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Beveiligde pdf bewerken mac

Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. We zijn ook belast met het verstrekken van informatie over het gebruik van cookies op onze websites. Appletips gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, waaronder: • Websiteoptimalisatie • Websitevoorkeuren behouden • Gebruikersstatistieken verzamelen • Als u het eens bent met al
onze cookies, kiest u ervoor om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, akkoord te gaan. Als u uw voorkeuren wilt aanpassen, u de optie Instellingen internetbankieren gebruiken, uw persoonlijke gegevens opslaan en uw foto's delen. Daarom is het een goed idee om je Mac veilig te houden. Laat uiteindelijk geen andere gebruikers toegang krijgen tot het bestand. Je je
Mac beschermen. Mac Security: 8 tips hoewel macOS catalina's eigen beveiligingssysteem, waarvan de meeste veilig in de hand is. Wilt u zo min mogelijk risico lopen dat anderen het scherm kunnen zien of inbreken? Dan moet je wat actie ondernemen. 1. Wachtwoorden zijn goed, sterke wachtwoorden zijn erg belangrijk, zelfs als het gaat om uw Mac. Hierdoor kan niet iedereen
zich aanmelden bij uw computer. Is het huidige wachtwoord bij welcome123? Dan is het tijd om het te veranderen. Zo kies je systeemvoorkeuren in het Apple-menu: Klik op gebruikers en groepen en selecteer een naam in de lijst. Selecteer het wijzigen van uw wachtwoord en volg de instructies op het scherm. Naast sterke hoofdwachtwoorden is het ook handig om andere
services te vergrendelen. Het beste is om een wachtwoordmanager te gebruiken, zoals LastPass of 1Password. Deze programma's kunnen genereren en onthouden krachtige code. Vergeet niet dat u één hoofdwachtwoord nodig hebt om toegang te krijgen.) Lees ook: 4 beste wachtwoord-apps om je online profiel te beschermen 2. Met De Mac voor delen u bestanden op
verschillende manieren delen met andere Macs. Dit kan handig zijn op kantoor met collega's, maar denk na over de vraag of u een systeem wilt openen dat u te allen tijde met u wilt delen. U deze aanpassen met behulp van de opties voor delen in uw systeemvoorkeuren. Dit scherm heeft bijvoorbeeld een bestandsshare. Als u deze optie inschakelt, hebt u toegang tot bestanden
op andere computers in hetzelfde netwerk. Andere vormen van delen, zoals 'schermdeling', waarbij technologie via het netwerk op het scherm te zien is, zijn er bijvoorbeeld ook. Als het niet allemaal gerelateerd is aan deze, is het het beste om alle controles uit te schakelen. 3. FileVault FileVault is een extra optie op een Mac die gegevens op de harde schijf beveiligt. Wanneer
deze functie is ingeschakeld, wordt alle inhoud automatisch gecodeerd. Hierdoor kunnen de bestanden van de Mac een extra beveiligingslaag hebben, zodat niemand die een wachtwoord heeft een wachtwoord kan invoeren, zelfs als een kwaadwillende gebruiker een kopie van de gegevens maakt. U FileVault activeren via beveiliging en privacy in uw systeemvoorkeuren. Tik
hiervoor op het tweede tabblad en selecteer FileVault gebruiken. Mogelijk moet u onderaan op het slot klikken, zodat u de instellingen bewerken. U dient de opgegeven herstelcode zorgvuldig bij te houden en gegevens in de gegevens in te voeren. 4. Bescherm uw privacy tegen het beveiligings- en privacyscherm van uw systeemvoorkeuren, u ook het tabblad Privacy vinden. Er
kan een locatieservice zijn voor een weerbericht in de buurt, of een siri-antwoord. De toegankelijkheid component is vooral belangrijk. Dit is wat apps je Mac kunnen bedienen: Het doet niet altijd pijn, maar het is altijd een goed idee om te controleren welke programma's betrokken zijn. 5. Antivirus en firewalls zijn minder virussen op macOS dan Windows, maar Mac is ook
