Newsflash 1 augustus 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
KPN stopt met inbelnummer voor verbinden met internet. Als je er vandaag de dag over nadenkt lach je
erover: inbellen met je modem voor een internetverbinding. KPN vindt het na decennia wel genoeg
geweest, en heeft bekendgemaakt dat de functie niet meer ondersteund wordt op zijn modems. KPN
stopt met inbelnummer voor verbinden met internet.
Beste internetprovider kiezen: Overstappen of niet?. Ben jij helemaal tevreden over je
internetabonnement thuis? Of neig je naar een ander pakket met sneller internet, zonder aanvullende tvontvanger of juist een lagere prijs? Zoek je de beste internetprovider die bij jouw wensen aansluit, dan zijn
er veel zaken om rekening mee te houden. Met deze tips bepaal je of overstappen de moeite waard
is. Beste internetprovider kiezen: Overstappen of niet?.
Passwordmanager gaf twee jaar lang voorspelbare wachtwoorden. Wachtwoorden gegenereerd op basis
van aanmaaktijd, dus identiek en te...De wachtwoordmanager van securityleverancier Kaspersky blijkt een
kritieke fout te hebben bevat, de afgelopen twee jaar. De Kaspersky Password Manager (KPM) had diverse
problemen, meldt een Frans securitybedrijf. Deze zijn in juni 2019 gemeld bij de leverancier, die fixes heeft
uitgebracht en nu de kwetsbaarheid openbaar maakt. Passwordmanager gaf twee jaar lang voorspelbare
wachtwoorden.
Prijzen Nederlands internet zijn hoog: 'Veel te weinig concurrentie'. In vergelijking met ander Europese
landen is internet in Nederland duur, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en het Belgische Test
Aankoop. De twee consumentenorganisaties verwachten dan de abonnementsprijzen alleen maar hoger
zullen worden. Prijzen Nederlands internet zijn hoog: 'Veel te weinig concurrentie'.
10 dagen bedenktijd na upgrade naar Windows 11. Later dit jaar, waarschijnlijk op 20 oktober, brengt
Microsoft Windows 11 uit, met een aantal veranderingen en een flink vernieuwd ontwerp. Gebruikers die
niet blij zijn met de update krijgen 10 dagen de tijd om terug te gaan naar Windows 10. Hierbij blijven de
bestanden en data bewaard. Daarna kunnen consumenten nog wel zelf een back-up maken, waarna een
schone installatie van het besturingssysteem uitgevoerd kan worden. 10 dagen bedenktijd na upgrade
naar Windows 11.
Digitaalgids Nieuwsbrief Consumentenbond.
Apple wordt jouw kredietmaatschappij. "Lenen bij Apple, is lenen bij een vriend" - een parafrase van de
bekende "mevrouw Leemans"-reclame die decennialang in Vlaanderen de ronde deed. Apple is namelijk
van plan om je geld te lenen, in die zin dat je voortaan aankopen zou kunnen doen die je in schijfjes kan
afbetalen. Het bericht werd gebracht door Bloomberg, dat eraan toevoegt dat de dienst die als werktitel
"Apple Pay Later" draagt, samenwerkt met Goldman Sachs Group Inc. dat instaat voor de leningen. Dat
bedrijf was ook al partner van Apple voor de Apple Card kredietkaart, maar dit nieuwe aanbod zou volledig
los staan daarvan. Want je zou zelfs geen Apple Card nodig hebben voor jouw aankopen die je in
afbetalingen wil betalen.
Wat is TPM en waarom is het voor Windows 11 vereist?. Tot de aankondiging van Windows 11 had het
merendeel van de pc-gebruikers nog nooit of slechts vaag van TPM gehoord. En ineens is deze wat obscure
chip een systeemvereiste voor het nieuwe Windows. Vroeg jij je in eerste instantie ook af: wat is TPM? We
leggen uit waarom Windows 11 het vereist. Wat is TPM en waarom is het voor Windows 11 vereist?.
Crypto Crushdown: politie Maleisië verwoest ’miners’ met wals. De Maleisische politie heeft meer dan
duizend computers verwoest die cryptomunten opwekken. De digitale apparatuur werd buitgemaakt
tijdens meerdere invallen bij een groep die op grootschalige wijze elektriciteit aftapte. Drie huizen kwamen
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door de illegale stroomtoevoer in brand te staan. Crypto Crushdown: politie Maleisië verwoest ’miners’
met wals.

