Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

”ALLES IN HUIS VOOR
KANTOOR EN THUIS”
•
•
•
•
•
•
•

Januari / Februari 2011

Computersupplies
CD-ROMS
Dealer van ÊBrotherÊ printers en faxen
Arbo-gekeurde burostoelen
Kantoormeubelen
Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Voor bedrijven bezorging door heel Limburg

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
De CalCuluS januari / februari

Hoogstraat 11
6071 JM Swalmen
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Tel. 0475-501485
Fax. 0475-504347
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Computer Club Swalmen

Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.
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Colofon
De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
24e Jaargang Januari / Februari 2011
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl
Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

CLUBAVONDEN
6
3
3
7
12
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Computer Club Swalmen
wenst u een
prettig kerstfeest
en een
voorspoedig 2011
De CalCuluS januari / februari
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januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
september
oktober
november
december

Swalmen

BEURSAGENDA

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Op 24 januari 2011 de Micro
Megamarkt in de Grenslandhallen te Hasselt (B).
Op 26 en 27 februari 2011 de
Hobby- en Microcomputerdagen in Antwerpen (B).
Van 1 t/m 5 maart 2011
Cebit Hannover (D).

De clubavond begint om
19.30 uur en duurt tot 22.30
uur.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 24 maart 2011 in
Gemeenschapshuis De Robijn,
Molenweg 3 te Swalmen.
Aanvang om 20.00 uur.
Reserveer deze datum.

Pagina 18

De CalCuluS januari / februari

2011

Pagina 3

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl

Onderdelen:
Randapparatuur:
Software:
Reparaties:

Nieuwe Computer Systemen
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00 –17.00 uur.

Computer Outlet Roermond
Scheepvaartweg 27
6041 TE Roermond
Tel. 0475-333401
Fax. 0475-333415

Ook voor de goedkoopste
DVD’s en CD’s moet u bij
ons zijn.
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.
Op vertoon van de C.C.S. Ledenpas
5% korting op een compleet systeem.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
CONTRIBUTIE 2011.
Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven is
de contributie in december afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer 1503.47.480 of men kan contant betalen op de
clubavond.
Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling.
Voor leden waarvan wij nog geen automatische opdracht hebben, zijn machtigingsformulieren verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2010.
Het bestuur.
De CalCuluS januari / februari
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Soorten e-mails.
Er zijn twee soorten berichten, Rich Text (HTML) en Tekst
zonder opmaak.
De eerste, Rich text (HTML) biedt de mogelijkheid om een email te maken met opmaakmogelijkheden, zoals kleuren, afbeeldingen en geluid.
Bij Tekst zonder opmaak kunt u alleen een eenvoudig tekstbericht maken zonder kleuren of andere opmaak. Berichten zonder
opmaak zijn dan ook kleiner van omvang.
U kunt per e-mail kiezen welk soort bericht u wilt maken. Druk
op de linker Alt-toets om het menu tevoorschijn te halen en klik
op Opmaak. U kunt in dit menu kiezen tussen Rich Text
(HTML) en Tekst zonder opmaak.
Het is ook mogelijk om deze instelling standaard te maken voor
alle toekomstige berichten. Daarvoor opent u het hoofdvenster
(dus niet in een nieuwe e-mail). Druk op de linker Alt-toets en
kies in het menu voor Extra en Opties. Zet op het tabblad Verzenden onder Indeling voor verzenden van e-mail een bolletje voor HTML of Tekst zonder opmaak.
Sluit het venster met een klik op Ok.

Computer Club Swalmen

THEMA-AVONDEN.
Nu alweer diverse thema-avond ideeën afgehandeld zijn is het
verzoek van het bestuur dan ook weer, draag uw ideeën aan
door middel van een briefje in de ideeënbus.
Misschien zijn er toch nog wat ideeën onder de leden, mocht dat
zo zijn laat het ons dan even weten, de ideeënbriefjes liggen elke clubavond naast de ideeënbus.
ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.
Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.
THEMA-AVOND JANUARI.
In januari wordt er waarschijnlijk geen thema-avond gehouden
en februari ligt nog in de planning. Voor meer informatie, kijk regelmatig op de website van de Computer Club.

EEN PROGRAMMA VERWIJDEREN.

BESTUURSMEDEDELINGEN.

