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Van de redactie

Het is bijna Kerstmis. Het jaar zit er weer bijna op. We kijken terug opde HCC‐dagen, het HME‐event. Verderop in dit nummer kijken we eruitgebreider op terug, maar het heeft heel wat voeten in aarde gehaddit jaar.Het was een nogal bewogen jaar. Een jaar waarin groei niet langervanzelfsprekend was, niet in de economie, maar zeker ook niet binnende HCC en zelfs niet binnen CompUsers en de SoftwareBus. Eenbewogen jaar ook voor de SoftwareBus. Na vele jaren van trouwedienst, hard werkend tot in en soms zelfs ver na de kleine uurtjes,stapte Kees van der Vlies uit de redactie en uit het bestuur vanCompUsers en mocht ik het stokje overnemen. De routine die Kees inal die jaren had opgebouwd, heb ik nog niet op kunnen bouwen. Hettot stand komen van de eerste nummers verliep dan ook ronduitrommelig. Hopelijk heeft u er als lezer niet al te veel van gemerkt,maar neem gerust van mij aan, dat ik aardig ben opgevangen links enrechts.
Ik ben niet zo’n harde werker als Kees, dus ik ben begonnen een teamom me heen te verzamelen, het bestaande team uit te breiden. Dit isnog in volle gang, maar de vooruitzichten zijn gunstig. We zijn ookbegonnen wat kleine veranderingen door te voeren, te werken aan eenformule, met vaste rubrieken, met meer aandacht ook voor devereniging. We willen nog meer zaken bijsturen, maar vooral ook welhet goede behouden. Het goede in de zin van 'voor elk wat wils' en'voor leden door leden' en kwalitatief goede artikelen, maar we gaanook meer samenwerkingsverbanden aan.
De samenwerking met de moedervereniging HCC is al opgestart. Sindsmijn aantreden heeft de directeur in elke SoftwareBus een bijdragegeleverd en daar gaan we mee door. Samenwerking metafdelingen/regio’s die hiervoor open staan, staat ook op hetprogramma. Vanuit Zuidoost‐Brabant zijn er al positieve geluiden tebeluisteren. Andere interessegroepen met raakvlakken worden ooknadrukkelijk uitgenodigd bij ons te publiceren. Samenwerking metanderen die dezelfde doelgroep willen bedienen behoort ook tot demogelijkheden. De eerste contacten met bijvoorbeeld SeniorenWebzijn reeds gelegd.
Het jaar zit er bijna op. We maken goede voornemens voor het nieuwejaar. Het volgend jaar zal de SoftwareBus een uitgebreider redactieteam kennen. Er is nog plaats voor een paar deelnemers, maar denoodkreet wordt allengs zachter. We gaan het redden. Een grootaantal verbeteringen waren natuurlijk al ingezet voordat ik aantrad.De professionelere vormgeving, kleurendruk, hanteerbaarder formaat,beter leesbaar, enfin, de veranderingen heeft u allemaal kunnenwaarnemen. We gaan niet op onze lauweren rusten, we gaan door metverbeteren en willen de SoftwareBus een volwaardig tijdschrift in hetHCC‐aanbod maken. Als iedereen zich nu eens voorneemt om minstenséén artikel voor de SoftwareBus te schrijven, dan hebben wevoldoende kopij. Probeer het eens, het is niet zo heel moeilijk engoede ondersteuning vanuit de redactie is voorhanden. Ook hetaanleveren van ideeën voor een artikel kan al waardevol zijn.Misschien weten we wel iemand die er een goed artikel over kanschrijven en anders kunnen we een oproep doen.Nog meer vóór en door de leden, meer interactie met de leden.Schroom niet, wissel gerust eens ideeën uit metRedactie@CompUsers.nl.

Wij wensen u een goede Kerst toe en eengeweldige start van het nieuwe jaar. En wehopen u in 2010 weer terug te zien en liefstzelfs uw bijdragen te ontvangen. Wees daaromvoorzichtig met vuurwerk, want zondervingers is het lastig typen.
Tot 2010!