Tips
Vivaldi: alternatieve browser. Wil je eens een andere browser uitproberen, dan raden wij je Vivaldi aan.
Dat is een browser die belooft jouw privacy beter te eerbiedigen. In het begin was die browser heel
beperkt, maar nu bevat hij allerlei extra tools, zoals Vivaldi Translate, maar ook Mail, Calendar en een feed
reader. Verkrijgbaar voor Windows en Android. Vivaldi: alternatieve browser.
Pagina’s herschikken in Word. Bij een lijvig Word-document gebeurt het vaak dat je op het einde de
documentstructuur nog wilt aanpassen. Deel 5 komt misschien toch beter na deel 2 en deel 6 moet
helemaal naar het einde. Word beschikt over krachtige functies om de opbouw van een goed opgemaakt
document aan te passen. Pagina’s herschikken doe je zo. Pagina’s herschikken in Word.
Welke internetsnelheid heb ik écht nodig?. Niet zeker welke internetsnelheid je nodig hebt om zonder
problemen te kunnen surfen? We helpen je op weg! Welke internetsnelheid heb ik écht nodig?.
10 tips om veilig(er) te e-mailen. Voorkom dat pottenkijkers toegang krijgen tot je inbox of e-mails met
deze tips. Met deze 10 tips sta je al heel wat stappen verder. 10 tips om veilig(er) te e-mailen.
Zo vind je een vergeten wachtwoord terug in Chrome. Waarschijnlijk gebruik je voor veel websites
verschillende inloggegevens. Dat is immers wel zo veilig. Hierdoor kan het weleens voorkomen dat je een
wachtwoord vergeet. Gelukkig kan Chrome je in zo'n situatie een handje helpen. Zo vind je een vergeten
wachtwoord terug in Chrome.

Freeware
Large Files and Folders Finder+ - Vind grote bestanden. Je hebt vorig jaar een nieuwe harde schijf gekocht
en merkt tot je stomme verbazing dat de opslagruimte ondertussen alweer bijna vol zit. Waar is die zee
van ruimte gebleven? Die vraag kan Large Files and Folders Finder+ beantwoorden. Large Files and Folders
Finder+ - Vind grote bestanden.
QR Code Generator. Steeds vaker wordt met QR-codes gewerkt. Even met je smartphone inscannen, en je
wordt naar een website gebracht - handig voor bijvoorbeeld langere webadressen, of een Facebookpagina
met een onduidelijke URL. Hoe maak je zo'n QR code aan? Deze online tool maakt een code in enkele
seconden aan. Gewoon de nodige informatie invullen, en op een knop drukken. [Taal: ENG] QR Code
Generator.
Fix Contrast. Met deze extensie voor je Firefox browser wordt automatisch het contrast op de websites
die jij bezoekt aangepast aan jouw voorkeursinstellingen. Je moet die één keer ingeven, en daarna surf je
gerust. De tool is ook beschikbaar voor Chrome, Edge, Brave, Vivaldi en Opera, en in het Duits en
Nederlands.[Taal: ENG] Fix Contrast.
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10 tools voor een grondige pc-schoonmaak. Geen enkele pc is er immuun voor: na een tijdje vergaar je
onvermijdelijk rommel op je toestel. Ga over tot een pc-schoonmaak. 10 tools voor een grondige pcschoonmaak.
De beste gratis downloads. De afgelopen weken hebben we weer een boel gratis downloads bij elkaar
gesprokkeld, die zeker een kijkje waard zijn. Wat dacht je van een programmaatje waarmee je favorieten
uit al je browsers tegelijk kunt doorzoeken, of software die helpt bij het up-to-date houden van al je
andere programma's? De beste gratis downloads.
De beste apps voor op vakantie..

Mobile
Nieuwe iOS 14.7-bèta lost probleem met WiFi-verbinding iPhones en iPads op. In juni werd ontdekt dat
de wifi-verbinding van iPhones permanent verbroken kan worden door een bepaald ssid in te voeren. Niet
veel later werd een tweede ssid gespot dat hetzelfde effect had. Een nieuwe bèta-update lost het
probleem gelukkig op.... Nieuwe iOS 14.7-bèta lost probleem met WiFi-verbinding iPhones en iPads op.
