Newsflash 15 september 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

Beste leden. Het bestuur heeft een oplossing voor het bezoeken van de bijeenkomsten. Wel onder strikte
voorwaarden zoals: handen ontsmetten bij binnenkomst, bij lopen in de gymzaal draag je een mondkapje
(zelf voor mondkapje zorgen), we doen 2 shifts, koffie en thee zijn gratis. Voor elke bijeenkomst reserveren
met een e-mail met daarin vermelden:
- Naam
- E-mail adres
- Telefoon nummer.
Stuur de mail naar: info@digital-denhaag.net
Meer informatie over het reserveren kijk op de website: www.digital-denhaag.net.
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Nieuws
Microsoft was de trendsetter met innovaties, echt waar. Zoals de smartwatch, de smartphone en de
tablet. Gaat dat ook op voor de nieuwe Microsoft-telefoon met twee schermen? Microsoft was de
trendsetter met innovaties, echt waar.
Windows 10 update kan je SSD beschadigen. Een aankomende Windows 10 update zal naar verwachting
een bug oplossen die de tool om schijfstations te optimaliseren beïnvloedt en die de levensduur van solid
state drives (SSD's) zou kunnen beschadigen. Windows 10 update kan je SSD beschadigen.
Windows 95 viert 25 jaar. Heb jij Windows 95 nog gebruikt? Het besturingssysteem van Microsoft is deze
week 25 jaar geworden. Terugblik op een iconische tijd. Op 24 augustus 1995 toonde Bill Gates samen met
Steve Ballmer Windows 95 aan de wereld. Het splinternieuwe besturingssysteem voor consumenten was
klaar voor de internetgeneratie en lanceerde daarmee ook het iconische startmenu dat we tot op vandaag
nog in Windows terugvinden. Om het startmenu te promoten gebruikte Microsoft Start Me Up van The
Rolling Stones. Windows 95 viert 25 jaar.
Firefox versie 79: een nieuw begin. Na meer dan een jaar ontwikkeling, heeft Mozilla de versie 79 van zijn
browser voorgesteld. Die kreeg, naast het nummertje 79, ook een eigen naam mee, Firefox Daylight. De
reden daarvoor? Net zoals bij Firefox 57, die "Quantum" genoemd werd, moet deze naam aangeven dat er
hier weer een nieuwe mijlpaal neergezet wordt. Deze versie is, zoals Venturebeat het zegt, volledig
vernieuwd, sneller, gebruiksvriendelijker. Het bevat ook de Enhanced Tracking Protection, die standaard
geactiveerd is. Er is een nieuwe gebruiksinterface, een nieuwe mobiele browser engine, GeckoVie,
ontwikkeld door Mozilla zelf, en vele nieuwigheden. Firefox versie 79: een nieuw begin.
250 miljoen gamers ingezet om de aarde te beschermen. Een paar van de grootste spelers uit de gameindustrie hebben hun krachten gebundeld voor het klimaat. Samen zetten zij zich in om bewustwording
over duurzame energie en de klimaatcrisis te creëren onder zo’n 250 miljoen mobiele gebruikers. De
samenwerking van bedrijven als Sony en Microsoft en tientallen designstudio’s valt onder het initiatief
Playing For the Planet van de Verenigde Naties. Om gamers bewust te maken van de klimaatproblematiek
en zich in te zetten voor de aarde, wordt gebruikgemaakt van nudging. Dit is een techniek waarbij mensen
subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste manier te gedragen. 250 miljoen gamers ingezet
om de aarde te beschermen.
Convertibles en high end audio: trends en ontwikkelingen bij de Chromebook. De Chromebook is
inmiddels bijna gemeengoed geworden. Maar waar gaat het heen met deze populaire laptop? In dit artikel
gaan we in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Convertibles en high end audio: trends en
ontwikkelingen bij de Chromebook.
Tweakers en Hardware Info bundelen krachten, voor de echte techliefhebber. Het is bijna vier jaar
geleden dat Hardware Info door ons moederbedrijf DPG Media werd overgenomen en ons kwam
vergezellen op de bovenste etage van het Tweakers HQ in Amsterdam-Noord. Tot die overname waren we
meer dan vijftien jaar directe concurrenten, maar sindsdien werken we achter de schermen steeds meer
samen en zoeken we elkaar steeds meer op. Het beste voorbeeld daarvan is ons gezamenlijke testlab, dat
in de afgelopen jaren het testwerk voor beide titels uitvoerde en waarvoor we de testmethodes
gezamenlijk uitwerken. Tweakers en Hardware Info bundelen krachten, voor de echte techliefhebber.
Gezondheidsraad: géén bewijs dat 5G schadelijk is voor gezondheid. De afgelopen maanden zijn
tientallen zendmasten vernield door tegenstanders van 5G. Er is géén bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk
is voor de gezondheid. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad. De frequenties die de zendmasten
uitzenden zijn namelijk al jaren in gebruik en hebben nooit negatieve gezondheidseffecten gehad, schrijft
2

