Newsflash 1 augustus 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 juli: Klik Hier!

1

Nieuws
ACM: consumenten mogen vanaf 2021 eigen internetmodem kiezen. Nederlandse consumenten mogen
vanaf volgend jaar zelf kiezen welk modem of router ze gebruiken. Dat stelt de Autoriteit Consument &
Markt (ACM). Nu leveren veel providers een eigen modem mee en hebben consumenten vaak geen vrije
keuze. ACM: consumenten mogen vanaf 2021 eigen internetmodem kiezen.
Microsoft stopt ondersteuning PHP voor Windows. Microsoft heeft aangekondigd de komende versie van
de scripttaal PHP of Hypertext Preprocessor, versie 8.0, niet langer te ondersteunen voor Windows. Enkele
eerdere releases van PHP zullen nog enige tijd worden ondersteund voor bug fixes en security updates. De
techgigant ondersteunt en onderhoudt sinds 2006, met de introductie van Windows Vista, PHP voor
Windows. Met scripttaal PHP kunnen ontwikkelaars dynamische webpagina’s maken en deze
optimaliseren voor de achterliggende webservers. Microsoft stopt ondersteuning PHP voor Windows.
Versleuteld mailen met Thunderbird en Mailvelope. Versleuteld mailen is de bestaansreden van
OpenPGP. Diverse projecten helpen je hiermee, zowel voor e-mailclients op je computer zelf als voor
webmail. We laten hier zien hoe het werkt in Thunderbird en Mailvelope. Op de website van OpenPGP
vind je een lijst met ondersteunde software voor e-mailencryptie. Wij pikken er twee uit en beginnen met
Thunderbird. Als je deze e-mailclient uit de Mozilla-stal gebruikt, voer je eenvoudig OpenPGPondersteuning toe met de extensie Enigmail. Die installeer je vanuit het menu Extra /Add-ons van
Thunderbird. Zoek op Enigmail en klik ernaast op Toevoegen aan Thunderbird. Versleuteld mailen met
Thunderbird en Mailvelope.
AR-glazen van Apple zullen semi-transparant zijn. Er gaan al enkele jaren geruchten dat Apple werkt aan
zijn eigen Augmented Reality (AR)-bril. Reeds in 2017 voorspelde Bloomberg dat de technologiereus met
een ar-headset zou gaan komen. In 2018 kocht het bedrijf Akonia Holographics. AR-glazen van Apple
zullen semi-transparant zijn.
Nederlandse Google Assistent doet nu meerdere taken na één opdracht. Google Assistent krijgt de
functie Routines in het Nederlands. Gebruikers kunnen dan met één commando een reeks handelingen in
gang zetten. De functie wordt de komende dagen uitgerold in Nederland. Nederlandse Google Assistent
doet nu meerdere taken na één opdracht.
Apple start met proefproductie van lenzen voor AR-bril. De proefproductie van lenzen voor Apples eerste
augmentedrealitybril zou van start zijn gegaan. Apple start met proefproductie van lenzen voor AR-bril.
Maximale bestandsgrootte OneDrive nu 100 GB. Microsoft maakt bekend dat bestanden die je uploadt
naar OneDrive voortaan maximaal 100 GB per stuk kunnen zijn. Eerder was die limiet nog 15 GB. Verder
zet het bedrijf enkele nieuwe functies voor zijn cloudopslagdienst in de spotlight. Maximale
bestandsgrootte OneDrive nu 100 GB.
Microsoft Edge importeert data zonder je toestemming. Wanneer je een nieuwe browser installeert en
opent, dan vraagt die of je je data vanuit andere browsers wil importeren. Dat doet de Microsoft Edgebrowser ook. Een handige functie, behalve wanneer zo’n browser het heft in eigen hand neemt. Microsoft
Edge importeert data zonder je toestemming.
2

