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”
•
•
•
•
•
•
•

November/December 2011

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

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl

Hoogstraat 11
6071 JM Swalmen
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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.

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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BESTANDEN WISSEN.

Colofon

Ik wil mijn computer verkopen maar hoe kan ik alle bestanden
wissen die op de harde schijf staan?
Als je bestanden op de harde schijf wist, haal je daarmee niet
het bestand weg. Het bestand staat nog steeds op de harde
schijf, al is het niet langer toegankelijk. Zelfs als het bestand
wordt overschreven is het nog steeds mogelijk om het originele
bestand deels terug te halen met behulp van speciale programma's. Als je een bestand permanent wilt verwijderen, dan
doe je dat met een zogeheten shredder-programma.
File Shredder is een gratis programma waarmee je bestanden
permanent verwijdert.
Je vindt het programma op www. fileshredder.org.
Klik op de rode knop Download File Shredder 1.15 Mb om het
programma te downloaden.
Installeer vervolgens het programma.
LET OP! De bestanden die je met File Shredder verwijdert zijn
niet meer terug te halen. Als je nog een kopie van de bestanden
wilt maken doe dit dan nu.
Start het programma. Klik in het menu aan de linkerzijde op
Add File(s). Selecteer vervolgens de bestanden die je permanent wilt verwijderen en klik op Openen.
Je ziet nu dat de geselecteerde bestanden aan de lijst met te
verwijderen bestanden zijn toegevoegd. Klik nu in het menu
links op Shredder Settings. Selecteer het tabblad Algorithms.
In het keuzemenu kun je kiezen welke methode wordt toegepast
om de bestanden definitief te verwijderen.
Kies hier DoD 5220-22.M. Dit is
een veelgebruikte en beproefde
methode. Wil je het grondig aanpakken, kies dan Gutmann algorithm 35 passes.
Heb je een keuze gemaakt, klik
dan op OK. Klik onder de lijst op
de knop Shred Files Now om de
bestanden permanent te verwijderen.
Afhankelijk van de methode die je hebt gekozen kan dit even
duren.
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De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
24e Jaargang November / December 2011
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
105 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
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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

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

KLASSIEK MENU IN WORD.
CLUBAVONDEN 2011
3
1

november
december

CLUBAVONDEN 2012

2011
2011

De clubavond begint om
19.30 uur en duurt tot 22.30
uur.
Hiernaast ziet u de datums
van de clubavonden in 2012,
noteer deze alvast in uw
agenda.
BEURZEN
Op 4 en 5 november is in de
Jaarbeurs te Utrecht HCC digitaal. Info:www.hccdigital.nl
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5
3
7
6
4
8
13

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

De Algemene Leden Vergadering vind plaats op donderdag 22 maart 2012.
Pagina 4

Met het hulpprogramma UbitMenu krijg je de klassieke werkbalk
weer terug in Office.
Je kunt het programma downloaden op www.ubit.ch
Klik op UbitMenu International en scroll op deze pagina naar Nederlands. Klik op NL.exe.
Je start de installatie door te dubbelklikken op UBitMenuSetupNL.exe. Klik vervolgens op Uitvoeren. Klik op Volgende en
tenslotte op Voltooien.
Start een Office programma, bijvoorbeeld Word. Aan het lint is een nieuw
tabblad toegevoegd genaamd Menu.
Klik hierop en je ziet dat het klassieke menu is teruggekeerd. Alle functies die je kent uit eerdere versies
van het programma staan op hun vertrouwde plek.
Dit is ook het geval wanneer je gebruik maakt van Powerpoint
en Excel.
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VERSLEUTELDE USB-STICK.

BESTUURSMEDEDELINGEN.