Alle iPhone 14-modellen zullen een 120 Hz scherm hebben. De geruchtenmolen omtrent schermen met
een refreshrate van 120 Hz op iPhones draait al jaren gestaag. Toch zijn er nog steeds geen smartphones
van Apple uitgekomen met deze schermen. De geruchten zijn echter hardnekkig en het nieuwste gerucht
gaat... Alle iPhone 14-modellen zullen een 120 Hz scherm hebben.
Android 12 laat je games spelen voordat de download klaar is. Met een nieuwe functie in Android 12 is
het mogelijk om een game al op te starten voordat de download compleet is. Android 12 laat je games
spelen voordat de download klaar is.
Dit zijn de beste apps van juni/juli 2021. Computer!Totaal zet elke maand de beste apps voor Android en
iOS voor je op een rij. Of ze nou superhandig zijn, een groot probleem oplossen of gewoon leuk zijn: dit zijn
de beste apps van juli. Dit zijn de beste apps van juni/juli 2021.
Google kan nu zoekgeschiedenis van afgelopen kwartier wissen. Google laat gebruikers van zijn app voor
iOS sinds vandaag met een nieuwe snelknop de afgelopen 15 minuten van hun zoekgeschiedenis
wissen. Google kan nu zoekgeschiedenis van afgelopen kwartier wissen.
Apple onthult magnetisch batterypack voor iPhone 12. Apple heeft het MagSafe Battery Pack onthuld,
een draadloze externe accu die magnetisch op een iPhone 12 geklikt kan worden. Apple onthult
magnetisch batterypack voor iPhone 12.
Apple lanceert MagSafe Battery Pack voor 109 euro. Apples MagSafe Battery Pack is nu beschikbaar voor
109 euro. De draadloze powerbank is compatibel met de iPhone 12-serie. Apple lanceert MagSafe Battery
Pack voor 109 euro.

Thema: Beveiliging & Privacy
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Beveiliging & Privacy. Er was veel te doen over het nieuwe privacybeleid van WhatsApp. Voornamelijk in
de VS. De app zou meer informatie gaan delen met Facebook, het bedrijf dat WhatsApp in bezit heeft.
Facebook gaf in eerste instantie aan dat gebruikers die de nieuwe voorwaarden niet accepteren, op den
duur minder functionaliteiten van de populaire berichtendienst konden gebruiken. Hier kwam Facebook
later weer op terug. Alles wat je online doet is gebaat bij de nodige beveiliging. Je privacy is een groot
goed. In deze speciale thema-nieuwsbrief lees je meer over hoe je jouw privacy online kunt
waarborgen. Beveiliging & Privacy.

Even lachen

Podcast
Halverwege tech-jaar 2021: de trends en flops tot nu toe. Vlak voor de zomervakantie maken we in de
Bright Podcast de balans op van het afgelopen halfjaar op tech-gebied. Welke tech-trends trokken de
meeste aandacht? Halverwege tech-jaar 2021: de trends en flops tot nu toe.
NLO komt met standaard voor podcast en audio-on-demand. NRC Vandaag bovenaan eerste top 100
(mei 2021). Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) rapporteert vanaf nu maandelijks de downloads
van podcasts en audio-on-demand. Deze nieuwe standaard is toegankelijk voor de gehele markt, dus ook
voor partijen die nu nog niet zijn aangesloten bij NLO. NLO komt met standaard voor podcast en audio-ondemand.
Kun je computers direct besturen met je hersenen?
Moet de handel in cryptomunten aan banden worden gelegd. De Standaard heeft een dagelijkse podcast,
waarin heel wat interessante onderwerpen aan bod komen. Deze week was er een podcast over bitcoins
en andere cryptomunten. Wie wat meer wil weten over cryptomunten, wat ze zo duur maakt, en wat
cryptomining is, krijgt hier een goede uitleg. Moet de handel in cryptomunten aan banden worden gelegd.

Hardware
Mio MiVue 866 review - Dashcam met grote beeldsensor. Mio positioneert zijn kersverse MiVue 866 als
topmodel binnen de 8 Series. De voornaamste speerpunten van deze compacte dashcam zijn wifi, een
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grote beeldsensor van 2/3 inch en Full-HD-beeldkwaliteit met een framerate van 60 fps. Hoe presteert de
dashcam? Lees het in deze Mio MiVue 866 review. Mio MiVue 866 review - Dashcam met grote
beeldsensor.
