Newsflash 15 juni 2020
Twee wekelijkse nieuwsbrief van Computer Hobby Club DIGITAL
De 1e en 15e van de maand in de mailbox.
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 2020 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

Blijf op de hoogte van de nieuwste informatie over het coronavirus. Het is aan ons om de
verspreiding van COVID-19 te vertragen. Iedereen, inclusief jonge, gezonde mensen, moet in
deze periode grote groepen mensen vermijden. Blijf op de hoogte van de richtlijnen voor de
volksgezondheid op rijksoverheid.nl. RIVM maatregels na 1 juni: Klik Hier!

Nieuws
Patience viert zijn 30e verjaardag!. Ieders favoriete digitale kaartspel Patience bestaat vandaag exact 30
jaar. En dat jubileum wil Microsoft niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Patience viert zijn 30e
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verjaardag!.
Is 5G gevaarlijk? Dit moet je weten over straling. Over de komst van de snelle 5G-netwerken heerst angst
vanwege de straling van zendmasten. Maar wat is elektromagnetische straling precies? Waarom zijn
sommige soorten straling gevaarlijk en andere niet? Wetenschapsjournalist Anna Gimbrere legt het uit in
deze video. Is 5G gevaarlijk? Dit moet je weten over straling.
Snelheidsrecord glasvezel behaald met 44,2 Tbps. Niet alleen snelheidsrecord, maar ook qua afstand én
over gewone glasvezel. Onderzoekers hebben een snelheidsrecord voor internetverbindingen neergezet
van maar liefst 44,2 Terabit per seconde (Tbps). Die snelheid is bovendien behaald over een afstand van 75
kilometer én over een reguliere glasvezelverbinding met een enkele geïntegreerde chip als bron voor het
lichtsignaal. Dit belooft nabije mogelijkheden voor praktische toepassing in bestaande
glasvezelnetwerken. Snelheidsrecord glasvezel behaald met 44,2 Tbps.
Nieuw leven voor VR dankzij Half-Life: Alyx en nieuwe headsets. Vier jaar geleden kwamen de eerste VRheadsets voor de pc uit, maar werden geen verkoopsucces. Goedkopere headsets én de komst van de
eerste VR-topgame Half-Life: Alyx doen de interesse in VR nu herleven. Nieuw leven voor VR dankzij HalfLife: Alyx en nieuwe headsets.
Eerste corona-app met technologie van Apple en Google gelanceerd. Zwitserland is het eerste land met
een corona-app die gebruikmaakt van de technologie die Apple en Google voor dit doeleinde hebben
ontwikkeld. Eerste corona-app met technologie van Apple en Google gelanceerd.
Apple start Nederlandse 360-gradenopnames voor kaartenapp. Apple gaat in juni voor het eerst in
Nederland beelden maken voor zijn alternatief voor Google Street View, de Rondkijkmodus in kaartenapp
Apple Maps. Apple start Nederlandse 360-gradenopnames voor kaartenapp.
Waarom The Pirate Bay verboden terrein blijft. Sinds enkele jaren kun je (zonder VPN) The Pirate Bay niet
meer bezoeken. De torrentsite is in Nederland geblokkeerd. Auteursrechtenorganisatie Stichting Brein en
internetproviders Ziggo en XS4all liggen daarover al jarenlang met elkaar in de clinch. Deze week werd er
opnieuw een juridische uitspraak gedaan. Kun je straks weer gewoon naar The Pirate Bay? Waarom The
Pirate Bay verboden terrein blijft.
KPN stopt met gratis wifi-hotspots voor klanten in het buitenland. Telecomprovider KPN gaat niet langer
gratis wifi-hotspots aanbieden voor klanten in het buitenland. Dat heeft het bedrijf op dinsdag
bekendgemaakt. De gratis wifi-netwerken werden aangeboden samen met het bedrijf Fon aangeboden,
maar die samenwerking wordt vanaf 1 augustus gestaakt. Hierdoor kunnen klanten niet langer op de wifihotspots terecht. KPN stopt met gratis wifi-hotspots voor klanten in het buitenland.