de raad. Toch is er meer onderzoek nodig: dit rapport is pas een 'eerste stap'. Gezondheidsraad: géén
bewijs dat 5G schadelijk is voor gezondheid.
Wat is WireGuard, het nieuwe VPN-protocol?. Om een vpn-verbinding op te zetten maak je doorgaans
gebruik van OpenVPN of IPsec. Maar al enkele jaren is er een nieuw protocol in ontwikkeling, namelijk
WireGuard. Wat is WireGuard precies? Het is gebouwd volgens moderne principes en bevat slechts de
minimale code die nodig is. Reden te meer om dit nieuwe vpn-protocol eens onder de loep te nemen. Wat
is WireGuard, het nieuwe VPN-protocol?.
Apple verloor gisteren 150 miljard dollar aan beurswaarde in één dag. No biggie. Apple verloor gisteren
(3 september)150 miljard dollar aan beurswaarde in één dag. 150 miljard dollar - laat dat even op je
inwerken. Met dat bedrag verliest Apple ‘slechts’ 8 procent van zijn totale marktwaarde. Het is illustratief
voor de gigantische groei die de vijf grootste techbedrijven op de beurs - naast Apple nog Microsoft,
Amazon, Facebook en Alphabet - de afgelopen maanden doormaakten. Gezamenlijk zijn ze 8 biljoen dollar
waard (een biljoen heeft twaalf nullen). Volgens de FT worden de aandelen van de bedrijven gemiddeld
verhandeld op 44 keer de waarde van hun verwachte winst. Apple verloor gisteren 150 miljard dollar aan
beurswaarde in één dag.
Wat is WireGuard, het nieuwe VPN-protocol?. Om een vpn-verbinding op te zetten maak je doorgaans
gebruik van OpenVPN of IPsec. Maar al enkele jaren is er een nieuw protocol in ontwikkeling, namelijk
WireGuard. Wat is WireGuard precies? Het is gebouwd volgens moderne principes en bevat slechts de
minimale code die nodig is. Reden te meer om dit nieuwe vpn-protocol eens onder de loep te nemen. Wat
is WireGuard, het nieuwe VPN-protocol?.
Windows 10 Pro € 49,99. Windows 10 Pro is het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, die special is
ontwikkeld voor professionele gebruikers en bedrijven. Afgezien van de gebruike apparatuur zoals
computers en laptops waar Win 10 Pro op draait, zijn ook draagbare apparaten voorzien van dit
besturingssysteem. Hiermee is Microsoft Windows 10 Pro op elke draagbare apparaat met zijn functies
beschikbaar, die optimale omstandigheden ondersteunt voor een professionele gebruiker. Windows 10
Pro € 49,99.
Microsoft verwijdert binnenkort Adobe Flash Player-ondersteuning uit zijn browsers . Adobe heeft in
2017 samen met Apple, Mozilla, Microsoft, Facebook en Google aangegeven dat Flash vanaf 2021 niet
meer zal werken in de producten van de genoemde bedrijven. Microsoft benadrukte een jaar geleden dat
de ondersteuning voor de function. Microsoft verwijdert binnenkort Adobe Flash Player-ondersteuning uit
zijn browsers .