René Suikerhoofdredacteur

Bij de voorpagina

Inhoud

Bij de voorplaat
De SoftwareBus hoopt de lezers in kerstsfeer te
krijgen.
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Bijna is het jaar om. Tijd om terug te kijken. Maar vooral tijd om vooruit te kijken.
Mag ik even terug kijken naar CompUsers in 2009? Het eerste jaar waarin we onzenieuwe naam 'CompUsers' dragen. We merken dat velen ons nog steeds kennen ‐enook aanspreken‐ als DOSgg. Toch fijn dat we zo'n band hebben met onze leden. Maaruitleggen dat we niet het verouderde 'DOS' doen is voorbij.
In 2009 heeft CompUsers veel gedaan. Naast gebruikelijke activiteiten zoals drielandelijke bijeenkomsten is er ook veel ontwikkeld. Zoals de SoftwareBus in A4formaat, full colour en verbeterde opmaak. Een nagenoeg nieuw team heeft ditgoed aangepakt.
En dan het onverwachte succes van de PCtoGO USB‐stick. Een project dat goed werdaangepakt, er zouden ook voldoende USB‐sticks geweest zijn. Maar ….. de zendingwerd waarschijnlijk onderweg uit China door een overdosis straling vernietigd. Hetbleken geen 'geheugen‐sticks', maar 'vergeet‐sticks'. Een kleinere voorraad van'elders' bleek tijdens de HCC‐dagen een druppel op een gloeiende plaat. Maar wekunnen de bestellingen in onze eShop uitleveren en in januari krijgen de Software‐Bus‐abonnees die tijdens de HCC‐dagen CompUsers bezochten hun gratis stick thuis‐gestuurd. Beloofd is beloofd. Dat is dan meteen het eerste goede voornemen voor2010.
Tijdens de HCC‐dagen was CompUsers wat beperkter dan anders, maar toch metveel vrijwilligers, aanwezig. Circa 5.000 mensen bezochten ons op de stand in hetHCC‐paviljoen. Ondanks het feit dat we nagenoeg onzichtbaar waren, wegens ge‐brek aan ruimte met onze bezoekers uit de stand puilden en ook ondanks het feitdat ons Platform DigiFoto niet aanwezig was omdat daarvoor geen ruimte ter be‐schikking was gesteld. Een heleboel verbeterpunten voor 2010 dus. Maar al met alwaren de HCC‐dagen ook voor CompUsers succesvol.
Maar helaas is het jaar 2009 geen jaar om helemaal trots op te zijn. Sommige activi‐teiten kwamen niet helemaal uit de verf. Bijvoorbeeld onze populaire VraagBaak enonze internet‐activiteiten kunnen best een duwtje in de rug gebruiken. Hier ontbrakhet aan tijd, prioriteit en vooral aan vrijwilligers!
Dan weten jullie ook meteen waar we in 2010 beter op zullen letten. Niet alleendat, tijdens onze Kaderdag in oktober werd geconcludeerd dat het roer om moet:ons meer richten op toepassingen en beginnende gebruikers. De Kaderdag leiddeoverigens meteen tot oprichting van het Platform Privacy en Veiligheid.
Enige zorg voor 2010 brengt het ledenverloop. Dat loopt ‐samen met de HCC‐ terug.Vooral een gevolg van de 'ontvlechting' van de HCC en IDG met Computer!Totaal in2008. Dit proces schijnt een lange nasleep te hebben en kan ook in 2010 nog effecthebben, zo begrepen we.
Alle vrijwilligers van CompUsers willen we hier bedanken voor hun inbreng en inzet.En natuurlijk hopen we dat in 2010 dit voortgezet wordt. Liefst ‐dat moet‐ met hieren daar extra collega's. Ook de leden en andere 'achterban' willen we bedanken voorhun belangstelling.
En natuurlijk willen we allen van harte prettige feestdagen eneen goed Nieuwjaar toewensen.
Henk van Andel,voorzitter CompUsers

Laten we van 2010 nog méér maken!
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Terugblik op de HCC Dagen

René Suiker
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, en daarwillen we de lezers niet al te veel mee lastig vallen,maar ook dit jaar is het weer gelukt HCC‐dagen te organiseren.

De beurs maakte onderdeel uit van HetMultimedia Event (HME), waarbij deHCC zich thematisch wilde presenterenals dé vereniging voor computergebrui‐kers in Nederland. Het was uiteraarddruk en er zijn ook veel mensen op destand van CompUsers afgekomen.

Veel bezoekers bij CompUsers

Doordat we dit jaar met minder ruimtegenoegen moesten nemen was het af entoe heel druk op onze stand, waarvansommige foto's kunnen getuigen. Wezijn er desondanks behoorlijk in ge‐slaagd de bezoekers een aantrekkelijkprogramma te presenteren. Ons aanbodbestond uit lezingen, workshops, debekende koffie met cookies en aan diver‐se tafels werd ons aanbod nader ge‐toond en verklaard.

Een lezinghoekje
Daarbij konden de bezoekers vragenstellen aan de diverse experts of bijnaexperts die onze vereniging rijk is. Ditjaar werd ook uitgebreid getoond hoede SoftwareBus wordt opgesteld, de be‐zoekers konden live aanschouwen hoede SoftwareBus die thans voor u ligt totstand komt.Verder hadden we weer een uitstekendaanbod aan nieuwe CD's, hoewel we erachteraf achter kwamen dat er een fout‐

je op de WebOntwerp 2010 CD is geslo‐pen. We denken nog na over hoe we datrecht kunnen zetten, bijvoorbeeld viade website www.compusers.nl.
Tot slot hadden we een mooie actievoor abonnees op de SoftwareBus, waar‐over onze voorzitter elders in dit num‐mer schrijft.

