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
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voor leden van CCS
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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.

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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FOTORONDLEIDING IN GOOGLE MAPS.

Colofon

Op Google Maps kon je al aan de hand van foto’s het gebied van
jouw keuze beter bekijken. Nu kun je zelfs een stapje verder
gaan en een heuse 3D fototour starten. Alle openbare foto’s die
zijn geplaatst van, zeg Eiffeltoren, worden met een speciale software aan elkaar gekoppeld, zodat je als het ware een fotorondleiding in 3D krijgt.
Tik in het zoekvak de bezienswaardigheid van je keuze in en klik
op Volg een fotorondleiding die in een van de gevonden resultaten aan de linkerkant verschijnt.
Deze functie vraagt wel dat je de functie MapsGL hebt geactiveerd in Firefox en Chrome. Zodra je in een van deze browsers
de website van Google Maps opent, www.maps.google.nl,
krijg je de vraag Ervaar MapsGL. Klik hier op om deze functie
te activeren.
In Internet Explorer wordt MapsGL niet ondersteund.
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Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

CLUBAVONDEN
september
2012
oktober
2012
november
2012
december
2012

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

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

WACHTWOORD WIJZIGEN IN HOTMAIL.
Het is belangrijk om regelmatig je wachtwoord te wijzigen. Zo
verklein je de kans dat onverlaten je accountgegevens bemachtigen en je e-mailadressen napluizen.
Surf naar www.hotmail.nl en log in met je accountnaam en
wachtwoord. Klik boven in het venster op je naam en in het
snelmenu op Accountinstellingen. Op de volgende pagina worden al je gegevens getoond. Klik op Wijzigen onder Accountbeveiliging. Vul de gevraagde gegevens in.
Als je wilt dat Hotmail je helpt te
herinneren om regelmatig het
wachtwoord te wijzigen, dan plaats
je een vinkje bij de optie Mijn
wachtwoord elke 72 dagen laten vervallen. Je krijgt dan automatisch bericht wanneer het tijd is
om je wachtwoord te vervangen.
Klik op Opslaan om het nieuwe
wachtwoord te bewaren.

Oplage:
100 Exemplaren
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HULP GEZOCHT !!!!
Op de bestuursvergadering
van 21 mei 2012 is besproken
dat er meer hulp moet komen
bij het opbouwen aan het begin van de clubavond, tafels
goed zetten en snoeren uitrollen etc. en aan het einde van
de clubavond alles weer opruimen en in de oude staat terugzetten. Het bestuur vindt
niet dat dit een taak is voor
het bestuur maar dat er ook
medewerking van de leden
mag zijn. Aangezien er
niemand is die dit een keer in
de maand voor vast wil doen
vinden wij dat iedereen maar
moet meehelpen.
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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.

Computer
Outlet
Roermond
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.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl

BELANGRIJK
Beste Leden,
Op 1 januari 2013 ben ik 25 jaar lid van de Computerclub en zit
al 20 jaar in het bestuur, waarvan vele jaren als vicevoorzitter
en ook al weer enkele jaren als voorzitter. Tevens verzorg ik
ook al jaren de internetsite, doe al jaren het clubblaadje en zorg
er tevens voor dat alles een beetje op orde verloopt.
Na 25 jaar vind ik het genoeg en omdat ik voor mijzelf heb besloten om in maart 2013 te stoppen is het bestuur dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het is toch niet zo dat er geen opvolgers zijn want dat zou jammer zijn voor zo’n gezonde vereniging als de Computerclub.
Ik wil wel gewoon lid blijven van de vereniging maar geen verantwoorde taak meer vervullen, en zal dan ook de internetsite
en het clubblaadje voorlopig blijven doen totdat er op kort termijn opvolgers gevonden zijn.
Er zijn toch wel enkele leden die af en toe een beetje vrije tijd
over hebben en het huidige bestuur willen aanvullen, het meeste werk kan allemaal thuis gebeuren.
Heeft u interesse laat het dan even weten aan een van de bestuursleden.

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

BESTE SERVICE
BESTE PRIJZEN
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.

