NewsFlash van 15 oktober 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.
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. Website adres: www.digital-denhaag.net
Meer weten over Linux als vervanger voor Windows?
Op de bijeenkomsten van Digital: 20 oktober, 17 november en 8 december gratis inloop met
uitleg 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
Nieuws
Ziggo-modems. Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar celstraf tegen een 37-jarige man vanwege het klonen
en doorverkopen van Ziggo-modems. Ziggo-modems.
De 14 beste alternatieven voor Google Chrome. Google heeft afgelopen week de woede van veel gebruikers op de
hals gehaald door de browser automatisch in te laten loggen bij Google diensten. Hoewel dit probleem makkelijk op
te lossen is, is het voor veel gebruikers de druppel en zoeken zij naar alternatieven. Wij hebben de 14 beste op een
rijtje De 14 beste alternatieven voor Google Chrome.
Office 2019 is nu uit om als eenmalige licentie aan te schaffen. In tegenstelling tot Office 365 zit je daarna niet aan
maandelijkse kosten vast. Voor 'wie nog niet klaar is voor de cloud', aldus Microsoft. Waarom is Office 2019 wel of
juist niet iets voor jou, en wat zijn de nieuwe functies? Lees het hier. Office 2019 is nu uit om als eenmalige licentie
aan te schaffen.
Google Search bestaat 20 jaar: wat doen we anders dan vroeger?. We beginnen langzaam richting het punt te gaan
dat bijna niemand zich meer écht kan herinneren hoe de wereld werkte zonder Google en haar zoekmachine. Toch is
het maar 20 jaar geleden dat die eerste versie op het internet verscheen. In eerste Instantie zorgde Google vooral
dat je op andere websites terecht kwam en moest je vooral goed snappen hoe de interne logica van Google werkte
om specifieke resultaten te krijgen. Google Search bestaat 20 jaar: wat doen we anders dan vroeger?
Merendeel blockchainprojecten haalt nooit eindstreep. De hype lijkt voorbij, er wordt beter nagedacht over de
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inzet van blockchaintechnologie. Merendeel blockchainprojecten haalt nooit eindstreep.
AI werkt veel beter met brein-geïnspireerde computer. De huidige computers werken allemaal met een
architectuur die is afgeleid van het concept dat John von Neumann in 1945 beschreef. Sommige toepassingen zoals
real-time data-analyse en machine-learning, lopen tegen de grenzen op van die klassieke architectuur. IBM maakt nu
goede vorderingen met een architectuur die is afgeleid van hoe het menselijk brein werkt. AI werkt veel beter met
brein-geïnspireerde computer.
Nintendo komt voor het eerst naar Bright Day. Nintendo is eind november voor het eerst van de partij op
techfestival Bright Day. Het demonstreert zijn nieuwste Labo-knutselkit en de nieuwe Super Mario Partygame. Nintendo komt voor het eerst naar Bright Day.

Tips
Hoe kun je je digitale voetafdruk zoveel mogelijk beperken?. Sinds er per mei wordt gecontroleerd op naleving van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, lijken mensen meer dan ooit bezig met hun online veiligheid. Je
kunt natuurlijk alle bedrijven waarbij je een online account hebt informeren dat ze je gegevens moeten verwijderen,
maar er zijn nog effectievere manieren om je digitale voetafdruk te beperken. Hoe kun je je digitale voetafdruk
zoveel mogelijk beperken?
Dit is er nieuw in Office 2019. Microsoft volgt Office 2016 op met Office 2019, en dat betekent verscheidene
nieuwe functies voor veelgebruikte programma's als Word, Excel en PowerPoint. Hoewel, nieuw... het ligt wat
genuanceerd. Want hoe verhoudt Office 2019 zich tegenover Office 365? Dit is er zoal nieuw in Office 2019. Dit is er
nieuw in Office 2019.

