NewsFlash van 15 mei 2019
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.
Facebook
U kunt ons ook vinden op Facebook, klik op het Facebook logo.
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 bijeenkomst van Digital: Ook in 2019 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:
info@digital-denhaag.net of bel: 06-81420099
Workschop basis (digitale)fotografie
Op de bijeenkomst van 18 mei is er de workshop “Basis (digitale) fotografie”,
welke wordt gegeven door Henk Aschman.
Ieder is welkom, toegang is gratis. Aanvang van de workshop 11 uur.
Wil u zijn werk zien, kijk dan op de website www.fotasch.nl
Ben je geïnteresseerd in deze workshop, mail dit dan even: info@digitaldenhaag.net
Nieuws
Huismerk-inkt werkt niet meer op HP-printers door firmware-update. Bezitters van bepaalde HP-printers merken
op dat hun huismerk-cartridges ineens niet meer werken. Dit nadat door HP een nieuwe firmware-update voor de
apparaten is uitgerold, zo meldt inkt-webshop 123inkt.nl. Het betreft 25 verschillende modellen uit de HP OfficeJetserie. Updates worden in principe automatisch geïnstalleerd. In dit geval volgt daarop een foutmelding bij het
gebruik van huismerk-cartridges. 'Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd', leest de
boodschap. Huismerk-inkt werkt niet meer op HP-printers door firmware-update.
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AMD bestaat vijftig jaar. AMD viert zijn vijftigste verjaardag. Het jubileum komt op een feestelijk moment, want
AMD staat er na de introductie van zijn Ryzen-processors weer goed voor en er is gloednieuwe hardware op komst in
de vorm van Zen 2 en Navi. Het is niet voor het eerst dat AMD een positieve periode doormaakt, maar het bedrijf
heeft ook moeilijke tijden gehad. Ter ere van het jubileum blikken we terug op de geschiedenis van het merk. AMD
bestaat vijftig jaar.
Veiligheidsprobleem in adresbalk mobiele versie Google Chrome ontdekt. Een vervelend probleem met de
adresbalk in de mobiele versie van Google Chrome maakt phishing-aanvallen net iets te
gemakkelijk. Veiligheidsprobleem in adresbalk mobiele versie Google Chrome ontdekt.
Wetenschappers zetten hersenscans om naar spraak. Een revolutie voor mensen die zelf niet meer kunnen
spreken: wetenschappers kunnen hersenscans nu omzetten naar spraak. Wetenschappers zetten hersenscans om
naar spraak.
Eerste Raspberry Pi-competitie in Nederland succesvol afgerond. Tijdens de vorige week gehouden finale in de
Johan Cruijff Arena van de eerste Nederlandse Raspberry Pi-competitie hebben vier scholierenteams een geldprijs in
de wacht weten te slepen. De competitie werd georganiseerd door de IT-specialisten van PA Consulting en House of
Digital. Eerste Raspberry Pi-competitie in Nederland succesvol afgerond.
Google rondt onderzeese kabel van 10.000 kilometer af. Google heeft zijn werk aan de onderzeese kabel van
10.000 kilometer tussen zijn Amerikaanse hoofdkwartier en Chili afgerond. De kabel heet Curie, naar de Nobelprijswinnaar Marie Curie. De kabel loopt tussen Los Angeles en de poort van Valparaiso in Chili. Curie is de eerste nieuwe
onderzeese verbinding tussen de Verenigde Staten en Chili in twintig jaar. Toen de constructie begon, zei Google dat
het ook de eerste volledig private onderzeese internetlijn is die gebouwd werd door een bedrijf buiten de
telecommunicatiesector, weet Silicon Angle. Google rondt onderzeese kabel van 10.000 kilometer af.
Tesla onthult eigen Full Self-Driving computer: 21x krachtiger voor 0.8x de kosten. Drie jaar geleden vroeg Peter
Bannon aan Elon Musk: we willen een eigen chip ontwikkelen, dat levert een 20% kostenreductie op en minimaal 7x
de performance. Ontwikkelkosten bedragen alleen wel een paar honderd miljoen. Op dat moment moest een
strategische beslissing genomen worden: het risico over laten aan de markt of het eigen hef in handen nemen. Tesla
heeft voor het laatste gekozen en nu drie jaar later wordt daar het resultaat van getoond. Tesla onthult eigen Full
Self-Driving computer: 21x krachtiger voor 0.8x de kosten.
Apple Pay: superhandig of gehypete, dure betaaloptie? Klanten van ING kunnen als eerste in Nederland gaan
betalen met hun iPhone of andere Apple-gadget. Of andere banken volgen, is nog maar de vraag. De betaalmethode
heeft zware concurrentie, van de ouderwetse pinpas. Hoe zit het precies en wat zijn de voor- en nadelen voor
banken, consumenten en winkeliers? Apple Pay: superhandig of gehypete, dure betaaloptie?
Botnet dat zich op Electrum-wallet richt steelt 4,6 miljoen dollar. Een botnet dat gebruikt wordt om geld te stelen
uit het bitcoin-walletnetwerk Electrum blijft groeien. Volgens onderzoekers ging het op zijn hoogtepunt over
150.000 hosts heen. In totaal zou nu 4,6 miljoen dollar van slachtoffers gestolen zijn. Botnet dat zich op Electrumwallet richt steelt 4,6 miljoen dollar.
Over vijftig jaar hebben meer doden dan levenden een Facebook-account. Het aantal overleden ‘gebruikers’ zou
kunnen oplopen tot 4,9 miljard tegen het einde van de eeuw.Onderzoekers voorspellen in een nieuwe studie
gepubliceerd in het tijdschrift Big Data & Society dat het aantal doden met een Facebook-account in de komende
vijftig jaar sneller groeit dan het aantal levenden. Een prognose met grote gevolgen. “Deze statistieken geven
aanleiding tot nieuwe en moeilijke vragen,” zegt onderzoeksleider Carl Öhman. Wie heeft er bijvoorbeeld recht op al
deze gegevens?” Over vijftig jaar hebben meer doden dan levenden een Facebook-account.