Tips
SendGB: grote bestanden sturen. Iedereen kent wel WeTransfer, waarmee je grotere bestanden kan
sturen. Dit is een alternatief: je kan hier bestanden tot 5 GB verzenden, en zelf bepalen hoe lang die
bewaard worden. Bij bestanden kleiner dan 250 MB kan dat tot 90 dagen zijn, maar grotere bestanden
slechts enkele dagen - tenzij je een plus-abonnement neemt. SendGB: grote bestanden sturen.
Orde in de tabbladen-chaos met nieuwe Chrome-functie. Multitaskers kennen het fenomeen: tientallen
openstaande tabbladen in je browser en probeer dan de website maar eens te vinden die je ook alweer
nodig had. De nieuwste versie van Chrome introduceert de optie om tabbladen te groeperen, om orde in
de chaos aan te brengen. Lees hier hoe dat werkt. Orde in de tabbladen-chaos met nieuwe Chromefunctie.
. Edge-browser kan meer met pdf-bestanden dan je denkt. De Edge-browser is recentelijk op de schop
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gegaan en Microsoft blijft nieuwe functies introduceren. Niet alleen op het gebied van het browsen zelf,
ook de pdf-lezer wordt telkens veelzijdiger. Zo kun je teksten markeren en je handtekening onder een
document zetten. Edge-browser kan meer met pdf-bestanden dan je denkt..
DRAM-prijzen dalen verder: 16 GB DDR4 nu onder de 50 euro Na de forse piek van eind 2017 / begin 2018
zijn de prijzen van dram-chips redelijk gestaag gedaald. Een ruime maand geleden was te zien dat
meerdere ddr4-kitjes van 16 GB hun laagste prijs ooit hadden geëvenaard, te weten zo'n 62 euro.
Inmiddels zijn ze echter vrolijk verder gezakt: meerdere 16 GB-kits kun je nu voor minder dan vijf tientjes
op de kop tikken. . DRAM-prijzen dalen verder: 16 GB DDR4 nu onder de 50 euro.

Freeware
Google Magenta met een LoFi player. We blijven nog even in het wereldje van de indrukwekkende
nieuwigheden die AI en machine learning mogelijk maken. Het gaat namelijk om Google Magenta. Dat
maakt op AI gebaseerde tools, om het creatieve proces te vergemakkelijken. Zo heeft Magenta al tools
gemaakt die je helpen om een melodie te componeren, of een kat te tekenen. Nu is het een tool om Lo-F
vibes te maken, die je moeten kalmeren in deze stresvolle tijden. In die Lo-Fi Player kan je voorwerpen in
een web-gebaseerde kamer (getekend in 8 bits) gebruiken om je eigen soundtrack te maken. Vibert Thio is
de man die de player bedacht heeft, en hij heeft als basis voor de baslijn melodieën genomen die door
andere mensen gemaakt zijn, maar ook drum beats; hij heeft ook vier opties voor melodieën gemaakt. Via
machine learning worden daar dan nieuwe melodieën gemaakt, wanneer je bijvoorbeeld de radio in de
kamer aanraakt. Raak je de tv aan, dan worden twee melodieën op nog een andere manier gecombineerd.
Heel interessante technologie, waarop een artikel bij TechnologyReview dieper ingaat. Google Magenta
met een LoFi player. www.technologyreview.com.
QTTabBar: tabs in je verkenner. Met dze tools voor Windows voeg je tabs toe aan je Explorer / Verkenner,
zodat je je eigen bestanden op je computer via meer functies kan verkennen. QTTabBar: tabs in je
verkenner.
GPU-Z: onderzoekt je grafische kaart. Deze tool laat je toe om te controleren hoe goed je grafische kaart
werkt. Voordeel is dat je het niet moet installeren, en dat alle actuele hardware ondersteund wordt.
https://www.techpowerup.com/gpuz/ GPU-Z: onderzoekt je grafische kaart.
www.techpowerup.com.
Top 10 gratis software en apps.

