Newsflash 1 juli 2021
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 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 2021 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

Digital op vakantie
18 september is de volgende bijeenkomst.
Misschien zijn de RIVM regels dan opgeheven en is
reserveren en de mondkapjes niet meer nodig.
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Nieuws
Interpol haalt duizenden online nep apotheken offline en ziet meer coronamisbruik. De internationale
politiedienst Interpol heeft 'duizenden' nepapotheekwebwinkels offline gehaald, volgens de organisatie
een recordaantal. Criminelen misbruiken de pandemie steeds vaker door bijvoorbeeld neppe
mondmaskers en coronatests te verkopen, stelt de organisatie. Interpol haalt duizenden online nep
apotheken offline en ziet meer coronamisbruik.
Britse boer gebruikt koeienmest als energie voor minen cryptovaluta. Een boer uit Denbigshire, Philip
Hughes, heeft een mining rig gebouwd die draait op koeienmest. De boer heeft een eigen biogasinstallatie
en het vrijgekomen gas uit de mest wordt gebruikt om Ethereum te minen. Het overige gas stelt Hughes
ter beschikking aan derden. De uitwerpselen van de koeien produceren methaan als gevolg van het
afbraakproces. Dit gas wordt door de biogasinstallatie gebruikt om turbines aan te drijven, die er
kinetische energie uit opwekken. Deze energie wordt omgezet in elektriciteit. Een derde van de
opgewerkte elektriciteit gaat naar de mining rig en twee derde wordt gebruikt voor de boerderij en
aangrenzende camping. De boer heeft naast zijn eigen rig ook rigs van anderen staan. Hughes wil zo
andere mensen helpen die ook interesse hebben in het minen van cryptovaluta met hernieuwbare
energie. Britse boer gebruikt koeienmest als energie voor minen cryptovaluta.
CPB-directeur wil dat Nederland crypto's verbiedt. De bitcoin en andere cryptocurrencies zouden in
Nederland verboden moeten worden. Dat vindt Pieter Hasekamp, de directeur van het Centraal
Planbureau (CPB). Volgens Hasekamp is een crash van de digitale munten 'onvermijdelijk'. CPB-directeur
wil dat Nederland crypto's verbiedt.
Vaarwel wachtwoord? Apple werkt aan dit 'veiligere' alternatief. Apple werkt aan een manier om in te
loggen met alleen een wachtwoord en een scan van gezicht of vingerafdruk. De nieuwe methode Passkey
moet volgens Apple uiteindelijk veiliger worden dan een wachtwoord en tweestapsverificatie. Vaarwel
wachtwoord? Apple werkt aan dit 'veiligere' alternatief.
Windows 11 mogelijk ook gratis upgrade voor Windows 7 en 8.1-pc's. Een vijfde van alle Windows-pc
draait nog op een oudere Windows-versie dan Windows 10. Het lijkt er nu op dat Windows 7 en Windows
8.1-computers weldra gratis te upgraden zijn naar het fonkelnieuwe Windows 11, dat op 24 juni wordt
aangekondigd. Windows 11 mogelijk ook gratis upgrade voor Windows 7 en 8.1-pc's.
Vergeet harde schijven, in de toekomst slaan we onze digitale foto’s op in synthetisch DNA. Alle
bestandjes, foto’s en gegevens van iedereen op de wereld kunnen in theorie in een koffiemok vol DNA
worden opgeslagen. Op dit moment bestaan er op aarde ongeveer 10 biljoen gigabyte aan digitale
gegevens. Elke dag komen daar in de vorm van e-mails, foto’s, tweets en andere digitale bestanden nog
eens 2,5 miljoen gigabyte aan data bij. Veel van deze gegevens worden opgeslagen in enorme,
energieslurpende en peperdure datacenters. Maar veel wetenschappers geloven in een alternatieve
oplossing voor dit probleem. En die oplossing ligt in het molecuul dat onze genetische informatie bevat:
DNA. Vergeet harde schijven, in de toekomst slaan we onze digitale foto’s op in synthetisch DNA.
Je kleine online aankopen buiten de EU worden 21 procent duurder. Online shoppen wordt binnenkort
(vanaf 1 juli) duurder. Tenminste, als je buiten de EU winkelt én op een kleiner totaalbedrag dan 22 euro
uitkomt. Relatief gezien valt 21 procent wel mee als het gaat om zo’n klein bedrag, maar het betekent toch
dat je AliExpress-kabeltje duurder uitvalt dan je in eerste instantie had gehoopt. En dat is precies waar de
nieuwe regel voor is. Je kleine online aankopen buiten de EU worden 21 procent duurder.