Tips
Wat te doen bij ongewenste e-mail?. Of het nu een bloedmooie, verre vrouw is die je beter wil leren
kennen, iemand die je een vergroting van een lichaamsdeel aanbiedt of simpelweg een winactie die
helemaal niet blijkt te bestaan: er komt vaak een heleboel e-mail in je inbox waar je helemaal niet op zit te
wachten. Dit is hoe je zo snel mogelijk van ongewenste e-mail afkomt. Wat te doen bij ongewenste email?.
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15 Windows 10-tips om efficiënter te werken. Windows zit vol met handige trucs die nét even meer uit
het besturingssysteem halen. Je moet ze alleen maar net even kennen. Met de 15 Windows 10-tips in dit
artikel zorgen we er onder andere voor dat bepaalde taken geautomatiseerd worden, wel zo efficiënt! 15
Windows 10-tips om efficiënter te werken.
Outlook synchroniseert vanaf juni eindelijk handtekeningen tussen pc’s. Vanaf juni krijgt Outlook voor
Windows de mogelijkheid om eindelijk handtekeningen te synchroniseren via de cloud. Outlook
synchroniseert vanaf juni eindelijk handtekeningen tussen pc’s.
Dit zijn de beste gratis webdiensten. Wanneer we het over gratis webdiensten hebben, denk je wellicht
het eerst aan e-mail, online agenda’s en cloudopslag, met bekende namen als Outlook.com, Gmail, Google
Agenda en Dropbox. Er zijn echter nog heel wat andere diensten die je ook goed van pas kunnen komen en
waar je niets voor hoeft te betalen – tenzij je je natuurlijk tot een betaald account laat verleiden. Dit zijn
de beste gratis webdiensten.
Hoe definitief je Facebook account verwijderen. Wil je compleet verdwijnen uit het universum van Mike
Zuckerberg? Deze website legt je de verschillende stappen uit. Want zo simpel is het echt niet! Hoe
definitief je Facebook account verwijderen.

Freeware
Background Remover. Met deze online tool kan je een ongewenste afbeelding uit een foto wegknippen.
Je sleept je afbeelding erheen, en duidt de gewenste wijzigingen aan. En voila, het is gebeurd! [Taal:
ENG] Background Remover.
de beste freeware-tips van mei 2020. 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-tips van mei 2020.
Top 10 gratis software & apps van juni 2020.

Mobile
Apple komt met iOS 12-updates voor oudere iPhones en iPads. Apple heeft vorig jaar iOS 13 uitgebracht,
waarna al erg snel het grootste deel van Apple's smartphones op het nieuwe besturingssysteem draaide.
Een deel van de producten kon niet naar het nieuwe os, maar het is Heise nu opgevallen dat Apple wel
bepaalde apparaten aan het updaten is naar iOS 12.4.7. Apple komt met iOS 12-updates voor oudere
iPhones en iPads.
Drie smartphones van 99 euro, welke is de beste?. Bright test drie nieuwe smartphones die slechts 99
euro kosten: de Alcatel 1SE, Nokia 1.3 en Motorola Moto E6s. Wat krijg je voor dit bedrag? En welke van de
drie is de beste? Drie smartphones van 99 euro, welke is de beste?.

3

Drie smartphones van 99 euro, welke is de beste?. Bright test drie nieuwe smartphones die slechts 99
euro kosten: de Alcatel 1SE, Nokia 1.3 en Motorola Moto E6s. Wat krijg je voor dit bedrag? En welke van de
drie is de beste? Drie smartphones van 99 euro, welke is de beste?.
Deze apps heb je nodig in noodsituaties. De smartphone wordt vaak vervloekt omdat we alleen nog maar
naar het schermpje staren en daardoor veel minder in reallife sociaal bezig zijn. Daar zit wellicht een kern
van waarheid in, maar je smartphone kan ook het ideale apparaat zijn als de nood aan de man is. Wij
bespreken tien gratis apps die onmisbaar zijn in noodsituaties. Deze apps heb je nodig in noodsituaties.
Verwijder direct deze acht Android-apps met malware. Beveiligingsonderzoekers van het bedrijf Check
Point hebben twee families van malware in apps op de Google Play Store gevonden. Het gaat om een al
bekende familie onder de naam Joker en een nieuwe malware genaamd Haken. Het merendeel van de
geïnfecteerde apps is gericht op kinderen. Verwijder direct deze acht Android-apps met malware.
Achtergrondafbeelding Android zorgt voor systeemcrash. Door een specifiek plaatje als achtergrond in te
stellen op Android-smartphones, crasht het besturingssysteem en is het toestel daarna niet meer op te
starten. Google is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing, Samsung
idem. Achtergrondafbeelding Android zorgt voor systeemcrash.

