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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

Google heeft in 2015 meer dan 780 miljoen advertenties geblokkeerd vanwege phising, misleiding en malware.
Wereldwijd kijken 75 miljoen mensen hun films en series via
Netflix. Althans, dat is het aantal abonnementen. Het werkelijke
aantal kijkers ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger.
WhatsApp wordt binnenkort voor iedereen helemaal gratis. Tot
nu toe moesten veel gebruikers nog jaarlijks betalen om appjes
te verzenden.

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

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

In 2015 zijn twee keer zoveel Android- als iOS-apps gedownload.
In 2013 lag het aantal app-downloads nog ongeveer gelijk.

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

We leren het nooit, zoek daarom een goed paswoord. De meest
gebruikte wachtwoorden in 2015 zijn, 123456, password,
12345678, qwerty, 12345.

Google gaat stoppen met de fotodienst Picasa. Gebruikers worden overgehaald om Google foto's te gebruiken.
Instituut Beeld en Geluid heeft naast oude tv- en radiobeelden
nu ook games in haar archief. Spelmaker uit de jaren 80 Radarsoft heeft klassiekers als Eindeloos en Hopeloos gedoneerd.
Binnenkort krijgen smartphones en tablets een ingebouwde simkaart. De nieuwe standaard zorgt ervoor dat u van provider kunt
verwisselen zonder de kaart te wisselen.
Nederlanders surfen gemiddeld twee uur per dag op internet.
Dat is 34 procent langer dan vier jaar geleden.
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl

KPN klanten kunnen binnenkort contactloos betalen. De simkaarten worden voorzien van een nfc-chip, die voorlopig alleen nog
door Rabobank klanten kan worden benut.

De Franse overheid wil een nieuwe toetsenbordindeling. Nu is
het lastig om accenten op letters te typen, waardoor veel mensen ze achterwege laten.

Oplage:
100 Exemplaren

CLUBAVONDEN
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3
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augustus
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oktober
november
december

2016
2016
vakantie
vakantie
2016
2016
2016
2016

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
Draag zoveel mogelijk je
naamplaatje zodat je voor
iedereen herkenbaar bent.
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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
NAAMPLAATJE.
Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje te
dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.
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 juli/augustus 2016 moet uiterlijk vóór 15 Juni 2016 bij de redactie binnen zijn.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
De CalCuluS mei / juni 2016
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Converteren.
Om direct met de deur in huis te vallen, we doen File Blender
sowieso tekort met deze bespreking. Het programma is dusdanig
handig en veelzijdig dat het niet lukt om alle mogelijkheden te
bespreken. Het toverwoord van File Blender is converteren, oftewel omzetten naar een ander formaat. File Blender toont een
klein schermpje waar naar je een bestand kunt slepen. Dit mag
bijvoorbeeld een pdf, fotobestand of filmbestand zijn. Afhankelijk
van het type bestand toont File Blender de mogelijke opties. Bij
een pdf-bestand krijg je bijvoorbeeld de optie om de pagina's op
te splitsen. Als je een jpg-foto naar het File Blender-venster
sleept, kun je de afbeelding omzetten naar png, bmp of andere
indeling. Met Resize maak je de afbeelding kleiner. Filmbestanden zijn eveneens eenvoudig om
te zetten naar een ander formaat. Als jouw
smartphone bijvoorbeeld geen avi-bestanden
kan afspelen, maakt File Blender er een mp4bestand van. Ook mp3's kun je dankzij File
Blender eenvoudig omzetten naar een andere
indeling of omgekeerd. Dit laatste zal vaker voorkomen, bijvoorbeeld als je per ongeluk een flac-muziekbestand hebt gedownload. Sleep het flac-bestand naar het File Blender-venster en laat
het bestand omzetten naar een hoogwaardige mp3. File Blender
overschrijft originele bestanden niet, het programma maakt een
map aan genaamd Out en bewaart hierin het eindresultaat. Het
programma heeft geen installatieprocedure, je start het via Windows verkenner met het bestand File Blender.exe.
Downloaden: www.sector-seven.net/software/fileblender
Promocode.
Wanneer u iets online bestelt, krijgt u vaak de gelegenheid een
promocode (promotionele code) in te vullen die u recht geeft op
een korting. Jammer natuurlijk wanneer u niet over zo'n code
beschikt. Hoewel, soms hebt u geluk en brengt het internet raad.
We hebben al vaker meegemaakt dat we googelen naar iets als
promocode (naam van winkel of bedrijf) en dat
we inderdaad stuiten op een code die nog geldig
blijkt te zijn. Er zijn trouwens sites die zulke promocodes verzamelen.
Kijk maar eens op de sites,www.promocode.nl
of www.promocode.be.
De CalCuluS mei / juni 2016
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GRATIS.
Windows 8.
Bijna iedereen is natuurlijk al overgestapt naar Windows 8.1 of
10, maar als er nog lezers zijn die Windows 8 gebruiken moeten
ze heel snel naar 8.1 overstappen. Microsoft brengt sinds januari
geen veiligheidsupdates meer uit voor Windows 8. Updaten naar
8.1 doe je gratis via de Windows Store.
Weg met toolbars.
Een grote ergernis voor veel computergebruikers is ongewenste en ongevraagde
software, die vaak ook nog moeilijk te
verwijderen is. Antivirusfabrikant G Data
heeft een gratis programmaatje gemaakt
waarmee je irritante werkbalken en adware verwijdert van je pc. Het werkt probleemloos samen met antivirus-programma's van andere merken.
Downloaden op: https/secure.gd/dl-gdcleanup.
Op de Algemene Ledenvergadering hadden we weer een jubilaris.
Huub Hendricks was 25 jaar lid van de Computer Club Swalmen.
Door het bestuur en de leden werd hij dan ook in het zonnetje
gezet en werd er een lekkere streekmand aangeboden.
Nogmaals proficiat.