Freeware
Gratis Persoonlijke Startpagina Maken. Iedere browser heeft een startpagina, waar een aantal
snelkoppelingen op te plaatsen is en het opslaan van bladwijzers is een makkie. Het nadeel bij bladwijzers is
dat deze in principe in de volgorde van opslaan te bekijken en gebruiken zijn, waardoor u soms even goed
moet zoeken, zeker als u veel bladwijzers heeft. Als u daar helemaal klaar mee bent moet u vooral Papaly
eens gaan gebruiken. Met Papaly maakt u uw eigen online startpagina, waarbij al uw bladwijzers te ordenen
zijn in handige categorieën. Papaly is helemaal gratis te gebruiken en de dienst werkt volledig online in uw
browser. Verder is Papaly als plugin toe te voegen aan uw browser. Gratis Persoonlijke Startpagina Maken.
Top 10 gratis software & apps van september 2018.
Tor Browser 8.0. Er is een nieuwe versie uit van de Tor-browser. De browser werd oorspronkelijk
ontworpen om op het Tor-netwerk anoniem te surfen, waar veel bestanden te vinden zijn die je via P2P kan
delen. Maar de laatste jaren is de browser populair geworden omwille van de bescherming van je
privacy. Tor Browser 8.0.
Top 10 gratis software & apps van oktober 2018.
Mobile
Review: TicWatch E. De TicWatch E is een smartwatch met een interessante prijs/kwaliteitsverhouding. Op papier
dan ook een uitstekende instapper voor wie wel eens een slim klokje wil proberen maar niet gelijk de hoofdprijs wil
betalen. We hebben 'm een poosje gedragen en geven antwoord op de vraag: bevalt-ie? Review: TicWatch E.
Alles wat je moet weten over Google's Project Treble. In Android 9 is Project Treble volledig toegevoegd. Hiermee
draait de OS-code onafhankelijker van de hardwarelaag en hoeven smartphoneproducenten niet meer te wachten
tot chipmakers updates uitbrengen voordat ze zelf aan de slag kunnen. Alles wat je moet weten over Google's
Project Treble.
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Bug in iOS 12 zorgt voor schermproblemen. De nieuwste versie van Apple's mobiele besturingssysteem, iOS 12 is
alweer week uit en hoewel gebruikers over het algemeen blij zijn met deze update, zijn er helaas toch wat
problemen die vooral de schermen van de iPhone X treffen. Bug in iOS 12 zorgt voor schermproblemen.
10 redenen waarom Android beter is dan iOS. Android bestaat deze week 10 jaar. Het systeem van Google staat op
de overgrote meerderheid van de smartphones. Wat is er zo goed aan? Dit zijn de 10 pluspunten van Android. 10
redenen waarom Android beter is dan iOS.
3 kinderziektes van de iPhone XS. Beautygate, oplaadissues en netwerkproblemen - wat is er aan de hand? Vrijwel
elke generatie iPhone had bij het verschijnen enkele kinderziektes die sommige gebruikers parten speelden. Ook dit
jaar is geen uitzondering. In dit artikel: waar hebben we het precies over, hoeveel doet het zich voor en wat zijn de
oplossingen? 3 kinderziektes van de iPhone XS.
Top 5: smartphones die veel bieden voor weinig geld. Schrik je van de prijzen van sommige nieuwe smartphones?
Kijk dan eens naar deze prima telefoons die minder dan 400 euro kosten. Top 5: smartphones die veel bieden voor
weinig geld.