Thema: VPN
Pas op voor slechte VPN's: op deze eigenschappen moet je letten. Nu privacy amper voorradig is op het
internet, is een VPN eerder een noodzaak dan een luxe. Daarnaast zijn er genoeg redenen om een VPN te
gebruiken. Denk maar aan beveiliging bij openbare hotspots, geblokkeerde websites bezoeken, je favoriete
series/sportwedstrijden bekijken als je in het buitenland bent en (niet te vergeten) beveiliging. Pas op voor
slechte VPN's: op deze eigenschappen moet je letten.
Beste VPN 2020: 14 aanbieders vergeleken. Doordat de markt snel ontwikkelt zijn de eisen en
verwachtingen van vpn’s flink hoger vergeleken met vorige jaren. Wij testen vpn-diensten naar de
maatstaven van 2020. 14 stuks in totaal. Wie zet de trend en wie blijft achter? Zoek je de beste VPN van
het moment, lees dan verder. Beste VPN 2020: 14 aanbieders vergeleken.

Podcast
Tweakers Podcast #109 - 5g-complottheorieën, anticheattools en iPhone 12-leaks.
Koop een 5GBioShield. Voor 339 pond kun je een ‘5GBioShield’ kopen. Deze USB-stick beschikt over een
draagbare holografische nanolaagkatalysator. Door een proces van kwantumoscillatie, zijn we er nog,
harmoniseert de ‘5GBioShield’ storende frequenties en brengt deze tegelijkertijd in evenwicht. Koop een
5GBioShield.
5G: motor van economische innovatie?. Over 5G is veel te doen. Het zou enge ziektes veroorzaken en
verspreiden, maar het zou ook ongekende technische mogelijkheden scheppen. De meningen zijn
verdeeld. In Brussel b.v. houdt men de 5G-technologie met strenge stralingsnormen voorlopig tegen. En in
Nederland proberen individuen hetzelfde te bereiken door zendmasten in brand te steken. En dat terwijl
5G hier nog nauwlijks operationeel is. Is 5G echt zo belangrijk voor de economie? Is het gevaarlijk? Een
panelgesprek. 5G: motor van economische innovatie?.
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Even lachen

Hardware
Zes van de beste 2bay-nassen uitgebreid getest. PCM test zes desktop-nas’en met ruimte voor twee
schijven. Deze opslagapparaten bieden in een compactere en stillere behuizing dezelfde
servermogelijkheden als de grote nas’en met ruimte voor vier of meer drives. Ben je op zoek naar debeste
2bay-nas van het moment, lees dan verder. Zes van de beste 2bay-nassen uitgebreid getest.
Getest: Mesh-wifi voor een mesh-scherpe prijs. Het liefst hebben we overal in huis een stabiele,
draadloze internetverbinding. Er komen telkens meer apparaten bij die zich vaak ook van de ene kamer
naar de andere verplaatsen, waaronder laptops en smartphones. Met een mesh-systeem zoals de
betaalbare Deco M4 van TP-Link heb je in theorie overal goed bereik. Of dat ook echt zo is, lees je in deze
review. Getest: Mesh-wifi voor een mesh-scherpe prijs.
18 Micro SD-kaartjes van 256 GB tot 1 TB. Waar het einde van het micro sd-slot in smartphones een paar
jaar geleden nog nabij leek, moet je tegenwoordig (gelukkig) weer moeite doen om een telefoon te vinden
waarvan je de opslagcapaciteit niet kunt uitbreiden. Wij zochten uit met welk kaartje je dat het beste kunt
doen. 18 Micro SD-kaartjes van 256 GB tot 1 TB.
Koopgids powerbanks: Voor elke situatie een powerbank. Soms heeft je smartphone op het einde van
een lange dag net wat meer batterij nodig en soms wil je drie dagen gaan kamperen zonder een
stopcontact nodig te hebben. Zo vind je de geschikte powerbank. Koopgids powerbanks: Voor elke situatie
een powerbank.
Koopgids toetsenborden en muizen: De beste manier om te werken. Nu mensen steeds vaker en langer
achter een computer zitten, lopen mensen al snel tegen problemen en frustraties aan. Haperende muizen,
verkeerd getypte letters… het komt allemaal zo snel voor! Waar moet je op letten wanneer je een nieuw
toetsenbord of nieuwe muis gaat kopen, waar je jarenlang met plezier mee gaat werken? Koopgids
toetsenborden en muizen: De beste manier om te werken.
Getest: slimme beveiligingscamera Reolink Argus PT. De Reolink Argus PT is een relatief betaalbare
beveiligingscamera voor buiten die de inbreker kan volgen. Bright heeft de wifi-bewakingscamera met
accu's getest. Getest: slimme beveiligingscamera Reolink Argus PT.