UIT ETEN VIA iDEAL-APP.
Met je mobiel een aankoop of etentje betalen? Vanaf april werd
de iDeal-app uitgerold. Door het scannen van een QR-code op
de geprinte rekening/bon wordt men doorgeleid naar de mobiel
bankieren-app van de eigen bank en kan er afgerekend worden
met de mobiele pincode.
De app werkt met speciale QRcodes met daarin het iDeal-logo.
De app is verkrijgbaar in de App
Stores van Apple en Google en
wordt ondersteund door alle Nederlandse banken.
De CalCuluS mei / juni 2016
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TIPS.
Telefoons versleutelen.
Een smartphone of tablet verlies je nog eenvoudiger dan je laptop. Niet heel fijn als zo'n toestel in verkeerde handen valt. Op
iOS stel je encryptie in door een pincode in te stellen. Als je al
een pincode hebt, kun je controleren dat alles versleuteld is door
de app Instellingen te openen en te gaan naar Touch ID en
toegangscode of Toegangscode als je geen Touch iD hebt.
Vul je pincode in en ga helemaal naar onderen. Als daar staat
Gegevensbeveiliging is ingeschakeld, weet je dat je apparaat is versleuteld.
Gebruik je overigens nog een viercijferige pincode? Nu je hier
toch bent, kun je deze direct even wijzigen naar een zescijferige
code die veiliger is. Hiervoor tik je op Wijzig toegangscode.
Vervolgens voer je de huidige code in en tik je daarna op Toegangscodeopties / 6-cijferige code. Voer vervolgens twee
keer zo'n code in en je bent weer een stuk veiliger.
Voor Android is het eveneens nodig
een pincode in te stellen, maar daarna
moet je nog handmatig de interne opslag versleutelen. Een pincode stel je
in door naar de app Instellingen te
gaan en bij Persoonlijk te kiezen voor
Beveiliging. Vervolgens tik je op
Schermvergrendeling en kies je voor
PIN of Pincode (de exacte naamgeving is afhankelijk van de Androidversie en het merk van je toestel). Vul twee keer je gewenste
pincode in, kies hoe je meldingen wilt weergeven en tik op Gereed. Vervolgens kun je kiezen voor Telefoon / Tablet versleutelen bij Encryptie.
Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen en dat de lader
is aangesloten en tik op Telefoon / Tablet versleutelen. Je
apparaat zal een paar keer opnieuw opstarten, waarna het versleutelen wordt gestart. Let wel dat versleutelen op Android voor
een aanzienlijke prestatievermindering kan zorgen. Nieuwere
chips in smartphones en tablets hebben hardware ondersteuning
voor versleuteling en die zijn sneller, maar oude soc's kunnen
daar wat moeilijker mee overweg.
De CalCuluS mei / juni 2016
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Windows opruimen met CCleaner.
Zowel Windows als andere programma's laten veel resten achter
in moeilijk vindbare mappen. Ook in het register blijven vaak
nutteloze verwijzingen achter. Om dit handmatig na te lopen is
een monnikenwerk. Ook is het voor de gewone pc-gebruiker ondoenlijk om uit te zoeken wat er weg mag en wat er nog nodig
is. Het programma CCleaner neemt je deze taak uit handen.
Je vind het programma op www.piriform.nl/ccleaner. Hier
klik je op Download Free Version en Free Download. Onder
aan de kolom CCleaner Free vind je tenslotte nog een knop