64 BIT OF 32 BIT ?
Softwaremakers bieden vaak twee versies aan van hetzelfde
programma, 32 bit en 64 bit. Dit kunnen twee aparte downloads
zijn of in één intelligente download waarbij het installatieprogramma de juiste versie installeert. Sommige 32 bit
programma’s werken ook met een 64 bit versie, maar er zijn uitzonderingen waarbij dit niet mogelijk is. Omgekeerd gaat deze
vlieger niet op, een 64 bit ver4sie werkt niet onder een 32 bit
besturingssysteem.
In Windows 7 is het eenvoudig om te bekijken of u over een 32
bit of 64 bit besturingssysteem beschikt. Klik op Start, met de
rechtermuisknop op Computer en dan Eigenschappen. De
aanduiding 32 bit
of 64 bit vindt u
onder het kopje
Systeem
achter
Type systeem.

Arno Cretz
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PDF NAAR WORD.
Pdf-documenten zijn de standaard op internet als het gaat om
digitale documentatie. Een nadeel van deze indeling is dat u de
teksten niet kunt bewerken. Met Free PDF to Word Converter
is het eenvoudig om een pdf-document om te zetten naar een
Word-document. Zo kunt u de inhoud gebruiken in uw eigen documenten via uw tekstverwerker. Free PDF to Word Converter
is eenvoudig in gebruik. Start het programma en sleep het pdfdocument dat u wilt omzetten naar Convert your PDF Files in
het Free PDF to Word Converter-venster. Geef eventueel bij Select another folder een map op waar u het document wilt bewaren. Met Convert wordt het document omgezet, waarna u het
direct kunt open in Word. Afhankelijk van de complexiteit van
het pdf-document kan de vormgeving van het Word-document
afwijken. Naast de gratis versie bieden de makers een betaalde
pro- en standaardversie aan. Hiermee kunt u onder andere documenten bewaren in andere formaten als html of als afbeelding.
Voor het omzetten naar Word biedt de gratis versie ruim voldoende mogelijkheden. Het is te downloaden op: www.freepdf-to-word-converter.com

Computer Club Swalmen

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.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;

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

WORD NAAR PDF EN JPG.
De eenvoudigste manier om een bestand vanuit Word, Excel of
enig ander programma om te zetten naar pdf, is met een virtuele printer. ImagePrinter Free is hiervoor zeer geschikt en verschijnt na installatie tussen de lijst met afdrukapparaten. Alles
wat u afdrukt naar de virtuele ImagePrinter Free printer, kunt
u bewaren als pdf bestand. Daarnaast ondersteunt ImagePrinter Free enkele grafische formaten als png en jpg. Hiermee kunt
u een document ook bewaren als afbeelding. Open Options
ImagePrinter en geef bij Output folder aan waar u het doelbestand wilt bewaren, bijvoorbeeld op uw bureaublad. Ga vervolgens naar File format en kies de bestandsindeling (bijvoorbeeld
pdf of jpg) en bevestig met OK. Open nu een programma, geef
een afdrukopdracht en kies de printer ImagePrinter (in plaats
van uw printer). De afdruk rolt niet uit de printers, maar wordt
nu bewaard als bestand. Tijdens de installatie kan Windows een
waarschuwing geven. Dit heeft te maken met een vereist stuurprogramma. U dient de melding te accorderen om ImagePrinter
Free te gebruiken.
Het is te downloaden op: http://code-industry.com
De CalCuluS juli / augustus
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Het bestuur van de Computer Club is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is toch niet zo dat deze er niet zijn want dan
worden het donkere jaren voor een gezonde vereniging.
Mochten er dan toch nog mensen zijn die dat willen voorkomen
laat deze zich dan even melden bij een van de bestuursleden.
Veel werk is het niet en een zware taak al helemaal niet, maar
ze moeten er wel zijn.
Zelf stop ik met de taak als voorzitter in 2013 en als er nu al iemand is die dat wil overnemen dan kan hij een jaartje meelopen
en dan de taak overnemen om de club verder te leiden met de
andere bestuursleden.
Ook zijn we altijd nog op zoek naar enkele mensen die mee willen helpen bij het maken van het clubblaadje en eventueel bij
het vernieuwen en bijhouden van de internetsite.
Veel kennis is hiervoor niet nodig alleen maar wat vrije tijd.
Het is tegenwoordig gemakkelijk om bestanden uit te wisselen
via internet, dus bijna alles kan thuis gedaan worden.
Gaarne reacties.
De CalCuluS juli / augustus
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BESTANDEN VERWIJDEREN.