5

Wanneer kies je voor een Chromebook en niet voor een Windows-laptop of een MacBook?

Media
JBL Bar 9.1: indrukwekkend geluid zonder gedoe met kabels. 05 juni 2020 18:47 De JBL Bar 9.1 is een
soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning, een meegeleverde subwoofer en draadloze achterspeakers die
loskoppelen als ze nodig zijn, en anders één geheel vormen met de soundbar. JBL Bar 9.1: indrukwekkend
geluid zonder gedoe met kabels.

Muziek
Spotify laat gebruikers vanaf nu onbeperkt muziek toevoegen . Spotify laat gebruikers vanaf nu
onbeperkt muziek toevoegen aan hun bibliotheek De Zweedse streamingdienst Spotify verwijdert de limiet
op het aantal nummers dat gebruikers kunnen toevoegen aan hun bibliotheek. Spotify laat gebruikers
vanaf nu onbeperkt muziek toevoegen .

KONGOS - I'm Only Joking

Janis Joplin ~ ° Greatest Hits ° Full
Album.

Cellar Sessions: The Teskey
Brothers - Shiny Moon March
22nd, 2018 City Winery New York

Website van de maand
De vele gezichten van Pac-Man. Pac-Man bestaat 40 jaar! Je kent hem als de gele bol die maar uit een
paar pixels bestaat, maar door de jaren heen heeft het personage er niet altijd hetzelfde uitgezien. Daarom
de evolutie van Pac-Man, om te bewijzen hoe tijdloos hij is. Waka waka! De vele gezichten van Pac-Man.
De man achter de uitvinder. In Nikola Tesla: miskend uitvinder van de moderne tijd beschrijft Richard
Munson het leven van de wereldberoemde uitvinder Nikola Tesla. Tesla, vooral bekend als de man achter
de wisselstroombetekende enorm veel voor de moderne wetenschap. De man achter de uitvinder.
12 musea om virtueel te bezoeken. Dit artikel bij Travel & Leisure toont je hoe je 12 van de beroemdste
musea ter wereld virtueel kan bezoeken, vanuit je luie stoel. De meeste musea zijn, na de coronalockdown, stilaan terug open, maar reizen zit er voorlopig nog niet in. Dus doen we het maar zo! 12 musea
om virtueel te bezoeken.
Christo. Op 31 mei stierf de kunstenaar Christo Vladimirov Javacheff, beter bekend als Christo, op 846

jarige leeftijd in zijn huis in New York City. Christo bracht, samen met zijn overleden vrouw en partner,
Jeanne-Claude Denat de Guillebon, tientallen jaren door plannen en bouwen van milieukunstwerken over
de hele wereld, op enorme schaal: het Duitse Rijksdaggebouw in stof wikkelen, duizenden kleurrijke
poorten plaatsen op de paden van het Central Park in New York, hele eilanden omringen met drijvend
weefsel in Florida, en nog veel meer. Hier afbeeldingen van enkele van de installaties die Christo en
Jeanne-Claude tijdens hun leven hebben gemaakt. Christo.

