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
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS
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Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur
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WEETJES.

Colofon

Binnenkort gaan mogelijk zelfrijdende auto's rondrijden op het
TT circuit in Assen. Een consortium van bedrijven heeft subsidie
aangevraagd voor het gereedmaken van het circuit.
Honderden Friezen werken eraan om hun taal op Google Translate te krijgen. Inmiddels zijn ruim een half miljoen woorden vertaald. Is dit iets voor Limburgers?

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
29e Jaargang Januari / Februari 2016
Verspreiding:
Business Post

Oplage:
100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Een deels verlamde man kan na een dwarslaesie weer lopen
dankzij de computer die zijn hersenen verbindt met zijn benen.

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

Het Amerikaanse leger gaat mogelijk chips implanteren bij soldaten. Daarmee zouden oorlogstrauma kunnen worden voorkomen
of genezen.

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

Het Zuid-Koreaanse LG begint volgens geruchten binnenkort met
de massaproductie van schermen die flexibel en buigbaar zijn.

Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl

Het klinkt vreemd, maar Microsoft gaf onlangs toe dat het bedrijf
het, ooit zo gehate, Linux gebruikt voor zijn netwerkapparatuur.
Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben een abonnement op streamingsdienst Netflix. Dat blijkt uit onderzoek van
Multiscope.
KPN laat vanaf begin 2016 bellen via het 4G-netwerk. Dat heeft
onder meer als voordeel dat de gesprekskwaliteit wordt verbeterd.
Om snel internet in het buitengebied te krijgen, gaat Stadskanaal samen met Enexis een proef doen met internet via het elektriciteitsnet.
Gebruikers van digitale tv van KPN kunnen binnenkort direct
films en series bekijken op Netflix. Daarvoor moet wel een abonnement worden afgesloten.
Frisdrankmerk Pepsi komt in China met een eigen smartphone.
Volgens de geruchten draait hij op Android.
De CalCuluS januari / februari 2016
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Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
De Algemene Leden Vergadering is op 24 maart 2016 om
20.00 uur.
De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
De CalCuluS januari / februari 2016
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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.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
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. Het bestuur zorgt dan dat de beamer klaar staat.
BESTUUR.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
Piet Raeven;
Kelly Koolen;
Kevin Koolen;
Harry Moris;

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

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 lidnummer en telefoonnummer.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

KOPIE INLEVEREN VOOR CALCULUS-INFO.
Kopie voor de CalCuluS-info van maart/april 2016 moet uiterlijk
vóór 13 Februari 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS januari / februari 2016
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LEUKE APPS.
Ballast.
Uw portemonnee is natuurlijk al loodzwaar van al dat wisselgeld
en als u dan ook nog een heleboel klantenkaarten er in hebt zitten wordt al gauw je jas- of broekzak te klein. Aan die kaarten
kunnen we in elk geval wat doen en wel met de app Stocard.
Met deze app kunt u de streepjescode op uw kaarten inlezen en
in de winkel hoeft u dan alleen nog het relevante schermpje te
tonen. Standaard kent Stocard al heel wat aanbieders.
Geschikt voor Android en iOS.
Vals geld.
De euro is een steeds populairder doelwit voor
valsemunters. Onlangs was er nog het trieste verhaal van een bejaarde Nederlander die op Cyprus
in het gevang belandde omdat hij een vals biljet
van 20 euro had uitgegeven. Hij zou dat in Nederland hebben
ontvangen van iemand aan wie hij via Marktplaats iets had verkocht. Wilt u niet het slachtoffer worden van dergelijke praktijken maar beschikt U niet over het soort scanner dat naast supermarktkassa's staat, dan is er de app Echt of Vals van DNB.
Deze controleert uw papiergeld op allerlei kenmerken.
Let op: vooralsnog alleen voor de iPhone 5 of hoger.
Google vertalen.
Google verwerkt meer dan 100 miljard woorden per dag via deze
populaire vertaal-app. Een recente update voegt twintig talen
toe, waaronder Nederlands. De app is net wat handiger opgezet
dan Microsoft Translate. U kunt gemakkelijk een in- en uitvoertaal selecteren en snel wisselen tussen die talen, handig voor
een dialoog. U kunt direct iets typen of op de microfoon tikken
om de zin in te spreken. Bovendien kunt u de camera op een te
vertalen tekst richten, bijvoorbeeld een meukaart of een verkeersbord. De vertaling verschijnt direct in het scherm. Voor een
betere vertaling kunt u de foto nog even langs de servers van
Google sturen. De spraakherkenning is voor de meeste gebruikers het belangrijkste onderdeel en werkt, ook vanuit het Nederlands, opvallend nauwkeurig. Als een van de weinige werkt
Google Translate eventueel offline als u vooraf taalpakketten installeert.
Voor Android, iPhone en iPad is deze app gratis.
De CalCuluS januari / februari 2016
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TIPS.