Allerlei discs in de aanbieding
Helaas liep het door omstandighedenniet helemaal perfect, maar de vraagnaar de PCtoGo‐stick was enorm, dusblijkbaar was het wel een goede zet.

Previewers aan het werk
Niet op alle fronten verliep alles zoalswe gewenst hadden. Zo was er een pro‐gramma opgezet voor lezingen, waarbijwijzigingen op het programma toch niettijdig op de juiste plek aangekomen wa‐ren, zodat sommige mensen geconfron‐teerd werden met een andere lezingdan die waar ze op gerekend hadden.
En degenen die we voor dat onderwerphadden verwacht kwamen niet, omdatze er niet van wisten. Jammer, maardaar trekken we wel onze lessen uit.
Een ander punt was dat het in dethematische indeling van de HCC lastigis om CompUsers te plaatsen, omdat we

Zij spraken over VoIP
op nagenoeg alle thema's een rol ver‐vullen. Omdat we toch als groep welbijeen willen blijven, waren we helaasniet altijd even duidelijk herkenbaar,temeer daar het zo'n grote drukte oponze stand was. Sommige mensenbleken dus moeite te hebben om Com‐pUsers te vinden en dit hoorden we danvooral van hen die het na de nodige in‐spanningen wel gelukt was. We hebbengeen idee hoeveel mensen ons uit‐eindelijk niet hebben kunnen vinden,maar toen het zondagavond afgelopenwas, zijn er geen verdwaalde bezoekersaangetroffen.

De Webontwerptafel
Al met al kijken we terug op een gezel‐lig evenement, maar we hebben ook denodige verbeterpunten geïdentificeerd.Daarover zullen we in 2010 zeker metdiverse betrokkenen van gedachten wis‐selen, zodat we de HCC dagen van 2010tot een nog groter succes kunnen ma‐ken, een evenement waar iedereen bijwil zijn.
Compliment wel aan de organisatie vanonze stand en de vele vrijwilligers dieonze gasten zo goed begeleid hebben.
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Ook in 2010 staat HCC voor u klaar

Beste HCC‐er,
Natuurlijk staat HCC ook in 2010 voor u, leden van de Interessegroep CompUsers, klaar. In hetnieuwe jaar hebben we ondermeer aandacht voor veiligheid en het toegankelijk maken van decomputer voor iedereen centraal. Ook worden er weer veel activiteiten voor u georganiseerd,zoals presentaties, workshops en de HCC!dagen.
HCC neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, samen met u, onze leden. Wijhebben daarom plaats genomen in de programmaraad Digivaardig & Digibewust, een initiatiefvan de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Hetprogramma heeft als doel het aantal mensen dat niet of nauwelijks over digitale vaardighedenbeschikt te reduceren en het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimule‐ren. Het is dan ook logisch dat HCC deel uitmaakt van deze programmaraad.
Na de geslaagde acties Nationale Computer Opschoondag in 2008 en de Veilig Internetten Dagin 2009 organiseren we in 2010 ook weer campagnes waar veiligheid centraal staat. In hetvoor‐ en najaar kan iedereen gebruik maken van gratis te downloaden software om de com‐puter bijvoorbeeld op te schonen of op veiligheid te controleren. Neem deel aan deze acties,want internetten doet u natuurlijk het liefst zo veilig mogelijk!
Door de economische crisis zien we dat mensen wat onzekerder worden. Je ziet dat socialenetwerken steeds populairder worden. Mensen zijn opzoek naar gelijkgezinden in een be‐schermende omgeving. Daar spelen wij als computervereniging op in door onze bestaandecommunity de aankomende jaren uit te breiden.
De vereniging is er immers voor iedereen en dat is dan ook ons motto voor 2010. Door ons terichten op zowel jongeren als ouderen ongeacht het kennisniveau en interesse willen we datons ledenaantal de komende jaren groeit. Voor iedereen is bij HCC plaats.
Maar uw vereniging heeft u in het nieuwe jaar nog veel meer te bieden! Wat dacht u van onzethemadagen of het actieve forum op onze website www.hcc.nl? Na drie succesvolle foto‐ envideodagen in 2009 organiseren we voor onze leden in 2010 ook weer dergelijke workshops.Een unieke ervaring voor zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf of filmer. Ik raad uaan om onze website en nieuwsbrief in de gaten te houden. Zo blijft u goed op de hoogte vanal onze nieuwe activiteiten.
HCC draagt ook volgend jaar weer bij aan uw digitale mobiliteit!Ik wens u een fijn en gezond 2010 toe.
Petra Claessendirecteur en bestuurder HCC
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Een veiligen snel besturingssysteem.
En ik moet ook denken aan de defensie‐industrie waar in eind jaren 80 als grapmet een serieuze ondertoon werd geroe‐pen “Wee ons als de vrede uitbreekt.”Analoog daaraan kunnen we ook roepen“Wee ons als Microsoft met een veiligWindows komt.”Wel, deze laatste rampis een feit, tenminste, als het een rampmoet zijn. Ik denk aan mijn garagehouderdie verzuchtte: “Ach meneer, u moet eralleen maar in rijden.” Inderdaad, ik hoefniet op zoek naar een goedkope aanbie‐ding voor veiligheidsgordels en betereschijfremmen. Mevrouw Kroes dreigtmeneer Volkswagen niet met een hogeboete als die gratis stuurbekrachtigingen antiblokkeersysteem 'af fabriek' levert.
Kortom, een DVD of CD vol speeltjesover veiligheid hoort in de vuilnisbak.De computer moet gewoon van huis uitveilig zijn. Hoe je Windows 7, trouwens

