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Van de redactie
Alweer een ander gezicht. Dit nummer – het zal u al op‐gevallen zijn – toont de nieuwe opmaak van de Software‐Bus. De veranderingen zijn snel gegaan: eerst naar kleur(bij een nieuwe drukker) vanaf nr. 5 van vorig jaar. Toennaar het A4‐formaat in het eerste nummer van dit jaar ennu in een nieuwe vormgeving, opgemaakt in Scribus doorenkele enthousiaste CompUsers.
Het betekent tevens een afscheid van ondergetekende;na zo’n 22 jaar SoftwareBus‐redacteurschap, waarvan delaatste 4 jaar ook met de verantwoordelijkheid voor delayout, heb ik het blad overgedragen aan ‘nieuwe’ men‐sen. Het thema van dit nummer maakt het al duidelijk:Voorjaarsschoonmaak. Misschien komt u in de toekomstnog eens een artikeltje van mij tegen, maar de nieuwe(thematische en planmatige) opzet lijkt een goede vullingvan het blad te waarborgen.
Over schoonmaak gesproken. Internet wordt steeds meereen vergaarbak van onoverzichtelijke en twijfelachtige‘content’; daar hoef je niet zo content mee te zijn, wanttekenen van verstopping en ‘filevorming’ (file ook al nietin het Engels) dienen zich aan. Internet 2.0 lijkt nog nietgemakkelijk door te breken.
In China zijn honderdduizenden betaalde ‘vrijwilligers’ enandere klerken dag en nacht bezig het web naar de handvan de machthebbers te zetten. Niet alleen wordt de toe‐gang tot het regime onwelgevallige sites geblokkeerd, ookproberen vele miljoenen geregisseerde reacties enpostings op sociale websites en media‐sites de standpun‐ten van de Partij (over Tibet, de Falun Gong, Taiwan, in‐ternationale politiek enz.) over te dragen. En, wat nogerger is, ook lopen machtige projecten als Wikipedia hiergevaar.
Het web als bijverdienste heeft de twijfelachtige reputa‐tie dat het vooral ongrijpbaar is. Krampachtige pogingener greep op te krijgen resulteren in grootschalige ‘Stasi’‐praktijken, rechtszaken en andere meer of minder dubi‐euze middelen. Nu al is het web vergeven van de (com‐merciële) spam – ook als bijverdienste opgezet, en heteinde is niet in zicht. De toevloed aan breedbandige data‐stromen vanuit en naar de privégebruiker is niet te stui‐ten, behalve in totalitaire staten misschien een tijdje. Envan zelfregulering valt in een verdeelde wereld niet veelte verwachten. Zullen IPv6 en Web 2.0 het doeltreffendeantwoord zijn? Te vrezen valt van niet. Het gaat om meerdan techniek.
We mogen hoop blijven putten uit het ongekend ‘de‐mocratische’ (of ‘anarchistische’?) karakter van internet.Als dat stand kan houden ...
Maar in ieder geval kunnen wij op onze eigen systemeneen héél klein – maar voor ons belangrijk – steentje bijdra‐gen aan de strijd tegen de vervuiling. En dus eindig ikmet het toepasselijke motto: Opgeruimd staat netjes!

Kees van der Vlies
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Bij de voorplaat
Het hoofdthema van deze SoftwareBus is de

voorjaarsPCschoonmaak
De voorplaat die deze SoftwareBus siert,symboliseert de noodzaak voor het regelmatigopruimen van vooral Windows systemen.
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Programma
De gehele dag is er een gevarieerd aanbod van activiteiten,informatie en kennisoverdracht. Dit vindt plaats in diversezalen: de grote zaal (Colenberghzaal 1), de Over deVeghtzaal (lezingen) en de Jaghtkamer Workshops). In deColenberghzaal 2 vinden jaarvergaderingen plaats van eenaantal interessegroepen, ook van CompUsers (12.15 uur).En vergeet niet de foyer, de ontmoetingsplaats voorbezoekers die bij een kopje koffie kunnen bijpraten overhun computerhobby.
Het programma kan door onvoorziene omstandighedenaangepast worden. Het zou jammer zijn als je een verrereis maakt voor die ene lezing of workshop, die misschienop een andere tijd of helemaal niet wordt gegeven. Kijkdaarom altijd op www.CompUsers.nl voor het laatsteprogramma‐overzicht.
Grote zaal
Een belangrijke activiteit is deze keer devoorjaarsPCopruiming‐inloop (zie ook pagina 7). Verder zijner de hele dag in de grote zaal demo's en presentaties vande CompUsers‐Platforms Windows, Linux, Muziek, VoIP(internetbellen), DigiFoto en WebOntwerp. Bij de Infostandkun je allerlei informatie vragen, je aanmelden alsCompUsers‐lid of als abonnee op SoftwareBus/GigaHits, ende CompUsers softwarediscs tegen lagere prijzenaanschaffen dan op www.CompUsers.nl/eShop.
VraagBaak
De CompUsers VraagBaak zal ook aanwezig zijn. Naast decontacten per internet en per telefoon kun je hierpersoonlijk advies krijgen. Je mag zelfs je pc meenemen,want wellicht kunnen de problemen ter plekke opgelostworden. En vergeet niet de voorjaarsPCopruiming‐inloop.De VraagBaak vind je in de grote zaal. Schroom niet om zeaan te spreken. Vraag bij de Infobalie wie je het beste kuntbenaderen.
Algemene Leden Vergadering
hcc!CompUsers is een interessegroep van de HCC. Om 12.15uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in deColenberghzaal 2 (dus naast de grote zaal). Uiteraard isdeze bedoeld voor de leden, maar belangstellendenkunnen, in overleg met de voorzitter, ook de vergaderingbijwonen.

CompUsersdag 25 april in De Bilt

hcc!CompUsers organiseert op 25 april een bijeenkomst voor leden enintroducés. De bijeenkomst begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. De locatie ishet HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Zie www.hfwitte.nlvoor een routebeschrijving en bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Lezingen
Een hoogtepunt zijn altijd de lezingen. We proberen hetaanbod zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat er wat bij iszowel voor beginners als voor gevorderden. De volgendelezingen worden gepresenteerd in de Over de Veghtzaal:
10:00 Hulp voor Ubuntu (Nicolaas Kraft van Ermel)11:00 Waarom comprimeren (Rein de Jong)14:00 Opschonen PC (Henk van Andel)15:00 Fonera (John v/d Laak)
Lezingen zijn vrij toegankelijk zolang er plaats is in de zaal.
Workshops
Het programma voor de Workshops is als volgt:
10:00 Irfanview (Rinus Alberti)11:00 Computerschoonmaak (Henk van Andel)14:00 Writer tekstverwerker (Cees Otte)15:00 Writer Tekstverwerker (Cees Otte)
Tijdens de Workshops krijgt iedere deelnemer de beschikkingover een notebook. Het aantal beschikbare plaatsen isbeperkt. Voorkom teleurstelling door tijdig te reserveren, ziewww.CompUsers.nl.

www.CompUsers.nl
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Jaarverslag DOSgg 2008 en plannen

Rob de Waal Malefijt
De volledige versie van het Jaarverslag 2008 staat op GigaHits 2009‐02 als PDF; lees hetrustig door. Bovendien is het te downloaden van www.CompUsers.nl (onder Ledenkatern; aan‐melden als lid!), inclusief de financiële stukken. Voor hen die de ALV op 25 april in De Bilt be‐zoeken, zijn er gedrukte exemplaren zolang voorradig. Maar eigenlijk hopen we dat dieoverbodig zijn, en dat ieder deelnemer aan de vergadering die thuis al bestudeerd heeft.
Op die 22 pagina's staan de agenda voor25 april, de notulen van de ALV van 19april 2008 en van de bijzondere algeme‐ne ledenvergadering van 1 november2008 (i.v.m. naamswijziging). Verderhet jaarverslag 2008 van de activitei‐ten, en de plannen voor 2009 voor hetmeerjarenbeleidsplan.
Het totale verslag inkrimpen tot één pa‐gina kan natuurlijk niet. Daarom be‐perk ik me hier tot de 'highlights'. Denotulen worden niet samengevat, welhet jaarverslag en de plannen voor2009.
Jaarverslag 2008
In 2008 heeft de DOSgg weer vele activi‐teiten ontplooid. Een vaste groep mede‐werkers heeft zich op vele fronten voorde vereniging ingezet, en het bestuurspreekt zijn erkentelijkheid daarvooruit.De HCC begon langzaamaan wat testabiliseren, maar had nog veel last van'oud zeer'. De nieuwe bestuurder/di‐recteur Petra Claessen trad per 1 maart2008 aan en de interim‐manager Dirkvan Kappen vertrok. De HCC slaagde er‐in een heel interessant aanbod vanmagazines aan te bieden, 'gedragen'door de uitgevers F&L en HUB. Ook deSoftwareBus van de DOSgg werd in hetHCC‐bladenpakket opgenomen. Per 1 ok‐tober scheidden de wegen van IDG ende HCC zich, met nog een aantal onopge‐loste disputen.
Het ledenbestand van de HCC bleefredelijk stabiel; maar eind 2008 vertrok‐ken er circa 30.000 leden. Zij wildenkennelijk wel een blad van IDG, maarniet voor € 24,75/jaar HCC‐lid blijven.Het ledenverlies was belangrijk kleinerdan verwacht, maar kan toenemen alsblijkt dat veel leden de contributie nietbetalen.
Het ledenverlies bij de DOSgg gingdoor. De HCC deed al jaren niet meeraan promotie van groeperingen. De nieu‐we directeur heeft gezegd het HCC‐be‐leid vooral op de groeperingen tewillen afstemmen.
De HCC‐dagen gingen door met als nieu‐we (hoofd)titel Hét Multimedia Event.De HCC had eerst slechts 300 m2, maardaar kwam 1000m2 bij. Met de nodige

organisatorische en budgettaire hinder‐nissen kwam de HCC tochheel goed uit de bus. De DOSgg huurdezelf 300 m2 extra naast de HCC‐standen had een geslaagde beurs.
Bij de DOSgg ging het in 2008 goed. Erging een nieuwe op CMS (Drupal) ge‐baseerde website in de lucht en de Soft‐wareBus ging over op full colour. Erwordt nog gewerkt aan verdere verbe‐teringen, vooral voor de interne organi‐satie van de DOSgg.
De DOSgg begon in 2008 met het publice‐ren van artikelen in twee magazinesvan F&L en HUB. Nu de binding met IDGweg was, kon dit al langer levende ideeweer opgepakt en tot uitvoering ge‐bracht worden, zonder gevaar voor hetnieuw te vormen bladenpakket van HCCvoor leden.
Een belangrijke gebeurtenis was denaamswijziging van DOSgg naar Com‐pUsers. Mede dankzij een initiatief ende steun van de directeur van HCC wasdit mogelijk. De nieuwe naam is op 31december 2008 door een statutenwijzi‐ging geformaliseerd.
Verder gaat het jaarverslag in detail inop de bijeenkomsten, de diverse DOSggPlatforms, de VraagBaak, DiscWare,eShop, eMailings, SoftwareBus en Web‐Team.
Activiteiten 2009
De eerste activiteiten voor het jaar2009 hebben reeds plaats gevonden. On‐der onze nieuwe naam CompUsers is erin februari een gebruikersdag ge‐houden; daarop werd met enigefeestelijkheden de nieuwe naam ge‐vierd. Op de website stond inmiddelsons nieuwe logo en was de oude naamvervangen door de nieuwe. De nieuweactiviteiten in de planning kunnen al‐leen succesvol zijn met voldoendesteun van leden die eraan willen mee‐werken.
CompUsers gaat ervan uit dat de groe‐peringen en interessegroepen in de HCCweer een prominente rol krijgen. HCCziet in dat de 'exploitatie van het merk'HCC' uitzichtsloos is en gaat mindergeld steken in 'marketing' en méér in on‐

dersteuning van verenigingsactiviteitenen groeperingen. CompUsers zal indeze ontwikkeling zo goed mogelijk par‐ticiperen. Intern zalde aandacht gericht worden op verster‐king van de organisatie met meer vrij‐willigers, om minder afhankelijk te zijnvan te kleine groepen of enkelingen, enmeer aandacht voor service aan de le‐den thuis te bieden.Vervolgens worden de plannen voor2009 uiteengezet. Voor een belangrijkdeel komt dat neer op voortzetting vanhet beleid zoals in 2008. Op een aantalpunten worden verbeteringen en ver‐sterkingen voorgesteld. Ook komt eenaantal nieuwe activiteiten aan bod.
Doelgroep en leden
De teruggang in ledental kan in denabije toekomst afremmen en mis‐schien zelfs omslaan in een toename.Het aan de weg timmeren van Com‐pUsers in een aantal computermagazi‐nes (met twee pagina's per uitgave) ende extra aandacht door de HCC voorgroeperingen kan nieuwe leden trek‐ken. De wat verouderde naam DOSgg isnu vervangen door de moderne naamCompUsers, hetgeen hopelijk ook eenpositief effect heeft. Dit geldt ook voorde vernieuwing van de website, deeShop, verbeteringen SoftwareBus enhet versterken van de VraagBaak.
Aanbod CompUsers
Het aanbod via internet is al verbeterd,maar hier moet nog meer gebeuren. DeSoftwareBus heeft een aantal verbe‐teringen ondergaan (full colour, A4) ener zal nog gewerkt worden aan verbe‐tering van de redactionele inhoud envormgeving. De Platforms behoevenduidelijk meer aandacht. Voor Discwa‐re worden verbeteringen voorbereid.De drie bijeenkomsten in De Bilthebben een redelijke belangstelling.
Plan 2008‐2010
De belangrijkste activiteiten en plan‐nen werden afgezet t.o.v. het Meerja‐renplan 2008‐2010. Op een aantalterreinen zijn we goed op weg, maarvoor 2009 en 2010 blijft er ook nog hetnodige over.



5

AALLVV CCoommppUUsseerrss
((vv//hh DDOOSSgggg))

Op 25 april 2009 vindt de jaarlijkse Algemene Le‐denvergadering (ALV) van de CompUsers plaatstijdens de CompUsers gebruikersdag die ge‐houden wordt in het “HF Witte congrescentrum”te De Bilt. Aanvang van de vergadering is om12.15 uur en eindigt omstreeks 13.30 uur. Het be‐stuur van de CompUsers nodigt de leden uit omdeze vergadering bij te wonen. Tevens bestaater de mogelijkheid om voorstellen in te dienenvoor kandidaat‐ bestuursleden bij het secretari‐aat van CompUsers.
Voorlopige agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag ALV van 19 april 2008
4. Vaststellen verslag extra ALV 1 november 2008
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen
7. Jaarverslag 2008
8. Financieel jaarverslag 2008
9. Verslag kascommissie en decharge bestuur

10. Benoeming kascommissie
11. Vaststelling begroting 2009
12. Vaststelling contributie 2010
13. Activiteiten 2009, stand meerjarenbeleidsplan
14. Landelijke HCC en de Ledenraad
15. (Her)benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar:
Florus Vogelaar
Kees van der Vlies
(het bestuur zal nieuwe kandidaten voorstellen)

Aftredend en herkiesbaar:
Christ van Hezik

16. Rondvraag
17. Sluiting

De bij deze vergadering behorende
stukken zijn op onze website
www.CompUsers.nl ter download be‐
schikbaar (zie “Ledenkatern”, identi‐
ficatie als CompUsers‐lid nodig). Zij
staan ook op de GigaHits bij deze Soft‐
wareBus (m.u.v. financieel jaarver‐
slag dat bij sluiting redactie nog in
bewerking was).
De bij deze agenda behorende
stukken zijn ook op 25 april in De Bilt
(beperkt) beschikbaar.

CompUsers is gebaseerd op het principe ‘voor endoor computergebruikers’. Gelukkig hebben we veelvrijwilligers, maar van tijd tot tijd hebben we tochweer mensen erbij nodig.
Niet altijd aan bollebozen, cracks, nerds. Ook die zijnnodig en welkom. Maar ook 'gewone mensen' die watkunnen organiseren of die in gewone taal het beterkunnen uitleggen aan beginners.
Het is altijd leuk om je talenten in te zetten voor ande‐ren. Dat kan intensief, maar dat hoeft niet altijd. Veel'baantjes' vergen niet zo veel tijd en je kunt heel veelvanuit de thuisbasis.
Het beste is om een e‐mail te sturen aan:Voorz@CompUsers.nl.
Vacatures Internet
Juist op dit terrein kun je als vrijwilliger je hobby be‐oefenen. Dus …. we verwachten graag degenen die opdit terrein wat kunnen en willen.

‐ Coördinator ‐
Het gaat om onder meer: de CompUsers‐website, hetForum, e‐mail, nieuwsgroepen, Kennisbank, eShop. Ende onderlinge samenhang. Dat vergt een goede coördi‐nator. Organisatietalent is misschien belangrijker dantechnische kennis van internet of computers.

‐ Beheer website (Drupal) ‐
De CompUsers website werkt onder het Drupal CMS(Content Management System). Heb jij ervaring metDrupal of een soortgelijk systeem? Interesse om eraanmee te werken? Stuur dan een berichtje aan:Secretariaat@CompUsers.nl.
Vacatures Platforms
Momenteel heeft CompUsers actieve Platforms voorWindows, Linux, DigiFoto, Muziek, WebOntwerp enVoIP.
Op een aantal Platforms is plaats voor extra kaderle‐den. Vooral de Platforms voor Windows en DigiVideohebben dringend versterking nodig.
Misschien heb je een goed idee of thema voor eennieuw Platform? Ook daar praten we graag over; bij vol‐doende bemensing is dat zeker mogelijk.Inlichtingen: Secretariaat@CompUsers.nl.