Als u een programma wilt verwijderen, zijn de standaard deïnstallatiesopties beperkt. Vaak blijven er allerlei resten achter.
Gaat het deïnstallatieproces mis dan kunnen er allerlei fouten
optreden.
Revo Uninstaller is een deïnstallatieprogramma en uitstekend
geschikt om dit soort problemen
te voorkomen. Eerst wordt het te
verwijderen programma geanalyseerd en dan gedeïnstalleerd.
Vervolgens analyseert Revo Uninstaller het programma opnieuw, waarna u de bestandsresten en registervervuiling kunt
opruimen. Het hele proces duurt
iets langer als normaal, maar het
gebeurt zeer grondig.
Revo Unistaller is te downloaden
van www.revouninstaller.com

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:

De CalCuluS januari / februari
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Arno Cretz;
Piet Raeven;
Marianne Schmitz;
Kevin Koolen;
Kelly Koolen;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl
kelly@swalmencomputerclub.nl

De helpdesk wordt afgehandeld door Kevin.
Hij zal trachten om zo snel mogelijk antwoord te geven.
Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw telefoonnummer en lidnummer
want dit is veel handiger om u eventueel te bereiken.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.
De CalCuluS januari / februari
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OUDE PROGRAMMA’S IN WINDOWS 7.
Sommige programma’s controleren voordat ze worden gestart
welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij oudere programma’s
kan dit problemen geven in Windows 7. Met de compatibiliteitsmodus kunt u Windows 7 een oudere Windows versie laten nabootsen, met als doel dat het haperende programma hierdoor
alsnog werkt. Klik met de rechtermuisknop op het programma
dat u met de compatibiliteitsmodus wilt uitvoeren. Kies Eigenschappen en selecteer het tabblad Compatibiliteit. Plaats een
vinkje bij de optie Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor. Selecteer vervolgens de Windows versie
waaronder het programma nog wel goed werkte. In het vak Instellingen kunt u bovendien aanvullende instellingen opgeven.
Zo kunt u ervoor kiezen om de visuele thema’s te blokkeren of
het programma met een kleinere kleurenset uit te voeren, bijvoorbeeld Windows XP met SP3. Tot slot vind u in het Bevoegdheidsniveau de optie om het programma met de rechten van administrator uit te voeren. Tevreden, klik dan op Ok.

Piet Hendriks
Slabberskamp 37
6071 HH Swalmen
Tel. 06-49602081
info@pc-swalmen.nl
www.pc-swalmen.nl

MAATWERK IN COMPUTERS, ONDERHOUD EN REPARATIE
Computers en laptops
Hardware en software
Onderhoud en reparatie
Randapparatuur

Installatie ADSL/kabel internet
Advies voor upgrade van uw PC
Service aan huis naar wens
Voor particulieren en bedrijven

PC-Swalmen is het juiste adres voor een eerlijk advies en goede service.
Wij leveren computers op maat, rand apparatuur en onderdelen.
Indien gewenst met volledige service aan huis. Verder kunt u terecht
voor onderhoud, reparatie, installatie van soft– en hardware.
De CalCuluS januari / februari 2011
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Een e-mailbericht maken en verzenden.
Klik linksboven in het scherm op Nieuw. Het venster Nieuw bericht wordt geopend. Typ in het vak Aan het e-mailadres van de
ontvanger. Heeft u reeds adressen ingevoerd, klik dan op de
knop Aan om het adresboek te openen en selecteer hier het emailadres voor de geadresseerde. Klik op de knop Aan om het
adres toe te voegen en sluit het adresboek met Ok. Het vak CC
staat voor Carbon Copy. Om dit vak weer te geven, klikt u
eerst op CC en BCC weergeven. Een kopie van de mail wordt
doorgestuurd naar mensen die u in dat vak toevoegt. Daarbij
zijn alle ontvangers en hun adressen zichtbaar voor elkaar. Het
vak BCC staat voor Blind Carbon Copy. De adressen in dit vak
zijn niet zichtbaar voor alle ontvangers. Gebruik deze functie
wanneer u een e-mail naar meerdere ontvangers wilt sturen, dit
voorkomt veel spam.
Typ in het vak Onderwerp een korte beschrijving van de inhoud
van uw mail. In het grote vak onderaan typt u de tekst die in de
e-mail moet komen. In de werkbalk staan opties waarmee u de
opmaak van de tekst kunt aanpassen. Door op een driehoekje te
klikken kunt u de instellingen ernaast wijzigen. Er zijn knoppen
zonder driehoekje, waarmee u de tekst verder opmaakt. De
knop B maakt de geselecteerde tekst vet, I maakt de tekst cursief en met U brengt u een onderstreping aan. Onder de knop A
kunt u een letterkleur selecteren. Bij alle knoppen krijgt u een
beknopte uitleg door er even met de muisaanwijzer boven te
blijven hangen.
Bijlage toevoegen.
U heeft de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen aan uw
bericht. Dit kan een document, muziek, foto of Powerpoint presentatie zijn. Klik hiervoor bovenin het mailbericht op Bijlage.
Blader naar de map waarin het bestand staat dat u wilt toevoegen. Klik op het bestand en kies voor Openen. Onder het vak
Onderwerp ziet u een titel van de bijlage vermeld staan. In
plaats van een bijlage kunt u ook een afbeelding of animatie invoegen. Plaats de muisaanwijzer op de plek waar u de afbeelding
ingevoegd wilt hebben. Klik op de knop Foto’s toevoegen en
open de map waarin u de afbeelding heeft opgeslagen. Selecteer
de afbeelding en klik op Toevoegen. U ziet de afbeelding in het
bericht verschijnen. Klik op Gereed wanneer alle gewenste afbeeldingen zijn toegevoegd aan het bericht.
De CalCuluS januari / februari
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E-MAILEN MET WINDOWS LIVE MAIL.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