Plaatst u wel eens privacygevoelige gegevens op een Usb-stick?
Zorg er dan voor dat die niet in verkeerde handen vallen. Met
het programma Rohos Mini Drive (free edition) stopt u al die
data in een beveiligde container.
U vindt het op www.rohos.com. De installatie vergt slechts enkele muisklikken. Stop vervolgens uw Usb-stick in de pc en start
het programma. Er verschijnt een venstertje waarin u uit een
drietal opties kunt kiezen. Klik hier op Encrypt USB drive.
Mini Drive detecteert uw stick automatisch (via Kies kunt u
eventueel een andere selecteren). Vul hier een stevig wachtwoord in, en herhaal dit. Bevestig met Maak schijf. Het programma maakt nu, met behulp van AES 256-bit, een versleutelde partitie, maximaal 2 GB in de gratis versie. Eventueel al aanwezige bestanden blijven onaangeroerd, maar een back-up lijkt
ons toch veiliger. Na afloop krijgt u in het hoofdvenster van Rohos Mini Drive via de link Bladeren toegang tot de versleutelde partitie (in uw verkenner). In de hoofdmap van de stick vindt
u ook Rohos Mini (Drive Portable) .exe terug, waarmee u ook
op andere pc’s uw versleutelde partitie kunt benaderen.
Het is tevens mogelijk een al bestaande map op uw harde schijf
aan uw Rohos partitie te koppelen. Klik hiervoor op Hide folder
in het hoofdvenster en blader naar de gewenste map. Zodra u
met Ok bevestigt, wordt de mapinhoud naar de Rohos partitie
verplaatst, in de map symlinks.
Wilt u de map weer terug, ga dan op dezelfde manier te werk,
alleen krijgt u deze keer ook de optie Unhide folder te zien.
Zodra u hierop klikt wordt de map teruggezet.
Via de knop Opties in het hoofdvenster kunt u nog een aantal
instellingen wijzigen. Zo kunt u er voor zorgen dat u een icoontje
in het systeemvak van Windows te zien krijgt of dat de versleutelde partities automatisch worden ontkoppeld wanneer u zich bij
Windows afmeld.
Wilt u ooit uw wachtwoord aanpassen, klik dan op Tools in het
hoofdmenu en kies Wachtwoord wijzigen.

Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:

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 november / december
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Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;
Marianne Schmitz;

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

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.
FEESTCOMMISSIE.
De heren Harry Frenken en Wiel Menten zijn in september op de
bestuursvergadering geweest en er is volop gediscussieerd wat
er zo al ondernomen kan worden voor het 25 jarig bestaan.
Om iets te organiseren voor de Computerclub is niet gemakkelijk
daar de leeftijd ook een grote rol speelt.
Vanuit het bestuur en de feestcommissie waren enkele voorstellen waaruit een beslissing genomen werd.
Meer nieuws hierover op pagina 7.
INTERNET OP DE CLUBAVOND.
In overleg met de school is een oplossing gevonden voor het
draadloze internet op de clubavond. Er is in ons lokaal een router
bijgeplaatst en deze blijft in de toekomst staan. Deze router is
op de clubavond van september uitgetest en hij werkt prima en
valt ook niet meer weg.
De CalCuluS november / december
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CONTRIBUTIE 2012
Op verzoek van de penningmeester, zie verslag Algemene Leden
Vergadering 24 maart 2011, worden de leden die geen automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie voor 31
december 2011 te voldoen.
Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt 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 2011.
Het bestuur

