COMPUTER BESTURINGSSYSTEEM DOOR “CN2AO”
Vanaf 1 januari 2014 is er geen update meer voor Windows XP. Bill Gates en Microsoft zijn van
mening dat het beter is om over te stappen op Windows 8.1. Als voorloper op XP heeft Microsoft
destijds als tussen paus Windows Vista geïntroduceerd. Hetzelfde is toentertijd ook gebeurd met
Windows 95 en 98. Binnen snelle tijd veranderde beide de besturingsystemen in Windows ME.
Ik zelf ben begonnen met PC-DOS, toen overgestapt naar MS-DOS, uiteindelijk gekozen voor
DR-DOS en heb ook jarenlang tot volle tevredenheid gewerkt met het DR-DOS besturingssysteem.
1) DR-DOS (de letters DR zijn van maar de naam wordt vaak uitgesproken als 'Doctor DOS') was
De eerste versie van DR-DOS werd in mei 1988 op de markt gebracht. een variant van DOS
(een DOS besturingsysteem voor IBM computers) uitgegeven door Digital Research, DR-DOS
werd in het DOS-tijdperk meegeleverd met sommige PC's. Het was vrijwel identiek aan
Microsoft. Met sommige functies was DR-DOS Microsoft DOS zelfs voor. Vooral het beheer
van het intern geheugen werd door de gebruikers op prijs gesteld. De eerste versie van
DR-DOS werd in mei 1988 op de markt gebracht.
1) MS-DOS was van Microsoft Corporation (vaak afgekort als MS en MSFT) is een Amerikaans
bedrijf uit Amerika. Microsoft ontwikkelt, verspreidt, licenseert en ondersteunt een breed scala
aan producten die zijn gerelateerd aan door Microsoft ontworpen computers 286/386.
2) PC-DOS daarentegen was een besturingsysteem van IBM PC compatible computers
De software van destijds is gemaakt door Bill Gates die kort na het succes van PC-DOS voor
zichzelf begon. De eerste versie van MS-DOS werd in september 1985 op de markt gebracht.
Bij ons in Marokko werken heel erg weinig gebruikers met Windows 8. De overgrote groep maakt
nog steeds gebruik van XP of Windows 7. Slechts een kleine groep werkt met Windows Vista.
Domweg omdat hiervoor beschikbare twee updates opstart moeilijkheden veroorzaakt.
Mijn allereerste computer was een Commodore VIC20 met cassette recorder. Hierna kocht ik een
echte cd-romlezer, type 1540. Snel hierna kocht in de CMD64 met cd-romlezer, type 1541.
Om alle wekelijkse uitzendingen van NOS Hobbyscoop te kunnen lezen en uitprinten was ik in het
bezit van aangepast software. Niettegenstaande het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Ik wou
graag een echte PC hebben.
Moeder de vrouw sas hiermee helemaal niet zo blij. Ik pikte het TV toestel om die aan te sluiten op
de VIC20 of CMD64 en ze had grote twijfels of ik niet ook het televisietoestel definitief zou inpikken
voor de niet door haar gewenste en beminde computer. Desondanks kocht ik de PC met een harde
schijf van wél 40 MB. De PC werd verkocht met een harde schijf van 20MB. De verkoper vroeg mij
nog, mijnheer, heeft u kantoorwerkzaamheden dat u zoveel schrijfruimte nodig hebt! Mijn helaas te
vroeg overleden vrouw antwoordde hem: nee mijnheer, dit is alleen maar voor zijn radiozendamateur
hobby.
Nu Microsoft geen updates meer online zet rijst al snel de vraag wat nu. Omdat er ook steeds meer
malware en andere rotzooi online staat kun je je computer alleen nog maar met goede anti-virus en of
internet securities beschermen. Maar je computer blijft kwetsbaar voor inbrekers. Om die reden heb
gekozen voor een ander besturingsysteem. Na veel online gelezen te hebben ben ik overgestapt op
de (gratis versie) van UBUNTU software.
Je hebt twee versies van dit besturingsysteem.
1) de ubuntu-12.04.3-desktop-i386.iso
(741.343.232 MB)
2) de ubuntu-13.10.0-desktop-i386.iso
(938.475.520 MB)
Je kunt het systeem installeren door gebruik te maken van een installatie programma.
Het installatie programma wubi.exe doet wat u wenst.
Je kunt je oude Windows ook samen met UBUNTU gebruiken. Om moverende reden is het niet erg
verstandig om op je PC twee systemen te gebruiken. Er kunnen al gauw software conflicten instaan.
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Omdat ik ook al jaren gebruik maak van Microsoft Office 97 Pro en ik met die software geen docx
bestanden kan wegschrijven of inlezen maak ik tot grote tevredenheid gebruik van LibreOffice 4.06
waarmee ik werk.
Als virusbeschermers maak ik gebruik van betaalde versies van Kaspersky, AVG en Avast Internet
Security en van Spybot Search & Destroy D2 tray. Om het systeem in beheer te houden maak ik
gebruik van de betaalde versie PC TuneUp van AVG.
Met UBUNTU als systeembesturingssoftware heb ik géén last van virussen en malware. Ook kan ik
gewoon alle overige andere software blijven gebruiken. Acrobat, Flash Player, VLC enzovoorts.
Als webbrowsers gebruik ik SlimBrowser, Firefox en Opera. Voor mijn mails gebruik ik twee
e-mail drivers, namelijk Thunderbird en Opera mail.
In een oude schoenendoos vond ik nog Microsoft Works 4.5 en 6.0. Beide is geïnstalleerd. Alleen wou
Works 6.0 niet meer opstarten. Nadat ik Works 4.5 heb gebruikt start nu ook Works 6.0 weer op.
Met andere woorden, samen met Microsoft Office 97, Works 4.5 en Works 6.0 en LibreOffice ben ik
voor weinig money up-to-date voor de toekomst. In maart aanstaande word ik 74 jaartjes jong. Het zal
mijn tijd totdat ook ik voor eeuwig mijn oogjes toedoe mijn tijd wel uitdienen en zullen er beslist weer
nieuwere en nog veem mooiere klant vriendelijke besturingssystemen op de markt komen.
Als er moeilijkheden zijn met Windows maakt ik toch altijd nog gebruik van mijn oude DOS kennis.
De huidige jeugd totaal niet hoe ze bij moeilijkheden met de oude DOS beginselen een probleem
kunnen oplossen. Heel veel jongeren komen als ik in ons koffiehuis iets zit te drinken bij mij aan tafel
zitten en vragen; mijnheer die moet ik doen om het probleem op te lossen. Dus zeg ik altijd bij mijzelf,
jongen je bent zo oud nog niet, je bent helemaal van deze tijd, alleen niet mee van deze generatie.
So what!!
Ik werk nog steeds als consulair medewerker bij een ambassade, bezoek namens de ambassade en
Reclassering de gedetineerden die in Marokko hun gevangenisstraf uitzitten.
Ik groet u allen in dat verre koude Holland of België, ik mis het wel mijn oude Amsterdam.
vy 73 gd dx hpe cuagn asap de CN2AO / 5T0YZ de ex PA2YZA.
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