Praktiik Computer opschonen

TIP 2

Schone
schuf Erc

SpaceSniffer helpt
0m (letterlilk) een beter beeld te krijgen van het
schijfgebruik is het programma SpaceSniffer
handig. Het programma is Engelstalig, maar dat
is niet hinderlijk.
Ga naar

www.uderzo.it en klik op SpaceSniffer

en vervolgens op Download. Klik op de bovenste

o

downloadlink (Fosshub). Kies op de downloadpagina de bovenste (nieuwste) versie. Pas op dat je

Het loont om af en toe de harde

- zeker als het

schyf op te schonen

tijd:

niet op een nepknop (advertentie) klikt.

'15-30 min.

een kleine 55D is, Als je dat slim

niyeou:

doet kost het weinÍg

tyd,
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Tekst Rob Schleiffeft
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Zoek het gedownloade bestand (spacesnif-

fer_1_3_0_2,zip) op. Dubbelklik erop en kies
Alles uitpakken. Het programma werkt meteen,
het hoeft niet te worden gernstalleerd.
Klik in het mapje met rechts op SpaceSniffer.
exe en kies Als administrator uitvoeren om
SpaceSniffer de mogelijkheid te geven de hele

digitaalgids@consu mentenbond.n

schrlf te doorzoeken.

I

Dubbelklik op de schijf die je wilt onderzoeken.
SpaceSniffer toont welke bestanden veel

ruimte in beslag nemen, Hoe groter het blok, des
te meer ruimte het inneemt op de schijf. Klik op
een blok om in te zoomen; dubbelklik erop en je
opent dat hele blok, Met de groene pijlen op de
menubalk ga je een niveau terug of verder.

TIP I

Grote bestanden eerst
Wilje snel veel ruimte winnen?
Verwijder of verplaats dan eerst
de grote bestanden. Het onderdeel
Windows 10 Opslag laat zien waar
de meeste schijfruimte aan op
gaat en waar de verschillende
soorten bestanden staan.

ziet die je kunt missen. .le kunt ze
dan verplaatsen of verwijderen.
Vergeet tot slot niet de prullenbak
te legen.

#
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Via de twee blauwe iconen op het menubalk

je minder en meer details weergeven. Met
een klik op de groene ster zie je welke schijfruimkun

te nog vrij is.
Klik met de rechtermuisknop op een blokje
voor meer opties, zoals Openen met en Verwij-
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Opslag.
Klik op een schijfstation om een
overzicht te krijgen met soorten
bestanden (zoals Documenten,
Video's, Afbeeldingen en Overige)
en hoeveel ruimte ze verhoudingsgewijs en in gigabytes opslokken,
Klik op een soort bestand voor
meer details, Als je verder klikt,
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Windows 10 Opslag geeft inzicht

Grote bestanden vallen direct op
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Ttp 5

Snel schoon:
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schijfopruiming
Met Windows Schijfopruiming
verwijder je met een paar klikken rommel die prima gemist
kan worden, zoals tijdelijke
internetbestanden en bestanden in de prullenbak, Dat kan al

snel honderden MB's schelen.

!fucÉ*c€
Set"#wr*r-w* ksn ry

opschonen om tevens verouderde Windows-bestanden of
zelfs een vorige versie van
Windows 10 te verwijderen.
Maar let op: als je Windows
U

.

Klik op Start en typ Schijfop-

ruiming. Start het programma
Schijfopruiming.

2

5

Kies de (eerste) schijfpartitie.

Windows 10 toont snel wat er
mogelijk weg kan,
3 Het kan geen kwaad om
overal vinkjes bij te plaatsen.
Met een klik op OK maak je
ruimte vrij, maar dat biedt maar
heel kort soelaas.
Klik op Systeembestanden
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kunt nog een stapje verder
gaan. Klik op het tabblad Meer
opties,
6 Klik onder Systeemherstel
en schaduwkopieën op Opruimen om alle herstelpunten,
ren. Doe dit alleen als de com-
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behalve de laatste, te verwijde-

*

,í: '

kun je niet meer terug naar een

Verwijder ze dus alleen als de
computer al een tijdje probleemloos werkt.
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vorige versie van Windows 10.
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Hier wordt 3 GB gewonnen door updatebestanden
te wissen