Download. Bij de installatie kies je in het uitvalmenu voor Nederlands als taal. Verwijder ook de vinkjes die je worden getoond in het scherm voor de installatie. Verder spreekt de installatie voor zich.
Wanneer je CCleaner opstart, is het onderdeel
Cleaner al geselecteerd. Klik op de knop Analyseren om te bekijken wat er opgeruimd kan
worden. Alle gevonden bestanden kunnen zonder problemen worden verwijderd. Let er wel
op dat CCleaner ook je prullenbak leegmaakt
en lijstjes met recent gebruikte bestanden opruimt. Als je deze zaken gebruikt, haal dan de
betreffende vinkjes weg en klik nogmaals op
Analyseren. Klik ten slotte op Schoonmaken om de bestanden
definitief te verwijderen. Dit kun je eventueel een paar keer herhalen zodat alles weg is.
Ook het register kan worden opgeschoond door CCleaner. Activeer links het Register en klik op Scannen op fouten. Klik
rechtsonder op Herstel geselecteerde fouten, klik op Nee,
dan op Herstel alle geselecteerde fouten. Klik dan op Sluiten. Dit kun je eventueel een paar keer herhalen zodat alles weg
is. De map Prefetch van Windows verzamelt veel gegevens en
kan door CCleaner automatisch worden leeggemaakt. Ga hiervoor in het rechtermenu naar Opties en klik dan op Insluiten.
Klik rechts op Toevoegen en in het menu Insluiten zet je een
bolletje voor Station of Map en bij bestandstypen voor Alle bestanden. Klik vervolgens op Bladeren en ga naar de map
C:\Windows\Prefetch, klik op Ok en nogmaals op Oke. Zodra
het schermpje Waarschuwing verschijnt klik je op Ja. Vanaf nu
wordt de map Prefetch automatisch leeggemaakt door het gebruik van CCLeaner.
De CalCuluS mei / juni 2016
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TIPS VOOR WINDOWS.
Windows 10 verwijderen.
Gebruik je Windows 7 of 8.1? Dan is de kans groot dat Microsoft
ongevraagd de installatiebestanden voor Windows 10 alvast
heeft gedownload. Wanneer je van plan bent om binnenkort de
overstap te maken is dat natuurlijk geen enkel probleem. Wanneer je geen behoefte hebt aan Windows 10, dan is het zonde
van de 3 Gb. schijfruimte die wordt ingenomen door de installatiebestanden. Om nog maar te zwijgen over de ergernis van de
herhaalde verzoeken om te upgraden. In het verleden gebeurde
dat via een registeraanpassing dat ze niet meer opnieuw werden
gedownload. Er is nu echter een handig programma waardoor je
niet zelf meer in het register hoeft te rommelen. Het programma
heet GWX Control Panel en is te downloaden op:
http://ultimateoutsider.com/downloads
Na de installatie van het programma zie je de toestand op jouw
computer met betrekking tot Windows 10. Klik op Click to Delete Windows 10 Download Folders en bevestig de vraag met
Ja om schijfruimte vrij te maken. Klik vervolgens op Click to
Disable Get Windows 10 App (remove icon).
De tekst in deze knop verandert, klik er niet nogmaals op want
dan activeer je de app juist weer.
Vastklikken.
Als je de Windows-toets ingedrukt houdt
en op de pijltjestoetsen drukt, verplaats je
het huidige programmavenster over je
scherm. Dit werkt alleen in nieuwe Windows versies. Afhankelijk
van je Windows versies kun je het venster ook naar de hoeken
slepen en loslaten. Zo krijg je meerdere vensters overzichtelijk
op je scherm zoals jij dat wilt. AquaSnap gaat een stapje verder
en maakt het nog eenvoudiger om vensters geordend vast te