Tips
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5 tips om met je laptop buiten te werken zonder hinder van de zon. Zit je graag met je laptop buiten op
je terras? Aan de hand van deze 5 tips kan je de hinder van het zonlicht beperken. Geniet ervan! 5 tips om
met je laptop buiten te werken zonder hinder van de zon.
Bestanden delen tussen pc's via netwerk (of zonder). Je hebt een gloednieuwe Windows 10-pc ingericht
maar je mist de bestanden die nog op je oude computer staan. In dit artikel behandelen we hoe het
bestanden delen tussen pc's zoal werkt. Dat kan met gadgets als externe schijven en usb-sticks, maar ook
via je lokale netwerk. Bestanden delen tussen pc's via netwerk (of zonder).
zo vervang je de opslag van je PC. Hoe ga je aan de slag als je de harde schijf van je computer wil
vervangen? In 3 stappen naar meer opslag en snelheid. zo vervang je de opslag van je PC.
Favorieten/bladwijzers opschonen doe je zo. Blijven we even bij browsers. Hoe langer je die gebruikt, hoe
meer favorieten en/of bladwijzers zich opstapelen. Na een tijdje is het overzicht compleet weg. Een
bekend probleem? We kijken naar de software AM Deadlink, voor het automatisch verwijderen van
dubbele en 'dode' links. Favorieten/bladwijzers opschonen doe je zo.
Tips en tricks om een professioneel gamer te worden! Heb jij de ambitie om je hobby en werk te
combineren als professioneel gamer, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Geen zorgen, wij
hebben een aantal tips en tricks op een rij gezet waardoor je binnenkort de leaderboards kan
domineren! Tips en tricks om een professioneel gamer te worden!
PDF’s digitaal ondertekenen. De tijd dat we veel documenten op papier moesten ondertekenen lijkt
voorbij. Hoe onderteken je een PDF-document op je PC of Mac? PDF’s digitaal ondertekenen.
Zo haal je het weerbericht-icoontje uit je Windows 10 taakbalk. Zie je graag het weerbericht automatisch
in je Windows 10-taakbalk verschijnen? Dan ben je vast blij met de nieuwe feature van Microsoft. Maar als
je liever zélf wil bepalen wat er in je taakbalk staat, kun je het nieuwe weer-icoontje gelukkig snel weer
weghalen. Hier lees je hoe. Zo haal je het weerbericht-icoontje uit je Windows 10 taakbalk.

Freeware
Performance test. Dit is een pakket met allerlei benchmark testen, van simpele tot zeer geavanceerde. De
standaard testen zijn gratis, voor de meer geavanceerde moet je het pakket aankopen na een testperiode
van 30 dagen. Je kan o.a. de processor van je toestel testen, 2D en 3D graphics, je schijf en het
geheugen. Performance test.
Tor Browser: anoniem surfen. Met deze browser kanje anoniem op het internet surfen. En je kan, als je
ondernemend bent, ook een blik op het Darknet werpen. De browser vereist geen manuele configuratie,
maar het nadeel is wel dat de verbinding via de Tor server het surfen wat kan vertragen. Bij Chip vind je
echter een artikel dat uitlegt hoe je dit probleem kan oplossen. Tor Browser: anoniem surfen.> Tor
project.
Top 10 gratis software en apps. Onze redacteurs een top 10 samengesteld van de beste gratis software &
apps van juni 2021! Dit zijn de eerste 3 van de 10 downloads die u deze maand niet mag missen: Top 10
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gratis software en apps.
Zelf een smartphone-app bouwen: Met welke tools doe je dat? Stel, je hebt een fantastisch idee voor
een app. Het bestaat nog niet, dus je wil zelf deze smartphone-app bouwen. Maar dat heb je nog nooit
gedaan. Waar begin je dan mee? In dit artikel sommen we op welke app-soorten er bestaan en welke
ontwikkeltools er voor handen zijn. Zelf een smartphone-app bouwen: Met welke tools doe je dat?
Gratis video's bewerken met FilmForth. Om video's te bewerken, heb je tegenwoordig helemaal geen
dure software nodig zoals bijvoorbeeld die van Adobe. Menig gratis app is hier ook goed geschikt voor.
Deze keer behandelen we FilmForth, te downloaden in de Microsoft Store voor Windows 10. Bekijk de
twee videoworkshops: Gratis video's bewerken met FilmForth. Gratis video's bewerken met FilmForth 2.