Foto
Review Sony ZV-1: betere en goedkopere camera voor vloggers. Review Sony ZV-1: betere en
goedkopere camera voor vloggers Sony heeft een nieuwe compactcamera gepresenteerd, speciaal
gemaakt om mee te vloggen. De Sony ZV-1 is vanaf juni verkrijgbaar voor 800 euro. Een opvallend lage
prijs, voor een camera met veel nieuwe functies. Bright heeft de camera al getest. Is de prijs te mooi om
waar te zijn? Review Sony ZV-1: betere en goedkopere camera voor vloggers.
Museums in Italy Reopen: Pictures.
Photos: Apple Sydney’s new look awaits a brighter future

Beveiliging
Misbruik supercomputer niet eenvoudig te ontdekken. Cryptocurrency-job gedraagt zich makkelijk als
een reguliere job. Vorige week werd bekend dat een aanzienlijk aantal supercomputers in Europa zijn
misbruikt om cryptocurrency te 'minen'. Voor zover bekend vielen er geen Nederlandse supercomputers
ten prooi aan de criminelen. Of misbruik valt te herkennen, hangt af van de manier waarop de criminelen
te werk gaan. Misbruik supercomputer niet eenvoudig te ontdekken.
Jailbreak voor nieuwste iOS-versie dankzij 0-day. Recente iOS-versies te jailbreaken, mét behoud van
Apple's sandbox-beveiliging. De meest recente versie van iOS valt te kraken met een nieuwe jailbreaktool
van hackinggroep Unc0ver. Deze jailbreak gebruikt een 0-day kwetsbaarheid in Apple's iPhonebesturingssysteem wat kennelijk sinds versie 11 daarin aanwezig is. De hackers achter de nieuwe jailbreak
claimen dat hun tool geen negatieve gevolgen heeft voor de batterijduur en voor gebruik van Applediensten, plus dat de sandbox-beveiliging van iOS niet ondermijnd wordt. Jailbreak voor nieuwste iOSversie dankzij 0-day.
Coronavirus telkens vaker aanleiding voor phishing-mails. We werken thuis, iets dat veel bedrijven
enerzijds fijn vinden omdat de dagelijkse gang van zaken zo toch kan doorgaan. Anderzijds boezemt het
ook angst in, de IT-infrastructuur moet wel veilig blijven. Hackers weten namelijk maar al te goed gebruik
te maken van de angst rondom het heersende virus. Coronavirus telkens vaker aanleiding voor phishingmails.
Roep om achterdeur in encryptie is van alle tijden. Om de zoveel jaar gaan er bij overheden stemmen op
om een achterdeur in encryptie-systemen te verplichten, zodat ze de communicatie van criminelen kunnen
blijven lezen. Dat dit meer kwaad dan goed doet, lijkt de politici niet te deren. Dat de discussie al langer
speelt dan je wellicht dat, lees je hier. Roep om achterdeur in encryptie is van alle tijden.
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Workshops
Nooit meer een onverwachte plensbui door Windy. Het weer bepaalt doorgaans een aanziendelijk deel
van onze dagbesteding. Blijf je lekker binnen of trek je er juist op uit? En als je naar buiten gaat, waar kun
je dan heen zonder met een nat pak terug te komen? Probeer de site Windy eens. Die geeft een heel
compleet beeld van het huidige weer en de verwachtingen. Bekijk hier de video-workshop. Nooit meer
een onverwachte plensbui door Windy.
Windows Search: Integratie met Bing uitschakelen. Ben je Bing liever kwijt dan rijk? In deze workshop
leer je hoe je de integratie met het platform van Microsoft kan uitschakelen voor Windows Search, de
zoekmachine van het besturingssysteem. Windows Search: Integratie met Bing uitschakelen.
Zo kun je je Windows 10-wachtwoord verwijderen. Als je alleen woont of als jij de enige bent die bij je
computer kunt, vind je het misschien niet nodig om met een wachtwoord op Windows 10 in te loggen.
Gelukkig kun je je Windows 10-wachtwoord verwijderen om je zo automatisch aan te melden. Zo kun je je
Windows 10-wachtwoord verwijderen.
Spotify met Siri. Apple heeft Siri in iOS 13 dan toch meer opengesteld voor derde partijen. En daar kunnen
we nu eindelijk ook de vruchten van plukken. In deze workshop leer je hoe. Spotify met Siri.
Standaard programma's in Windows 10 aanpassen. Wanneer je op een bestand dubbelklikt, weet
Windows als het goed is precies welk programma er geopend moet worden. Maar soms raakt het
besturingssysteem in de war of heb je software gevonden die je liever wilt gebruiken dan wat standaard
geopend wordt. Een en ander is eenvoudig in te stellen als je weet waar je zoeken moet. Standaard
programma's in Windows 10 aanpassen.

