hier volgt een historisch overzicht van de problemen met windows 10.
eind augustus 2015 na een update startte de computer niet meer op. een herstel was
noodzakelijk.
half september 2015 na een week vakantie zette ik de computer aan en wat zie ik
een heel ander bureaublad. alle mappen waren verdwenen.
een herstart gedaan geen resultaat. een herstel was noodzakelijk.
dit euvel met steeds een ander bureaublad heeft zich nog driemaal herhaald. als de
melding verscheen tijdens het opstarten zet de computer niet uit uw computer
wordt opnieuw geconfigureerd dan wist ik oh oh dat gaat weer mis. in computer
idee las ik dat iemand hetzelfde is overkomen.
mappen die op het bureaublad staan verdwijnen om de haver klap. ik zet dus geen
mappen meer op het bureaublad.
als ik een map of bestand kopieer naar het bureaublad zie ik het gekopieerde niet
staan. doe ik de handeling nogmaals dan verschijnt het gekopieerde.
vensters verslepen. heel hinderlijk ik moet n.l. 3 tot 4 maal het venster vastpakken
wil ik het venster kunnen verslepen.
en nu het recente. op 22-02-2016 wilde ik een map verwijderen. het systeem
weigerde dat. het lukte ook niet met als administrator uitvoeren.
dus ik ging de handeling doen die ik gewend was n.l. met msconfig. dus msconfig
gestart aangegeven (opstarten in veilige modus).
de map verwijdert en ik wilde msconfig starten om aan te geven weer normaal
starten, verscheen er tot mijn verbazing geen msconfig.
de computer bleef in de veilige modus opstarten. ik heb microsoft gebeld om
opheldering hoe zoiets kan en het probleem oplossen.
dat kan tegen betaling van 85 euro. een jaar abonnement kost 125 euro. ik zei dat
meen je niet, het is een fout van windows 10 en niet mijn fout.
ik ben daar niet lang over doorgegaan en heb weer een herstel moeten doen. de
zoveelste keer. ik heb onbewust een abonnement op herstellen van het systeem.
ik durf dus niet meer en wat uiteraard begrijpelijk is msconfig gebruiken.
alle systemen vanaf windows 95 t/m windows 8.1 heb ik gehad. uiteraard deden
zich daar ook problemen voor, maar bij lange na niet wat ik met windows 10
meemaak. windows 10 spant de kroon. iedere ochtend als ik de computer aan zet ga
ik duimen draaien en denk ik, doet hij het, of doet hij het niet? deze gedachte had ik
vroeger niet.
windows 10 een PUINHOOP.