In Windows XP zat het e-mailprogramma Outlook Express.
Dit programma is in Windows Vista vervangen door Windows
Mail, maar deze heeft alweer een opvolger, Windows live
mail.

Windows Live Mail is de opvolger van Outlook Express en Windows Mail. Het staat niet standaard op de pc, maar u kunt het
gratis downloaden als onderdeel van Windows Live Essentials.
Meer informatie en de link naar het installatiebestand kunt u vinden op http://explore.live.com/windows-live-mail
Met Windows Live Mail beheert u meerdere e-mailaccounts, zoals
Hotmail, Gmail of Yahoo.
Het programma is zelfs uitgebreid met een agenda. Windows Live Mail biedt de perfecte combinatie van het gebruiksgemak van
Outlook Express en de snelheid van Windows Live.
Je e-mail is altijd beschikbaar.
Zelfs als je offline bent, is het opzoeken van de inhoud van een
e-mailtje geen probleem. Oudere berichten en afspraken blijven
beschikbaar in Windows Live Mail. U kunt een antwoord schrijven
en uw berichten ophalen en verzenden zodra u weer met internet bent verbonden.
Tijdens de installatie van Windows Live Essentials ziet u een lijst
met programma’s die in het pakket zitten. Zorg dat er in ieder
geval een vinkje staat voor Mail en installeer het programma.
Na de installatie klikt u op Start en Alle programma’s. In de
geel gemarkeerde map Windows Live klikt u op Windows Live
Mail.
U kunt ook een snelkoppeling op het bureaublad maken en deze
aanklikken. Het programma wordt geopend en u kunt een mailbericht verzenden en ontvangen. Hiervoor moet u eerst de stappen doorlopen om uw mailaccount in te stellen. U heeft hiervoor
de mailgegevens van uw provider nodig.
Als u een adres van Hotmail heeft is dit niet nodig, u kunt dan
eenvoudig inloggen rechtsboven in het venster.
De CalCuluS januari / februari
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Geachte Leden,
Op donderdag 24 maart 2011 hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering in Gemeenschapshuis De Robijn gelegen Molenweg 3 te
Swalmen.
De vergadering begint om 20.00 uur (alleen toegang met ledenpas).
AGENDA
1.
Opening / Mededelingen door de voorzitter.
2.
Verslag vergadering 26-03-2010 (zie CalCuluS mei/juni 2010).
3.
Verslag secretaris.
3a. Verslag penningmeester.
4.
Wijziging Statuten artikel 18 lid 2.
5.
Dechargering penningmeester en bestuur.
6.
Benoeming kascontrolecommissie.
PAUZE
7.

8.
9.

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend is:
Piet Raeven
Herkiesbaar (Penningmeester)
Rondvraag.
Sluiting.

Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 2. Bestuursverkiezing.
1.
Voor de invulling van een vacature kunnen, zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld.
2.
Kandidaatstelling door de leden gebeurt door schriftelijke opgave van naam en adres van gestelde kandidaat aan het bestuur en is voorzien van een door de kandidaat ondertekende
bereidverklaring om bij de verkiezing de vacature te vervullen.
Deze opgave moet minimaal 48 uur voor de aanvang van de
vergadering bij de secretaris Marianne Schmitz, Schoolstraat 2
6096 AS Grathem zijn.
De verslagen met betrekking tot de vorige vergadering liggen
voor een ieder ter inzage vanaf 19.30 uur.
Het Bestuur
De CalCuluS januari / februari
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GRATIS.

