NewsFlash van 1 augustus 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.
Van email adres verandert?
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van Digital.
Door de nieuwe privacy wet (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het
noodzakelijk om bij veranderen van email adres het op en andere manier aan te passen.
Kijk op de website in de linker kolom en stuur een mailtje met het oude en nieuwe email
adres en het wordt in de verzendlijst aangepast.
Van email adres verandert? Website adres: www.digital-denhaag.net
Nieuws
Stijgende zeespiegel gevaar voor internet. Binnen 15 jaar staan belangrijke knooppunten en glasvezelkabels onder
water. De klimaatverandering dreigt ook een ontwrichtend effect te hebben op de virtuele wereld. Duizenden
kilometers aan glasvezelkabel in dichtbevolkt gebied aan de kustgebieden van de Verenigde Staten komen veel
eerder dan gedacht onder water te staan. Hoewel de belangrijkste effecten de lokale internetvoorzieningen zullen
treffen, kunnen de problemen zich wereldwijd voortplanten, blijkt uit nieuw onderzoek. Stijgende zeespiegel gevaar
voor internet.
AI, machine learning en deep learning: who’s who? De termen kunstmatige intelligentie, machine learning en deep
learning worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben eigenlijk elk hun specifieke betekenis. Wanneer we
verwijzen naar deep learning, hebben we het in feite over een specifiek onderdeel van kunstmatige intelligentie. AI,
machine learning en deep learning: who’s who?
Wi-Fi Alliance is eindelijk gestart met certificatie wpa3-protocol. Bijna 12 jaar na de komst van de wpa2 standaard
in 2006 is er nu een nieuwe versie beschikbaar via de Wi-Fi Alliance, wpa3. Een hoop grote verbeteringen en
backward-compatibility. Wi-Fi Alliance is eindelijk gestart met certificatie wpa3-protocol.
Kunstmatige intelligentie bouwt op atoomgrootte. Geleerden aan een Canadese universiteit hebben voor het eerst
ter wereld een machine gemaakt die automatisch en zelfstandig op de allerkleinste schaal kan bouwen. Robert
Wolkow, hoofdonderzoeker en natuurkundige, legt uit wat deze ontwikkeling betekent. Kunstmatige intelligentie
bouwt op atoomgrootte.
Gmail app ontwikkelaars kunnen mails van gebruikers lezen. Beveilig je account. Verontrustend nieuws voor
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Gmail-gebruikers die eveneens applicaties van andere ontwikkelaars hebben gekoppeld aan hun Google account.
Mogelijks kunnen deze ontwikkelaars namelijk zomaar de mails van gebruikers lezen. Gmail app ontwikkelaars
kunnen mails van gebruikers lezen.
Samsung werkt aan ‘s werelds grootste smartphonefabriek. Megafabriek in India moet 120 miljoen smartphones
per jaar fabriceren. Samsung wil zijn bestaande productiefaciliteit voor mobiele telefoons in Noida (India) uitbreiden
naar een productie van 120 miljoen apparaten per jaar. In diezelfde fabriek rollen nu nog 68 miljoen smartphones
per jaar van de band. De uitbreiding moet in 2020 worden voltooid. Samsung werkt aan ‘s werelds grootste
smartphonefabriek.

Tips

Beste hacking-tools voor beginnende ethische hackers. Als beginnend ethisch hacker kun je wel een
duwtje in de juiste richting gebruiken. Je hoeft echt niet alles zelf te verzinnen, online staat het bol van de
informatieve sites en software die je kunnen helpen. We zetten de beste hacking-tools voor je op een
rijtje. Beste hacking-tools voor beginnende ethische hackers.
Zo gebruik je de privémodus van je browser. Anoniem surfen is lang niet zo makkelijk als het lijkt. Met
VPN's en proxy's kom je een heel eind, maar het is wel wat rigoureus. Als je alleen wil verhullen welke sites
je bezoekt, is de privémodus binnen je browser een goede oplossing. Hier leggen we je uit hoe je die modus
gebruikt. Zo gebruik je de privémodus van je browser.
Zo los je wifi-problemen eenvoudig op. Merk je dat je wifi-verbinding niet naar behoren werkt? De lijst
van mogelijke oorzaken is uitgebreid. Gelukkig kan je zelf de handen uit de mouwen steken en je woning
voorzien van draadloos internet met een goed bereik. Zo los je wifi-problemen eenvoudig op.
8 tips voor Word die je nog niet kende. Word is de misschien wel meestgebruikte applicatie op de
computer. En toch gebruiken we volgens Microsoft maar tien procent van het programma. Dat we de
overige negentig procent niet gebruiken we niet, komt vooral omdat we er geen weet van hebben. Hoog tijd
dus voor 8 tips voor Word die je nog niet kende. 8 tips voor Word die je nog niet kende.