CONTRIBUTIE 2016.

Wachtwoorden in Chrome.
Chrome biedt standaard de mogelijkheid om wachtwoorden van
sites te onthouden voor een volgende sessie. Geeft u echter aan
dat u hier nooit gebruik van wilt maken, dan krijgt u naderhand
ook geen gelegenheid meer dat alsnog te doen. U dient die functie dan zelf weer te activeren. Klik daarvoor op het hamburgerknopje rechtsboven en kies Instellingen. Onderaan klikt u vervolgens op Geavanceerde instellingen weergeven. Scrol
naar de rubriek Wachtwoorden en formulieren en plaats een
vinkje bij Aanbieden om je internetwachtwoorden op te slaan.
Wanneer u hier klikt op Wachtwoorden beheren, dan verschijnt een lijst met sites waarvan Chrome de wachtwoorden al
heeft opgeslagen. Als u hier een specifieke site verwijdert, dan
zal Chrome u ook de eerstvolgende keer voor die site weer de
gelegenheid geven een (ander) wachtwoord op te slaan.

Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven is
de contributie in december (week 50) afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer NL73RABO0150347480 van Computer Club Swalmen. Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling. Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2015.

Films downloaden.
Nederland heeft sinds 10 april 2014 een downloadverbod. Daarmee is het verboden om te downloaden uit illegale bron. Illegale
bronnen worden gedefinieerd als bronnen die geen vergoeding
aan auteurs betalen. Daarmee lijken dus nieuwsgroepen ook als
illegale bron te worden bestempeld. De taak om deze wet te
handhaven ligt bij de houders van het auteursrecht. Onder andere Stichting Brein doet dit. Hierbij worden echter de pijlen gericht op de aanbieders en niet op de downloaders.
ICE.
ICE staat voor In Case of Emergency en is een handige functie of
techniek waarmee hulpdiensten, ook bij een vergrendelde telefoon , weten welk telefoonnummer ze kunnen bellen in geval van
nood. Dat kan in Android door de ICE-informatie toe te voegen
via Instellingen, Beveiliging, Eigenaarsgegevens of door
een ICE-app te installeren.
Ook voor de iPhones en iPads te voorzien van iOS8 of hoger is er
een handige oplossing. Open de app Gezondheid, ga naar het
tabblad Medisch ID en tik op Maak medisch ID aan. Zorg dat
de schakelaar bij Toon bij vergrendeling aanstaat en vul uw
persoonlijke informatie evenals de gewenste contactinformatie
in. Bevestig met Gereed.
De CalCuluS januari / februari 2016
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HANDLEIDING GEZOCHT.
Hoe vaak gebeurt het niet, een toestel werkt niet goed meer of u
wilt een bepaalde functie activeren maar u komt er niet uit bij
gebrek aan een handleiding. De kans is groot dat u toch nog
vindt wat u zoekt op www.gebruikershandleiding.com met
meer dan een half miljoen Nederlandstalige handleidingen, netjes opgedeeld in rubrieken als Huishoudelijk, Telefoon, Computer, Audio, Gereedschap, Voertuig, Kantoor enz.
Ook kunt u eens zoeken op www.handleidingzoek.nl
Nog meer handleidingen weliswaar Engelstalig vindt u op
www.manualslib.com daar staat de teller momenteel op zo'n
1,8 miljoen exemplaren in pdf-formaat.
MIJLPAAL.
Dagelijks maken er meer dan een miljard mensen gebruik van
Facebook. Bijna 900 miljoen mensen Facebooken iedere dag via
hun mobiel.
AFSCHEID NEMEN VAN FACEBOOK.
Om uw Facebook-account te beëindigen, klikt u in Facebook op
het pictogram met het pijltje naar beneden rechtsboven en vervolgens op Instellingen. Klik vervolgens op Beveiliging en daarna onderin op Bewerken bij je account deactiveren. Let op, dit
is niet permanent, u kunt uw account weer activeren.
Wilt u echt voor eens en altijd stoppen, ga dan naar
www.facebook.com/help/delete_account en vraag Facebook om uw account te verwijderen.
De CalCuluS januari / februari 2016
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TIPS VOOR WINDOWS.
Systeemvak aanpassen.
Menig programma zet in het systeemvak een pictogram zodat je
snel wat instellingen kunt veranderen. Dit aantal pictogrammen
kan behoorlijk oplopen. Gelukkig kun je zelf aangeven welke pictogrammen je in het vak wilt zien. Wil je dat bepaalde pictogrammen altijd (on)zichtbaar zijn, klik dan met de rechter muisknop op de klok in het systeemvak en kies Meldingspictogrammen aanpassen. Er verschijnt een overzicht van alle pictogrammen in het systeemvak, zowel de zichtbare als de verborgen pictogrammen. In de kolom Gedrag kun je bepalen wanneer dit pictogram moet worden weergegeven in het systeemvak. Je kunt kiezen uit verbergen, weergeven of alleen weergeven als er meldingen zijn. Het is verstandig om bij elk programma in ieder geval de melding weer te laten geven. Als je het pictogram altijd wilt zien, zet dan een vinkje bij Altijd alle pictogrammen en meldingen op de taakbalk weergeven.
Back-ups van servicepacks en updates verwijderen.
Tijdens de installatie van servicepacks en updates maakt Windows automatisch back-ups die heel veel schijfruimte op de harde schijf innemen. Gelukkig kun je deze bestanden verwijderen.
Let op: Nadat je de volgende stappen hebt uitgevoerd, kun je
de geïnstalleerde updates en servicepacks niet meer terugdraaien. Als er een grote update is geweest, raden we je aan enige
dagen te wachten om te zien of de computer stabiel blijft werken. Na het verwijderen van de bestanden is er geen weg meer
