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Woordje van het bestuur
Beste leden,
Het seizoen is van gestart gegaan met
onze jaarlijkse ledenvergadering en onze
opendeurdag. Van beide activiteiten mogen we stellen dat het een succes was.
Ons ledenaantal is terug op peil en ook de
eerste clubavonden waren goed bezet.
Alle werkgroepen zijn ondertussen ook
van start gegaan. Ook hier mogen we
spreken van een succes. Zogoed als alle
werkgroepen zijn volledig bezet. Momenteel wordt er gedacht om dit seizoen nog
een werkgroep hardware en een werkgroep Linux op te starten. Meer nieuws
kan u lezen in de volgende MONITOR Magazines.
11 november zal er dit seizoen voor mij
voor het eerst compleet anders uitzien.
15 jaren lang was deze dag voorzien voor
de club. Geen nood: echtgenote heeft
reeds voor een ander werkje gezorgd en
dus zal ik mij niet vervelen, maar enkel
met weemoed terugdenken aan die grote
dagen.
Vergeet Niel jaarmarkt niet en wees braaf
want binnenkort komt sinterklaas weer op
bezoek.
Tot op de volgende clubactiviteit.
De voorzitter.

Belangrijk bericht van de
Gemeente Niel.
De gemeente Niel vraagt ons dat we voor
het plaatsen van de auto’s zoveel mogelijk
de parking achter de refter, de Veldstraat
en Vredestraat moeten gebruiken en niet
de Aimée De Langlestraat omdat dit een
straat is voor plaatselijk verkeer.
Wij vragen de leden hiermee dan ook rekening te willen houden.
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Agenda
maandag 14 november

maandag 21 november

zaterdag 26 november

Thema
9 Webdesign: the basics
(20u-22u)

computerklas

Shareware & cybercafé «De Monitor »

refter

Thema
9 Werken met Photoshop
(20-22u)

computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Cursussen
9 Word voor gevorderden
(10u-12u)

computerklas

9 Computeren voor absolute beginners
(13.30u-15.30u)

maandag 12 december

zaterdag 17 december

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Thema
9 Webdesign: the basics
(20-22 u)

computerklas

Shareware & cybercafé «De Monitor »

refter

Cursussen
9 Word voor gevorderden
(10u-12u)

computerklas

9 Computeren voor absolute beginners
(13.30u-15.30u)

maandag 19 december

maandag 9 januari 2006
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computerklas

computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Thema
9 Werken met Photoshop
(20-22u)

computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Thema
9 Webdesign: the basics
(20u-22u)

computerklas

Shareware & cybercafé «De Monitor »

refter

Monitor magazine
zaterdag 14 januari
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Cursussen
9 Word voor gevorderden
(10u-12u)
9 Computeren voor absolute beginners
(13.30u-15.30u)

maandag 16 januari

zaterdag 28 januari

computerklas
computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Thema
9 Werken met Photoshop
(20-22u)

computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Cursussen
9 Word voor gevorderden
(10u-12u)

computerklas

9 Computeren voor absolute beginners
(13.30u-15.30u)

computerklas

Shareware & cybercafé « De Monitor »

refter

Kaas- & wijnavond – 19.00u - …

refter

Al deze activiteiten vinden plaats in GBS Niel, Veldstraat 1 – 2845 Niel.
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Onze shareware-avonden.

Wat valt er te beleven?
Troubleshooting: heb je computerproblemen: breng ze mee? !

Vroeger moest je met heel je hebben en houden afzakken
naar het lokaal. Gelukkig is dit gedaan. De club heeft enkele
schermen, toetsenborden, muizen en kabels op overschot dus je computerkast is voldoende.

Kennismaking met andere computerliefhebbers, en met een drankje
praten over computers of gewoon
lekker babbelen.

Je kan ook surfen op het internet op de 2 clubcomputers
die ter beschikking staan.
Breng je eigen computerkast mee, voorzien van een
netwerkkaart, en je surft zoveel je wilt.
Meer en meer leden beschikken over een laptop.
Daarom vonden we het geen slecht idee om een zogenaamd 'wireless access point'
aan te schaffen. Dan is meteen het probleem van de draden en de overbevolking aan
de tafel opgelost. Iedereen kan met zijn laptop overal in de refter plaatsnemen en
toch probleemloos internetten, bestanden uitwisselen, enzovoort enzoverder.
Het gebruik van deze 'hotspot' is gratis voor de leden. Je zet je aan een tafel, klapt je
laptop open en je bent draadloos verbonden met de wereld.
Waar?
De refter van de gemeentelijke basisschool van Niel gelegen in de Veldstraat 1 in Niel.
Wanneer?
Elke tweede en derde maandag van de maand vanaf 19u tot 23u.
Elke vierde zaterdag van de maand van 10u tot 16u
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Clubnieuws

Info- & opendeurdag – 24 september 2005
Voor de eerste keer in 15 jaar verhuisde onze opendeurdag naar een andere datum
om samen te vallen met de infodag op 24 september.
Ondanks deze datumaanpassing kwam er toch nog
veel volk afgezakt naar de gemeentelijke basisschool.
De belangstelling ging vooral uit naar onze leden die
lieten zien wat ze allemaal doen in op de
clubactiviteiten.