Freeware
De beste freeware van juli 2018. 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 freeware van dit moment en
nieuwe versies van ‘evergreens’. De beste freeware van juli 2018.
De 6 beste gratis e-maildiensten. Door de gigantische aanwezigheid van Google's maildienst zou je bijna
vergeten dat er nog andere geweldige gratis e-maildiensten zijn. Vandaag bekijken wij nog 6 andere
diensten. De 6 beste gratis e-maildiensten.
Mobile
Zo verbind je je randapparatuur met je iPhone. Apple heeft voor aardig wat commotie gezorgd door "dapper"
allerlei gangbare aansluitingen te schrappen op hun apparaten. Fabrikanten springen daar gretig op in met allerlei
adapters en wij hebben negen van deze oplossingen getest. Zo verbind je je randapparatuur met je iPhone.
Apps en tips voor je smartphone-camera. Velen gebruiken hun smartphone vrijwel dagelijks om foto’s te maken, de
kans is aanwezig dat je zelfs geen aparte camera meer hebt. Wil je echter góede foto’s maken met de camera in je
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smartphone? Dan ga je aan de slag met deze apps, accessoires en tips voor je smartphone-camera. Apps en tips
voor je smartphone-camera.
Is goedkoop duurkoop? Er is meer dan Apple. Kan een goedkope smartphone uit China tippen aan die van Apple?
Je zou ook kunnen zeggen: Amerikaans versus Chinees. Of Apple versus Xiaomi. Kan een goedkope smartphone uit
China tippen aan die van Apple? Is Android een alternatief voor iOS of andersom? We vergelijken beide devices en
besturingssystemen. Is goedkoop duurkoop? Er is meer dan Apple.
'Samsung-telefoons versturen ongewild foto's'. Klachten zwellen aan over Samsung-smartphones die willekeurig
foto's versturen. Eigenaren van de overenthousiaste smartphones merken het pas als de ontvanger opmerkingen
maakt over de bedoeling van de toegestuurde fotostroom.Samsung heeft inmiddels toegezegd dat zijn technici naar
het probleem gaan kijken. 'Samsung-telefoons versturen ongewild foto's'.
6 geweldige apps voor het opnemen van gesprekken. Dit zijn de zes beste iOS en Android geluidsopname-apps die
verder gaan waar soortgelijke apps stoppen. Ze laten je opslaan in verschillende formaten, exporteren naar
clouddiensten en nemen zelfs telefoongesprekken op. 6 geweldige apps voor het opnemen van gesprekken.
Zo timmer je je Android-toestel dicht. Je kan wel zeggen dat je smartphone het persoonlijkste apparaat is dat je
hebt. Hierdoor weet het apparaat ook een hoop over jou en je gewoontes. Vandaag laten we je zien hoe jij je toestel
en standaard-apps onder controle houdt en het (onnodig) delen van informatie tot een minimum beperkt. Zo
timmer je je Android-toestel dicht.
Samsung Galaxy Note 9: Nu al geruchtmakend. De Samsung Galaxy S9 en S9 Plus zijn nog maar net op de markt.
Ondertussen gonst het van de geruchten over de Galaxy Note 9. Naar verluidt wordt dit één van de grootste en
krachtigste smartphones van 2018. Galaxy Club zegt De Note 9 wordt al op 9 augustus gepresenteerd. Tijd voor een
rumor round-up. Samsung Galaxy Note 9: Nu al geruchtmakend.