zetten. Door een Windows venster vast te pakken met je linkermuisknop en heen-en-weer te schudden, wordt het venster
transparant en als bovenste venster getoond. Nogmaals schudden maakt deze weergave ongedaan. De gratis versie van AquaSnap biedt geen ondersteuning voor meerdere schermen. Als je
snel aan de slag wilt met AquaSnap, is het filmpje op de website
van de makers een aanrader.
Downloaden op: www.nurgo-software.com
De CalCuluS mei / juni 2016
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Zoeken in Google.
Standaard kom je in Nederland bij Google.nl terecht. Dat betekent meer dan dat de interface in het Nederlands staat. Google
zal je ook altijd eerst Nederlands content proberen voor te schotelen. Maar wat als je nu niet land gebonden wilt zoeken?
Vroeger kon je dan surfen naar www.google.nl/nrc. Die nrc stond
voor No Country Redict. Sinds eind 2014 heeft Google het echter
wat veranderd. Nu moet je echt de landcode gebruiken, dus
www.google.de voor Duitsland of www.google.fr voor Frankrijk.
Via Instellingen uiterst rechts onderaan op de startpagina kun
je via Zoekinstellingen en Talen desgewenst ook een andere
taal kiezen.
Onderweg bankieren.
Toch onderweg bankieren? Het is veiliger om de app te gebruiken dan de mobiele website. Start dus de bankierenapp van de
bank om saldo te bekijken of een betaling te doen. Kies ook liever een mobiele dataverbinding in plaats van een hotspot.
Phishing en Spam.
Op internet blijft het uitkijken voor phishing en spam. U kent ongetwijfeld de zogenaamde mailtjes van uw
bank met de vraag even in te loggen. Deze
phishingmails worden steeds slimmer. Ze
zien er tegenwoordig erg professioneel uit
met nauwelijks spelfouten. Ook komen ze
niet meer alleen van de bank, maar bijvoorbeeld ook van webwinkels zoals Bolcom of
Wehkamp.
Ordinaire spam is ook nog altijd een probleem. Het gaat niet alleen om de bekende aanbiedingen voor viagra of mails van Nigeriaanse prinsen met een bijzonder geldprobleem. Spamberichten
bevatten vaak bijlages met virussen. U krijgt bijvoorbeeld een
nepmail van Amazon met de factuur voor een bestelling. Wie deze opent kan rekenen op een virus.
Dus, spam meteen verwijderen zonder te openen.
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 mei / juni 2016
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TIPS VOOR WHATSAPP.
Chats per e-mail versturen.
Chats met een bepaalde contactpersoon kunt u per e-mail versturen. Zo kunt u een eenvoudige back-up van uw belangrijkste
chats maken. U ontvangt hiermee een tekstbestand per e-mail,
dat u handig met uw favoriete teksteditor kunt bekijken en doorzoeken (al kent WhatsApp zelf ook een zoekoptie, via het vergrootglas). Om een chat per e-mail te versturen, opent u eerst
de chat met de bewuste contactpersoon.
Onder Android gaat u naar het menu Meer en vervolgens Chat
e-mailen. Op de iPhone tikt u op de naam van de contactpersoon en vervolgens E-mail chat. U krijgt de optie om ook media, zoals afbeeldingen en video's, als bijlage toe te voegen, wat
uiteraard wel voor een veel forser e-mailbericht kan zorgen. Er
wordt vervolgens een e-mailbericht opgesteld met de chat als
bijlage en eventueel de media. Kies een ontvanger en u kunt het
versturen, bijvoorbeeld naar uzelf.