ook Vista, veilig kunt gebruiken, is in eenpaar regels samen te vatten:
● Laat Gebruikersaccountbeheeringeschakeld.
● Laat Windows firewallingeschakeld.
● Schakel DEP in.
● Werk in een beperkt account.
● Installeer Microsoft SecurityEssentials.
● Laat Windows Update automatischzijn werk doen.
● Beveilig je draadloze netwerk.
Helaas heeft de software‐industrie hierduidelijk moeite mee en ook in publiekediscussies is weerstand tegen het voor‐gaande duidelijk merkbaar. Met namehet jongste fenomeen moet het ontgelden.

Microsoft Security Essentials.(MSE)
Toen Microsoft het onlangs uitbracht, washet gegil van de 'AV‐boeren' (AV =antivi‐rus) niet van de lucht. Het deugde niet enhet kon nooit goed zijn. Maar heel opmer‐kelijk is het ontbreken van keihardeargumenten die ons vertellen wat er danprecies allemaal mis zou zijn. De enigeverklaring is dan dat de aanwezige leve‐ranciers van veiligheidsproducten zichbedreigd voelen.
Slappe kritiek.
Diverse onafhankelijke instanties heb‐ben inmiddels het product getest.Ja, er zijn kritische kanttekeningen temaken, maar de kritiek van de bestaan‐de spelers op de AV‐markt wordt vrijwelgeheel ontzenuwd. Ook opmerkelijk isoverigens dat velen het product vanMicrosoft ook kansloos noemen in desfeer van marketing.

De computer
alleen maar veilig gebruiken!

Ruud Uphoff
Het is dit keer mijn buurman die een nieuw voertuig heeft gekocht.En dus gaat onvermijdelijk de motorkap open om ons, al zijn jaloerse buren,een blik op de aanwezige techniek te gunnen.●