De beste upgrades voor je PC gaming setup onder 60 euro. PC gaming kan al snel vrij duur worden met
alle upgrades die er mogelijk zijn. Toch kan je je gaming setup ook sterk verbeteren met deze upgrades van
onder de 60 euro! De beste upgrades voor je PC gaming setup onder 60 euro.
Tweedehands computer kopen? Let hierop!. Een nieuwe computer met behoorlijke rekencapaciteiten is
stevig aan de prijs. Uiteraard kun je ook een goedkopere pc overwegen, maar hierbij loop je algauw tegen
allerlei beperkingen van het systeem aan, zoals een geringe opslagcapaciteit, kleine monitor of trage
processor. Waarom zou je je niet eens verdiepen in de aanschaf van een tweedehands computer, zodat je
voor relatief weinig geld een goedwerkende pc of laptop kunt kopen? In dit artikel behandelen we diverse
punten waar je op kunt letten. Tweedehands computer kopen? Let hierop!.
Sony’s vreemde nekspeaker maakt comeback voor thuiswerkers. De kans dat je je de SRS-WS1nekspeaker uit 2019 herinnert is klein. Toch maakt die zijn comeback in de sfeer van het thuiswerk. Sony’s
vreemde nekspeaker maakt comeback voor thuiswerkers.
Hardhouten, ergonomisch mechanisch toetsenbord . Hardhouten, ergonomisch mechanisch toetsenbord
verschijnt op Kickstarter voor € 245. Net zoals bijvoorbeeld het sff-pc-segment is de markt voor
mechanische toetsenborden één waar je veel tijd en geld in kan steken. Kenners en enthousiastelingen
hebben vaak een uitgesproken mening en voorkeur over wat de beste schakelaars, keycaps et cetera zijn.
Daardoor zien we nog wel eens excentrieke niche-producten, zoals de Model 100 van
Keyboardio. Hardhouten, ergonomisch mechanisch toetsenbord .

Media
Het verschil tussen Mini-LED en OLED uitgelegd. Eindelijk is het dan zover. De techwereld maakt zich op
voor weer een gloednieuwe techniek die schermen van onder andere televisies moet gaan verbeteren. Het
betreft de Mini LED-modellen die LG vanaf juli introduceert. Wat is nou het verschil tussen Mini-LED en
OLED? Wij leggen het je allemaal haarfijn uit! Het verschil tussen Mini-LED en OLED uitgelegd.
5 Kooptips voor een nieuwe televisie.
Extra betalen voor nieuwe film op streamingsdienst: we doen het. Black Widow is de nieuwe kaskraker
van Disney. Niet alleen in de bioscoop, ook thuis. Mensen kochten de film massaal op streamingsdienst
Disney+ (in ons land voor 21,99 euro) en dat terwijl ze al per maand een bedrag betalen voor hun
streaming-abonnement Extra betalen voor nieuwe film op streamingsdienst: we doen het.
Een overzicht van beeldtechnologieën: LCD, OLED, MiniLED en MicroLED. Soms zie je door de bomen het
bos niet meer, en zeker bij alle beeldtechnologieën die vandaag de dag gebruikt worden of in ontwikkeling
zijn is het soms niet eenvoudig de verschillen te begrijpen. In dit artikel duiken we in de verschillende
technieken die gebruikt worden. We beginnen met de verschillende varianten van lcd en de manieren van
achtergrondverlichting zoals miniled, ook quantum dot komt aan de orde. Oled is de volgende stap en
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tenslotte is microled aan de beurt, dat nog niet in massaproductie is, maar al wel ingezet wordt door
bijvoorbeeld Samsung in videowanden. Een overzicht van beeldtechnologieën: LCD, OLED, MiniLED en
MicroLED.

Muziek Special The Story Of The Ramones
One-two-three-four. Het aftellen vooraf was integraal onderdeel van het nummer zelf. Zoals het ook bij
Bruce Springsteen niet is weg te denken. Één. Twee. Drie. Vier. En dan gaan als een banaan. Bij The
Ramones mocht je dat gerust letterlijk nemen: lange halen, snel thuis. Overstuurde gitaren, opgejaagd
door een onstuimige ritmetandem. Met onweerstaanbare slogans over lobotomie voor tieners,
nazischatjes en lijm snuiven eroverheen. Punkrock pur sang, kortom. Domme muziek voor slimme mensen.