Ook François Wittock kreeg veel kijkers.
Die stonden versteld van de Powerpointpresentatie met foto’s van de avondmarkt in Den Biezerd, die hij in elkaar
gestoken had.
Aan de infostand kregen de geïnteresseerden informatie
over het lidmaatschap, de thema-avonden en de cursussen.
Dit had als resultaat dat de zaterdagcursussen volledig bezet zijn, de thema-avonden, Webdesign: the basics en digitale beeldbewerking, ook overvol zitten en we op dit
ogenblik een 90-tal leden hebben.
De tombola en de cafetaria waren eveneens een groot succes.
De hoofdprijs in deze tombola was trouwens voor een nieuw lid.
Van klantenbinding gesproken.
Het bestuur dankt dan ook de leden zonder wie deze info- & opendeurdag nieuwe stijl
dit succes niet zou gehaald hebben.
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Workshops
Op maandag 14 november gaat François De Jonghe verder met het in elkaar zetten
van een website in de workshop “Webdesign: the basics”.
Maandag 21 november onthult Patrik Van Dooren verder de geheimen van de digitale fotobewerking.
In december vindt de workshop “Webdesign: the basics” plaats op maandag de 12e.
De workshop “Digitale beeldbewerking” wordt op maandag 19 december gehouden.
Deze workshops vinden plaats in de computerklas, starten om 20.00 uur en eindigen
omstreeks 22.00 uur.
Uiteraard kan op deze clubavonden iedereen met computerproblemen terecht, er kan
gratis gesurft worden en dat kan vanaf nu ook draadloos. Enige voorwaarde is dat je
een “wireless–card” in je computer hebt steken.

Cursussen
De cursussen "Computeren voor absolute beginners en Word voor gevorderden zijn op
zaterdag 26 november aan hun 2de bijeenkomst toe.
De beide cursussen zijn echter volgeboekt.

Linux
We hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds 2 jaar of zelfs langer hierover een werkgroepje.
Verleden seizoen hadden we zelfs een leraar Reginald Riquier, een bevlogen man die
in Vlaanderen instaat voor de Nederlandse spelling van “Open Office”.
Helaas kan Reginald niet meer komen maar daarom geven we de moed niet op.
Roger De Pauw wil deze zware taak nu op zich nemen en er zo voor zorgen dat deze
werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen of wil optreden als lesgever maar wil meer
de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen. We zouden wel bij Suse Linux blijven 9.1 of 9.3.
Je kan deze versies downloaden van www.novell.com/linux/suse/ of
www.novell.com/products/suselinux.
Belangstelling: mail dan naar linux@monitorniel.be.
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Er is er eentje jarig!! Hiep, hiep hoera
november
Pierre Van Sebroeck
Patrick Van Doorslaer
Paula Van Aelst
Ralf Clement
Sonja Smets

3
10
14
25
30

december
Tanja Vercauteren
Pierre Beckers
François Callaerts
Roger De Bondt
José Schierl

1
8
17
29
30
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Wordt een Windows XP-expert (deel 3).

