-Link en D-Link.
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Media
Spotify pakt gebruikers aan die betalende limieten omzeilen. Met de gehackte versie ‘Spotify Dogfood’ kon je
genieten van de premium-functies van de streamingdienst, zonder ervoor te betalen. Spotify onderneemt
actie. Spotify pakt gebruikers aan die betalende limieten omzeilen.
Kapwing: videomontage maker. Op deze website kan je zelf, op basis van filmpjes, GIF's en afbeeldingen, een
nieuwe video maken. Gewoon je favoriete media uploaden of de link van online media opgeven, die media in de
juiste volgorde zeten met klikken en verslepen, en klaar is je filmpje. Je kan het dan meteen delen op de sociale
media. [Taal: ENG] Kapwing: videomontage maker. Bron: Netties
YouTube schakelt Wikipedia in om complottheorieën te ondermijnen. YouTube wil samenzweringsvideo's op zijn
platform bestrijden door ze onderuit te halen met informatie van Wikipedia. YouTube schakelt Wikipedia in om
complottheorieën te ondermijnen.
Dit zijn de nieuwe films en series op Netflix in april 2018.

Muziek
CBC Music

Too Mutz Blues Band - Since I've
been loving you (Led Zeppelin
Cover).

Bizimkiler: Ray Charles - Hit the Road
Jack.

Alacran — Reflejo de Luna.

Website van de Maand
The nineties in je browser!. In de jaren negentig waren de computers traag, erg traag, en moest je zelfs inbellen op
het internet via een modem dat dan een codetaal ging spreken met een ander modem aan het ander eind van de
wereld. En toch zijn er mensen die wat nostalgische gevoelens hebben voor die 'goede, oude tijd'. Zij kunnen terecht
bij dit artikel van How-To-Geek, waarin je tips krijgt voor sites waar je het verleden kan herleven, gewoon in je
browser.[Taal: ENG] The nineties in je browser! Bron:Netties
Foto's tonen onzichtbare gloed bloemen. Veel objecten in de natuur – van gesteenten en mineralen tot steenkoraal
en kreeftachtigen – zijn fluorescerend in ultraviolet licht. Deze bloemen vertonen buitenaardse kleuren en glitters.
Wat is de functie van het wel en niet oplichten in UV-licht? Foto's tonen onzichtbare gloed bloemen.
De donkere kant van Bitcoin. Aan Bitcoin en andere cryptovaluta hangt vaak een negatieve lading. Maar waarom
eigenlijk? En is dat terecht? De donkere kant van Bitcoin.
Wat is InfoNu? InfoNu is een online bibliotheek met informatie die 24 uur per dag beschikbaar is. Net als in een
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bibliotheek, is bij InfoNu een grote verscheidenheid aan onderwerpen te vinden oftewel: Informatie van A tot Z Wat
is InfoNu?

Foto
Zo mooi is winter in Nederland in 15 foto's!
Google Lens: zo activeer je de slimme camera op jouw smartphone. Google maakt Lens beschikbaar voor alle
Androidsmartphones met Google Photos op geïnstalleerd. We leggen uit hoe je met de functie aan de slag
gaat. Google Lens: zo activeer je de slimme camera op jouw smartphone.
20 gratis programma's voor fotobewerking In de zomerperiode schoot je waarschijnlijk geheugenkaarten vol met
foto's. Als je denkt aan foto's bewerken en beheren, dan denk je misschien snel aan de Windows Photo Viewer (of
Verkenner) en het betaalde Adobe Photoshop Elements. Maar er zijn genoeg tools voor gratis fotobewerking. 20
gratis programma's voor fotobewerking.