Privacybeleid onder de loep: Hoe privé is Apple Pay?. Naast contactloos betalen kun je sinds kort ook
betalen met Apple Pay. Iedere gebruiker van een Apple Watch of een iPhone 6 of hoger kan (na activatie
van Apple Pay) met de telefoon of smartwatch betalen. Maar hoe privé is dat eigenlijk? We namen er het
privacybeleid van de dienst voor onder de loep. Privacybeleid onder de loep: Hoe privé is Apple Pay?
Samsung voorspelt: 6G wordt vijftig keer sneller dan 5G. Samsung voorspelt: 6G wordt vijftig keer sneller
dan 5G De uitrol van de nieuwe 5G-netwerken is nog maar net begonnen, of Samsung richt zich alweer op
de volgende stap: 6G. De nieuwe 6G-technologie moet nog veel sneller worden Samsung voorspelt: 6G
wordt vijftig keer sneller dan 5G.
Google Chrome 84 is nu beschikbaar en maakt je browser nog beter. Wie dat wil kan vanaf vandaag
updaten naar Google Chrome versie 84 om zijn browser nog beter te maken. Google Chrome 84 is nu
beschikbaar en maakt je browser nog beter.Dropbox lanceert officieel paswoordmanager en andere
extra’s. Dropbox is er weer een stuk uitgebreider en moderner op geworden. Met een paswoordmanager
en back-ups van systeemmappen komt het dichter bij concurrenten. Dropbox lanceert officieel
paswoordmanager en andere extra’s.
Chrome-extensie helpt bij delen specifieke website-passages. Google heeft een nieuwe extensie voor zijn
Chrome-browser uitgebracht met de naam Link to Text Fragment. Daarmee kun je links naar websites
genereren die naar een specifiek deel van de pagina verwijzen. Wie de link ontvangt, hoeft de passage
daardoor niet zelf nog op te zoeken. Chrome-extensie helpt bij delen specifieke website-passages.
Speciale tekens in Word en Windows 10 gebruiken. De 26 letters van het alfabet weet je waarschijnlijk
blind op je toetsenbord te vinden. Lastiger wordt het als je met speciale tekens in Word gaat werken. Hoe
zet je bijvoorbeeld een trema op de i, hoe geef je een 'accent grave' aan (è), hoe typ je een euroteken?
Hier laten we zien hoe je speciale tekens in Word en de rest van Windows 10 gebruikt. Speciale tekens in
Word en Windows 10 gebruiken.
Partitie vergroten in Windows 10: drie opties. De schijfruimte van de partitie waarop je Windows hebt
geïnstalleerd, begint op te raken. Terwijl er op een andere partitie nog ruimte zat is. Kun je dan de volle
partitie vergroten? Ja, daar zijn binnen Windows 10 verschillende opties voor. We leggen er drie aan je
voor. Partitie vergroten in Windows 10: drie opties.
Bestand of schijf gewist: Windows 10 schiet te hulp. Microsoft belooft dat een nieuwe utility-app in staat
is verloren gegane documenten - die nog niet permanent zijn gewist - weer terug te halen. Windows File
Recovery werkt met alle Windows 10-besturingssystemen met een versienummer vanaf 2004 (dus de
voorjaars-update van 2020). Het zou zelfs kunnen werken bij het terughalen van verdwenen of
gecorrumpeerde data op de SD-kaart van bijvoorbeeld een aangesloten camera. Bestand of schijf gewist:
Windows 10 schiet te hulp.