Deze ruimte was gereserveerd
voor een verhaaltje over
12 mei 2012 door een
van de leden.

Maar bij gebrek aan inzenders
blijft dit stukje blanco.

Windows laat tijdens normaal gebruik allerlei tijdelijke bestanden
achter op uw harde schijf. Tijdens het internetten gebeurt hetzelfde. Zoals het woord tijdelijk al doet vermoeden, kunt u de
bestanden missen zonder dat de functionaliteit van uw computer
wordt aangetast. Temp File Cleaner is een overzichtelijk hulpprogramma waarmee u in één scherm kunt aangeven welke onderdelen u wilt opruimen.
Standaard zijn alle tijdelijke bestanden geselecteerd, van cookies
tot prullenbak en van Windows Update-resten tot log-bestanden.
Kies de opties die u wilt schoonmaken, plaats een vinkje bij Test
run en klik op Clean. Temp File Cleaner voert een simulatie uit
van de schoonmaakactie. Boven in beeld ziet u bij Files deleted
het aantal verwijderde bestanden Bij Space cleaned staat de
schijfruimte die wordt vrijgemaakt. Verwijder het vinkje bij Test
run en klik opnieuw op Clean om de schoonmaak daadwerkelijk
uit te voeren.
Let op: behandel schoonmaakprogramma's als Temp File Cleaner met
aandacht en verwijder nooit onderdelen waarvan u niet weet waarvoor het
dient. Wees alert tijdens de installatie
van Temp File Cleaner om ongewenste
aanpassingen en werkbalken in uw
browser te voorkomen.
Het is te downloaden op: http://software.addpcs.com/tfc
NIEUWE VERSIE MICROSOFT ANTIVIRUS.
Waar veel beveiligingsbedrijven van de daken schreeuwen als ze
een nieuwe versie uitbrengen, is Microsoft heel stilletjes van versie 2 naar 4 gegaan.
Tot de verbeteringen behoort het automatisch verwijderen van zeer schadelijke malware. De nieuwe versie wordt via Windows
Update automatisch aan gebruikers aangeboden,
maar
zelf
downloaden
via
www.microsoft.com kan ook.
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HET INTERNET OP MET CHROME.

COMPUTER SCHOONMAKEN.

De webbrowser is een van de belangrijkste programma’s op je
computer. Of je nu het laatste nieuws leest, een video bekijkt,
aan het chatten bent of je bankgegevens checkt, je doet dat
waarschijnlijk in je browser. Chrome, de browser van Google,
heeft alles in zich om Internet Explorer en Firefox naar de kroon
te steken. Websites worden zeer snel geladen en zelfs ingewikkelde webapplicaties draaien bliksemsnel. Daarnaast heeft de
browser een strakke vormgeving, zonder afleidende knoppen of
menubalken. Verder ondersteund Chrome tabbladen, zodat je
meerdere pagina’s in één venster kunt openen. De volgorde van
deze sites is aan te passen en je kunt een tabblad zelfs uit de
browser slepen om deze in een eigen venster weer te geven.
Op die manier pas je Chrome aan je eigen werkwijze aan. Bovendien is de beveiliging prima in orde. Je surft veilig op internet
en je wordt gewaarschuwd zodra je op een phisingsite terecht
komt.
Gebruiksgemak.
Wanneer je Google Chrome voor het eerst start, valt de overzichtelijke interface meteen op. Alle functies zitten waar je ze
verwacht, daarom is browsen met Chrome zo efficiënt. Met de
gecombineerde zoek- en adresbalk, ook omnibox genoemd, ga je
nog makkelijker naar verschillende websites.
Stabiel en veilig.
Bij de ontwikkeling van Chrome werd de nadruk op veilig browsen gelegd. Als je een potentieel kwaadaardige site bezoekt, verschijnt er meteen een waarschuwing. Ook stabiliteit was belangrijk, als een tab vastloopt, heeft dat geen invloed op de andere
tabbladen.
Vertalen.
Chrome heeft standaard een vertaalfunctie ingebouwd. Als de
taal van een website die je bezoekt niet overeenkomt met de
taal van Google Chrome, vraagt de browser je automatisch of je
een vertaalde versie van de website wilt zien.
Aanpassen.
Je kunt Chrome geheel aan je eigen voorkeuren aanpassen, door
hem te voorzien van thema’s. Deze veranderen het uiterlijk en
maken hem kleurrijker, eleganter of grappiger. In de themagalerij van de Chrome Web Store download je speciale thema’s van
Google en internationale artiesten.

