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Als Ubuntu steunpunt zorg ik op
verzoek voor de installatie van de
verschillende Ubuntu computersystemen. Daarnaast is ook de
installatie van Linux MINT systemen mogelijk. Verder is er de
installatie van Chromium om van
een gebruikte laptop een Chromebook te maken.
Linux systemen zijn Open Source projecten. Ze
worden door vrijwilligers gerealiseerd voor eigen
gebruik, uit interesse of hobby. Daardoor zijn ze
zonder kosten verkrijgbaar. Ook het werk van
een steunpunt is kosteloos. Dat is dan voor dit
steunpunt zo binnen Zoetermeer. Daarbuiten
ben ik genoodzaakt reiskosten te berekenen.
Bij de installatie hoort een uitleg over de
werking van het systeem en de installatie van
enkele programma's. Bij latere vragen kan je
terecht op het Ubuntu forum. Mocht dat niet
lukken kan je me altijd om hulp vragen.

Mijn specialiteit: Xubuntu
Er zijn heel wat verschillende
versies van Ubuntu en Linux MINT
al is de basis gelijk. Toch kan je
onmogelijk overal echt in thuis
zijn. Mijn eigen interesse ligt
vooral in beeld, geluid en publicaties. Om mijn systeem zo min
mogelijk te belasten met onnodige
toeters en bellen gebruik ik
Xubuntu met de fijne lichte
werkomgeving van XFCE. Daar ligt dan ook mijn
specialiteit wat betreft het systeem en ook de
programma's. Voor de andere systemen zal ik
me moeten beperken tot de installatie en wat
algemene uitleg.
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nale Ruimtestation op Linux werken?

Installatie

Voor Xubuntu heb ik het boekje
"Werken met Xubuntu" geschreven,
wat je hier kan downloaden.
Je vind elke maand enkele artikelen van mij in de
Nieuwsbrief van Helpmij.nl over fotobewerking
met GIMP en over andere onderwerpen onder
het pseudoniem Erik98.

Wat kan je er mee?
Eigenlijk vrijwel alles. Sommige
van de betere spellen op Windows
zullen een probleem zijn, maar via
Steam zijn er tegenwoordig
prachtige spellen beschikbaar. Email en Internet werken prima,
Word en Excel zijn beschikbaar via
LibreOffice, Uitzending Gemist en
bijvoorbeeld Netflix zijn er. Voor
virussen hoef je niet bang te zijn. Die zijn om te
beginnen allemaal gericht op Windows en bovendien zitten de Linux systemen erg goed in
elkaar. Je hebt dus geen virusscanner nodig..

Updates
Er zijn ook hier regelmatig updates, net als bij
Windows, maar dat werkt heel soepel.

Stabiliteit
Deze computersystemen zijn erg stabiel.
Internet servers zijn vaak vele jaren continu in
gebruik. Wist je dat de NASA en het Internatio-

Als je geïnteresseerd bent zal
ik je eerst vragen wat je het
liefste als systeem zou willen
hebben. Heb je daar nog geen
idee van, dan nemen we
samen de mogelijkheden door.
Ook is het belangrijk om te
weten op wat voor computer
Chromium
het systeem moet worden
geplaatst. In alle gevallen kan eerst een test
worden uitgevoerd om te zien of alles goed
werkt. Dan verandert nog niets op de computer.
Ik neem verder mijn Xubuntu laptop mee voor
een demonstratie van een echt systeem.
Tenslotte is het goed van te voren te bespreken
wat de wensen zijn in het gebruik. Linux is geen
Windows, al zijn de verschillen inmiddels erg
klein. Een noodzakelijk programma waar geen
alternatief voor bestaat in Linux is natuurlijk een
serieus probleem, maar ook daar zijn oplossingen voor.

Locatie
Ik heb thuis zelf geen ruimte beschikbaar, maar
in het geval van laptops is de leeszaal van de
Hoofdbibliotheek in Zoetermeer een prima plek
gebleken.

Contact
Je kan me bereiken via het mailadres
justvecht@gmail.com. Ik neem dan zo snel
mogelijk contact met je op.
groeten,
Just Vecht