Tips
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Scherm smartphone kapot? Zo red je je data alsnog. Heb je je smartphone of tablet laten vallen? Heeft deze een
klap gehad of werkt deze gewoon niet meer? Dan maak je je waarschijnlijk zorgen over de data die nog op het
toestel staat. Hoe krijg je je foto's en andere bestanden nu van je telefoon af? Geen nood, wij vertellen je
hoe. Scherm smartphone kapot? Zo red je je data alsnog.
De 9 beste gratis Office-alternatieven van 2019. Gratis webdiensten en software die de concurrentie aangaan met
Microsoft. Je hoeft vandaag de dag niet per se Microsoft Office te gebruiken als je dat niet wilt. Er zijn goede
alternatieven, die volledig compatibel zijn en opslaan in documentsformaten waar gebruikers van Microsoft Office
mee verder kunnen. We kijken naar enkele gratis alternatieven. De 9 beste gratis Office-alternatieven van 2019.
Tech Tip: Google Maps downloaden voor offline gebruik. Het zal je maar voorvallen. Je bent in een vreemde stad
en plots heb je al je mobiele data opgebruikt. Gelukkig kan je dat voorkomen door een stadskaart via Google Maps
te downloaden. Tech Tip: Google Maps downloaden voor offline gebruik.

Freeware
ScreenToGif. Screen, webcam and sketchboard recorder with an integrated editor. ScreenToGif.
12 open source-tools die Docker beter maken. Test-tools, UI-omgevingen, en meer leuk spul voor je
containeruitrol. Van het toevoegen van grafische gebruikersinterfaces tot tools die het testen en ontwikkelen
versoepelen, zijn dit 12 open source-projecten die Docker beter maken. 12 open source-tools die Docker beter
maken.
Top 10 gratis software & apps van mei 2019.