Tips
Dit kun je doen als je slachtoffer bent van een datalek. Het gebeurt zelfs de grootste bedrijven ter
wereld: een datalek. Of het nu komt omdat een nieuwsbrief per ongeluk de e-mailadressen van alle
ontvangers toont of dat er op een server geen juiste beveiliging was waardoor hackers klantinformatie
konden inzien: je gegevens liggen op straat. Dit is wat je rechten zijn als jouw informatie deel uitmaakt van
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een datalek. Dit kun je doen als je slachtoffer bent van een datalek.
Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het Gebruik je Gmail en wil je je wachtwoord
van deze a-mail-app een keertje veranderen? Dat is niet moeilijk en kan gewoon op je Androidtelefoon. Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het.
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. Google Maps downloaden voor offline gebruik. Dit kun je doen als je
slachtoffer bent van een datalek. Het gebeurt zelfs de grootste bedrijven ter wereld: een datalek. Of het
nu komt omdat een nieuwsbrief per ongeluk de e-mailadressen van alle ontvangers toont of dat er op een
server geen juiste beveiliging was waardoor hackers klantinformatie konden inzien: je gegevens liggen op
straat. Dit is wat je rechten zijn als jouw informatie deel uitmaakt van een datalek. Dit kun je doen als je
slachtoffer bent van een datalek.
Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het Gebruik je Gmail en wil je je wachtwoord
van deze a-mail-app een keertje veranderen? Dat is niet moeilijk en kan gewoon op je Androidtelefoon. Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het.
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. Google Maps downloaden voor offline gebruik. Dit kun je doen als je
slachtoffer bent van een datalek. Het gebeurt zelfs de grootste bedrijven ter wereld: een datalek. Of het
nu komt omdat een nieuwsbrief per ongeluk de e-mailadressen van alle ontvangers toont of dat er op een
server geen juiste beveiliging was waardoor hackers klantinformatie konden inzien: je gegevens liggen op
straat. Dit is wat je rechten zijn als jouw informatie deel uitmaakt van een datalek. Dit kun je doen als je
slachtoffer bent van een datalek.
Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het Gebruik je Gmail en wil je je wachtwoord
van deze a-mail-app een keertje veranderen? Dat is niet moeilijk en kan gewoon op je Androidtelefoon. Gmail-wachtwoord veranderen op je Android? Zo werkt het.
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. Google Maps downloaden voor offline gebruik.

Freeware
Top 10 gratis software & apps van juli 2020.
Gratis Software & Apps. Voor bijna iedere PC en mobiele toepassing zijn gratis tools te vinden. Van de
beste freeware en open source software en apps vindt u bij ons een handig overzicht. Gratis Software &
Apps.
ScanCircle. Wanneer uw computer kuren vertoont is het lastig om als niet-expert de oorzaak te
achterhalen. Er zijn veel programma's beschikbaar die beloven om de problemen voor u op te sporen en
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deze op te lossen, maar deze programma's helpen u vaak alleen maar verder in de problemen omdat ze u
willen forceren om een betaalde versie aan te schaffen. ScanCircle.

Mobile
iOS 14 publieke bèta is beschikbaar: hoe installeer je het? Wie niet kan wachten tot september kan via de
publieke bèta nu al aan de slag met iOS 14 of iPadOS 14. Maar hoe ga je nu precies aan de slag? iOS 14
publieke bèta is beschikbaar: hoe installeer je het?
Exodus Privacy: ontdek in een oogwenk welke apps jou volgen. Exodus Privacy is een app waarmee je te
weten komt welke toestemmingen en trackers alle apps op je telefoon gebruiken om meer informatie over
je te verzamelen. Wij testten de app en bekeken de informatie over enkele Nederlandse apps. Exodus
Privacy: ontdek in een oogwenk welke apps jou volgen.
Keuzehulp: de 10 beste smartphones tot 300 euro. Een gewoon goede smartphone hoeft echt geen
zeshonderd euro te kosten. Met maximaal driehonderd euro op zak heb je de keuze uit allerlei prima
toestellen. Maar welke springen er nou uit? Dit zijn de 10 beste smartphones tot 300 euro volgens de
redactie van Computer!Totaal. Keuzehulp: de 10 beste smartphones tot 300 euro.
De beste nieuwe smartphones van 2020 tot nu toe. Het maakt niet uit hoe groot een crisis is in de
wereld, nieuwe smartphones zullen altijd op de markt verschijnen. Zo zijn er in 2020 alweer een aantal
prachtige nieuwe modellen verschenen. Dit zijn de beste smartphones die dit kalenderjaar zijn
uitgekomen. De beste nieuwe smartphones van 2020 tot nu toe.
De 15 beste streaming-apps voor Android en iOS. We kennen allemaal de bekende streamingdiensten als
Netflix, Disney+ en Apple TV+, maar er zijn eigenlijk nog veel meer apps waarmee het mogelijk is om films
en series te streamen. Veel van deze apps ondersteunen Chromecast en AirPlay om beelden gewoon op
een tv te kunnen bekijken. Dit zijn de beste streaming-apps voor Android en iOS. De 15 beste streamingapps voor Android en iOS.