Besturings systemen
Google lanceert Chrome 83. De nieuwe versie van de Chrome browser voor Windows, Mac, Linux,
Android en iOs bevat tal van nieuwigheden die je privacy nog beter gaan beschermen. Zo zijn er verbeterde
instellingen die je kan bedienen voor je veiligheid, en je kan ook in incognito modus de cookies van derden
blokkeren. Een icoontje met een puzzel in de knoppenbalk geeft je toegang tot de mogelijkheid om te
bepalen tot welke data de extensies die je gednstalleerd hebt toegang krijgen. En tot slot: Chrome 83 zal
de DNS-over-HTTPS ondersteunen - maar het is enkel mogelijk als ook jouw ISP het aanbiedt. Meer bij
Venturebeat. Google lanceert Chrome 83.
Dit is de nieuwe MacBook Pro: wat een keuze!
macOS update verbergen? Apple maakt het onmogelijk. Met de komst van macOS Catalina
10.15.5 en de recente beveiligingsupdates voor macOS Mojave en High Sierra is het helaas onmogelijk
geworden om een macOS update te verbergen. Tot voor kort was het mogelijk om de macOS Catalinaupdate melding te verwijderen uit Systeemvoorkeuren, maar dat heeft Apple nu ongedaan gemaakt. De
melding blijft prominent aanwezig op je Mac wanneer deze geschikt is om te updaten naar een nieuwere
versie. Op deze manier probeert Apple je 'te dwingen' om toch de update uit te voeren. Dit heeft
voordelen, maar ook een hoop nadelen. macOS update verbergen? Apple maakt het onmogelijk.
macOS Catalina: Eenvoudig split view activeren en twee apps naast elkaar weergeven. Sinds OS X El
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Capitan is het mogelijk om met split View, twee applicaties naast elkaar te gebruiken in schermvullende
weergave op je Mac. Ondanks de optie een een veelgevraagde wens van Mac-gebruikers, wordt deze
nauwelijks gebruikt. Dit komt vooral omdat de activatie erg ingewikkeld is. macOS Catalina: Eenvoudig
split view activeren en twee apps naast elkaar weergeven.
iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1 nu beschikbaar. Vanaf nu kun je iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1, tvOS 13.4.6 en
watchOS 6.2.6 downloaden voor iPhone en iPad, Apple TV en Apple Watch downloaden. De nieuwe
software-updates zorgen extra stabiliteit en lossen verschillende problemen op. Apple noemt geen
specifieke verbeteringen, maar wellicht worden de problemen met app-updates definitief rechtgezet. iOS
13.5.1 en iPadOS 13.5.1 nu beschikbaar.
Stelling: Linux beter dan Windows voor thuis-pc. Een aantal jaar geleden was Linux een
besturingssysteem voor echte nerds, vol met bugs en onvolkomenheden. Na veel verbeteringen
en vernieuwingen de afgelopen jaren horen we nu steeds vaker dat huis-tuin-enkeukencomputers beter af zijn met Linux dan met Windows. Klopt dat? Stelling: Linux beter dan Windows
voor thuis-pc.
ThinkPad P-serie van Lenovo worden allemaal linux gecertificeerd. Het hele assortiment workstations in
de ThinkPad P-serie en ThinkStation-lijn van Lenovo zal Linux gecertificeerd worden. Wat betekent dat de
modellen zullen worden getest op Ubuntu LTS en Red Hat Enterprise. Het bedrijf gaat eraan werken dat de
werkstations standaard met de Linux-besturingssystemen functioneren, en daarbij ondersteuning zoals
beveiligingspatches, hardwaredrivers en bios-optimalisaties bieden. Daarnaast geldt de belofte dat drivers
voor apparaten in de Linux-kernel geïntegreerd worden. ThinkPad P-serie van Lenovo worden allemaal
linux gecertificeerd.
Dingen opmeten in Windows 10 metScreenRuler. Zowel Windows als macOS beschikken niet
over een instrument, waarmee je vanuit het systeem dingen op het scherm kunt opmeten.
Logisch, want een computer heeft eigenlijk geen flauw idee hoe breed een centimeter op het
scherm wordt weergegeven. Toch komt een schermmeetinstrument soms van pas om bepaalde
verdelingen te maken of om het midden van objecten te bepalen. Dit kun je met ScreenRuler. Dingen
opmeten in Windows 10 metScreenRuler.
Windows 10 May 2020 Update (2004) review. In dit artikel zetten we alle nieuwe features van de
Windows 10 May 2020 Update op een rij. De May 2020 Update heeft versienummer 2004 of 20H1 en
buildnummer 19041. Windows 10 May 2020 Update (2004) review.
Windows 10 May 2020-update nu algemeen beschikbaar. Microsoft heeft de May 2020-update van
Windows 10 algemeen beschikbaar gemaakt. Het uitrollen van de update voor het besturigssysteem volgt
enkele weken nadat deze beschikbaar werd gemaakt voor developers. Microsoft rolt grotere updates voor
het OS al geruime tijd uit in fases, waarbij eerst de OEM’s en daarna developers de kans krijgen de
nieuwste features uit te proberen. Na een periode van meestal een paar weken, volgt ook het uitrollen van
de update voor het algemene publiek. Windows 10 May 2020-update nu algemeen beschikbaar.
Microsoft blokkeert Windows-update: installeren te gevaarlijk. Microsoft heeft een recente update voor
Windows-computers voor veel gebruikers geblokkeerd, omdat de installatie hiervan voor meerdere
problemen kan zorgen. Microsoft blokkeert Windows-update: installeren te gevaarlijk.
Windows 10 als alarmklok, timer en stopwatch. Met Windows 10 haal je niet alleen een
besturingssysteem in huis, maar ook een alarmklok. En een timer. En een stopwatch. Dat zijn althans de
onderdelen die in de standaard-app Alarmen en klok aantreft. Altijd handig! Windows 10 als alarmklok,
timer en stopwatch.
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Video
Windows 10 - Mei 2020 Update (SchoonePC Nieuwsbrief 98).
Deze man bouwt buitengewone piano's .... David Klavins is een pianomaker die jarenlang geen piano's
kon vinden die de geluiden maakten die hij zich in zijn hoofd voorstelde. Dus begon hij piano's te bouwen
volgens zijn eigen specificaties in een werkplaats in Vác, Hongarije, en het zijn echt unieke creaties. Te
weten: Klavins 'verticale concertvleugel is meer dan 15 voet lang en hij moet eigenlijk een ladder
beklimmen om hem te bespelen. Beluister het hier. Deze man bouwt buitengewone piano's ....
Kijkersvragen: Wat jullie wilden weten over audio en video!
Lego komt met spectaculaire Lamborghini Sián FKP 37. In een zoektocht naar een nieuwe en inspirerende
samenwerkingspartner koos het LEGO Technic designteam voor een van ‘s werelds meest iconische
merken. Net als al zijn voorgangers is de Lamborghini Sián FKP 37 uniek, met zijn dynamische lijnen,
gedurfde hoeken en slanke rondingen, maar wel onmiskenbaar Lamborghini. Lego komt met spectaculaire
Lamborghini Sián FKP 37.

