Van Windows7 naar Windows10
Prettig nieuws...
Vanmorgen, 30 dec 2019 de overgang van Win7 naar Win10 gerealiseerd.
Het zag er eerst niet goed uit, het proces liep in de voorgaande dagen steeds
vast.
De bottlenecks werden gevormd door de ‘updates’ die bleven hangen.
Bij de eerste poging bleek dat er in de laatste 3 jaar geen enkele update was
verwerkt.
Via een tip van Dick, een gewaardeerd HCC-maatje, kwam ik er toe bepaalde
registers te onderzoeken. Ik haalde de ‘computerbijbel’ voor Win7 van
Schoone PC uit de kast. Volgens zijn aanwijzingen mocht ik een specifiek
register rustig leeg maken.
Waarom?
Omdat het er op leek dat dit register tot de nek vol zat met data; er zouden
geen updates meer bij kunnen.
Maar…
dat specifieke register DATASTORE, één van de Mappen binnen Software
Distribution, waarin al die updates hingen, dat was niet leeg te maken!
Wat ik ook deed, voortdurend kwam het verbod: ‘Kan niet, het is in gebruik!’
Toen kwam ik op het idee: ‘Als ik Data Store nu eens een andere naam zou
geven?’
Inderdaad, nu het buiten de boot viel van Soft Distribution, kon het zonder
bezwaar worden opgeheven. Volgende stap was dus opnieuw DATASTORE
aanmaken en wederom laten zoeken naar Updates.
Met bovendien bij instellingen van updates andere voorwaarden stellen.
(Alléén binnenhalen en mij laten beslissen of ik ze ga installeren.)
En warempel, nu verliep een zoekactie succesvol. In twee sessies kwamen er
ongeveer 20 updates van recente datum naar binnen.
(Voordien zat er een gat van drie update-loze jaren.)
Achttien stuks –alle recente belangrijke updates- konden worden
geïnstalleerd.
Twee mislukten. Eén daarvan kon met een speciaal programma:
‘Updates Probleem oplosser’ worden hersteld. Maar de andere update:
‘KB4516065’ bleef hardnekkig mislukken.
(Drie problemen konden bij die installatie worden opgelost, het vierde niet.)
Maandagmorgen heb ik besloten om die laatste bottleneck te negeren en
gewoon Windows10 te installeren.
Dus had ik weer via het internet de aanbevolen string –te vinden in het HCC
verenigingsblad/PC-actief- ingetikt.
Als eerste had ik opnieuw het hulpprogramma : ‘Media Creation Tool’ geladen.

Dan volgt hier de voortgang van het hele proces.
-Gestart
-akkoord verklaring geven
-fase 1: deze PC nu bijwerken
-fase 2: Media voor Win10 maken
-updates downloaden
-voorbereiden Het leek er op dat hier de win10 procedure een aanvang nam)
-akkoord verklaren
-updates zoeken/updates downloaden
-alle updates gevonden!
-installatie voorbereiden (er waren nu 20 minuten verstreken)
-hier kwam een belangrijk moment:
-gereed voor installatie
-WIN10 installeren
-Persoonlijke bestanden en Apps behouden? YES
-Installatie begon. (duurde 7 minuten)
-updates worden geladen (kostte 12 minuten)
-updates installeren (kostte 20 minuten)
Daarna allerlei vragen op het gebied van:
‘Vindt u het goed dat wij... advertenties sturen en uw internetgedrag in de
gaten houden’ etc.
Met zorg JA of veelvuldig NEE aanklikken..
En toen kon uitvoerig worden onderzocht wat WIN10 allemaal kon doen voor
de mensen.
Voor kennisgeving aangenomen en FSX gestart.
Zag er allemaal veelbelovend uit!
Resulterend: in een klein uur van WIN7 naar WIN10
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