kwetsbaar voor malware en malware. Daarom is het niet verstandig om een virusscanner te installeren om deze te vinden en te verwijderen. Je Mac heeft verschillende antivirusprogramma's. Goede opties zijn Bitdefender en Kaspersky. U er ook voor kiezen om de firewall van uw Mac in te schakelen als extra maatregel. Onbevoegde toepassingen, programma's en functies staan
geen binnenkomende verbindingen toe. Beveiliging en privacy in de firewall &gt; firewall &gt; systeemvoorkeuren zijn beschikbaar. 6. Updates bijwerken is mogelijk niet uw favoriete taak, maar installeer ze wel. Met de update voegt Apple niet alleen nieuwe functies toe, maar verbetert het ook de kwetsbaarheden in software. Dit advies geldt ook voor updates voor je iPhone, iPad
en Apple Watch. Het is ook een goed idee om de nieuwste versie van de app die u altijd gebruikt te installeren. 7. Gebruik een VPN virtual private network (VPN) die u gebruikt om uw internetverkeer te versleutelen en te anonimiseren. Met een VPN u een nieuwe versleutelde verbinding tot stand brengen die uw locatie vermomt en het moeilijk maakt voor een aanvaller om in te
breken in uw netwerk. Dit is vooral handig als u een openbaar wifi-netwerk gebruikt, zoals een café, bedrijf of hostnetwerk op uw school. Echter, zelfs als u geïnteresseerd bent in privacy, met behulp van een VPN is een must. Controleer ook: VPN op je iPhone: Instelling, Gebruik en Beste VPN Service 8. Het gebruik van je geest vaardigheden kan veel zijn, maar het is niet een
logisch idee. Dat is wat je moet doen. Dus wees altijd voorzichtig. Stuurt iemand (niet) een link naar een e-mail? Controleer de link naar het eerste nadeel en hier is waarom, bij twijfel, niet klikken! Wees ook voorzichtig over het brengen van het aan het programma. Daarom krijgen ze bij voorkeur apps uit de App Store van Apple. Handigere beveiligingstips om uit te kiezen: macOS
Big Sur 11.0 MacOS Catalina 10.15 MacOS Mojave Deze pagina wordt automatisch bijgewerkt wanneer macOS deze controller wijzigt in de hoge Sierra. Wanneer het document is beveiligd, wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het document naar de prullenbak wordt verplaatst. Als u de prullenbak leegt, wordt het beveiligde document verwijderd. Als u de beveiliging
van documenten wilt uitschakelen, schakelt u de beveiliging uit. Als u mappen en schijven wilt beschermen, wijzigt u de machtigingen voor deze onderdelen. Hartelijk dank voor uw opmerkingen. U PDF-bestanden opslaan, bewerken en ondertekenen op uw Mac. Als een PDF-bestand gevoelige informatie bevat, u het ook beveiligen met een wachtwoord. Daarom u het bestand
alleen openen nadat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet. Het is heel eenvoudig om PDF-bestanden op je Mac te beschermen. Het enige wat u hoeft te doen is het PDF-bestand openen en opslaan. U opent als gaat u een PDF-bestand openen en vervolgens op het archief boven aan de menubalk: Selecteer vervolgens Opslaan... Of
exporteren... Sla in het volgende scherm het bestand op, selecteer de juiste locatie en selecteer vervolgens de coderkolom. Voer vervolgens twee keer het wachtwoord in. Wachtwoorden hoeven niet aan specifieke vereisten te voldoen en kunnen zo oud zijn als u wilt. Elke keer dat u een bestand opent, moet u eerst een wachtwoord invoeren. Als u een bestand deelt met iemand
via e-mail, AirDrop of andere functies, moet de ontvanger eerst een wachtwoord invoeren om het bestand te openen. Pdf-bestandbeveiliging verwijderenHet kan de beveiliging van PDF-bestanden niet verwijderen. Als u een kopie van hetzelfde bestand zonder wachtwoord wilt opslaan, moet u het PDF-document opnieuw opslaan via archief &gt; opslaan... Of export.... Een
onbeveiligde instantie kan bijvoorbeeld de beveiligde versie overschrijden door een bestand dezelfde naam te geven en op dezelfde locatie op te slaan. U er echter ook voor kiezen om een onbeveiligde kopie op te slaan. Het enige wat u hoeft te doen is ervoor te zorgen dat de coder cabine niet is geverifieerd. Kan ik ook artikelcorrecties, spelfouten of aanvullende passen zien?