Thema: Word in de Praktijk
Thema Word in de Praktijk: Alhoewel Word een tekstverwerker wordt genoemd, is het niet puur en alleen
schrijfwerk dat je met dit programma kunt bewerken. Ook op het gebied van opmaak en beeld zijn er
genoeg leuke functies in Word te vinden. Zo kun je vrij eenvoudig Word bepaalde taken automatisch laten
verrichten, zoals het toevoegen van een inhoudsopgave of het insluiten van een lettertype. Ik houd er in
ieder geval niet van om dit soort dingen allemaal handmatig te doen, als ik weet dat er een makkelijkere
manier bestaat. In deze thema-nieuwsbrief laten we je kennis maken met de mogelijkheden van dit mooi
stukje software.
Thema Word in de Praktijk.
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Podcast
5 podcasts die het waard zijn om te luisteren. Podcasts zijn niet nieuw maar wel ontzettend gegroeid in
populariteit. Er komen elke dag nieuwe podcasts bij en wij geven je in dit artikel voor een aantal
programma's die het waard zijn om te luisteren. 5 podcasts die het waard zijn om te luisteren.
De 'Twitter-hack', slimme meters en rijdende powerbanks. Wat als je de accu van een elektrische auto
zou kunnen inzetten als gigantische powerbank, niet om je telefoon mee op te laden, maar je huis of
wellicht zelfs je buurt? Diverse fabrikanten bereiden zich voor op dit concept van vehicle-to-grid en
redacteur Jeroen dook erin. De 'Twitter-hack', slimme meters en rijdende powerbanks.
Google Maps, maar dan voor risicofactoren. Fijnstof, geluidsoverlast, bebouwing, voeding: het zijn
allemaal factoren die invloed hebben op onze gezondheid en onze gemoedstoestand. Maar wanneer is er
teveel van iets? En welke factoren zijn het belangrijkst? Op die vraag proberen onderzoekers het antwoord
te vinden. Google Maps, maar dan voor risicofactoren.