Gezocht: jij !!
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Henk van Andel

Je hebt de hele winter lekker zitten computeren. Je systeem is zo traaggeworden als een slak op een teerton. Want Windows is net een mens, hetverzamelt al doende een hoop ballast. Rommel die je nooit gebruikt, maardie wel in de weg staat of die je vaak nutteloos in handen krijgt.
Daar ga je, samen met CompUsers, wataan doen. De voorjaarsPCopruiming be‐gint in april. Je 'registry' wordt ont‐kalkt, de harde schijf uitgemest engedefragmenteerd, de ballast in de 'au‐tostart' kiepen we over boord, de schoor‐steen wordt geveegd en de 'windows'worden gezeemd.
Veel computergebruikers weten niethoe. Of ze zijn bang te veel op teruimen. Vooral als de legendarische 'regi‐stry' van Windows aan bod komt, pare‐len bij velen de zweetdruppeltjes ophet voorhoofd. Eén regeltje te veelweg halen, zelfs één lettertje verande‐ren, kan Windows om zeep helpen.
Ondersteuning in SoftwareBus
CompUsers gaat je daarbij helpen. Indeze SoftwareBus 2009‐02 vind je artike‐len die je bij de hand nemen. Op de bij‐behorende GigaHits staan de nodigeprogramma's (zie + voorjaarsPCoprui‐ming). Waarbij we uiteraard uitgaanvan open source en freeware program‐ma's. Want die zijn er genoeg en ze zijngoed. Ze zullen ook vanaf de site vanCompUsers gedownload kunnenworden, want niet iedereen heeft eenSoftwareBus/GigaHits‐abonnement.

Ook de artikelen en handleidingen zul‐len voor iedereen op de site beschik‐baar zijn. Hoe meer mensen geholpenworden, hoe beter!
Ook de VraagBaak doet mee
De CompUsers VraagBaak zal in de perio‐de 15 tot 30 april, speciaal voor de voor‐jaarsPCopruiming, ondersteuninggeven. Per e‐mail, in het forum Com‐pUsers.nl, via de kennisbank (kb.Com‐pUsers.nl) maar ook per telefoon(0317‐707 425 en 426).
En natuurlijk kan de VraagBaak ook perinternet de besturing van je pc over‐nemen en je op afstand helpen.
Ook op bijeenkomst 25 april
Op 25 april tijdens de CompUsers‐dagin De Bilt zal een lezing en een Work‐shop 'voorjaarsPCopruiming' worden ge‐organiseerd. Daar kun je 'hands‐on'ervaring opdoen. Als je het jezelf niettoevertrouwt, dan mag je gerust je pcof notebook meenemen. Want op 25april is in de grote zaal een 'voorjaarsPC‐schoonmaak‐inloop'. Je notebook of pckrijgt dan onder begeleiding van deVraagBaak een schoonmaakbeurt.

Is die opruiming nodig?
Windows is snel na een frisse installa‐tie. Maar daarna verzamelt het steedsmeer ballast die het systeem ver‐traagt. Vooral het opstarten wordtlangzamer. Windows XP moet normali‐ter kunnen starten in ca. 30 seconden.Windows Vista mag er 45 secondenover doen. Maar ook de uitvoering vanprogramma's kan aanmerkelijk vertra‐gen.
Natuurlijk is de opruiming niet nodigals je altijd netjes omgaat met je sys‐teem en frequent de boel opschoont.Bijvoorbeeld door programma's die jewilt testen in een virtuele pc te instal‐leren, of gewoon in je pc, maar daarnaalles weer terug zet naar 'af' door eenschone image van je systeem terug teplaatsen. Dan ben je ook weer van eenhoop rommel af, zoals tijdelijke bestan‐den. Het systeem blijft dan even frisals vlak na de installatie van Windows.
Er zijn heel nette pc‐gebruikers die zowerken. Maar het gros van de hobbyis‐ten doet dat echt niet. Daarom denk ikdat heel veel mensen baat zullenhebben bij de 'voorjaarsPCschoon‐maak'. En nog meer als ze dit soort ac‐ties met enige regelmaat herhalen.
Er is veel voor te zeggen om de strate‐gie van 'schoon werken' te volgen. Danweet je zeker dat je Windows systeemweer helemaal fris is en net zo snel alsvlak na de installatie van Windows. Metde beste opruim‐tools zal dat nooitgaan lukken, want die laten altijd welwat rommel achter.
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SoftwareBusthema:voorjaarsPCopruiming

Hoe pakken we de opruiming aan?
Om de opruiming zo goed mogelijk tedoen, zonder ingewikkelde handelingenen met zo min mogelijk risico op het ver‐storen van je systeem, presenteren weeen aantal programma's die in hiernavolgende artikelen aan bod komen. Elkvan deze programma's verzorgt een deelvan de opruiming.
De volgende onderwerpen komen hiernaachtereenvolgens aan bod:
• Registry opruimen• Autostarts en services• Harddisk opruimen• Linux opschonen?• Programma's deïnstalleren• Defragmenteren harddisk
Het doel van deze schoonmaak is: je pcsneller te maken en onnodig in beslag ge‐nomen opslagruimte weer vrij te maken.

Zijn die programma's nuttig?
Er zijn nogal wat programma's te koopdie weinig of niets doen en toch een he‐leboel geld kosten. Pas dus op. De hiergepresenteerde programma's hebbeneen goede reputatie en zijn bovendiengratis.
Let goed op de snelheid van je systeemvóór en ná de schoonmaak. Van belang

zijn bijvoorbeeld:• tijd voor opstarten (booten) vanWindows• vrijgemaakte harddiskruimte• snelheid van opstarten en uitvoerenvan belangrijke programma's
Als je systeem vervuild was en je de op‐ruiming goed hebt uitgevoerd, zul jeeen aanmerkelijk verschil moetenmerken.
We stellen voor dat je vooraf de snel‐heid van je systeem meet (met bij‐voorbeeld een stopwatch erbij) en denodige gegevens opschrijft. Of nog lie‐ver met de methodes die in de box opdeze pagina voor Windows XP en Vistaworden voorgesteld. Doe dat ook na deopruiming en vergelijk deze gegevens.
Zijn die programma's nodig?
Voor een aantal opruimfuncties heeftWindows prima middelen aan boord.Het gebruik van de hier voorgesteldeprogramma's kan dan nog wel voordelenhebben, omdat ze verder gaan dan deWindows‐middelen of gemakkelijkerzijn in het gebruik.
Ruud Uphoff schreef recent in deSoftwareBus over bestanden opruimenen defragmenteren van de harddisk. Hijis een voorstander van het gebruik vanWindows‐middelen waar mogelijk enstelt dat de snelheidswinst verwaarloos‐baar of klein is. Waar dan wel bijgezegdmoet worden, dat hij in een vrij sterie‐le omgeving werkt door vaak een scho‐ne disc image terug te plaatsen op zijnsysteem. Een prima strategie, maar diewordt slechts door weinigen toegepast.De dagelijkse praktijk leert dat demeesten een heleboel 'rommel' op hunpc verzamelen en dan constateren datdie hetzij te langzaam is geworden,hetzij de harddisk te vol raakt, of eencombinatie hiervan.

25 april: voorjaarsPCopruiming‐inloop
CompUsers besteedt in de maand april veel
aandacht aan de voorjaarsPCopruiming. Arti‐
kelen in de SoftwareBus, software op de Gig‐
aHits en op de CompUsers‐homepage, een
lezing en een Workshop op 25 april.
Maar jouw probleem komt misschien niet he‐
lemaal uit de verf? Of je vindt het toch te ge‐
waagd om de koe eens flink bij de horens te
vatten en je registry uit te mesten?
Geen nood, je mag je pc meenemen op 25
april naar de voorjaarsPCopruiming‐inloop in
de grote zaal. Daar zullen deskundige Vraag‐
Baakmedewerkers je behulpzaam zijn.
Wat risico voor de eigenaar van de pc aan dit soort opruimingsacties is onontkoombaar.
CompUsers raadt dringend om eerst belangrijke gegevens op een veilige plaats op te slaan.

Meten is weten......
Hoe meet je nu de starttijd van je(Windows) pc? Dat kan redelijk goedmet een stopwatch of horloge, als jemaar zorgt dat je dezelfde begin‐ eneindmomenten kiest. Als je de uit‐komsten onderling wilt vergelijken,is dit goed genoeg. Anders moetenwe eerst een boom opzetten overwat er wel en niet bij hoort. Micro‐soft zal vast niet de tijd voor de BIOSmeetellen, maar jij zal geneigd zijndat wel te doen.
Er zijn ook enkele programma's voor.
Voor Windows XP is 'boottimer.exe'een goede. Zet dit op je desktop,klik erop en na opstarten geeft hetde opstarttijd.
Windows Vista kan de opstarttijd zelfmeten. In Start/Zoekopdracht star‐ten éventvwr' starten, dan nog eenaantal handelingen. Wat ingewikkeld,maar op GigaHits 2009‐02 staan deverdere details.
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Registry cleaners
Er zijn veel 'registry cleaners' die totdoel hebben overbodige gegevens teverwijderen, fouten te corrigeren ende database te defragmenteren. Ja,ook dat laatste is een punt van overwe‐ging. De registry neemt vaak tientallenMegabytes in beslag. Alhoewel er uit‐stekende 'registry editors' bestaan (dieik ten sterkste ontraad, tenzij je jezelfeen expert vindt), moge duidelijk zijndat handmatig uitmesten een onbegon‐nen zaak is.
De 'registry' wordt door Windows ingele‐zen in het RAM‐geheugen. Hoecompacter de registry, hoe sneller dit in‐lezen gaat en hoe minder 'kostbaar'RAM‐geheugen in beslag genomenwordt. Registry cleaners ontlenen hier‐aan hun nut, volgens de 'gelovigen'.
Zin of onzin?
Onder experts bestaat nogal wat ver‐schil van inzicht over het nut van regi‐stry cleaners. Niemand ontkent dat hetopstarten versneld kan worden door deregistry op te schonen, maar sommigeexperts stellen dat het voordeel margi‐naal is, terwijl anderen van meningzijn dat er wel degelijk significantevoordelen zijn te behalen.
Een voorbeeld van de verwarring. Hettoonaangevende Duitse blad PCWeltschreef in het decembernummer 2008(pag. 34/35) dat de registry door Micro‐soft tot groeien is veroordeeld, wat desysteemstart vertraagt. Het raadt aanom CCleaner toe te passen en ver‐volgens de registry te verkleinen metNtregopt. Hetzelfde blad noemde hetuitmesten en defragmenteren van deregistry in het april 2009 nummer (pag.34) een 'legende'.
Het zal allemaal wel sterk afhangenvan de situatie. Als het slechts om een'te grote' registry gaat, och, dat is veel‐al snel ingelezen en RAM‐geheugenhebben velen ook ruim voldoende. Eenpaar ongebruikte regels hierin kunnenop zich niet voor veel vertraging zor‐gen. Dan is de te behalen winst gering.Maar …. als de registry gegevens zoekt

op een netwerk‐pc die niet (meer) be‐staat, blijf je wachten op een netwerktime‐out en dat kan heel lang duren.Een registry cleaner die dit euvel voorje oplost, heeft dan wel degelijk zin.
Eigen ervaring
Nu ben ik geen registry‐expert. Dus gaik het voordeel in de praktijk ervaren.Gelukkig heb ik best wel een 'verziekte'pc onder Windows XP, die traaaaag op‐start. Nou ja, echt gelukkig ben ik erniet mee, maar om het effect van deregistry opschonen te ervaren, was hettoch een goed vertrekpunt.
Hierop heb ik met het hieronder be‐schreven programma CCleaner de regi‐stry opgeschoond. Resultaat: opstartenverkort van 130 seconden naar 110 se‐conden. Een winst dus van 20 secon‐den, zonder enige andere ingreep danhier vermeld. Daarna met AuslogicsRegistry Defrag gedefragmenteerd, datgaf nog meer winst. Nog lang niet dedoor Microsoft 'beloofde' 30 secondenopstarttijd, maar ik was er toch welblij mee. Maar duidelijk is dat er nogveel potentieel voor verbetering over‐bleef na het opschonen en defragmente‐ren van de registry.
CCleaner
Als je besluit om je registry op te scho‐nen, moet je enkele zaken in acht

nemen. Er is helaas op dit gebied nog‐al wat software in omloop die 'malwa‐re' naar binnen smokkelt. Dat is geenreden om er helemaal vanaf te zien,maar gebruik alsjeblieft vertrouwdesoftware.
Er zijn ook nogal wat koopprogramma'sop dit gebied die weinig of niets meerdoen dan je geld uit de zal kloppen.Mijd deze.
We stellen voor om CCleaner (voor‐heen: Crab Cleaner oftewel in puurNederlands: Rotzooi opruimer) te ge‐bruiken. Dit is een gratis programmaen heeft een uitstekende reputatie.Bovendien heeft dit programma een re‐pertoire aan schoonmaakactiviteitenaan boord; we komen het verderop indeze artikelenserie weer tegen. Hetstaat natuurlijk ook op de GigaHits.
CCleaner spreekt ontelbare talen, ookNederlands. Het installeert vlot, maarpas even op als het een aantal optiesvraagt die standaard aangevinkt staan.Ik laat alleen aan staan: 'Snelkoppe‐ling toevoegen aan bureaublad' en 'Au‐tomatische controle op updates'. Devoorgestelde Yahoo! Toolbar wil ik ingeen geval. Start nu CCleaner op. Bo‐venin het scherm zie je het versienum‐mer en de belangrijkste gegevens vanje Windows‐systeem en ‐hardware.Links kun je een aantal opties aanklik‐ken. Kies 'Register'. Klik nu linksonder

Registry opruimen
Henk van Andel

Windows slaat een aantal gegevens op in de 'registry'. Het gaat om de instellingen en optiesvan Windows, gegevens en instellingen van de hardware en de geïnstalleerde toepassingen.De 'registry' is een database van en aantal bestanden, met een vrij complexe structuur.Niet‐ingewijden kunnen er beter met hun vingers vanaf blijven. Maar met de hierbeschreven programma's zijn verbeteringen zo veilig mogelijk
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in het hoofdscherm op 'Scan naarproblemen'. Je registry wordt nu op ho‐ge snelheid gescand, zelfs bij mij duurtdat minder dan een minuut.
Rechtsonder kun je nu klikken op‘Herstel geselecteerde problemen...’.Standaard staan alle gevondenproblemen geselecteerd, maar je zoudat kunnen wijzigen. Na het klikken opde Herstel‐knop vraagt CCleaner of jeeen backup van de registry wilt maken.Doe dat! Ik zei dus: DOE DAT! Want nog‐maals: het aanpassen van de registry isnooit zonder gevaar. CCleaner stelteen naam en locatie voor om het bac‐kup‐bestand in op te slaan. Standaardwordt een .REG bestand aangemaakt in'Mijn documenten'. Om het (indien ooitnodig) terug te zetten klik je er met derechtermuistoets op en kies je 'Samen‐voegen' (in het Engels: 'Merge').
Daarna krijg je een scherm waar jefout voor fout kunt herstellen. Elkefout wordt weergegeven en toegelicht.Maar je kunt ook alle fouten in éénkeer herstellen. Dat gaat duidelijk vlug‐ger. Zo doe ik dat dus, want we warenhet er over eens dat ik geen expertben en dus toch niet begrijp waar hetom gaat :‐). Tot nu toe is dat altijdgoed gegaan, ik heb de backup nognooit nodig gehad.

Ben je nu klaar? Meestal niet, want al‐le fouten in één keer herstellen luktvaak niet. De ene herstelde fout kanweer een andere fout aan het lichtbrengen. Vaak moet ik de proceduretot 3x herhalen om een foutloze(volgens CCleaner) registry te krijgen.Bij de herhalingen maak ik uiteraardgeen backup meer, want in geval vannood is de eerste backup voldoende.
Alternatieven
Type in Google Registry Cleaner en jekrijgt honderden of duizenden ant‐woorden. Waaronder ook een heleboelprogramma's. Dus alternatieven ge‐noeg. Maar nogmaals wijs ik op de geva‐ren van veel van dit soort programma's.