Mobile
Ubuntu Touch: vrijheid op je telefoon. Ubuntu Touch biedt een alternatief voor Android en iOS op de
smartphone. Dit Linux-gebaseerde mobiele besturingssysteem focust zich op convergentie, privacy en
vrijheid en wordt volledig door de community ontwikkeld. En nu is er een smartphone met Ubuntu Touch
voorgeïnstalleerd: de Volla Phone. Ubuntu Touch: vrijheid op je telefoon.
Simply Learn: 50 talen. Een app voor Android en iOS, waarmee je vreemde talen snel kan leren, en een
gratis boek met zinnetjes kan gebruiken die handig zijn om op je reis te gebruiken. Er zijn 50 talen
voorradig. Simply Learn: 50 talen.
Vouwtelefoons dreigen uit te draaien op flop. Toen de eerste opvouwbare smartphones werden
aangekondigd, werd dat met de nodige bombarie gedaan. Experts voorspelden dat we onze telefoons heel
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anders gingen gebruiken. Maar die verwachting is niet helemaal uitgekomen. Consumenten lijken er nog
niet van onder de indruk Vouwtelefoons dreigen uit te draaien op flop.

Thema: Nieuwsbrief Windows 10
In deze speciale thema-nieuwsbrief laten we je zien hoe je heel makkelijk Windows 10 naar je eigen hand
zet. In onze mooie cursusbundel Windows 10 Beheer leren we je hoe je Windows 10 voor jou het beste in
kan richten.
Speciale thema-nieuwsbrief: Windows 10.
Dit zijn de 12 beste back-up-programma's voor Windows 10. Iedereen die zijn pc vaak gebruikt, doet er
goed aan om regelmatig een back-up te maken. Zo ben je ervan verzekerd dat data niet verloren gaat,
mocht je pc je in de steek laten. Er zijn veel tools om een back-up te maken in Windows 10. Wij zetten er
twaalf voor je op een rij. Dit zijn de 12 beste back-up-programma's voor Windows 10.
30 belangrijke sneltoetsen op Windows 10. In Windows kan je al zo lang met sneltoetsen handelingen
uitvoeren zonder het menu te moeten oproepen - het belangrijkste zijn CTRL+C en CTRL+V voor kopiëren
en plakken. Maar er zijn er veel meer, en in dit artikel van HowToGeek krijg je verschillende sneltoetsen
aangereikt voor Windows 10. Om uit te proberen! 30 belangrijke sneltoetsen op Windows 10.
Windows 10 heeft compatibiliteitsproblemen met 4G-modems. Windows 10 blijkt problemen te hebben
met wwan-lte-modems (4G-modems). Microsoft blijkt dit zelf te hebben ontdekt en daardoor de Connectapp toegevoegd aan de lijst met features die niet langer standaard geïnstalleerd is. Windows 10 heeft
compatibiliteitsproblemen met 4G-modems.
Windows 10 Mei 2020 Update kampt met nieuwe bug die internetverbinding verbreekt. Windows 10
Mei 2020 Update kampt met nieuwe bug die internetverbinding verbreekt Microsoft heeft toegegeven dat
de Windows 10 Mei 2020 Update kampt met een vervelende bug waardoor sommige gebruikers hun
internetverbinding verliezen. Het goede nieuws is dat er een oplossing op komst is en deze zal naar
verwachting snel (later deze maand) uitgerold worden. Windows 10 Mei 2020 Update kampt met nieuwe
bug die internetverbinding verbreekt.