Computer Club Swalmen

Verander de instelling van de zoekopdracht van Elk formaat
naar Groot, voor een betere kwaliteit fotobestanden. Open een
afbeelding die u bevalt en bewaar hem door met de rechtermuisknop te klikken, voor Afbeelding opslaan als te kiezen en een
plek te selecteren die u eenvoudig kunt terugvinden, bijvoorbeeld de map Afbeeldingen.
Open deze map, klik met rechts
op de foto die u zojuist hebt
opgeslagen en kies Als bureaubladachtergrond
gebruiken.
Wilt u liever direct kiezen uit
meerdere foto's vanaf uw computer? Download dan een verzameling bureaubladafbeeldingen. Ook deze zijn te vinden via Google. De zoekterm windows
8 wallpaper collection werkt goed. De foto's zijn meestal verpakt in een zip-bestand, dat u zelf via de rechtermuisknop moet
uitpakken voordat u de afbeeldingen kunt gebruiken.
De verkenner in Windows 8 krijgt een ribbon of
lands een lint. Dit moet de instellingen van de
toegankelijk maken.
Als u Office 2010 gebruikt, bent u al bekend met
het lint.
Zonder Windows 7 compleet te verbouwen en in te
grijpen in systeembestanden, kunt u met STDU Explorer nu al van soortgelijke functies in de verkenner
profiteren. STDU Explorer
vervangt de standaardverkenner niet, maar is een
gratis programma waarmee u verkenner taken
kunt uitvoeren om uw bestanden, foto's en documenten te beheren. STDU Explorer is gratis bij
bruik en u vindt het op www.stdutility.com
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TOVER WINDOWS 7 OM IN WINDOWS 8.
Het duurt nog even voordat Windows 8 in de schappen ligt, maar
voor wie niet wil wachten, is er
goed nieuws. Met een paar kleine ingrepen geeft u Windows 7
het uiterlijk van Windows 8 en
voorziet u de verkenner van
een lint (ribbon).
Een nieuw besturingssysteem
heeft een nieuw uiterlijk, en
daar is Windows 8 geen uitzondering op.
Enthousiastelingen hebben leuke skinpacks samengesteld
waarmee u Windows 7 eenvoudig kunt voorzien van een Windows 8 uiterlijk.
Surf naar http//windows7themes.net/windows-8-themes
en download Windows 8 Transformation Pack. Het archiefbestand dat u binnenhaalt heet windows-8-transformationpack.zip en u dient het zelf uit te pakken. Voer de installatie uit
via 8 Skin Pack 1.0.exe en herstart uw computer. Open vervolgens uw configuratiescherm en kies Vormgeving en persoonlijke instellingen, Het thema wijzigen. Onder Geïnstalleerde thema's kunt u nu op Windows 8 Aero activeren klikken
om dit thema in te stellen. Hiermee wordt het uiterlijk van Windows aangepast, waaronder de kleuren en de doorschijnendheid
van de verschillende vensters.
U kunt altijd terugschakelen naar de oorspronkelijke vormgeving
van Windows door Het thema wijzigen opnieuw te openen en
een standaardthema te activeren.
Via het configuratiescherm kunt u Windows 8 Transformation
Pack vervolgens verwijderen.
Het geactiveerde thema heeft
een eigen bureaubladachtergrond, maar dit onderdeel kiezen we liever zelf. Surf naar
Google en klik op Afbeeldingen. De zoekterm Windows
8 wallpapers geeft een goed
resultaat.
De CalCuluS november / december
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25 JAAR COMPUTER CLUB SWALMEN.
Beste leden,
De Computer Club Swalmen bestaat in 2012 alweer 25 jaar.
Wat gaat de tijd snel!

Er is tijdens de Algemene Ledenvergadering van
24 maart 2011 een feestcommissie opgericht.

De heren van de feestcommissie
hebben heel hard gewerkt en zijn
met allerlei leuke voorstellen gekomen.
We willen jullie in spanning laten
en daarom alleen de datum bekend maken.

We hopen dat alle leden en partners 12 mei 2012
al een plekje voor de Computer Club in hun agenda
willen geven.
In de volgende
meer informatie.

CalCulus

volgt

Tot 12 mei 2012 alvast!!
De feestcommissie en het bestuur.
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WEETJES.

ANONIEM INTERNETTEN.

Niet alleen jongeren hebben hun hart verpand aan internet. Uit
een recent onderzoek van Memo2 is gebleken dat vijftigplussers
net zo graag online winkelen, bankieren en e-mailen. Meer dan
de helft van de ondervraagde oudere surfers zegt zelfs niet meer
zonder internet te kunnen.

Als u een website bezoekt, laat u een slakkenspoor achter in de
logbestanden van de server waar de website draait. Het IP-adres
dat u achterlaat vindt u op www.whatismyipaddress.com.
Hierbij is goed te zien dat aan de hand van het IP-adres ook locatiebepaling mogelijk is, soms zelfs griezelig nauwkeurig.
UltraSurf leidt het verkeer vanaf uw computer om via een andere
server. Hierdoor krijgt de website een anoniem IP-adres te zien
en niet uw eigen IP-adres.
In tegenstelling tot vergelijkbare programma's vereist UltraSurf
geen ingewikkelde configuratie. Download het programma, pak
het zip-bestand uit en start UltraSurf met u1008.exe (10.08 is
de versie van UltraSurf). UltraSurf start uw standaardbrowser op
en u begint met anoniem surfen. Neem de proef op de som door
www.whatismyipaddress.com nogmaals te bezoeken. U ziet dat
u een ander IP-adres krijgt toegedeeld dat niet naar uw internetverbinding is te herleiden.
Het is te downloaden op: www.ultrareach.com