Taakbeheer uitgeschakeld!
Kan men Taakbeheer na het vastlopen van een toepassing niet openen met Ctrl + Alt
+ Delete en gebruikt men XP Home edition, ga dan naar Start/Uitvoeren en typ Regedit, bevestig met OK. Zorg wél dat je met beheerderrechten bent aangemeld in
Windows. Klik in het linkervenster achtereenvolgens op de plusjes vóór
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies, en open
het item System. In het rechtervenster selecteert men de ingang DisableTaskMgr en
drukt men op Delete, bevestig en sluit het register, nu heeft men terug normale toegang tot Taakbeheer. (Dit werkt ook op Windows 2000). Werkt men met XP Professional, druk dan op Start/Uitvoeren en typ GPEDIT.MSC, hiermee start men de editor
voor groepsbeleid. Klik in het linkervenster achtereenvolgens op de plusjes naast Gebruikersconfiguratie/Beheersjablonen/Systeem, hier opent men Opties voor Ctrl + Alt
+ Delete. Rechts dubbelklikt men op Taakbeheer verwijderen, en selecteer Uitgeschakeld, bevestig met OK en verlaat het venster van het groepsbeleid.
Tijdelijke bestanden!
Dit zijn bestanden die door programma's, en Windows, tijdelijk worden opgeslagen.
Meestal worden ze opgeslagen onder c:\Windows\temp en c:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings. Normaal worden dergelijke bestanden weer
verwijderd, soms ook niet. Om ze alsnog te verwijderen sluit men alle programma's af
en gaat men naar Start/Uitvoeren en typt men in: cleanmgr %temp%, geef de gewenste schijf op en druk op OK. Nu kan men die bestanden selecteren die men wil
verwijderen, inclusief de prullenbak. Klik op start/Instellingen/Configuratiescherm.Klik
op het pictogram Prestaties en onderhoud, daar klik je op ‘Ruimte op de vaste schijf
vrijmaken’, geef je het gewenste station (bv. C:), druk vervolgens op OK. Windows
berekent vervolgens welke bestanden overbodig zijn, daarna kan men selecteren welke men wil wissen, druk op OK om te bevestigen.Men kan ook rechtsklikken op het
icoontje van de Prullenbak en kiezen voor Prullenbak leegmaken, bevestig met Ja,
start nu je Internet Explorer en kies onder Extra voor Internet–opties onder het tabblad Algemeen op Bestanden verwijderen, kruis Ook alle off line items verwijderen
aan, en Cookies verwijderen, en onderaan op Geschiedenis wissen. Druk op OK om te
bevestigen. Open de verkenner en klik op Zoeken, geef in dat je wilt zoeken naar Alle
bestanden en mappen. Als criterium tik je *. tmp in, onder Zoeken in selecteer je Deze Computer. Klik op Zoeken, rechts krijg je een lijst te zien van alle temp–bestanden
op je computer klik boven aan de kolom Gewijzigd om de bestanden af– of oplopend
op datum te sorteren. Selecteer vervolgens alle bestanden behalve de bestanden die
vandaag nog gewijzigd zijn, rechtsklik en kies verwijderen. Als Windows moeilijk doet
en aangeeft dat een bestand alleen–lezen is bevestig je dat je het bestand wel degelijk wilt verwijderen. Bij Windows XP of 2000 heeft elke gebruiker een map met tijdelijke bestanden onder C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\LocalSettings\Temp. In oudere Windows–versies is die map
te vinden onder C:\Windows\Temp. Ook deze map wordt niet volledig schoongemaakt, open dus de Verkenner en verwijder alle bestanden en folders uit die map.
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Toetsenbordproblemen!
Als je toetsenbord defect is en je hebt niet direct een nieuw, kan men op
Start/uitvoeren klikken en OSK intypen, op OK drukken of op Enter. Men krijgt dan
een virtueel toetsenbord op het scherm om voorlopig mee te werken.
Veilige modus!
Om de computer vanuit Windows XP op te starten in Veilige modus, start men opnieuw op, maar houdt men Ctrl ingedrukt tijdens het afsluiten van de computer. Wil
men (koud) opstarten in Veilige modus, drukt men op F8 van zodra men op het
scherm de mededeling " Windows wordt gestart" ziet verschijnen. Er verschijnt een
menu met opstartopties, waaronder de optie Veilige modus. In deze modus wordt
voor het beeldscherm de standaard–VGA–modus ingesteld (640x480 pixels, 16 kleuren). Om de Veilige modus terug te verlaten, start men opnieuw op in de gebruikelijke
manier.
Veilige modus met opdrachtprompt (of Herstelconsole)!
In deze modus kan men de meeste Dos–opdrachten gebruiken. Er wordt u gevraagd
uw Beheerderwachtwoord in te voeren, tenzij men bij het installeren van Windows al
een wachtwoord heeft opgegeven. Heeft men de namen genoteerd van alle bestanden
die als beschadigd werden gemarkeerd, of de oorzaak van de problemen met het systeem dan kan men ze hier bewerken. Met het commando cd (Change Directory) kan
men naar elke gewenste map gaan, bijvoorbeeld cd Windows\system32, en als men
naar de bovenliggende map wil gaan cd .. (twee punten). Met Del kan men de opgegeven bestanden verwijderen: Del [bestandsnaam.ext] (de bestandsnaam inclusief de
extensie opgeven). Om basisinformatie op te vragen van een schijf en het uitvoeren
van een eenvoudige test, typt men achter de prompt: chkdsk en drukt op Enter. Een
"Dubbelganger" van de Opdrachtprompt is de Herstelconsole, welke men vanaf de installatie–cd–rom van XP kan starten. Alle opdrachten die men kan gebruiken in de
Veilige modus met opdrachtprompt worden ook ondersteund in de Herstelconsole. Om
deze modus te activeren start men vanaf de cd–rom en drukt men op de letter R,
wanneer het gedeelte in de tekstmodus van de installatie begint. Men kan de Herstelconsole óók als optie toevoegen aan het opstartmenu. Plaats daarvoor de installatie–
cd van XP in het cd–rom station, kies Start/Uitvoeren en typ d:\i386\winnt32.exe
/cmdcons en klik op OK. (Vervang de letter d door de letter van ùw cd–rom station).
De optie Herstelconsole verschijnt nu in het opstartmenu dat XP gebruikt voor dualboot–systemen.
Bron: François De Jonghe