Even lachen

Thema: Review Windows 10 October 2018 Update
Microsoft pauzeert Windows 10 October-update vanwege verdwenen bestanden. Microsoft heeft de
installatie van de October-update voor Windows 10 stopgezet, zodat het bedrijf gemelde problemen met
vermiste bestanden kan onderzoeken. Bij sommige gebruikers bleken na installatie documenten en
programma's verdwenen te zijn. Microsoft pauzeert Windows 10 October-update vanwege verdwenen
bestanden.
Review Windows 10 October 2018 Update: Wie het kleine niet eert... Het is zover, de grote herfstupdate van Windows 10 is uitgebracht. De October 2018 (versie 1809) Update wordt gefaseerd uitgerold en
wij voelen deze gloednieuwe versie van Windows 10 voor je aan de tand. Review Windows 10 October
2018 Update: Wie het kleine niet eert...
Zo installeer je de Oktober 2018-update van Windows 10. Microsoft heeft vandaag de nieuwste versie
van Windows 10 vrijgegeven. De zogeheten Oktober 2018-update met versienummer 1809 zal in de loop
van vandaag naar computers worden uitgerold. Je kunt er ook voor kiezen om handmatig een update van
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Windows 10 uit te voeren. In dit artikel laten we je zien hoe je dat doet. Zo installeer je de Oktober 2018update van Windows 10.
Zo blokkeer je de Windows 10 October 2018 Update. Binnenkort krijgen Windows 10-gebruikers de
update naar de nieuwste halfjaarlijkse versie binnen, de October 2018 Update (versie 1809). Niet iedereen
wil op Microsofts planning uitrollen - zo houd je de update tegen. Zo blokkeer je de Windows 10 October
2018 Update.
Windows 10 October 2018 Update. Geen Sets, wel Klembord en Kladblok. Bij sommige gebruikers is de
Documenten-map leeg na de update, waardoor aangeraden wordt af te wachten met updaten. Het is
Microsoft toch weer niet gelukt. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend ernaar te streven telkens in maart en
september nieuwe feature-updates voor Windows 10 uit te brengen. Begin dit jaar liep maart af zonder
release van wat iedereen dacht dat de Spring Update zou worden. Dat werd echter de Windows 10 April
2018 Update en het scheelde niet veel of het had de May Update moeten heten. Een bug die Microsoft
aantrof in de release-to-manufactureversie gooide roet in het eten en maakte dat de software enkele weken
moest worden uitgesteld. Windows 10 October 2018 Update.
Windows 10 krijgt 'oneindig' clipboard met historie. De grote herfst-update van Windows 10 omvat een
handig nieuw tooltje. Voor wie deze maand gelijk de Windows 10 Oktober 2018 Upgrade installeert, krijgt
de beschikking over Cloud Clipboard. Cloud Clipboard slaat alle tekst en plaatjes die worden geknipt of
gekopieerd op in de cloud voor later gebruik. Het is zelfs mogelijk veelgebruikte knipsels permanent op het
clipboard te plaatsen. Windows 10 krijgt 'oneindig' clipboard met historie.
Hardware
Getest: Ikea's eerste bluetooth-speakers zijn best goed. IKEA verkoopt steeds meer gadgets en sinds kort ook eigen
bluetooth-speakers. Erwin testte de Ikea Eneby-speakers: "Ik vind dit een goede deal." Getest: Ikea's eerste
bluetooth-speakers zijn best goed.
4 AMD Ryzen processors getest. Het is alweer meer dan een jaar terug dat AMD de cpu-markt flink opschudde met
hun Ryzen-architectuur. Na een dergelijke revolutie is het tijd voor verbeteringen en optimalisaties en dat is precies
wat de onlangs gelanceerde tweede generatie Ryzen-processors brengen. Wij testten de vier jongste modellen uit de
stal van AMD: de zes-core Ryzen 5 2600 en 2600X, en de acht core Ryzen 7 2700 en 2700X. &nbs;4 AMD Ryzen
processors getest.
Microsoft doet intrede in markt van hoofdtelefoons met de Surface Headphones. Microsoft heeft nog nooit eerder
hoofdtelefoons op de markt gebracht. Voor alles moet er een eerste keer zijn. Zo moet ook het designteam bij
Microsoft hebben gedacht, met als uitkomst de Microsoft Surface Headphones. Microsoft doet intrede in markt van
hoofdtelefoons met de Surface Headphones.
Zo zoek je je ideale muis en toetsenbord. De muis en het toetsenbord zijn twee onderdelen waar vaak de minste
aandacht aan wordt besteed. Je gebruikt wat je meegeleverd krijgt en doet het daarmee. Tot je een keer een echt
goede muis of een echt goed toetsenbord tegenkomt en je ervaart hoeveel meer impact dat heeft dan die net even
snellere processor. Met dit artikel helpen we je de verschillen te herkennen en kun je op zoek naar jouw ideale muis
en toetsenbord. Zo zoek je je ideale muis en toetsenbord.