Hardware
Ideaal voor je thuiskantoor: 18 betaalbare zakelijke monitoren met goed beeld. Nu meer mensen
thuiswerken, zijn monitoren niet aan te slepen. Ook voor thuisgebruik kan een scherm dat eigenlijk voor
zakelijk gebruik is bedoeld prettiger werken. In deze roundup bekijken we 18 betaalbare modellen. Ideaal
voor je thuiskantoor: 18 betaalbare zakelijke monitoren met goed beeld.
Rasperry Pi 4 Model B ook met 8 GB ram te koop. De Raspberry Pi ontpopt zich telkens meer tot een
volwaardige pc-vervanger. Lanceerde er vorig jaar voor het eerst nog een versie met 4 GB werkgeheugen,
nu is er ook eentje met 8 GB ram te koop. Rasperry Pi 4 Model B ook met 8 GB ram te koop.
4 tips bij het kopen van een nieuwe router in 2020. Er zijn tegenwoordig zoveel routers om uit te kiezen,
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Welke moet je kiezen? Wij geven wat tips als je een nieuwe
router wil uitzoeken. 4 tips bij het kopen van een nieuwe router in 2020.
Bibliotheek op zakformaat: 6 e-readers vergeleken. Waar er ooit duizenden manuren vereist waren om
een enkel boek te vervaardigen is het nu mogelijk om duizenden boeken in je hand mee te nemen. Ereaders hebben het papieren boek niet doen verdwijnen, maar zijn zeker een handige
toevoeging. Bibliotheek op zakformaat: 6 e-readers vergeleken.
Kobo introduceert de Nia, een nieuwe budget e-reader. Kobo’s instapmodel, de Clara HD heeft er een
budget-broertje bij, de Kobo Nia. Hiermee is de Clara HD niet langer de goedkoopste e-reader van Kobo.
Dat betekent overigens niet dat de Nia de Clara HD vervangt. De twee apparaten zullen naast
elkaar.. Kobo introduceert de Nia, een nieuwe budget e-reader.
Getest: de beste draadloze koptelefoons en bluetooth-speakers. Microsofts nieuwe draadloze headset
heeft goede ruisonderdrukking en de slimste bediening van allemaal. We hebben de Surface Headphones 2
getest. Ook bespreken we de beste bluetooth-speakers voor op vakantie. Getest: de beste draadloze
koptelefoons en bluetooth-speakers.
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Budget All-round PC - juli 2020. Een PC met alles erop en eraan, van zo'n 750 euro exclusief
besturingssysteem, waarmee je zo'n beetje alles kan doen, en die voorlopig voldoet qua snelheid en
capaciteit: dat is de budget all-round PC. Op dit moment snel genoeg voor alle toepassingen, en tegen
relatief lage kosten snel weer helemaal bij de tijd te brengen, als je wat meer rekenkracht of opslag vereist.
Internetten, gamen, zakelijk software, video's en foto's bewerken; met een goede all-round PC zou dat
allemaal mogelijk moeten zijn, zonder dat je bij één van deze gebruiksdoelen het gevoel krijgt dat je te
weinig prestaties hebt. Budget All-round PC - juli 2020.

Even lachen

Media
Amazon Prime Video nu als Windows 10-app. Amazon Prime Video is nu ook te downloaden als app voor
Windows 10. Uniek aan deze variant is de optie om films en afleveringen van series te downloaden zodat je
ze ook kunt kijken zonder internetverbinding. Amazon Prime Video nu als Windows 10-app.
Jango: radio. Op deze website kan je gratis en onbeperkt luisteren naar ontelbare radiostations. Het is een
combinatie van streaming audio, gebaseerd op een artiest die je goed vindt, met gewoon luisteren naar
een radiostation.[Taal: ENG] Jango: radio.
Zo speel je online muziek op je oude mp3-speler. Streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Deezer
hebben een enorme muziekcollectie waar je goed mee uit de voeten kunt, maar je ontkomt er niet aan dat
je af en toe ergens een nummer tegenkomt dat niet te vinden is op je favoriete streamingdienst.
Bijvoorbeeld via YouTube of Soundcloud. En dan?Je kunt muziek downloaden en op een mp3-speler
zetten. Zo speel je online muziek op je oude mp3-speler.

Muziek
Deezer: Drie maanden gratis muziek. Luister je graag overal muziek, maar is je gratis proefperiode van
Spotify verlopen? Geef dan Deezer een kans en je kan weer verder. Deezer: Drie maanden gratis muziek.
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Sébastien Tellier - Look

Sista Monica Parker - A Change Is
Gonna Come.

The Divine Comedy Someone.