Voordat je in de computerkast duikt moet je de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Trek om te beginnen alle snoeren los. Het
is goed om jezelf te ontladen door bijvoorbeeld een kraan of een
verwarmingsbuis vast te pakken. Zorg voor een schone en nette
werkomgeving, raadpleeg de handleiding voor het openmaken
van de pc kast en raak geen schroefjes kwijt. Gebruik een zachte
kwast en een busje met perslucht om de kast van binnen schoon
te maken. Gebruik aansluitend de stofzuiger om het losse stof op
te ruimen en gebruik hierbij een rubberen opzetmondstuk. Ook
de ventilatoren kun je het beste met een kwastje schoonmaken.
Als je daar met de stofzuiger in de buurt komt, zorg er dan voor
dat de ventilatorbladen niet gaan draaien. Steek er een stokje
tussen of houd ze vast. Ventilatoren kunnen gemakkelijk kapot
gaan door een te hoge snelheid. Als je het zelf niet aandurft om
de computerkast van binnen schoon te maken, kun je het ook
laten doen bij een computerwinkel. Vaak kan dan meteen eventuele schade of slijtage veroorzaakt door de vuiligheid worden
opgespoord en gerepareerd. Natuurlijk kun je ook aan een handige bekende vragen om je uit de brand te helpen.
Hoe reinig ik mijn laptopscherm?
Steeds meer mensen kopen een laptop en logisch, je kunt hem
overal gebruiken, makkelijk op te bergen en nog mee te nemen
ook. De gebruiksaanwijzing geeft echter meestal alleen aan hoe
je hem niet schoon mag maken, wat kun je wel doen om de laptop goed schoon te houden ?
Voor gewoon stof, deze beeldschermen lijken het soms wel beter
aan te trekken dan een stofzuiger, volstaat natuurlijk een zachte
doek. De eerste vlekken gaan meestal ook nog wel weg met een
vochtige zachte doek. WC papier of keukenpapier is minder geschikt voor dit klusje, dit papier bevat houtvezels die kleine krasjes kunnen achterlaten op het scherm. Daarna is het echt aan te
raden een speciaal (tft)schoonmaakmiddel voor het beeldscherm
te gebruiken als het echt niet anders kan. Het wordt afgeraden
om andere schoonmaakmiddelen op het beeldscherm te gebruiken. Deze zouden de coating die over het scherm is aangebracht
kunnen aantasten. Spuit het schoonmaakmiddel altijd op de
doek en niet direct op het beeldscherm. Probeer het beeldscherm altijd in vloeiende doorgaande draaiende bewegingen
schoon te maken om streepvorming te voorkomen.
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VLC MEDIA PLAYER.
VLC Media Player staat erom bekend dat u er alle mediabestanden mee kunt afspelen. Versie 2.0 is voor een groot deel herschreven en bevat nu zelfs experimentele ondersteuning voor
Blu-ray.
Als u een video wilt afspelen, is het vaak zoeken naar de juiste
codec. Met VLC is dit alles niet meer nodig, er zijn weinig videoformaten die het programma niet aankan. VLC kan dan ook niet
ontbreken op de harde schijf van een filmliefhebber. Naast allerlei formaten speelt het ook dvd’s, video cd’s, disk images en
zelfs kabel tv af. Een weinig bekende, maar heel krachtige functie van VLC is bovendien dat het ook als streaming server functioneert. Alles wat het programma kan lezen, kan het ook streamen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld maar op één computer een
tv kaart hoeft aan te sluiten en VLC de beelden laat streamen
naar uw andere computers.
Onder de motorkap van VLC 2.0 is er heel wat gesleuteld, waardoor het decoderen efficiënter gebeurt als uw computer een multicore processor ondersteunde gpu heeft, in het bijzonder bij het
afspelen van H.264, MPEG 4, Xvid en WebM. Standaard staat dit
uitgeschakeld door in het menu Extra, Voorkeuren, Invoer en
Codecs, GPU versneld decoderen inschakelen aan te vinken.
Het gebruik van hardwareversnelling werkt niet alleen efficiënter, maar zorgt op een laptop ook dat de batterij langer meegaat
terwijl u een Video met VLC bekijkt.
De fontrendering is ook aangepakt, waardoor
de ondertitels een betere kwaliteit hebben. Bovendien kunt u de ondertitels nu overal op het
scherm zetten en eenvoudig vergroten en verkleinen, in MKV bestanden kunt u nu veel sneller en zonder onderbrekingen doorspoelen naar
willekeurige momenten in de video. VLC 2.0
bevat ook de eerste experimentele ondersteuning voor Blu-ray schijven, maar de menu’s
werken nog niet. Ook worden de AACS en
BD+DRM bibliotheken voor het afspelen van Blu-ray schijven
met kopieerbeveiliging niet meegeleverd, dus die moet u zelf
nog installeren. Verder werken de ontwikkelaars ook aan een
editie voor Android, maar die is op het moment van
schrijven nog niet officieel beschikbaar.
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Muiswijzer aanpassen.
Open het configuratiescherm en klik op Hardware en geluiden
( in XP op Printers en andere hardware) en Muis. Open het
tabblad Aanwijzers en selecteer onder schema de gewenste
muisaanwijzers. Klik op Ok om de keuze te bevestigen.
Speciale tekens (Symbolen).
Er zijn verschillende speciale tekens die je kunt gebruiken in je
teksten. Windows heeft een handig overzicht waarin je alle tekens kunt bekijken.
Klik op Start, Alle programma’s, Bureauaccessoires, Systeemwerkset en Speciale tekens.
Pictogrammen op bureaublad sorteren.
Als je veel pictogrammen op het bureaublad hebt staan, raak je
snel het overzicht kwijt. Gelukkig kun je de programma’s eenvoudig sorteren. Klik met de rechter muisknop op een lege plek
in het bureaublad. Ga naar Sorteren op (in XP op Pictogrammen schikken op) en selecteer een van de opties.
Programma’s vastmaken aan het Startmenu.
In de linkerkant van het Startmenu zie je een aantal
programma’s staan. De software die je het meest gebruikt komt
hier automatisch in te staan.
Om zelf een programma toe te voegen klik je met de rechter
muisknop op het programma en kies je voor Aan het menu
start vastmaken.
Taakbalk automatisch verbergen.
Als je het hinderlijk vindt dat de taakbalk de hele tijd in het zicht
is, kun je Windows de opdracht geven om hem automatisch te
verbergen. Klik met de rechter muisknop op Start en kies voor
Eigenschappen. Open het tabblad Taakbalk en plaats een
vinkje bij Taakbalk automatisch verbergen.
Klik op Ok om de instellingen op te slaan.
Programma’s automatisch opstarten.
Ga naar Start, Alle programma’s en klik met de rechter muisknop op Opstarten. Kies in het menu voor Verkennen. Sleep
de snelkoppeling van het programma dat je automatisch wilt laten opstarten naar deze map.
De CalCuluS juli / augustus