Maak kennis met Moby's nieuwe PDF-chef! Geniet van meer mogelijkheden om tekst in PDF-documenten te bewerken. Schakel 20% uit en bescherm uw foto's nu tegen onbedoeld verwijderen. Beveiligde foto's kunnen niet worden verwijderd of hernoemd. U beveiliging toevoegen of verwijderen uit het fotomenu met behulp van een miniatuurbeveiligingspictogram of
bestandsbeveiligingsoptie. Selecteer een foto. Als u meerdere foto's wilt selecteren, drukt u op de Ctrl-toets (of de /command-toets op uw Mac-computer) terwijl u op elke afbeelding op zijn beurt drukt. Klik, klik op de afbeelding terwijl u twee foto's wilt selecteren en alle afbeeldingen ertussen, Je erop drukken. Klik op het pictogram Beveiligen () om de geselecteerde foto te
beschermen. Als u de beveiliging ongedaan wilt maken, klikt u nogmaals op het pictogram Beveiliging (Nu). Beveiligde fotobewerkingsfoto's kunnen worden bewerkt, zelfs als ze zijn beveiligd. Afbeeldingsaanpassingen worden opgeslagen in een apart zijspanbestand. U uw bestanden ook beveiligen of beveiliging verwijderen door bestanden beveiligen of beveiligen te selecteren in
het menu Foto's. Pagina 2 U labels van 0 (geen labels) toewijzen aan 9 om eenvoudig foto's te sorteren en bij te houden. Labels worden toegewezen met behulp van het pictogram voor de miniatuurscore of de labeloptie in het fotomenu. Selecteer een foto. Als u meerdere foto's wilt selecteren, drukt u op de Ctrl-toets (of de /command-toets op uw Mac-computer) terwijl u op elke
afbeelding op zijn beurt drukt. Als u twee foto's en alle afbeeldingen daartussen wilt selecteren, klikt u tijdens het scrollen op de foto. Klik op het label (voor een afbeelding zonder label wordt het label alleen nul weergegeven wanneer de cursor zich boven op de foto bevindt en geen label) om het label uit 9 (9) te selecteren. U de labeloptie ook in het fotomenu gebruiken om het
geselecteerde bestand als label te selecteren. Pagina 3 foto's kunnen worden toegewezen punten op 5 sterren (geen score). Scores worden toegewezen met behulp van het miniatuurtabelpictogram of de scoreoptie in het fotomenu. Selecteer een foto. Als u meerdere foto's wilt selecteren, drukt u op de Ctrl-toets (of de /command-toets op uw Mac-computer) terwijl u op elke
afbeelding op zijn beurt drukt. Als u twee foto's en alle afbeeldingen daartussen wilt selecteren, klikt u tijdens het scrollen op de foto. Klik op het pictogram en selecteer maximaal vijf sterren (geen score). Score E/p&gt; Geselecteerde bestanden kunnen ook worden gescoord met de scoreoptie in het menu Foto's. Gebruik pagina 4 Vergel. Een tool op de werkbalk die afbeeldingen
vergelijkt. Als u de resultaten van één afbeelding voor en na wilt vergelijken, gebruikt u twee voor- en na-afbeeldingen om meerdere afbeeldingen naast elkaar te vergelijken. Selecteer één voorbeeld om een weergave naast elkaar te sluiten. Voor en na het vergelijken van de huidige afbeelding voor en na weergave. U de vorige afbeelding vervolgens gebruiken als verwijzing naar
latere wijzigingen in de instellingen voor het aanpassen van afbeeldingen. Herstel de vorige afbeelding om de vorige afbeelding te herstellen naar een ongepaste status door op de knop op de werkbalk te klikken. De vorige afbeelding wordt hersteld naar de eerste open afbeelding in capture NX-D (wijzigingen Vanaf het moment dat u voor het laatst in NX-D bent geopend om
JPEG- en TIFF-afbeeldingen van andere toepassingen vast te leggen, worden ze niet hersteld. Vergelijk de twee afbeeldingen naast elkaar. Zoom of navigeer door andere overeenkomende afbeeldingen terwijl u inzoomt of door de afbeelding bladert. Twee beeldcomputers met meer dan 4 GB geheugen en een 64-bits besturingssysteem kunnen twee of vier afbeeldingen
afspelen. De twee-beeld functie van een computer die werkt in de 32-bits versie van Windows heeft slechts twee beeldweergaven. Als je in Bergel bent. Klik op de knop, selecteer twee afbeeldingen en vervolgens de huidige afbeelding aan de linkerkant. U de afbeelding selecteren en bekijken door op het gewenste voorbeeldvak te klikken en vervolgens op de miniatuur te klikken.