Even lachen

Mobile
Met Zoek mijn iPhone kun je straks álles terugvinden. Ben je altijd alles en iedereen kwijt? Je sleutels? Je agenda?
Je chihuahua? Apple gaat je helpen! Er komt binnenkort een nieuwe app die je helpt om alles weer op te
sporen. Met Zoek mijn iPhone kun je straks álles terugvinden.
Pixelmator Photo review: Foto’s verbeteren met machine learning. Pixelmator is al jaren een fantastisch goede
applicatie voor de Mac, maar ook de iPhone en iPad variant heeft al enige tijd zijn dienst bewezen. Eind 2017 bracht
het bedrijf Pixelmator Pro uit voor de Mac en nu is er ook een speciale iPad variant beschikbaar. Pixelmator Photo
review: Foto’s verbeteren met machine learning.
RadioNED+: Meer dan 350 Nederlandse radiozenders in één app iOS. Applicaties van Nederlandse ontwikkelaars
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vinden we altijd leuk en daar is 'RadioNED+' er één van. De naam van de applicatie zegt het al, het gaat hier om een
radio-applicatie. De app maak het mogelijk overal ter wereld naar meer dan 350+ Nederlandse radiozenders te
luisteren via je iPhone, iPad of Mac zonder enige moeite. RadioNED+: Meer dan 350 Nederlandse radiozenders in
één app iOS.
Concept toont spectaculaire opvouwbare iPhone Z. Miljonairs die niet weten wat te doen met hun geld kunnen al
enige jaren via het Russische bedrijf Caviar hun electronische apparaten laten pimpen. Zo verkopen ze ondermeer
iPhones afgewerkt met goud en diamanten, maar ook een iPhone met geïntegreerd zonnepaneel behoort tot de
opties. Oke het is kitch en misschien wel tikkeltje overdreven, maar sommige uitvoeringen zijn wel stijlvol. Dat Caviar
van de iPhone houdt is duidelijk, maar nu hebben ze ook een concept gemaakt voor de toekomst. Hierin tonen ze de
iPhone Z, een spectaculaire opvouwbare iPhone met maar liefst 3 'schermen'. Concept toont spectaculaire
opvouwbare iPhone Z.
Thema Kodi mediaspeler
Kodi software. Kodi is een opensource-mediacenter, compatibel met verschillende besturingssystemen. Het werd
oorspronkelijk geschreven voor de Xbox, maar later kwamen daar versies bij voor Windows, Mac en Linux. Sinds
versie 9.04 ondersteunt Kodi het Xbox-platform niet meer. Er is echter nog wel een team dat Kodi voor de originele
Xbox updatet onder de naam XBMC4XBOX. Kodi heette tot en met versie 13 'XBMC'. Dat was de opvolger van de
voorheen populaire Xbox Media Player (Xbox Media Center). Er is een live-cd en een live USB-versie beschikbaar
zodat men Kodi kan proberen zonder het daadwerkelijk te installeren. Kodi software.
Gratis Kodi software - het vroegere XBMC -. Is een open source mediacenter. Met Kodi kun je muziek, video,
afbeeldingen, podcasts, games en meer bekijken of spelen op je televisie, pc of Mac. Ook kun je live tv kijken en
programma's opnemen op je computer (als deze beschikt over een speciale tv-kaart of usb-dvb-adapter, of via addons) en is er een EPG. Gratis Kodi software - het vroegere XBMC -.
Kodi tips en trucs voor de ultieme mediaspeler (Deel 1). Onder mediafanaten is Kodi inmiddels een gevestigde
naam. Logisch, want dit veelzijdige programma is voor allerlei apparaten beschikbaar en de afspeelopties lijken
eindeloos. Toch is de software van zichzelf nogal een kale bedoening. Daarom leggen we je enkele handige Kodi tips
en trucs voor. Kodi tips en trucs voor de ultieme mediaspeler (Deel 1).
Zo stream je films en series met Kodi. Kodi is ideaal voor het streamen van films en series, maar kan altijd wel wat
hulp gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een reposotiry gebruiken om tientallen kanalen in één keer te downloaden.
Hier laten we je er een paar zien. Mediaplayer Kodi is gratis te downloaden voor een groot aantal platformen als
Windows, Mac, Linux, Android, gejailbreakte iOS-versies en de Raspberry Pi. Maar het zoeken naar goede add-ons
kan nog wel eens voelen als een speld in een hooiberg. Met SuperRepo download en installeer je in één keer een
groot aantal goede add-ons Zo stream je films en series met Kodi.
Maak een mediaspeler van de Raspberry Pi 2. De nieuwe Raspberry Pi 2 is krachtig genoeg om dienst te doen als
volwaardige mediaspeler. We installeren in dit artikel OpenELEC op de Raspberry Pi. Hierdoor kun je alle films en
series, foto's en overige media van een usb-schijf, netwerkshare of je NAS rechtstreeks op je tv afspelen. Maak een
mediaspeler van de Raspberry Pi 2.

