Opruimen
Regelmatig is het echt nodig om de pc een grote opkuisbeurt te geven.
Zeker wanneer je vaak programma's download en terug verwijderdt.
Deze handeling laat steeds sporen na die, na verloop van tijd, je pc kunnen vertragen.
Om het geheel een beetje overzichtelijker te maken, zal ik de procedure stapsgewijs neerzetten.
Het enige tool dat we hier gaan gebruiken is Ccleaner.
Hoe je deze tool moet installeren en gebruiken vind je terug bij Tools
Sluit alle overbodige programma's af (MSN, YahooMessenger, ....)

1. Tijdelijke bestanden opruimen.
Start Ccleaner op , check voor updates en laat de beide procedures lopen (Opschonen en scannen).

2.De harde schijf controleren op fouten.
XP:
•
•
•
•

Ga naar start > deze Computer en rechtsklik op je harde schijf waar je Windows op staat .
Kies Eigenschappen en daarna Extra.
Klik nu op de knop waar staat Nu Controleren...
Herstart je PC.

Je pc zal nu beginnen aan een scanning op eventuele fouten en deze herstellen.

VISTA:
• Klik op de knop Start en klik vervolgens op Computer.
• Klik met de rechtermuisknop op het vaste-schijfstation dat je wilt controleren en klik
vervolgens op Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Extra onder Foutcontrole op Nu controleren.
• Typ het wachtwoord of een bevestiging als je wordt gevraagd om het Administratorwachtwoord of een bevestiging.
• Schakel het selectievakje Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren in als je
problemen met bestanden en mappen die worden aangetroffen door de scan, automatisch
wilt laten repareren.
• Schakel het selectievakje Beschadigde sectoren zoeken en repareren in.
• Klik op Start.

3. Defragmenteren van de harde schijf.
Ga naar start >Uitvoeren en typ : defrag C: en [Enter]. ( C: is hier mijn harde schijf waar Windows
opstaat.)

4. Update je Software.
Ga naar Secunia Online (OSI) en laat de Secunia Online Software Inspector (OSI) je computer scannen.
De Secunia Online Software Inspector scant de computer op programma's die niet geupdate zijn en
daardoor ook mogelijke beveiligingslekken kunnen bevatten die ondermeer door malware misbruikt
kunnen worden.
Plaats voor je de scan start eventueel ook een vinkje bij 'Enable thorough system inspection'.
Hierdoor kan OSI ook de programma's vinden indien deze niet op de standaardlocatie geïnstalleerd zijn.
Wordt een niet-up-to-date programma gevonden, dan wordt deze in het rood als 'insecure' weergegeven en
krijg je de mogelijk om via de 'download-link' de meest recente versie te downloaden.

5. Je Opstarters aan banden leggen.
•
•
•
•
•

Klik op Start
Klik op Uitvoeren (Vista: gebruik het zoekvak onderin)
Typ "msconfig" en druk "enter"
Klik op het tabblad "Opstarten"
Haal het vinkje weg om de items uit te schakelen, plaats het terug om het item in te schakelen.

Om nu te weten welke items je mag (en welke niet) uitvinken, kan je Bleeping Computer Startup List
gebruiken.
Nota :
MSN (Windows Live Messenger) kan je op deze wijze niet uitschakelen, in de plaats daarvan doe je dit :
•
•
•

Open MSN (Windows Live Messenger)
Extra> Opties> Selecteer Aanmelden
Vinkjes weghalen onder "Windows Live Messenger starten bij het aanmelden bij Windows"

Succes !

