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CCMS-Xplorer is een uitgave van CCMS, Computer Club Masano Schaffen.
Verantwoordelijke uitgever: Dominique Haesevoets redactie@ccms.be.
CCMS-Xplorer bevat links naar websites die de redactie interessant vond.
Deze zijn zuiver informatief en de uitgever is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de sites of het gebruik ervan.
Geen enkele tekst van CCMS-Xplorer, geheel of zelfs gedeeltelijk, mag
overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke uitgever.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.
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Woord van de voorzitter
Hallo computervrienden.

De eerste maand van het jaar zit er weeral op. Ik stel me dan steeds de vraag, hoeveel
van die goede voornemens die je maakte zijn overeind gebleven. Ik zelf heb dat al
opgegeven.
Wat wel overeind blijft is dat je op zondag voormiddag altijd welkom bent op de club om
vragen te stellen over computers, smartphones, software,... kortom alles wat met technologie te maken heeft.
Als we je kunnen verder helpen zullen we dit zeker doen. Rest me nog iedereen die ik
het nog niet gewenst heb, een zeer goed nieuw jaar te wensen.

Dominique

"Computers moeten mij niet bezighouden, maar ik de computers"
Een citaat van Jos: http://www.pclinuxos.nl

CCMS-Xplorer
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Korte berichten
Deepfakes
Facebook gaat deepfakes, dat zijn met artificiële
intelligentie gemanipuleerde beelden die moeilijk
te onderscheiden zijn van authentieke beelden,
voortaan verwijderen van zijn platform.
Dat maakte de sociaalnetwerksite bekend aan het
begin van een nieuw verkiezingsjaar in de Verenigde Staten. Volgens Facebook houden deepfakes
"een significante bedreiging voor onze sector en
de samenleving" in.
TikTok
Neen, geen typfout het is wel degelijk tiktok en niet tiktak. Voor wie het niet kent, tiktok
is een videoplatform waarop korte, zelfgemaakte muziekfilmpjes met elkaar worden
gedeeld, en is momenteel de derde meest gedownloade app ter wereld (na WhatsApp
en Messenger). De app is vooral populair bij tieners. Stien Edlund heeft de titel van
populairste Belg op deze sociale media-app TikTok deze maand verloren. Ze moet de
scepter doorgeven aan de 19-jarige Celine Dept, die het eerst de kaap van 2,6 miljoen
volgers heeft bereikt. De 18-jarige Stien, die ook werkt voor VTM Kids, blijft intussen
nog net steken op 2,5 miljoen volgers. Nieuwe TikTok-koningin Celine is erg bekend in
het buitenland, terwijl Stien vooral Vlaamse volgers heeft. Voor Celine gaat het razendsnel, want ze begon pas in april vorig jaar met de app. Een maand later telde ze al
100.000 volgers, om er in september 1 miljoen te hebben.
Nog meer tiktok
De populaire video-app TikTok vertoonde tot voor kort
verscheidene kwetsbaarheden. Hackers konden de volledige
controle over profielen en toegang tot persoonlijke informatie krijgen. De ontwikkelaars van de app verhielpen de
problemen ondertussen gelukkig via een update. De
honderden miljoenen gebruikers van TikTok bleken echter
kwetsbaar voor hackers. Volgens Check Point, een van
oorsprong Israëlisch bedrijf dat veiligheidssoftware ontwikkelt, konden die laatsten via valse sms-berichten (spoofing)
met een schadelijke link makkelijk toegang krijgen tot
accounts. Wanneer gebruikers op de link klikten, kregen de
hackers controle over hun accounts en konden ze bijvoorbeeld video’s wissen, nieuwe beelden uploaden en verborgen filmpjes openbaar maken.
Bovendien bleek ook dat een subdomein van TikTok voor adverteerders kwetsbaar was
voor cyberaanvallen met cross-site scripting (XSS). Door schadelijke scripts in te
voeren, slaagden ze erin om persoonlijke gegevens van gebruikersprofielen buit te
maken, waaronder adressen, e-mailadressen en geboortedata. Dit alles zou nu na de
update voorbij moeten zijn.
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2 miljoen smartphones
Vorig jaar zijn in ons land zowat 1,8 miljoen smartphones verkocht. Dat blijkt uit cijfers
van marktonderzoeksbureau Gfk. Samsung was goed voor zowat 49% van de verkochte
toestellen. De Zuid-Koreaanse technologiereus kon ook op de Belgische markt profiteren
van de problemen die Huawei ondervindt. Het Chinese bedrijf wordt door de VS
verdacht van spionage, met Amerikaanse sancties en een beperkte toegang tot Googleapps tot gevolg. Nog volgens Gfk bedroeg de gemiddelde aankoopprijs van een nieuw
toestel in ons land 404 euro.
Vijf apps die je de dag helpen doorkomen
Nu het nieuwe jaar goed begonnen is en de eerste maand er al weer op zit, is het weer
tijd om een tandartsbezoek, de hobby's van de kinderen en je volgende vakantie te
plannen. Je zou dit alles met een papieren kalender kunnen doen, maar er we geven
graag deze vijf (handige) apps mee die kunnen helpen.
- Microsoft To Do
Deze app maakt je dagelijkse organisatie
gemakkelijker. Je voegt bijvoorbeeld boodschappenlijstjes aan je planning toe. Heel
handig zijn de suggesties die de app jou
geeft. Zo word je eraan herinnerd om
voldoende water te drinken of een korte
work-out tussendoor in te plannen.
Beschikbaar voor iOS, Android, Windows,
en is gratis.
www.todo.microsoft.com
- Time Timer
Heb je het moeilijk om je aandacht erbij te houden? Dan is Time Timer iets voor jou.
Deze app houdt je aan je planning in de fitness of tijdens het studeren. Je past de
timers zelf aan met je favoriete kleuren of een zelfgekozen alarm, die je bovendien kan
bewaren voor een volgende keer. Alles voor een stressvrije dag... Beschikbaar voor iOS
en Android en kost 2,70 euro.
www.timetimer.com
- Evernote
Als er één app is die je dit jaar moet installeren, is het wel Evernote. Deze digitale agenda bevat alles wat je nodig hebt. Zo bepaal
je in het wespennest van to-do’s sneller je
prioriteiten en kan je vliegensvlug info opvragen op het moment dat je die nodig hebt.
Evernote laat je ook visitekaartjes scannen
en houdt de contactgegevens bij. Ook voor