Emoji's.
Microsoft heeft een uitgebreide verzameling emoji's (emoticons), ze staan op
http://emojipedia.org/microsoft, waar
u ze ook kunt kopiëren en plakken. U hoeft
er echter niet het internet voor op. Klik
met de rechtermuisknop op de Windows
taakbalk en kies Schermtoetsenbordknop weergeven. In het systeemvak verschijnt de bijhorende knop. Klik die aan
om een virtueel toetsenbord op te roepen, onderaan ziet u dan
een emoji-toets. Probeer ook de andere categorieën uit op de
onderste toetsenrij en druk op de pijltjestoets aan de linkerkant.
In Windows Mail verschijnen de emoji's in kleur, in andere applicaties zijn ze doorgaans zwart/wit. U kunt zo'n emoticon echter
selecteren in uw tekst en die net als gewone tekst een andere
kleur meegeven.
Windows Update.

Chatgroepen.
U kent de groepen in WhatsApp om contact te houden met een hele groep personen, zoals uw gezin of de mensen in uw
woonwijk. Om een groep aan te maken,
gaat u naar het chat scherm. Onder iOS
ziet u hier de optie Nieuwe groep. Bij
Android vindt u die optie in het menu. Vul
het onderwerp in, kies eventueel een afbeelding en nodig contacten uit. Bij een bericht dat u zelf hebt
verstuurd kunt u zien wie het hebben gelezen en wanneer. Tik
daarvoor lang op een bericht en dan op info (I). Wilt u niet overladen worden met meldingen, dan kunt u de chatgroep stilhouden. Een groep kan maximaal 100 personen bevatten.
Verzendlijst maken.
Voor het maken van een verzendlijst gaat u onder Android naar
het Chats scherm. Kies in het menu voor Nieuwe verzendlijst.
Op de iPhone tikt u op het Chats scherm op Verzendlijsten.
Voeg nu contacten toe aan de verzendlijst. Zij moeten, om uw
bericht te kunnen ontvangen, wel uw mobiele nummer in hun
adresboek hebben staan.
De CalCuluS mei / juni 2016
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Windows Update is een essentiële functie van Windows 10, het zorgt ervoor
dat je systeem veilig wordt gehouden
met digitale pleisters. In oudere Windows versies was het eenvoudig om dit
onderdeel uit te schakelen. Hoewel het
aan te raden is om de automatische
update functie altijd actief te laten is
het ook mogelijk om deze uit te schakelen. Met Win Updates Disabler
krijg je dit snel voor elkaar. In het tabblad Uitschakelen kies je de Windows
onderdelen die je wilt uitschakelen. Je hebt de keuze uit Windows Updates, Security center, Defender en de Firewall. Plaats
een vinkje voor de onderdelen die je wilt uitschakelen, klik op Nu
toepassen en na de volgende herstart is je keuze uitgevoerd. Je
maakt de aanpassingen ongedaan door Win Updates Disabler
opnieuw te starten. Activeer de onderdelen via het tabblad Inschakelen. Omdat Win Updates Disabler rommelt aan de
grondvesten van Windows wordt het programma door sommige
beveiligingssoftware als onveilig bestempeld.
Downloaden op: www.site2unblock.com
De CalCuluS mei / juni 2016
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WINDOWS 10 TIPS.
Tegels verkleinen.
Er zijn tegels die veel ruimte innemen en die kun je verkleinen.
De Edge tegel, als u deze hebt laten staan, is bijvoorbeeld wel
erg nadrukkelijk aanwezig. Om deze meer in lijn met de andere
tegels te brengen klikt u er met de rechtermuisknop op om vervolgens in het contextmenu onder Formaat wijzigen voor Normaal te kiezen. Nog meer ruimte bespaart u door op Klein te
klikken, maar het wordt dan misschien wat erg priegelig.
Passieve tegel toevoegen.
Er zijn twee soorten tegels, actieve en passieve. Installeren van
een passieve tegel is een kwestie van een programmasnelkoppeling slepen uit de lijst mat alle programma's naar het tegeltableau, ofwel, klik op Start en daarna op Alle Apps. U ziet nu