terug. Druk de Windowstoets + R
in. Typ cleanmgr in het scherm Uitvoeren en druk op Enter om de
Schijfopruiming te starten. Selecteer het station waarop Windows is
geïnstalleerd en klik op Ok. Nu gaat
de tool de bestanden op de harde
schijf analyseren, wat enkele minuten
kan duren. In het venster dat daarna verschijnt, klik je op Systeembestanden opschonen. Klik twee keer op Ok en bevestig
je beslissing dat je de back-up bestanden wilt verwijderen. Hoe
lang het verwijderen duurt, is afhankelijk van het aantal bestanden en de grootte ervan.
De CalCuluS januari / februari 2016
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Gelukkig is Windows 10 erg tolerant als het gaat om alternatieve
browsers én hebben alle browsers inmiddels wel geleerd vooral
niet de hele pc over te nemen, maar gewoon een goede browser
te zijn. Niets hindert je daarom om naast Edge ook Firefox en
Chrome te installeren en één van beide ook tot je standaard
browser te maken. Je kunt dan Edge en vooral Bing gebruiken
wanneer jij dat wilt, je zit er in ieder geval niet meer aan vast.
Firefox download je via www.mozilla.org/firefox en Chrome
via www.google.com/chrome. Start dan alle nieuwe browsers
één voor één op, jouw favoriete browser als laatste. Doorloop
met elke browser de configuratiewizzard en maak van de laatste
browser dan gelijk de standaardbrowser. Niet vergeten, de
volgende keer dat je Edge start, zal deze vragen of het de
standaardbrowser mag zijn, beantwoord die vraag met Nee.
Vind je Edge best een fijne browser, dan kun je Edge een stukje
bruikbaarder maken door Google als startpagina te configureren.
Start Edge en klik op de drie puntjes rechtsboven in de
werkbalk. Ga naar Instellingen en blader naar Openen met.
Kies Specifieke pagina of Pagina's en selecteer in de lijst met
opties Aangepast. Klik dan in het vak Een webadres invoeren
en typ daar www.google.nl en druk op Enter. Mogelijk staan
er nu meer opstartpagina's genoemd, door achter de
ongewenste op het X-teken te klikken, verwijder je deze uit de
lijst. Wat je nu nog moet doen, is de startpagina-knop toevoegen
aan Edge, standaard staat die er namelijk niet. Blader omlaag in
de instellingen van Edge en ga naar Geavanceerde
instellingen. Zet de knop Startpagina weergeven op Aan en
typ in het vak eronder www.google.nl. Bevestig met Opslaan.
Klik nu buiten de instellingen van Edge om dit onderdeel te
sluiten. Links naast de adresbalk van de browser zie je nu de
knop voor de startpagina. Klik erop en je zult zien dat Edge een
stuk bruikbaarder is geworden.
WEETJES.
In de Rotterdamse metro loopt een proef met het in- en
uitchecken met de bankpas. Het betalen gaat via de nfc-chip.
KPN wil dat ook in gebieden met slechte verbindingen mensen
snel internet krijgen. Daarom gaat het 4g-modems uitgeven en
nieuwe kabels leggen.
De CalCuluS januari / februari 2016
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Harde schijf opschonen.
Computers die enige tijd in gebruik zijn, slibben langzaam en
ongemerkt dicht met overblijfselen van verwijderde programma's, tijdelijke bestanden, resten van installaties en logbestanden. Deze ruim je op met het onvolprezen programma CCleaner.
Deze tool wist nog veel meer, zoals gebruikerssporen, cookies en
de surfgeschiedenis, ingetypte adressen en automatisch aangevulde woorden van de populaire browsers en de lijst van laatst
geopende bestanden van onder andere Adobe, Office, Windows
Media Player, Real Player, Quick Time Player, Java en Libre Office. Om het programma nóg meer en beter te laten opruimen,
voeren we CCEnhancer uit dat honderden extra filterregels aan
CCleaner toevoegt. Het programma kan nog meer, zoals geïnstalleerde programma's verwijderen, fouten in het register verhelpen, lege schijfruimte overschrijven zodat datarecoverytools
geen data meer kunnen herstellen of systeemherstelbestanden
beheren. Je kunt CCleaner zo configureren dat het zijn schoonmaakwerkzaamheden bij het opstarten van de computer of op
specifieke tijden uitvoert. Bij het Gereedschap staan nog functies waarmee je naar dubbele bestanden op je computer zoekt
en kunt analyseren welke bestandstypes de meeste schijfruimte
innemen. Let op, haal alle vinkjes weg bij het installeren.
Tweehonderd jaar topografie.
Op de website www.topotijdreis.nl van het kadaster wordt
duidelijk hoe het landschap van Nederland tussen 1815 en 2015
is veranderd. Aan de hand van oud kaartmateriaal kun je per
periode zien wat er op topografisch gebied allemaal gebeurt,
waaronder opvallende dingen zoals het verschijnen van de polder in het IJsselmeer. Door ver in te zoomen, kun je mooi de
ontwikkeling van je eigen woonplaats volgen.
Voor bepaalde periodes zijn niet op alle niveaus kaarten aanwezig. Zo zie je de Noordoostpolder midden jaren 1940 wel wanneer je helemaal uitzoomt, maar slechts gedeeltelijk als je dichterbij gaat kijken. Als je een regio selecteert waar de veranderingen geleidelijker zijn, zul je een mooi verloop in de groei van allerlei plaatsen en landschappen zien. Met de knoppen
linksboven kun je naar jouw
locatie springen of een tijdsverloop afspelen.
De CalCuluS januari / februari 2016
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GRATIS PROGRAMMA'S.