Podcast
Smartwatch als corona-voorspeller?
Tweakers Podcast- Kosmisch internet, Call of Duty-indrukken en corona-apps.

Hardware
Budgettoppers: 24 laptops met een prijskaartje tot 400 euro getest door het testlab. Het testlab test veel
producten. Helaas is het niet mogelijk om van alle producten een uitgebreide review te maken. Via dit
artikel willen we je de mogelijkheid geven om een duik te nemen in de vele testgegevens die we
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hebben. Budgettoppers: 24 laptops met een prijskaartje tot 400 euro getest door het testlab .
13 externe ssd’s vergeleken. Nu moderne smartphones hogeresolutiefoto’s en zelfs 4K-video’s opnemen,
neemt de hoeveelheid data die we moeten opslaan ook toe. Ouderwetse externe harde schijven zijn
weliswaar spotgoedkoop geworden, maar zijn ook kwetsbaar en traag. De oplossing? Een externe solid
state drive (ssd). Sneller, compacter, stiller, duurzamer. Wij namen dertien populaire modellen onder de
loep. 13 externe ssd’s vergeleken.
All-round Deluxe PC - August 2020. Een PC waarmee je net een beetje meer kan doen, die zonder
upgrades de komende jaren voldoet qua snelheid en capaciteit: dat is de all-round deluxe PC. Hij kost wat
meer, maar hij is erg compleet en luxe uitgevoerd. All-round Deluxe PC - August 2020.
20 laptops met GPU van 1000-1500 euro. Eerder kon je op deze site een overzicht vinden van een aantal
laptops met een prijs tot 400 euro. Een klasse waar je tegenwoordig al een moderne Ryzen-processor uit
de 4000-serie kunt bemachtigen, maar waar je wel vrijwel altijd concessies moet doen bij het scherm of de
te kleine opslag. Dit keer kijken we – mede op verzoek van jullie – naar de wat luxere modellen met gpu,
die we de laatste tijd in het testlab hebben mogen begroeten. We hebben er de afgelopen tijd twintig
getest. 20 laptops met GPU van 1000-1500 euro.
De beste all-in-one-printers voor je thuiskantoor. Zeker nu veel mensen vanuit huis werken, is een
betrouwbaar afdrukapparaat met goede scan- en kopieerfaciliteiten geen overbodige luxe. Goedkope allin-one-printers zijn al vanaf een paar tientjes te koop, maar helaas valt de inktcapaciteit van dergelijke
budgetproducten vaak tegen. Wat zijn dan wel enkele van de beste all-in-one-printers van het
moment? De beste all-in-one-printers voor je thuiskantoor.
Nvme of toch sata: De juiste ssd voor iedere toepassing. Dat je pc (of laptop) een ssd heeft, is wat ons
betreft geen keuze meer. De tijd van een harde schijf als primaire opslag in een pc is echt voorbij. Maar
vervolgens is natuurlijk de vraag: welke ssd koop je? Hoewel er allerlei ssd’s te koop zijn, is de belangrijkste
keuze die je bij aanschaf moet maken die tussen een sata-ssd of een nvme-ssd. Wat heb je nu echt
nodig? Nvme of toch sata: De juiste ssd voor iedere toepassing.

Even lachen
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Media
Techbeurs IFA: deze gadgets stalen de show. Bright is voor het eerst in jaren niet fysiek bij techbeurs IFA
in Berlijn. Toch volgen we al het nieuws via presentaties en livestreams. Welke gadgets zijn er
aangekondigd door de grote techmerken? Techbeurs IFA: deze gadgets stalen de show.
Workshop Netflix-geheimen: zo heb je alle genrecodes. Standaard kan je bij Netflix slechts zoeken in een
beperkt aantal genres. Aan de hand van codes, kan je echter alle genrelijsten bekijken. Workshop Netflixgeheimen: zo heb je alle genrecodes.

