NewsFlash van 15 september 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
40x fantastische hardware op gamerbeurs Gamescon. De gamebeurs Gamescon zat barstensvol prachtige
hardware. Loop met ons mee langs casemods van Star Wars, Stargate, Batman en Gears of War, een rijke serie
grafische kaarten, componenten van bekende en onbekende namen, virtual reality-racegames en nog veel, veel
meer. 40x fantastische hardware op gamerbeurs Gamescon.
Google volgt je bijna overal. Google heeft de mogelijkheid om enorme hoeveelheden data te verzamelen. Het is
intussen bijna onmogelijk om de technologiereus volledig te vermijden. Google volgt je bijna overal.
42 hilarische opmerkingen in code. Boosaardige code, flauwe woordgrapjes, al dan niet obscure verwijzingen:
vandaag een nog verder uitgebreide lijst van klassieke grappige comments in programmatuur. 40x fantastische
hardware op gamerbeurs Gamescon.
15 banen die verdwijnen door technologie. Dat niet alleen banen verdwijnen, maar complete beroepen door
innovatieve disruptie, is al een eeuwenoud gegeven. Neem de bezembinder, de touwslager, de vilder of later de
analoge telefonist. Maar de huidige technologiespurt maakt nu wel heel snel korte metten met enkele beroepen. 15
banen die verdwijnen door technologie.
Chrome wordt in een nieuw jasje gestoken. Geen verjaardag zonder cadeautjes. Google heeft voor de tiende
verjaardag van Google Chrome een fonkelnieuw jasje gekocht voor de populaire browser. Chrome wordt in een
nieuw jasje gestoken.
Hoe bandbreedtegebrek de 32-core Threadripper beïnvloedt. We voelen AMD's monster-cpu Threadripper stevig
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aan de tand met uiteenlopende tests om te kijken hoe het nu precies zit met bandbreedte-latency. Het korte
antwoord is dat het ingewikkeld is per soort toepassing en het lastig is om een algemene stelling in te nemen. Hoe
bandbreedtegebrek de 32-core Threadripper beïnvloedt.
Wat moet een zoekmachine eigenlijk doen? Klinkt als een simpele vraag, maar we worstelen hiermee.
Zoekmachines maken een transformatie door nu ze zich meer richten op wat gebruikers willen aan informatie en
wat ze willen weten. Als je de denkt dat een zoekmachine een index is van wat er op het web staat, loop je helaas
achter in je zienswijze. Wat moet een zoekmachine eigenlijk doen?
De nieuwe stadsverwarming: datacentra. In Noorwegen wordt een nieuwe stad gebouwd nabij Bergen. De stad
gaat Lyseparken heten en zal gebruik maken van de warmte die opgewerkt wordt door een nabijgelegen
datacentrum. Dankzij dit ontwerp, en de vele andere energiemaatregelen in Lyseparken, zou de stad wel eens de
eerste energie-positieve stad ter wereld kunnen worden. De nieuwe stadsverwarming: datacentra.

Tips
PyPy.js: Python in de browser. Even heel oneerbiedig: wanneer je de naam van deze nieuwe scripttaal in het
Nederlands uitspreekt, dan klinkt het als een dringende natuurlijke behoefte. Maar het is wel een nieuwe vorm van
Python, en je kan het op deze website uittesten. Met PyPy kan je een snelle en Python compatibele omgeving op het
web uitbouwen. Er wordt gebruik gemaakt van de PyPy python interpreter. Op de website vind je ook nog andere
downloads, editors enz. PyPy.js: Python in de browser.
3 privacyvriendelijke browsers vergeleken. Vandaag kijken we naar die belangrijke browsers die privacy terug
proberen te geven in de handen van websitebezoekers. Tor doet dat op een harde manier, Brave probeert een
nieuw admodel en Epic gaat voor een harde privacy by default-aanpak.We kijken naar deze drie. 3
privacyvriendelijke browsers vergeleken.
Windows 10 kaapbaar via verse 0-day. Verbolgen hacker openbaart exploit die lokale gebruiker volledige SYSTEMmacht geeft. Sinds gisteren is er een nieuw 0-day beveiligingsgat in Windows 10 geopenbaard, inclusief publiekelijk
beschikbare exploitcode ervoor. De werking van de PoC (Proof of Concept) code is bevestigd door securityonderzoeker Will Dormann, die is verbonden aan het CERT Coordination Center (CERT/CC). Windows 10 kaapbaar
via verse 0-day.
Een dagje frustratie met het installeren van Visual Studio. Visual Studio heeft sinds de versie van 2017 een
vernieuwde installer waarmee je eenvoudiger basisinstallaties kunt uitvoeren, maar Dick van Kooten liep tegen een
hele reeks problemen aan. En hij is niet de enige. Een dagje frustratie met het installeren van Visual Studio.