Hardware
De 4 beste universele afstandsbedieningen. Nu steeds meer apparatuur op afstand kan worden bediend, zal het
aantal afstandsbedieningen in je lade flink zijn gegroeid. Gelukkig is het al jaren mogelijk ze allemaal in te ruilen voor
een universele afstandsbediening, maar voor welke kan je nou het beste gaan? Wij hebben het voor je
uitgezocht. De 4 beste universele afstandsbedieningen.
Philips Brilliance 241B review: Heldere en zuinige monitor. Er zijn steeds meer fabrikanten die zich niet alleen
proberen te onderscheiden door met de mooiste specs te gooien, maar door ook hoog in te zetten op
duurzaamheid. Philips is zo'n bedrijf en zet de Brilliance 241B in de markt als scherm met veel features en zeer
milieuvriendelijk. Wij bekeken 'm. Philips Brilliance 241B review: Heldere en zuinige monitor.
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Wat er veranderd is aan usb en wifi in je volgende laptop. Minder verwarrende naamgeving levert even verwarring
op. Van elke laptop die je koopt, ga je er vanuit dat hij usb-poorten en wifi heeft. Het is in de specificaties van
tegenwoordig steeds lastiger om te weten wat voor soort wifi en usb je eigenlijk hebt. We sommen hier op wat de
standaarden precies inhouden. Wat er veranderd is aan usb en wifi in je volgende laptop.
Desktop Best Buy Guide. Deze maand hebben we drie systemen samengesteld waarbij de nadruk ligt op gaming.
We hebben dan ook een basisgamesysteem samengesteld waarvan het budget normaliter 800 euro is, maar dit keer
zijn we voor 100 euro minder klaar. Voor het high-end gamesysteem hebben we een aanzienlijk groter budget
gereserveerd, maar dan kun je ook gamen in stijl, in 4k met hoge grafische instellingen. Voor wie dat allemaal
minder interessant vindt, hebben we een budgetsysteem samengesteld voor het bescheiden budget van 350
euro. Desktop Best Buy Guide.
Cisco lanceert Wifi 6 access points voor betere capaciteit, latency en bandbreedte. Cisco heeft vandaag een
portfolio van Wifi 6 access points in zijn Catalyst- en Meraki-portfolio’s op de markt gebracht. Daarnaast presenteert
het ook een Catalyst core-switch waarmee eindgebruikers vooral binnen campusomgevingen draadloze en vaste
netwerken nauwer kunnen integreren. Cisco lanceert Wifi 6 access points voor betere capaciteit, latency en
bandbreedte.