“Daar kun je tegenwoordig zelf niets meer mee.Contactpuntjes zijn er niet meer, alles gaat elektronisch. En je ziet ook geen choke en zelfsgeen carburateur meer, want tegenwoordig is alles inspuiting. Kijk, dat kastje daar is decomputer die alles regelt. Nee, zelf sleutelen is er niet meer bij.”●
In zijn woorden klinkt naast trots ook spijt, en in zijn garage verraadt de aanwezigheidvan bougiesleutels, stroboscooplamp en aanpalende attributen dat we hier te maken hebbenmet een klassieke autofreak die vroeger alles zelf deed.●
En nu moet ik denken aan een fenomeen dat veel jonger is dan auto’s, maar dezelfdeontwikkeling door maakt.De computer.
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Nu, dat kan ik onderschrijven. onaardigof niet, het moet maar eens gezegd, degrootste schreeuwlelijk is Symantec dienodig op het bordje van Neelie Kroesgelegd moet worden. Op elke nieuwelaptop staat tegenwoordig namelijk eenexemplaar van Norton‐AV dat na 90 dagenmoet worden betaald. Hoe die troep vanzijn Laptop kan worden gegooid weet degebruiker meestal niet. Het gevolg is dathet systeem na 90 dagen ofwel onbevei‐ligd doordraait, ofwel de eigenaar zichbij gebrek aan alternatief gedwongenziet te gaan betalen. Het geheel lijkt opeen vorm van afpersing.
MSE in de praktijk:voor de GEBRUIKER!
Wat mij onmiddellijk aanspreekt en waar‐in MSE alle concurrerende producten verachter zich laat, is de vereiste eenvoud.Een gebruiker moet hiermee overwegkunnen en dus ontbreken alle instelmo‐gelijkheden waar deskundigen zo graagmee spelen. Er zullen best argumentenzijn waarom het programma ergens an‐ders moet worden geïnstalleerd dan inC:\Program Files\ maar als gewonegebruiker moet ik dat allemaal nietweten. Ik moet niet bezig zijn met mijnsysteem op intelligente wijze te verbou‐wen. Ik wil het als de gesmeerde bliksemgewoon weer veilig kunnen gebruiken.
En zo zien we een installatie die echt kin‐derlijk eenvoudig is. Niet meer dan eenpaar muisklikjes. Er verschijnt alleen eenzwetsverhaal over een overeenkomst ener wordt even gekeken of ik wel op eenechte legitieme versie van Windows aanhet installeren ben. Daarna wordt hetprogramma automatisch bijgewerkt enwordt de hele computer gescand volgensde snelle methode. Dat houdt in datalleen die gebieden van de computerworden gescand die doorgaans wordenbenaderd door malware. Het is ook mo‐gelijk een volledige scan te doen, waarbijde hele computer wordt gecontroleerd.
Alle aanwezige opties op de tabbladenzijn helder en werken tamelijk intuïtief.Helaas geldt dat niet voor dehelpfunctie, zie onder minpunten.
Over de prestaties kan ik niet veelzeggen. Maar de meningen op diverseandere sites spreken boekdelen.Onafhankelijke instanties zijnenthousiast. Het programma scoort hoogals het gaat om bekende virussen enuitmuntend als het gaat om hetontdekken en verwijderen van rootkits.
Dan is er iets wat ontbreekt enwaarover ik roep: "Hoera, eindelijk!"Deze AV‐software heeft geen e‐mailscanner. Waarom ik daar blij meeben? Het enige nut van het onding is hetvertragen van het ophalen en verzendenvan e‐mail. Het is een totaal nuttelozevoorziening, maar je kunt er mooireclame mee maken: kijk, ons productscant de mail bij binnenkomst.

Een e‐mail kan alleen gevaarlijk zijn alser malware als bijlage aan hangt. Wie isin vredesnaam zo dom om een bijlagebij een e‐mail zomaar te openen? Maar,als je dat toch doet staat MSE niet toedat het bestand wordt opgeslagen, laatstaan dat het wordt uitgevoerd.
Ook minpunten
Wat ook ontbreekt is heuristischecontrole van bestanden. De malwaremoet dus als zodanig reeds bekend zijn.Een geheel nieuw virus komt dusgewoon voorbij MSE en dat is waar deconcurrentie een punt van maakt. Is datinderdaad een minpunt? Ik vind van wel,al til ik er niet echt zwaar aan. Ik ga ervanuit dat veiligheidsgordels in een autoniet zijn bedoeld om roekeloos rijdenmogelijk te maken en evenzo dient AV‐software om in te grijpen als ik deliederlijke stommiteit bega zelf onveiligte werken. Ik teken daarbij aan datmijn netwerk openlijk een mailserveren dus open poorten aan de buiten‐wereld laat zien. In Avast!, dat ik tot nugebruikte, stond die optie dan ookpermanent uit, evenals de mailscanner.
Een slordig minpunt is ook de helpfunc‐tie. Ik kijk naar het scherm waar uitdrie scan‐opties kan worden gekozen.Wat mag ik verstaan onder 'Snelle scan?'Ik druk op F1 en word naar de websitevan MSE gestuurd, waar mij een bergcommercieel gezwets wordt voorgescho‐teld. Wie heel slim is, ik zag dat lichtpas na enkele minuten bij toeval, kliktmet de muis, niet op 'help' maar op hetpijltje daarnaast en kan daar kiezen voor'Offline Help weergeven', kennelijk ietsheel speciaals. Uit de inhoudsopgavekom ik geen stap verder, maar intypenvan het zoekargument “Snelle scan"levert dan toch de gewenste informatie.
En ten slotte kun je mappen die je hebtuitgesloten van beveiliging, ook niet hand‐matig scannen. De optie Scannen met