Freeware
PyPy.js: Python in de browser. Even heel oneerbiedig: wanneer je de naam van deze nieuwe scripttaal in
het Nederlands uitspreekt, dan klinkt het als een dringende natuurlijke behoefte. Maar het is wel een nieuwe
vorm van Python, en je kan het op deze website uittesten. Met PyPy kan je een snelle en Python compatibele
omgeving op het web uitbouwen. Er wordt gebruik gemaakt van de PyPy python interpreter. Op de website
vind je ook nog andere downloads, editors enz. PyPy.js: Python in de browser.
3 privacyvriendelijke browsers vergeleken. Vandaag kijken we naar die belangrijke browsers die privacy
terug proberen te geven in de handen van websitebezoekers. Tor doet dat op een harde manier, Brave
probeert een nieuw admodel en Epic gaat voor een harde privacy by default-aanpak.We kijken naar deze
drie. 3 privacyvriendelijke browsers vergeleken.
Windows 10 kaapbaar via verse 0-day. Verbolgen hacker openbaart exploit die lokale gebruiker volledige
SYSTEM-macht geeft. Sinds gisteren is er een nieuw 0-day beveiligingsgat in Windows 10 geopenbaard,
inclusief publiekelijk beschikbare exploitcode ervoor. De werking van de PoC (Proof of Concept) code is
bevestigd door security-onderzoeker Will Dormann, die is verbonden aan het CERT Coordination Center
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(CERT/CC). Windows 10 kaapbaar via verse 0-day.
Een dagje frustratie met het installeren van Visual Studio. Visual Studio heeft sinds de versie van 2017
een vernieuwde installer waarmee je eenvoudiger basisinstallaties kunt uitvoeren, maar Dick van Kooten
liep tegen een hele reeks problemen aan. En hij is niet de enige. Een dagje frustratie met het installeren van
Visual Studio.
Mobile
Gebruikstips voor je smartphone. Je smartphone optimaal gebruiken, daar helpen we je mee. Van nuttige apps tot
tips voor meer opslagruimte en een langere batterijduur. Ook belangrijk: updaten en reservekopieën maken. We
helpen je ook bij het vinden van een reparateur voor je kapotte smartphone en een nieuwe bestemming voor je
oude telefoon. Gebruikstips voor je smartphone.
Fortnite op Android bevatte veiligheidslek. Sinds kort is de overpopulaire game Fornite ook te spelen op Android.
Google ontdekte namelijk een kwetsbaarheid in het installatiebestand van de game. Fortnite op Android bevatte
veiligheidslek.
Optimaliseer de muziekopslag op je iPhone of iPad. Gebruik het optimaliseren van muziekopslag om ruimte te
maken op je toestel. Abonnees van Apple Music kunnen hun opslagruimte voor muziek beperken tot een vast aantal
GB's. Deze tip legt uit hoe het werkt. Optimaliseer de muziekopslag op je iPhone of iPad.