2012

Pagina 13

Computer Club Swalmen

TIPS VOOR WINDOWS XP, VISTA en 7.
Taakbalk verplaatsen.
Klik met de rechter muisknop op de taakbalk en haal het vinkje
weg bij Taakbalk vergrendelen. Versleep de taakbalk naar de
gewenste plaats. Klik wederom met de rechter muisknop op de
taakbalk en zet het vinkje terug bij Taakbalk vergrendelen.
Knippen en plakken.
Om een stuk tekst snel te kopiëren en te plakken zijn de volgende sneltoetsen erg handig. Selecteer de tekst die je wilt kopiëren
en druk op CTRL+C. Vervolgens gebruik je de toetsencombinatie CTRL+V om de tekst te plakken.
Kleur aanpassen.
Om de kleur van de vensterranden aan te passen klik je op
Start en Configuratiescherm.
Vervolgens klik je op Vormgeving en persoonlijke instellingen (in Vista op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen) en Kleuren van de vensterkaders wijzigen (in
Vista op Kleuren aanpassen) onder persoonlijke instellingen.
Selecteer de gewenste kleur en klik op Wijzigingen opslaan (in
Vista op Ok).
In XP open je het configuratiescherm, klik je op Vormgeving en
thema’s, Beeldscherm en Vormgeving. Kies de kleur onder
kleurencombinatie en klik op Ok.