Even lachen

Thema: Postcast over ICT
Deep learning en het brein van de toekomst: download het gratis e-book. Deep learning; door de ene
geprezen, door de andere verguisd. (Yes, we’re looking at you, Elon) Maar wie heeft er nu gelijk? Is deep
learning het allerlaatste staaltje wetenschappelijk vernuft dat onze levenskwaliteit toch zo sterk zal
verbeteren? Of is het een inherent kwaadaardige technologie? Wij zochten het uit. Deep learning en het
brein van de toekomst: download het gratis e-book.
Gratis ebooks. Op zoek naar gratis ebooks die je kunt downloaden? Op deze pagina vind je een interessant
assortiment aan gratis ebooks, zowel in het Nederlands als in het Engels. Wat dacht je bijvoorbeeld van
materiaal van de gebroeders Grimm, William Shakespeare of Charles Dickens? Het downloaden van deze
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gratis ebooks is erg simpel; alles is verkrijgbaar in epub-formaat. Daar kunnen vrijwel alle e-readers mee
overweg. Heb je dus even geen geld, maar wel zin in een goed boek voor op je ereader? Bekijk dan snel het
grote aanbod gratis ebooks hieronder en download het epub bestand! Gratis ebooks.
Gratis boeken downloaden. Op internet zijn veel gratis boeken te vinden. We hebben de beste bronnen
voor je op een rijtje gezet. Via deze sites kun je direct de mooiste en leukste gratis ebooks downloaden. Met
deze gratis Nederlandstalige boeken kun je urenlang lezen! Gratis boeken downloaden.
Hardware
De 4 beste hardware Wifi-testtools. Het testen van je Wifi-signaal wordt vaak gedaan met behulp van een handige
app op je smartphone of laptop, maar wat als je een stapje verder wilt gaan en liever dedicated hardware gebruikt?
Wij bekijken 4 van zulke apparaten. De 4 beste hardware Wifi-testtools.
11 toffe Raspberry Pi-clusters. De single-board-computers van de Raspberry Pi foundation hebben door de jaren
heen een flinke impact gemaakt en ze hebben de Internet Of Things-revolutie flink op weg geholpen. Wat gebeurt er
als je een hele verzameling van deze apparaten aan elkaar knoopt? Wij laten het je zien. 11 toffe Raspberry Piclusters.
Review: Synology DS3018xs 6-bay NAS. Binnen het midden- en kleinbedrijf en bij kleine zelfstandigen heeft
Synology al vele jaren een uitstekende reputatie. Review: Synology DS3018xs 6-bay NAS.
Dit is de goedkope Surface Go-tablet van Microsoft. Surface-apparaten van Microsoft zijn doorgaans peperduur.
Maar met de Surface Go-tablet richt het bedrijf zijn pijlen op gebruikers die niet zoveel willen besteden aan nieuwe
gadgets. Lees hier alles over de Surface Go, zoals specificaties, prijs én de verborgen kosten. Dit is de goedkope
Surface Go-tablet van Microsoft.
Iedereen aan de flash: 67 SSD's round-up. Met onze compleet vernieuwde testopstelling kunnen we ssd's nóg beter
testen dan voorheen. Na veel nieuwe introducties en met dalende prijzen is het de ideale tijd om een nieuwe SSD te
kopen, maar welke moet het worden? Iedereen aan de flash: 67 SSD's round-up.