Even lachen

Thema: IFA 2018
Home cinema audio en video. Afgelopen week was Hardware.Info met vijf man aanwezig op de IFA in
Berlijn om daar al het nieuws van deze elektronicabeurs te verzamelen. In deze aflevering bespreken we
onze highlights op het gebied van home cinema audio en video, aanstaande vrijdag nemen we het
belangrijkste PC nieuws met je door. Home cinema audio en video.
Het beste van IFA 2018 op een rijtje. IFA 2018 in Berlijn, de grootste techbeurs van Europa, staat zoals
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elk jaar weer bol van de aankondigingen, nieuwtjes, previews en hands-ons. Het is makkelijk om de draad
even kwijt te raken. Maar geen zorgen: in dit artikel zetten we het beste van IFA 2018 voor je op een
rij. Het beste van IFA 2018 op een rijtje.
IFA 2018: Het opvallendste computernieuws.
Hardware
Koopgids pc: zo koop je de beste computer. Je wilt een nieuwe pc, maar wat moet je kopen? De markt ontwikkelt
zich nog altijd erg snel en zelfs de fanatiekste Computer!Totaal lezer kan bij aanschaf een snelle opfriscursus
gebruiken over de stand van zaken wat de belangrijke onderdelen betreft. In dit artikel praten we je bij over wat de
belangrijke onderdelen en recente ontwikkelingen zijn, en geven we een aantal hapklare gebalanceerde
voorbeeldsystemen, waarna je zelf de beste computer kunt uitzoeken. Koopgids pc: zo koop je de beste computer.
Waarom een professionele SSD meer geld kost. Ondanks de extreem hoge vraag naar flashgeheugen zijn SSD’s
vandaag best betaalbaar. Het prijsverschil tussen consumentenmodellen en solid state drives met een ‘pro’-label
blijft echter pittig. Op het eerste zicht is er nochtans weinig verschil tussen de twee varianten. Waarom is zo’n
professionele drive dan toch duurder? Waarom een professionele SSD meer geld kost.
Chromebooks. Vier vragen om te zien of Croombook met Chrome OS iets voor jou is. Chromebooks zijn niet zoals
normale laptops en daarom ook niet voor iedereen geschikt. Ze bieden voor- en nadelen, maar hoe bepaald je of de
goedkopere apparaten iets voor jou zijn? Hier zijn vier vragen waarmee je voor jezelf kunt bepalen of Chrome OS iets
voor jou is. Chromebooks.
10 Gaming-headsets vergeleken. Minstens zo belangrijk als het visuele spektakel van moderne games is de
geluidsbeleving. Een goede headset maakt een goede game beter, maar zelfs de best klinkende gaming-headsets
vallen af (figuurlijk gesproken dan) als hij niet tot in de late uurtjes comfortabel blijft zitten. Wij vroegen de 10
grootste gaming-headsetleveranciers hun beste model tussen de 99 en 149 euro in te sturen. 10 Gaming-headsets
vergeleken.
19 krachtigste pc-onderdelen van dit moment. Heb je een paar duizend euro bij elkaar weten te rapen voor een
monster aller pc-monsters? Dan kunnen we je helpen: dit zijn dé high-end onderdelen van 2018 als geld geen rol
meer speelt. 19 krachtigste pc-onderdelen van dit moment.

Media
Dit moet je weten over YouTube Premium. Betalen voor YouTube, wie had dat gedacht? Gelukkig is het niet
verplicht. Maar sluit je wel een Premium-abonnement af, dan krijg je daar wat voordelen voor terug. Waaronder
advertentievrij video's kijken én muziek luisteren bij de nieuwe streamingdienst YouTube Music Dit moet je weten
over YouTube Premium.
Podcast: Nadert het einde van televisie? Vroeger was de televisie hét medium voor vrijetijdsbesteding. Alle
meubels in de woonkamer waren er op gericht. Maar met de komst van sociale media, streamingdiensten en
mobiele apparaten lijkt het oude medium te verbrokkelen. Nadert televisie zijn einde? Op welke manier zal het
voortbestaan? In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over de definitie en huidig gebruik van
televisie. Podcast: Nadert het einde van televisie?
De Nederlandse podcast awards. Podcasts: wij zijn fan! En wij niet alleen, steds meer mensen ontdekken het
genoegen om een mooi verhaal, een goed gesprek enkel auditief te beluisteren, het te beleven via je oren. De Dutch
Podcast Awards bekronen de beste Nederlandstalige podcasts. En het lijstje met winnaars mag voor jou meteen een
bron van inspiratie zijn, om de podcasts uit te testen, en verder te volgen, als ze jou bevallen! De Nederlandse
podcast awards.
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Netflix en Amazon moeten meer Europese content maken. In december zullen hoogstwaarschijnlijk quota over
lokaal geproduceerde series en films in werking treden. Netflix en Amazon moeten meer Europese content maken.