Microsoft Security Essentials is dan welaanwezig maar het gebruik ervan geeftals resultaat dat geen besmetting werdgevonden. Uitgesloten is uitgesloten, jadat begrijp ik, maar een opdracht omeen afzonderlijk bestand te scannenbehoort dat te overrulen!
Updates met Windows Update.Is dat genoeg?
Ik kwam op diverse plaatsen de klachttegen dat de frequentie waarmee upda‐tes verschijnen te laag is. Nu heb ik geenidee met welke frequentie dat zou moe‐ten gebeuren. Ik denk dat er een updatemoet verschijnen zodra er een of meernieuwe virussen zijn of er andere malwareis verschenen. Wie het niet vertrouwtkan een in de taakplanner een taak aan‐maken voor C:\Program Files\MicrosoftSecurity Essentials\MpCmdRun.exe metals parameter –signatureupdate. En diebijvoorbeeld elke twee uur laten uit‐voeren.
Is MSE dus afdoende beveiliging?
Voor de computer of het netwerk thuis,in combinatie met de andere voorzie‐ningen die hier al werden genoemd,geeft MSE ruim voldoende beschermingen is het uitgeven van geld aan anti‐virus gewoon verspilling. MSE heeft hetvoordeel dat het ook simpeler werkt dande gratis edities van andere bekendeleveranciers. Dat voorkomt de kans opconfiguratiefouten. Daarnaast is hetook minder systeemvertragend.
In elke geval blijft van de kritiek die deconcurrentie had geen spaan heel. Debetrouwbaarheid is groot en de bedieningsimpel. Het ontbreken van een grootaantal extra faciliteiten die de door‐snee gebruiker niet nodig heeft is vooraleen pluspunt. Op al mijn werkstationsdraait MSE en blijft andere softwareachterwege.
Ja dus!
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Veel mensen die denken aan het makenvan een website, terwijl dat niet echt hunhobby is, doen dit omdat dit gevraagdwordt door een vereniging.We zijn als CompUser natuurlijk wijd enzijd bekend om onze computer kennis, dusmenigeen wil daar gebruik van maken,zo ook enthousiaste bestuurders van eensport vereniging. Voor het maken van uit‐gebreide websites hebben we natuurlijkreeds de nodige artikelen gepubliceerd,maar er staat nog veel meer op stapel,als ik de geschikte auteurs kan vinden.

fig. 1
Wat ook veel voorkomt is, dat een clubwel een eigen site heeft, en dat de diver‐se teams vinden dat zij daar te weinig in‐vloed op hebben. Je kunt je voorstellen,als je in het 4e D team van Ajax speelt,dat op de website www.ajax.nl je nietelke dag een nieuwe tekst over je team te‐genkomt.Voor mensen die specifiek iets voor hunteam willen bouwen, is er nu een oplos‐sing, die niet veel tijd en al helemaal geengeld kost. Daar gaat dit artikeltje over.

fig. 2
Hoe is dat zo gekomen? Welnu, mensen diemij kennen, weten dat ik voor de zater‐dagen in De Bilt altijd iets moet regelenmet mijn voetbal club, want op zaterdagheb ik daar ook verplichtingen. Soms wilje je team eens iets laten weten en dankan je iedereen bellen, of iets op de sitezetten. Nu hebben we een keurige sitebij onze SV Deurne (www.svdeurne.nl)maar daar zet je als willekeurig team nietzo snel iets op, daar zitten wat schakelstussen. Zodoende kwam één van onze spe‐lers op het idee om een specifieke team

fig. 3
site op te zetten. Dat idee is door hemverder uitgevoerd en ik maak er ook dank‐baar gebruik van, maar zag tevens moge‐lijkheden voor een aantal van onze leden.Dit ter inleiding.
Hoe gaat dat nu in zijn werk?Ten eerste, surf naar 'www.ditismijnteam.nl [Figuur 1]Vervolgens is het natuulijk aan te bevelen,even te kijken of er niet al een websitevoor je team bestaat.

fig. 4
Dat gaat niet erg slim in de standaard zoekoptie, daar moet je toevallig de naamvan het team heel goed invullen, andersvind je hem niet terug. De uitgebreidezoekopties bieden wel uitkomst. Het isnatuurlijk niet zo leuk, als er twee sitesvoor precies hetzelfde team bestaan.Goede afspraken is één ding, soms iscontrole ook nooit weg. [Figuur 2 ‐ 4]Vervolgens ‐ we hebben vastgesteld dathet team nog geen eigen website heeft‐

fig. 5

dus gaan we deze maken. Voor de restvan dit artikel ga ik ervan uit, dat weeen team site maken voor de veteranenvan FC Fantasia in Rommeldam. Metmijn Firefoxbrowser ben ik default in‐gelogd vanwege mijn beslommeringenmet mijn eigen team, dus ik pak vanafnu de Internet Explorer erbij, om vanafscratch te kunnen beginnen.