Mobile
Ook 6-jarige iPhone 6S en SE krijgen iOS 15. In september rolt Apple zijn nieuwe iOS 15 uit. Die zal ook
beschikbaar zijn voor de oudere iPhone 6S, 6S Plus en SE van de 1e generatie. Ook 6-jarige iPhone 6S en SE
krijgen iOS 15.
Apple wil overstap naar iOS eenvoudiger maken voor Android-gebruikers. In een smartphone-wereld
waarin iOS en Android de dienst uitmaken, ligt het voor de hand dat elk van deze platforms het toejuicht
als gebruikers van de concurrent overstappen naar hun eigen besturingssysteem. In een poging om
Android-gebruikers hiertoe te verleiden, heeft Apple aangekondigd verbeteringen aan te gaan brengen in
zijn Android "Stap over op iOS" app. Apple wil overstap naar iOS eenvoudiger maken voor Androidgebruikers.
'Apple komt met goedkopere grote iPhone'. Apple zou volgend jaar zijn iPhone-lijn aanpassen door met
een goedkopere uitvoering van het grootste iPhone-model te komen. Nu is het Max-model nog steevast de
duurste iPhone. 'Apple komt met goedkopere grote iPhone'.
De beste draadloze opladers van dit moment. Je smartphone, smartwatch of koptelefoon opladen doe je
anno 2021 natuurlijk niet meer met kabel. De keuze aan draadloze opladers is enorm. In dit artikel geven
we je de beste draadloze opladers voor je iPhone of Android-toestel. We staan uiteraard ook even stil bij
de speciale MagSafe-opladers voor de iPhone 12. De beste draadloze opladers van dit moment.