Muziek

The Be Good Tanyas - Waiting
Around to Die

Juan Juan - Life is Short .

JT Coldfire - She's Crazy.

Website van de maand
70 jaar interieurdesign online. Wist je dat Ikea al 70 jaar bestaat? En al die jaren heeft het catalogussen
uitgegeven met zijn producten. Die eigenlijk, vanaf de jaren 1950 tot nu, een mooi overzicht geven van
interieurdesign. Deze catalogussen heeft Ikea nu online gezet. Om dus kennis te makken met maar liefst
19.000 pagina's interieurnostalgie. [Taal: ENG] Ikea-kataloger. 70 jaar interieurdesign online.
19x De best bewaarde geheimen van Versailles. Maar weinig wereldwonderen spreken zo tot de
verbeelding als het Kasteel van Versailles, een uitgestrekt paleiscomplex van sprookjesachtige weelde en
ooit een wereld van intriges en schandalen. 19x De best bewaarde geheimen van Versailles.
Conde Nast: reizen vanuit je leunstoel. Reizen, het blijft momenteel een heikele onderneming. Je moet
vertrouwen dat reizen met het vliegtuig veilig is. Je moet het risico nemen dat je vertrekt naar een land dat
momenteel als groen gemarkeerd is, maar dat in enkele dagen kan omslaan naar rood - zodat je bij je
terugkeer in quarantaine moet. Bij CondeNast hebben ze 101 manieren gevonden om te reizen, zonder je
huis te moeten verlaten. Een reis met veel foto's, om van te watertanden en weg te dromen - en te hopen
op betere tijden.[Taal: ENG] https://www.cntraveler.com/story/101-ways-to-travel-without-leaving-yourhouse? Conde Nast: reizen vanuit je leunstoel.
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Astronomen ontsteld: Internetsatellieten zetten strepen door onderzoek. Met nog een beperkt aantal
satellieten in hun baan toch al genoeg bewijs. Astronomen spreken hun ernstige zorgen uit over de bouw
van satellietnetwerken om de internetdekking op afgelegen gebieden te verbeteren. Nu al is het effect
duidelijk zichtbaar en de bouw staat pas aan het begin. De zorgen van de astronomen staan verwoord in
een nieuw rapport dat is uitgekomen ter gelegenheid van de Satellite Constellations 1 (SATCON1)
workshop die begin juli werd gehouden. Ze stellen een aantal maatregelen voor om de negatieve effecten
van deze nieuwe satellietzwermen op het onderzoek te verminderen, maar zeggen er gelijk bij dat deze
voor sommige onderzoeken geen effect zullen hebben. Astronomen ontsteld: Internetsatellieten zetten
strepen door onderzoek.

Foto
8 tips om de beste foto's met je smartphonecamera te nemen. Tegenwoordig zitten smartphones bomvol
hoogstaande camera’s. Aan de hand van deze 8 tips leer je die ten volste benutten en de beste foto's
maken. 8 tips om de beste foto's met je smartphonecamera te nemen.
Photos of the Week: Buffalo Dip, Giraffe Calf, Winter Wallaby.
30x de prachtigste wilde plekken in Europa.