De klassieker: End Of The Century: The Story Of The Ramones (vimeo.com)
In de documentaire End Of The Century: The Story Of The Ramones (108 min.) uit 2003 komt de gehele
familie Ramone aan het woord, inclusief de dan al overleden zanger Joey. Gezamenlijk schetsen zij de
opkomst en ondergang van de punkpioniers uit de donkerste krochten van New York en de bijbehorende
muziekstroming, die via hen halverwege de jaren zeventig de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk
maakte en van daaruit echt de wereld zou veroveren. Goede vrienden werden Joey, Dee Dee, Johnny,
Tommy en Marky Ramone niet in de ruim twintig jaar dat ze hun elementaire songs, in deze film
regelmatig ondertiteld, op
elk denkbaar podium stonden af te
raffelen. Sterker: de spanning
was soms te snijden, zeker tussen
de linksige zanger Joey en
oerconservatief Johnny. Waarbij de
verhoudingen nog eens extra
op scherp werden gezet toen de
gitarist er met het
vriendinnetje van de frontman
vandoor ging. Die scheef er
meteen een klassieker en bijna-hit
over: The KKK Took My Baby
Away. Ook gezellig. Ramones - The
KKK took my baby away LIVE
in Sweden.
Ramones - I Wanna Be Sedated.
Ramones - Rock N' Roll High School

Website van de maand
Fetch Fido: voor honden. Ben je alle geruzie over het nieuws en de politiek beu? Dan is deze website voor
jou: het is een sociaal netwerk met en voor enkel honden. En die kunnen altijd een glimlach op je gelaat
brengen! [Taal: ENG] Fetch Fido: voor honden. Fetchfido.io.
Darknet Browser. Met deze tool voor Windows, Mac en Linux, kan je op een gebruiksvriendelijke manier
surfen op het "darknet", een deel van het web dat je niet meteen tegenkomt bij het surfen. Wil je als
journalist of onderzoeker dingen opzoeken op het internet die verband houden met illegale activiteiten,
dan kan je dat met deze browser heel simpel doen. Darknet Browser.
Cryptoschool. Dit is een commerciële website van een grote believer van cryptomunten. Zij kan je alles
uitleggen over de werking van cryptomunten, en dan vooral de handel erin. Er wordt ook verwezen naar
coaching bij het beleggen, en online cursussen om te leren beleggen. Cryptoschool.
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Het begin van ruimtetoerisme. Terwijl de wereld een serieuze oorlog voert tegen de opwarming van de
aarde, zijn miljardairs een ruimtewedloop begonnen om onder meer een nieuwe industrie op te zetten:
ruimtetoerisme. Dit voelt als een contradictie, aangezien ruimtevaart niet de meest milieuvriendelijke
manier van transport is. Dit kan echter ook het begin zijn van een enorme duw in de ontwikkeling van
nieuwe technologie die deze oorlog daadwerkelijk kan helpen. Tijd om wat initiatieven te bekijken. Het
begin van ruimtetoerisme.
Firefox 90 en Chrome 94. Van beide browsers is er een nieuwe versie uit. Een van de belangrijkste
features van Firefox 90 werkt een probleem weg dat bij heel wat gebruikers voor wrevel gezorgd heeft.
Sinds Firefox 87 is er SmartBlock, dat tracking wil verhinderen. Het maakt gebruik van scripts die het
gedrag van cookies nabootsen zodat die perfect werkt. Alleen gaf dat problemen met inlogknoppen voor
Facebook. Dat probleem zou nu opgelost zijn. De nieuwe versie van Chrome wil dan weer het gebruik van
https verder promoten. Google heeft al veel initiatieven daarvoor genomen, o.a. door sites die met https
werken hoger te rangschikken in zijn zoek-algoritme. Daarom zal Chrome 94, wanneer je op een website
komt die https heeft, automatisch die versie tonen. Is er geen https-verbinding, dan krijg je een
waarschuwing dat je je privacy in gevaar brengt. Deze feature moet je momenteel nog zelf activeren, maar
later zou die mogelijk voor iedereen standaard actief kunnen zijn.
De nieuwe emoji van 2022: van zwangere man tot lege batterij. De kandidatenlijst voor de nieuwe emoji
geeft een idee van hoe de nieuwste emoji er later dit jaar of volgend jaar uit zullen zien, met onder meer
een zwangere man, een trol, een glijbaan en een röntgenfoto. De nieuwe emoji van 2022: van zwangere
man tot lege batterij.