Thema: Windows 11
Windows 11: eerste blik. Bij het uitrollen van Windows 10 zei Microsoft dat dit het laatste
besturingssysteem zou worden, maar daar komt het bedrijf op terug. Windows 11: eerste blik.
Eerste blik op Windows 11 met gecentreerd startmenu. Dat Microsoft volgende week Windows 11
onthult, lijkt zo goed als zeker nu een vroege versie ervan is uitgelekt. Screenshots tonen onder meer het
nieuwe startmenu, dat niet meer links uitgelijnd is maar naar het midden van de taakbalk is
verplaatst. Eerste blik op Windows 11 met gecentreerd startmenu.
Microsoft teaset ‘Windows 11’ met YouTube-video van 11 minuten. Op 24 juni houdt Microsoft een
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digitaal Windows-evenement, waarin de ontwikkelaar zal onthullen wat het van plan is met zijn
besturingssysteem. Samen met deze aankondiging is een tweet geplaatst op de officiële Windows-account.
Hierop valt met wat verbeelding een 11 te zien, wat mogelijk wijst op de naam van de nieuwe Windows.
Daarnaast vindt het event om 11 uur Eastern Time plaats (17:00 Nederlandse tijd) , wat een ongebruikelijk
tijdstip voor Microsoft zou zijn. Microsoft teaset ‘Windows 11’ met YouTube-video van 11 minuten.
Dit kunnen we verwachten van Windows 11. Windows 10 is de eerste versie van het besturingssysteem
die zichzelf bleef verbeteren door middel van updates. Deze filosofie heeft ervoor gezorgd dat Windows 10
al bijna zes jaar draait op menig laptop en pc. Toch heeft Microsoft besloten een punt te zetten achter
Windows 10: de opvolger staat al in de steigers. Wat kunnen we verwachten van Sun Valley, oftewel
Windows 11? Dit kunnen we verwachten van Windows 11.
De mysterieuze aanwijzingen naar Windows 11. Ongeveer zes jaar geleden introduceerde Microsoft
Windows 10 als de laatste versie van Windows, omdat het bedrijf verder enkel hierop zou voortbouwen en
niet telkens nieuwe besturingssystemen wilde introduceren. Toch duiken er telkens meer aanwijzingen op
dat Windows 11 wel degelijk in ontwikkeling is en bovendien misschien al dit jaar uitkomt. De mysterieuze
aanwijzingen naar Windows 11.
Microsoft hint opnieuw naar Windows 11 met remix van opstartgeluiden. In de aanloop naar Microsofts
online evenement dat in het teken staat van de toekomst van Windows, deelt het bedrijf een muziekvideo
met een remix van Windows-opstartgeluiden die precies elf minuten duurt. Microsoft hint opnieuw naar
Windows 11 met remix van opstartgeluiden.
Windows 11 presteert een stuk beter dan Windows 10 volgens benchmarks. Microsoft houdt op 24 juni
een evenement, waarop het hoogstwaarschijnlijk 'Windows 11' zal introduceren. Dit lijkt het
besturingssysteem te zijn dat voorheen Windows 10 21H1 (Sun Valley) genoemd werd. YouTuber Ben
Anonymous claimt een Windows 11-kopie te hebben getest, waaruit blijkt dat het nieuwe
besturingssysteem voor opvallend betere prestaties zorgt dan Windows 10. Windows 11 presteert een
stuk beter dan Windows 10 volgens benchmarks.
Microsoft wil Windows geschikter maken voor gebruik op tablets. We schreven eerder vandaag dat
verouderde elementen gedeeltelijk op de schop gaan in Windows 11. Uit een nieuw document van
Microsoft blijkt dat ook populaire functies zoals bewegingsdetectie en omgevingslicht worden
verbeterd. Microsoft wil Windows geschikter maken voor gebruik op tablets.
Ook verouderde Windows-elementen gaan op de schop in Windows 11. Ook verouderde Windowselementen gaan op de schop in Windows 11, maar slechts gedeeltelijk Microsoft gaat hoogstwaarschijnlijk
op 24 juni de Sun Valley-update voor Windows 10 onthullen, die nu nu Windows 11 genoemd zou worden.
Een aantal flink verouderde iconen zou flink op de schop gegooid worden. Nu blijkt uit de opgedoken
Windows 11-build dat ook andere verouderde onderdelen aangepast zullen worden. Ook verouderde
Windows-elementen gaan op de schop in Windows 11.
Windows 11 bevat ‘Wake on Touch’-functie om pc uit slaapstand te halen. Begin deze week is een
bètaversie van Windows 11 op het internet verschenen. Naast de opgefriste interface, vinden gebruikers
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ook andere interessante functionaliteit terug. Windows 11 bevat ‘Wake on Touch’-functie om pc uit
slaapstand te halen.

Even lachen

Podcast
Windows 11 onthuld: dit kan je verwachten. Microsoft presenteert donderdag de nieuwste versie van
Windows. Een testversie van Windows 11 is al uitgelekt en dat maakt een vooruitblik mogelijk. In deze
podcast bespreken we met welke vernieuwingen Microsoft komt. Windows 11 onthuld: dit kan je
verwachten.
Tweakers Podcast.
Wie bepaalt jouw muzieksmaak, jij of Spotify?. Luisterde je vroeger alleen maar naar pop en
tegenwoordig ook jazz en rock? Daar kan Spotify wel eens voor gezorgd hebben, vertelt Hannes Datta van
Tilburg University. Volgens hem beïnvloeden streamingplatforms onze muzieksmaak meer dan wij
denken. Wie bepaalt jouw muzieksmaak, jij of Spotify?.

Hardware
Waarom ARM-processoren Intel het nakijken geven. Het is de vooravond van de grootste verandering op
de computermarkt in misschien wel decennia. De een na de andere fabrikant stapt over op een ander
soort chiparchitectuur, wat inherent verandert hoe de computer werkt. Voor ons is dat goed nieuws, maar
chipgiganten als Intel beginnen hem te knijpen. Laten we eens kijken naar waarom ARM-processoren de
laatste tijd zo in opmars zijn. Waarom ARM-processoren Intel het nakijken geven.
CPU's zijn onbetrouwbaar en onvoorspelbaar door hardwarefouten. Onderzoekers van Google hebben
ontdekt dat moderne processors regelmatig foute berekeningen maken, terwijl dit vaak niet duidelijk is en
terwijl het vaak ook onvoorspelbaar is. Op de SIGOPS-conferentie (Special Interest Group in OPerating
Systems) heeft het team zijn bevindingen gepresenteerd. CPU's zijn onbetrouwbaar en onvoorspelbaar
door hardwarefouten.
6