Bij het installeren van nieuwe software moet je soms weten welke versie van Windows je gebruikt. Zeker als je zelf een installatiebestand wilt downloaden, moet je vaak kiezen uit verschillende versies. De keuze tussen Windows XP, Vista en 7 is redelijk
eenvoudig, maar soms moet je ook weten of je de 32-bitversie
of de 64-bitversie moet downloaden. Als het je bij het lezen van
deze termen al begint te duizelen voor de ogen, dan is er goed
nieuws. Er is een eenvoudig trucje waarmee je snel kunt zien
welke Windows versie je moet hebben. Klik op Start en vervolgens met de rechter muisknop op Deze computer. Kies voor
Eigenschappen en in het volgende venster zie je welke versie
van Windows je hebt. Als er bij Windows XP geen getal genoemd
wordt, kun je er van uitgaan dat je de 32-bitversie hebt.

LINKEN NAAR WEBMAIL.

Het Taiwanese Transcend beweert een Usb-stick te kunnen maken die tot 2 terabyte aan data kan opslaan met Usb 3.0.

Als u Gmail of een andere webmaildienst gebruikt in plaats van
een mailprogramma als Windows Live Mail, weet u dat het fout
gaat als u op een website op een mailadres klikt. Windows Live
Mail wordt gestart en u kunt niets verzenden omdat het programma niet is ingesteld.
GmailDefaultMaker vangt dit af en stuurt u door naar uw webmaildienst. Hoewel de naam anders doet vermoeden, ondersteunt GmailDefaultMaker ook Hotmail en Yahoo.
GmailDefaultMaker vangt geen bijlagen af. Rechts klikken op een
bestand en kiezen voor Kopiëren naar / E-mailontvanger
werkt dus niet. GmailDefaultMaker vereist geen ingewikkelde
installatie. Het enige wat u hoeft te doen is aan te geven welke
webmail u wilt gebruiken en vervolgens kunt u alles via die
dienst mailen.
Het is te downloaden op: http://gmaildefault.codeplex.com