SCHERMBEVEILIGING MET WACHTWOORD.

Om e-mails te versturen die groter zijn als 5 Mb. levert meestal
problemen op bij uw provider. Toch is het mogelijk om bestanden die groter zijn gratis te versturen. Ook hoeft men zich voor
onderstaande sites niet te registreren.
Hieronder volgen enkele websites waarmee dit wel mogelijk is:

Een handige beveiligingsmaatregel is het geven van een wachtwoord aan de schermbeveiliging. Als u dan wegloopt bij de computer en na enige tijd automatisch de schermbeveiliging actief
wordt, dan is om die weer uit te schakelen een wachtwoord nodig.
Onbevoegden krijgen zo geen toegang tot uw computer en gegevens en ze kunnen zelfs niet zien waarmee u bezig bent. Om dat
in te schakelen in Windows 7 klikt u met de rechtermuisknop op
het bureaublad en kiest Aan persoonlijke voorkeur aanpassen. Klik dan op Schermbeveiliging en kies een van de beschikbare schermbeveiligers. Zet dan een vinkje bij Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten en bevestig met Ok.
In Windows XP vindt u dezelfde opties eveneens via een klik op
rechts op het bureaublad, daarna gaat u naar Eigenschappen
en dan het tabblad Schermbeveiliging. Zet een vinkje voor
Met wachtwoord beveiligen.

www.transferbigfiles.com gratis tot 100 Mb.
www.sendbigfiles.com gratis tot 250 Mb.
www.wetransfer.com gratis tot 2 Gb.
www.mijnbestand.nl gratis tot 300 Mb.
www.zendr.nl gratis tot 100 Mb.
send2deliver.com gratis tot 50 Mb.

VEILIG OP INTERNET.
Zodra men het bestand gedownload heeft wordt er een mail naar
de ontvanger gestuurd waar hij het betreffende file kan ophalen
via een link. Meestal krijgt de afzender ook een bericht als het
opgehaald is.
DESKTOP REMINDER.
Desktop Reminder is een gratis taakplanner voor Windows waarmee je heel eenvoudig al je taken beheert. Tijdens het starten
van Windows worden automatisch alle taken verzameld die op
die dag belangrijk zijn.
Je kunt zelf kiezen of je bij een taak een tijdstip wilt opgeven of
niet. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als je aan een verjaardag
herinnerd wilt worden. Een tijdstip is dan immers niet belangrijk.
Wil je wel een tijd invoeren, dan kan dat uiteraard ook. Bovendien kun je aangeven hoeveel tijd van te voren je gewaarschuwd
wilt worden.
Je kunt taken eenmalig invoeren, maar je kunt er ook voor kiezen om taken dagelijks, wekelijks, maandelijks of zelfs jaarlijks
te laten herhalen. De ingebouwde kalender wordt desgewenst
met of zonder weeknummers weergegeven.
De CalCuluS januari / februari
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Shoppen op internet is leuk, maar niet altijd zonder gevaar. Met
een aantal eenvoudige tips winkel je een stuk veiliger online.
1. Ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Geef niet
meer gegevens af dan nodig en check de privacyvoorwaarden op
de website.
2. Bewaar een kopie van je bestelling en alle correspondentie,
voor het geval dat er iets misgaat.
3. Check of de website een keurmerk heeft, dat geeft enige zekerheid over de betrouwbaarheid. Het bekendste keurmerk is
Thuiswinkel Waarborg. Indien een webwinkel een keurmerk
heeft, dan zul je het logo op de site aantreffen. Check de keurmerk organisatie voor meer informatie.
4. Indien een webshop geen keurmerk heeft, ga dan na of de
eigenaar te traceren is. Zit er bijvoorbeeld een (fysieke) winkel
achter of wordt alleen een mobiel nummer gemeld? Heb je er
geen goed gevoel over, koop dan niet.
5. Maak je gebruik van een draadloos netwerk, scherm dat dan
af met een wachtwoord.
6. Zorg voor goede antivirus-software en een firewall op je computer.
De CalCuluS januari / februari
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PRULLENBAK BEPERKEN.

TIPS.