Media
Hoorspelen. Een van de mooiste websites over hoorspelen is die van Herman van Cauwenberghe. Al jaren
verzamelt hij informatie over alle mogelijke hoorspelen die, dankzij de inspanningen van hoorspelliefhebbers,
bewaard bleven. Op zijn website vind je een ongelooflijk uitgebreide verzameling informatie over die hoorspelen:
naam, auteur, regisseur, medewerkers, acteurs, rolverdeling, datum van uitzending, en veel, veel meer. Nu heeft
Herman een uitbreiding uitgebracht, die hij De Catalogus noemt. En die is zonder weerga. Want daarin gaat hij terug
naar hoorspelen die uitgezonden werden vanaf... 1925! Mooi geïllustreerd en al. Een prachtig werk, met liefde en
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geduld samengesteld. En een eerbetoon aan het begrip "amateur" - niet in de zin die zovelen eraan geven, van
iemand die het niet zo goed doet als een professioneel, maar wel als de échte amateur, hij die met heel zijn hart van
iets houdt. Hoorspelen. Hoorspelen 2.
Trailer: seizoen 2 van The Gifted wordt nog veel spannender. Marvel's The Gifted is al toe aan een tweede seizoen
en de timing kon niet beter zijn: met de trailer van X-Men: Dark Phoenix, de eerste X-Men film in 2019 gisteren ben
je misschien al weer helemaal klaar om mutanten op avontuur te gaan kijken. Het goede nieuws is dat je daar dus
helemaal niet lang op hoeft te wachten! Trailer: seizoen 2 van The Gifted wordt nog veel spannender.

Muziek
Hoe Bill Nye de Science Guy in het Rap-spel kreeg. Weet je nog die bumpin 'themalied? Mike Greene is de man die
je ervoor kunt bedanken. Nadat zijn rockstar dromen eindelijk vervaagd, werd Mike een studio-producent voor grote
artiesten als Ice Cube, Cypress Hill, House of Pain en componeren van tv-thema's voor Oprah en Dr Oz. Breng een
bezoek aan zijn studio en hij kan je vertellen welke rappers een cameo hebben gemaakt in het thema van Bill
Nye. Hoe Bill Nye de Science Guy in het Rap-spel kreeg.

Amy MacDonald - Dancing In The
Dark

I Still Haven't Found What I'm
Lookin'

Mark Knopfler - Brothers In Arms

Website van de Maand
Russische hack OPCW: Wat is een wifi Pineapple? Bij veel grootschalige hack-aanvallen of data-diefstal via
openbare netwerken, wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten wifi Pineapple. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook
bij de hack op het OPCW van april, die de MIVD ontdekte. Maar doet zo’n wifi-apparaatje eigenlijk? En wat is er
eigenlijk precies gebeurd? Russische hack OPCW: Wat is een wifi Pineapple?
WiFi wachtwoorden op vliegvelden. Google heeft heel wat speciale landkaarten. En deze zal wie vaak reist wel eens
van pas kunnen komen. HIer vind je namelijk de wachtwoorden om in te loggen op de WiFi netwerken van
luchthavens, zodat je rustig wat kan surfen, terwijl je wacht om in te checken.[Taal: ENG] WiFi wachtwoorden op
vliegvelden.
Ikea gestart met verkoop slimme stekkerdozen. Ikea heeft nu ook slimme stekkerdozen op de markt gebracht. De
plugs behoren tot dezelfde productlijn als Ikea's slimme lampen. Ikea biedt sinds deze week ook slimme
stekkerdozen aan in zijn Trådfri-lijn van smarthome-producten. De versie met een afstandsbediening kost 19,95
euro, de versie zonder remote kost 9,95 euro. Met de stekkerdozen, die geen knoppen hebben, zijn lampen te
schakelen via de bijbehorende app of met de remote. Er zijn meerdere exemplaren draadloos aan één
afstandsbediening te koppelen. De remotes hebben een bereik van 10 meter. De stekkerdozen zijn overigens nog
niet in alle Ikea-vestigingen in Nederland op voorraad. Ikea gestart met verkoop slimme stekkerdozen.
Vivaldi 2.0: 6 redenen om de browser (opnieuw) te proberen. Vivaldi 2.0 is uit en dat betekent een hoop
verbeteringen en nieuwe functies. De browser van Opera-oprichter Jon von Tetzchner is er eentje voor powergebruikers die graag zelf de touwtjes in handen hebben. Zes redenen waarom Vivaldi misschien wel de beste
browser voor jou is. Vivaldi 2.0: 6 redenen om de browser (opnieuw) te proberen.
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Intelligente lift van Microsoft. Is het binnenkort niet meer nodig om in een lift op een knopje te drukken? Microsoft
heeft een intelligente lift ontworpen die - we houden ons hart vast - zelf kan bepalen naar welke verdieping je
wil. Intelligente lift van Microsoft.