Beveiliging
Dit zijn de nieuwe privacy-instellingen van Windows 10. De nieuwe versie van Windows 10 - Redstone 4-update staat al weer bijna op het punt te verschijnen. Microsoft heeft hierbij de veelbesproken privacy-opties flink
gewijzigd. Hier lees je wat er straks allemaal voor je verandert. Dit zijn de nieuwe privacy-instellingen van Windows
10.
9 achterdeuren die het geloof in beveiliging teniet doen. Je kan je systeem nog zo goed dichttimmeren, als je hardof software gebruikt met een achterdeur heeft het allemaal geen zin. Sommige fabrikanten helpen overheden (of
zichzelf) maar al te graag een handje en kijken met je mee. Andere "vergeten" weer een debug-modus uit te
schakelen, 9 voorbeelden. 9 achterdeuren die het geloof in beveiliging teniet doen.
Kijk snel na of jij gehackt bent. Op haveibeenpwned.com kan je snel nagaan of jouw gegevens zijn buitgemaakt bij
een lek. De gratis website werd opgericht door Troy Hunt, regionaal directeur bij Microsoft. Hunt wilde met zijn
website een portaal bieden dat handig is voor iedereen om te ontdekken of zijn of haar informatie zomaar te grabbel
ligt en de man slaagt daar wonderlijk in. De website zelf houdt geen persoonlijke informatie bij. De enige info waar
Hunt mee aan de slag gaat is een up-to-date tabel met daarin mailadressen en het lek waarbij ze werden
buitgemaakt. Kijk snel na of jij gehackt bent.
Kaspersky looft 100.000 dollar uit voor zeer ernstige lekken. Karsbersky Lab maakt bekend zijn Bug Bountyprogramma uit te breiden met beloningen die oplopen tot 100.000 dollar, omgerekend zo’n 81.000 euro. Dit is een
20-voudige verhoging ten opzichte van bestaande beloningen van het programma. De hoogste beloning is
beschikbaar voor de ontdekking van bugs die de uitvoering van externe code mogelijk maken via het product
database updatekanaal. Kaspersky looft 100.000 dollar uit voor zeer ernstige lekken.
Windows met Winfort Knox 10. Geschreven door: Toon van Daele - 12-Mrt 09:01 Hoewel Microsoft bij elke nieuwe
versie van Windows de beveiliging wat tracht op te schroeven, blijft dit besturingssysteem nog altijd het meest
vatbaar voor ongein als hackers en ransomware. Met de nodige instellingen en tools kun je Windows 10 van extra
sloten op de deur voorzien, zodat je systeem een flink stuk veiliger wordt. Een zo'n tool is Winfort Knox
10. Windows met Winfort Knox 10.

Workshops
Zo sla je webvideo's lokaal op. Wat doe je als je een leuke video online ziet die je erg graag lokaal zou willen
hebben, maar al je plug-ins, streamrippers en conversiewebsites falen? Wij laten je aan de hand van een
praktijkvoorbeeld zien hoe je dat doet. Zo sla je webvideo's lokaal op.
Zo installeer en configureer je Bitdefender op je pc. De pc-versie van Bitdefender’s Total Security zit bomvol
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functies. Sommige zul je veel gebruiken, andere niet. In deze video laten we zien hoe je de beveiliging van
Bitdefender installeert en configureert op je pc. Zo installeer en configureer je Bitdefender op je pc.

Besturings systemen
Zo vergrendelde een peuter een iPhone voor 47 jaar. Een peuter uit Shanghai heeft de iPhone van zijn
moeder door het verkeerd intoetsen van de toegangscode voor 47 jaar vergrendeld. Dat meldt de South
China Morning Post. De Chinese moeder gaf haar tweejarige zoon de iPhone om lesfilmpjes te bekijken,
maar deze vergrendelde per ongeluk het scherm. vergrendelde iphone 25 miljoen minuten een vergrendelde
iPhone. Zo vergrendelde een peuter een iPhone voor 47 jaar.
7 manieren om bestanden van iOS naar Android te sturen. Nu er nog maar twee grote partijen over zijn in de
smartphonewereld, het versturen van data zonder tussenkomst van een computer nog steeds nodig is, kijken wij
vandaag naar verschillende manieren waarop je data kan overhevelen van het ecosysteem naar het andere. 7
manieren om bestanden van iOS naar Android te sturen.
Alternatieve lettertypes installeren op een Mac. In macOS zijn tientallen lettertypes geïnstalleerd en beschikbaar
voor de gebruiker. Wil je graag een uniek lettertype gebruiken in plaats van het altijd terugkerende Arial, Verdana en
Helvetica, dan kun je opzoek gaan naar een bijzonder en persoonlijk lettertype. Alternatieve lettertypes installeren
op een Mac.
Kali Linux te krijgen via Microsoft Store De Kali Linux distro die veel wordt gebruikt voor penetratietesten,
is nu ook in Windows 10 te gebruiken. Gisteren heeft Microsoft met Kali weer een nieuwe populaire Linuxdistributie toegevoegd aan de Windows Store. Het gebruik van Linux-distributies als SUSE, open SUSE en
Ubuntu op Windows 10 via het Linux subsystem on Windows (WSL) was al enige tijd mogelijk. Microsoft had
al eerder aangekondigd meer Linux-distributies toe te zullen voegen in de loop van de tijd. Kali Linux te krijgen via
Microsoft Store.
Voorkom een doemscenario met Windows-herstelpunten. Door regelmatig herstelpunten te maken,
voorkom je dat je een clean install van Windows moet doen wanneer je computer moeilijk
doet. Voorkom een doemscenario met Windows-herstelpunten.
Nieuwe privacy-opties Windows 10. Tijdens de installatie van Windows 10 krijg je veel privacy-instellingen
voorgeschoteld die standaard allemaal aan staan. Met de eerstvolgende Windows 10-update gaat dit proces subtiel
op de schop, zodat je beter in staat bent weloverwogen keuzes te maken. Nieuwe privacy-opties Windows 10.
Microsoft: Je MOET Edge gebruiken. De Spring Creators Update is nog niet eens officieel uitgerold of gebruikers
maken zich alweer boos over de opvolger, die nu nog de codenaam Redstone 5 draagt. Deze zal namelijk altijd
Microsoft's browser Edge openen als mensen op e-mail-links klikken tot grote woede van gebruikers. Microsoft: Je
MOET Edge gebruiken.