Computer Club Swalmen

U kunt op elk moment een snapshot maken van een bepaald videobeeld, frame. Speel de video af en druk op de spatiebalk zodra u het frame te zien krijgt waarvan u een snapshot wil. Vervolgens opent u het menu Video en kiest u Snapshot maken.
Standaard wordt dat een png-bestand in de map c:\users\uwgebruikersnaam\pictures, maar via het menu Extra, Voorkeuren, Video kunt u zowel het pad als het formaat (png of jpg)
aanpassen.
Vindt u het lastig het exacte frame te selecteren voor het maken
van een snapshot, dan kunt u de Geavanceerde besturing in het
menu Weergave activeren. Onder de videobeelden verschijnt
dan een extra balkje waar u onder meer het knopje Beeld voor
beeld terugvindt, hiermee kunt u stapsgewijs en heel nauwkeurig door uw videobeelden wandelen. Met het knopje Maak video
snapshot blikt u dan het gewenste frame in.
Hebt u een video met een extern ondertitelingsbestand, zoals .srt, dan toont VLC Media Player normaliter ook de ondertitels
als u dat bestand dezelfde naam meegeeft als het videobestand
en het in dezelfde map plaatst. Toch niet? Open dan het menu
Video, Ondertitelspoor en verwijs naar het correcte bestand
via Bestand openen.

Lettertype grootte wijzigen.
In de meeste vensters en webpagina’s kun je de grootte van de
letters aanpassen. Houd de linker CTRL toets ingedrukt en beweeg het muiswieltje omhoog om de letters te vergroten. Om de
letters weer te verkleinen draai je het muiswieltje omlaag.

VLC Media Player ondersteunt al langer afspeellijsten, maar de
nieuwste versies doen dat op een meer gepolijste manier. Via
het menu Weergave, Afspeellijst, of met Ctrl+L, opent u de
afspeellijst, dat kan trouwens ook door bij het afspelen van een
video het contextmenu te openen en Afspeellijst te selecteren.
Klikt u een lege plaats in deze afspeellijst aan, dan kunt u bestanden of mappen toevoegen. Links van het zoekvak vindt u
een knopje om de weergave van de afspeellijst te wijzigen.

Verborgen bestanden weergeven.
Druk op de toetsencombinatie Windowstoets+E. Druk indien
nodig op de Alttoets om het menu op te roepen en klik achtereenvolgens op Extra en Mapopties. Open het tabblad Weergave en klik in het geavanceerde instellingen kader op Verborgen
bestanden, mappen en stations weergeven (in Vista en XP
op Verborgen mappen en bestanden weergeven. Klik op Ok
om het venster te sluiten.

Het kan gebeuren dat bij het bekijken van een video beeld en
geluid of beeld en ondertiteling niet synchroon lopen. Met VLC
Media Player stuurt u dat snel bij. Open het menu Extra en kies
Spoorsynchronisatie. Afhankelijk van de waarde, in seconden,
die u invult bij Audiospoorsynchronisatie en/of bij Ondertitelspoorsynchronisatie wordt de audio of de ondertiteling ten
overstaan van de beeldweergave versneld (positieve waarde) of
vertraagd (negatieve waarde).
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LIBERKEY.

LUID EN DUIDELIJK.