Alleen afbeeldingen uit dezelfde map kunnen naast elkaar worden vergeleken. Het geselecteerde voorbeeld wordt wit weergegeven. Afbeeldingsafstemming is alleen van toepassing op geselecteerde voorbeelden, net als de weergaven van het histogram- en navigatiepalet. 2 Afbeeldingen in een voorbeeld vergelijken om de afbeeldingen naast elkaar in het voorbeeld weer te
geven, klik op de knop Weergavemodus op de werkbalk en selecteer Voorbeeld. Pagina 5 Capture NX-D biedt de volgende weergaveopties: Bijvoorbeeld afbeelding image viewer view image image full screen thumbnail in default settings, capture NX-D shows the image of the current folder as a thumbnail. De geselecteerde afbeelding wordt grijs gemarkeerd. Gebruik de
schuifbalk boven het weergaveveld om een miniatuurminiatuurminiatuur te selecteren. Dubbelklik bijvoorbeeld op een voorbeeld, miniatuur of miniatuur, klik vervolgens op de knop Weergavemodus op de werkbalk en selecteer Voorbeeld. Wanneer u terugkeert naar de miniatuurweergave, gaat u terug naar de miniatuurweergave, klikt u op de knop ViewMod op de werkbalk en
selecteert u de miniatuur. Als dezelfde naam, verschillende extensiemappen afbeeldingsduo's met dezelfde bestandsnaam bevatten, maar er zijn andere extensies (bijvoorbeeld.RAW en JPEG-beeldkwaliteitsinstellingen RAW + JPEG), als NEF/NRW + JPEG is ingeschakeld, wordt slechts één kopie van elk duo weergegeven. Schakel NEF/NRW + JPEG uit om alle afbeeldingen
te bekijken. U een voorbeeld van de huidige afbeelding in de afbeeldingsviewer hierboven, omlaag of aan één kant bekijken. Klik op miniatuur om een voorbeeld van andere afbeeldingen te bekijken. Selecteer de locatie van het voorbeeld- en miniatuurpalet en u de locatie van het voorbeeld en miniatuurpalet selecteren in het paletmenu. De afbeelding van het miniatuurpictogram
is gecorrigeerd. De afbeelding is aangepast met Color Apex Pro. De afbeelding is vastgelegd in raw +JPEG, waarbij de beeldkwaliteit is ingesteld. De afbeelding is in RAW (NEF/NRW) formaat. De afbeeldingstag. De foto is veilig. Beeldscore. De naam van het afbeeldingsbestand. Tthe Tthe (f-waarde), sluitertijd en ISO-gevoeligheid voor het vastleggen van beelden. Als u
afbeeldingen op volledig scherm wilt weergeven, verbergt u menu's, werkbalken en paleletten en klikt u op de knop Weergavemodus op de werkbalk om de huidige afbeelding in volledig scherm weer te geven en selecteert u Volledig. U de pijltoetsen links en rechts op het toetsenbord gebruiken om meer afbeeldingen te zien. Weergaven op volledig scherm zijn ook beschikbaar in
meerdere previews. Druk op de knop of druk op Esc om de weergave op het volledige scherm te sluiten en terug te keren naar de vorige weergave. Statusbalkbalk pagina Bekijk informatie over afbeeldingen die kunnen worden geselecteerd of bekeken in het weergaveveld. Ga naar het hulpprogramma voor het aanpassen van de afbeelding of sla de afbeelding op in een andere
indeling. Gebruik de werkbalk van 7 pagina's om een weergave te selecteren en ga naar het gereedschap Afbeeldingsaanpassing. Als u het uiterlijk van een knopbalk wilt wijzigen, u het uiterlijk van de knopbalk wijzigen als een buttonbar-item in het venstermenu. De standaardinstellingen zijn symbolen en tekst. Voor de afbeelding selecteert de knopbalk in de afbeelding hierboven
