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

September / Oktober 2012

Computer Club Swalmen
Meander 44
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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

De CalCuluS september / oktober

2012

Pagina 2

De CalCuluS september / oktober

2012

Pagina 15

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

GOOGLE EARTH.

Colofon

Met Google Earth installeert u een complete atlas op uw computer, waar bij u in een mooie weergave iedere uithoek van de wereld kunt bestuderen. Open de website www.google.com/
earth en klik op Google Earth 6 Downloaden.
Google probeert de browser Chrome op uw computer te installeren, als u daar geen behoefte aan hebt, haalt u de twee vinkjes
weg. Klik vervolgens op Akkoord en Downloaden. Download
het installatiebestand en voer GoogleEarthSetup.exe uit. Na
even wachten, verschijnt er een mooie wereldbol op uw scherm.
Typ onder Search bijvoorbeeld een adres en bevestig met Zoeken. U vliegt vervolgens naar de gevraagde bestemming.
U kunt met Google Earth zeer veel bekijken, zoals 3D-gebouwen
en foto’s. Leuk is ook om de maan en planeet mars te verkennen. Ga hiervoor naar Weergave/Op onderzoek gaan en selecteer Maan of Mars.
Naast de desktopversie zijn van Google Earth ook apps voor de
iPhone, iPad en Android toestellen ontwikkeld.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
25e Jaargang September / Oktober 2012
Verspreiding:
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100 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

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

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Swalmen

OMGEVING VERKENNEN.
Onderweg op reis kent u de weg meestal niet zo goed. Google
Maps is een uitgebreide plattegronddienst, waarmee u de omgeving van iedere locatie makkelijk verkent. Surf naar
www.maps.google.nl en typ bijvoorbeeld een naam van een
dorpje of een adres. Er verschijnen suggesties in beeld. Klik op
de juiste locatie, waarna de bijbehorende plattegrond op uw
scherm opent. Gebruik het scrollwieltje van uw muis om in of uit
te zoomen. U schuift de kaart door de linkermuisknop ingedrukt
te houden en de muis in de goede richting te bewegen. Op de
meeste geografische plekken kunt u op straatniveau inzoomen.
Bij veel westerse bestemmingen is het zelfs mogelijk om
panoramafoto’s van straten te bekijken, waardoor het net lijkt of
u zelf door een wijk of dorpje wandelt. Sleep het oranje poppetje
naar de plattegrond. Alle straten die blauw kleuren, bekijkt u
desgewenst in panoramaweergave. Laat het oranje poppetje op
een geschikte plek los. Klik op de pijlen om virtueel door straten
te wandelen.
Handig is dat u Google Maps ook eenvoudig op een smartphone
gebruikt, zodat u overal eenvoudig de weg vindt.
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CLUBAVONDEN
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september
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2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

21

maart
2013
Ledenvergadering.

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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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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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.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
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.
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.
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 september / oktober
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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.

ALLE MEDIAS AFSPELEN.
Op een nieuwe computer loopt u al snel tegen het probleem aan
dat Windows Media Player niet alles afspeelt. U hebt codecs nodig, dat is hulpsoftware die verschillende bestandstypen kan afspelen. K-Lite Codec Pack kan met 99 procent van alle bestaande media extensies overweg. Op www.codecguide.com/
download_kl.htm vind u drie versies, Baisc, Standard en
Full. Als u af en toe een gedownload filmpje kijkt, kunt u vooruit
met het basispakket. Voor de regelmatige consument is de standard versie het beste. In dit pakket zit, naast het codec pakket
ook Media Player Classic, een lichtere versie Van Windows Media
Player die prettig in gebruik is. Klik op Download en selecteer
een mirror om de download te starten. Tijdens de installatie van
het Standard pakket kunt u aangeven welke typen bestanden
Media Player Classic moet afspelen. Ook kunt u aangeven van
welke typen media thumbnails, ofwel afbeeldingen van de inhoud, in Verkenner gemaakt moeten worden. Kies vervolgens de
setup van uw speakerbestanden, 2,1,5,1, enz. en installeer het
geheel. U kunt voortaan alle media afspelen.
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WEETJES.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Ouderen kiezen veilige wachtwoorden.
Uit een onderzoek onder zeventig miljoen internetgebruikers is
gebleken dat de wachtwoorden die 55+ers kiezen gemiddeld
dubbel zo veilig zijn als die van jongeren. Mensen die jonger zijn
dan 25 jaar kiezen over het algemeen de makkelijkst te kraken
wachtwoorden. Daarna wordt bij elke oudere leeftijdsgroep de
veiligheid beter. Dit is het grootste onderzoek dat ooit gedaan is
naar de veiligheid van wachtwoorden.