fig. 6
We drukken op de voorpagina op GO enkrijgen het volgende invulschermvoorgeschoteld. [Figuur 5]. Het eersteinvulblok gaat over het team. Bij het in‐vullen van de naam wordt de URL waarde site straks te vinden zal zijn zicht‐baar. Het is zaak de naam dus handig tekiezen, anders word je opgescheeptmet een wel erg lange naam. In feitewordt de URL iets als http://jenaamzonderspatiesertussen.ditismijnteam.nl endat is natuurlijk wel een flinke lap tekst.Aan de andere kant, je typt het één keerin en slaat het op in je favorieten en hetis natuurlijk wel makkelijker onthoudendan allemaal vage afkortingen. Naast denaam van het team vul je ook nog in omwelke sport het gaat en waar de vereni‐ging gevestigd is.Het tweede blok gaat over jouw account.Ik maak hier een nieuw account aan,om‐dat ik veronderstel, dat als u al eenaccount heeft, u dit artikel gerust overkunt slaan. Ik wil dus bereiken, dat hettraject lijkt op wat u tegen zult komen.

fig. 7
In het derde blok vul je in van welke stan‐daard onderdelen je gebruik wilt maken.Wat je hier invult bepaalt in feite hoeuitgebreid je website zal worden, maar

Een website voor een vereniging
René Suiker
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dus ook hoeveel onderhoud je eraanzult hebben. Je kunt ook eenvoudig be‐ginnen en als je de smaak te pakkenhebt, later onderdelen toevoegen.

fig. 8
Eerst heel ruimhartig beginnen en laterfunctionaliteit afbouwen levert doorgaansminder enthousiaste reacties op. Een aan‐tal onderdelen zijn niet uit te schakelen.Dat is zichtbaar, doordat ze wat lichtergrijs zijn weergegeven. [Figuur 6]. Hetis aan te raden, wel de optie gastenboekaan te laten staan, want daarmee kunnenmensen reageren. Voor de site van mijnvoetbalclubje is dit de plaats waar ik mijnberichten aan het hele team kwijt kan.Het laatste blokje betreft de voorwaar‐den. Je moet uiteraard instemmen metde voorwaarden voor u verder kunt, an‐ders gaat de site niet door.Of je er mee in kunt stemmen of nietbepaal je zelf, daar adviseer ik nietover, maar ik heb me er niet door latenweerhouden.
De algemene voorwaarden lezend bedachtik me alleen, dat het misschien wel han‐dig was om de eigenaar van de site toe‐stemming te vragen dit artikeltje te schrij‐ven en de screendumps te gebruiken,want daarmee maak ik natuurlijk poten‐tieel wel inbreuk op hun auteursrecht.Enfin, ik schrijf nu door, terwijl ik hetantwoord afwacht. Ik kan het artikelaltijd nog weggooien. Vervolgens klik jeop "Ga door naar stap 2 ‐ de spelers".De site gaat er vanuit, dat degene diede site maakt ook één van de spelers is,want deze wordt vooraf ingevuld in hetscherm, waarna de overige spelers inge‐voerd kunnen worden.

fig. 9
Vervolgens kun je alle spelers van je teamtoevoegen. Hierbij vul je geslacht en naamin en eventueel een e‐mail adres. Met dite‐mail adres kan dan de communicatievanuit de site met de spelers plaatsvin‐

den. Voor dit artikel heb ik in dit stadiumal wat spelers ingevoerd, maar nog nietallemaal. [Figuur 7].Vervolgens druk je op 'maak je team aan'.Dan duurt het even en wordt er een e‐mailaangemaakt met een activatiecode. Metdeze code kun je vervolgens verder. Zie jede mail niet direct terugkeren, kijk daneens in de spamfolder. Daar kwam ik 'mook tegen. Een kwestie van de spamfil‐ter even goed instellen.[Figuur 8 ‐ de e‐mail].
Je kunt hier direct op de link klikken, ofsurfen naar het opgegeven adres en deactivatiecode handmatig ingeven. De op‐lettende lezer weet natuurlijk welke optieik kies en waarom. Als dat gelukt is (ik hebde mail wel zichtbaar staan, maar ik raadiedereen af om die activatiecode overte typen, want hij is nogal lang) kan je

fig. 10
inloggen met de gegevens die in stap 1,blok 2 hebt opgegeven. Je kunt hier ookaanvinken dat je op deze computer inge‐logd wilt blijven, doorgaans erg comfor‐tabel, maar ook een bijna waterdichtegarantie dat je een keer je gebruikers‐naam en wachtwoord combinatie gaatvergeten. Meestal doe ik het toch, wantcomfort is wel wat waard en ik heb welergens een excel met wachtwoorden,die ook niet altijd wordt bijgehouden.[Figuur 9].Na het inloggen kom je op je startpagina[Figuur 10]. Hier moet je nog wel evenklikken op de link van je team, om ver‐volgens met je team aan de slag te gaan.