alle geïnstalleerde programma's in een lijst die precies lijkt op
die uit de oude startmenu's van voorgaande Windows versies.
Om bijvoorbeeld Windows Paint toe te voegen als tegel klikt u
onder Accessoires op Paint en sleept deze snelkoppeling, met
de muisknop nog altijd ingedrukt, ergens naar een vrij plekje in
de tegelverzameling. Hoewel het tijdens het slepen even niet zo
lijkt, blijft óók de oorspronkelijke snelkoppeling na het aanmaken
van de tegel gewoon bestaan.
Tegelopties.
De actieve tegels hebben doorgaans specifieke instelmogelijkheden. Als voorbeeld nemen we de weertegel. Standaard staat de
thuislocatie van deze tegel, voor Nederlandse gebruikers, ingesteld op Amsterdam. Om deze locatie te veranderen, klikt u met
de linkermuisknop op de weertegel, waarna de achterliggende
app opstart. Zoek naar uw eigen woonplaats, selecteer deze en u
ziet een uitgebreide weersvoorspelling verschijnen in de app.
Zodra u de app sluit ziet u, wellicht na even wachten, de tegel
ook omschakelen naar de nieuwe locatie om aldaar een mini
weerbericht te tonen.
Laptop gebruikers kunnen desgewenst kiezen voor het automatisch aanpassen van de locatie. Klik daarvoor op de weertegel en
vervolgens in de weerapp op het tandwieltje linksonder in beeld.
Schakel in het venster Instellingen onder Algemeen de optie Altijd mijn locatie detecteren in en sluit de app.
De CalCuluS mei / juni 2016
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WhatsApp is zowat de meest gebruikte app in Nederland.
Hoog tijd om eens goed te kijken naar je privacy-instellingen,
want WhatsApp heeft daar namelijk niet zo'n goede reputatie
mee. Wat kun je doen om jezelf toch een beetje anoniem te houden op WhatsApp? Je houdt er de NSA niet mee buiten, maar
een pincode op de app weerhoudt dieven of nieuwsgierige vrienden er wel van dat ze je berichten niet kunnen lezen.
WhatsApp heeft van zichzelf geen mogelijkheid een pincode in te
stellen, maar je kunt wel van andere apps gebruik maken. Dat
kan op Android met de gratis app WhatsAppLock, maar interessanter is het (eveneens gratis) WhatsLock. Daarin zitten nog
een paar extra features, zoals een neppe pincode waarmee je de
app wel opent maar bepaalde gesprekken
alsnog onzichtbaar maakt. Ook heeft
WhatsLock een optie waarmee je voorkomt
in een dronken bui vervelende stalkberichtjes naar iemand gaat sturen.
Wat waren ze berucht, de blauwe vinkjes.
Wanneer bij een bericht je blauwe vinkjes te
zien krijgt, betekent dit dat de ander het bericht heeft gelezen. Bij Instellingen, Account en Privacy kan
je leesbewijzen uitschakelen. Hiermee ziet de ander niet wanneer je het bericht hebt gelezen. Echter krijg je van de ander
ook geen blauwe vinkjes te zien als zij jouw bericht hebben gelezen. In groepsgesprekken kan je de blauwe vinkjes niet uitschakelen.
Als je een ander telefoonnummer krijgt, of je stapt bijvoorbeeld
over naar een andere provider, dan hoef je gelukkig via WhatsApp niet iedereen je nieuwe nummer door te geven. Bij Instellingen, Account, Nummer wijzigen kan je je telefoonnummer
veranderen. Je chatgeschiedenis blijft hiermee behouden en je
contacten krijgen bij je profiel direct het nieuwe nummer te zien,
maar wel is het handig als je hen ook het nieuwe nummer doorgeeft. Zo voorkom je dat ze je bijvoorbeeld met een SMS of telefonisch niet te pakken krijgen. Ook je WhatsApp-account, de
groepen en je profiel worden zonder dat je het merkt overgezet
naar je nieuwe telefoonnummer. Om je nieuwe nummer te activeren moet je je nieuwe simkaart met het nieuwe nummer in je
telefoon doen.
De CalCuluS mei / juni 2016