Website van de maand
Antiweather: het weer aan de andere kant. Met deze webapp kan je heel simpel zien hoe het weer is aan
de andere kant van de wereldbol. Je kan zelf je locatie invullen, of enkele van de voorbeelden bekijken,
zoals het weer op de Noordpool versus de Zuidpool, van Taipei versus Asuncion. [Taal: ENG] Antiweather:
het weer aan de andere kant.
10 emotionele en briljante filmpjes waarvan je niet merkt dat ze reclame zijn. Reclame saai? No way,
José! Ik kan je een meterslange lijst aanleveren met reclamefilmpjes die prikkelen, stimuleren en
intrigeren. Met de hand geschilderde muurreclames worden weliswaar al vijftig jaar niet meer gemaakt,
maar dat betekent niet dat er geen vakmanschap meer bestaat in de reclamewereld. 10 emotionele en
briljante filmpjes waarvan je niet merkt dat ze reclame zijn.
Techniek helpt blinde en dove mensen met communiceren. Hoe kunnen blinde mensen aan een
bierflesje in de supermarkt herkennen of deze alcoholhoudend is of niet, of ze een tripel vasthouden of
een witbiertje? En is er geen oplossing die ervoor kan zorgen dat dove mensen niet meer continu een
gebarentolk bij zich hoeven te hebben? Wetenschappers van de Amerikaanse universiteit UCLA en de
Nederlandse startup Envision geven antwoord op deze vragen. Techniek helpt blinde en dove mensen met
communiceren.
Consumentenbond Digitaalgids Nieuwsbrief.
Flight Simulator heeft 10 DVD's nodig. Met de nieuwe Flight Simulator (FS) brengt Microsoft na FSX
(2006) eindelijk een fatsoenlijke opvolger op de markt. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Dankzij het
gebruik van Bing is Microsoft in staat geweest om de wereld realistischer te brengen dan ooit te voren. Dit
zorgt er echter voor dat een groot deel van de data gestreamd wordt over het netwerk, omdat dit nooit op
een consumentencomputer zou passen. De basis van de game wordt wel op de PC geïnstalleerd, waardoor
er ook offline een goede ervaring geboden kan worden. Flight Simulator heeft 10 DVD's nodig.

Foto
Google Foto's laat je nu onlangs toegevoegde foto's bekijken. Google Foto's komt nu met de
mogelijkheid om meteen de foto's te bekijken die je het laatste hebt toegevoegd, ook als het om oudere
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foto's gaat. Google Foto's laat je nu onlangs toegevoegde foto's bekijken.
Hiermee maak je nog mooiere foto's!
5 tips voor Photoshop Camera. Met de Photoshop Camera-app brengt Adobe gratis Photoshop naar de
camera van je smartphone. De nieuwe, gratis intelligente camera-app begrijpt wat de beste filters voor je
foto’s zijn, nog voordat je ze hebt genomen. Gebruik je de app voor het eerst, dan geven we je een vijftal
handige tips om aan de slag te gaan. 5 tips voor Photoshop Camera.
Nederlander wint prijs bij grote iPhone-fotowedstrijd. De Nederlandse fotograaf Nico Brons is in de
prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse iPhone Photography Awards. Hij behaalde de tweede positie in de
categorie 'Landschap'. Nederlander wint prijs bij grote iPhone-fotowedstrijd.

Beveiliging
Wat is Advanced Protection voor Nest-apparaten? Als je een Gmail-account hebt dan ken je
tweestapsverificatie waarschijnlijk, het beveiligingssysteem waarbij er na invoer van je wachtwoord nog
een code naar je wordt ge-sms’t die je dan moet intoetsen om zo toegang te krijgen tot de mailbox. Er is
echter meer beveiliging vanuit Google: Advanced Protection. Iets dat Nest-apparaten vanaf nu ook
hebben. Wat is Advanced Protection voor Nest-apparaten?
Microsoft rolt nieuwe anti-malware functies uit voor Windows 10. Nieuwe functies voor Windows 10
maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om extra anti-malwaremaatregelen te treffen. Kwaadwilligen
maken minder kans. Microsoft rolt nieuwe anti-malware functies uit voor Windows 10.
Wel patch voor gevaarlijk Office-gat voor macOS, ná Windows. Patches al maand uit voor kritiek gat in
Microsoft Office. De veelgebruikte Office-software van Microsoft bevat een ernstige kwetsbaarheid
waarmee kwaadwillenden op afstand malware kunnen uitvoeren, op Windows en op macOS. Ontdekker
Mimecast meldt dit vandaag, met de mededeling dat Microsoft patches heeft uitgebracht maar nog niet
voor macOS. Dat laatste blijkt incorrect. Wel patch voor gevaarlijk Office-gat voor macOS, ná Windows.
Twitteraccounts Elon Musk, Apple en veel anderen gehackt. Twitteraccounts Elon Musk, Apple en veel
anderen gehackt tijdens grootschalige fraudecampagne met bitcoins. Apple, Elon Musk, Joe Biden, Barack
Obama en veel andere bekende figuren beloofden gisteren bitcoins op hun account. Het bleek te passen in
een grootschalige fraudecampagne. Twitteraccounts Elon Musk, Apple en veel anderen gehackt.