een symbool (groot) en worden alle pictogrammen geactiveerd. Symbolen en tekst: Symbolen (groot): Pagina 8 Capture NX-D biedt het volgende palet: In de mapmapmapmapmap van mappen van mappen wordt de map van het computeropslagsysteem weergegeven. Klik op de map om de afbeeldingen in het afbeeldingsveld of voorbeeld weer te geven. Het menu mappalet
biedt toegang tot recente mappen. U veelgebruikte mappen aan dit menu toevoegen en ze via deze mappen openen. Als u het menu palet van het palet van het palet wilt openen, klikt u op het driehoekje () in de rechterbovenhoek van het palet. Selecteer Loskoppelen om het palet te openen in een zwevend venster waarmee u zich vrij door het scherm bewegen. Het Histogram
Palet Histogram Histogram palet biedt een voortdurend bijgewerkt histogram voor geselecteerde miniaturen. Het histogram toont de verdeling van de toonwaarde van het geselecteerde kleurkanaal in het kanaalmenu. Selecteer RGB om de redundante verdeling van rode, groene en blauwe kanalen weer te geven: een reeks tonen met gele verdelingen voor rood en groen nesten,
een verdeling waarbij rood en blauw elkaar overlappen in magenta, een verdeling waarbij groen en blauw elkaar overlappen in Xi'an, en een verdeling waarin alle drie de kleuren wit overlappen. Als u het voorbeeld wilt bekijken, dubbelklikt u op de miniatuur om het navigatiepalet boven het mappalet te zien. Als u wilt in- of uitzoomen op een voorbeeld, klikt u op de knop, gebruikt u
de schuifregelaar of voert u de gewenste zoomverhouding in het tekstvak in. Wanneer het voorbeeld inzoomt, wordt in de afbeelding in het navigatiepalet het gebied weergegeven dat momenteel wordt weergegeven. U de afbeelding slepen om andere delen van het voorbeeld te zien. Het archief- en camera-informatiepalet Belichting, het cameramodel dat wordt gebruikt om foto's
vast te leggen en afbeeldingen die kunnen worden geselecteerd of bekeken in het huidige weergaveveld, inclusief de datum en tijd van de opname. De paleletten van bestands- en camera-informatie kunnen worden weergegeven in het paletmenu door een koppeling naar links te selecteren en waar het mappalet doorgaans wordt ingenomen. Het bewerkingspalet gebruikt de
gereedschappen in het bewerkingspalet om de momenteel geselecteerde of voorvertonde afbeelding in het afbeeldingsveld aan te passen. De toollijst bestaat uit een toon/toon (details) tool die toegankelijk is via belichtingscompensatie, witbalans, afbeeldingsbesturingselementen en vervolgkeuzemenu's, of door op het hebzuchtpictogram te klikken en instellingen aan te passen
op het aangepaste palet. U de knop Gereedschappen onder aan het palet gebruiken om toegang te krijgen tot extra hulpprogramma's. U het gereedschap Aangepast beheer gebruiken om aanpassingen naar andere afbeeldingen te kopiëren of de huidige instellingen op te slaan voor later gebruik. Klik op de knop Herstellen om alle gereedschappen opnieuw in te stellen en de
afbeelding te herstellen naar de eerste geopende afbeelding in Capture NX-D (geen wijzigingen in JPEG- en TIFF-afbeeldingen van andere toepassingen vanaf de laatste keer dat deze is vastgelegd in NX-D). De paleletten van bestands- en cameragegevens, bewerkingen en bewerken gebruiken tabbladen in de linkerbovenhoek om te schakelen tussen paletten. Het