Muziek
Country Singer/songwriter van de maand: John Moreland.

John Moreland "Hang Me in the
Tulsa County Stars" Live.

Ronan Keating & Carola - No Matter
What.

Sweet Sisters Hit the road Jack.

Website van de Maand
Bugatti Chiron van in totaal meer dan 1 miljoen LEGO Technic onderdelen. EGO blijft verbazen met de nieuwe
modellen die ze uitbrengen. Eerder dit jaar kwamen ze met een LEGO Technic model van de Bugatti Chiron.
Bestaande uit zo'n 3.599 stukjes heeft het bedrijf een heel accuraat 1:8 schaalmodel op de markt gebracht. Maar ze
gaan nog een stapje verder. LEGO heeft samen met Bugatti de handen ineen geslagen om er ook 1:1 model te
bouwen. En je kan er nog in rijden ook! Bugatti Chiron van in totaal meer dan 1 miljoen. www.lego.com Bugatti
Chiron van in totaal meer dan 1 miljoen LEGO Technic onderdelen.
Rechtspraak.nl Een website over de verschillende soorten rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der
Nederlanden en de bijzondere colleges. Ook leer je hoe de procedures verlopen bij rechtszaken, hoe de rechtspraak
georganiseerd is. Rechtspraak.nl
Techkunst in een donker bos op Vlieland. Op het festival ITGWO afgelopen weekend op Vlieland was de lichtkunstinstallatie SLue de favoriet. De effecten waren angstaanjagend en fascinerend tegelijk. Techkunst in een donker bos
op Vlieland.

Foto
Welk kunstwerk ben jij? Test het met de Google Art Selfie. Neem een selfie en ontdek waar ter wereld er een
dubbelganger van jezelf in een museum hangt. Te gebruiken op eigen risico. Welk kunstwerk ben jij? Test het met
de Google Art Selfie.
Is Canons nieuwe topcamera zijn geld waard? Jaren na Sony komt Canon ook met een full-frame systeemcamera:
de EOS R. Hij is duurder dan de concurrenten, maar is de camera die prijs waard? Merijn testte hem al en ziet nog
minpunten. Is Canons nieuwe topcamera zijn geld waard?

Beveiliging
Gratis checklist: netwerkbeveiliging. Steeds meer apparatuur wordt met elkaar verbonden, dit betekent ook dat
steeds meer apparaten vatbaar zijn voor misbruik. Hoe pak je de beveiliging aan van al je apparatuur in je
thuisnetwerk? Gratis checklist: netwerkbeveiliging.
Wat zijn de beste gratis antivirusprogramma’s van 2018? Welk gratis antivirusprogramma mag je in 2018 zeker niet
over het hoofd zien, daar namen wij een kijkje voor bij AV-Test.org, een van de grootste onafhankelijke testbureaus
wereldwijd. Wat zijn de beste gratis antivirusprogramma’s van 2018?
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Onhackbare hardware-wallet opnieuw gehackt. Fabrikant verwijdert omstreden term 'onhackbaar' toch maar.
Nadat hardwarewallet Bitfi, die werd gesteund door John McAfee, meerdere malen is gekraakt en het doelwit blijft
van onderzoekers, hebben de makers de term 'onhackbaar' van het product gehaald. Onhackbare hardware-wallet
opnieuw gehackt.
Wifi-netwerken eenvoudig te hacken door Chrome-fout. Ook netwerken met sterk wachtwoord zijn kwetsbaar,
stellen onderzoekers. Wifi-netwerken eenvoudig te hacken door Chrome-fout.