Een nieuwkomer is Eusing Free RegistryCleaner 2.0. Nooit eerder van gehoord.Ik heb deze gedownload en geïnstal‐leerd. Bij het opstarten wordt om eenregistratie gevraagd die kan worden ge‐kocht. Maar dit kun je ook overslaan,toch wel 'free' dus, maar de makerbedelt om financiële ondersteuning.Het programma scande de registry enmeldde ‐ na een foutloze scan metCCleaner ‐ niet minder dan 400 fouten.Deze bleken alle betrekking te hebbenop 'Invalid file or folder'.
Inderdaad herkende ik een aantal be‐standen die ik recent had gewist, maarkennelijk staat er software in de regi‐stry die ernaar verwijst. Zo te zien al‐lemaal mappen en bestanden die doordeze software ‐ indien gebruikt ‐ ooitaangemaakt zouden kunnen worden.Het boeide me verder weinig, dit pro‐gramma is een kandidaat om straksmet CCleaner te worden 'uninstalled'.Maar voor de volledigheid en eigen on‐derzoek voor de lezers staat hij tochop de GigaHits.
Een bekendere en ook gratis is Aus‐logics Registry Cleaner. Deze vond naCCleaner geen fouten n de registry.
Registry defragmenteren
Zoals gezegd bestaat de registry uiteen databank verdeeld over een aantalbestanden. Die net als alle andere be‐standen de nare eigenschap van frag‐mentatie hebben en daardoorvertragend kunnen werken bij het op‐starten van Windows en in het RAM‐ge‐heugen onnodig plaats innemen.
Normale defragmenteerprogramma'sblijven gelukkig van de registry af, om‐dat deze bestanden geopend zijnworden ze door normale defragmenta‐tieprogramma's overgeslagen. Maar erzijn wel een aantal programma's die

specifiek de registry kunnen defrag‐menteren en verkleinen (bij deeerstvolgende herstart).
Ik gebruikte hiervoor het gratis Aus‐logics Registry Defrag. Auslogics heefteen aantal goede programma's voorhet opruimen van Windows. AuslogicsRegistry Defrag meldde inderdaad eenheleboel 'lucht' in mijn registry. Nietverwonderlijk als je regelmatig eenprogramma als CCleaner toepast omoverbodige troep op te ruimen. Zoverik kon nagaan werkte het programmafeilloos.
Ook voor het defragmenteren zijn ervele alternatieven. Ook hier geldt: pasop voor malware. Ik heb na het Aus‐logics‐programma het nogeens gepro‐beerd met Free Registry Defrag. Dezekon het niet meer verbeteren.
Registry Hacks
Je wilt nog meer? Als je jezelf expertwaant, kun je met registry 'tweaking'nog veel meer bereiken. Veelal is daar‐bij het edele handwerk onontkoom‐baar. Dat gaan we in dit artikel zekerniet doen, de risico's om de registry endaarmee je Windows‐systeem om zeepte helpen is te groot in het kader vande 'voorjaarsPCopruiming'.

CCleaner en Admin
Om CCleaner te installeren, moet
je op een Windows XP en Vista pc
administratorrechten hebben. Dit
geldt altijd en voor alle program‐
ma's.
Als je CCleaner gebruikt vanuit
een beperkt gebruikersaccount,
worden alleen alleen de bestan‐
den (ook de registry) in dit ac‐
count opgeruimd. Programma's
worden onder Vista standaard in
het administratoraccount geïnstal‐
leerd. Gebruik daarom CCleaner
vanuit een administratoraccount
om de gehele pc op te ruimen.
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Autostarts
Bij het opstarten van het systeem kun‐nen programma's automatisch wordenopgestart. Of misschien alvast in hethoofdgeheugen worden geladen, zodatze later sneller kunnen worden opge‐start als je ze inderdaad wilt gebrui‐ken.
Maar misschien wil je ze helemaal nietgebruiken. Dan zijn ze voor niets in‐geladen en heb je voor niets zittenwachten. Er kunnen ook programma'sin de autostarts terecht komen zonderdat je je dat realiseert. Er zijnnamelijk nogal wat programma's diezichzelf zo belangrijk vinden dat ze al‐tijd op de voorste rij willen zitten. Datzouden zelfs kwaadaardige program‐ma's kunnen zijn waarvan je het be‐staan niet eens weet.
Bekende programma's die gebruik ma‐ken van een autostart zijn bijvoorbeeldde breedverspreide Microsoft Office ende gratis Adobe Acrobat Reader om eenPDF‐bestand te bekijken. Maar heelvaak maken we daar geen gebruik van.Weg ermee dus.
Hoe doen we dat? Eenvoudig is hetniet, want programma's kunnen vanuitheel veel plaatsen van het systeem op‐gestart worden. Kortom, zoeken in derubriek 'Opstarten' van 'Start/Alle pro‐gramma's heeft niet veel zin. Bij mijvond ik daar alleen een heel net OpenS‐ource programma OpenOffice. De restweet zich te verstoppen in de registryof waar dan ook.
Maar gelukkig zijn ook daarvoor veleprogramma's op de markt om je te hel‐pen. Hieronder stellen we daarvan enke‐le voor. O ja, denk eraan dit soortprogramma's te gebruiken als admini‐strator.

MSCONFIG
Onder deze wat oubollige benaminggaat een oude getrouwe 'DOS'‐achtigetool van Microsoft schuil. Deze heeft eral wat vlieguren opzitten, maar is nogsteeds prima te gebruiken. Met dit pro‐gramma kun je een arsenaal aan sys‐teeminstellingen plegen, maar webeperken ons hier tot de 'autostarts' en'services' (processen).
Om het op te starten typ je in Vista in'Start/Zoekopdracht starten' (het onder‐ste venstertje, net boven de Start‐knop dus) MSCONFIG en geef je een Re‐turn. Er opent zich een venstergetiteld 'Systeemconfiguratie', klik opde tab 'Opstarten'. Nu zie je alle pro‐gramma's die op kunnen starten bij hetbooten van de pc. Kijk even naar dekolom Locatie. Daar staat van waaruithet programma automatisch opstart. Indit geval allemaal vanuit de registry(HKLM\.....), behalve OpenOffice.
Wellicht zijn ze allemaal aangevinkt,dat betekent dat ze allemaal opstar‐ten. Als je op het vinkje klikt, dan ver‐dwijnt het; het bijbehorendeprogramma start dan niet meer au‐tomatisch op. Maar het blijft wel opdezelfde plek in MSCONFIG aanwezig.Je kunt het later dus weer automatischlaten starten.
Nu is het niet de bedoeling om ze al‐lemaal 'rücksichtslos' uit te schakelen.Want dan start je systeem niet meer.Ga dus selectief te werk. In de hier ge‐plaatste screendump van 'mijn MSCON‐FIG' heb ik Nero Home, Google Desktopen Google EULA uitgezet. Om de Goog‐le‐spionnage heb ik nooit gevraagd enNero zat ook op mijn systeem toen ikhet kocht. Overigens, dit is een heelgrote bron van autostarts: reeds aan‐wezig op een gekochte pc. Nero, virus‐scanners, Microsoft Office enmulti‐media programma's zijn debekendste. De verkoper van de pc ende makers hebben het dan meestal opeen akkoordje gegooid om deze pro‐gramma's op de voorste rij te plaatsen.
Na de nodige wijzigingen klik je op Toe‐passen. Bij de eerstvolgende startmoet je de wijzigingen kunnen erva‐ren. Als je maar genoeg eruit hebt kun‐nen gooien, ervaar je dat al bij hetopstarten door een aanmerkelijk snelle‐re start.

CCleaner
Ook hier kan het programma CCleanerweer handig van pas komen. Start hetprogramma op, klik op Gereedschap endaarna op Opstarten. Het programmastart dus heel wat gemakkelijker opdan MSCONFIG.

Een ander voordeel is dat een aantalessentiële programma's die je niet magweglaten bij de autostart, in CCleanerniet zichtbaar zijn. Die kunnen je dusook niet onnodig bezig houden en jekunt er ook geen fouten mee maken.Bovendien geeft CCleaner meerrelevante informatie in de rechter‐kolom over de programma's. Je ziet be‐ter wat je doet.
Aan‐ en uitzetten van de autostart doeje door met de rechter muisknop opeen programmaregel te klikken en dan'Schakel in' respectievelijk 'Schakel uit'te kiezen. Uitgeschakelde regelsblijven zichtbaar en kunnen later dusweer aangezet worden.
Sysinternals Autoruns
Microsoft biedt een uitgebreid pro‐gramma aan om zelfstartende program‐ma's op te sporen en te configureren.Het heet Autoruns en is te vinden ophttp://technet.microsoft.com in derubriek 'sysinternals'. Hier vind je trou‐wens een hele wereld aan slimme sys‐teemutilities, die overigens niet allezijn aan te raden voor de leek.
Autoruns zegt de meest uitgebreidetool te zijn voor het vinden van autos‐tartlocaties, toont welke programma'sopstarten tijdens booten of log‐in entoont deze in de volgorde zoalsWindows ze start.
Het programma start door in deWindows Explorer dubbel op 'auto‐runs.exe' te klikken. Je kunt het zelfsvanaf de website opstarten. Auroruns

Autostarts en services
Henk van Andel

Bij het opstarten van een Windows‐systeem kunnen vooral onnodige 'autostarts' vanprogramma's de zaak vertragen. Na het opstarten kunnen vooral onnodige 'processen' eentraag systeem veroorzaken. We gaan er nu wat aan doen.
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wordt dus niet geïnstalleerd en maaktook geen regels aan in de registry.
Als je het programma opstart, zal diteerst de programma's zoeken die kun‐nen opstarten bij booten en login. Datduurt even. Als dit klaar is, dan zie jemeteen waarom. Het gaat om hon‐derden programma's en processen. Nubegrijp je ook meteen waarom het zolang moet duren voordat Windows opge‐start is.
Autoruns heeft een groot aantal tabsaan de bovenkant. Hier kun je selecte‐ren welke soort programma's je wiltzien. Op die manier wordt het zoekeneen stuk gemakkelijker! Wil je wetenwelke programma's opgestart wordendoor Internet Explorer? Klik op het tab‐blad Internet Explorer voor het volgen‐de resultaat:

Hier zie je welke extra reclametroep,zoals toolbars, mij door gratis program‐ma's onbewust zijn opgedrongen. Ze‐ker, ik zal best bij de installatie op 'ja'hebben geklikt. Er was vast en zekerook al op gegokt dat ik dat best zoudoen. Misschien werd ik wel een beet‐je om de tuin geleid. Ook niet‐gratisprogramma's kennen dit kunstje. Wanter schijnt extra geld mee te verdienente zijn.

Nu zou ik van de gelegenheid gebruikkunnen maken en gelijk de program‐ma's die ik bij Internet Explorer nietmeer of nooit wenste, uit kunnen zet‐ten. Ik spaarde me de moeite, mijn fa‐voriete browser is Firefox. Die heeftmisschien ook zoiets, maar helaasheeft het Microsoftprogramma daar‐voor geen tabblad gemaakt. Autorunsheeft een prima zoekfunctie, maarFirefox en Mozilla kon het niet vinden.
Als je op een programma of procesklikt, komt onderaan informatie hier‐over. Zie screenshot. Door op een pro‐gramma of proces met de rechtermuisknop te klikken, verschijnen ereen aantal opties. Eén daarvan is'Search Online...'. Als je deze kiest,wordt op het web naar informatie overhet desbetreffende programma ofproces gezocht. Als je dat doet voorhet aangeklikte programma, dan vindtje snel dat dit gaat om de driver vande touchpad van mijn laptop. Dat wastoch al wel duidelijk, maar tussen aldie honderden autostartende program‐ma's en processen zitten er onge‐twijfeld wel een aantal die je nietdirect herkent. Wil je die uitzetten?Zoek dan eerst even uit wat ze doenen of het verstandig is om ze uit te zet‐ten.

Services
Ook wel 'services' genoemd. Windowszit er vol van. Het zijn programma'sdie starten bij het booten of daarna enaltijd of lange tijd actief blijven, zon‐der interventie van de gebruiker. Zewerken dus op de achtergrond. Linuxkent ook dit concept, daar worden het'daemons' genoemd.
In Windows XP SP3 en Vista SP1 zijn deservices zichtbaar in MSCONFIG. Ditprogramma meldt zich weer na eenherstart en is niet erg informatief overde aard van de services. Beter is hetom het programma 'services' op te star‐ten via Start/Zoekopdracht starten(Vista) of Start/Uitvoeren (XP). Ziehier geplaatste “Services' screendump.Van de Windowsservices geeft dit pro‐gramma een korte beschrijving (vooreen Nederlandse Windows versie in hetNederlands).
Je kunt in Services niet alleen zienwelke processen in het systeem aan‐wezig zijn, maar ze ook beheren. Klikmet de rechtermuistoets op een regelvoor een menu. Het kan ook via de me‐nubalk bovenaan.

Nogmaals, pas op met processen res‐pectievelijk services. Voor je het weetheb je je systeem instabiel of onbruik‐baar gemaakt. Waarom dan toch hieraan de orde stellen? Omdat er op deachtergrond processen actief kunnenzijn die het systeem behoorlijk vertra‐gen. De echte 'mannen' onder de pc‐ge‐bruikers kunnen er dieper induiken enproblemen oplossen.
Zie ook het 'Autoruns' programma, dathierboven werd beschreven. Er is ookeen zusje van dit programma op dezelf‐de plaats bij Microsoft gratis verkrijg‐baar: Process Explorer geeftinformatie over de activiteiten van ac‐tieve programma's en processen. Han‐dig om te zien wat er gebeurt enwaarom. Programma's en processenkunnen worden gestart en gestopt. Omte voorkomen dat ze een volgendekeer weer opstarten is een programmaals MSCONFIG of Autoruns nodig.
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Maar we zijn niet de enigen met eenverzamelwoede. Ook het systeem zelfkan er wat van. Tijdelijke bestandenblijven vaak bewaard. Vooral tijdelijkeinternet bestanden van de browser en'cookies'.
Zolang er voldoende ruimte op deschijf is, zal dat geen dramatischegevolgen hebben voor de snelheid vanhet systeem. Maar tegen de tijd dat deschijf vol gaat raken ‐en dat is gezienonze verzamelwoede vroeg of laataltijd zo‐ dan worden de gevolgenmerkbaar. De bestandsstructuur wordtsteeds meer gefragmenteerd en dekoppen van de harddisk moeten steedsmeer tijd besteden om over het heleoppervlak van de schijf de gaatjes tevullen of een bestand bij elkaar tesprokkelen.
Opruimen met Windows
Windows heeft de mogelijkheid om deharddisk op te schonen. Start deverkenner, klik op een harddiskletter‐bijvoorbeeld C: ‐ met de rechtermuisknop en klik op 'Schijfopruiming'.Het programma zoekt nu de schijf afnaar bestanden die vaak in aanmerkingkomen om te wissen: tijdelijkeinternetbestanden, prullenbak, setuplogfiles, miniatuurweergaven en nogenkele mogelijkheden.

Het kan enige tijd duren voor hetprogramma klaar is met zoeken.Daarna wordt aangegeven hoeveel erkan worden gewist. Kies welke groepenje wilt wissen en klik op OK.
Op een Vistasysteem resulteerde dit inde mogelijkheid om ca. 15,4 GB tewissen, grotendeels uit de prullenbak.
Opruimen met CCleaner
Er zijn ook veel programma's die ditwerk doen. Vaak werken diegemakkelijker of bieden ze extramogelijkheden.
CCleaner is zo'n programma. Het ismogelijk in te stellen welke soortenbestanden opgesnord moeten wordenom te kunnen wissen. Ik startte hetmet de standaard instellingen.Hetzoeken met CCleaner duurde wat lang.Het presenteerde 12 gigabyte om tewissen. Minder dan Schijfopruiming vanVista dus. Het verschil zat duidelijk

vooral in enkele GB's'sluimerbestanden'. Die maaktWindows aan als je het systeem nietuitzet, maar in de slaaptoestand zet.Als je die wist, dan zullen ze de eerstede beste keer dat je het systeem weerin de slaaptoestand zet weer terugzijn. Dat is dus een heel tijdelijkebesparing aan ruimte die in feite nietsoplevert.
Een voordeel van CCleaner is dat hetje precies vertelt welke bestandengewist gaan worden. Dat waren bij mijduizenden bestanden, dus veel had ikniet aan die informatie.
Ik heb even diep gezucht enSchijfopruiming gevraagd om de zaakmaar op te schonen. De diepe zuchtkan nog nuttig zijn, als later blijkt datessentiële bestanden met hetbadwater zijn weggegooid, dan kan ikzeggen: “Zie je wel, dat had ik niet zomoeten doen ...”