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.

Behang tegen wifi inbraken.
Er komt een nieuw wapen tegen het inbreken op andermans
draadloze netwerk. In Frankrijk is een behang ontwikkeld dat het
wifi signaal binnen de muren van je huis houdt. Buren en mensen op straat kunnen dus niet meer meeliften op jouw netwerk.
Het behang blokkeert alleen bepaalde frequenties, zodat je mobiele telefoon gewoon blijft werken. Nu maar hopen dat het behang er een beetje leuk uitziet.

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
Nieuwe domeinnamen.
Aan de tijd van makkelijk te onthouden domeinnamen lijkt binnenkort een einde te komen. Het is sinds kort namelijk mogelijk
om extensies achter de punt te registreren met een vrije lengte.
Dus, in plaats van .nl, .com of .org
surf je binnenkort
naar .overheidnl, .politie of .wolterskluwer.
Downloadsnelheid.
Vanaf 1 januari 2013 zullen internet providers hun snelheden
realistischer communiceren naar hun klanten. De snelheden zullen gebaseerd zijn op TNO-onderzoek.
ANWB - TomTom.
De ANWB en TomTom gaan verkeersinformatie delen.
ANWB gebruikt TomToms realtime verkeersinformatie en TomTom HD Traffic krijgt incidentgegevens van de ANWB.
KLM biedt Wifi.
Vliegtuigmaatschappij KLM - Air France gaat in 2013 wifi aan
boord aanbieden. KLM gaat eerst experimenteren in twee vliegtuigen. Afwachten maar.
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De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

CLUBAVONDEN IN 2013.
3
7
7
4
2

januari
februari
maart
april
mei

2013
2013
2013
2013
2013

6
5
3
7
12

juni
september
oktober
november
december

2013
2013
2013
2013
2013

De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op 21
maart 2013.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Beste leden,
Ik heb heel veel foto’s gekregen van de aanwezige mensen op
het feest.
Deze foto’s heb ik verwerkt in een PowerPoint presentatie en willen wij graag presenteren op 6 september.
U bent van harte welkom.
Groetjes Kelly
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WINDOWS 8.

SCHIJFOPRUIMING GEBRUIKEN.

Het nieuwe besturingssysteem Windows 8 komt eind oktober beschikbaar voor het grote publiek, heeft Tami Reller, Chief Financial Officer van Microsoft, bevestigd.
Eind oktober zijn ook de
upgrades
beschikbaar.
Windows 8 zal in de VS
voor slechts 40 dollar te
installeren zijn op een
computer met Windows
XP, Vista of Windows 7.
Wat de prijs voor upgrades wordt in Nederland is
nog niet bekend.
Wie tussen 2 juni 2012 en 31 januari 2013 een Windows 7 pc
koopt, kan voor € 14,99 upgraden naar Windows 8.
Meer info op:
windows.microsoft.com/nl-NL/windows/home