Workshops
Zo werkt de vertrouwelijke modus in Gmail. Hoe zorg je ervoor dat een mailtje onder vier ogen blijft en niet wordt
doorgestuurd? De nieuwe vertrouwelijke modus van Gmail geeft je daar enkele middelen voor. Zo kun je mails laten
verlopen en ze versleutelen met een sms-code. Gratis checklist: netwerkbeveiliging.
Kabelvrij huis in 16 stappen. Kabels zijn lelijk en zitten eigenlijk altijd in de weg. Met de juist trucs dring je de
kabelspaghetti sterk terug en heb je voor je het weet een kabelvrij huis. Zorg bijvoorbeeld voor een betere dekking
van het wifi-netwerk en stream draadloos muziek naar speakers. Doe je mee? Kabelvrij huis in 16 stappen.

Besturings systemen
Apple Stores kampen met 'grab-and-run'-diefstallen. In de laatste maanden zijn meer dan een dozijn
Apple Stores slachtoffer geworden van dieven die pakten wat ze pakken konden en daarna hard
wegrenden. Apple Stores kampen met 'grab-and-run'-diefstallen.
Apple Macbook Pro 13" en 15". Haast geruisloos voorzag Apple zijn Macbook Pro-lineup deze zomer van een
update.Toch is er een reden waarom het duo wat meer aandacht verdient. Het zijn immers de eerste Macbook Promodellen met Intels nieuwe mobiele processors in de Kaby Lake-R en Coffee Lake-H-reeksen. Zoals we al hebben
gezien bieden die ten opzichte van hun voorgangers flink wat meer performance. Een garantie voor succes? Apple
Macbook Pro 13" en 15".
Apple aangeklaagd om kwetsbare toetsenborden MacBook. Apple is aangeklaagd door een groep consumenten
die stelt dat de toetsenborden van de MacBook en MacBook Pro een ontwerpfout bevatten, waar Apple voor of
tijdens de verkoop van wist. Dat meldt AppleInsider. De aanklagers eisen dat Apple bekent dat de toetsenborden
door een ontwerpfout kwetsbaar zijn voor defecten, en dat het bedrijf getroffen laptops gratis vervangt. Apple
aangeklaagd om kwetsbare toetsenborden MacBook.
Torvalds: hardwarebug vertraagt Linux. Kernelversie 4.19 moet in oktober verschijnen. In Linux versie 4.19
moesten de ontwikkelaars aan de slag met een hardwarebug, een kwetsbaarheid die bijzonder frustrerend
was omdat de bug door iemand anders was gemaakt. Linux-bedenker Linus Torvalds hoopt dat dit soort
incidenten in de toekomst minder voorkomen. Torvalds: hardwarebug vertraagt Linux.
Linux-tip: Zo werkt apropos. Hoe werkte... dinges ook alweer? Apropos begrijpt wat je bedoelt. De Linux-opdracht
apropos heeft aan een half woord genoeg en presenteert je mogelijke opdrachten die je probeert aan te roepen.
Linux- en Unix-deskundige Sandra Henry-Stocker kijkt naar de opdracht die door man-pagina's graaft om te
achterhalen waar je naar op zoek bent. Kabelvrij huis in 16 stappen.
Windows 10 en Office vanaf oktober duurder. Prijsstijgingen voor enterprise-gebruik. Vorige maand
aangekondigd en volgende maand van kracht. Windows 10 en Office vanaf oktober duurder.
De April 2018-update voor Windows 10 is net uit, maar Microsoft rust niet op zijn lauweren. Er wordt namelijk
hard gewerkt aan de tweede grote update van dit jaar, onder de codenaam Redstone 5. In dit artikel houden we bij
wat je kunt verwachten van deze herfstupdate. Microsoft brengt ieder jaar twee grote updates uit voor Windows 10.
6

In 2017 waren dat de Creators Update en Fall Creators Update, kortgeleden volgde de April 2018 Update. Hoe de
aankomende update precies gaat heten, is nog even afwachten. Verwacht hem rond de herfstperiode. De update
van vorig jaar kwam in oktober uit. De April 2018-update voor Windows 10 is net uit, maar Microsoft rust niet op
zijn lauweren.
In Windows 10 zit een verborgen optie die je beschermt tegen ransomware. In Windows 10 zit standaard een
virusscanner: Windows Defender. Door de laatste update van het besturingssysteem heeft deze scanner nu ook een
anti-ransomware-optie, maar die moet je wel zelf inschakelen. In Windows 10 zit een verborgen optie die je
beschermt tegen ransomware.