Harddisk opruimen

Henk van Andel
Nu eens een thema dat niet specifiek voor Windows geldt, maar voor allebesturingssystemen. Want de boosdoener zijn we vooral zelf: we verzamelen allerleibestanden op de harddisk, maar komen er zelden toe alles wat overbodig is op te ruimen.Hoe groter de harddisk, hoe meer we verzamelen.Hieronder wordt beschreven hoe je dit probleem oplost voor Windows.
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Daarna nog een keer CCleanergevraagd om een voorstel te doen omde zaak verder op te schonen. Daarkwam nogeens zo'n 65 megabytes uitte voorschijn. Och, dat was me demoeite niet meer waard om op de 'ja'‐knop te klikken.
Maar CCleaner heeft wel een aantalandere voordelen. Cookiesbijvoorbeeld wil je meestal nietallemaal kwijt, want er worden ookgegevens in bewaard die belangrijkzijn en die je niet elke keer opnieuwwilt ingeven.
CCleaner kun je op een aantal punteninstellen naar eigen behoefte. Als je dezaak 'scherper' afstelt zal ditongetwijfeld net zo veel of meeropleveren dan de standaard WindowsSchijfopruiming. Je kunt ookvastleggen welke mappen of bestandenaltijd of nooit gewist mogen worden.
Revo Uninstaller gaat verder
Dit eveneens gratis programma doetveel meer dan de naam suggereert.Revo Uninstaller komt uitgebreider aanbod in het artikel over deïnstallerenvan programma's. Hier gaan we hethebben over de funktien “Junk FilesCleaner'.
Start Revo Uninstaller op (natuurlijk bijvoorkeur de 'portable' versie die geenrommel achter laat op de harddisk ofin de Windows registry), klik bovenaanop 'Tools' en vervolgens rechts op 'JunkFiles Cleaner'. Er gebeurt nog niets, je

moet nu bovenaan op 'Scan' klikken.Het scannen van de harddisk kan denodige tijd in beslag nemen, alhoewelde maker van het programma claimteen snel algoritme te gebruiken.
Revo Uninstaller zoekt nu naarbestanden die met grotewaarschijnlijkheid niet meer nodigzijn. Dat kunnen bestanden zijn dieandere applicaties eigenlijk haddenmoeten wissen bij het beëindigen vandat programma.
Nu wordt gezocht naar bestanden zoalsthumbs.db, *.tmp. *.temp, *.old,*.$$$, ~*, etcetera. Welke soortbestanden gezocht moeten worden,kan opgegeven worden onder 'Options'.Er staan al een heleboel typesbestanden standaard in. Je kunt deze(de)selecteren en eigen typesbestanden toevoegen. Ook is hetmogelijk op te geven welke typesbestanden of locaties juist nietgezocht moeten worden. Bij 'Options'kunnen ook de schijven die gescandmoeten worden opgegeven worden.
Het geduld wordt beloond met eenlijst van de gevonden bestanden. Datzijn er waarschijnlijk vele honderdenbij de 'modale pc‐gebruiker'. Bijallemaal staat het vinkje aan, gereedom ze collectief te verwijderen. Kijktoch eerst naar de lijst en vergewis jedat je ze allemaal kunt en wilt missen.Door met de rechter muisknop op delijst te klikken kun je z allemaal vaneen vinkje voorzien of alle vinkjesweghalen. Je kunt ook een groepbestanden selecteren en daarvan hetvinkje aan of uit zetten.
Om de bestanden met het vinkje aante verwijderen klik je bovenaan op hetpictogram 'Delete'.
Revo Uninstaller gaat nog een stapjeverder. Het heeft ook een 'TrackCleaner' voor de browser, MS Office enWindows. De browser werkt voor deInternet Explorer, maar ook voorFirefox, Opera en Netscape. De MSOffice cleaner schoont allerleigegevens die onthouden werden op.

Met de Evidence Remover poets jezowel de browser als MS Office schoon.
Dan is er ook nog de 'UnrecoverableDelete'. Deze wist de bestandenzodanig dat ze nooit en te nimmermeer kunnen worden hersteld. Je kuntkiezen welke bestanden en mappen jevoor de eeuwigheid wilt verwijderen.

Nog effectiever uitmesten?
De hierboven beschreven tools ruimenbestanden op die je vrijwel zeker kuntmissen. Maar dat kan zo'n programmanatuurlijk niet altijd weten. Devolgende categorieën kunnen ook inaanmerking komen:• dubbele bestanden en nagenoegidentieke bestanden• bestanden die je eigenlijk niet meerwilt bewaren.Er zijn speciale programma's die jehelpen deze op te sporen. Hier gaathet er vooral om dat je zelf beslist watwel en niet bewaard moet worden.Daarom vallen deze buiten het bestekvan de 'voorjaarsPCschoonmaak'.
Conclusie
Schijfopruiming in Windows biedt eengoede mogelijkheden om een aantaloverbodige bestanden definitief van jesysteem te verwijderen. Het gaat datom tijdelijke bestanden, deprullenbak, oude logbestanden,enzovoort.
CCleaner gaat verder. Het biedt meerinformatie en heeft de mogelijkheidom een aantal instellingen naar eigeninzicht aan te passen. Ook biedt hetde mogelijkheid om bijvoorbeeldcookies per geval te bewaren of tewissen. En CCleaner kan bijvoorbeeldingesteld worden om periodiekautomatisch een opruimsessie op testarten.
Revo Uninstaller gaat nog verder. Hetzoekt overal op je systeem naarbestanden die (waarschijnlijk) gewistmogen worden. Het heeft ook eenflexibele Track Cleaner voor jebrowser, MS Office en nog een aantalmogelijkheden. Een echte aanradervoor de voorjaarsPCopruiming.
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Linux opschonen?
Hans Lunsing

We stellen steeds hogere eisen aan de snelheid en prestaties van onze computers.Tegelijkertijd proppen we computers vol met software en bestanden en schonen we zenauwelijks op. Zelfs de snelste computer slibt hierdoor langzaam dicht en wordt traag.79% ergert zich aan de traagheid van hun eigen computer, zo blijkt uit onderzoek.
We kunnen ons allemaal nog wel deNationale Computer Opschoondag vande HCC herinneren: 26 oktober 2009.Juist die dag om gebruik te kunnen ma‐ken van het extra uurtje dat de over‐gang naar de wintertijd bood.
De achtergrond van de HCC is de vervui‐ling die we in onze computers verzame‐len, terwijl we steeds hogere eisenstellen aan de snelheid. De HCC or‐ganiseerde de Nationale Computer Op‐schoon Dag (NCOD) en bood eenprogramma aan om daarbij behulp‐zaam te zijn. Een succes, meer dan50.000 mensen hebben dit gebruikt.
Tja, als je daar door een flinke schoon‐maakactie wat aan kunt doen is datnatuurlijk mooi meegenomen. De vraagis natuurlijk wel waarom de mensenhun computer als traag ervaren. Erva‐ring is per slot van rekening een subjec‐tief begrip. Waar de één geen moeitemee heeft is voor de ander een bronvan ergernis. Maar afgezien daarvan ishet misschien gewoon wel eenlangzame computer, met een laag CPUvermogen, weinig geheugen en een tra‐ge harde schijf. Misschien ook is de soft‐ware die ze veel gebruiken niet zoefficiënt opgezet en daardoor traag.Maar het zou ook wel aan een van de ve‐le aspecten van het besturingssysteemkunnen liggen. En een combinatie vanal deze factoren is natuurlijk ook nogmogelijk.
De HCC houdt het simpel en verwoordthet heel beeldend: “We proppen decomputer vol met software en bestan‐den en schonen hem nauwelijks op.Daardoor slibt de computer dicht enwordt traag. Opschonen is dus nodig.”En om ons te helpen gaf de HCC onseen programma waarmee dat ge‐makkelijk kon worden gedaan. Het waswel een Windows‐programma. Nietsvoor Mac OS of voor Linux.

Is het dan alleen Windows dat traagwordt? Nou misschien wel. Hoe dat zitlees je in de bijdrage van Henk van An‐del in deze SoftwareBus.

Eigenlijk geeft de HCC tien tips, maarde laatste drie gaan over het schoon‐houden van de hardware: toetsenbord,muis en beeldscherm).
Tip 1: Verklein de prullenbak
Stel de ruimte die de prullenbak maginnemen kleiner. Vaak is dat tien pro‐cent van de schijfruimte. Dat is veelmeer dan nodig. Voor de snelheid vanje systeem geldt, hoe kleiner hoe be‐ter. Maar het nadeel is natuurlijk weldat een kleine prullenbak ook de kansverkleint dat je later iets terug kunt ha‐len wat je per ongeluk gewist hebt.
Ik vraag me af waarom de grootte vande prullenbak – even afgezien van demate waarin de schijfpartitie is bezet –veel uitmaakt voor de snelheid van hetsysteem. En dat geldt voor zowelWindows als Linux. Zo veel gaat het sys‐teem die prullenbak nu ook weer nietbinnen. Weliswaar wordt een map metmeer ingangen langzamer verwerktdan een map met minder inhoud, maarhet aantal vermeldingen moet wel heelerg groot zijn (denk aan duizenden), ofhet systeem moet zo'n map wel heelvaak binnengaan voor je er op de te‐genwoordige snelle hardware in de prak‐tijk iets van merkt. Dat neemt nietweg dat het geen kwaad kan om hemzo nu en dan eens op te schonen, alwas het alleen maar voor je eigenoverzicht.
Wat wel kan uitmaken voor de snelheidvan het systeem is de volheid van dedoor het systeem gebruikte schijf‐partities. Als een partitie erg vol iswordt het voor het systeem moeilijkerom aaneengesloten ruimte voor nieuwte schrijven bestanden te vinden. Nieu‐we bestanden raken gemakkelijker ge‐fragmenteerd waardoor het werkenmet die bestanden trager zal verlopen.

Een harde schijf is per slot vanrekening het traagste onderdeel vanhet normale werksysteem. Op een ge‐geven ogenblik is de koek helemaal open kan het systeem zelfs crashen. Ge‐lukkig zijn de tegenwoordige hardeschijven zo groot dat dit probleemmaar zelden de kop zal opsteken.
Tip 2: Gebruik geen overbodi‐ge bureaublad opmaak
Screensavers en andere bureaublad‐accessoires zoals extra klokken, hetweerbericht of de buienradar op jedesktop, het kost allemaal geheugen‐ruimte. Misschien heb je dat er voorover, maar niet gebruiken maakt jecomputer wel sneller. Wil je een zovlot mogelijke pc, beperk dan het aan‐tal programma's dat op de achter‐grond draait zo veel mogelijk.
Het innemen van geheugenruimte al‐leen maakt een systeem nietlangzamer, tenzij het fysieke geheugenzo beperkt is dat daardoor meer ge‐bruik moet worden gemaakt van hetvirtuele geheugen op de schijf. Demeeste computers worden tegenwoor‐dig met ruim voldoende fysiek ge‐heugen geleverd. Toch kan het welnuttig zijn om eens te kijken hoeveelgeheugen programma's innemen. Bijeen programma dat een flink stuk vanhet fysieke geheugen blijkt in tenemen kun je je afvragen of zijn nutdaar wel tegen opweegt.Het draaien van screensavers lijkt megeen probleem omdat die nu juistdraaien wanneer je de computer nietgebruikt.
Extra bureaubladopmaak moet op hetscherm worden getekend elke keer dathet bureaublad wordt getoond. Datkost natuurlijk tijd, maar het gebeurtdoor de grafische kaart onafhankelijkvan de centrale processor. Invloed opde snelheid van het systeem zal hetdan ook nauwelijks hebben. Een nietal te snelle grafische kaart kan wel ma‐ken dat de interface een tikkeltje stro‐perig aanvoelt.
Een terecht punt is wel dat het draai‐en van programma's op de achtergrondhet systeem trager kan maken, vooralals het programma's zijn die de hardeschijf gebruiken. Vooral live virusscan‐ners zijn wat dat betreft berucht. Ge‐

We zullen hier zien wat Linux
ervan terecht brengt. Dat doen
we aan de hand van de zeven
tips die HCC geeft om je com‐
puter schoon te houden.
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lukkig zijn die in Linux normaal niet no‐dig. Wel draaien er ook in Linux altijdeen aantal systeemdiensten op deachtergrond. Het kan geen kwaad omdie eens door te lopen en die niet echtnodig zijn uit te zetten. In Linux kandat gelukkig.
Tip 3: Minimaal programma’sautomatisch opstarten
Veel programma's vinden zichzelf zo be‐langrijk dat ze er bij hun installatievoor zorgen dat ze automatisch opge‐start worden. Denk aan Winamp enQuicktime. Misschien wil je deze pro‐gramma's wel gebruiken, maar niet datze zichzelf starten.
Dit soort programma's – in Linux waar‐schijnlijk geen Winamp en Quicktime,maar er zijn wel andere – bezetten inelk geval geheugen dat wellicht beterkan worden gebruikt. En als ze ook nogiets doen gebruiken ze de processor enmisschien zelfs de harde schijf. Daarte‐genover staat het gemak dat ze directbeschikbaar zijn als je ze nodig hebt.Ook hier weer een afweging.

Tip 4: Defragmenteren van jeharde schijf
Van regelmatig defragmenteren wordtje pc een stuk sneller. Doe dit dus ook!
Uit eigen ervaring en die van mijnvrouw weet ik dat dit zeker voorWindows geldt. Linux heeft gelukkig be‐tere bestandssystemen, zoals de meestgebruikte ext3, en verder reiserfs, xfsen jfs, terwijl ext4 inmiddels ook be‐schikbaar is. Deze zorgen er voor dat be‐standen zoveel mogelijk aan één stuknaar schijf worden geschreven. Voor Li‐nux is defragmentatie dan ook nietecht nodig. Er zijn wel defragmentatie‐utilities, maar het blijkt dat ze maarheel weinig hebben te doen.
Tip 5: Verwijder programma'sdie je niet gebruikt
Allereerst is het nuttig om te kijkennaar de software die je ooit op je pchebt gezet, maar niet (meer) gebruikt.Bekijk de lijst met software die op jepc hebt staan eens kritisch.
Een goede tip. Waarom zou je allerleiprogramma's op je harde schijf latenstaan die je toch niet gebruikt? Als jeze verwijdert zal ook het programmame‐nu wat overzichtelijker worden. Voorde snelheid van het systeem maakt hetoverigens niet uit, tenzij de schijfparti‐tie erg vol was.

Tip 6: Breng je pc‐beveiligingop orde
Door een goede pc‐beveiliging houd jeongewenste programma’s en bestan‐den buiten de deur; hierdoor wordt jecomputer niet trager en heb je minderkans op vastlopen van je pc.
Een goede pc‐beveiliging (firewall!) iszeker belangrijk. Zo voorkom je dat an‐deren ongewild toegang tot je pc ver‐krijgen en hem mogelijk voor minderfrisse toepassingen gaan gebruiken. Dekans dat dit in Linux gebeurt is wel‐iswaar een stuk kleiner dan inWindows, maar hij is niet nul. Zorg erook voor dat alle veiligheidsupdatesvoor je systeem worden geïnstalleerd.
Tip 7: Verwijder tijdelijke be‐standen
Regelmatig opschonen van tijdelijke be‐standen zorgt ervoor dat je meerruimte hebt op je harde schijf en jecomputer dus minder hard hoeft tewerken.
Hiervoor geldt vrijwel hetzelfde alswat ik bij het opschonen van de prullen‐bak schreef. Op de tegenwoordige har‐de schijven is zo veel ruimte dat hetwel heel raar moet lopen als je inruimteproblemen komt. Dat hardewerken van de computer valt dus mee.
Het systeem zal veel vaker toegang zalzoeken tot de systeemmappen voortijdelijke bestanden, /tmp en/var/tmp. Als ze heel erg veel bestan‐den en mappen bevatten (denk aan dui‐zenden) vertraagt dat het systeem. Datis overigens afhankelijk van het gebruik‐te bestandssysteem. Het ene systeemkan er beter tegen dan het andere.Hoe dan ook, het is niet zo gek dezemappen zo af en toe enigszins op teschonen. In /tmp blijft vaak veel spulstaan dat na eenmalig gebruik nietmeer nodig is. Wees er wel voorzichtigmee op een draaiend systeem. Andersgooi je misschien bestanden weg dieop dat moment nodig zijn om het sys‐teem goed draaiend te houden. Datgeldt zeker voor /var/tmp. Die directo‐ry bevat normaliter bestanden die naeen volgende start zullen worden ge‐bruikt als ze er nog zijn. Andersworden ze opnieuw gemaakt. Kijk dusnaar de datum, de eigenaar en hettype. Veiliger is het om /tmp en eventu‐eel /var/tmp bij het opstarten op te la‐ten schonen. De voornaamste Linuxdistributies bieden daartoe de mogelijk‐heid. Je kunt er dan bijvoorbeeld voorkiezen om alles weg te laten gooien, ofbestanden die een willekeurig aantal da‐gen niet meer zijn gebruikt.

Waar is de registry?
Hmm, mis ik iets? De tips van HCC zeg‐gen niets over de Windows‐registry! Nuja, dat wangedrocht kennen we geluk‐kig niet in Linux. Daarin wordt gewoonhet standaard bestandssysteem (demappenstructuur met bestanden) ge‐bruikt, terwijl de configuratiebestan‐den zelf gewoon tekst bevatten. Zekunnen eenvoudig worden gelezen enbewerkt, al gaat dat laatste te‐genwoordig via handige grafischeconfiguratieprogramma's. De configura‐tie voor het hele systeem staat in /etc(`editable text configuration'), terwijlze voor elke gebruiker in zijn home‐map staan in de vorm van verborgenmappen en bestanden (die met eenpunt voor de naam). Misschien wel watrommelig, maar dat is weer een anderprobleem.
Bij verwijdering van een programmablijft de configuratie vaak staan, zekerde configuratie in de eigen home‐map.Dat kan handig zijn als je later besluithet programma weer te installeren.Maar zo nu en dan eens opschonen kanook geen kwaad. In Ubuntu kunnen decentrale configuratiebestanden metbehulp van de package manager Synap‐tic worden verwijderd. Voor de eigenhome‐map is zo'n stukje handig gereed‐schap, bij mijn weten, niet beschik‐baar. Maar ach, voor de snelheid vanhet systeem maakt het echt niet uit.
Samenvattend
• Achtergrondprocessen vertragen hetsysteem, zeker als ze ook nog eens deharde schijf gebruiken. Of het merk‐baar is hangt af van de snelheid vande hardware.• Alles wat in het geheugen wordt ge‐laden en niets doet, vertraagt alleenmaar als het er toe leidt dat het virtu‐ele geheugen op de harde schijf moetworden aangesproken. En dat hangtnatuurlijk weer sterk af van wat erverder in het geheugen wordt ge‐laden. Veel fysiek geheugen helpt.• Al wat onnodig op de harde schijfwordt gezet vertraagt alleen maar alsde gebruikte schijfpartitie bijna volis, of als er heel erg veel in een mapzit die veel door het systeem wordt ge‐raadpleegd. Zorg in elk geval voor tenminste zo'n 25% vrije ruimte.• Ook fragmentatie van veel veel ge‐bruikte bestanden op de harde schijfvertraagt, maar daar heeft Linux inhet algemeen nauwelijks last van.