Begin volgend jaar wil Google Europa veroveren met zijn televisiedienst. In de VS is dat voorlopig nog niet gelukt.
Google TV is televisie kijken en surfen tegelijk.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Ben je benieuwd wat wanneer waar in Nederland is gebeurd? Via
de website www.watwaswaar.nl vind je wat je zoekt in drie
stappen. Voer eerst de locatie in. Druk daarna op Enter en bepaal vervolgens met je muisaanwijzer de exacte locatie. Aan de
rechterkant vind je nu alle informatie die beschikbaar is. De
kaarten en foto’s die je tegenkomt zijn met een hoge resolutie
ingescand, zodat je ze heel nauwkeurig kunt bekijken.
Microsoft claimt een snelheidswinst te noteren van 30 tot 70 procent op de meeste systemen bij gebruik van Windows 8.
Tevens krijgt Windows 8 standaard ondersteuning voor Usb 3.0
ingebouwd. Usb 3.0 is tien maal sneller dan Usb 2.0.
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WEG IS NIET ECHT WEG.
Zodra u een bestand weggooit via de prullenbak, wordt het bestand niet vernietigd. Het besturingssysteem markeert de ruimte
van het bestand als beschikbaar. Zolang hier geen nieuwe gegevens worden geschreven, kunt u het bestand meestal eenvoudig
terughalen met MiniTool Power Data Recovery. Het programma
beschikt over krachtige functies. Kies voor Undelete recovery
als u gewiste bestanden wilt zoeken. Met CD/DVD recovery
haalt u zo veel mogelijk gegevens van een beschadigde cd of
dvd. De instelling Digital Media Recovery is speciaal bedoeld
voor het herstellen van gegevens van uw digitale camera of van
geheugenkaarten. De overige opties van MiniTool Power Data
Recovery zijn alleen voor experts geschikt. MiniTool Power Data
Recovery is gratis voor thuisgebruik.
Het is te downloaden op: www.powerdatarecovery.com
MAIL ARCHIEF.
Voor wie afhankelijk is van e-mail is er een doemscenario dat
voor slapeloze nachten kan zorgen, op een kwade dag crasht uw
computer, Gmail of Hotmail wordt gehackt en u bent alles kwijt.
Met MailStore kunt u dit drama eenvoudig voorkomen. Geef aan
welk mailprogramma u gebruikt of welke webmaildienst u wilt
archiveren. MailStore kopieert alle berichten naar een goed doorzoekbaar archief. Het archief kunt u bewaren op een extern opslagmedium, bijvoorbeeld een (grote) usbstick of externe schijf.
MailStore biedt ook enkele exporteerfuncties om uw mail van het
MailStore-archief terug te krijgen naar uw mailprogramma.
Het is te downloaden op: www.mailstore.com
EINDE FTD, WELKOM SPOTNET.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er gevochten wordt om piraterij
tegen te gaan. Zo sneuvelde onlangs FTD. Het gat dat hiermee
ontstond werd snel opgevuld door Spotnet. Nog nooit was het zo
eenvoudig om films binnen te halen via nieuwsgroepen, en dat
was vast niet de bedoeling van Stichting Brein. Een betaald account bij een usenet-provider is aan te raden om optimaal gebruik te maken van Spotnet.
Het is te downloaden op: www.snelrennen.nl/spotnet
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LET OP VOOR KETTINGBRIEVEN.
Een goed manier voor spammers om snel aan veel emailadressen te komen is het maken van een kettingbrief. Ook
wij ontvangen deze regelmatig. Vaak belooft Microsoft enkele
miljoenen als je het bericht doorstuurt naar iedereen die je kent,
maar soms dreigen ze ook je account op te heffen als je niet binnen een paar dagen het bericht vijftig keer doorstuurt.
Veel mensen sturen deze berichten door met als toevoeging, je
weet maar nooit, het kan in ieder geval geen kwaad.
Als je verschoond wilt blijven van spam, is het dus een goed idee
om deze kettingbrieven te negeren en er niet aan mee te doen.
GRATIS VIRUSBESCHERMING.
De tool met de weinig originele naam van Anti-Malware
(www.malwarebytes.org)is een lichte virusscanner die de pc
controleert op allerlei schadelijke software. De kracht van het
programma ligt vooral in het herkennen en verwijderen van trojans, spyware, adware en rootkits, maar de tool verwijdert ook
virussen. Scannen gaat razendsnel en de database wordt voortdurend geüpdatet. In de freeware versie ontbreekt enkel een
actieve online bescherming en je kunt geen automatische zoekopdracht instellen die op bepaalde tijden de harde schijf doorzoekt. Deze functies zitten alleen in de volledige versie en kost
25 dollar.
TIP. Als je deze populaire tool installeert op een geïnfecteerde
pc, kan malware de installatie mogelijk blokkeren. Hernoem het
installatiebestand om dit te omzeilen.
UITGEBREIDE INPAKKER.
De kracht van de tool PeaZip (www.peazip.org) ligt in de ondersteuning van exotische bestandformaten zoals 7z,Gzip of
WIM. Hierdoor steekt deze tool duidelijk met kop en schouders
uit boven concurrenten WinZip of WinRar. Daarnaast ondersteunt de tool uiteraard ook de gangbare formaten ZIP, RAR,
TAR en ARC. Desgewenst kun je de archives versleutelen of met
een eigen keyfile beveiligen, zodat het bestand zonder die keyfile
niet meer geopend kan worden. Je installeert PeaZip op een
USB-stick zodat je ingepakte bestanden altijd en overal kunt uitpakken. Let er tijdens de installatie op dat je aangeeft dat je PC
Speed Up niet wilt installeren. Op het tabblad Archive kun je
onder Format Options bestanden in delen opsplitsen.
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WINDOWS WIL NIET MEER STARTEN.

WINDOWS UPDATE.