Foto
Je foto laten beoordelen: Digital Photography School. Op deze website vind je als fotograaf een schat aan
tips wanneer je je fotografie wil verbeteren. Maar er is ook een forum met meer dan 300.000
enthousiastelingen die je graag bijstaan. Enkele van die fora zijn gewijd aan fotokritiek, ingedeeld in
landscape critique, macro critique, comparison critique en meer.[Taal: ENG] Je foto laten beoordelen:
Digital Photography School.
JPEG XL onderweg om opvolger te worden van JPEG. Misschien heb je er niet bij stilgestaan, maar een
van de standaard-formaten voor afbeeldingen, JPEG, bestaat al sinds de jaren negentig. En in al die dertig
jaren is getracht om nieuwe, betere formaten te laten uitgroeien tot standaards: JPEG2000, JPEG XR, WebP
van Google, HEIC en andere. Zou het nieuwe formaat dat nu uitgebracht wordt, JPEG XL, het dan beter
doen? De bedenkers ervan menen van wel. Vooral omdat zij rekening gehouden hebben met de
problemen waarmee de overgang naar al die nieuwe formaten gepaard ging. JPEG XL zou dan ook een
superset van JPG zijn, waarin alle JPEG coding tools bewaard zijn. Concreet betekent dit dat alle JPEG
image data voorgesteld kunnen worden als JPEG XL image data, en dat je JPEG niet moet decoderen naar
pixels bij een omzetting. De omzetting is bovendien omkeerbaar, en de kwaliteit wordt bij de omzetting
behouden. De voordelen van JPEG XL? Het zou beter geschikt zijn voor het responsive web, een bredere
kleurenrange hebben. Meer bij Petapixel. JPEG XL onderweg om opvolger te worden van JPEG.
Danish Siddiqui. Een blik op iconische beelden van fotojournalist Danish Siddiqui die werd vermoord in
Afghanistan. Pulitzer Prize-winnaar Danish Siddiqui was de hoofdfotograaf van persbureau Reuters in India
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en was op opdracht in Afghanistan toen hij stierf. Siddiqui's opmerkelijke werk in het afgelopen decennium
omvatte de berichtgeving over de COVID-19-crisis, de rellen in Delhi, de Rohingya-vluchtelingencrisis, de
protesten in Hong Kong en de aardbeving in Nepal in 2015. Danish Siddiqui.

Beveiliging
Cybercrime. Je kan niet online zonder rekening te houden met internet criminelen. Want net als
ouderwetse inbrekers hebben ze de slimste manieren om aan je gegevens te komen. Maak jezelf digitaal
weerbaar met deze do’s en don’ts. Niet uitstellen, maar updaten Cybercrime.
Gijzelsoftware grijpt om zich heen: dit kunnen bedrijven doen. Van keukenboer tot kaasleverancier,
cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven zijn aan de orde van de dag. Ook dit weekend was het weer raak:
een grote aanval met gijzelsoftware. Digitale inbrekers dringen binnen, neuzen rond in je data en pakken
wat ze willen. "Met de juiste maatregelen schroef je het risico terug tot bijna nul." Gijzelsoftware grijpt om
zich heen: dit kunnen bedrijven doen.
REvil: dit zijn de hackers achter de mega-cyberaanvallen. Donald Trump, Lady Gaga en vele duizenden
bedrijven. Allemaal zijn ze slachtoffer geworden van de hackersgroep REvil, wat staat voor RansomwareEvil. De groep is al twee jaar bezig met het hacken van computers en het eisen van losgeld. Maar wie zijn
deze hackers en zitten er achter de aanvallen? REvil: dit zijn de hackers achter de mega-cyberaanvallen.
Microsoft keerde afgelopen 12 maanden 13,6 miljoen dollar aan bugbounty's uit. Microsoft heeft het
afgelopen jaar binnen zijn zeventien bugbountyprogramma's in totaal 13,6 miljoen dollar uitgereikt. De
hoogste beloning was tweehonderdduizend dollar. Een jaar eerder keerde Microsoft nog honderdduizend
dollar meer uit. Microsoft keerde afgelopen 12 maanden 13,6 miljoen dollar aan bugbounty's uit.
Waarom je Google Chrome zo snel mogelijk moet updaten. Een actief misbruikt zeroday-lek in Google
Chrome wordt aangepakt in de laatste nieuwe update van de browser. Werk zo snel mogelijk bij. Waarom
je Google Chrome zo snel mogelijk moet updaten.