TEGELS IN WINDOWS 10.

In een tijd waarin alles gratis is voor eindgebruikers, kunnen
grote beveiligingsbedrijven als McAfee niet achter blijven. Sinds
kort kun je aan de slag met McAfee Free Antivirus. Dit beveiligingsprogramma biedt een realtime-scanner. Dit houdt in dat je
computer in de gaten wordt gehouden terwijl je ermee werkt.
Zodra er iets mis dreigt te gaan, onderneemt het programma
actie. Tijdens het internetten houdt McAfee Free Antivirus ook je
browser in de gaten. Websites krijgen een extra labeltje waaraan
je kunt zien of de site veilig is. McAfee Free Antivirus gedraagt
zich als een modern programma en dat merk je al bij de installatie. Er worden geen lastige vragen gesteld, het programma
wordt direct geïnstalleerd zodat het z'n
werk kan doen. Een overvloed aan ingewikkelde instellingen is er evenmin en dat
maakt McAfee Free Antivirus overzichtelijk.
Ten tijde van schrijven verkeerde McAfee
Free Antivirus nog in de bèta-fase. Sommige functies waren nog niet volledig actief,
zoals het handmatig scannen.
Downloaden op: http://beta.mcafee.com

Vind je al die live-tegels in het startmenu van Windows eerder
verwarrend dan overzichtelijk, dan kun je ze eenvoudigweg weghalen. Het volstaat zo'n tegel met de rechtermuisknop aan te
klikken en Van start losmaken te selecteren. Heb je per ongeluk de verkeerde tegel verwijderd, dan kun je hem met hetzelfde
gemak weer terugplaatsen, open het startmenu, via de Windowstoets, en klik de betreffende app met de rechtermuisknop
aan en kies Aan start vastmaken. Hier is ook de optie Aan
taakbalk vastmaken beschikbaar. Via een eenvoudige sleepbeweging verplaats je de tegel naar de gewenste locatie binnen je
startmenu. Op deze manier kun je het startmenu helemaal personaliseren.