Video
Kijkersvragen: Alles over de GeForce RTX videokaarten. Nividia introduceerde vorige week de GeForce RTX 2070,
2080 en 2080Ti, een nieuwe serie videokaarten gebouwd op een compleet vernieuwde architectuur met
ondersteuning voor raytracing. Maar wat betekent dat in de praktijk? Is het slim om straks een RTX kaart te kopen,
of kan je beter voor een GeForce 10 kaart kiezen? Deze en andere vragen die jullie instuurden beantwoorden we in
deze video. Kijkersvragen: Alles over de GeForce RTX videokaarten.
Madagascar’s Eerie Forest of Stone.
Je eigen fiets ombouwen tot e-bike? Zo gedaan!

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

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 is 15 september
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!
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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Linux Mint 18.3 of 19 Cinnamon

Waarom ik Linux Mint wil gaan gebruiken.
Windows 10 heeft voor mij een beetje afgedaan, regelmatig zet een update alle instellingen weer op aan
en wil tegenwoordig zoveel van je weten en delen met je App’s dat er ernstige twijfel ontstaat wat betreft
je privacy. Daarnaast hanteert de Amerikaanse wetgeving andere normen dan de Nederlandse wetgeving.
Ik ging dus zoeken naar een alternatief.
Appel.
Mooi systeem. Geprobeerd op een geleende computer maar bij nader inzien een beetje duur in aanschaf,
zelfs een tweedehands was nog prijzig.
Mint 18.3 Cinnamon.
Zo kwam ik terecht bij Linux. Na diverse distributies geprobeerd te hebben zoals Ubuntu en PClinuxOS
kwam ik terecht bij Linux Mint. Mint (gebaseerd op Ubuntu) heeft net als de anderen verschillende versies,
de verschillen zitten in de grafische omgeving. Ik viel op de Mint Cinnemon, dat veel op de Windows
omgeving lijkt. Met de Live-DVD of USB kun je Mint op je PC testen en kijken of en hoe het werkt. De LiveCD gebruiken als opstart cd, doet niets met Windows, gebruikt alleen het geheugen van de computer.
Verwijder je de Live-DVD of USBgebruiken als opstart medium doet niets met Windows installatie en
gebruikt alleen het geheugen van de computer. Verwijder de Live-DVD c.q. USB en start de \pc opnieuw
op, dan is Windows weer gewoon aanwezig.
Voordelen en nadelen
1. Linux Mint is gratis, ondersteuning op diverse Nederlandse Nederlandse fora, betrouwbaar, veilig en stevig
bestand tegen virussen

2. In het begin is het wel even wennen aan de opbouw van Mint, maar dat went snel. Andere icons en benamingen,
bovendien alternatieven zoeken voor Windows programma’s die je gebruikt. Het is ook mogelijk om Windows
programma’s te installeren met de Wine emulator, maar lang niet alle Windows programma’s werken daarmee.

3. Linux Mint doet eigenlijk alles wat Windows doet, Internet, Mailen, Faceboek, website spelletjes etc.
4. Met grote spellen is er nog wel een achterstand, maar er wordt wel hard aan gewerkt
Ik werk nu al een tijdje met Mint en ben tot nu toe zeer tevreden.
Als er interesse voor is, gaat Digital tijdens de bijeenkomsten in oktober, november en december met een
gratis inloop uitleg geven over Linux Mint en kan men kennis maken met dit besturingssysteem. Heb je
interesse of wil je meer informatie, mail naar: digitaldh3@gmail.com of bel: 06-81420099

Besturingssystemen welke op de bijeenkomsten worden ondersteund
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