Media
Bedrijf uit Naaldwijk spin in web van illegale televisie in Italië. Het IT-bedrijf Worldstream blijkt een van de
belangrijke spelers te zijn de illegale televisiewereld in Italië. Het bedrijf uit Naaldwijk verhuurt met - zoals ze zelf
zeggen - 'Zwitserse discretie' serverruimte waarmee Italiaanse criminele organisaties illegale televisie kunnen
aanbieden. "We wisten dat er boefjes waren. Maar het is ook voor ons een openbaring." Bedrijf uit Naaldwijk spin in
web van illegale televisie in Italië.
Samsung komt met verticale TV. Verticale video's fullscreen op groot scherm bekijken is eindelijk mogelijk met een
nieuwe 43 inch-televisie van Samsung. De Sero is een draaiende tv, waarmee je zowel horizontaal- als verticaal beeld
kunt bekijken. Draai het scherm gewoon 90 graden als je video's op in 'landscape'-modus wilt bekijken. Ook perfect
voor het bekijken bijvoorbeeld van Instagram stories op enorm groot beeld. Zou hier echt (al) een markt voor
zijn? Samsung komt met verticale TV.
Lay-out van YouTube-ondertitels bewerken. Zijn de ondertitels bij YouTube-filmpjes iets te klein of gewoon te saai
voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres want deze workshop leert je de lay-out van die ondertitels zelf in te
stellen. Lay-out van YouTube-ondertitels bewerken.
Slechte ondertitels Netflix door tijdsdruk en lage lonen. Ondertitels op Netflix zitten er nog weleens hilarisch naast.
Dat is het gevolg van hoge tijdsdruk en lage lonen, zeggen ondertitelaars. Slechte ondertitels Netflix door tijdsdruk
en lage lonen.

Muziek
Guilty pleasures. Omdat het eigenlijk niet mag, genieten we er net even iets meer van. Nashville Jam "All You Ever
Do Is Bring Me Down".

Patricia Janeckova - Once Upon A
Time In The West.

Willie Nelson and Shania Twain,
Blue eyes crying in the rain.
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Paul Anka O Carol.

Website van de maand
Project Gutenberg. Dit mooie initiatief bestaat inmiddels al bijna 50 jaar en de bibliotheek van gedigitaliseerde oude
uitgaven – want daarover hebben we het – bevat inmiddels al ruim voorbij de 50.000 gratis e-books. Waar deze
digibieb aanvankelijk alleen Engelse titels bood, kunt u er nu ook terecht voor allerlei Nederlandse klassiekers (van
Pietje Bell tot Max Havelaar). Al dat moois kunt u in bulk of per stuk downloaden in tal van formaten of online tot u
nemen. U raakt nooit uitgelezen. Wat: Project Gutenberg Taal: EN/NL Project Gutenberg.
Hoe Ikea steeds meer het internet-of-things omarmt. Ikea kennen we als een meubelzaak waar we vooral naartoe
gaan omdat we stiekem allemaal een meubel in elkaar willen knutselen zonder al te veel moeite te hoeven doen.
Ikea gaat echter verder dan geperst hout en cool Scandinavisch design. Het wordt steeds meer een techbedrijf met
focus op het internet-of-things. Wat dacht je van deze voorbeelden? Hoe Ikea steeds meer het internet-of-things
omarmt.
Stator, rotor en freewheel: zo werkt een e-bike. De belangrijkste onderdelen waarop een elektrische fiets zich
onderscheidt van de traditionele stadsfiets zijn de accu en de motor. Beiden kunnen niet zonder elkaar en zijn van
essentieel belang bij de elektrische aandrijving van een e-bike. Maar hoe werken die onderdelen precies en hoe
zorgen ze ervoor dat de elektrische fiets in beweging komt? In dit artikel leggen we het je haarfijn uit. Stator, rotor
en freewheel: zo werkt een e-bike.
Wat er veranderd is aan usb en wifi in je volgende laptop. Minder verwarrende naamgeving levert even verwarring
op. Van elke laptop die je koopt, ga je er vanuit dat hij usb-poorten en wifi heeft. Het is in de specificaties van
tegenwoordig steeds lastiger om te weten wat voor soort wifi en usb je eigenlijk hebt. We sommen hier op wat de
standaarden precies inhouden. Wat er veranderd is aan usb en wifi in je volgende laptop.
Zo zit het met de automatische begrenzer voor auto's. Technologische ontwikkelingen zijn er niet alleen om taken
sneller te maken, soms zijn ze er juist om te verlangzamen. In 2013 al werkte de EU aan een plan om alle auto’s te
voorzien van snelheidsdetectoren. Hierdoor is het onmogelijk om harder te rijden dan toegestaan op die specifieke
weg. Een plan dat veel tegenstand heeft, maar de automatische begrenzer lijkt toch door te gaan. Zo zit het met de
automatische begrenzer voor auto's.
Draw 23: leren tekenen. Via de online tutorials op deze website kan jij jouw tekentalenten aanscherpen. Hoe je een
portret; stilleven, een hand of voet moet tekenen: je leert het hier. [Taal: ENG] Draw 23: leren
tekenen. Bron: Netties.
MuseScore: bladmuziek opschrijven. Deze gratis software laat je toe om op professionele manier muziek te noteren
- dus in te vullen op een notenbalk,met ritmes en al. De software is Open Source, en werkt heel simpel door de
noten die je via een MIDI klavier doorgeeft. MuseScore: bladmuziek opschrijven.