Windows kan iso-bestanden branden op cd of dvd. Ook is het
mogelijk om via de rechtermuisknop de inhoud zichtbaar te maken als een virtuele schijfletter in Windows Verkenner. Een extra
hulpprogramma zoals Jihosoft ISO Maker Free is handig voor al
het andere dat je met iso-bestanden wilt doen. Zo maak je met
het programma snel en eenvoudig zelf een iso-bestand aan. Je
kunt een glimmend schijfje opslaan als
iso-kopie of zelf bestanden en mappen
bewaren als iso-bestand. Uiteraard is
het mogelijk om iso-bestanden uit te
pakken en ook kun je inhoud van iso's
wijzigen.
Downloaden op: www.jihosoft.com
OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
De CalCuluS januari / februari 2016
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WINDOWS MEDIA PLAYER.
De reden dat Windows 10 geen dvd kan afspelen is dat Microsoft
is gestopt met Windows Media Center. Dit onderdeel was nog
standaard in Windows 7 en 8, maar is in 10 helemaal verdwenen. Bij een upgrade wordt het verwijderd. Volgens Microsoft
werd het te weinig gebruikt. Wil je toch een volwaardig systeem
om films en muziek af te spelen en foto's te bekijken op Windows 10, kijk dan naar Kodi. Kodi is een opensource multimediaplatform dat beschikbaar is voor Windows, OS X, Android, iOS,
Raspberry Pi en nog enkele exoten als BSD,IMX6 en Kodibuntu.
Maar dus ook voor Windows, en dat werkt prima en lekker snel.
Kodi speelt ook films af van je harde schijf, usb-stick of NAS. Alle benodigde software en uitleg vind je op www.kodi.tv
Via diverse plug-ins kun je de locale media koppelen aan online
informatie zoals van IMDb, en ook ondertitels worden dan automatisch gevonden.
EDGE.
Edge is de nieuwe browser waarmee Microsoft de concurrentie aangaat met Firefox en
Chrome. Hoe succesvol het daarmee zal zijn,
is afwachten want Edge kent nog wel wat beperkingen. Zo ondersteunt Edge bijvoorbeeld nog geen plug-ins en is het ook niet
even handig dat je vastzit aan Bing als zoekmachine.
De CalCuluS januari / februari 2016
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ANTISPION VOOR WINDOWS 10.
De privacy-instellingen van Windows 10 zijn verspreid terug te
vinden in het besturingssysteem. Maar niet als het aan DoNotSpy10 ligt. DoNotSpy10 toont alle relevante opties in een
overzichtelijke lijst. Bij de opties kun je een vinkje plaatsen of
juist verwijderen om bijvoorbeeld aan te geven dat je geen Windows updates wilt delen met andere mensen op internet. Ook
zaken omtrent reclameprofielen en je locatie zijn eenvoudig uit
te schakelen met DoNotSpy10. Het programma vraagt
voor het gebruik om een herstelpunt te maken. Dit is
een goede keuze, voor het geval er iets misgaat tijdens
het gebruik van het programma. De kans op fouten is
klein, je kunt de wijzigingen eenvoudig ongedaan maken door DoNotSpy10 opnieuw te starten en vinkjes te
verwijderen. DoNotSpy10 kan voor een allergische reactie zorgen bij je beveiligingssoftware omdat er allerlei instellingen mee gedaan worden. Je hoeft je niets aan te trekken van de waarschuwingen. DoNotSpy10 is veilig te gebruiken.
Het programma is gratis, maar maakt gebruik van een reclamenetwerk. Door een kleine donatie te doen aan de makers van
DoNotSpy10, kun je het programma gebruiken zonder deze optie.