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

Club nieuws

18 januari
Juli

Bijeenkomsten 2020 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
15 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
Augustus
19 september
17 oktober
21 november
12 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. Voor een overzicht van deze lessen en helpdesk kijk op de cursus kalender 2019 Klik Hier!

Agenda
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Iedereen is nog steeds in de ban van het Corona virus.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de clubdagen tot de zomerstop (juli & augustus) niet zullen doorgaan.
Misschien op 19 september, maar dat is nog niet zeker.
Raadpleeg in ieder geval vóór u komt onze website.

U kunt nog steeds op de bijeenkomsten uw Linux vragenstellen.
Locatie: Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, Den Haag.
Entree: Gratis, iedereen is welkom.
Informatie: info@digital-denhaag.net of bel: 0681420099.

7 redenen om te upgraden naar Linux ipv Windows 10
Het einde van Windows 7 nadert met rasse schreden en de grote vraag die wij regelmatig horen
langskomen is: Wat moeten we doen? Een nieuwe computer kopen met Windows 10? Een nieuwe
computer kopen met Linux, het huidige systeem upgraden naar Windows 10 of toch overstappen naar
Linux? Wij zetten de voors en tegens voor je op een rijtje.
Lees de 7 redenen in de PDF file, Hier!
(Bron: Webwereld.nl)
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