kasticketjes, handgeschreven memo's en opgenomen boodschappen is er plaats op de
app. Beschikbaar voor iOS, Android, Windows en is gratis.
www.evernote.com
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- Calendly
Met Calendly ben je nooit meer dubbelgeboekt. Deze app kopieert je agenda in een
handomdraai naar een mail, sms of WhatsApp-bericht. Zo bespaar je tijd als je niet
achter je computer zit. Calendly zoekt ook telefoonnummers voor jou op, gaat in op
uitnodigingen en verbindt je door voor een video call. Alleen beschikbaar voor iOS, en is
gratis.
www.calendly.com
- Trello
De app organiseert je afspraken op een digitaal prikbord met post-its en is heel sterk
met kleurcodes. Zo vergeet je nooit nog een vergadering!
Beschikbaar Voor iOS en Android, en is gratis.
www.trello.com
Liefde én nier op Tinder
Misschien geloof je niet in datingapps
als Tinder? Dan zal het verhaal van
Debby (42) en Mario (46) je vast wel
overtuigen. Hun Tindermatch leidde
niet alleen tot geluk in de liefde, maar
ook tot een niertransplantatie. Debby
heeft sinds haar 30ste cystenieren,
een aandoening waarbij er cystes op haar nieren zitten. Twee weken na hun eerste
Tindergesprek droomt Mario al dat hij een nier afstaat aan Debby. Na acht maanden
daten hoort Debby dat een van haar mogelijke nierdonateurs afvalt. Mario twijfelt geen
seconde: hij wil zijn nier doneren én hij is een match! Volgens Debby huilden de artsen
als ze ons verhaal hoorden, net een sprookje.
Spotify
Het Zweedse internetmuziekplatform Spotify heeft streamingdiensten gelanceerd voor
dieren en een podcast om honden te ontstressen die thuis alleen gelaten worden. Het
algoritme van Pet Playlist laat gebruikers van Spotify toe om gepersonaliseerde playlists
te genereren op basis van muzieksmaken van baasjes, type dier en karakter. In een
podcast wordt een uur lang gesproken tegen de hond, om die op zijn gemak te stellen.
Vinted
Je ziet hem dikwijls op tv tijdens de reclame
passeren, de vinted app. tijd dus om hem even
nader te bekijken.
Net zoals bij andere webshops, kan je bij Vinted
zoeken op merk, maat, prijs, kleur en noem maar
op. Handig als je lievelingsmerk wat duurder is
en je de stuks voor een zachter prijsje op de kop
wil tikken. Natuurlijk is het niet de bedoeling om
alleen maar te kopen. Daarom kan je ook zelf je
kledingkast uitruimen en de stuks die je niet meer wil via de app verkopen. Een item
online zetten kost je slechts enkele minuten en de respons is overweldigend.
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Het handige aan Vinted is vooral dat je zelf de verzendkosten niet moet berekenen als
verkoper. Je duidt gewoon aan hoe groot je pakketje ongeveer is en vervolgens krijgt de
koper te zien hoeveel hij of zij zal moeten betalen voor de verzending. Koopt er iemand
een kledingstuk van jou, dan maakt Vinted zelf een verzendetiket op. Jij hoeft vervolgens simpelweg je kleding in te pakken, het etiket erop te plakken en je pakje af te
geven bij een verzendpunt naar keuze. Vinted is vooral in Frankrijk populair. Dat impliceert ook dat je best enkele Franse zoektermen gebruikt, of het nu is om kleding te
zoeken of om je kleding te koop aan te bieden. Op die manier vinden kooplustigen je
items makkelijker en ben jij sneller van je eventuele miskopen verlost. Het betalen
verloopt als volgt: de koper betaalt het verschuldigde bedrag aan Vinted, de app blokkeert het bedrag tot het pakje goed en wel is aangekomen en vervolgens krijgt de
verkoper het geld op zijn of haar rekening. Gaat er iets fout, dan loop je dus niet het
risico om te betalen voor een kledingstuk dat nooit aankwam. Pak je het een beetje slim
aan, dan is de kans groot dat je items binnen de week verkocht zijn. Dat betekent wel
dat je geen onmenselijke bedragen vraagt en dat je items in goede staat verkeren. Dat
kledingstuk met een vlek op gooi je dus beter in de textielcontainer. Heel veel geld zal je
er wellicht niet mee verdienen, tenzij je kledingkast schandalig hard uitpuilt, maar de
bedragen die je opstrijkt zijn wel een goed excuus om je kledingcollectie niet uit de
hand te laten lopen. En anderzijds heb je eigenlijk geen uitvlucht meer om nieuwe fast
fashion te kopen, want je vindt zowat alles op Vinted, mits je wat geduld uitoefent.
Bomen in een vierkante put
Zoals wel meer sluiten we af met een raar of
grappig bericht, of een leuk weetje. Voor wie
graag in de tuin bezig is, begint het binnenkort
weer allemaal. En dan komt soms de vraag hoe
kan je iets sneller laten groeien, een boom
bijvoorbeeld. Het antwoord is eenvoudig:
wanneer je een boom plant, graaf je een vierkant
gat in plaats van een rond gat. Op die manier
groeien de wortels beter uit, blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek.
Traditioneel
worden
bomen in ronde gaten geplant. De reden hiervoor
is niet helemaal duidelijk, al zal het wellicht te
maken hebben met de ronde vorm van de boomstam en de vorm van het gebladerte. Bij
een rond gat groeien de wortels van de boom eerst goed in de omgewoelde aarde, maar
buigen ze af wanneer ze de rand van het gat bereiken zegt plantkundige James Wong.
Wanneer veel wortels op deze manier groeien, krijg je een spiraalvormig wortelstelsel.
Hierdoor zal je pas geplante boom minder goed voedingsstoffen opnemen en niet zo
goed groeien. Bij vierkante gaten is dit veel minder het geval, zegt die zelfde Wong nog.
Verschillende proeven met vierkante gaten hebben uitgewezen dat boomwortels in een
vierkant gat gemakkelijker doordringen in de aarde naast het gat. Op die manier worden
bomen stabieler en zijn ze beter bestand tegen droogte en windvlagen. Ten slotte adviseert Wong om na het graven van een put voor een boom de uitgegraven aarde te
hergebruiken. Zo kan de boom beter wennen aan de bestaande grond rondom de kuil.
Ik denk dat ik dat ook eens ga proberen met de groenten die ik plant in m'n tuin dit
jaar, ik ben benieuwd...
N.H.
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Activiteitenkalender CCMS 2020
Januari 2020
12-01 Free & Open meeting
26-01 Gewone clubmeeting