Foto
Honden en eten. Honden kunnen toch zo'n meelijwekkend gezicht trekken wanneer zij jou met eten zien... Heerlijke
foto's die een gllimlacht op je gezicht zullen brengen! Honden en eten.
Fotobehang, je eigen foto als behang. Wat is er fraaier dan een wand behangen met een eigen foto? Het interieur
van je huis kan geweldig opknappen van een fleurige of sfeervolle wand met een prachtige foto. En ben je zelf niet
zo goed in fotograferen, dan kun je fotobehang ook bestellen met allerlei foto's van gerenommeerde fotografen. Op
deze pagina tref je de belangrijkste leveranciers van fotobehang aan. Je kunt de verschillende bedrijven zo
gemakkelijk vergelijken. Fotobehang, je eigen foto als behang.

Beveiliging
Computervirus GandGrab gijzelt al duizenden Nederlandse pc's. Een ransomware-virus dat begin dit jaar opdook,
infecteert steeds meer Nederlandse computers. Cybersecuritybedrijven waarschuwen voor het GandCrab-virus, dat
computerbestanden 'gijzelt'. Verwijderen van het virus blijkt lastig, omdat de makers het continu
vernieuwen. Computervirus GandGrab gijzelt al duizenden Nederlandse pc's.
Nieuwe sensibiliseringscampagne. Op de website Safeonweb ging een nieuwe campagne van start, die de
gebruikers moet aanmoedigen om hun software snel te updaten, en regelmatig backups te maken. Nieuwe
sensibiliseringscampagne.
‘Nederlander trapt vaker in spam dan gemiddelde Europese burger’. F-Secure beschikt sinds dit jaar over extra
expertise op het gebied van phishing en cybersecurity-onderzoek. Het bedrijf nam eerder namelijk voor 80 miljoen
pond MWR InfoSecurity over,wat neerkomt op zo’n 89 miljoen euro. Voor ons reden om eens te volgen wanneer ze
de eerste gezamenlijke resultaten publiekelijk maken. Die zijn inmiddels realiteit, met een onderzoek naar
spam. ‘Nederlander trapt vaker in spam dan gemiddelde Europese burger’

Workshops
Zo krijg je weer de controle over Windows-updates. Laten we wel wezen, Windows-updates komen nooit geleden.
Het ene moment alleen wel wat beter dan het andere. Welke opties heb je daar zoal voor? We lopen er met je
doorheen in deze video-workshop. Zo krijg je weer de controle over Windows-updates.
Batterij opladen en leeglopen: hoe werkt een accu? Als het gaat om het opladen van apparatuur als smartphones
en laptops, lijkt iedereen er wel vreemde gebruiken op na te houden. Zo laten mensen de batterij van hun nieuwe
gadget eerst volledig leeglopen voordat ze hem in gebruik nemen of wordt direct de stekker uit het stopcontact
gehaald wanneer de accu vol is. Maar hoe ga je het beste om met je accu? Daar komen we achter door experts uit te
laten leggen hoe accu's werken. Batterij opladen en leeglopen: hoe werkt een accu?