Fragmentatie van veel ge‐
bruikte bestanden op de harde
schijf vertraagt, maar daar
heeft Linux nauwelijks last van.

De tips van HCC zeggen niets
over de Windows‐registry! Nu
ja, dat wangedrocht kennen
we gelukkig niet in Linux.
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Programma's deïnstalleren

Henk van Andel
Het installeren van programma's op een Windows‐systeem is misschien wel de meestvoorkomende manier om overbodige rommel op je pc te laden. Het neemt niet alleen ruimteop de harddisk in beslag, maar onder Windows wordt ook van alles in de registry geschreven.

De meeste programma's hebben ookeen 'uninstall'‐routine of programma.Hiermee zou de installatie terugge‐draaid moeten kunnen worden. Althans,dat is de schone schijn. Want in de prak‐tijk komt daar niet veel van terecht. Erblijft van alles achter in de registry. Pro‐gramma's weten zelf niet wat in de regi‐stry werd veranderd (toegevoegd)tijdens installatie. Of programma's la‐ten met opzet gegevens in de registrystaan. Dat is leuk als je bijvoorbeeldeen programma opnieuw wilt installe‐ren en niet opnieuw de registratie‐sleutel hoeft in te voeren. Maar er zijnook programma's die om minder nobeleredenen gegevens in de registry achterlaten.
Een ander probleem zijn allerlei DLL‐be‐standen die een programma installeertin de Windows‐ directory en daar nietmeer verwijdert bij deïnstallatie. Somsmet een goede reden, bijvoorbeeld om‐dat de bewuste DLL ook door een anderprogramma gebruikt zou kunnenworden. Maar veelal omdat de 'unin‐stall'‐routine per ongeluk of met opzetniet deugt.
En dan hebben we het nog maar nietover de programma's die hun eigen pro‐grammamap niet kunnen vinden, en dusniet leeg maken, en programma's zon‐der 'uninstall'‐routine.
Programma's die je eigenlijk niet meergebruikt, nemen onnodig ruimte in be‐slag en kunnen de registry onnodig ver‐zwaren. Weg ermee dus. Maar dat lijktgemakkelijker dan de werkelijkheid.

Uninstall met Windows
Windows, althans de installatieroutine,maakt voor elk programma een mapaan in een map die 'C:\Program Files' ofiets dergelijks heet. Nu zou je in deverleiding kunnen komen om deze mapna te lopen en daarin de mappen vanprogramma's die je niet langer wenstte wissen. Dat gaat dan vrijwel zekerniet goed, behalve met programma's zo‐als beschreven in bijgaande textbox'Geen install, geen uninstall'. Maar he‐laas zijn dit uitzonderingen.
Waarom je met een dergelijke maniervan werken in de problemen komt staathierboven in de inleiding: het probleemzit hem in de wijzigingen in de registryen extra (DLL‐) bestanden die elderszijn weggeschreven tijdens installatie.
Natuurlijk heeft Windows een tool aanboord om programma's te installeren.Ga naar 'Configuratiescherm/Program‐ma's en onderdelen'. Onder Vista zie jeal snel een overzicht van de geïnstal‐leerde programma's, onder XP moet jeenige tijd geduld hebben.
Nu kun je een programma selecterenen in de menubalk op 'Verwijderen' ofop 'Wijzigen' klikken. 'Wijzigen' be‐tekent in feite opnieuw de installatie‐procedure opstarten. Bij 'Verwijderen'start Windows de Uninstall‐routine vanhet programma op. In de registry wordtbij 'nette' programma's een verwijzingdaarnaar gemaakt.
Een kind kan de was doen. Maar helaasis het eindresultaat daar ook naar.Windows is afhankelijk van de kwaliteitvan uninstall‐routines van programma's.En daar ontbreekt het vaak aan.

Geen install, geen uninstall
Bij freeware‐ en Open Source issteeds vaker de 'uninstall'‐routineniet nodig. Bij de steeds meer voor‐komende 'portable' programma's ont‐breekt altijd de installatie. Dan blijftde registry blijft schoon, deïnstalle‐ren is dan niet méér dan deze mapof zelfs een enkel bestand wissen.
Een eventuele installatieroutine zetmeestal niet meer dan een picto‐gram en/of link op de desktop en on‐der 'Programma's'. Net zoiets alsonder Linux gebeurt. Het mogeduidelijk zijn dat de auteur dezeseen voorkeur heeft voor dit soortprogramma's.

Install‐zooi voorkomen?
Als je in dit artikel leest hoe moei‐lijk is om een programma‐installa‐tie grondig terug te draaien, wordtje eigenlijk verdrietig. Windows isop dit punt niet bepaald een uit‐blinker.
Is er dan geen methode om achter‐blijvende install‐zooi te voor‐komen? Ja, mits je zorgt om de teinstalleren programma's enWindows een stap voor te blijven.En daar moet je een aantal in‐spanningen voor opbrengen.
Een mogelijkheid is om een 'snap‐shot' te maken vooraf en na instal‐latie van software. Total Uninstall5.2.0 is een programma hiervoor,maar is shareware ($ 29,95). Reg‐shot 1.8.2 is een klein freewa‐re/OpenSource programmawaarmee je twee opnames kuntmaken (voor/na) en vergelijken, derest zou handwerk moetenworden. Niet doen. Zoiets kan ookmet het gratis System Explorer1.5, dat nog veel meer kan.
Een perfecte maar rigoreuze me‐thode is om vooraf een 'image' temaken van je systeemschijf en dielater weer terug te zetten. Als jedaar eenmaal op ingesteld bent,dan gaat het vrij snel. Je gaat danwel telkens terug naar de gewens‐te uitgangsituatie. Zo worden bij‐voorbeeld de laptops vanCompUsers die gebruikt wordenvoor de Workshops telkens teruggezet naar een verse Windows‐in‐stall‐situatie.
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SoftwareBusthema:voorjaarsPCopruiming

Uninstall met CCleaner
Ja, weer CCleaner, die we al eerder inde voorjaarsPCopruiming' tegenkwamen. Dit is namelijk een gratis,veelzijdig en goed programma, dat zijnnaam eer aan doet.
Start CCleaner op, klik op Gereedschapen vervolgens op Deïnstalleerprogram‐ma's. Je krijgt een scherm met de geïn‐stalleerde programma's. Je hebt dekeuze een programma te selecteren ente deïnstalleren of een andere naam tegeven. Het kan gebeuren dat een pro‐gramma dat al verwijderd is, toch in delijst staat. Deze vermelding kun je danverwijderen. Voor sommigen kan hethandig zijn dat een tekstbestand metde geïnstalleerde programma's gemaakt

kan worden.Revo Uninstaller
Ook het gratis Revo Uninstaller kwam aleerder naar voren in de 'voorjaars‐PCopruiming'. Maar waar het echt in uit‐blinkt, is het deïnstalleren vanprogramma's. Dat blijkt natuurlijk ookuit de naam van het programma.
Start het programma op (bij voorkeurde portable versie, natuurlijk :‐) en naenige tijd zie je een scherm volicoontjes van de geïnstalleerde program‐ma's. Maar via het menu 'View' boveninde menubalk kun je ook kiezen voor'Lijst' of 'Details'. Dat laatste is heel han‐dig, je ziet dan onder andere meteenhoeveel ruimte het programma in be‐slag neemt, de versie en de datum vaninstallatie. Er is ook een zoekvenster;gezocht wordt in de naam van de pro‐gramma's.

Door op een icoon of naam te klikkenmet de rechter muisknop, verschijnteen uitklapvenster met een aantalmogelijkheden. Ook hier de mogelijk‐heid van Uninstall en verwijderen vanhet programma uit de lijst. Maar ookeen 'Forced uninstall' is mogelijk. Daar‐naast is er de mogelijkheid om ge‐gevens van het programma op internette zoeken.
Ook kan de locatie waar het program‐ma is geïnstalleerd opgevraagd wordenen kunnen de registrysleutels wordengeopend. Dit laatste geeft een goed in‐zicht in de gegevens die programma's inde registry zetten bij het installeren.Leerzaam. Ook is het mogelijk omwijzingen aan te brengen in de registry.Niet voor iedereen weggelegd, blijf erliever af.
Revo Uninstaller denkt ook aan de sys‐teemveiligheid. Voordat het begint metdeïnstalleren, wordt een System Resto‐re Point aangemaakt. Je kunt dus altijdweer terug naar de situatie van vóór jebegon. Dit kun je in de Opties ook uit‐zetten, maar doe dat liever niet.

Revo Uninstaller heeft ook een 'Huntingmode'. Hiermee open je de jacht opgeïnstalleerde programma's wel heelgemakkelijk. In deze modus zet Revoeen 'mikpunt' op het scherm. Sleepdeze boven een icoontje van een pro‐gramma of een actief programmaven‐ster op het bureaublad en je ziet

meteen of het programma voor deïn‐stallatie in aanmerking komt. Laat demuistoets los en je krijgt meteen dekeuze om het te deïnstalleren, de auto‐start te stoppen, een proces te stop‐pen, gegevens van Windows weer tegeven of gegevens te zoeken op in‐ternet.
Revo Uninstaller gaat grondiger te werkdan de in Windows ingebouwde tool.Het werkt vaak ook als het metWindows niet lukt, bijvoorbeeld als eeninstallatie voortijdig afgebroken wordt.En het werkt bovendien sneller engeeft veel meer informatie.

Opruimen DLL's
DLL‐bestanden zijn delen van éénof meerdere programma's. Dusopppassen met het wissen van DLL's.
Het programma DLL Archive vanAnalogX (freeware) helpt daarbij.Het scant de hele harddisk (eenpoosje geduld a.u.b.) en laat wetenwelke niet gebruikt worden. Diekun je wissen. Ze worden eerst ineen archief gezet en kunnen duszonodig teruggeplaatst worden.
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Laten we met dat laatste beginnen,want misschien wil je juist wel minder.Het thema 'defragmenteren' kwamnamelijk ook al aan bod in SoftwareBus2008‐04 (Defragmenteren, je wordt erverknipt van, pagina 41, door Kees vander Vlies). Omdat defragmenteren eenonmis‐baar onderdeel is van de 'voor‐jaarsPCopruiming', komt het toch hierweer kort aan bod.

Waarom defragmenteren?
Windows schrijft een bestand op deharddisk op een lege plek. Als die volis, wordt de rest van een bestand op devolgende lege plek gezet. Je ziet het alvoor je: op een redelijk lege disk is erniets of weinig aan de hand, maarnaarmate de disk voller wordt, moetsteeds op meer plaatsen naar vrije stuk‐jes gezocht worden. Bij het inlezen vanzo'n 'verknipt' bestand moeten die stuk‐jes en beetjes weer bij elkaar gezochtworden. Voor elk stukje betekent dateen aantal leeskop‐bewegingen om dedirectory‐structuur uit te lezen en ver‐volgens de stukjes van het bestand te le‐zen. En de leeskop van een harddiks ishet langzaamste onderdeel van de hard‐

disk. Dat kost dus merkbaar tijd. Datgeldt voor het opstarten (booten) vanWindows, maar ook tijdens het normalegebruik.
Het is dus van belang om de harddisknetjes te houden. Dat doet een defrag‐mentatieprogramma. De stukken enbrokken worden weer bij elkaar ge‐plaatst, de beschikbare lege ruimtewordt samengevoegd, zodat een be‐stand weer aaneengesloten kan wordenweggeschreven. Na verloop van tijd zitde zaak weer in de war en moet het de‐fragmenteren worden herhaald.
Een stapje verder gaat een programmadat de meest gebruikte bestanden net‐jes bij elkaar zet. De leeskoppen vande harddisk moeten dan een minimaleafstand afleggen. Dit heet ook wel 'op‐timaliseren'.
JkDefrag
Dit programma, al genoemd in het arti‐kel in SoftwareBus 2008‐4, is een vande beste in zijn soort. Het is ge‐schreven door de Nederlander JeroenKessels, zie www.kessels.com. Hetwerkt onder Windows 2000 t/m Vista;er is ook een 64‐bit versie beschikbaar.Ook de source is beschikbaar, het pro‐gramma is Open Source. De laatste ver‐sie is 3.36 en de geZIPte download isnog geen 500 kilobyte groot. Daar krijgje bovendien gelijk drie versies voor:de 'gewone' versie, een command‐lineversie en een screensaver‐versie.

Installeren is niet nodig, de 'gewone'versie kun je opstarten en die begintgelijk zijn werk te doen. Standaardworden alle harddisks in het systeemonder handen genomen. Dit gedrag kunje door middel van een groot aantal pa‐rameters beïnvloeden, bijvoorbeelddoor op te starten als batch in een com‐mandovenster. Zie de documen‐tatievan het programma. Maar met destandaardinstellingen kom je een heeleind.
Het programma past de standaard Mi‐crosoft API voor defragmenteren toe.Het is daarom veilig. Maar het heeftzijn eigen strategieën en trucs, dat hetsnel maakt. De schijfruimte wordt nietgeheel dichtgeplakt, maar aan het be‐gin wordt enige vrije ruimte gehoudenvoor onder andere tijdelijke bestan‐den.
Er zijn drie fases:1.Analyse2.Defragmenteren3.OptimaliserenDe analyse gaat snel, aan het eindtoont JkDefrag een grafische afbeel‐ding die met kleuren aangeeft hoe deactuele toestand is. Het defragmente‐ren kan uren duren, als je erg veelharddiskruimte hebt die erg 'verkniptis'. JkDefrag geeft aan hoe ver het isgevorderd. Het optimaliseren gebeurtvoor verschillende zones op een aange‐paste manier. Ook dit kan naar belie‐ven worden aangepast.

Defragmenteren harddisk
Henk van Andel

Voor het defragmenteren gaan we ons focussen op de Nederlandse auteurJeroen Kessels, hoewel zijn programma helaas alleen Engels 'spreekt'. Maar hetis werkelijk een geniaal programma, heel klein, doet wat het moet doen, heefteen aantal extra's en het is Open Source, dus gratis. Wat wil je nog meer?

Lees ook het uitgebreidere artikelin SoftwareBus 2008‐04. Als je dieniet (meer) hebt, kun je het ooklezen op GigaHits 2009‐01 (daarstaat de hele jaargang 2008 van deSoftwareBus als PDF‐bestanden op).

JkDefrag in actie op een overvolle harddisk. Linksonder het beeld van fragmentatie vóór, rechtsonder het beeld na behandeling.
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Of Windows zelf gebruiken?
Bij Windows zit standaard een program‐ma om te defragmenteren. VoorWindows XP en Vista is dat op basis vanDiskeeper, waarvan ook een uitgebreide‐re versie te koop. is. Maar JkDefrag issneller en heeft een aantal opties entrucs aan boord die het ook beter ma‐ken. Bovendien kan het automatisch op‐gestart worden. Dat doet overigens Vistastandaard ook (wekelijks).

Nog een voordeel van JkDefrag ten op‐zichte van de in Windows aanwezige toolis de screensaver‐versie. Die gaat au‐tomatisch zijn werk doen als de pc nietsbeters te doen heeft. Een slimme zetvan Jeroen Kessels!
En laten we wel wezen: een goed, klein,handig en gratis programma dat bo‐vendien niet eens hoeft te worden geïn‐stalleerd, is een lust voor depc‐gebruiker!

Snelheidwinst
De snelheidswinst tijdens normaal ge‐bruik van de pc is afhankelijk van heelveel factoren en nauwelijks op een be‐trouwbare manier te meten. Daar waagik me niet aan.
Wel heb ik gekeken naar de snelheids‐winst op een 'verziekte' XP‐machine, nade nodige verbeteringen in de registryen opschonen van autostarts met hetprogramma CCleaner. Een deel van depotentiële snelheidswinst was dus aldoor CCleaner 'weggekaapt'.
Het resultaat:booten vóór JkDefrag:1 minuut en 43 seconden.booten na JfDefrag:1 minuut en 30 seconden.Er was dus een duidelijk meetbaarvoordeel bij het booten. Maar het mees‐te voordeel zal optreden tijdens hetnormale gebruik van de pc.