Pagina 9

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

TIPS.
Webcam uit.
Je hoort wel eens dat mensen zonder het te weten door hun eigen webcam worden geobserveerd. Als je daar bang voor bent,
ben je dus niet de enige. De effectiefste en veiligste bescherming
tegen zo'n spionage is het afplakken van je camera met een
stukje tape, pleister of stickertje. In plaats daarvan kun je ook
de webcam deactiveren. Druk op de toetsencombinatie Win+R.
Typ in het vak devmgmt.msc en druk op Ok. Open de categorie
Beeldapparaten (camera's en scanners) in het Apparaatbeheer. Zoek je camera op in het lijstje met apparaten en klik er
met de rechter muisknop op. Kies vervolgens Uitschakelen.
Wanneer je de camera weer nodig hebt, klik je er weer op met
de rechter muisknop op en kies je voor Inschakelen.`
Schijf vol.
Als je merkt dat de opslagruimte van je harde schijf of SSD bijna
vol is, voeren de meeste mensen een aantal standaardhandelingen uit. Via het configuratiescherm kun je grote programma's
verwijderen die je niet meer gebruikt en je kunt natuurlijk een
hulpprogramma als CCleaner aan het werk zetten. Dit alles gaat
voorbij aan grote bestanden die je zelf hebt gemaakt en allang
weer vergeten bent. Bekend zijn tijdelijke bestanden van een
downloadprogramma, films die je nooit meer bekijkt of grote
voorbeeldbestanden van een programma. Windows Verkenner
schiet te kort om de ruimtevreters snel op te sporen en dat is precies waarmee GetFolderSize je
kan helpen. GetFolderSize werkt het beste vanuit
de Verkenner. Klik met de rechtermuisknop op
een map of schijfletter en kies GetFolderSize. Het
voert een kort onderzoekje uit en toont vervolgens hoeveel ruimte de onderliggende mappen
innemen. Vervolgens kun je de inhoud bekijken
met Windows Verkenner en handmatig je bestanden verwijderen. Let op: verwijder nooit bestanden of mappen waarvan je niet weet waarvoor ze dienen. Standaard toont GetFolderSize de omvang in megabytes (MB's), terwijl gigabytes (GB's) vaak handiger zijn. Klik op de knop MB en
kies hier voor Gigabytes om de weergave aan te passen.
Downloaden op: www.getfodersize.com
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Goede wachtwoorden.
Hoe veilig zijn uw wachtwoorden? Typ voor de grap eens veelgebruikte wachtwoorden in op de site blog.kaspersky.com/
password-check. De kans dat u schrikt is vrij groot, want internetcriminelen zijn goed in het kraken van wachtwoorden. Om
toch een sterk wachtwoord te kiezen, kunt u het beste de eerste
letters gebruiken van een wachtzin. Een voorbeeld maakt het
duidelijk. Kies bijvoorbeeld de zin, Mijn computer heeft een
harde schijf van 256GB!. Dat word afgekort Mchehsv256GB!.
Dat is al redelijk veilig. U maakt het nog veiliger door tekens te
vervangen. In dit geval kunt u de e door een 3 vervangen en de
s door een $. Zo krijgt u Mch3h$256GB!. Volgens eerdergenoemde site van Kaspersky heeft een gewone pc er meer dan
10.000 eeuwen voor nodig om dit wachtwoord te kraken! Een
goed wachtwoord is niet alleen belangrijk voor het beveiligen
van uw pc, smartphone of tablet. Ook bij onlinediensten is een
degelijk wachtwoord essentieel. Op smartphones en tablets zijn
de vingerafdruk scanner in opkomst. Die bieden een veilig alternatief voor het wachtwoord.
Uitkijken bij installeren.
Helaas proberen veel, met name gratis, softwarepakketten extra
software mee te installeren. De makers van de pakketten hopen
zo een zakcentje bij te verdienen, maar ze zorgen voor veel ergernis bij gebruikers. Op zulke ongevraagde programma's zit u
waarschijnlijk niet te wachten. Het is bijvoorbeeld software om
de pc sneller te maken of toolbars voor uw browser of opruimprogramma's. Om te voorkomen dat u plots zit opgezadeld met
deze ongein is het programma Unchecky een aanrader. De software waarschuwt bij installatie van nieuwe programma's voor
ongewenste software. Unchecky is niet feilloos, dus blijf zelf
opletten, maar het kan u zeker behoeden voor ongewenste installaties. Downloaden op: www.unchecky.com
Locatiedata uit foto's halen.
Bedenk dat foto's locatiegegevens kunnen bevatten door de gpsontvanger in uw camera. Haal deze gegevens uit de metadata
voordat u ze online zet om te voorkomen dat uw locatie uitlekt.
Onder Windows doet u dat als volgt: Klik met rechts op de foto,
kies Eigenschappen, selecteer het tabblad Details en klik op
Eigenschappen en persoonlijke gegevens verwijderen.
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