Media
Betaal je straks meer voor Netflix? Netflix verhoogde eind vorig jaar al de prijzen van zijn abonnementen en is
daarmee nu opnieuw aan het experimenteren. Naast het Premium-abonnement duikt een Ultra-abonnement op, die
functies bij huidige Premium-leden wegplukt. Hoe zit dat nou precies? Dit is de goedkope Surface Go-tablet van
Microsoft.
LG OLED 2017 C7 vs 2018 C8, welke is beter? LG's oled televisies zijn razend populair en voor veel mensen rijst de
vraag of je voor het nieuwste model moet kiezen, of dat een goedkoper exemplaar van het afgelopen jaar een
betere keuze is. LG OLED 2017 C7 vs 2018 C8, welke is beter?
Netflix start met slimme downloads. Heb je een abonnement op Netflix, dan kan je al sinds einde 2016 films en
afleveringen van series downloaden, ook naar je Android en iOS toestel. Handig, want dan kan je die content ook
offline bekijken, wanneer je geen internetverbinding hebt. Op de trein bijvoorbeeld, is een ideaal moment. Tot nu
toe was dat echter een redelijk manueel gebeuren: je moest zelf de afleveringen van series downloaden, en daarna
gaan wissen wanneer je ze gezien had. Dat wordt nu een stukje gemakkelijker, met Smart Downloads. Download je
bijvoorbeeld eerst thuis een of twee afleveringen van een reeks, en bekijk je die onderweg op je smartphone of
tablet. Dan zal deze functie ervoor zorgen dat jouw toestel, zodra je ergens een WiFi verbinding hebt, de reeds
bekeken afleveringen gaat wissen en er weer een of twee klaarzet om te bekijken. Zo heb je altijd iets om te
bekijken. De functie is momenteel enkel voor Android verkrijgbaar, maar zou binnenkort ook voor iOS toestellen
moeten uitkomen. Netflix start met slimme downloads.
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Muziek

Paul McCartney & Bruce
Springsteen - I Saw Her Standing
There & Twist And Shout.

Just A Closer Walk With Thee Doreen´s Jazz - New Orleans.

Bohemian Rhapsody Trailer #1
(2018) | Movieclips Trailers.

Website van de Maand
Alle Storingen. Deze website is een privé-initiatief, maar onafhankelijk en super handig. Via verschillende
meetmethodes hebben de makers, twee oud-medewerkers van IT-publicatie IDG, een systeem uitgewerkt om
problemen vast te stellen bij providers maar ook op sociale media. Alle Storingen, over ons. Alle Storingen.
Fake Name Generator. Dat deze website bestond, dat wisten wij echt niet. En of ze wel helemaal netjes is, dat
weten wij ook niet. Maar handig is het wel. Je kan hier namelijk een hele valse identiteit in enkele seconden
aanmaken. Je kiest als taal Dutch, en als land Belgie, en klikt op de knop Generate. En kijk: daar was ene Léonie
Klaassens geboren uit Marneffe, met als moedersnaam Hartog, en een telefoonnummer, zelfs een kredietkaart.
Misschien geschikt om een alter ego te creeren op het web? Of om een karakter te creeren in een boek? [Taal:
ENG] Fake Name Generator. Bron: Netties.be
De uitvinding van het kunstgebit. In de achttiende eeuw werd het moderne kunstgebit uitgevonden in Frankrijk.
Wie was de uitvinder van deze nuttige neptanden? En wat heeft de Slag bij Waterloo met kunstgebitten te
maken? De uitvinding van het kunstgebit.
Het nieuwe hart van het horloge bestaat uit één stuk’. Een horloge kan met minder onderdelen gemaakt worden,
laat de Delftse onderzoeker Nima Tolou zien. Dankzij zijn uitvinding bestaat een oscillator, het hart van het horloge,
nog maar uit één onderdeel in plaats van 31. Hij werd er ingenieur van het jaar 2018 mee. Het nieuwe hart van het
horloge bestaat uit één stuk’.
Wat is het dark web eigenlijk? Je hoort en leest regelmatig dat er ongure dingen gebeuren op het dark web, maar
wat is dat eigenlijk? Wij leggen je uit wat het is en wat het verschil is met deep web. Wat is het dark web eigenlijk?