Voor welk doel iemand ook een computer koopt, na hooguit een week zit hij er zesentwintig uur per dag op te spelen.
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De toekomst van de Pentium M
In de zomer van 2000 werd de 1,13GHz Pentium III uitgebracht,
gebaseerd op de 0,18 micron Coppermine-core met 256KB L2cache. De eerste review van deze splinternieuwe processor werd
geschreven door Tom's Hardware, maar in plaats van een serie
mooie benchmarks van het nieuwe topmodel plaatste de site een
vernietigend oordeel over de chip. De processor werd onstabiel,
onbetrouwbaar en veel te warm genoemd, ondanks het feit dat
een vrij grote heatsink met twee fans het apparaat koel probeerde te houden. Intel was na bevestiging van andere sites gedwongen om zijn fout toe te geven, en riep de processor terug om de
problemen op te lossen. Uiteindelijk zou het nog een jaar duren voor de 1,13GHzprocessor in de winkels lag. 'Het stroomverbruik van dat ding zal dan wel extreem
geweest zijn', zullen veel mensen nu waarschijnlijk denken. Vergeleken met de 100+
watters van nu stelt die 35 watt van toen echter helemaal niets meer voor.
Deze anekdote toont aan hoe snel de zaken uit de hand gelopen zijn gedurende het
hele Pentium 4-tijdperk, ondanks het feit dat de kritiek van het grote publiek pas losbarste na de introductie van de op 90nm gebakken Prescott-core. Het definitieve besluit om de trend om te draaien werd ruim een jaar geleden genomen, toen de opvolger van Prescott (die maar liefst 150 watt nodig zou hebben) werd geannuleerd. Helaas kost het bouwen van een nieuwe processor vele jaren, en zijn de effecten van
een dergelijke koerswijziging dus nooit op korte termijn te merken. Intel moet een
lange periode overbruggen met andere verkoopargumenten dan zuinigheid, zoals extra features (platforms). Ondertussen moet het de prestaties van zijn desktopchips
verhogen met meer cache, snellere bussen en extra cores, in plaats van ze gewoon
hoger te klokken. De 65nm-technologie, die tot nu toe erg gezond lijkt te zijn, zal de
Pentium 4 nog een laatste opkikker geven, maar dan is het ook echt afgelopen met de
pret.
Hoe Intel daarna verder zou moeten gaan was voor veel mensen klaar als een klontje.
Met de mobiele Pentium M heeft het bedrijf namelijk al een redelijk zuinige chip in
huis die ook nog eens goed presteert. Het is overigens een
wijd verspreide misopvatting dat de Pentium M een simpele
reïncarnatie van de oude Pentium III is. Een compleet nieuw
team in Israël is namelijk jaren bezig geweest om een extreem
zuinige core te ontwerpen. Alleen omdat het de bedoeling was
dat bestaande software er snel op zou draaien was het
onvermijdelijk dat de Pentium M-core qua gedrag op de Pentium III zou gaan lijken. Dit omdat vrijwel alle software in die
tijd was geoptimaliseerd voor P6-achtigen (iets wat nu
trouwens nog steeds niet veel veranderd is). De pipeline en
front-end van de Pentium M-core zijn echter compleet anders dan die van de Pentium
III, en de twee chips lijken dus niet meer op elkaar dan bijvoorbeeld K7 en K8.
Een nieuwe koers
Hoe dan ook, Intel zelf was ook tot de conclusie gekomen dat de toekomst lag in chips
zoals de in Israël ontworpen Banias en Dothan. De Pentium M zelf is op dit moment
echter duidelijk niet geschikt voor de taak.
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In het kader van zuinigheid zijn te veel offers gebracht op het gebied van features en
performance. Het beste voorbeeld hiervan zijn de 64-bit extensies, die bewust uit de
core zijn gelaten omdat de ontwerpers er niet 5 à 10% van hun wattbudget voor over
hadden. Er moet dus een hele nieuwe core komen om de Pentium 4 op te volgen, die
in grote lijnen de filosofie van de Pentium M volgt, maar ondertussen ook genoeg features biedt voor desktops en servers.
Verder moet de nieuwe architectuur gebruik kunnen maken van tenminste een deel
van de speelruimte die grote systemen qua koeling beschikbaar hebben. Want 130
watt is natuurlijk wel te veel, maar als men direct terug zou stappen naar de 35 watt
van vijf jaar geleden dan zou er ook flink ingeleverd moeten worden op de (potentiële) prestaties van de core. Het is geen optie om simpelweg een mobiele chip over te
klokken voor desktop- of servergebruik. De zuinige circuits die in de Pentium M gebruikt worden hebben namelijk de neiging om door te branden als ze te zwaar belast
worden, en de hoeveelheid koeling die nodig is om dat te voorkomen wil men nu juist
kwijt. Al tijdens het ontwerp van de nieuwe core zal dus een bepaalde middenweg
tussen stroomverbruik en prestaties gezocht moeten worden. In de rest van dit artikel
zullen we een overzicht geven van de geruchten en enkele feiten die op dit moment
bekend zijn over de komende drie generaties van de (mobiele) Pentium.
Bron: Wouter Tinus

Em. Vanderveldelaan 47
2845 Niel
Telefoon : 03/888.07.73
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Hoe hou ik mijn computer in goede vorm en upgrade ik bepaalde
zaken?
Hoe bouw ik zelf een nieuwe pc?
Ik wil de Cd-rom vervangen door een DVD-rom of door een DVD-rw
(schrijver = brander).
Mijn harde schijf geraakt vol en ik wil er een 2de bijplaatsen of vervangen door een grotere maar wil al mijn gegevens niet verliezen.
Mijn “VGA” video kaart wordt wel wat oud of kan niet meer volgen.
Ik wil 5.1 sound of zelfs 7.1.
Hoe doe ik dat?
Bij voldoende belangstelling kan dit een thema worden.
E-mail je naam en voorkeur voor maandagavond of zaterdagvoorof namiddag naar hardware@monitorniel.be, of geef het door aan
één van de bestuursleden.

Deze dagen steken we heel wat tijd in het verwijderen en het tegenhouden
van al dit gespuis.
Moeten we er daarom hopen geld voor betalen of is “Freeware” even goed.
Interesse om hier meer over te weten, e-mail je naam en voorkeur voor
maandagavond of zaterdagvoor- of namiddag naar freeware@monitorniel.be
of geef hem door aan één van de bestuursleden.
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World Weird Web
9 Handleidingen online opvragen
Wat te doen als de handleiding van een apparaat zoek is? Geen probleem,
Handleiding Online zet zoveel mogelijk gebruiksaanwijzingen online. Daar kun
je hem waarschijnlijk wel downloaden.
www.handleiding-online.nl
9 Denk je met weemoed terug aan de sixties, seventies en/of eighties?
Ben je nostalgisch naar Viëtnam, de minirok, Mannix, Star Wars, de opkomst
van de CD?
Op www.nostalgiacentral.com/index.htm vind je alles.
9 De makers van http://bgnw.marcus5.net/bgnw.html besloten het fortuin van
Bill Gates, zijnde 27.870.770.126 dollar, op een aanschouwelijke manier voor
te stellen.
9 Wil je rijker worden dan Bill Gates?
Op http://web2.airmail.net/gandolf/you.htm toont men hoe dat moet.
9 De stad New York gaf enkele weken geleden vrij. U kunt ze samen met 12.000
pagina’s (!) met getuigenissen van brandweerlui en andere hulpverleners nalezen op de website van
9 NBC heeft de tapes met de noodoproepen die op 11 september 2001 gepleegd
zijn vanuit de torens van het World Trade Center in een overzichtelijke kleedje
gestopt. Ze geven een interactief chronologisch relaas van de feiten en een uitstekend dossier over de dag dat de Twin Towers in puin werden gelegd.
www.msnbc.msn.com/id/8926416/
9 Sinds 1 januari 2005 moeten alle ministers, parlementsleden, burgemeesters,
schepenen, voorzitters van OCMW’s en hoge ambtenaren een vermogensaangifte en een lijst met hun bezigheden indienen bij het Rekenhof, om te vermijden
dat ze zich bij het uitoefenen van hun mandaten persoonlijk verrijken of schuldig maken aan belangenvermenging.
Een zevenduizendtal politici hebben hun plicht netjes vervuld, enkele honderden deden dat – naar verluidt uit ‘principiële overwegingen’ - niet. Hoog tijd om
even na te gaan van hoeveel walletjes ùw vertegenwoordigers eten.
www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/08/12_1.pdf
9 Voor de ‘demolition men’ onder ons www.implosionworld.com/ the place to be
wanneer je oude fabrieken, aftandse hotels of ziekenhuizen en wankele schoorstenen tegen de vlakte ziet gaan.
Leuke sites zijn nog steeds welkom op jhonny.vandam@tiscali.be. Vergeet niet kort
een beetje uitleg te geven over de site.
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De 10 geboden voor een gebruiksvriendelijke webstek