Workshops
Windows 10 Bestanden beheren kan met Multi Commander veel handiger. Het gros van de pcgebruikers zet geen vraagtekens bij de Windows Verkenner. Dit terwijl er slimmere tools bestaan om
sneller door mappen te vliegen en bestanden te verplaatsen. Multi Commander is zo’n bestandsmanager
die de mogelijkheden die de Verkenner mist, wel biedt. Windows 10-bestanden beheren kan op deze
manier veel vlotter. Kijk maar! Windows 10 Bestanden beheren kan met Multi Commander veel handiger.
Alles over de verschillende encryptie-soorten. Wat is encryptie en hoe werkt het in grote lijnen? In dit
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artikel kijken we naar de verschillende encryptie-soorten die mogelijk zijn.Belangrijke basiskennis voor elke
computergebruiker die zijn communicatie graag privé houdt. Alles over de verschillende encryptiesoorten.
Binnenin de processor: zo ontstaan computerchips. Zowat overal zit vandaag een processor in maar heb
jij enig idee wat zo'n ding nu precies is en hoe het gemaakt wordt? We doorlopen het fabricageproces van
een microprocessor van de zandbak tot in je computer. Binnenin de processor: zo ontstaan
computerchips.
Zo kloon je je Windows-installatie en bouw je een SSD in. Heb je een nieuwe SSD gekocht, dan wil je die
uiteraard zo snel mogelijk gebruiken. Maar je wilt nog wel je oude data overzetten. Om relatief snel over te
kunnen stappen op je SSD, kun je je bestaande installatie klonen naar je SSD. Zo kloon je je Windowsinstallatie en bouw je een SSD in.