TIP 4

Automatische schflfopruiming
Sinds de Creators Update van maart

2O1l kan Windows 10 automatisch

Orde en

veiligheid
Heeft je computer een
harde schijf met twee
partities (bijvoorbeeld de
schiiven C en D), of zelfs
twee aparte harde schijven,
installeer dan alle
programma's op de C en
verplaats alle documenten
naar de D. Dat geeft
overzicht, ruimte en is
veiliger.

schijfruimte vrijmaken. Zodra er een
gebrek aan schijfruimte dreigt, voert
Windows zelf schijfopruiming uit. Zet de
functie aan.
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lÍ, S > Systeem > Opslag,
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Zet het schuifje bij '5lim opslaan'op
Aan en klik dan op Wijzigen hoe ruimte

Slim ooslaan

wordt vrijgemaakt.
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Zet zeker vinkjes brl de bovenste twee

regels, maar wees voorzichtig bij de

derde regel, Als je in de map Downloads
belangri,;ke bestanden bewaart, kun je
die map beter handmatig opschonen.
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TIP 5

Tijdelijke bestanden

lnstellingen

to?

E

n
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ruimtewinst opleveren.

Tijdelijke bestanden
97,6
Apps ku*n*n tijdelijke iníorrnatie *pslaan ir specifieke
i-fieppen" Deze kun*en li*ndmntig wsrde* opE*seh**nrl als
de app dit niei autonnatisch doet.
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Ller* maF bev*t l:estandei: die van internet zij* ged*wnl*ad

Prullenbak leegmaken
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Het verwrjderen van tr.ldelijke bestanden kan flink wat

Tijdelijke bestanden

1S8 M

De pruilenbak bevat bestanden dis r"l vë$ uw e*rnpxt*r hebt
verwijderd. Ze worde* per+Nane*rt verwljderd *ls de
pruller:hrak ixordt ieeggernaakt.

Vorige versie van Windows
1,05 G
Met *e-ze bestand*n kus:t ri terxqk*íf Í1 nafifl rie v*rige versir
u** Windowl. Na verloop van tijt v**rden deze Lrestandrn
airtomatisch verwijderd^ Àls u ruimte wiit vr'!j*rak*n, kunl u
onk nu verwiider*n.
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Klik op

Íi, §

2

> Systeem > Opslag.
Kies de schijf of partitie die je wilt opruimen.

I

Zoek Tijdelijke bestanden en klik erop.

É

Staan er in de map Downloads nog waardevolle
bestanden? Zo niet, dan kun je overal vinkjes plaatsen,
Als de optie er is, en als de computer probleemloos
draait, kun je ook'Vorige versie van Windows'opruimen,

Tijdelijke bestanden nemen veel ruimte in,
maar kunnen probleemloos worden gewist

CCleaner: handige hulp
populairste gratis programma's is
CCleaner. Je kunt er alje tijdelijke (internet)

Een van de

bestanden, de browsegeschiedenis en cookies snel
mee wissen. Meer informatie en een uideo vind je
op consumentenbond.nl/ccleaner

Bestanden verwijderen

Schoonhouden
Vol is vol
Als er op een bijna volle SSD geen
ruimte meer is vrij te maken, is een
externe harde schijf aansluiten de
snelste en makkelijkste oplossing.
Een schijf met 1000 GB (1 TB) kost
niet meer dan €50, Een snellere SSD
met circa 250 GB ruimte heb je al voor
zo'n €11O. De snelle usb 3-aansluiting
Ís tegenwoordig standaard,

Wekelijks

maar binnen de kortste keren is de

Schijfopruiming uit om verlost te
raken van overbodige bestanden,
zoals die in je prullenbak. Maak de
bi-owser schoon door de geschie-

computer weer een rommeltje en
de harde schijf vol. Houd de schijf
opgeruimd door dagelijks, wekelijks en maandelijks onderhoud te
plegen.

Dagelijks - 5la nieuwe bestanden
netjes op. Maak aan het einde van
de (werk)dag het bureaublad leeg.
Verwijder gedownloade programma's die je na het proberen niet
meer wilt gebruiken.