U hebt ongetwijfeld uw eigen favoriete freeware. Hoe handig zou
het zijn als u die overal onderweg met u mee kunt nemen.
Liberkey maakt het eenvoudig snel de leukste freeware te selecteren, die u vervolgens op een stick kunt zetten en in een
overzichtelijk startmenu kunt laten weergeven.
De opzet is eigenlijk zeer eenvoudig. U downloadt
een exe-bestand en geeft als installatiemap (de
rootmap van) uw usb-stick op. U komt vervolgens
terecht in een wizard die u de gelegenheid geeft
gratis applicaties te downloaden. De wizard stelt u
drie suites voor met 13, 84 en 145 toepassingen. U
beslist echter zelf welke toepassing binnen zo’n
suite u al dan niet op uw stick installeert. De hele
installatie verloopt dan nagenoeg geheel op de
achtergrond. Na afloop verschijnen de toepassingen in een soort startmenu, netjes opgedeeld in
verschillende rubrieken. Dit menu haalt u tevoorschijn vanuit het
systeemvak of via een sneltoets.
Extra installaties.
Als u naar de site surft (http://www.liberkey.com) leest u
dat er circa 300 verschillende toepassingen beschikbaar zijn, nog
een stuk meer dan de grootste suite.
Bijkomende toepassingen laten zich moeiteloos opzoeken en installeren, het Liberkey startmenu heeft hiervoor overigens een
zoekfunctie ingebouwd. Vanuit het Liberkey contextmenu is het
verder mogelijk de online catalogus op eventuele updates van
geïnstalleerde toepassingen te laten controleren, die haalt u dan
met een muisklik binnen.
Startmenu.
Naast een overzicht van alle toepassingen die u via Liberkey
hebt geïnstalleerd, vindt u in het startmenu ook een tabblad terug met de applicaties die u het meest hebt gebruikt, evenals
een overzicht van recent geopende documenten. Om snel toegang te krijgen tot uw draagbare documenten voorziet Liberkey
in een snelkoppeling naar een aparte submap. Liberkey laat
zich vergaand aanpassen vanuit een configuratiemenu. Dat gaat
van het aanpassen van de interface van de notificaties, tot het al
dan niet automatisch vernieuwen van de bestandslocaties wanneer u via Liberkey een nieuwe applicatie installeert.

Schrikt u zich soms ook van de volumeverschillen in uw MP3 collectie?
Tijd voor MP3Gain.
Dit tooltje trekt namelijk volautomatisch het volume van alle
nummers gelijk.
MP3Gain is een open source programma dat u gratis kunt downloaden op http://mp3gain.sourceforge.net/. Op dit moment
is mp3gain-win-1_2_5.exe de meest gedownloade versie.
De installatie is erg simpel. Vink bij Language Files nog wel
even Dutch aan, zodat u MP3Gain straks in het Nederlands kunt
gebruiken.
Onder de balk met de grote knoppen ziet u Normaal Volume
staan, dat een waarde van 89,0 Db heeft. Dat is het richtvolume
dat MP3Gain voor al uw MP3 bestanden zal gebruiken. Vindt u
dat wat aan de stille kant, verander de waarde dan bijvoorbeeld
naar 92,0 Db. U kunt zelf op zoek gaan naar het ideale volume
door met een paar nummers te experimenteren. Alle wijzigingen
die MP3Gain in uw bestanden aanbrengt zijn immers omkeerbaar
zonder kwaliteitsverlies, uw mp3’s worden namelijk niet opnieuw
gecodeerd. Wilt u een hele cd normaliseren, dan klikt u op de
knop Open Map/Album.
Wilt u specifieke nummers selecteren, dan gebruikt u Open Bestand(en) en klikt u de nummers aan terwijl u CTRL ingedrukt
houdt. MP3Gain gaat niet meteen aan de slag, dus u kunt meerdere nummers en albums toevoegen.
Selecteert u een map, dan zal MP3Gain
automatisch ook de liedjes in eventuele
submappen toevoegen. Om uw hele collectie te normaliseren, hoeft u dus enkel
de hoofdmap te kiezen en vervolgens
geduldig wachten tot de lijst gevuld
wordt.
Druk tot slot op Nummer Analyse, zodat MP3Gain het huidige volume van de
liedjes kan bepalen. Zodra dat gebeurd
is, drukt u op Nummer Niveau om de
volumes om te zetten naar het richtniveau.
Dat kan een hele poos duren maar het resultaat is de moeite
waard.
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