Arduino Nano RP2040 Connect review - Ontwikkelbordje voor IoT. De Arduino Nano RP2040 Connect is
een krachtig microcontrollerbordje met wifi en bluetooth low energy, gebaseerd op de RP2040microcontroller van de Raspberry Pi Foundation. Het bordje programmeren doe je in het Arduinoecosysteem of met CircuitPython of MicroPython. Voor deze Arduino Nano RP2040 Connect review gingen
we ermee aan de slag. Arduino Nano RP2040 Connect review - Ontwikkelbordje voor IoT.
Homebridge installeren op Raspberry Pi: Haal meer uit Apple HomeKit. Apples HomeKit bundelt op
handige wijze de smarthome-gadgets bij jou in huis, maar lang niet ieder apparaat wordt ondersteund.
Gelukkig is er hobbyproject Homebridge, om ook die niet-werkende wifi-lampen en andere accessoires aan
het Apple-platform toe te voegen. We leggen uit hoe je homebridge installeren kunt op een Raspberry
Pi. Homebridge installeren op Raspberry Pi: Haal meer uit Apple HomeKit.
Chinese cryptomaatregelen zorgen nu al voor fors lagere videokaartprijzen in China. Afgelopen weekend
was het zover: cryptocurrency-miners in de Chinese provincie Sichuan moesten stoppen met het delven
van proof-of-work-cryptocurrencies, zoals Bitcoin. De South China Morning Post schrijft dat het nu al een
grote invloed heeft op de prijzen van videokaarten in het land. Chinese cryptomaatregelen zorgen nu al
voor fors lagere videokaartprijzen in China.

Media
Keuzehulp: de 10 beste televisies van nu (juni 2021). Ga je een nieuwe tv kopen? Als je weet welke
specificaties, prijs en merk je belangrijk vindt, kun je bepalen welke je het best kunt aanschaffen. Welke
televisie is geschikt voor je woonkamer, de camping of voor de sportzomer? Hieronder hebben we 10
verschillende tv's op een rijtje gezet die volgens ons tot de beste televisies van het moment
behoren. Keuzehulp: de 10 beste televisies van nu (juni 2021).
Je tv instellen doe je zo. Als je alles uit je nieuwe televisie wilt halen, dan is het belangrijk om op enkele
punten te letten. Op welke afstand moet de tv staan van je bank? En hoe levert je televisie de beste
beeldkwaliteit? Je tv instellen doe je zo. Je tv instellen doe je zo.
15 manieren om media af te spelen op je tv. Op een moderne televisie heb je heel veel verschillende
manieren om media af te spelen. Gebruik bijvoorbeeld een Chromecast of je gameconsole om je favoriete
series en films te kijken. In dit artikel geven we je nog twaalf andere tips om media van je smartphone,
computer of nas af te spelen op je tv. 15 manieren om media af te spelen op je tv.
Zo kun je live televisie kijken met Kodi. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar met Kodi kun je (bijna) je
televisie-abonnement opzeggen. Met de opensource videospeler kun je live televisie kijken dankzij diverse
add-ons. Zo kun je live televisie kijken met Kodi.
Je Android-tablet of smartphone koppelen aan je tv. Een tablet of smartphone leent zich tegenwoordig
prima voor het kijken naar films en series, maar een wat groter scherm is toch wel fijn. Gelukkig is daar een
oplossing voor: je kunt je tablet of smartphone koppelen aan je tv. Je Android-tablet of smartphone
koppelen aan je tv.
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Muziek
Muziek-app Shazam herkent nu 1 miljard liedjes per maand. Shazam, de Apple-dienst voor het
herkennen van liedjes, herkent nu voor het eerst meer dan 1 miljard liedjes per maand. Ook zijn inmiddels
50 miljard fragmenten opgeslagen met de app. Muziek-app Shazam herkent nu 1 miljard liedjes per
maand.

Black - Wonderful Life

Will You Still Love Me Tomorrow Paco De Lucia, Al Di Meola and
John McLaughlin live in Modena.
- Amy Winehouse .