Besturings systemen
Mac ontgrendelen met een Apple Watch (Auto Unlock). Wie een Apple Watch heeft kan sinds
macOS Sierra zijn of haar Mac ontgrendelen met behulp van de Apple Watch. De functie werkt
totaal niet ingewikkeld en het activeren is vrij eenvoudig. Als je jouw Watch draagt en je opent je
Mac wordt deze onmiddellijk uit sluimerstand gehaald en ontgrendeld. Dit alles zonder dat je het
wachtwoord moet invoeren of handmatig op een knop moet tikken. Niet alleen het ontgrendelen van je
Mac kan op deze manier, maar ook wachtwoorden invullen en je identiteit bevestigen. Mac ontgrendelen
met een Apple Watch (Auto Unlock).
Eerste Mac met Apple-chip wordt de 13 inch MacBook Pro. Apple zou volgend jaar herontworpen versies
van de MacBook Pro uitbrengen, met schermen van 14 en 16 inch en zijn eigen chips. De huidige 13 inch
MacBook Pro zou als eerste de nieuwe Apple-chips krijgen. Eerste Mac met Apple-chip wordt de 13 inch
MacBook Pro.
Apple vraagt om webcam MacBooks niet af te plakken. Je webcam afplakken met een stuk tape of een
cover kan schadelijk zijn voor het display van de laptop. Veel MacBooks hebben een ingebouwde sensor
die laat zien of de camera aanstaat. Apple vraagt om webcam MacBooks niet af te plakken.
Ook Linux bant 'master' en 'slave'. Linux-vader Linus Torvalds is akkoord met het voorstel om
neutrale termen te gebruiken in de kernelcode en documentatie. Hij heeft zijn goedkeuring
gegeven aan een voorstel dat alternatieven voorstelt voor de termen master/slave en
blacklist/whitelist. Ook Linux bant 'master' en 'slave'.
Linus Torvalds "hoopt dat AVX-512 een pijnlijke dood sterft". De meest recente update voor de GNU
Compiler Collection voor Linux bracht enige details over Intel's Alder Lake-architectuur met zich mee, zoals
we dit weekend behandelden. Eén van de bevindingen was dat Alder Lake geen avx-512 lijkt te
ondersteun... Linus Torvalds "hoopt dat AVX-512 een pijnlijke dood sterft".
Ubuntu20.04 LTS. De nieuwe release 20.04 LTS van Ubuntu brengt de Ubuntu Terminal en commandolijn
functies naar het Windows platform. Je moet wel eerst het "Windows Subsystem for Linux" installeren als
admin, vooraleer deze optie beschikbaar wordt. Ubuntu20.04 LTS.
Microsoft morrelt aan beheeropties in Windows 10. Naast Start-menu werkt Microsoft ook aan
wijziging voor Windows' Configuratiescherm. De doorlopende ontwikkeling van Windows 10 gaat
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op relatief korte termijn vertrouwde beheeropties bereiken. De gedeeltelijke doublure van de moderne
Instellingen-app en het traditionele Configuratiescherm wordt aangepakt. In een nieuwe testbuild van
Windows 10 mist het Configuratiescherm de Systeem-applet en moeten gebruikers het doen met de
basaler uitgevoerde Instellingen-app die in Windows 8 zijn debuut heeft gemaakt. Microsoft morrelt aan
beheeropties in Windows 10.
Hier vind je de wallpapers van Windows 10-thema's. Microsoft brengt geregeld nieuwe Windows 10thema's uit. Zo'n thema zorgt ervoor dat het besturingssysteem een frisse nieuwe look krijgt. Aan de basis
staan vaak fraaie achtergrondafbeeldingen. We leggen uit waar die wallpapers op je systeem worden
bewaard, zodat je deze bijvoorbeeld kunt overzetten naar een andere pc. Hier vind je de wallpapers van
Windows 10-thema's.
Weg met Bing: Zo bouw je Google in Windows 10. Bing is de op een na grootste zoekmachine op het
internet na Google, en Microsoft wil graag dat je in Windows 10 die zoekmachine gebruikt. Zit je daar niet
op te wachten, omdat je Google gewoonweg fijner vindt? Dan kun je er in een handomdraai voor zorgen
dat je in je browser of in Office standaard Google gebruikt als zoekmachine. In dit artikel lees je hoe je
ervoor zorgt dat Windows afscheid neemt van Bing. Weg met Bing: Zo bouw je Google in Windows 10.

Video
Seasonic Connect: De modulaire voeding opnieuw uitgevonden!.
20 keer sneller dan WiFi: zo snel is 5G. Veel sneller downloaden: dat is de belangrijkste belofte van 5G.
Hoe snel is dat in vergelijking met wat je nu haalt met je 4G-smartphone? RTL Z probeerde het uit. 20 keer
sneller dan WiFi: zo snel is 5G.
Core i5 10400 en i7 10700K review: maakt Intel het AMD weer moeilijk?.
Deze laptop is onze nieuwe favoriet.

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

Club nieuws
Bijeenkomsten 2020 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
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18 januari
Juli

15 februari
Augustus

21 maart
19 september

18 april
17 oktober

16 mei
21 november

20 juni
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
Iedereen is nog steeds in de ban van het Corona virus.
Zoals het er nu voorstaat is er op 19 september weer een bijeenkomst van Digital, maar dat is nog niet
helemaal zeker. Raadpleeg in ieder geval vóór u komt onze website.

Test je computer kennis.
Om toch nog iets te doen in deze 1,5 m periode, heb ik een kwisje gemaakt om de computer kennis te
testen. Misschien is de kwis voor een beginner wat moeilijk, maar hier kan Google je weer bij helpen.

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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Hopelijk zien we elkaar in september
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