Beveiliging
Mac-malware krijgt 2 keer goedkeuring van Apple. App-keuring Apple blijkt voor Macs niet goed te
keuren. De Shlayer-malware voor macOS heeft notariële goedkeuring van Apple gekregen voor 'veilige
installatie' op Macs. En na melding dat het malware is, heeft Apple dat veiligheidsstempel verwijderd, en
daarna weer goedgekeurd toen de developers die Shlayer inzetten hun software opnieuw hadden
ingediend. Mac-malware krijgt 2 keer goedkeuring van Apple.
Zo ben je beter beschermd tegen ransomware op Windows 10. In Windows 10 zit een optie genaamd
Controlled folder access, waarmee je bestanden, mappen en geheugengebieden op je apparaat tegen
onbevoegde wijzigingen door schadelijke toepassingen beschermt. Bij schadelijke toepassingen kun je
bijvoorbeeld denken aan ransomware. Zo ben je beter beschermd tegen ransomware op Windows 10.
Netwerkbestanden scannen met Microsoft Defender werkt zo. Microsoft Defender Antivirus is een
ingebouwd programma waarmee je beschermd wordt tegen allerlei virussen, ransomware, spyware en
andere malafide software. Je kunt lokale bestanden scannen, maar ook bestanden in je netwerk. Voorheen
was deze functie standaard geactiveerd, maar dat is niet meer het geval wanneer je de nieuwste versie
geïnstalleerd hebt. Netwerkbestanden scannen met Microsoft Defender werkt zo.

Workshops
Slimmer bestanden hernoemen. Om overzicht op je pc te bewaren ontkom je bijna niet aan het
hernoemen van bestandsnamen. In Windows zitten verscheidene trucjes ingebakken om dit slim en
zorgvuldig te doen. Je hebt daarvoor dus geen extra software nodig. Slimmer bestanden hernoemen.
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Zo zet je je data over naar een nieuwe Windows 10-pc of laptop. Meestal als je een nieuwe computer
koopt, dan staat Windows 10 daar standaard al op geïnstalleerd. Dat is handig, maar dan ben je er nog
niet. Je wil het liefst natuurlijk al je data, zoals bestanden, gebruikersinstellingen en dergelijke, ook op je
nieuwe pc hebben. Hoe zet je deze gegevens over van je oude naar je nieuwe computer? In dit artikel
leggen we dat uit. Zo zet je je data over naar een nieuwe Windows 10-pc of laptop.