Website van de maand
Microsoft Translator gebruiken in Microsoft Edge-browser. Een aantal Engelse websites zijn zeer de
moeiet waard.Met de nieuwe Microsoft Edge zijn deze website goed te lezen, de vertaling is bijzonder
goed. Er worden meer dan 60 talen ondersteunt. De browser vraagt u automatisch een webpagina te
vertalen wanneer de pagina die u wilt openen, in een andere taal wordt weergegeven dan de pagina's die
worden vermeld onder de voorkeurstalen in instellingen. Microsoft Translator gebruiken in Microsoft
Edge-browser.
Artvee: kunst in het publieke domein. Op deze website kan je klassieke kunst leren ontdekken, via
afbeeldingen die (gelukkig maar!)tegenwoordig tot het publieke domein behoren. Je kan zelfs het artwork
downloaden![Taal:ENG] Artvee: kunst in het publieke domein.
Nieuws over stripverhalen Een mooi uitgewerkte website met als centraal thema de 9e kunst - het
stripverhaal. Je vindt er nieuws over stripverhalen in het algemeen, maar ook aankondigingen van nieuwe
strips die uitgebracht worden. 9Kunst. Nieuws over stripverhalen.
Game nieuws.
Mindat: mineralen. Dit is (naar eigen zeggen) de grootste database van mineralen, rotsen en meteorieten.
Er zijn ontelbare rotsen, foto's, enz. te vinden. De database wordt onderhouden door een non-profit
organisatie. [Taal: ENG] Mindat: mineralen.
Waarom willen miljardairs nu opeens bitcoin hebben? De ene miljardair na de andere laat weten bitcoin
te willen of te hebben. De bekendste is natuurlijk Elon Musk, ook al accepteert zijn autobedrijf geen bitcoin
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meer, hij en zijn bedrijf Tesla hebben bitcoin gekocht. Maar waarom willen de rijken der aarde bitcoin
hebben? Wat proberen ze hiermee te bereiken? Waarom willen miljardairs nu opeens bitcoin hebben?

Foto
Leica lanceert zijn eigen smartphone voor fotografen. Alle smartphones zijn tegenwoordig ongeveer
gelijk qua kracht en functies. Alleen de camera is vaak hetgeen gebruikers kan overhalen om voor een
bepaald toestel te kiezen. En op dit gebied zou de smartphone die Leica uitbrengt onder zijn eigen
merknaam, de Leitz Phone 1, wel eens een grote kanshebber kunnen zijn. Het is een smartphone die niet
goedkoop is, want hij zal 1700 dollar kosten. In werkelijkheid is het een Sharp Auos R6 smartphone, die
magnetische lensdoppen aan de 1-inch 20-megapixel achtersensor van het apparaat toevoegt en een
240Hz 6,6-inch OLED-scherm bevat. Leica lanceert zijn eigen smartphone voor fotografen.
Winkeliers uit de hele wereld. De Canadese fotograaf Vladimir Antaki heeft eigenaars van winkel in beeld
gebracht.Het werden 250 kleurrijke beelden, die je in een artikel bij Wired terugvindt.[Taal:
ENG] winkeliers uit de hele wereld.
World Press Photo in Zutphen gaat door. World Press Photo in Zutphen gaat door deze zomer! De
organisatie van World Press Photo in Zutphen is blij dat de prestigieuze fototentoonstelling toch gehouden
mag worden. Hoewel het na zes jaar inmiddels een vanzelfsprekendheid lijkt dat de internationale
fototentoonstelling elke zomer in Zutphen te zien is, was het nu toch spannend door de aanhoudende
pandemie. Gelukkig is nu de spreekwoordelijke kogel nu door de kerk: van 9 juli tot en met 1 augustus is de
expositie te zien in de Walburgiskerk. World Press Photo in Zutphen gaat door.