retoucheerpalet voor het kalibratiepalet bevat een gereedschapsborstel en kleurcontrolepunten. Dubbelklik in het veld 9 pagina's tellende navigatiepalet op de miniatuur om het navigatiepalet (Explorer) weer te geven wanneer het voorbeeld wordt weergegeven. Pagina 10 Capture NX-D slaat afbeeldingsaanpassingen op in een zijspanbestand, onafhankelijk van de oorspronkelijke
afbeeldingsgegevens, die automatisch worden bijgewerkt zodra de instellingen veranderen. De gewijzigde instellingen worden apart van de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens opgeslagen, zodat u de oorspronkelijke foto op elk gewenst moment herstellen zonder de kwaliteit te verlagen. Afbeeldingsaanpassing van afbeeldingen bevindt zich in een instellingenbestand dat is
opgeslagen in de NKSC_PARAM map in dezelfde map als de oorspronkelijke afbeelding. Als dit map- of instellingenbestand is gewist, gaan alle wijzigingen verloren. Op dezelfde manier wordt de bestandsnaam gebruikt om de afbeelding en het instellingenbestand aan elkaar te koppelen, dus als de bestandsnaam verandert, gaan de wijzigingen verloren of worden toegepast op
andere afbeeldingen. Bestanden of mappen wijzigen, verplaatsen, kopiëren of verwijderen met NX-D-opname of bestandsbeheer in ViewNX-i. Wanneer het bestand wordt toegepast, worden afbeeldingsaanpassingen toegepast die zijn gemaakt met capture NX-D. Openen bij View &amp; i. Wanneer u een bestand converteert naar JPEG of TIFF, wordt een nieuw bestand gemaakt
door aanpassingen toe te passen op het instellingenbestand op de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens. Als het bestand naar deze indeling wordt geconverteerd, u bewerkte afbeeldingen bekijken van andere software dan Capture NX-D en ViewNX-i. Met 11 pagina's u uw foto's verfijnen door de helderheid en annotaties aan te passen, of u ze gebruiken om ruwe afbeeldingen te
bewerken die zijn gemaakt met de digitale camera van Nikon en ze in verschillende indelingen op te slaan. Door uw foto's te verfijnen met de NX-D vast te leggen, u eenvoudig instellingen zoals helderheid en witbalans aanpassen. Sommige instellingen, zoals belichtingscompensatie en beeldbesturingselementen, zijn alleen beschikbaar in RAW-afbeeldingen. Sla de aanpassing
op, pas deze toe op een andere afbeelding of kopieer deze naar een andere computer. Opgeslagen aanpassingen kunnen worden toegepast op meerdere afbeeldingen met behulp van seriële verwerking. U verschillende soorten foto's opslaan in verschillende indelingen en in jpeg- of TIFF-indelingen die door andere toepassingen kunnen worden gebruikt. Met
kleurcontrolepuntpunten u eenvoudig optionele kleuren opfleuren, donkerder maken of wijzigen zonder maskers of andere moeilijk te gebruiken bewerkingstools. Het kleurcontrolepunt is alleen van toepassing op kleuren binnen het geselecteerde bereik. Kleurcontrolepunten zijn alleen van toepassing op geselecteerde punten en objecten met vergelijkbare kleuren in de omgeving,
zodat objecten van andere kleuren niet significant worden beïnvloed. U snel en eenvoudig de grootte van het getroffen gebied aanpassen. Om hetzelfde effect in andere toepassingen te bereiken, hebt u zorgvuldige en tijdrovende keuzes nodig in de getroffen gebieden. In Capture NX-D u snel en eenvoudig kleurcontrolepunten toepassen op een specifiek gebied, net zoals u het
formaat van het getroffen gebied vervolgens wijzigen. U zoveel controlepunten gebruiken als u wilt. Hoe meer punten u toevoegt, hoe gedetailleerder en intuïtiever uw werk is. Werk.
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