Met het programma Schijfopruiming dat standaard aanwezig is
in Windows, kun je Windows zelf laten aangeven welke mappen
en bestanden zonder gevaar verwijderd kunnen worden.
Klik op Start en selecteer achtereenvolgens Alle programma’s,
Bureauaccessoires, Systeemwerkset en Schijfopruiming.
Kies in Windows Vista nu voor Bestanden van alle gebruikers
van deze computer.
Kies het schijfstation dat je wilt opschonen (doorgaans C:) en
klik op OK.
Na enige tijd is het programma klaar met het berekenen van de
schijfruimte die vrijgemaakt kan worden.
Op het tabblad Schijfopruiming zie je de bestanden die verwijderd kunnen worden.
Als je wilt weten welke bestanden er exact worden weggegooid,
kies je een van de onderdelen in de lijst en klik je op Bestanden
weergeven in het kadertje eronder.
Deze optie is trouwens niet bij elk onderdeel beschikbaar.
Na een klik op Ok en Bestanden verwijderen (en op Ja als je
Windows XP gebruikt) wordt de schijfruimte vrij gemaakt.
Schijfopruiming kan ook herstelpunten verwijderen die je niet
meer nodig hebt.
Zoals je weet maakt Windows automatisch systeemherstelpunten aan wanneer er iets belangrijks verandert op de pc.
Zelf kun je die systeemherstelpunten ook maken. Oude herstelpunten nemen onnodig ruimte in en kun je verwijderen.
Start Schijfopruiming (zie boven).
In Windows Vista kies je vervolgens voor Bestanden van alle
gebruikers van deze computer. Selecteer daarna het schijfstation (C:).
In Windows 7 open je eerst het tabblad Schijfopruiming, klik je
op de knop Systeembestanden opschonen en selecteer je wederom het schijfstation.Open het tabblad Meer opties en klik op
de knop Opruimen in het kader Systeemherstel en schaduwkopieën (Systeemherstel in Windows XP).
Klik op de knop Verwijderen (en Ja in Windows XP) om de oude herstelpunten weg te gooien.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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MOPJES.
Een dief is van plan in te breken in een huis. Op de deur ziet hij
een bordje met de woorden:
Opgepast, hier waakt onze gevaarlijke papegaai Flip!
De dief haalt lachend de schouders op. Wie is er nu bang voor
een papegaai? Maar juist op het ogenblik dat hij de deur openbreekt en naar binnen wil stappen, hoort hij de papegaai roepen:
Aanvallen Brutus!
Drie blondjes maken een wandeling door het bos als zij onverwachts op een rivier stuiten. Hoe aan de overkant te geraken?
Na lang nadenken en vele verworpen ideeën zijn ze er nog niet
uit als de avondschemering invalt.
Dan, als donderslag bij heldere hemel, verschijnt er plots een
goede fee en mogen zij ieder een wens doen. Het eerste blondje
vraagt zwemvleugels, en geraakt aan de overzijde. Het tweede
blondje vraagt flippers en kan zich als snel bij haar vriendin voegen. Het derde blondje maakt kenbaar even een brunette te willen zijn, en zo geschiedde. Als brunette kijkt zij even om zich
heen, loopt 20 meter verder en neemt de brug.
Jantje komt thuis en zegt tegen vader, papa, ik wil later rijk worden. Dan wil ik een groot huis zonder badkamer en elf bedienden
en veel eten natuurlijk.
Geen badkamer, vraagt vader, neen, antwoordt Jantje, want ik
wil stinkend rijk worden.
Dame tegen dienstmeisje: Mijn man heeft een worm in de sla
gevonden. Heb je die niet gewassen? Dienstmeisje, ik wist niet
dat wormen ook gewassen moesten worden, mevrouw!
's Ochtends gaat Ria Lubbers uit rijden met de spiksplinternieuwe auto van Ruud. Als Ruud 's avonds thuis komt, zegt Ria ik
heb een goede en een slechte mededeling.
Ik begin maar met de goede mededeling, de airbag in onze nieuwe auto doet 't prima…
Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist
aan de minister, hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk,
zegt de minister, iets meer dan de helft.
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GROTE BESTANDEN VERSTUREN.
U bent waarschijnlijk al bekend met www.wetranster.com en
www.yousendit.com. Deze diensten zijn gespecialiseerd in het
verzenden van grote bestanden. Om te voorkomen dat de mailbox van de ontvanger volloopt of uw bestand zelfs weigert, passen deze diensten een truc toe. Uw bestand wordt tijdelijk bewaard op een server op internet en de ontvanger krijgt een
downloadlink toegestuurd. Zeta Uploader werkt ook volgens dit
principe, maar dan vanaf uw eigen computer. Registratie is niet
nodig, u kunt direct bestanden tot 500 MB versturen. De bestanden hoeft u niet in te pakken met Winzip of een vergelijkbaar
archiveringsprogramma. Sleep de mappen en bestanden naar
het Zeta Uploader-venster en het programma doet de rest. Na
het opgeven van het mailadres van de ontvanger en eventueel
een persoonlijk bericht, pakt Zeta Uploader de bestanden in en
verstuurt deze als downloadlink via e-mail. De downloadlink blijft
maximaal 30 dagen actief. Dit is de tijd die de ontvanger heeft
om uw bestanden binnen te halen. Optioneel kunt u deze tijd
inperken via Meer / Verloopt in gevolgd door het aantal dagen.
U kunt ook het maximale aantal downloads instellen en een
wachtwoord opgeven.
Zeta Uploader staat op: http://www.zeta-uploader.com/nl
KEEPASS.
Gebruikt u heel veel verschillende online diensten en gebruikt u
voor al die diensten een ander wachtwoord, dan is het allemaal
niet meer te onthouden. Gelukkig zijn er gratis programma's die
alle wachtwoorden voor u op een veilige manier kunnen bewaren. KeePass is zo'n programma en staat op http://
www.keepass.info. De werking van het programma is heel
eenvoudig. U kunt verschillende categorieën aanmaken waarin u
wachtwoorden kunt opslaan, zoals Werk, Privé, Vertrouwelijk
enzovoort en binnen die categorieën kunt u entries aanmaken
(we noemen dit bewust geen sites, omdat u uiteraard ook
wachtwoorden kunt opslaan voor programma's enzovoort). Het
programma zelf vergrendelt u vervolgens weer met een hoofdwachtwoord. Uiteraard is het van groot belang om dit wachtwoord niet te vergeten, want er is geen manier om de wachtwoorden te achterhalen als u het hoofdwachtwoord niet meer
weet (dat zou de functie van dit programma immers ongedaan
maken).
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TIPS.