Downloaden op: http://tiny.cc/dnsp10
COMODO ANTIVIRUS.
Hoewel Windows 10 met Windows Defender een goed basisbeveiliging aan boord heeft, kan het altijd beter. Hiervoor hoef je
niet een beveiligingsprogramma te installeren, het kan ook met
een gratis oplossing. Comodo Antivirus Free heeft bijvoorbeeld
alles in huis om je systeem veilig te houden en te beschermen
tegen virussen. Comodo Antivirus Free kan je systeem scannen
en biedt met realtime protection ook permanente beveiliging.
Na de installatie heb je bijna geen omkijken naar Comodo Antivirus Free. Je bestanden worden gecontroleerd en het programma
haalt automatisch de meest recente updates op.
Wees alert tijdens de installatie om te voorkomen dat
de maker meer producten van zichzelf installeert of
aanpassingen doet aan je browser.
Downloaden op: www.comodo.com
De CalCuluS januari / februari 2016
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Glary Disk Cleaner kan schijfruimte vrijmaken door overbodige
bestanden en programmaresten te verwijderen. Het programma
voert automatisch een controle uit en toont hoeveel schijfruimte
je terugkrijgt met een schoonmaakactie. Glary Disk Cleaner
toont welke Windows onderdelen en programmaresten er worden gesaneerd. Standaard zijn niet alle opties actief. Controleer
de lijst en vink alleen de onderdelen aan die je kent. Dit geldt
niet alleen voor Glary Disk Cleaner, maar voor alle schoonmaakprogramma's. Voer nooit schoonmaakacties uit waarvan je niet
weet wat er gebeurt. Als je items aanpast in het schoonmaakschema, klik dan op Her scan (sic). Met Start opschonen
wordt de schoonmaker pas echt aan het werk gezet en krijg je
schijfruimte terug. Wees alert tijdens de installatie van Glary
Disk Cleaner om extra programma's te voorkomen, de makers
willen graag dat je ook Glary Utilities installeert. Maar dit heb je
niet nodig om Glary Disk Cleaner te gebruiken.
Downloaden op: www.glarysoft.com
Per ongeluk een video gefilmd op je smartphone waarbij het
beeld gedraaid is? Dan moet je tijdens het afspelen op je computer je hoofd een slag draaien. Dankzij Movie
Rotator los je dit eenvoudig op. Start Movie
Rotator en sleep het probleemfilmpje naar het
Movie Rotator scherm. Klik op de roteerknoppen totdat het beeld recht staat en bewaar het
eindresultaat. Het leuke aan Movie Rotator,
ten opzichte van vergelijkbare programma's, is
dat je het gratis kunt gebruiken, er geen watermerken worden
geplaatst en Movie Rotator geen overbodige extra's installeert.
Downloaden op: www.movierotator.com
Je hoort er bijna niets meer over, maar rootkits bestaan nog
steeds. Een rootkit nestelt zich diep in Windows en is lastig te
detecteren of te verwijderen. De makers van Malwarebytes AntiMalware (MBAM) hebben een programma uitgebracht dat speciaal bedoeld is om rootkits op te sporen en onschadelijk te maken. Zodra je het programma start, haalt het het meest recente
antigif op. Het programma controleert stuurprogramma's en
Windows onderdelen. Aangetroffen boosdoeners worden vakkundig uitgeroeid.
Downloaden op: www.malwarebytes.org
De CalCuluS januari / februari 2016

Pagina 9

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

BROWSERSPOREN VERWIJDEREN.

FACELIFT VOOR WINDOWS 10.