Video
De vreemde sculpturen van Theo Jansen. De sculpturen die Theo Jansen maakt, zijn fascinerend. Zij bewegen zich
voort, aangedreven door de wind, waarbij het lijkt alsof zij pootjes hebben zoals dieren. Bij Mashable een prachtig
filmpje waarin je de beelden bewonderen kan, maar ook kan zien hoe hij ze maakt. De vreemde sculpturen van Theo
Jansen. Theo Jansen Kunstenaar Theo Jansen
Tirade: Ik heb niets te verbergen!?
LIFE IS PAIN

Bladen
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Helpmij, uitstekend online magazine Help Mij
Netties, gevarieerd nieuws overzicht Netties
Fan TV met een breed scala aan onderwerpen Lees hier
Hardware.info Lees hier
Tweakers Lees hier
IT Professional Lees hier
Linux Magazine Lees hier
Home entertaiment magazine Lees hier
Shoot foto magazine Lees hier
Bladeb/Blog magazine Electronica blog
Shoot foto magazine Lees hier
Bladeb/Blog magazine Electronica blog

Club nieuws

20 januari
Juli

Bijeenkomsten 2018 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
Augustus
15 september
20 oktober
17 november

16 juni
8 december

De eerstvolgende bijeenkomst in 2018
Is op 21 april en kunnen we weer gebruik maken van de grote zaal.
Een vijftal leden van Digital doen al een aantal jaren de Senioren Helpdesk. Deze vrijwilligers
geven computer & tablet lessen en hebben wekelijks een inloopmiddag voor senioren met
computer problemen. De inloop is elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,= per
keer. Kijk op de Cursus kalender 2018 op de Digital website: Cursus kalender 2018 Klik Hier!

Linux verovert steeds meer terrein in de computer wereld. Er zijn verschillende uitvoeringen
(distributies) van, deze distributies gebruiken minder geheugen en kunnen ook uitstekend
overweg met iets oudere machines. Bovendien zijn de distributies gratis te downloaden. Brand
de distributie op een DVD en start hem op in je PC. Je kunt nu meteen zien of hij met je PC wil
werken. Op het bureaublad staat een pictogram voor het geval je de distributie wilt installeren.
Een linux distributie is niet gevoelig voor virussen en ook heel prettig, het is gratis !
De meest bekende linux distributies zijn: Ubuntu, PClinuxOS en LinuxMint. Deze worden op de
bijeenkomsten ook ondersteund.

Kijk ook eens op de Digital website
Voor nieuws, tips en uitleg kun je op de Digital website terecht, zoals: uitleg over internet bankieren, een
begrippenlijst van computer termen en tips voor gratis software. De helpdesk van Digital geeft ook
computerlessen en voor een overzicht van deze lessen, kijk op de cursus kalender 2018 Klik Hier!
De Digital website, www.digital-denhaag.net
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Besturingssystemen welke op de bijeenkomsten worden ondersteund

Ohhhh, werkt de computer zo!!
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