Beveiliging
Malware gericht op Windows-containers gevaar voor cloudomgevingen. Securitybedrijf Palo Alto
Networks heeft bekendgemaakt dat er voor het eerst malware is ontdekt, die gericht is op Windowscontainers. De kwaadaardige software is omgedoopt tot Siloscape en heeft als hoofddoel het creëren van
een backdoor in slecht geconfigureerde Kubernetes clusters om zodoende gecompromitteerde containers
te draaien. Malware gericht op Windows-containers gevaar voor cloudomgevingen.
Hoe zit het met jouw privacy op WeTransfer? Grote kans dat jij wel eens bestanden met WeTransfer hebt
verstuurd. Het is immers gratis en de maximale bestandsgrootte is vrij riant. Maar tegelijkertijd vertrouw je
de dienst heel wat toe, door ze als tussenpersoon in te schakelen. Hoe is het eigenlijk gesteld met jouw
privacy op WeTransfer? Daarvoor beoordelen we het privacybeleid. Hoe zit het met jouw privacy op
WeTransfer?
Controleren of je accounts gehackt zijn doe je zo. Het gebeurt helaas nog geregeld dat databases van
allerlei internetdiensten, ook die van grote spelers, door hackers worden gekraakt. Mogelijk zijn dat sites
waar ook jij een account bij hebt. Controleren of je accounts gehackt zijn kan op de volgende
manieren. Controleren of je accounts gehackt zijn doe je zo.
John McAfee (1945-2021) Computerpionier. Als een van de eersten zag John McAfee het gevaar én de
commerciële mogelijkheden van computervirussen. De multimiljonair ontspoorde, leidde een leven vol
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seks, drugs en wapens en stierf woensdag in een Spaanse cel. Vijftigduizend à vijf miljoen pc’s zouden
worden besmet. John McAfee was glashelder toen hem in februari 1992 werd gevraagd wat de schade zou
zijn van het nieuwe computervirus Michelangelo. Dat virus was een groot gevaar voor alle pc’s op de
wereld, aldus de grondlegger van de antivirussoftware. Bescherm je computer, mensen! John McAfee
(1945-2021) Computerpionier.
Google stelt stop op volgcookies in Chrome uit tot eind 2023. Google stelt het afschaffen van klassieke
volgcookies in de Chrome-browser uit tot eind 2023.Er is volgens Google meer tijd nodig om samen met de
advertentie-industrie een alternatief in te stellen. Google stelt stop op volgcookies in Chrome uit tot eind
2023.

Workshops
Zo scan je een QR-code. Het is een handige manier om snel mee naar een website te linken, informatie te
geven of als extra beveiligingsmaatregel: de QR-code zie je steeds vaker voorbij komen maar voor veel
mensen is het nog steeds een raadsel hoe je die nu precies moet scannen. Er zijn verschillende manieren
mogelijk om een QR-code te scannen en wij leggen er een paar uit. Zo kun je een QR-code scannen. Zo
scan je een QR-code.
Zo kun je je wifi-wachtwoord veranderen. Een sterk wifi-wachtwoord is erg belangrijk en het is verstandig
regelmatig het wachtwoord te veranderen. Ben je vergeten hoe je dit ook alweer doet? In dit artikel leggen
we uit hoe je je wifi-wachtwoord veranderen kunt. Om te beginnen is het belangrijk dat je een computer
hebt die verbonden is met je netwerk. Zo kun je je wifi-wachtwoord veranderen.
Wat is een cryptowallet en hoe werkt het?. Wie in cryptomunten investeert, moet die ergens kunnen
bewaren. Veel investeerders gebruiken daarvoor een cryptowallet. Maar hoe werkt dat juist? Wat is een
cryptowallet en hoe werkt het?.
Cursus PC schoonmaken: zo ga je aan de slag. Jouw PC is een verzamelplaats voor allerlei vuil en stof. Dit
kan nefaste gevolgen hebben voor de componenten in jouw toestel. Cursus PC schoonmaken: zo ga je aan
de slag.