Beveiligingsonderzoekers ontdekken groot lek in Windows Hello. Microsoft heeft beveiligingsupdates
uitgebracht om Windows Hello-probleem met 'CVE-2021-34466' aan te pakken. Door het lek kon de
beveiligingsfunctie worden omzeild in de biometrie gebaseerde technologie van Windows Hello.
Criminelen konden hierdoor de identiteit van een doelwit vervalsen en het mechanisme voor
gezichtsherkenning misleiden zodat toegang kon worden verkregen. Beveiligingsonderzoekers ontdekken
groot lek in Windows Hello.

Workshops
Workshop: zo maak je een mobiele hotspot met je smartphone. Er zijn af en toe plekken op de wereld
waar de wifi het af laat weten, of plaatsen waar het bereik van de smartphones van jouw vrienden hen in
de steek laat. In al die gevallen biedt het gebruiken van jouw toestel als mobiele hotspot
uitkomst. Workshop: zo maak je een mobiele hotspot met je smartphone.
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Workshop Google Search: wie zoekt, die vindt. Google Search zit vol met verborgen trucs die je zoektocht
naar informatie eenvoudiger maken. Leer alles uit de zoekmachine halen. Workshop Google Search: wie
zoekt, die vindt.
Wat is een Raspberry Pi en wat kun je ermee?. Waarschijnlijk ben je de naam Raspberry Pi meermaals
tegengekomen, vooral op techsites zoals deze zie je allerlei knutselprojecten tegenkomen met deze minicomputer. Maar wat is een Raspberry Pi? En wat kun je ermee? Wat is een Raspberry Pi en wat kun je
ermee?.

Besturings systemen
Review: Apple iMac 24 inch (2021). Eindelijk op de schop. Na jaren heeft Apple eindelijk de iMac
vernieuwd. De all-in-one (monitor met geïntegreerde computer) heeft een radicaal ander
ontwerp, een verbeterd scherm en draait op Apples eerste zelfontworpen processor. Review:
Apple iMac 24 inch (2021).
4 tips om schijfruimte vrij te maken op je Mac. Apple heeft altijd nogal flink doorgerekend op het vlak van
opslag. Wellicht loop je na enig gebruik dan ook tegen de limitaties van je opslag aan. Met deze handige
tips maak je snel weer wat ruimte vrij. 4 tips om schijfruimte vrij te maken op je Mac.
Opgelet! Harddisks oude Apple Airport Time Capsule kan het begeven. Wie een Airport Time Capsule
heeft staan wordt aangeraden om minstens een extra back-up te maken. Door een ontwerpfout kan
dataverlies ontstaan. Opgelet! Harddisks oude Apple Airport Time Capsule kan het begeven.
Nieuwe Drive-app maakt syncen tussen Windows en Mac makkelijker. Eerder dit jaar kondigde Google al
aan dat de Back and Sync-app voor desktopcomputers vervangen zou worden met een nieuwe Google
Drive-app. Nu is het zover. Nieuwe Drive-app maakt syncen tussen Windows en Mac makkelijker.
Overzicht van alle officiële HomeKit apparaten. De dag van vandaag worden de huizen steeds slimmer,
het HomeKit-platform van Apple draagt daar aan bij. Op eenvoudige wijze kun je verlichting bedienen met
de Woning app, deuren openen via een melding en de verwarming bedienen met Siri. De afgelopen jaren is
het platform uitgegroeid tot een wereldwijd succes en zijn er ontzettend veel HomeKit
apparaten. Overzicht van alle officiële HomeKit apparaten.
Microsoft heeft nieuwe Linux-distributie, maar niet voor de consument. Microsoft heeft
stilletjes een nieuwe Linux-distributie beschikbaar gemaakt op GitHub. Voor de gemiddelde
gebruiker is het echter niet bedoeld, het is een besturingssysteem voor edge-servers dat met met
name gebruikt zal worden voor Microsofts eig... Microsoft heeft nieuwe Linux-distributie, maar niet voor
de consument.
Zo krijg je Windows 11 in drie stappen. Op 26 juni jongstleden deed Microsoft de opvolger van
Windows 10 uit de doeken. De eerste previewversie is voor iedereen te downloaden en te
installeren. Hoe je Windows 11 als een van de eersten kunt testen, lees je in deze how to. Zo krijg
je Windows 11 in drie stappen.