Foto
Workshop Digitale fotografie. Op de bijeenkomst van 18 mei is er een workshop “Basis (digitale) fotografie”. De
workshop wordt gegeven door de beroemde fotograaf Henk Aschman. Ieder is welkom, toegang is gratis. Aanvang
van de workshop 11 uur. Wil u zijn werk zien, kijk dan op de website Henk Aschman. Ben je geïnteresseerd in deze
workshop, mail dit dan even:info@digital-denhaag.net
Bekijk ’s werelds oudste bomen bij magisch sterrenlicht. Fotografe Beth Moon sliep onder oeroude baobabs en
trotseerde hinderlijke bewolking om de mooiste bomen op aarde ’s nachts vast te leggen. Bekijk ’s werelds oudste
bomen bij magisch sterrenlicht.

Beveiliging
Slecht beveiligde database geeft inkijkje in Chinees smart city-systeem. Beveiligingsonderzoeker John Wethington
heeft een database van een smart city gevonden, die zonder wachtwoord toegankelijk was via het internet.
Wethington stuurde de details van de database naar TechCrunch, in de hoop dat de data weer beveiligd zou worden
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na publiciteit. Slecht beveiligde database geeft inkijkje in Chinees smart city-systeem.
Europese verkiezingen: privacy op internet hot topic. Dat bij de Europese verkiezingen privacy een hot item is, is al
een tijdje duidelijk. Want krijgen tech-giganten als Google en Facebook meer speelruimte in Europa? Of wordt het
grootschalig tracken en verzamelen van gegevens door bedrijven aan banden gelegd? Blijft het vrije internet
overeind en komt er een nieuwe bewaarplicht? Bij de Europese verkiezingen op 23 mei kan de kiezer een antwoord
geven op die vragen. Europese verkiezingen: privacy op internet hot topic.
Ik ben geen robot. Gék word je ervan. Steeds vaker duikt een onschuldig ogend selectievakje ‘Ik ben geen robot’ op
bij het inloggen bij een of andere webdienst.En al even vaak volgt er dan een lange reeks van plaatjes die je als een
hersenloze baby aan moet klikken. Ik ben geen robot.

Workshops
Wat doet een wallet voor cryptovaluta precies? De sleutels om de transacties van digitale tokens te autoriseren
worden opgeslagen in een wallet. Die wordt de spil in je digitale leven, omdat het naast betaalmiddelen uiteindelijk
ook toegang geeft tot identiteiten, bezittingen en andere persoonlijke gegevens. Wat doet een wallet voor
cryptovaluta precies?
Tips voor tekstrichting in Word. Standaard typ je in Word horizontaal, van links naar rechts. Wel zo logisch. Maar
het kan zijn dat je de tekstrichting wilt veranderen, om op die manier meer invloed uit te oefenen op de opmaak van
een pagina. Gerard Lodder laat je in deze video-workshop zien wat je opties daarvoor zijn in Word 2016. Tips voor
tekstrichting in Word.
Workshop: gezamenlijke kalender maken op Google Calendar. Iedereen loopt met een smartphone binnen bereik,
heeft een paar keer per dag een tablet in de hand… altijd maar druk met regelen en plannen. Een gezamenlijke
kalender is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Hoe maak je zo’n kalender? We laten het zien. Workshop:
gezamenlijke kalender maken op Google Calendar.