1ste gebod
Maak duidelijk wat het doel van je site is: verklaar wie je bent en wat je doet.
2de gebod
Groepeer alle bedrijfsinformatie (about us, contact us, …) in één afzonderlijke zone.
3de gebod
Plaats belangrijke informatie boven de ‘fold’, bovenaan dus, zodat je bezoekers niet
hoeven te scrollen.
4de gebod
Gebruik minstens een 10-punts lettergrootte en liefste een schreefloos lettertype (bv.
Verdana of Arial) om de beste leesprestaties te bereiken.
Linkse uitlijning leest ook het gemakkelijkst.
5de gebod
Animeer nooit cruciale elementen zoals het logo of een hoofdtitel.
6de gebod
Plaats geen actieve link op een pagina die naar een plaats op dezelfde pagina verwijst.
7de gebod
Waarschuw de gebruiker wanneer hij je site gaat verlaten.
Toon bijvoorbeeld het verschil tussen interne links en externe links.
8ste gebod
Gebruik alleen beelden die de inhoud versterken of verklaren. Beelden moeten bijdragen tot de boodschap die je wil overbrengen en de bezoeker niet afleiden.
9de gebod
Voorzie zogenaamde ALT-teksten voor surfers die geen beelden kunnen bekijken. Bijvoorbeeld blinden en/of slechtzienden die je site bezoeken met programma’s die je
site ‘voorlezen’.
10de gebod
Test je website vóór de lancering bij enkele vrienden en met verschillende browsers.
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Het IT-woordenboek (slot)
Een woordenboek met ‘moeilijke’ woorden, gemaakt door een blondje.

IT Dictionary

Uitspraak

Betekenis

Spacebar
Specify
SPLITV
Spool
Stacker
Statistics
Status
Stepname
Syntaks
Tape
Toner
Trace
Track
Trailer
Trim area
Up
User
Vary off
Volmac

Speesbar
Speesiefei
Splitvee
Spoel
Stekker
Staatistiks
Staatus
Stepneem
Sintaks
Teep
Toonur
Trees
Trek
Treelur
Trim ereeja
Up
Joeser
Ferrie off
Volmaak

Ruimtecafe
Iets met kruiden bestrooien
Slager
Stortbak
Apparaat voor wandkontaktdoos
Bekend merengebied in Finland
Haags voor “Sta eens op”
Diefstal van autoped
Belasting voor zondaars
Bandage voor voetbalenkels
Exhibitionist
Meisjesnaam
Honger
Aanhangwagentje voor vrije jongens
Hondenkapperszaak
Borrelend drankje
Verslaafde, junk
Vertrek van veerboot
Utrechts voor “perfect”
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US Robotics lanceert Skype-toestel

US Robotics, brengt een Skype-toestel op de markt.
In het persbericht stelt US Robotics dat het toestel "speciaal
is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd met Skype-internettelefonie." Naadloos betekent niet 'draadloos',
want de USR908600 moet via een USB-poort op de computer
worden aangesloten
Andere fabrikanten, zoals Linksys, Toshiba en Topcom, hebben Skype geïntegreerd
met de bekende DECT-technologie. Dat levert de voordelen van Skype en goedkope
internettelefonie op, zonder dat de beller daarbij letterlijk aan de computer gebonden
is.
Het in het toestel verwerkte LCD-scherm geeft een overzicht van de status van het
gesprek. Nummermelding wordt ondersteund, en met het toetsenbord kan de gebruiker bellen vanuit het Skype-telefoonboek. Indien een SkypeOut-abonnement is gekocht, kunnen ook direct vaste nummers worden gebeld.
De telefoon heeft echo- en ruisonderdrukking aan boord en komt per direct beschikbaar. Volgens US Robotics is de USR809600 "het eerste product in de nieuwe lijn
VoIP-producten". Welke andere producten US Robotics op de tekentafel heeft, blijft
nog even geheim.
Bron: ZDNet – Lars Pasveer
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Yousendit.com
Het verzenden van grote bestanden via e-mail wil nog wel eens
een probleem zijn. Veel mailboxen hebben een beperking
waardoor er niet meer dan enkele mb's opslagruimte beschikbaar is. Ook stellen veel mailproviders een beperking aan de
maximum grootte van de bijlage. Het via e-mail verzenden van
bestanden of programma's die enkele tientallen mb's groot zijn
is dan niet mogelijk.
De webdienst Yousendit.com is dan een oplossing. Hier kun je geheel gratis bestanden
van maximaal 1 gigabyte naar iemand toesturen.
Het versturen van deze bestanden gaat niet via e-mail zelf. Als verzender geef je op
de website het mailadres op van de persoon aan wie je het bestand wilt versturen.