De prullenbak in Windows XP, Vista en 7 kan flink wat ruimte in
beslag nemen op je harde schijf. Vooral in Windows XP kun je bij
grote harde schijven heel wat ruimte kwijt zijn aan de prullenbak. De standaardgrootte van de prullenbak bedraagt namelijk
10 procent van de harde schijf. Zoveel ruimte heeft de prullenbak niet nodig. Klik met de rechter muisknop op de Prullenbak
op het bureaublad en kies vervolgens Eigenschappen in het
snelmenu. Onder Één instelling voor alle stations zie je een
schuifbalk. Deze staat standaard op tien procent. Schuif de balk
nu naar de gewenste grootte. Vaak is één of twee procent al genoeg. Indien je de balk op nul procent zet, krijg je bij het verwijderen van elk bestand de vraag of je het permanent wilt verwijderen omdat het te groot is voor je prullenbak.
Als je een vinkje zet voor Bestanden niet naar de prullenbak
verplaatsen wanneer deze worden verwijdert, maar direct
wissen zet je de prullenbak als het ware uit. Bestanden worden
op deze manier direct van je pc verwijdert.
Indien je het vinkje weghaalt bij Vragen om bevestiging bij
verwijderen, krijg je geen melding meer als je bestanden weggooit. Dit is niet aan te raden als je de prullenbak hebt uitgezet.
Bestanden kunnen dan niet meer via de prullenbak worden teruggezet. In Windows Vista en 7 wordt de grootte van de prullenbak aangegeven in Megabytes. Deze staan standaard ingesteld op 2000 Mb. Als je dit wilt veranderen vul je zelf de gewenste grootte in naast Aangepaste grootte.

AVG AntiVirus Free Edition.
Een pc zonder goede beveiligingssoftware is ondenkbaar. Gelukkig is de
onmisbare firewall al in
Windows ingebouwd maar
voor een antivirusprogramma zult u zelf moeten zorgen. Er zijn verschillende
programma’s
die
goed
werken, zoals bijvoorbeeld
AVG Anti-Virus Free Edition. Dit programma heeft
een heldere interface, controleert dagelijks op updates en beschermt ook uw e-mail berichten. Eventueel kan AVG AntiVirus Free Edition u ook laten zien welke links veilig zijn in
Google en andere zoekmachines, zodat u minder kans hebt om
op onveilige pagina’s te komen. Een nadeel van AVG Anti-Virus
is dat een volledige scan, vooral bij grote harde schijven, soms
erg lang kan duren. AVG Anti-Virus Free Edition biedt bescherming tegen virussen en spyware. AVG is te downloaden via:
http://free.avg.com

TAAKBALK VAN WINDOWS 7 IN XP OF VISTA STIJL.
De taakbalk in Windows 7 is anders dan die van zijn voorgangers. Vind je deze maar niks en heb je liever een taakbalk in de
oude vertrouwde stijl dan kun je dit eenvoudig aanpassen.
Klik met de rechter muisknop op een lege plek op de taakbalk en
selecteer Eigenschappen in het menu. Nu kom je in het venster
Eigenschappen van Taakbalk en menu Start. Selecteer in
het menu naast Taakbalkknoppen de optie Nooit combineren, zet ook een vinkje bij Kleine pictogramman gebruiken
onder Taakbalkweergave. Klik op Ok.
Zoals je nu kunt zien worden de programma’s op de oude manier weergegeven op de taakbalk.
De CalCuluS januari / februari
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GRAPJE.
Een van de bekendste bureaubladgrapjes is een schermafdruk
maken van een bureaublad vol met geopende programma’s en
dat vervolgens als bureaubladachtergrond instellen. Als een
nietsvermoedend familielid of collega terugkeert op zijn plek,
dan kan hij klikken wat hij wil, maar er zal niets gebeuren omdat
hij op een plaatje klikt en niet op een programma zelf.
In dezelfde categorie valt China Mood Meltdown. Na het starten van het programma valt heel langzaam de desktop uit elkaar. Programma’s op de voorgrond blijven gespaard, maar wie
terugkeert naar het bureaublad ziet daar alleen nog hoopjes onherkenbare snelkoppelingen. Na een klik op het bureaublad is
het programma afgelopen en wordt de situatie weer hersteld en
is
de
grap
voorbij.
Het
is
te
downloaden
bij:
www.chinamood.pwp.blueyonder.co.uk/meltdown.html
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TIPS.

DEFRAGMENTEREN MET DEFRAGGLER.