Browsers onthouden veel van je surfgedrag, slaan overal cookies
voor op en bewaren waar je zoal geweest bent. Als je dit niet
wil, kun je de incognito modus van de browser gebruiken of de
sporen laten verwijderen.
Dit laatste gaan we automatiseren, zodat jouw sporen automatisch verdwijnen zodra je je browser afsluit.
Firefox heeft veel mogelijkheden als het gaat om je privacy. Je
kunt de dingen die de browser van je onthoudt tot in het kleinste
detail bepalen. Druk op de Alt-toets, kies Extra, Opties en ga
naar het tabblad privacy. In dit scherm vind je meerdere opties.
Lees ze goed door en geef aan wat je wilt laten schoonmaken.
Plaats een vinkje bij Geschiedenis wissen zodra Firefox sluit
en klik hierachter op Instellingen. Hier kun je precies aanvinken welke items Firefox automatisch moet vergeten bij het afsluiten. Om de sporen in Google Chrome automatisch te verwijderen, heb je een extra uitbreiding nodig. Deze heet Click&Clean
en vind je in de Chrome-webstore via de link http://tiny.cc/
click&clean. Na het toevoegen van de uitbreiding zal Click&Clean
een extra programma downloaden. Ook dit dien je te installeren.
Vervolgens kun je met de Click&Clean knop in Google aangeven
welke onderdelen je wilt schoonmaken. Nadat je je keuze hebt
gemaakt, kijk je bij Opties. Plaats een vinkje bij Extra en Verwijder privégegevens wanneer Chrome sluit.
Klik in Internet Explorer op het tandwiel icoontje en kies Internetopties. Plaats een vinkje bij Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten. Klik op de knop Verwijderen en bepaal
welke onderdelen je wilt laten opschonen. De bovenste optie
heet Gegevens van favoriete websites behouden en is handig om niet uit te schakelen. Hiermee blijf je bijvoorbeeld ingelogd bij Markplaat en Google als je deze site hebt toegevoegd als
favoriet.
Uiteraard hoef je het schoonmaken
niet te automatiseren. De geschiedenis en andere persoonlijke gegevens kun je in Firefox, Chrome en
Internet Explorer ook handmatig
verwijderen.
In al deze browsers werkt de toetscombinatie Ctrl+Shift+Del
om je browsercache leeg te maken.

Vind je al die live-tegels in het startmenu van Windows eerder
verwarrend dan overzichtelijk, dan kun je ze eenvoudigweg weghalen. Het volstaat zo'n tegel met de rechtermuisknop aan te
klikken en Van start losmaken te selecteren. Heb je per ongeluk de verkeerde tegel verwijderd, dan kun je hem met hetzelfde
gemak weer terugplaatsen, open het startmenu via de Windows
toets, klik de betreffende app met de rechtermuisknop aan en
kies Aan start vastmaken. Hier is ook de optie Aan taakbalk
vastmaken beschikbaar. Via een eenvoudige sleepbeweging
verplaats je de tegel naar de gewenste locatie binnen je startmenu. Op deze manier kun je het startmenu helemaal personaliseren.
Kon jij het scherm vullende startscherm van Windows 8 wel
waarderen? Geen nood, klik in het Windows systeemvak, dit vind
je helemaal onderaan rechts, het pictogram van het Actiecentrum aan en klik op de knop Tabletmodus. Overigens kun je dat
ook langs een andere weg doen, open het startmenu en kies Instellingen, Persoonlijke instellingen. Ga naar de rubriek
Start en activeer de schakeloptie Start op volledig scherm
weergeven. En nu je toch in dit menu bent beland, je vind hier
eveneens de optie Kiezen voor welke mappen in start worden weergegeven. Via een eenvoudige schakelknop haal je bijvoorbeeld mappen als Documenten, Downloads, Muziek, Afbeeldingen, Persoonlijke map en Netwerk terug. En wil je
eigenlijk een andere kleur voor je startmenu en voor de taakbalk
en het actiecentrum? Open dan de rubriek Kleur, duid de gewenste kleur aan en activeer de optie Kleur op de taakbalk, in
Startmenu en Actiecentrum weergeven.
We gaan ervan uit dat je, evenals heel veel andere gebruikers,
via de gratis upgrade van Windows 7 of 8.1 naar Windows 10
bent overgestapt. In de meeste gevallen gebeurt die overstap
vlekkeloos, maar wat als je toch niet tevreden bent met die upgrade en je liever terugkeert. Dat hoort in principe probleemloos
te kunnen. Open het Windows startmenu en kies Instellingen.
Klik op Bijwerken en beveiliging en ga naar de rubriek Systeemherstel. Als het goed is, tref je hier de optie Terug naar Windows 8.1 of 7 aan. Let wel, deze optie is slechts een maand
lang beschikbaar na je update naar Windows 10.
Druk dan op de knop Aan de slag.
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