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Zo verwijder je Recommended-bestanden uit het Windows 11 startmenu. Windows 11 introduceert
onder andere een gloednieuw, niet verplaatsbaar startmenu in het midden van de taakbalk. Gebruikers die
de previewversie van het aankomende besturingssysteem hebben geïnstalleerd zouden zich daarentegen
kunnen ergeren aan het nieuwe menu. Een groot deel van het scherm is namelijk gereserveerd voor
recentelijk geopende bestanden. Volgens Gadgets To Use is er een manier om dat onderdeel uit het
startmenu te verwijderen. Zo verwijder je Recommended-bestanden uit het Windows 11 startmenu.
Blue Screen of Death wordt ‘Black’ in Windows 11. Dat Windows 11 voornamelijk visueel een
vernieuwing is weten we al. Ook het BSOD wordt vanaf nu het Black Screen of Death. Samen met een
heleboel visuele veranderingen die Windows 11 rijk is, heeft Microsoft ook het Blue Screen of Death
aangepast. Uit de eerste previews blijkt namelijk dat de softwaregigant er een Black Screen of Death van
heeft gemaakt. Daarmee komt de kleur van het scherm overeen met de rest van het nieuwe OS. Blue
Screen of Death wordt ‘Black’ in Windows 11.
Hogere systeemvereisten Windows 11 zorgen voor een veel veiliger systeem. icrosoft stelt hogere eisen
aan systemen met Windows 11, maar wat hier precies de redenen voor waren was nog niet helemaal
duidelijk. TechRepublic heeft met Microsoft-topman David Weston gepraat voor meer duidelijkheid over
de situatie. Hogere systeemvereisten Windows 11 zorgen voor een veel veiliger systeem.
Windows 11-update binnen tien dagen terug te draaien. Mocht Windows 11 niet bevallen, dan heb je
tien dagen de tijd om de update terug te draaien naar je oude Windows 10-installatie. Daarna is alleen
naar Windows 10 terug te keren door het besturingssysteem helemaal opnieuw te installeren. Windows
11-update binnen tien dagen terug te draaien.
SchoonePC Nieuwsbrief #106.
YouTuber installeert Windows 11 op OnePlus 6T, weet zelfs games te spelen. YouTuber edi194 laat op
het videoplatform zien hoe Windows 11 op een OnePlus 6T te installeren is. In de video is te zien hoe hij
middels een flashdrive Android weet te vervangen met het nog niet uitgebrachte besturingssysteem van
Microsoft. Tevens test het platform bijna 60 verschillende games en verrassend genoeg draaien de meeste
spellen nog op de smartphone ook. YouTuber installeert Windows 11 op OnePlus 6T, weet zelfs games te
spelen.
Windows 11-upgrade alleen via schone installatie voor gebruikers Windows 7 en 8.1. Microsoft's gratis
upgrade-aanbieding naar Windows 10 voor gebruikers van Windows 7 en 8.1 eindigde eigenlijk in 2016,
maar het is nog steeds mogelijk om het os gratis te installeren. Microsoft zegt dat ook de stap naar
Windows 11 voor deze klanten mogelijk moet zijn, zolang aan de minimale systeemeisen wordt
voldaan. Windows 11-upgrade alleen via schone installatie voor gebruikers Windows 7 en 8.1.
Enkele kleine nieuwe functies in Windows 10 21H2-update. Microsoft zal vanaf het najaar de focus meer
en meer verleggen naar Windows 11, maar voor gebruikers die niet upgraden naar Windows 11 is er de
21H2-update voor Windows 10. Deze moet eveneens in oktober uitkomen en is nu als testversie te
downloaden via het release preview-kanaal voor Insiders. Naast enkele gebruikelijke bugfixes zijn er ook
een aantal nieuwe functies. Enkele kleine nieuwe functies in Windows 10 21H2-update.
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Video
Opvallende nieuwe telefoons: OnePlus Nord 2, Sony Xperia 1 III en meer!.
IKEA Symfonisk Schilderijlijst Review - Meer voor het oog dan voor het oor.
How can spinning tops improve your balance?. Door de zwaartekracht valt alles richting de aarde. Maar
als je een tol draait, valt die niet direct om. Heike Vallery (Delft University of Technology & Erasmus MC)
legt uit waarom een tol niet omvalt en hoe dit de balans van mensen kan verbeteren. How can spinning
tops improve your balance?.
Elf nieuwe features in Windows 11 - Eerste ervaringen met previewbuild.
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