Door het enorme aanbod is het uitzoeken van een geschikt lettertype voor een flyer of uitnodiging geen eenvoudig karwei. Als
u op zoek bent naar een leuke letter helpt Word Artist u echter
snel op weg. U begint met het intypen van een tekst, waarvan
direct een voorbeeldweergave wordt getoond. Let daarbij even
niet op de grootte van de letters, dat onderdeel komt zo meteen
aan de orde. Linksonder in beeld ziet u een lijstje met tekstvoorbeelden, bijvoorbeeld Neon, Oranje en Musichall. Klik hierop,
zodat u kunt bepalen welke sfeer het meeste aanspreekt.
Pas nu boven in beeld het lettertype en de tekstgrootte aan, zodat alles netjes past. Op het tabblad General kunt u de kleurencombinaties aanpassen en op het tabblad Shadow kunt u naar
wens een accent toevoegen. Tevreden?
Het eindresultaat kan direct worden afgedrukt via het bekende
printericoontje. Via File, Save (Bestand, Opslaan) bewaart u uw
creatie als jpg of png afbeelding. Op die manier is het eenvoudig om de tekst in een ander programma te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Word of Photoshop.
Word Artist is niet bepaald een alleskunner, maar dat het programma is gespecialiseerd in leuke lettertypes maakt het alsnog
interessant. Binnen een paar muisklikken zet u een fraai eindresultaat op uw scherm.
Word Artist is te downloaden via: www.fotoview.nl

De bestanden op uw harde schijf worden verspreid opgeslagen,
in kleine brokjes. Windows weet waar de brokjes staan en kan ze
weer tot één geheel maken op het moment dat u een bestand
nodig
hebt.
Naarmate
de
brokjes
meer
verspreid
(gefragmenteerd) zijn, duurt dit proces langer. Het ordenen van
de verspreide brokjes heet Defragmenteren. Aan de zin van
het defragmenteren van nieuwe schijven wordt getwijfeld, maar
sommige, vooral oudere, computers levert het nog steeds snelheidswinst op. Baat het niet, dan schaadt het niet, en het is dus
het proberen waard. Defraggler (www.piriform.com/
defraggler) optimaliseert de structuur van uw schijf en laat de
inhoud, uw bestanden, met rust. Voordat u met Defraggler aan
de slag gaat, kunt u uw computer het best eerst van
programma’s ontdoen die u niet meer gebruikt en een schoonmaakactie uitvoeren met CCleaner, dat ook op dezelfde site is
te downloaden. Start Defraggler en klik op Analyseren om
een beeld te krijgen van de fragmentatie van uw harde schijf.
Bevestig met Defragmenteren en laat de computer tijdens dit
proces met rust. Herhaal dit proces minimaal twee keer per jaar,
dat is voldoende. Defraggler is van de makers van CCleaner
(zie onder) en ook deze software probeert een extra werkbalk in
uw browser te plaatsen. Tijdens de installatie kunt u deze optie
echter uitvinken.

NIET TEVEEL LETTERTYPEN.

CCLEANER.

Omdat er zoveel gratis lettertypes zijn, is het aantrekkelijk om
er zoveel mogelijk op te slaan in het systeem. Dit is onverstandig. Als u veel lettertypen gebruikt, kan dit invloed hebben op de
prestaties van uw systeem, bijvoorbeeld wanneer u een document voor het eerst afdrukt of een afdrukvoorbeeld ervan weergeeft. Bovendien kan het langer duren voordat bepaalde dialoogvensters, zoals Lettertype of Symbool, worden weergegeven
wanneer u deze voor het eerst opent.

CCleaner spoort resten op die achterblijven na normaal computergebruik, Internet Explorer, Windows Media Player, tijdelijke
downloads, Office, Windows zelf en veel andere programma’s
laten al snel gigabytes aan rommel achter. CCleaner kent zijn
pappenheimers en ruimt de resten gestructureerd op. Schoonmaken doet men via Analyseren en Opruimen. U kunt CCleaner opstarten via uw startmenu, maar het programma integreert
ook met de prullenbak. Klik voor dat laatste met de rechter
muisknop op uw prullenbak en kies CCleanner opstarten om
direct een schoonmaakactie uit te voeren. Gevorderde gebruikers vinden in CCleaner achter Gereedschap, Systeemherstel een handig hulpje om herstelpunten selectief te verwijderen. U vindt CCleaner op www.piriform.com/ccleaner.

OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle inform atie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
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