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Woord vooraf
In het dagelijks gebruik van een computer vind je veel dingen vanzelfsprekend. Zo veronderstelde ik in één van mijn lessen dat iedereen wist hoe bestanden gecomprimeerd moesten worden. Ik veronderstelde zelfs dat de meerderheid van de cursisten wist hoe multiple disk spanning toegepast moest worden wanneer het gecomprimeerde bestand niet meer op één diskette
paste.
Het hoeft niet gezegd dat ik daar verkeerd zat. Al snel werd een intermezzo WinZip ingelast.
Zelfs de installatie van het programma werd kort besproken. Maar zoals dat wel vaker gebeurt: als je iets een tijd lang niet gebruikt vergeet je hoe het allemaal moest. Zo gebeurde het
dat ik ongeveer elke maand opnieuw moest uitleggen hoe het programma werkt. Het zal wel
niet goed uitgelegd zijn zeker…?
Men vond een cursustekst gemakkelijker om achteraf zaken te kunnen opzoeken. Deze cursus
is dan ook het gevolg van de vraag om een tekst. Voor ik begon had ik een idee welk werk het
zou inhouden. Na wat schuchtere pogingen om een inleidend hoofdstuk over comprimeren te
schrijven besefte ik dat het wat langer zou duren dan ik dacht. Het eerste hoofdstuk is af geraakt, een tweede ook….
Omdat het toch heel wat tijd kost om een behoorlijke cursus te maken is het niet mogelijk om
de cursus volledig gratis beschikbaar te stellen. Het vele werk moet ergens een terugkoppeling
krijgen. Ik denk wel dat twee derde van een cursus gratis heel mooi is. De voornaamste basiskennis zit vervat in de eerste hoofdstukken. Je zal dus ook met het gratis deel veel kunnen
leren.
Deze cursus gaat uit van een beperkte voorkennis van het besturingssysteem Windows. Voorkennis van comprimeren of het programma Winzip is niet nodig. Voorkennis van andere programma’s is evenmin nodig.
Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, kan je steeds contact met mij opnemen. Liefst via internet. Het adres: andy.camps@playgarden.com. Dank je voor je interesse.
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