Foto
Nvidia kan korrelige foto’s herstellen met AI. Neuraal AI-systeem leert beelden herstellen met behulp van 50.000
andere korrelige foto's. Onderzoekers van Nvidia hebben een methode geïntroduceerd die afbeeldingen kan
herstellen van ruis, ontbrekende pixels of beschadigingen. Het beeldherstel gebeurt met behulp van AI en deep
learning. Naast restauratie kan zo ook ongewenste inhoud uit beeldmateriaal worden verwijderd, zoals teksten en
andere ongewenste 'artefacten'. Nvidia kan korrelige foto’s herstellen met AI.
Wordt jij de vakantiefotograaf van het jaar 2018?. Doe mee en maak kans op mooie prijzen! Computer Idee en
Zoom.nl organiseren in samenwerking met HEMA de vakantiefotowedstrijd van het jaar. Wij zijn op zoek naar jouw
mooiste, origineelste of leukste vakantiefoto. Foto’s mogen ook gemaakt zijn met je smartphone. Doe mee en
win! Wordt jij de vakantiefotograaf van het jaar 2018?
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Haal alles uit fotodienst Flickr. Hoe deel jij je foto's met anderen? Grote kans dat je dit via Facebook of WhatsApp
doet, maar dan heb je wel te maken met compressie. Heb je mooie kiekjes gemaakt - van bijv mens of natuur - in
hoge resolutie? Dan kun je dat beter uploaden naar de fotodienst Flickr. Zo werkt dat: Haal alles uit fotodienst
Flickr. Album maken. Groepen en privacy.

Beveiliging
Oplichting loont, helaas. Het was een heterdaadje geweest, schreef hij. Hij had mijn computer gehackt en had
zowel opnames gemaakt van de vunzige sites die ik bekeek, als van de dingen die ik deed terwijl ik daarnaar keek.
Voorts had hij al mijn contacten van mijn computer geplukt. Als ik niet binnen twee dagen 3600 dollar zou
overmaken op zijn bitcoin-account, dan stuurde hij al die mensen de video in kwestie op. Ging ik op zijn eisen in:
zand erover, niets aan de hand, prettig zaken te hebben gedaan. Nu schrik ik niet snel, en bezoek ik zelden sekssites.
Masturberen achter de computer doe ik ook nooit, want mijn bureau staat pal naast het raam. Bovendien is mijn
webcam afgeplakt. Oplichting loont, helaas.

Workshops
7 vragen over privacyvriendelijke browser Epic. In onze zoektocht om de huidige browsermarkt in kaart te brengen,
kijken we vandaag naar browser Epic. De software gaat alweer vijf jaar mee, maar staat bij veel mensen niet op de
radar. 7 vragen over privacyvriendelijke browser Epic.
Zo werkt de Tor Browser. Het doel van anonimiseringsdienst Tor is om meer mensen naar het netwerk te trekken,
zodat de hele online wereld iets veiliger wordt. Technische mensen kunnen het netwerk verbeteren door een
knooppunt te draaien. Zo werkt de Tor Browser.
Zo plaats je een nieuwe harde schijf of ssd. Je hebt een nieuwe schijf gekocht en die wil je nu in je systeem
inbouwen, als vervangschijf voor je huidige systeemschijf of gewoon als extra opslag. Dat vergt echter de nodige
voorbereiding: naast de fysieke inbouw is er immers ook nog de configuratie ervan, zoals de systeemmigratie en
initialisatie, en het partitioneren en formatteren. Dit artikel helpen we je bij het plaatsen van een nieuwe harde schijf
of ssd. Zo plaats je een nieuwe harde schijf of ssd.