Besturings systemen

Eenvoudig video’s inkorten met QuickTime. Met behulp van de QuickTime applicatie op je Mac is het
mogelijk om video's af te spelen. De speler ondersteunt verschillende formaten, maar is wel beperkt. Zo
kun je bijvoorbeeld geen windows-video's afspelen, maar de meest gebruikte varianten wel. Eenvoudig video’s
inkorten met QuickTime.
Accenten en speciale tekens typen op de Mac: de toetscombinaties. Bij het typen van teksten op de Mac, komt het
wel eens voor dat een letter een accent nodig heeft. Bijvoorbeeld bij Franse leenwoorden à la café, of wanneer je
een woord érg wilt benadrukken. In dit overzicht lees je welke toetscombinaties nodig zijn voor letters met accenten
en andere speciale tekens. Accenten en speciale tekens typen op de Mac: de toetscombinaties.
Apple draait recht om te repareren de nek om. Het lobbyen en verspreiden van FUD heeft z'n vruchten
afgeworpen. Na eerder nul op rekest te hebben gekregen, heeft Apple het dan toch voor elkaar gekregen om het
recht om te repareren in Amerika de nek om te draaien. Het Californische wetsvoorstel dat dat mogelijk zou maken
is ingetrokken nadat lobbyisten FUD begonnen te verspreiden. Apple draait recht om te repareren de nek om.
Nieuwe Linux app Store gooit alles op één hoop. Flatpaks, Snaps én AppImages bij elkaar. Stellasoft heeft
een gloednieuwe appstore voor Linux-applicaties uitgebracht. Deze store combineert alle apps uit de
Snapcraft-store, Flathub website en AppImage-directory zodat gebruikers niet langer verschillende stores
hoeven door te zoeken. Nieuwe Linux app Store gooit alles op één hoop.
'Oude Linux-drivers worden beter onderhouden dan Windows'. Ontwikkelaars Blender positief verrast over lange
7

ondersteuning. De makers van de populaire open source 3D modeling software, Blender, werken hard aan versie
2.80 van de software die in juni dit jaar moet uitkomen. Het viel de ontwikkelaars op dat het ondersteunen van
OpenGL 3.3 in oudere videokaarten stukken beter ging dan onder Windows. 'Oude Linux-drivers worden beter
onderhouden dan Windows'.
'Oude Linux-drivers worden beter onderhouden dan Windows'. Ontwikkelaars Blender positief verrast over lange
ondersteuning. De makers van de populaire open source 3D modeling software, Blender, werken hard aan versie
2.80 van de software die in juni dit jaar moet uitkomen. Het viel de ontwikkelaars op dat het ondersteunen van
OpenGL 3.3 in oudere videokaarten stukken beter ging dan onder Windows. 'Oude Linux-drivers worden beter
onderhouden dan Windows'.
Focus op Veiligheid - Gentoo en Arch Linux krijgen te maken met malware. Gentoo en Arch Linux krijgen te maken
met malware. Chrome 68 krikt zijn beveiliging op. En een bug in GnuPG liet 20 jaar lang e-mail spoofing toe. Deze en
andere beveiligingsnieuwtjes lees je in Focus op veiligheid. Iemand is erin geslaagd om in de GitHub-repository van
Gentoo in te breken en de inhoud van de repository te wijzigen. Gelukkig is dit enkel een secundaire kopie van de
hoofdrepository met de broncode van Gentoo Linux, die intact is gebleven. Bovendien worden alle veranderingen
(commits) in de hoofdrepository digitaal ondertekend, zodat wijzigingen te detecteren zijn. Lees via de volgende link
het hele artikel.
Red Hat presenteert versie 8 van Red Hat Enterprise Linux. Red Hat heeft tijdens zijn Summit 2019 in Boston een
verbeterde en geoptimaliseerde versie, 8, aangekondigd van zijn zakelijke open source OS Red Hat Enterprise Linux.
Volgens de leverancier is de laatste versie van zijn zakelijke OS vooral aangepast aan de specifieke behoeften van
bedrijven en organisaties die veel aan DevOps doen. Red Hat presenteert versie 8 van Red Hat Enterprise Linux.
Wachtwoord herstellen Windows 10 computer. Wachtwoord herstellen? Uw wachtwoord werkt niet
meer? Sinds de komst van Windows 10 is het aanmeldproces veranderd ten opzichte van de voorgaande
versies zoals Windows 7, Vistarof XP. Nu wordt u tijdens de allereerste installatie van uw computer
automatisch naar een Microsoft account toe geleidt. Een voordeel hiervan is dat als u zich niet meer kunt aanmelden
omdat u uw wachtwoord niet meer weet, u het Windows inlog wachtwoord online kunt herstellen of veranderen. En
zo vrij eenvoudig weer toegang krijgt tot uw computer. Wachtwoord herstellen Windows 10 computer.
Microsoft rolt nieuwe ‘download en installeer nu’-optie uit voor Windows 10. Microsoft beloofde begin april dat
Windows 10 een optie zou krijgen waarmee gebruikers meer controle krijgen over wanneer de halfjaarlijkse grote
update geïnstalleerd wordt. Die functie is nu bekendgemaakt en heet ‘Download en installeer nu’. Microsoft rolt
nieuwe ‘download en installeer nu’-optie uit voor Windows 10.
Build 2019: Windows 10 ontvangt na de zomer een ingebouwde Linux-kernel. Microsoft werkt al jaren hard om
het klimaat voor ontwikkelaars op Windows 10 te verbeteren. Tijdens Build 2019 kondigde Microsoft de
(verrassende) komst van een Linux-kernel naar zijn besturingssysteem aan. Build 2019: Windows 10 ontvangt na de
zomer een ingebouwde Linux-kernel.