Vervolgens selecteer je het bestand op je computer of netwerk wat je wilt versturen.
Het betreffende bestand wordt dan geüpload naar de servers van Yousendit.com.
De "geadresseerde" krijgt vervolgens een mailtje met een hyperlink waar hij het bestand kan ophalen. Hiervoor heeft hij zeven dagen de tijd. Na een week wordt het bestand namelijk weer automatisch verwijderd.
Yousendit is een zeer handige dienst waarmee je razendsnel bestanden kunt verspreiden. Ook andere toepassingen zijn te verzinnen zoals het tijdelijk opslaan van bestanden (maximaal een week) en het transporteren van bestanden van de ene naar de
andere computer.
Hoewel de dienst dagelijks al meer dan 432 gigabytes te verwerken krijgt is het gebruik geheel gratis en vrij van reclame. Het bedrijf belooft ook je privacy te respecteren en de mailadressen niet door te verkopen.
Bron: De Digitale Revolutie
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IE7 strenger voor onveilig surfgedrag

Strengere beveiligingsinstellingen in de volgende versie
van Internet Explorer moeten een einde maken aan risicovol surfgedrag van internetgebruikers.
Bestaande versies van Internet Explorer maken standaard gebruik van het SSL 2.2 beveiligingsprotocol om
een verbinding te maken met beveiligde HTTPSpagina's. IE7, de nieuwe versie van de browser van Microsoft, kiest evenwel voor het moeilijker te kraken
Transport Layer Security-protocol (TSL). Dat schrijft IE-programmeur Eric Lawrence
op de Microsoft Internet Explorer blog.
Bij problemen met een digitaal beveiligingscertificaat krijgen de internetgebruikers
een waarschuwingspagina voorgeschoteld. In bepaalde gevallen kan de surfer de
waarschuwing negeren, maar kleurt de adresbalk rood. Op die manier wordt de gebruiker er continu aan herinnerd dat er een beveiligingsprobleem is met een bezochte
pagina.
IE7 zal ook nauwlettend toekijken welke items tot een beveiligde webpagina worden
toegelaten, laat Lawrence weten. In Internet Explorer 6 hebben internetgebruikers
nog de keuze om zowel veilige als onveilige items binnen een HTTPS-pagina te bekijken. IE7 maakt komaf met die mogelijkheid: enkel de veilige onderdelen komen nog
op het scherm. De onveilige items kunnen wel nog bekeken worden via de informatiebalk, net onder de adresbalk.
"Dit is een belangrijke aanpassing. Slechts weinig gebruikers (of zelfs webontwikkelaars) begrijpen de werkelijke risico's van het weergeven van onveilige onderdelen via
HTTP binnen een HTTPS-pagina", verklaart Lawrence.
Door de standaard beveiligingsinstellingen strenger te maken en de gebruiker niet
lastig te vallen met onduidelijke waarschuwingen, hoopt Microsoft het onveilige imago
van Internet Explorer bij te stellen. De browser van Microsoft verliest al enige tijd
marktaandeel aan de openbronbrowser Firefox, dat zich positioneert als een veilig alternatief voor Internet Explorer.
Bron: ZDNet - Nico Vandenabeele

Definitie van gebruikers van thuis- en kantoorcomputers
Mannelijk wezen dat het niet erg vindt eindeloze uren op te offeren voor een bezigheid
die geen enkel praktisch nut heeft, daarbij elk contact met de werkelijkheid verliest en
geen tijd meer heeft voor zijn omgeving, zijn medemens, zijn vrienden en zijn gezin.
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Handige tips

Zoeken met google
Taalvoorkeuren!
Klik op 'Voorkeuren' zet bij 'Zoektaal' een vinkje voor 'Enkel zoeken in de geselecteerde taal/talen', waarna men enkel de gewenste talen selecteert. Klik vervolgens op
'Voorkeuren opslaan'.
Gokje wagen?
Ben je zeker van het opgegeven adres, klik dan op de knop 'Ik doe een gok', die voert
je automatisch naar de eerste pagina die Google als zoekresultaat geeft.
Aanhalingstekens!
Zet de gewenste woorden voor een zoekresultaat tussen 'aanhalingstekens', bv. "Canonprinter Drivers", zo krijg je enkel drivers voor canonprinters als resultaat.
Afbeeldingen!
In plaats van 'Het Internet' klik je bovenaan op 'Afbeeldingen' en geef je zoektermen
in. Rechts bovenaan kan men nog verfijnen met de keuzes 'Alle formaten, Groot, Middel of Klein', en via de knop 'Geavanceerd zoeken naar afbeeldingen' kan men nog
meer filteren, men kan bv. opgeven enkel te zoeken naar 'jpg- of gif-bestanden, naar
zwart-wit of kleurbeelden of naar afbeeldingen op een bepaalde site.
Operatoren!
De dubbele punt vóór een te zoeken woord heeft voor Google een speciale betekenis.
Geef vóór je zoekopdracht 'define:[te zoeken woord]' op, en je krijgt de definitie van
je zoekterm terug. Als men bv. specifiek op zoek is naar een pdf-document over de
bereiding van mattentaarten, typ dan 'mattentaart filetype:pdf', en je krijgt het recept
direct op je scherm.
WinPatrol
Het gratis programma WinPatrol lijkt op MsConfig, alleen is deze tool een stuk informatiever, en kan je zelf instellen hoe vaak hij op de achtergrond moet checken of er
nieuwkomers zijn in de lijst van zelfopstartende programma's.
www.winpatrol.com
Bron: François De Jonghe
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AMD wint opnieuw terrein