TIPS VOOR E-MAILS.

CD/DVD herstellen.
Een cd of dvd beschadigd door krassen of vloeistof, of signaleert
het systeem voortdurend fouten?
Bij al deze onplezierige situaties komt deze reddende engel te
hulp. Recovery Toolbox for Free is gratis te downloaden op
http://www.recoverytoolbox.com/nl/cd.html
Het herstelt de beschadigde gegevens en schrijft de verbeterde
versie weg op de harde schijf, zodat u de gegevens opnieuw op
een verse schijf kunt branden.

Als je hetzelfde bericht aan meerdere contacten wil sturen dan
zullen alle e-mail adressen zichtbaar zijn voor alle ontvangers.
Dat is gezien de huidige ontwikkelingen aangaande ongewenste
berichten (spam) dus niet zo'n goed idee. Gebruik in zo'n geval
bij voorkeur de optie BCC (Blind Carbon Copy) om de adressen
toe te voegen, geen van de ontvangers kan dan de andere
adressen zien. Om te voorkomen dat het bericht wordt verzonden als Undisclosed recipient (door veel spam filters als ongewenst beschouwd) kun je het op de gebruikelijke manier aan jezelf adresseren. Wil je een bericht verzenden en aan de ontvangers laten zien dat het ook aan anderen is verzonden, dan maak
je gebruik van de optie CC (Carbon Copy). In dat geval worden
alle adressen wel aan de ontvangers getoond.

Codec kraker.
Werkt het geluid van een videobestand niet of kunt u het gewoon niet afspelen? Met MediaInfo, dat gratis te downloaden is
op http://mediainfo.sourceforge.net/nl leest u welke codec
u nodig hebt of welk audioformaat het videobestand bevat. De
software werkt vanuit de Windows Verkenner. Door met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, krijgt u al deze nuttige
info te lezen.
Wel of niet een e-mail adres?
Er zijn flink wat online diensten waar u de geldigheid van een emailadres kunt testen, maar http://www.emailchecker.com
steekt er met kop en schouders bovenuit.
Weet u niet of iemands mailadres echt bestaat, geef dan op
EmailChecker het mailadres in en u ontvangt onmiddellijk een
verslag.
De dienst is gratis, maar wie omvangrijke adreslijsten wil laten
nakijken, moet overstappen naar de betaalde versie.
Schijfwijsheid. (Windows Vista en Windows 7).
Wie een beetje bewust zijn schijven wil beheren, gebruikt het
programma DrivesMonitor. Het programma is te downloaden
op
http://www.myfavoritegadgets.info/monitors/
DrivesMonitor.html. Dankzij dit programma ontvangt u in een
klein schermpje in de zijbalk van Windows een heleboel informatie. Door deze gadget op dubbele grootte in te stellen, wordt het
meteen veel duidelijker. Aan de hand van statistieken en kleuren
leest u de activiteit op de schijven af en ziet u in één oogopslag
wanneer een schijf vol raakt.
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7 Tips om besmetting te voorkomen van virussen.
1. Schaf een goede virusscanner aan.
2. Haal regelmatig, bijvoorbeeld eenmaal per week, de virusup
dates op.
3. Wantrouw elke mail van onbekende afzenders. Kijk dus eerst
naar de afzender en naar het onderwerp. Verwijder mail van onbekenden direct.
4. Als er een bijlage bij een mailtje zit, open deze nooit als eerste. Open eerst het mailtje zelf en kijk wat de naam van die bijlage en de extensie is. Open geen bijlagen met de extensie .exe,
.pif en .com.
5. Open ook geen bijlage bij een mailtje zonder tekst, ook niet
als de afzender bekend is.
6. Ga, als een mailtje je daartoe verplicht, nooit zomaar internet
op.
7. Stuur geen kettingbrieven met viruswaarschuwingen door. Dit
zijn altijd nepberichten en kunnen zelf soms ook een virus bevatten.
Aanhangsels kunnen niet worden opgeslagen of geopend.
Kies uit het rolmenu Extra, Opties en klik op de tab Beveiliging.
Verwijder het vinkje bij Opslaan of openen van bijlagen die
mogelijk een virus bevatten niet toestaan. Wees je er wel
van bewust dat het verwijderen van het vinkje een hoger risico
tot besmetting met zich mee brengt!
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