Bek'1jk de video op
consumentenbond.nl/video-schijfopruimen
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- Voer

Een keer schoonmaken is nuttig,

iedere week

denis en tijdelijke bestanden te
verwijderen. Kijk of er in de map
Downloads bestanden staan die
gemist kunnen worden.

- Ruim maandelijks
grondig op. Archiveer bestanden
en verwijder programma's die je
nooit gebruikt.
Maandelijks

Computer opschonen Praktiik

TIP 6

Browsegeheugen wissen

3

- ldens het internetten slaat de browser

Verwijderen.

,,eel gegevens op. Daarvan kunnen de
(zoals foto's)
- ldelijke internetbestanden

É Automatisch verwijderen

Brosegeschied$is
9osnbëdg*r§iedeni§
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Op het tabblad Tijdelijke internetbestanden zie je dat standaard 250 MB
wordt opgeslagen. Dit kun je flink vermin-
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:e schonen, maak je snel veel ruimte vrij,
leze bestanden ruim je ook oP door
Schljfopruiming (Stap 3) toe te passen
-landig is dat je het opschonen meestal
<unt automatiseren. Let op: door het
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Klik op de menuknoP rechtsboven >

omvang van het browsegeheugen.

Standaard wordt 350 MB aan bestanden
oewaard, maar dit kun je hier verlagen,

Klik op de menuknoP rechtsboven >
Geschiedenis > Geschiedenis > Browse-

gegevens wissen.

achter'De volgende items verwij-

.eren' uit voor het eerste gebruik.

Q

zoekm

wilt wissen'

Zet een vinkje bij'Gegevens en bestan-

Chrome: handmatig oPschonen

É Zet het schuifje onder'Dit altijd wissen
bij sluiten van browser'oP'Aani

3 Zet vinkjes voor alle informatie die je
wilt wissen, zoals 'Gecachte afbeeldingen
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wissen.
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INTERNET EXPLORER
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OowrloadS*schierl*nis

Klik op Extra (tandwieltje), lnternetopties en ga naar het tabblad Algemeen.
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Klik op Browsegegevens wissen.
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Chrome kan de cache niet automatisch

Í

Klik onder Browsegeschiedenis op

Verwijderen.
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Klik onder het kopje 'Browsegeschie-

den in cachei Klik oP Wissen,

CHROME
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0pties > Privacy & Beveiliging,
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Klik op de menuknoP rechtsboven

lnstellingen.

FIREFOX

Kies

deren.

denis wissen'op Kies wat u

Ga naar het onderdeel 'Gebufferde
,rhoud'en klik op Nu wissen,
Door een vinkje te zetten voor'Automatisch bufferbeheer negeren' beperk je

kan ook. KIik

op het tabblad Algemeen op lnstellingen.

^onderden megabytes aan ruimte inne-llen, Door dit geheugen - de'cache'- oP

Ce

Zet in ieder geval vinkjes bij 'Tijdelijke

internetbestanden en websitebestanden'
en 'Cookies en websitegegevensi Klik op

lcebinhffidlixfteÍ gehryikt moseni*l

1,4 **S àè§

Àutosali§ah blf{erbeheet rÉger*

&ufl$ bdpe*es tol

1+ij ;

5{hljrrui8re

l'ju ytis*n

Wisrer:
*it "ritrd lyis5en lit

.!u;ïe§ Yan lrÍa*iset

i!,{g ruimre

f;reÍox-ac{ount

Geef Firefox minder oPslagruimte

.:

:s4lÉR ë

@L

L}

Edge maakt zichzelf schoon

MEER SCHOONMAAKTIPS?

(voor
Nog veel meer opschoontips kunt u lezen in Grote computerschoonmaak. Dit praktische boek
Windows 1o-computers) is net verschenen en telt 1 60 pagina's vol adviezen en handige stappenplannen
om uw computer sneller te maken en de levensduur ervan te verlengen. Ledenprijs €21 / niet-ledenprijs

,F

€26,50 (e-book €13,50 / €17). Consumentenbond.nl/grote-comPuterschoonmaak
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