Besturings systemen
Nieuwste MacBook Pro trager dan vorige door hitteprobleem. Apple zit op hete kolen. Recent kondigde
Apple hun nieuwe MacBook Pro's aan en we werden getrakteerd op mooie specificaties. Dat
hardwarespecificaties echter niet alles zijn, blijkt uit tests die claimen dat de nieuwste MacBook Pro's zelfs
trager zijn dan de vorige. Nieuwste MacBook Pro trager dan vorige door hitteprobleem.
12 verborgen features van macOS Mojave. MacOS Mojave bevat onder meer een verbeterd machtigingenmodel,
andere privacyvriendelijke verbeteringen en een paar features die zijn geleend van iOS. Een blik op enkele
verbeteringen die je dit najaar tegemoet kunt zien. 12 verborgen features van macOS Mojave.
4 handige iCloud-tips voor Apple-fans Als je een iOS-apparaat gebruikt kan je bijna niet om de bijbehorende
clouddienst iCloud heen. Wij lopen de belangrijkste features met je door. 4 handige iCloud-tips voor Apple-fans.
Apple kondigt nieuwe MacBook Pro's met stiller toetsenbord aan. Apple voorziet de nieuwe modellen van zijn
MacBook Pro van de nieuwste Intel-chips, een True Tone-scherm en een stiller toetsenbord. Apple kondigt nieuwe
MacBook Pro's met stiller toetsenbord aan.
Zo plaats je een nieuwe harde schijf of ssd. Wie een MacBook Pro met een Core i9-processor van Intel aanschaft,
hoeft er niet op te rekenen dat het apparaat de beloofde snelheid van 2,9 GHz haalt. Tenzij je je laptop in de vriezer
legt. Zo plaats je een nieuwe harde schijf of ssd.
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Software in Linux makkelijker te beheren met snaps. Snaps, snappy, snapd - allemaal slaat het op de
softwarepackaging-techniek die ooit is bedacht voor Ubuntu Mobile, maar vanwege het distro-agnostische
ontwerp nu in meerdere desktopdistributies verschijnt. Software in Linux makkelijker te beheren met snaps.
Malafide hacker verbouwt Arch Linux PDF-reader tot malware. De organisatie achter Arch Linux heeft PDF-reader
Acroread verwijderd uit de repository nadat een van de maintainers te horen had gekregen dat deze was
gemodificeerd om malware te downloaden. Malafide hacker verbouwt Arch Linux PDF-reader tot malware.
Linux-distro's: welke moet je kiezen?, Linux komt in zoveel verschillende smaken, dat je al snel niet meer weet waar
je moet beginnen. Dat is zonde, want de kracht van Linux is juist dat het veel te bieden heeft voor ieder type
gebruiker of pc. Of je nu een veilig systeem zoekt waar je rustig op durft te internetbankieren, een oude pc nieuw
leven in wilt blazen of het meeste uit je krachtige hardware wilt halen, voor ieder scenario bestaat er een distro en
wij helpen je daarmee op weg. Linux-distro's: welke moet je kiezen?
Microsoft corrigeert ingebouwde rekenmachine Windows 10 na twee jaar. Het heeft Microsoft veel tijd
gekost, maar na twee jaar is het toch gelukt. De softwaregigant heeft eindelijk de ingebouwde
rekenmachine in Windows 10 de juiste vierkantswortel berekening weten te leren. Microsoft corrigeert
ingebouwde rekenmachine Windows 10 na twee jaar.
Dropbox dumpt Windows 8.1-client. Dropbox heeft de ondersteuning van de Windows 8.1-app per direct
stopgezet. De app is niet langer te vinden in Microsoft's app-store en gebruikers wordt aangeraden de desktopversie
te downloaden. Dropbox dumpt Windows 8.1-client.
3 redenen waarom een Surface Go beter is dan een iPad. Wil je een betaalbaar tablet en twijfel je tussen de iPad
met zijn pencil en de Surface Go met diens eigen stylus? We zetten de verschillen hier voor je op een rij. 3 redenen
waarom een Surface Go beter is dan een iPad.

Video
Hubble repareren? Dat was ‘de meest complexe klus in de ruimte’ Het was een huzarenstukje, de reparatie van de
Hubble-telescoop in de ruimte. Hubble repareren?
Video's uit de oude doos
The Amiga 1500 Story | Commodore Vs Checkmate Digital
Commodore 128 Repair Attempt Part 1
TF328: Turn The Amiga CD32 Into The ULTIMATE Gaming Amiga
The 20 Hardest Commodore Amiga Games Ever Made.
13 computerproblemen waar lezers tegenaan lopen.

Bladen
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

Club nieuws
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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 15 september 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

Besturingssystemen welke op de bijeenkomsten worden ondersteund

Fijne vakantie, zie je weer in september…..
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