U kunt eerst de herstelmethodes van Windows zelf uitproberen.
In eerste instantie roept u het geavanceerde opstartmenu van
Windows op, houd na het inschakelen van de pc de F8-toets
ingedrukt.
Probeer het eerst met de optie Veilige Modus. Lukt het u op die
manier op te starten, dan kunt u alvast uw data veilig stellen.
Bovendien hebt u nu ook toegang tot heel wat ingebouwde reddingstools waarmee u het systeem wellicht weer aan de praat
krijgt (zoals het systeemherstel).
Lukt het niet met de veilige modus, probeer in het opstartmenu
dan de optie Laatst bekende juiste configuratie uit.
Die is vooral nuttig als Windows weigert nog op te starten omwille van een hardwarematig probleem.
Deze functie zorgt er voor dat Windows automatisch weer de
(register) instellingen zal inladen waarmee het besturingssysteem de laatste keer probleemloos is opgestart.
Zowat het laatste toevluchtsoord in Windows is de herstelomgeving. Dat kunt u (in Windows 7) normaliter oproepen vanuit het
geavanceerde opstartmenu, waar u dan Uw computer herstellen selecteert (deze functie kunt u desnoods ook oproepen door
uw systeem met de Windows installatie-dvd op te starten).
Nadat u zich dan met een administrator-account hebt aangemeld, kunt u het met Opstartherstel proberen.
Staan er belangrijke (niet gebackupte) data op uw schijf die u
absoluut terugwilt, dan is het van het grootste belang dat u niets
meer naar die schijf schrijft.
U kunt er zelfs beter niet meer van opstarten.
Zaak is eerst uw gegevens veilig te stellen en dat kan met een
live cd, zoals bijvoorbeeld Ubuntu (www.ubuntu.com) of een
meer specifieke herstel-cd als The Ultimate Boot CD
(www.ultimatebootcd.com).
Mogelijk ligt het euvel niet aan Windows, maar heeft een of andere hardwarecomponent de geest gegeven.
Afhankelijk van uw bios (moederbord) krijgt u bij het opstarten
dan wellicht biep geluidjes te horen.
Die kunnen u helpen het probleem te diagnosticeren, op
www.computerhope.com/beep.htm vindt u in elk geval de beep
codes die kunnen waarschuwen wat voor een probleem zich
voordoet in de bios.

Windows Update, de updatefunctie van het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld, is inmiddels standaard opgenomen
in Windows. Dit onderdeel van het besturingssysteem installeert
elke nacht nieuwe updates. Die zijn erg belangrijk voor uw beveiliging, want in veel gevallen gaat het om reacties van softwareontwikkelaars op fouten die aan het licht zijn gekomen. Het
gaat daarbij vaak om fouten die door hackers kunnen worden
gebruikt om kwaadaardige praktijken uit te voeren. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een fout in uw browser.
Als cybercriminelen u weten te verleiden om een gehackte webpagina te bezoeken, kan de browser via die systeemfout worden
gebruikt om van afstand en zonder, uw toestemming malware op
uw computer te installeren. Updates repareren zulke lekken.
Daarbij is het onvermijdelijk dat ze bijna altijd achterlopen en
pas uitkomen nadat de fout in de software al weken of zelfs
maanden bekend is.
Hoewel updaten een belangrijke klus is, kan hij ook voor
hoofdpijn zorgen. Updates
generen pop-ups, vragen u
bepaalde programma's af te
sluiten of willen dat de computer opnieuw wordt opgestart.
Daarom negeren veel gebruikers updates liever, of ze
schakelen het automatisch updaten uit als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Dat is echter bijzonder onverstandig. Zonder
updates loopt uw computer achter de feiten aan en wordt hij niet
optimaal beschermd. Schakel het automatisch downloaden en
installeren van updates daarom weer in wanneer een andere gebruiker van uw pc deze optie heeft uitgezet, en ontneem hem of
haar de mogelijkheid om hem opnieuw uit te schakelen.
Windows Update schakelt u weer in via Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Windows Update, Automatische updates in- of uitschakelen.
Selecteer hier de aanbevolen optie in om updates automatisch te
installeren en zet ook een vinkje bij alle andere opties. Klik daarna op OK.
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