Besturings systemen
Apple bemoeilijkt reparaties Mac en MacBook met check door propriëtaire software. Apple vereist dat
de MacBook Pro's en iMac Pro van dit jaar een softwarecheck krijgen als gebruikers of reparatiecentra
onderdelen van het systeem vervangen. Die software is alleen in handen van Apple zelf en geautoriseerde
resellers, wat reparaties bemoeilijkt. Apple bemoeilijkt reparaties Mac en MacBook met check door propriëtaire
software.
Mac OS Mojave is uit: dit zijn de handigste vernieuwingen. Vanaf dit moment kun je Mac OS 10.14 Mojave
downloaden in de App store op je Mac, als je computer in 2012 of later geproduceerd is. Altijd leuk, zo'n gratis
update, maar wat kun je er allemaal mee? Mac OS Mojave is uit: dit zijn de handigste vernieuwingen.
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Magic Trackpad 2 wordt eindelijk ondersteund door Linux. Apple's befaamde Magic Trackpad 2 mag dan
alweer bijna drie jaar op de markt zijn, van officiële Linux-ondersteuning is nooit sprake geweest. Gebruikers
moesten altijd de trukendoos opentrekken als zij het apparaat wilden gebruiken. Google brengt daar
verandering in. Magic Trackpad 2 wordt eindelijk ondersteund door Linux.
Google: Geen hardware video acceleratie voor Linux. Het bedrijf heeft geen plannen de Linux-versie van Chrome
uit te rusten met deze feature. Google: Geen hardware video acceleratie voor Linux.
Microsofts Skype 7 zal vanaf 1 november niet meer ondersteund worden. In juli werd al bekend dat er
snel een einde aan zat te komen van de ondersteuning van de aloude versie van Skype, Skype 7. Dit einde
komt er nu een maand nadat eerder werd verwacht, vooral door het protest van een groot aantal
gebruikers. Microsofts Skype 7 zal vanaf 1 november niet meer ondersteund worden.

Video
Video: Ransomware betalen? Computer gegijzeld? Zo krijg je je bestanden terug! Ransomware zorgt ervoor dat je
niet meer bij je bestanden kunt. Tijs Hofmans, gijzelsoftware-expert, laat in samenwerking met Bitdefender zien wat
je kunt doen om je bestanden terug te halen. Bekijk de video van onze collega’s van Computer!Totaal hier! Video:
Ransomware betalen?
DIY smart home met klikaanklikuit en RFlink
Verken de Vallei die de oude planten van Hawaï beschermt. De afgelopen 1500 jaar is de Limahuli-vallei in Kauai
een groene oase geweest, een wildernis die is blijven bestaan zoals de inheemse Hawaiianen het hebben
meegemaakt. Het is de thuisbasis van het planten van het leven in tegenstelling tot alles wat in de rest van de wereld
wordt aangetroffen, met veel bedreigde planten die in de vallei gedijen. De Limahuli Garden and Preserve hoopt
door te gaan met de instandhoudingsinspanningen zodat deze planten generaties lang kunnen overleven. Sluit je aan
bij regisseur Kawika Winter voor een rondleiding door dit weelderige natuurreservaat. Verken de Vallei die de oude
planten van Hawaï beschermt.
Immersio. Dit is een knap staaltje van een interactieve en immersieve ervaring. Je wordt een deelnemer aan een
levende droom. Het concept s bedoeld voor een VR headset, maar ja ken het nu op de website bekijken. Let vooral
op de snelheid waarmee het beeld reageert op de bewegingen van je cursor of muis. Immersio.

Bladen
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
Shoot foto magazine
Electronica blog
SchoonePC

Club nieuws

20 januari

Bijeenkomsten 2018 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
7

16 juni

Juli

Augustus

15 september

20 oktober

17 november

8 december

De eerstvolgende bijeenkomst is 20 oktober.
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

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.
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Op de bijeenkomsten van Digital: 20 oktober, 17 november en 8 december gratis inloop met uitleg 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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