Chipfabrikant AMD zag in het derde kwartaal van dit jaar
zijn aandeel in de processorverkoop stijgen van 16,2 procent
tot 17,8 procent, een toename met 1,6 procentpunt. Dit
meldt de Taiwanese technologiesite Digitimes, dat zich baseert op cijfers van marktonderzoeksbureau Mercury Research.
AMD wint niet alleen terrein op het zieltogende Transmeta,
maar ook grote concurrent Intel moet een paar procentjes afstaan aan AMD. Het
marktaandeel van Intel daalde in de voorbije drie maanden van 82,2 procent tot 80,8
procent.
AMD wint niet alleen terrein op het zieltogende Transmeta, maar ook grote concurrent
Intel moet een paar procentjes afstaan aan AMD. Het marktaandeel van Intel daalde
in de voorbije drie maanden van 82,2 procent tot 80,8 procent.
Vooral in de servermarkt kreeg Intel een opdoffer te verwerken, schrijft zakenbank JP
Morgan: de chipfabrikant verloor er 2 procentpunt. In het desktop- en notebooksegement slaagde Intel erin om het verlies te beperkten tot 1 procentpunt.
De toename van AMD's marktaandeel met 1,6 procentpunt lijkt op het eerst zicht niet
spectaculair, maar is voor AMD een enorme sprong voorwaarts. In het vierde kwartaal
van 2004 steeg AMD's marktaandeel van 16 procent tot 16,6 procent. De stijging met
0,6 procentpunt was toen de grootste sprong voorwaarts voor AMD in twee jaar.
AMD heeft wel nog een grote weg af te leggen vooraleer het zijn ambities kan waarmaken. De chipmaker verkondigt al enige tijd dat het 30 procent marktaandeel wil
veroveren. In 2000 flirtte AMD voor een korte periode met een marktaandeel van 20
procent, om snel weer terug te vallen op 15 à 17 procent.
Bron: ZDNet, Digitimes - Nico Vandenabeele
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Vogelgriep gevaar voor computers

Het is stilaan een wansmakelijke traditie geworden: bij een
ramp of onheilsbericht in de media hoort een computervirus.
Zo ook voor de vogelgriep, die nu een digitaal verlengstuk
krijgt. Een nieuw opgedoken virus probeert surfers te verleiden met uitleg over de vogelziekte, maar installeert achter de schermen een achterdeur die hackers toegang geeft
tot de besmette pc.
Het nieuwe Naiva.A-virus, dat onder meer Panda Software opspoorde, verschuilt zich
in een e-mail met een actueel onderwerp. Titels als "Outbreak in North America" en
"What is avian influenze/bird flu" dienen als lokaas dat surfers moet overtuigen om
het bijgevoegde Word-bestand te openen.
Gelukkig gaat het niet om een gesofisticeerd virus. De infectie gebeurt door macroscriptjes die zich in het document verschuilen. Dat lukt enkel als in Word het beveiligingsniveau voor macro's (te vinden bij Extra -> Macro -> Beveiliging) op 'Laag'
staat. In recente uitvoeringen van de Microsoft-tekstverwerker staat het veiligheidsniveau standaard op 'Medium' of 'High', waardoor het virus zijn nefaste intenties niet
kan uitvoeren.
Op computers waar het beveiligingsniveau toch ondermaats is ingesteld, resulteert
het openen van het Word-document in het afspelen van twee macro-scripts. De eerste
past bestanden aan of verwijdert ze, het tweede installeert de trojan Ranky.FY. Deze
installeert een achterdeur waardoor aanvallers ongezien toegang krijgen tot de pc en
deze kunnen misbruiken voor eigen doeleinden, zoals het versturen van spam.
Bron : ZDNet - Jamie Biesemans

Bezoek ons ook op www.gezondheidswerkers-rupelstreek.be
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Softwarebedrijfje eist geld voor XML

Het Amerikaans softwarebedrijfje Scientigo beweert
twee patenten te bezitten die betrekking hebben op
XML, de veelgebruikte standaard voor het structureren
van data in tekstformaat. Het bedrijf eist nu geld voor
het gebruik van XML.
XML (eXtensible Markup Language) is één van de meest
gebruikte standaarden voor het structureren en uitwisselen van data in tekstformaat, onder meer via het internet. Ook de razend populaire RSS-feeds zijn gebaseerd op de XML-standaard
Uit vrees voor negatieve reacties zal Scientigo niet eigenhandig aankloppen bij ondernemingen om royalty's te innen. Het onderhandelt momenteel met een bedrijf gespecialiseerd in het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten. Scientiego heeft naar
eigen zeggen al gepraat met Microsoft en Oracle over het gebruik van de patenten.
Het is nog maar de vraag of Scientigo de patentclaims hard kan maken. XML werd in
1996 geïntroduceerd door het World Wide Web Consortium, een organisatie die standaarden voor het internet vaststelt. De aanvraag voor één van de betrokken patenten
van Scientigo werd pas in 1997 ingediend.
Bovendien heeft XML een rijke voorgeschiedenis. XML is afgeleid van SGML (Standard
Generalized Markup Language), een platformonafhankelijke standaard voor het opmaken van documenten die al in de jaren '80 werd vastgelegd. SGML op zijn beurt is gebaseerd op computerconcepten uit de jaren '60.
Scientigo is één van de vele bedrijfjes die van octrooien hun hoofdactiviteit proberen
te maken. Zo eist het eenmansbedrijfje Eolas enkele honderden miljoenen dollars van
Microsoft voor het gebruik van plug-ins in Internet Explorer.
Een ander bekend voorbeeld is Forgent, dat beweert de intellectuele eigendomsrechten te bezitten op JPEG, een veelgebruikte standaard voor afbeeldingen en foto's.
Forgent heeft sinds 2002 al meer dan 40 IT-bedrijven voor de rechtbank gedaagd,
waaronder Microsoft, Apple, Canon, Creative Labs, Dell, HP, IBM, JVC en Xerox.
Het is een aanpak die soms zijn vruchten afwerpt. Hoewel ze de geldigheid van de
patenten betwisten, heeft een aantal bedrijven het zekere voor het onzekere genomen
en een licentieovereenkomst met Forgent afgesloten. Dat is onder meer het geval
voor Sony en Adobe.
Bron: ZDNet - Nico Vandenabeele