Video
Naar een volledig gedigitaliseerde samenleving. Er is een enorme exponentiële versnelling in de maatschappij door
de ontwikkeling van de digitale technologie. Dit heeft al een enorme impact op de samenleving, maat de schok
wordt nog groter. Wat is nu de problematiek die daarbij ontstaat, wat zijn de mogelijkheden en hoe implementeren
we dat? Een gesprek tussen 3 toekomstdeskundigen . Adjiedj Bakas - Trendwatcher Yuri van Geest - Singularity
specialist Wim de Ridder - Emeritus hoogleraar futurologie Naar een volledig gedigitaliseerde samenleving.
Hoe bevalt de Tesla Model 3 na drie maanden? Mark Vletter was een van de eerste Nederlanders die in februari de
Tesla Model 3 kreeg. Samen met Bright-autotester Rutger Middendorp maakt hij de balans op. Wat zijn de plus- en
minpunten? Hoe bevalt de Tesla Model 3 na drie maanden?
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Fan TV
Hardware.info
Tweakers
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Club nieuws
19 januari
Juli

Bijeenkomsten 2019 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
16 februari
16 maart
20 april
18 mei
15 juni
Augustus
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Een vijftal leden van Digital doen al een aantal jaren de Senioren Helpdesk. Deze vrijwilligers
geven computer lessen en hebben wekelijks een inloopmiddag voor senioren en/of leden met
computer problemen. De inloop is elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,= per
keer. De helpdesk van Digital geeft ook computerlessen en voor een overzicht van deze lessen, kijk op de
cursus kalender 2019 Klik Hier!
Workschop basis (digitale)fotografie
Op de bijeenkomst van 18 mei is er de workshop “Basis (digitale) fotografie”,
welke wordt gegeven door Henk Aschman.
Ieder is welkom, toegang is gratis. Aanvang van de workshop 11 uur.
Wil u zijn werk zien, kijk dan op de website www.fotasch.nl
Ben je geïnteresseerd in deze workshop, mail dit dan even: info@digitaldenhaag.net
Advertentie

Digital bied te koop aan,
6 stuks 24 poort switch 10/100 voor € 10,00 per stuk.
Een interessant tegenbod is ook mogelijk.
Meer info: info@digital-denhaag.net

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. www.digital-denhaag.net
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