Hoe?
MoIP‐programmatuur bevat real‐timebeschikbaarheidsdetectie (aanwezig‐heid) en meldt de gebruiker au‐tomatisch aan bij vooraf ingesteldetoepassingen. Verplaatst een gebruikerzich van het ene naar het anderetoegangspunt, dan zal de aanmeldingslechts overschakelen naar een nieuwtoegangspunt, wanneer de verbindingvia een toegangspunt waarmee eerdereen verbinding werd gemaakt wordtverbroken. Hierdoor kunnen, af‐hankelijk van de alertheid van de ge‐bruikte toepassing, korteonderbrekingen of het geheel uitvallenvan de verbinding voorkomen.
Nu zal de gebruiker zich doorgaans bin‐nen het bereik van een vast toegangs‐punt bevinden; in een trein, vliegtuig,of schip zal de vervoerder er steedsvaker toe overgaan er een aan te bie‐den.
Waarmee?
MoIP‐programmatuur wordt steedsmeer aangepast voor het gebruik viamobiele apparaten als PDA en tele‐

foons. Door het verkleinen van hetformaat van laptop‐computers en deintegratie van het toetsenbord in hetscherm wordt het onderscheid tussenmobiel en vast steeds moeilijker temaken. Het is nu al mogelijk om viaeen mobiele telefoon, gebruikmakendvan mobiel internet, te telefonerenmet behulp van VoIP‐programmatuur.
Welke?
In een recent verleden heeft de DOSggu kennis laten maken met chat‐ enVoIP toepassingen via internet. Wehebben de ontwikkelingen voor ugevolgd en u onder andere kennis la‐ten maken met Instant Messenger enVoIP‐programmatuur, VoIPbuster en,naar ik vernomen heb, een minder ge‐slaagde poging met een workshop Giz‐mo5.
Ook in 2009 zal de HCC‐interessegroepCompUsers de ontwikkelingen op hetgebied van hardware en program‐matuur voor MoIP‐toepassingen blijvenvolgen. Als eerste willen we eenNederlands freeware‐product behande‐len: Nimbuzz.

MoIP
John van der Laak

MoIP? Wat is dat nu weer? Een verzamelnaam voor mobielecommunicatietoepassingen. MoIP staat voor Mobiele com‐municatie over Internet Protocol. Het omvat tekst‐, audio‐en video‐communicatie via internet, waarbij gebruik ge‐maakt wordt van de niet‐lokatie‐afhankelijke toegangs‐mogelijkheden van internet. Zoals 3G, GPRS, WiFi en Wimax.

Links:http://www.nimbuzz.com/http://www.nimbuzz.com/nl/widgets/http://www.fan.tv/digitaal/toontext.asp?id=23888http://dotcompanies.nl/2008/01/23/nimbuzzcom‐%E2%80%93‐chat‐bel‐via‐mobiel‐internet/

Tip van Kees:
Bestanden sorteren

Ben je aan het werk in een map waareigenlijk een beetje te veel bestandenin staan? Dan ken je vast ook wel hetprobleem: met welk bestand was ikook alweer bezig?
Ik heb dit probleem met name als ikeen bestand wil toevoegen aan een e‐mail bericht. Maar ook als ik eenbestand gewoon nog een keer in eentekstverwerker wil openen.

In al deze gevallen helpt het om debestanden te sorteren op datum/tijd.Dus eerste de details opvragen endaarna aangeven dat je de weergavegesorteerd wilt hebben op tijd waaropde bestanden zijn aangemaakt, en nietop bijvoorbeeld alfabet. Het bestandwaar je zo net mee bezig bentgeweest, staat dan of helemaalbovenaan, of helemaal onderaan.
Dit scheelt zoeken!
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Knetterende onzin…
Om te beginnen is daar deze gedachte,ik citeer: De 'registry' wordt doorWindows ingelezen in het RAM ge‐heugen. Hoe compacter de registry,hoe sneller dit inlezen gaat en hoeminder 'kostbaar' RAM‐geheugen in be‐slag genomen wordt. Registry cleanersontlenen hieraan hun nut, volgens de'gelovigen'.Baarlijke nonsens, behalve het “volgensde gelovigen” want daar zit inderdaadde kern van alle onzin. Wie iets schrijftover techniek, een zeer exact vakge‐bied, moet niets geloven maar alles ge‐woon weten.Het register wordt dus niet in het RAM‐geheugen geladen en de omvang vaneen registerbestand heeft geen invloedop de prestaties. Ook het verhaal overfragmentatie houdt geen steek. Het pro‐gramma Auslogics Registry Defrag ver‐telt na uitvoering enthousiast dat hetregister nu 6% sneller gelezen kanworden. Ik ben er diep door ontroerd.Maar 6% waarvan? Reken maar“voordeel schutter” dat alle bestandensamen maar liefst 300MB groot zijn.Dat knalt de harde schijf in één secon‐de via DMA in het geheugen en als daarzes procent op wordt gewonnen kandat 60msec sneller. Afgezien van hetfeit dat dit inlezen dus helemaal nietplaats heeft.
…en volstrekte waanzin!
Het programma Auslogics Registry De‐frag defragmenteert ook de registerbe‐standen en dat is een totaal anderonderwerp en dus ook andere gierendeonzin. Henk schrijft: Zoals gezegd be‐staat de registry uit een databank ver‐deeld over een aantal bestanden. Dienet als alle andere bestanden de nareeigenschap van fragmentatie hebbenen daardoor vertragend kunnen werkenbij het opstarten van Windows en inhet RAM‐geheugen onnodig plaats innemen.Waar de onzin vandaan komt dat gefrag‐

menteerde bestanden geheugen kostenis me onduidelijk. Mogelijk wordenregisterfragmentatie (van geen belang)en bestandsfragmentatie hier doorelkaar gehaald.
Verder roept Henk: Normale defragmen‐teer‐programma's blijven gelukkig vande registry af, omdat deze bestandengeopend zijn worden ze door normaledefragmentatieprogramma's overgesla‐gen. Maar er zijn wel een aantal pro‐gramma's die specifiek de registrykunnen defragmenteren en verkleinen.Waar deze onzin vandaan komt is ook al‐leen maar raden. Defragmenteer de har‐de schijf eenmaal per week en je hebtook ongefragmenteerde registerbestan‐den. Althans in Windows XP want onderWindows Vista gebeurt dat al wekelijksgeheel automatisch op de achtergrond.
Over de vermeende winst van120 naar 90 seconden?
Ik zie alleen een natte kreet die opgeen enkele manier wordt ondersteundmet een beschrijving van de gevolgdeprocedure. Hoe zijn de momenten gede‐finieerd die gelden als het starten vanhet systeem en het eindigen van hetstartproces? Welke acties die de pro‐gramma’s hebben uitgevoerd zijn redenom aannemen van oorzakelijk verbandtussen de tijdsverschillen en het draai‐en van deze programma’s te rechtvaar‐digen? Hoe dan ook. Of Windows nu 90of 120 seconden nodig had om te star‐ten, het zijn beiden nonsenswaarden.

Windows start met of zonder vervuildregister in 30 seconden (Vista een paarseconden langer dan XP) Wat verdervia een methode “natte vinger” is be‐paald, zegt echt niets, maar wie wilweten hoe je het hele proces kuntmeten wil ik dat graag eens een keerleren. Je komt dan echt niet benedende drie minuten uit!Tenslotte wordt getracht het verhaalenige autorisatie te verlenen door PCWelt te noemen. Het verondersteldegezag heeft het blad bij mij niet. Hetblad heeft niet de pretentie de lezercompromisloos juiste informatie te ver‐strekken, ook als deze op gespannenvoet komt met andere belangen.
Tijd voor discussie!
Wat mij betreft is het tijd voor een ste‐vige discussie binnen CompUsers: moetinformatie juist zijn, ook als andere be‐langen in de commerciële sfeer, dus be‐houd en werven van abonnees ofleden, het wenselijker maken onzin uitte kramen waar iedereen in gelooft, ofmoeten we ons houden aan de saaiewerkelijkheid. Nou ja, saai voor wie ei‐genlijk?Met artikelen zoals door mij gewraakt,koesteren we krampachtig de in‐middels achterhaalde actietjes die hetin het verleden zo goed deden. Mis‐schien dat hier de vergrijzing niet al‐leen met leeftijd te maken heeft, maarook is vastgeroest tussen onze oren. Deeerste vorm is niet tegen te houden, zehangt nu eenmaal aan het klimmen derjaren. Maar het tweede kun je vierkantvertikken, of je nu 66 of 80 bent! OnzeVlaamse vrienden, met net als ik eenbloedhekel aan de ‘je’ en ‘jij’, ver‐huftering die nodig zou zijn om dezevergrijzing tegen te gaan, hebben erzo’n leuke kreet voor!Laat u niet doen he!

Het artikel van Henk bevat een aantalonjuistheden, overeenkomend met on‐uitroeibaar volksgeloof. En het verve‐lende is dat het hele artikel daardooronderuit gaat, want het stoelt geheelop deze onjuistheden.

Commentaar Ruud Uphoff
(bij het artikel over het Register van Henk van Andel)

Ruud roert een omstreden onderwerpaan t.a.v. de Windows‐registry. Ik hebmet inspanning gezocht naar meningenen inzichten. Er blijken toch heel veelmeningen die pleiten voor het opscho‐nen, defragmenteren respectievelijkcompacter maken van de registry. Erzijn ook heel veel programma's voor.
Het blad PCWelt heb ik niet aangehaaldom daar enige autorisatie aan te ontle‐nen. Integendeel. Ik wees er juist opdat dit blad tegenstrijdige meningenover opschonen van de registry geeft.En ik kan er nog wel een aantal bij sle‐pen, voorstanders en tegenstanders.
Maar laten we nu eens kijken wat Micro‐soft in november 2006 in hun 'Technet'zegt bij hun programma PageDefrag:
One of the limitations of the WindowsNT/2000 defragmentation interface is

that it is not possible to defragment fi‐les that are open for exclusive access.Thus, standard defragmentation pro‐grams can neither show you how frag‐mented your paging files or Registryhives are, nor defragment them. Pa‐ging and Registry file fragmentationcan be one of the leading causes ofperformance degradation related to fi‐le fragmentation in a system.
Als Microsoft daarvoor een programmabeschikbaar stelt, dan denk ik dat ditvoldoende de wenselijkheid (onderbepaalde omstandigheden) daarvan aan‐geeft.
PageDefrag doet zijn werk pas bij eenherstart (net als andere dergelijke pro‐gramma's), omdat de registry niet gede‐fragmenteerd kan worden als Windowsdraait. Dus niet tijdens een wekelijksedefragmentatiebeurt in XP en Vista.

Misschien heeft Ruud gelijk dat de tijd‐winst van defragmenteren van de regi‐stry geringer is dan Microsoft opTechnet suggereert. Inderdaad wordtde registry snel via DMA in het ge‐heugen geladen. Volgens Ruud niet hetRAM‐geheugen. Maar ander geheugenzit toch echt niet in mijn pc!
Bij mij hielp het opschonen van de regi‐stry aanmerkelijk. Hoe ik de winst van110 naar 90 seconden (na opschonen,zonder defrag) heb gemeten wil ikgraag uitleggen. Dan mag ik vast ookweten hoe Ruud meet dat je echt nietonder de drie minuten uit komt :‐).
Kortom, termen als 'knetterendeonzin', 'volstrekte waanzin' en 'onzinuitkramen waar iedereen in gelooft'mogen van mij gerelativeerd worden.
Henk van Andel
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Cebit CeBIT 2009Henk van Andel
De jaarlijkse CeBIT in Hannover is een van de belangrijk-
ste computerbeurzen ter wereld. Dit jaar van 3-8 maart.
Op 400.000 m2 (ongeveer 500 voetbalvelden) werden
700.000 bezoekers verwacht. De HCC-dagen zijn ook heel
groot, maar passen toch meer dan tien keer in de CeBIT.

Met HCC naar CeBIT

De HCC wist 1.000 gratis kaarten(normale prijs € 38) voor de CeBIT inHannover los te peuteren. Maar dat isvoor de meesten 300 à 400 km vanhuis. Daarom organiseerde de HCC ookbussen die uit vele delen van het landnaar Hannover reden. Voor € 39 een re‐tourtje, inclusief ontbijt in de bus. Datmocht ook wel, want de bussen vertrok‐ken al om vijf uur 's‐morgens. Om elfuur 's avonds waren zij terug. Er bleefongeveer zes uur over om de beurs tebezoeken.
In eerste instantie kregen de HCC ka‐der/kernleden het aanbod om naar deCeBIT te gaan, zodat die niet achterhet net konden vissen. Daarna kregen al‐le HCC‐leden per e‐mail hierover be‐richt. Petra Claessen had het idee algedropt in een bespreking met FlorusVogelaar en ondergetekende, om te tes‐ten hoe dit zou vallen. Ik zat daarom alreikhalzend uit te kijken en was mis‐schien de eerste die inschreef. Het wasongeveer 30 jaar geleden dat ik de Ce‐BIT bezocht, het kon dus geen kwaader weer eens heen te gaan.
'Vertical Market Solutions'

Als je denkt in zes uur de CeBIT he‐lemaal te bekijken, dan kom je be‐drogen uit. De thema's warenoverzichtelijk in hallen ondergebrachten in de bus werden al plattegrondenuitgedeeld. Maar ook bij een zorgvuldi‐ge planning van je bezoek zullen demeesten ontdekken dat de mond vaakgroter is dan de maag.
Toch was de reis meer dan de moeitewaard. Het is een 'professionele' beurs,er valt dus niets te kopen voor consu‐menten. Maar je ziet in korte tijd allenieuwigheden van de wereld, althansvoor zover je de kans had om de standste bezoeken. Hopelijk organiseert deHCC in 2010 weer zo'n reis.
Je weg vinden op de CeBIT vergt evenwat inbeeldingsvermogen. Niet allebenamingen zijn even duidelijk. Watbedoelen ze bijvoorbeeld met 'VerticalMarket Solutions'? Maar gelukkig waren

er ook veel benamingen zoals 'OpenSource Solutions', 'PC & Notebooks', 'Net‐books', 'Graphic & Sound', enzovoort. Ikhad dus voldoende mogelijkheid ommijn rondgang te plannen. Maar moeterbij vermelden dat aan het eind vande middag pas halverwege was en hardmoest hollen naar de gereedstaandebus op het parkeerterrein.
Toch zal ik proberen een verslag tedoen van een aantal nieuwigheden.
Yes! We're OPEN

De eerste hallen die ik doorworsteldehadden als thema allerlei 'business solu‐tions'. Oftewel in het Nederlands: soft‐ware. De grootste stand was voor hetDuitse SAP. Zeker een voetbalveld in op‐pervlak, maar dan met 2x 110 keurig inhet pak gestoken spelers. Het publiekwas er niet veilig, want iedere spelerwilde met je praten.

Dan natuurlijk IBM. Ik herkende zemeteen. Keurig aangeklede figuren ineen krijtstreepjespak. Perfecte pas‐vorm. In de 30 jaar dat ik niet op deCeBIT was, waren die mensen niet dik‐ker geworden.
Opvallend was ook de grote clustervoor Open Source software. Allerlei Li‐nux‐smaken, OpenOffice, Joomla!, Dru‐pal en nog veel meer. Met een eigenboekje met beschrijvingen van allestands. Gratis en toch wordt er ken‐nelijk aan verdiend. Want zo'n standkost niet niks.
Er was ook gebruikte commerciële soft‐ware te koop. Van merken als Micro‐soft en Adobe. Hoe kan dat? Wel, eengrote firma heeft bijvoorbeeld 900 li‐centies van Office 2007 nodig, kooptbij Microsoft een pakket van 1.000 enstoot daarvan 100 licenties af. Ditschijnt zelfs in de ogen van de grotesoftwarehuizen legaal te zijn. Of ze erblij mee zijn, is een ander verhaal.
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LCD scherm, whiteboard?

Geen van tweeën. Of eigenlijk: beide.Een kruising tussen een heel groot LCD‐scherm en een whiteboard. Je kunt erdingen op laten zien en je kunt er met(nep) viltstiften in bonte kleuren opschrijven. Althans, het is net of jeschrijft, maar in feite wordt het schriftop het LCD‐scherm weergegeven. Eentouchscreen zoals op een PDA en velenieuwe GSM‐telefoons, maar dan (bij IR‐TOUCH Systems Co) tot bijna 7x12meter groot!
Genius vindt wiel weer uit

Waarom zou een laptoptas zwart moe‐ten zijn? Ze waren er in alle vormen enkleuren. Wat dacht je van eenschijfvormig toetsenbord? Circa 25 cmin doorsnee en de toetsen keurig ineen kring. Schijnt iets voor 'gamers' tezijn, zie www.ultron.de.
Genius had een andere vinding, dievast niet voor een doorbraak gaat zor‐gen. Een muis, niet met een scrollwielmaar met een optische sensor. Zenoemen het een 'OPTO‐Wheel laser mou‐se' en het heeft een 'fascinatingscrolling experience for PC users'. Laatik er niet omheen draaien, de damedie deze muis presenteerde heeft memeer gefascineerd dan de muis.
Opslagproblemen? Geen nood. Koop bijincom.de een blueray brander/wis‐selaar met een totale capaciteit van 5terabytes. Daar zitten dan wel een hele‐boel blueray‐discs in. Met een verwach‐te levensduur van 50 jaar, dat wel. Dusals de foto's van je dierbaren je liefzijn en je hebt nog zo'n tienduizend eu‐ro's over, dan heb je nu de oplossing.