Wie denkt dat een kind met een muis minder onheil kan aanrichten, is gek.
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SIW, alle informatie over je computer
SIW is een tool die alle mogelijke systeeminformatie en instellingen van je Windowssysteem in beeld brengt. Zelfs wachtwoorden en serienummers (CD keys) worden
verklikt door het programma.
Dit freeware-programma toont in een boomstructuur alle
informatie over het besturingssysteem, de geïnstalleerde
software en de aanwezige hardware. Al deze informatie
kan alleen bekeken worden.
SIW gebruik je alleen om problemen op te sporen of om
benodigde informatie te verzamelen. Aanpassingen kun je
niet doen. Het voordeel is dat je met SIW geen schade
kunt aanrichten. De informatievoorziening is uitstekend
geregeld. Tal van metertjes en grafieken geven je inzicht
in de belasting vanonder meer de processor, het geheugen en het netwerkverkeer. Verder krijg je een duidelijk
inzicht in de programma's, bestanden, poorten en drivers
die op een bepaald moment worden gebruikt.
Wachtwoorden zichtbaar maken
Bijzonder is de functie "Eureka!". Hiermee kun je een
wachtwoord opvragen. Je gaat bijvoorbeeld naar Hotmail,
activeert via Eureka! een vergrootglas dat over het wachtwoordveld van Hotmail beweegt. Het achter de sterretjes verborgen wachtwoord wordt vervolgens in een apart
venster getoond.

Een handige functie voor als je een wachtwoord vergeten bent, maar kijk uit voor andere gebruikers die je computer gebruiken!
Het is onvoorstelbaar hoeveel informatie SIW boven tafel tovert. Je kunt het zo gek
niet verzinnen of het is op te vragen, of het nu over hardware, software of een netwerk gaat. Het programma is dan ook echt aan te raden als een uitbreiding op Windows.
Bron : De Digitale Revolutie
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EditPad, een uitgebreide Notepad
EditPad kun je zien als een heel uitgebreide Notepad. Een ideale tekstverwerker voor
wie niet genoeg heeft aan de kale tekstverwerker uit Windows maar voor wie Word
ook weer onnodig zwaar is.
De meest gebruikte tekstverwerker is Word, maar de meeste computeraars gebruiken
alleen de meest eenvoudige functies van dit uitgebreide programma. Alsof je een Ferrari gebruikt als boodschappenauto! Word laadt door zijn omvang traag en handige
functies zijn soms moeilijk te vinden tussen de honderden menu-keuzes. En soms lijkt
die tekstverwerker zijn eigen leven te leiden en voert functies uit waar je helemaal
niet op zit te wachten.
Notepad en Wordpad
Windows biedt zelf twee alternatieven: Notepad en Wordpad. Met WordPad is het mogelijk om enige opmaak als lettertypes, vette letters en kleuren aan een tekst toe te
voegen. Voor wie zelfs deze opmaak niet nodig heeft kan Notepad gebruiken. Niet gehinderd door opmaak kun je je concentreren op de tekst zelf. Teksten knip en plak je
uit andere programma's en documenten zonder dat je last hebt van lettertypes en
andere opmaak die worden overgenomen uit het originele document. Moet er nog wat
opmaak als vette of grotere letters aan de tekst worden toegevoegd, dan kan dit achteraf wel in WordPad, Word of, indien je de tekst mailt, in Outlook. Helaas is Notepad
wel erg beperkt in zijn mogelijkheden. De teksten mogen niet al te lang worden, je
kunt niet zoeken en ieder document moet in een apart programmavenster geopend
worden.
EditPad
Er zijn echter teksteditors die het gemak van Notepad combineren met veel meer mogelijkheden.
EditPad Lite bijvoorbeeld, een voor persoonlijk gebruik geheel gratis tekstverwerker voor het maken
van platte (onopgemaakte) teksten. Het programma is klein en compact, maar biedt toch alle functionaliteit die je verwacht van de basisversie van
een tekstverwerker.
Heel plezierig is de mogelijkheid om meerdere documenten tegelijk te openen (net zoveel als je wilt). Je kunt wisselen tussen de geopende bestanden door op hun tabbladen te klikken. De grootte van al deze documenten is onbeperkt.
Vooral voor wie Notepad gewend is, is EditPad een genot. Je hebt tal van handige
tekstverwerkingsmogelijkheden tot je beschikking, je kunt in één handeling hoofdletters omzetten naar kleine letters (en omgekeerd), je hebt blokfuncties tot je beschikking waarmee je bijvoorbeeld blokken tekst als apart bestand kunt bewaren. Je kunt
datum en tijd invoegen, meerdere handelingen ongedaan maken, en je kan zoeken en
vervangen. Marges en lettertypes zijn (per document) in te stellen, en zelfs kop en
voetteksten behoren tot de mogelijkheden. Voor het printen kun je een printvoorbeeld
opvragen. Het programma is bovendien Nederlandstalig.
EditPad is wel een teksteditor dus opmaak van de teksten is niet mogelijk. Zelfs de
meest eenvoudige opties als vet en cursief ontbreken. Voor wie daar mee kan leven
(zoals eerder gezegd kan opmaak later altijd nog in een ander programma worden
toegevoegd) is het een prima tekstverwerker.
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Wij zouden graag willen
dat het krioelt van de
muismatten bij Monitor Niel
om eindelijk in het
Guiness Book of Records
te komen.
Wie kan er ons een paar
duizend bezorgen
A.U.B.
één voor één is ook goed