Juli 2020
12-07 Free & Open meeting
26-07 Gewone clubmeeting

Februari 2020
09-02 Free & Open meeting
23-02 Gewone clubmeeting

Augustus 2020
09-08 Free & Open meeting
23-08 Gewone clubmeeting

Maart 2020
08-03 Free & Open meeting
22-03 Gewone clubmeeting

September 2020
13-09 Free & Open meeting
27-09 Gewone clubmeeting

April 2020
12-04 Free & Open meeting
26-04 Gewone clubmeeting

Oktober 2020
11-10 Free & Open meeting
25-10 Gewone clubmeeting

Mei 2020
10-05 Free & Open meeting
24-05 Gewone clubmeeting

November 2020
08-11 Free & Open meeting
22-11 Gewone clubmeeting

Juni 2020
14-06 Free & Open meeting
28-06 Gewone clubmeeting

December 2020
13-12 Free & Open meeting
27-12 Gewone clubmeeting

Free & Open meetings:
Kan gepaard gaan met een DEMO of SPREKER,
volg deze kalender of op onze website.

Vanaf 2008 is dit tijdschrift gemaakt met:

Voorzien:
– IP-adressen en netwerken
– Audacity (gratis muziekbewerkings-programma)
- Windows of Linux
- Oude videobanden eenvoudig op dvd zetten
- Demo: dia's digitaliseren, Keyboard spelen
- Back-uppen tussen PC 's in een netwerk,
- Netwerkproblemen,
- Gratis foto's bewerken,
- Draadloze verbindingen beveiligen,
- Harde schijf defragmenteren

nu:

Vanaf nu is MASANO elke zondag open
Weerspreuk
Is februari nat en koel,
dan is juli dikwijls heet en zwoel.
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Deze uitgave is mede mogelijk dankzij onderstaande sponsors:

Diestse Citadel, Augustus 2019