Internetten vóór de TV

Weten jullie nog dat AVM met hunFritz!Box modems een bescheiden hoekhad ingenomen op de DOSgg‐stand HCC‐dagen anno 2006? Op de CeBIT paktenze het wat grootser aan. Een mega‐stand met twee verdiepingen. Elk jaarintroduceert AVM daar een aantalnieuwe producten. ook dit jaar wee.
Daar waren weer een aantal nieuwe ont‐wikkelingen te zien. Wat mij het meestaansprak was de nieuwe Fritz!Box 7390ADSL‐modem. Nee, VDSL‐modem, maarook geschikt voor ADSL. Globaal zoalshet huidige vlaggenschip 7270, maarmet gigabit‐LAN en ingebouwde anten‐nes voor WLAN en DECT. Maar hetmeest spectaculair is de toepassing vanVDSL2 (Very high bit rate DSL),waarmee downloadsnelheden tot 100mbps zijn te halen. Dat is vier keer zosnel als het maximum van ADSL2+ (24mbps). KPN en BBned hebben de infra‐structuur al voor een groot deel ge‐reed, misschien kun je eind dit jaarVDSL bestellen. Dan is trouwens de nieu‐we 7370 pas op de markt.Ook nieuw was een DECT‐telefoontje

met HD geluidskwaliteit, dat geheel af‐gestemd is op integratie met deFitz!Box‐modems. Nieuw was ook deFritz!Media 8260, een soort LAN/WLANrouter (300n) dat o.a. Internet‐tv enVideoOnDemand in HD‐kwaliteit naarde tv kan sturen. Werkend te zien opde CeBIT, aangesloten op een tv.
Ik kijk natuurlijk op de achterkant,maar miste een tv‐aansluiting. Klopte,men had een tv aangesloten met eenLAN‐aansluiting. Die bestaan dus ookal. Niet gek, want de 8260 heeft een in‐gebouwde Firefox‐browser voor de be‐diening. Internetten doe je dusvoortaan in de huiskamer voor de TVen niet meer achter de pc. Ooit komthet nog zo ver dat we onze computerhelemaal kwijt raken?

De draad kwijt

De moderne WLAN‐technologie is goed,veilig en bedrijfszeker.In kantoren een goeden goedkoop alter‐natief voor een be‐draad netwerk.
Op de CeBIT voerdende WLAN access pointsmet 801.11g (54 mbps) en 801.11n (de'300n' draft met 300 mbps snelheid) deboventoon. Veel daarvan zenden uit op2,4 en 5 GHz, zodat een storingsvrijeontvangst vrijwel gegarandeerd is.
WLAN wordt ook buiten kantorensteeds populairder. Iedereen kent in‐middels wel de ober die op een terras‐je de bestellingen opneemt op eenklein apparaatje, dat via WLAN met dekeuken (en de bar) verbonden is. Ve‐len hebben ook de WLAN‐telefoontjesgezien. Ze zien eruit als een draadlozetelefoon, maar bellen via VoIP enWLAN. Zolang de afstand naar hetWLAN access point maar klein genoegis, gaat dat prima. Tenminste, als het

WLAN netwerk onbeveiligd is of bevei‐ligd met een wep‐key. Een enkel WLAN‐toestel kan ook de WPA(2)‐beveiligingaan.
Een groot probleem zijn in mijn erva‐ring de 'onbeveiligde' openbare WLAN‐hotspots van KPN, Vodafone, T‐Mobile,etc, die slechts toegang geven nadatje een browservenster een paar tover‐spreuken hebt toevertrouwd. Maar deKoreaanse UniData Communication Sys‐tems wist te melden in de loop van ditjaar daarvoor een toestel aan te bie‐den. Zover ik weet de eerste die ditprobleem oplost. Ze lieten ook een SIPWireless Video Conference Handsetzien. Een hele mond vol voor eenWLAN‐videotelefoon. Het bleek nogeen dummy, in de loop van 2009 moet
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het echt op de markt komen. Ik vraagme af of het een groot succes gaatworden. KPN heeft zoiets van Philips,dat alleen via InternetPlusBellen werkt.Maar dan moet 'de andere kant' uiter‐aard ook zo'n ding hebben. Zolang hetgeen algemene standaard wordt, blijfthet volgens mij 'Spielerei'.
WLAN wordt niet alleen in kantoren enthuis, maar ook steeds meer op de werk‐vloer gebruikt. Industriële pc's die metelkaar communiceren via WLAN. Of hef‐trucks met een soort grote 'navigator':een groot touchscreen met ingebouwdeen (Windows) pc. Via WLAN krijgt deheftruckchauffeur zijn opdrachten, diehij kan afmelden via het touchscreen.
Praten met de computer

Communiceren met een computer viaeen toetsenbord en een beeldscherm isnatuurlijk behelpen. Als het handig zouzijn, waren de mensen ongetwijfeldmet een toetsenbord en beeldscherm ge‐boren.
Waarom niet gewoon praten en luiste‐ren? Daar heeft Linguatec.de een oplos‐sing voor. Met behulp van hetprogramma Voice Pro 12 kun je 'voorle‐zen' voor de computer, die het dan

keurig en met een hoge trefzekerheidop het scherm zet. Niet helemaalnieuw, een verdere ontwikkeling vaneen voorganger van IBM. Het zag ertijdens de demonstratie indrukwekkenduit. Hochdeutsch. Ik vroeg me af wat erzou gebeuren als ik dezelfde tekst inmijn brabbel‐Duits zou voorlezen. Datmocht ik proberen, maar dan moest ikeerst het programma trainen. Aha,dacht ik. Helaas, ik had geen tijd.
Dan moet de computer natuurlijk ookkunnen praten. Dat kan. Linguatecheeft daarvoor het programma 'VoiceReader'. Compleet met een lipsyn‐chroon hoofd. Ook in het Nederlands. Ikheb een deel van de CompUsers websitelaten voorlezen. Volgens mij was de juf‐frouw die het voorlas een Vlaamse ende klemtóón lag nog vaak verkeerd. Datkun je woordje voor woordje in ordemaken door de juiste fonetische spel‐ling op te geven. Ik wacht liever nogeven totdat Voice Reader de juiste uit‐spraak uit de Dikke Van Dale begrijpt.
Dan heb je natuurlijk nog een taal‐probleem. Nee hoor, Linguatec heeftdaarvoor de Personal Translator. Primavoor Englisch‐Deutsch en Deutsch‐En‐glisch. Französisch, Italienisch, Por‐tugiesisch, Spanisch en Chinesisch kanook. Nog geen Nederlands. Een beter al‐ternatief is het van oorsprong Russische@Prompt, dat voor kleine stukjes tekstop het web gratis is.
Conclusie

Een bezoek aan de CeBIT vond ik heelwaardevol. Het initiatief van de HCCom dit te organiseren tegen een aan‐trekkelijk prijskaartje komt zeker voorherhaling in aanmerking. Maar op ééndag op‐en‐neer per bus zal niet voor ie‐dereen voldoende tijd over laten voorde CeBIT zelf. Misschien is er de volgen‐de keer een mogelijkheid voor eentweedaags bezoek met een goedkopeovernachting?

Stel je voor dat het volgende berichtin de kant zou verschijnen:
Een team van wetenschappers is eringeslaagd een drukpers te ontwikkelenwaarmee biljetten van 50 Euro kun‐nen worden gedrukt die zelfs door DeNederlandse Bank of de EuropeseBank niet van echt zijn te on‐derscheiden. Alle supermarkten weige‐ren nu al biljetten van 50 euro aan tenemen, omdat die in de toekomstheel misschien wel een vals zoudenkunnen zijn?
Of een methode om paspoorten tedrukken die niet van echt te on‐derscheiden zijn. En dus geloof je nietmeer dat je moeder je moeder is,want haar paspoort kan binnenkortwel eens vals blijken te zijn.
Mag het voorgaande als pure idioterieoverkomen, zo idioot is het niet alsnitwits resultaten van wetenschappe‐lijk onderzoek gaan interpreteren. Eenteam van wetenschappers, je weetwel, wiskundigen met dr. voor hunnaam, lieden die een stukje van eensoort algebra kunnen genererenwaarvan een normaal mens zegt “Doe’t maar in mijn pet. Ik zal het morgenwel uitzoeken”, zo’n team heeft eenmethode ontwikkeld om valse SSL‐cer‐tificaten te kunnen maken die doorelke browser als echt worden geaccep‐teerd.
Prompt is er een egootje dat zichzelfopvijzelt door een programmaatje tebakken dat signaleert of een certifi‐caat zo’n in de toekomst vervalsbarehandtekening heeft en dan adviseertde betreffende websites niet meer tevertrouwen.
Ik vraag mij af of lieden die een web‐site van hun eigen vereniging nietmeer vertrouwen, (omdat een man‐neke op internet dat staat te bewe‐ren) dezelfde zijn die op gezag vaneen e‐mailtje naar een phishing sitesurfen om daar de codes voor toegangtot hun bankgegevens te laten contro‐leren.
Laat je niets wijs maken: Er zijn geenvalse certificaten in omloop die jebrowser accepteert. Het certificaatvan de HCC is ok! En bovendien heb ikgeen vals certificaat nodig om meteen namaakwebsite van de HCC je ge‐gevens te achterhalen. Maar dat isweer een ander verhaal.

SSL-Certificaat
van HCC

is niet vals!

Ruud Uphoff
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In een eerdere editie van de SoftwareBushebben wij vermeld dat er een nieuw hobbybladverschenen was, gericht op de hobbyisten diemet PSP foto’s bewerken. Het blad was in Neder‐land moeilijk te koop, maar zag er veelbelovenduit.
Intussen is editie 8 uitgegeven, maar dit istevens de laatste, het blad is kennelijk onvol‐doende aangeslagen en de uitgever stopt ermee.Jammer. Wij moeten dus op ‘eigen kracht’ ver‐der, want PSP blijft een sterk gereedschap.
De bewerking is met PSP 9 gemaakt, maar werktook in de nieuwe programma’s. Voor PSP 8 is hetmoeilijk, vanwege de oude programmastructuur.
Hieronder is het eindresultaat.
henkrieke@casema.nl

Werken met PainShopPro
Henk Rieke

Op internet zijn veel voorbeelden van fotobewerking te vindenen die kunnen wij heel goed gebruiken. In onderstaandebeschrijving laat ik zien hoe van een foto eenfantasiebewerking gemaakt wordt, die een aardig effect heeft,maar die tevens het gebruik van diverse gereedschappen laatzien. Een eigen inbreng is daarbij ook goed mogelijk.

Paint Shop ProPhoto X230‐dagen‐proefte downloaden bijwww.corel.com
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http://home.roadrunner.com/~suzshook/12tips‐indexanchors.htmhttp://8bf.net/http://www.oudje.nl/ (leerzaam)http://www.redfieldplugins.com/ n(niet alles gratis)www.sheilsoft.com/psp.htmhttp://www.thepluginsite.com/http://www.xero‐graphics.co.uk/freeware.htm

Uit deVraagBaak geklapt:

De hoofdletter twee
Iemand belde me via de VraagBaak. Hij had plotseling eenprobleem met zijn toetsenbord. Er was ‐zoals altijd‐ nietsgebeurd, het was vanzelf gekomen. Het toetsenbord produceerdeverkkerde tekens. Als hij een 'k' intoetste, kreeg hij een '2'. En nogeen stelletje van dat soort eigenaardigheden. Ook als de shift‐toets werd ingedrukt.
Door dit eigenwijze toetsenbord kon hij eigenlijk niets met zijnsysteem. Hij had al naar de 'autostarts' van Windows gekeken endeze uitgemest met MSCONFIG en opnieuw opgestart. Wantmisschien werd een raar programmaatje automatisch opgestart;zijn opgroeiende nageslacht gebruikte de PC ook vaak. OmMSCONFIG in te typen had hij de letter 'm' moeten knippen enplakken vanuit een e‐mailbericht, want de 'm' produceerde een '0'.Het had niet mogen baten.
Ik heb hem snel een programma gestuurd voor een virtueelkeyboard op het scherm, je kunt dan 'typen' met de muis. Ikstuurde ook een programma om de toetsen van het keyboard te'remappen'. Dat zou misschien een eventueel al draaiende'keymapper' kunnen ontmaskeren. Die zou binnen kunnen sluipendoor een 'grappig' virus, dat overigens niet ontdekt was door zijnvirusscanner.
De 'keymapper' verraadde inderdaad het probleem: 'het lijkt weleen numeriek toetsenbord', hoorde ik aan de andere kant van delijn. Ik vroeg of hij misschien een laptop had en de NumLock toetsaan had staan. Bingo! Probleem opgelost.
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Veel effecten kunnen worden bereiktmet de bekende fotobewerkingsprogram‐ma’s, zoals GIMP, Photoshop, PSP, enz.In sommige gevallen vergt dat een be‐hoorlijke inzet, maar omdat de interes‐se naar dit soort gadgets – laat ik ze zomaar noemen – groot is geworden, zijner talloze filters, plugins, scripts ofzelfs speciale programma’s verschenen,waarmee dat kan worden bereikt.
Inmiddels zie je dat veel mogelijkhe‐den in de vorm van filters standaardworden meegeleverd met de fotobewer‐kingsprogramma’s.En bij sommige camera’s kan een fotovooraf worden voorzien van een effect‐filter, en soms kan zelfs ook achteraf inde camera een foto worden ‘ontwik‐keld’ met toevoeging van een of meereffecten.Een greep uit de vele mogelijkheden:
Sepia
Misschien wel de bekendste en meest ge‐bruikte gadget, die veelal standaarddeel uitmaakt van het fotobewerkings‐programma: het doen herleven van debruine foto’s van weleer. Zie ter illustra‐tie afbeelding 1.
Gebaseerd op dit idee bestaan er ook ve‐le andere kleurvariaties voor klassiekaandoende foto’s, zoals de cyanotypie(blauwtonige foto’s), of foto’s met eendieppaarse toon, dat het effect vaneen selenium ‘getonede’ analoge printheeft. En zo nog vele andere kleurto‐nen.
Klassieke technieken
We blijven even in de (pre)historie vande fotografie. De blauwtonige cyanoty‐pie had ik al genoemd, maar er bestaaninmiddels ook plugins, scripts en filtersvoor het verkrijgen van de uitstraling

van een zoutdruk, albuminedruk, broom‐oliedruk, enz.
Ik heb zelfs een keer een script gezienvoor het verkrijgen van een – pseudo –daguerreotypie (en dan praten we overhet prilste begin van de fotografie, van‐af 1830), op voorwaarde dat er wordt ge‐print op speciaal zilverglanzend papier.
Zie ter illustratie afbeelding 2a en 2b:een zogenaamd verouderde albumine‐druk. En zie ter vergelijking de origine‐le opname. Bij deze klassieketechniek‐filters‐ en plugins wordt uiter‐aard niet alleen de tint omgezet, maarbijvoorbeeld ook de scherpte verzacht,er is wat onscherpte en lichtafval in dehoeken, laag contrast, lange toon‐schaal. Kortom, naar de stand ter tech‐niek van die tijd.

Back to the fifties – colour
Een veelgebruikte uitdrukking die ge‐bruikt wordt voor plugins, filters enscripts voor het verkrijgen van kleuren‐foto’s met de typische plastische, watgeprononceerde kleuren uit de jaren’50 en ’60 van de vorige eeuw.
Denk bij‐voorbeeld aan debeelden van defilmtrilogie vanKaiserin Sissi. De‘afwijkingen’ vandie tijd kunnenin vele variatiesworden ver‐kregen, inclusief witte randen (destijdsheel gewoon bij afdrukjes) en ver‐oudering van de kleuren. Het wordtook wel ‘retro fotografie’ genoemd.

Wessel Sijl
Met de huidige stormachtige ontwikkelingen in de digitale fotografie worden camera’s enfotobewerkingsmogelijkheden steeds beter, en makkelijker te gebruiken. Met een beetjeserieuze aanpak bereik je een kwaliteit waarvan men in oude tijden – en dat is eigenlijk nogmaar kort geleden – alleen maar kon dromen. Maar er is tegelijkertijd ook een paradoxaleontwikkeling: met behulp van de nieuwste digitale snufjes effecten van oude foto’s of vanslechte camera’s verkrijgen. Eigenlijk bizar, een technisch goede foto opzettelijk‘verslechteren’, maar ook best leuk. Niet alleen leuk trouwens, maar ook met een serieuzeondertoon om een bepaald gevoel over te brengen of een artistieke waarde te verkrijgen.