Besturings systemen
Laat oude retromuziek herklinken met iOS Modizer. Voor retrocomputers is heel veel muziek
gecomponeerd. Natuurlijk veel tracks ter begeleiding van games. Maar ook de demoscene mag
zeker niet onbenoemd bleven. En dan nog het legioen hobby-muzikanten. Modizer voor iOS en
iPadOS ontsluit het verleden weer! Laat oude retromuziek herklinken met iOS Modizer.
Je Mac voorbereiden op macOS Big Sur. Binnenkort komt macOS 11 Big Sur beschikbaar voor Mac en
voegt deze software-update weer een aantal nieuwe functies en apps toe aan de Mac. Zo wordt de
complete interface vernieuwd waardoor je Mac opeens weer splinternieuw aanvoelt. Je Mac
voorbereiden op macOS Big Sur.
Apple de fout in en bewijst machtsmisbruik App Store. Er is regelmatig discussie over de App Store van
Apple en diens beleid. Hierbij gaat het over de 30 procent van de omzet die men moet afdragen, maar ook
over het al dan niet toestaan of blokkeren van applicaties. Termen als machtsmisbruik zijn niet ongewoon,
maar het echt hard maken bleef lastig. Tot nu toe, want Apple is de fout in gegaan en heeft zelfstandig het
machtsmisbruik bewezen. Apple heeft een grove fout gemaakt, door zeer duidelijk machtsmisbr Apple de
fout in en bewijst machtsmisbruik App Store.
Apple Silicon: Alle info over de eigen processoren van Apple. Later dit jaar kunnen we de eerste Mac
verwachten met een Apple Silicon chip, dit zijn Apple's eigen Mac processoren die de Mac moeten
voorzien van nog meer rekenkracht en snelheid. Voor de iPhone en iPad maakt Apple al jaren zijn eigen
processors, maar bij de Mac waren ze nog steeds afhankelijk van Intel. Nu Apple zelf hun eigen chips gaat
produceren biedt dit tal van voordelen voor de consument. We zetten alle voor- en nadelen op een rij en
leggen uit wat Apple Silicon nu precies is. Apple Silicon: Alle info over de eigen processoren van Apple.
Linux komt naar oudere Windows 10. De verbeterde tweede versie van het Windows Subsystem
for Linux (WSL) vereist niet langer dat gebruikers hun installatie van Windows 10 updaten naar de
nieuwste release. Die grote lente-update van dit jaar (de 2004-release) bracht WSL2, maar die
ingebouwde Linux-laag is door Microsoft nu ge-backport naar oudere versies van Windows 10. Hierdoor
kunnen meer gebruikers ermee aan de slag. Linux komt naar oudere Windows 10.
Linux Mint krijgt optie om van websites web-apps te maken. Versie 20.1 van Linux Mint krijgt een
WebApp Manager. Met deze functie kunnen gebruikers websites omzetten in desktopapplicaties. De
makers bouwen voort op de ICE-functie van Peppermint OS. Linux Mint krijgt optie om van websites webapps te maken.
Debian-ontwikkelaars en Linux-bedenker Linus Torvalds hebben ruzie. Het is al eerder gebleken dat de
opvattingen van de hoofdontwikkelaar van de Linuxkernel, Linus Torvalds, niet altijd zakelijk verstandig zijn
en bij sommige partijen in het verkeerde keelgat schieten. Debian-ontwikkelaars en Linux-bedenker Linus
Torvalds hebben ruzie.
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Windows 10 krijgt toegankelijker opslag. Verandering onderdeel van strategie om beter gebruik
te maken van Instellingen. Microsoft gaat het beheer van opslageenheden zoals harde schijven,
partities en externe volumes onderbrengen in de 'Instellingen'-app. In de eerstvolgende feature
update van Windows 10 krijgen gebruikers de mogelijkheid om via 'Instellingen' (Settings) nieuwe
opslagvolumes te creëren, te formatteren, schijfletters toe te kennen of aan te passen en algemene
informatie over het volume in te zien. Windows 10 krijgt toegankelijker opslag.
Zo installeer je thema’s voor Windows 10. Het is natuurlijk altijd leuk wanneer je de vorm en kleur van je
computer kunt personaliseren. Met een leuk uiterlijk wordt je computergebruik tenslotte nog
aantrekkelijker. Thema’s instellen in Windows 10 is een handige manier om je PC compleet aan te passen
naar jouw eigen smaak. Hoe je Windows 10 thema’s kunt installeren, leggen we je in dit artikel uit. Zo
installeer je thema’s voor Windows 10.
MacOS op pc installeren: Bouw een Hackintosh. Er zijn weinig besturingssystemen die zo fijn werken als
macOS, maar tegelijkertijd zijn er ook weinig computers zo duur als een Mac. Je kunt Marktplaats
afstruinen naar een tweedehandsje, maar wij hebben een beter idee: bouw je eigen Mac, ofwel een
Hackintosh! MacOS op pc installeren: Bouw een Hackintosh.

Video
Voel je je goed? Je smartwatch ziet al dat je ziek wordt. Smartwatches en andere wearables kunnen
detecteren dat je ziek wordt nog voordat jij dat zelf voelt. Zo zouden de apparaten kunnen waarschuwen
dat je corona hebt als je nog geen symptomen hebt. Hoe werkt dit? Bright legt het uit in deze video. Voel
je je goed? Je smartwatch ziet al dat je ziek wordt.
Kijkersvragen: TV als monitor, nieuwe GPU's en CPU's, Flightsim en meer!
VR is nog niet echt doorgebroken. Brengt de nieuwe draadloze VR-bril Oculus Quest daar verandering
in? VR is nog niet echt doorgebroken. Getest: draadloze Oculus Quest maakt VR makkelijk.

Computer magazines
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
Shoot foto magazine
Electronica blog
SchoonePC
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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
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.
Voor de kwis: https://www.digital-denhaag.net/quiz/
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