Besturings systemen
De 10 beste nieuwe functies voor de iPhone, AirPods en Mac. Apple heeft een waslijst aan
nieuwe functies voor iOS, macOS, iPadOS en meer aangekondigd. In deze video zie je onze tien
favoriete nieuwe features. De 10 beste nieuwe functies voor de iPhone, AirPods en Mac.
iOS 15 uit de doeken. Ben jij benieuwd wat je binnenkort kan verwachten op je iPhone? Lees dan snel
verder! iOS 15 uit de doeken.
De 10 beste nieuwe functies voor de iPhone, AirPods en Mac. Apple heeft een waslijst aan nieuwe
functies voor iOS, macOS, iPadOS en meer aangekondigd. In deze video zie je onze tien favoriete nieuwe
features. De 10 beste nieuwe functies voor de iPhone, AirPods en Mac.
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Populariteit open source groeit maar door. Transparantie gezien als groot voordeel.Organisaties
zijn bij het ontwikkelen van software de afgelopen jaren steeds meer gebruik gaan maken van
opensourcesoftware. Inmiddels zegt meer dan 90% van de ontwikkelaars te verwachten dat open
source deel uitmaakt van hun werk de komende jaren. Populariteit open source groeit maar door.
Slimbook lanceert Linux-laptop voor 1299 euro. De Slimbook Executive is het nieuwste model van de
Spaanse fabrikant. Voor 1299 euro krijg je een zeer lichte laptop voor onderweg. Slimbook lanceert Linuxlaptop voor 1299 euro.
CentOS-vervanger Rocky Linux verschijnt. De Rocky Enterprise Software Foundation heeft de definitieve
versie van Rocky Linux 8.4 vrijgegeven. Het is de eerste stabiele release van de Linux-distributie, die gestart
is uit onvrede over Red Hats schrapping van CentOS. CentOS-vervanger Rocky Linux verschijnt.
Deze drie geheime Windows 10-functies kende je nog niet. Microsoft-topman Satya Nadella
kondigde vorige week op de ontwikkelaarsconferentie Build grote veranderingen aan voor
Windows 10, maar dikke kans dat het besturingssysteem nu al functies bevat die je nog nooit
hebt gezien. We zetten er drie op een rij. Deze drie geheime Windows 10-functies kende je nog niet.
Hoe Edge voorgoed verwijderen uit Windows 10. Hoe verwijder je Edge uit Windows 10? Microsoft
probeert zijn browser er hier en daar toch nog door te duwen. Zo pak je het aan. Hoe Edge voorgoed
verwijderen uit Windows 10.
Zo kun je mailen in Windows 10. Wil je mails versturen vanaf je Windows-pc, dan kun je één van de vele
bekende online diensten gebruiken als Gmail of Hotmail. Met de Windows 10-app Mail kun je al je
accounts beheren. Wij leggen uit hoe je je mailaccounts kunt beheren en hoe je mails verstuurt en
ontvangt via de Mail-app. Mailen in Windows 10 is zo gepiept. Zo kun je mailen in Windows 10.
Windows 10-ondersteuning stopt per oktober 2025. Microsoft heeft op een eigen ondersteuningspagina
de einddatum van de ondersteuning voor Windows 10 bekendgemaakt. Dat is 14 oktober 2025. Komende
week zal Microsoft meer bekendmaken over de volgende generatie van Windows. Windows 10ondersteuning stopt per oktober 2025.
Zo verwijder je het weerbericht uit de Windows 10-taakbalk. Een recente Windows-update plaatst
zomaar een weerbericht in je taakbalk. Klik er op en je krijgt ook een overzicht van het laatste nieuws. In
principe best handig, maar misschien wil je die knop helemaal niet. We leggen dan ook uit hoe je deze
'nieuws en interesses'-sectie weer kunt verbergen. Zo verwijder je het weerbericht uit de Windows 10taakbalk.
TransMac: data lezen. Deze tool zorgt ervoor dat je Windows computer data kan lezen die op de Mac
gemaakt werden.De software bevat ook een gedntegreerde ISO-brander. TransMac: data
lezen. acutesystems.com.

Video
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Hoe print je een brein op een computerchip? Ons geheugen zit bijzonder complex en fascinerend in
elkaar. We krijgen tijdens het leven veel informatie te verwerken, maar weten daar heel efficiënt mee om
te gaan. Zo goed zelfs, dat een computer daar nog wat van kan leren. Dat neemt Yoeri van de Burgt (TU
Eindhoven) letterlijk, want hij probeert het mensenbrein na te bouwen op een kleine computerchip. Hoe
print je een brein op een computerchip?
Online gereedschappen voor pdf's.
Samsung Neo QLED Q95A. In deze review bekijken we de Samsung Neo QLED Q95A, het nieuwe 4ktopmodel van Samsung, dat gebruikmaakt van vele minileds in een full array local dimming backlight,
waardoor het niet alleen een groot aantal dimmingzones heeft, maar ook een veel hogere maximale
helderheid dan met oled mogelijk is. Uiteraard maakt deze tv gebruik van quantumdots voor een groter
kleurbereik en ook zijn de kijkhoeken aangepakt met een diffusiefilter. Om weerkaatsend licht in beeld
tegen te gaan, is dit scherm voorzien van een laag die reflecties tegengaat, waardoor het prettiger kijken is
in een ruimte met veel (dag)licht. Samsung Neo QLED Q95A.

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

Club nieuws

16 januari
Juli

Bijeenkomsten 2021 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
Augustus
18 september
16 oktober
20 november

Tot 18 september.
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19 juni
december