Back to the future
Gadgets in de digitale fotografie

die oude tijden doen herleven

Afbeelding 1: een gewone kleurenfoto gemaakt met eenSony digitale camera en in GIMP omgezet naar sepia
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Grove korrel
Ook een adept uit de tijden van film enfilmontwikkelaar, die kennelijk bij som‐mige liefhebbers nostalgische gevoe‐lens oproept, en ook geplaatst wordtbij bepaalde typen fotografie, óók meteen artistieke bedoeling.
Voor de komst van de digitale fotogra‐fie werd korrel vaak al extra groot ge‐maakt (men sprak soms van‘opgeblazen korrel’), niet alleen doorhooggevoelige films te gebruiken, maarze ook op speciale wijze te ontwikke‐len.
In deze digitale tijd zijn er tal van fil‐ters, plugins en scripts waarmee een gro‐

ve korrel kan worden verkregen, vaakzelfs instelbaar op sterkte. Zie terillustratie afbeelding 3.
Toycamera / Lomografie
Een bijzonder fenomeen dat al enigetijd bestaat, betreft foto’s die tech‐nisch afzichtelijk slecht zijn door ge‐bruik van goedkope ondermaatsecamera’s (vaak toycamera’s – speelgoed‐camera’s – genoemd) met dito slechtelenzen, niet veel meer dan een plasticjampotbodem. Deze camera’s beston‐den al lang in het analoge tijdperk, entegenwoordig zie je ook digitale even‐knieën.
De slechte belichting, onscherpte, afwij‐

kende kleurweergave,lichtafval en onscherpte in dehoeken (vignettering) en enormetonvormige vertekening is dermate aan‐wezig dat het weer een eigen ‘charme;heeft, die inmiddels door liefhebbersartistiek gewaardeerd en uitgebuitwordt.
Eén van die slechte (analoge) camera’swas (of eigenlijk is nog steeds) de vanoorsprong Russische Lomo, die een wa‐re internationale hype – nog steeds –heeft veroorzaakt. Vandaar de term‘Lomografie’ (zie ook:http://www.lomography.com).
Inmiddels zijn er programmaatjes, fil‐ters, plugins en scripts waarmee je deoutput van je camera zo kunt ver‐slechteren, als ware het met zo’nspeelgoedcamera gemaakt. Zie terillustratie afbeelding 4a en 4b, hoezo’n effect er uit kan zien.
Conclusie
Ik heb hiermee een vijftal soorten ef‐fecten de revue laten passeren. Foto‐grafen zijn soms een eigenaardig eneigenzinnig volkje; enerzijds strevennaar technisch en inhoudelijk perfectio‐nisme, anderzijds vervolgens de resul‐taten (al dan niet fors) verslechterenwegens nostalgische, gevoelsmatigeen/of artistieke doeleinden.
Maar dat is eigenlijk ook het leuke enaantrekkelijke: de mogelijkheden, endan vooral de artistieke, zijn onbe‐grensd. Je foto net dát effect gevenwaardoor die zich ontdoet van het alle‐daagse en het kille perfectionistische,en die daarmee een geheel eigenunieke uitstraling krijgt.
Zoals uit de bovenstaande voorbeeldenblijkt, zijn de effecten in de geest vande inhoud van de foto – vooral bij de

Afbeelding 2a (boven): de originele opname

Afbeelding 2b onder): de ‘verouderde albuminedruk’.Let ook op de zogenaamd in ontbinding zijnde randen

Afbeelding 3: foto met ‘grove korrel’. Omwille van deze publicatie, om het goed te latenoverkomen, is de korrel overdreven sterk gemaakt
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verouderde foto’s in de afbeeldin‐gen 1 en 2. De opname is zodanigdat het daadwerkelijk in oudetijden zou kunnen zijn vastgelegd(beide foto’s zijn trouwens in eenmuseum gemaakt).
Maar zo’n combinatie hoeftnatuurlijk niet; het kan ook demoeite waard zijn om een ‘klas‐sieke techniek’ eens los te latenop een foto met een ultramodernthema. Wie weet hoe dat over‐komt.
Ik hoop snel wat van zulke ex‐perimenten te mogen aantreffenop de digigalerie van het PlatformDigiFoto, of te mogen zien bij an‐dere gelegenheden. Wie durft ?

Afbeelding 4a: de oorspronkelijke opname

Afbeelding 4bhet ‘toycamera’ effect. Zie de forse verslechteringen

Chinees call center
Caller: Hello, can I speak to Annie Wan?
Operator: Yes, you can speak to me.
Caller: No, I want to speak to AnnieWan!
Operator: Yes I understand you wantto speak to anyone. You can speak tome. Who is this?
Caller: I’m Sam Wan, and I need totalk to Annie Wan! It’s urgent.
Operator: I know you are someoneand you want to talk to anyone! Butwhat’s this urgent matter about?
Caller: Well... just tell my sister AnnieWan that our brother Noe Wan was in‐volved in an accident. Noe Wan got in‐jured and now Noe Wan is being sentto the hospital. Right now Avery Wan ison his way to the hospital.

Operator: Look, if no one was injuredand no one was sent to the hospital,then the accident isn’t an urgent mat‐ter, is it? You may find this hilariousbut I don’t have time for this!
Caller: You are so rude! Who are you?
Operator: I’m Saw Ree.
Caller: Yes! You should be sorry. Nowgive me your name!
Operator: That’s what I said. I’m SawRee.
Caller: Oh, Gord ...
Operator: I’m afraid He is not onlineright now. Thank you for calling, AnieWay, Saw Ree, Sam Wan.

Waar zijn deze filters,scripts en plugins te downlo‐aden ?
• Kijk eerst eens wat je eigen ver‐trouwde fotoprogramma in huisheeft. Vaak meer dan je verwacht.• Voor de GIMP‐gebruikers geldthetzelfde (GIMP heeft zelfsstandaard al veel mogelijkheden),maar kijk voor interessante scriptsook eens op de Plugin Registry vanGIMP: www.gimp.org• Deze maker biedt een hele mooieplugin, waarmee o.a. de genoemdeeffecten kunnen worden verkregen:http://www.optikvervelabs.com• En kijk eens op deze site:http://www.freephotoshop.com/ht‐ml/free_plugins.html
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Natuurlijke
spraakherkenningssoftware

door: Nicolaas A. Kraft van Ermel
Een half jaar geleden begon ik pijn te krijgen aan mijn beide armen. Ik bleek twee overspannen pezen te hebben in beideduimen, oftewel: ik lijd aan RSI. Voor mij heel vervelend, allereerst omdat computertechologie mijn hobby is, ten tweedeomdat ik voor mijn opleiding geschiedenis relatief veel en lange teksten moet intypen.Dit was voor mij reden om naar alternatieven voor het gewone toetsenbord op zoek te gaan.Een van de alternatieven die ik tegenkwam en waar ik sindsdien mee werk is spraakherkenningssoftware.

De spraakherkenningssoftware doet twee dingen:1 ‐ Spraakcommando’s omzetten in computercommando’s:(als ik tegen de computer zeg: ’Start e‐mail’, dan wordt mijn e‐mailclient opgestart);2 ‐ Gesproken tekst omzetten in getypte tekst.
Het eerste is een relatief simpelproces, de software moet leren aaneen bepaald spraakpatroon een bepaal‐de opdracht te koppelen. Dit soort toe‐passingen wordt bijvoorbeeld gebruiktin omgevingen waar het snel kunnen uit‐voeren van opdrachten essentieel is, zo‐als in gevechtsvliegtuigen, helicoptersen tanks. Hiervoor kunt u ook denkenaan automatische telefoniebeant‐woorders bij grote bedrijven.

Het omzetten van gesproken tekst in ge‐typte tekst is een moeizamer proces.
De gesproken tekst is vaak anders danhetgeen men schrijft. Zo wordt hetwoord 'kenteken' uitgesproken als 'ken‐teekun' (in fonetische notatie:kєntekәn). Het Nederlands kent net alsveel andere talen de vervelende eigen‐schap dat stemhebbende consonantenaan het einde van een woord worden ge‐assimileerd tot een stemloze conso‐nant. Een 'd' wordt dan uitgesproken alseen 't', en een 'b' wordt dan een 'p'. Eris in het Nederlands in uitspraak geenverschil tussen 'ik word' en 'hij wordt'.Het woord 'rib', klinkt als 'rip'. Daar‐naast kent het Nederlands de klinkerpa‐ren 'ou' en 'au', en 'ei' en 'ij', die opdezelfde wijze worden uitgesproken.De manier waarop de spraakherkennings‐software met deze taaleigenschappen

omgaat, is door te leren van de contextwaarin een spreker bepaalde woordengebruikt. De software leert dan dat hetwoord 'ik' nooit voor 'wordt' staat endat een 'eikenhouten tafel' iets funda‐menteel anders is dan 'ik ijk de weeg‐schaal'.
Voor een goed resultaat is het dus no‐dig om de spraakherkenningssoftwarete trainen. De software laat u eerst eenaantal teksten voorlezen, zodat dezeleert hoe u dingen uitspreekt. Ver‐volgens is het raadzaam een aantaldoor u geschreven teksten aan de soft‐ware te geven en deze voor te lezen.Dan leert de software ook door u veelge‐bruikte woorden die niet in hetstandaardwoordenboek van de softwarestaan. De training is ook nog nodig omde software te laten wennen aan uw in‐tonatie en stemvolume, en uw stem teleren onderscheiden van het achter‐grondgeluid.
Op de markt zijn twee softwarepakket‐ten te verkrijgen, IBM ViaVoice Desktopen Nuance Dragon Naturally Speaking.De distributie van beide producten ver‐loopt via Nuance, er is op deze marktdus sprake van een feitelijk monopolie,dit valt dan ook te merken in de prijzenvan de beide pakketten. Ik hoop danvan harte dat mw. Neelie Kroes dit arti‐kel leest.
Zelf gebruik ik Dragon Naturally Spea‐king; dit is te verkrijgen in twee vari‐anten: standard en preferred. Als ualleen Nederlandse teksten wilt in‐spreken dan voldoet standard. Wilt uook Engels, Duits of Frans kunnen in‐spreken, dan zult u preferred moetenaanschaffen. Standard kost 99 euro enpreferred 199 euro. Voor deze 100 euroextra krijgt u niet alleen de mogelijk‐heid om in vier talen te kunnenwerken, maar ook nog mogelijkhedenom met uw stem op internet te zoeken.
Op het gebied van hardware wordt doorde spraakherkenningssoftware nogalwat gevraagd.De systeemvereisten voor Dragon Natu‐rally Speaking bijvoorbeeld zijn als

volgt:‐ Pentium 4, 1 Ghz+ (1,6 GHzaanbebevolen; liefst Dual Core)‐ 512 MB RAM (aanbevolen 1 GB)‐ Geluidskaart geschikt voor 16‐bitsgeluidsopnamen‐ Geschikte opnameapparatuur
De opnameapparatuur kan van alleszijn, zolang de microfoon beschikt overnoise canceling functionaliteit. Op dewebsite van Nuance kunt u eenoverzicht vinden van welke microfoonshet best presteren in combinatie metDragon Naturally Speaking. Naast eengewone headset kunt u bij opnameap‐paratuur ook nog denken aan een blue‐tooth‐headset of een digitalememorecorder.
Hoewel spraakherkenningssoftware ver‐re van vlekkeloos werkt heeft het mijhet afgelopen half jaar een hoopplezier opgeleverd. Bovendien gaat hetschrijven van een tekst relatief snellermet spraakherkenning dan als ik het ge‐woon typ.
Links:‐ Website Dragon Naturaly Speakinghttp://tinyurl.com/dllche‐ Overzicht opnameapperatuurhttp://tinyurl.com/cwd4zj‐ Demonstratiefilmpjehttp://tinyurl.com/cy24gv
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Colofon
De SoftwareBus wordt uitgegeven door ProgrammaTheek BV.Het is het officiële periodiek van de Vereniging CompUsers,maar ook beschikbaar voor HCC‐leden en niet‐leden. Hetverschijnt 6 keer per jaar. Elk nummer gaat vergezeld van deGigaHits, een DVD‐ROM met speciaal geselecteerde software.
Abonnementen
Abonnementen kosten per jaar voor CompUsers‐ en HCC‐le‐den € 15. Voor adressen buiten Nederland: € 21/jaar in de EUen € 27 voor alle andere landen.Voor niet‐leden is de prijs € 9/jaar hoger.
Voor visueel gehandicapte abonnees is gratis een elektroni‐sche versie op verzoek beschikbaar die niet verder verspreidmag worden.
Losse nummers: € 5.
Abonneren en bestellingen bij voorkeur bij:www.CompUsers.nl/eShop
Een abonnement wordt automatisch met een jaarverlengd, tenzij minimaal 3 maanden tevoren op‐gezegd bij abonnementen@CompUsers.nl.
De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aande HCC‐administratie. Indien een abonnee inmiddelsgeen lid HCC of CompUsers is, geldt voor de verlen‐ging de niet‐leden prijs.
Betaling
Betaling liefst per automatische incasso. Bij een an‐dere wijze van betaling wordt € 2,50 extra gerekend.
Postbankrek.nr.: 206202IBAN: NL62 PSTB 0000 2062 02BIC: PSTBNL21
Adresmutaties
Voor HCC‐ en CompUsers‐leden volstaat een adres‐wijziging bij ledenadministratie@hcc.nl of:HCC‐ledenadministratie:Postbus 477 2900 AL Capelle a/d IJsselTel.: 010 – 2646077 (werkdagen 09.00 ‐ 17.00 uur)
Voor overigen:Mail het oude en nieuwe adres aan:Abonnementen@CompUsers.nl
Advertenties: Informeer bij de redactie
Redactie
Kees van der Vlies, hoofdredactieRob de Waal Malefijt, eindredactie
Mail aan: Redactie@CompUsers.nl
NB: er zijn nog vacatures bij de redactie. Interesse?
DTP
Frits SchagenHarry van MosseveldHenk HeslingaRob de Waal MalefijtHenk van Andel
Druk: Misset Senefelder ‐ Doetinchem
Ontwerp opmaak: Okker Reclame ‐ Veenendaal
Ontwerp omslag: FIR&E – Wageningen

GigaHits 2009-02
Meer dan 400 programma'sThema: voorjaarsPCopruimingJaarverslag DOSgg 2008Heel leuke spellen

Weer een grote hoeveelheid nieuwe programma's. De Previewershadden deze keer wat meer tijd en hebben meer dan 400 program‐ma's op GigaHits 2009‐02 gezet!
Wil je ook wel eens een keertje Previewen? Meld je aan of vraag infobij het DiscTeam@CompUsers.nl.
Het hoofdthema van SoftwareBus 2009‐2 is de 'voorjaarsPCopruiming'.Zeven artikelen zijn hierover opgenomen, elk met een speciaal deelvan de grote schoonmaak. Daarin staat een aantal bijbehorende pro‐gramma's beschreven of vermeld. Die vind je ook op deze GigaHits.
Het is weer een volle dual layer DVD‐ROM met een capaciteit van 8,5gigabyte. Deze keer staan de beloofde spellen erop. Heel mooiespellen. Bijvoorbeeld: voor pa Flight Simulators. Voor zoonlief (meisjemag ook) een CAD (Computer Aided Design) programma dat werkt opbasis van legostenen. Lego‐dingen virtueel bouwen op de pc, dus.Kost niks en heel erg veel mogelijkheden. Weer eens wat anders danschietspelletjes en internetten voor de kinderen.
Nu we het toch over de kinderen hebben, kijk dan ook eens onder Li‐nux distributies naar een speciale Linux‐versie voor de kinderen! Hetop Ubuntu gebaseerde Qimo 1.0. Onder Linux vind je nog een distribu‐tie, namelijk Puppy Linux. Erg klein, 'slechts' 100 MB, maar met alleserop en eraan.
Nog niet toe aan Linux installeren? Ook daar bieden we een oplossingvoor, een Linux desktop die werkt onder Windows: Ulteo Virtual Desk‐top. Opstarten onder Windows, zelfs rebooten is niet nodig om Linuxprogramma's te kunnen draaien. We hebben er ook maar de UlteoApplication System bij gedaan. Die moet je op een CDR branden enbooten. Puppy Linux en Qimo moet je ook op een CDR branden, boo‐ten en installeren. Van deze versies zijn namelijk geen 'live' distribu‐ties.
Niet te vergeten is het Jaarverslag DOSgg 2008 (ja, toen nog DOSgg).Het is te groot voor de SoftwareBus, dus hebben we het als PDF op deGigaHits gezet. De laatste versie en ook het financieel jaarverslagzijn te downloaden van www.CompUsers.nl onder het Ledenkatern.
De plannen voor software om het de mogelijke 'overstappers' vanWindows naar Linux gemakkelijker te maken, wordt gestaag gewerkt.Het eerste deel is wellicht op de volgende GigaHits te vinden.
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De VraagBaak medewerkers zijn o.a. te bereiken via e‐mail. Hieronder staan de namen, specialisaties en de e‐mail adressen. Alle e‐mail adressen als:....@VraagBaak.DOSgg.nl (tenzij anders aangegeven).
Indien je telefonisch een vraag wilt stellen, bel dan: 0317707 425 of 0317 707 426. Zie hiervoor ook onze websitewww.CompUsers.nl onder VraagBaak.

CompUsers VraagBaak

VraagBaak remote hulp
Naast de VraagBaak via de e‐mail en telefoon is er nu ook deVraagBaak via Remote hulp. Hierbij maken we gebruik van hetgratis programma TeamViewer.
Mensen die hulp nodig hebben bij een computer probleem stu‐ren naar een VraagBaak medewerker een e‐mail met het ver‐zoek om via internet hun computer over te nemen omzodoende het probleem op te lossen. Deze zal dan telefonischcontact opnemen met de vraagsteller om hulp te verlenen.Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een klein programmadat zonder te installeren zo gebruikt kan worden. Het is tedownloaden van de website: www.teamviewer.com/nl. Hetwerkt onder Windows en er is ook een versie voor de Mac. Detaal is Nederlands.
De vraagsteller gebruikt de klantmodule en de VraagBaak me‐dewerker de volledige versie.
Hieronder een beeld van TeamViewer. Zie voor verdere in‐formatie ook www.CompUsers.nl onder VraagBaak ‐ Remotehulp.
Voor de Linux klanten geldt het volgende. Dit soort program‐matuur zit gewoon standaard bij de mainstream Linux dis‐tributies. In KDE heb je krfb/krdc, en in Gnome vino/vinagreals server/client. Het zijn implementaties van VNC dat ge‐bruik maakt van het RFB protocol. Ze zouden met elke andereVNC server/client moeten kunnen praten.
Wij hopen dat de VraagBaak Remote Hulp een goedeondersteuning biedt voor de CompUsers‐leden thuis.