fig. 11
Klik je op je team, dan kom je op de nunog erg lege hoofdpagina van je team,met de in dit geval redelijk heldere URLhttp://veteranenfcfantasia.ditismijnteam.nl/. Dit is de plek waar ook je bezoe‐kers naartoe kunnen surfen. De paginais nu dus nog erg leeg, maar hier kun je

je dus volledig uitleven, om deze site tevullen met informatie. [Figuur 11].
Door op "Kies een teamfoto" te klikkenkrijg je de gelegenheid een team foto teplaatsen. Zorg wel dat je pop‐ups toelaatvan deze site, anders lukt het niet. Jekrijgt dan de keuze uit een aantal optiesvoorgeschoteld [Figuur 12].Voor dit artikel kies ik voor fun thema endruk dan op volgende stap.Je kunt dan een eigen achtergrond uploa‐den of gebruik maken van de bestaandeachtergrond. In dit kader houd ik het evenbij 'simpel' en gebruik dus de aangebodenachtergrond.

fig. 12
Je kunt dan je team foto gaan opstellendoor met spelers te slepen en je kunt eensponsorbord plaatsen. Om nog onduide‐lijke redenen heb ik maar één speler,terwijl ik er wel drie had opgegeven.Interessant om daar straks nog eens naarte kijken. Zodra ik hiermee klaar ben,kan ik dit popup venster sluiten en is deteam foto op de voorpagina geplaatst.Er staat alleen nog geen gezicht in, ooknog even vasthouden, dit item.Het lijkt erop, dat de aangemaakte spe‐lers niet zijn meegekomen, dus het is beterom dit pas te doen als je op de paginabent, dus nadat de site is aangemaakt.Bij het aanmaken van de spelers kun jeook een pasfoto opgeven, welke dan ge‐lijk mee ingeladen wordt.Wel kan je nu voor alle opgegeven spelerseen poppetje op de afbeelding vinden.Binnen het menu (rechts boven) vind jeeen uitrol menu 'aanpassen' en hiermee kanje de site helemaal naar je wens maken.Iets hoger zie je nog een menu, waarmeeje o.a. in het gastenboek kunt lezen enschrijven.

fig. 13
Ik zou zeggen, mocht je een eenvoudigeteampagina willen maken voor jevereniging, dan heb je hier heel veelkant en klaar voorhanden.Mocht dit artikel nog nadere toelichtingbehoeven, neem dan contact op met deredactie, dan kan er een deel 2 volgen.
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Rhino onderWindows 7
Rein de Jong

Deel 2Al eerder schreef ik een artikel over het installeren van een OperatingSysteem. In grote lijnen geldt dat artikel (verschenen is Sw‐bus 2005‐2) nogsteeds. Met dien verstande dat de partitiegroottes mee moeten groeien metde honger naar ruimte van Vista en Windows 7. Deze verhandeling gaat overhet installeren van Windows 7 op een schone pc. Nu zul je zeggen: "Updaten,dat kan toch ook?" Ja dat kan. Ik ben er echter geen voorstander van.Begin een nieuw systeem ook echt nieuw!
Voorbereiding
Heb je een bestaande pc met data, dan moet die data eerstworden veiliggesteld. De C: partitie waarop Windows 7 moetkomen, dient schoon te zijn! Neem geen bal‐last en fouten mee van een eerdere installatie.Heb je niet een C: en een D: partitie, steldan je eigen data eerst veilig op een anderelocatie.Misschien is juist nu de tijd rijp om een nieu‐we harde schijf te kopen voor de installatievan Windows 7. Met de oude schijf gebeurtdan niets. Die is later weer aan te sluiten als2e harddisk of koop er een behuizing omheenzodat die als verwisselbare schijf kan funge‐ren. Bijkomend voordeel is dat een nieuwe,grotere, schijf sneller is dan je oude schijf.Schijven zijn momenteel de bottleneckv.w.b. de snelheid van je systeem. Zit jegoed in de slappe was, dan is te overwegen het OperatingSysteem (OS) in zijn geheel op een 80Gb ‐ of eventueel een60Gb SSD te plaatsen. Een SSD is een Solid State Disk. Eenschijf zonder bewegende delen. Een SSD is veel sneller dande oude roterende schijven. Met een SSD wordt je systeemécht snel! De schijfcontroller op het moederbord is bij eenSSD de bottleneck, niet de schijf zelf. Kies dan wel een SSDmet de Intel X25‐M controller! Hiermee hebben we ook deafmetingen voor de installatie partitie gezet. Kies daarvoor80Gb aan ruimte. De andere partitie of andere schijf wordtdan voor de applicaties en de data gebruikt.
Belangrijk is ook dat je meteen het meest recente BIOSinstalleert. Zelfs al heb je een nieuw systeem, dan eerst desite van fabrikant raadplegen of er een nieuw BIOS is. Datvoor de installatie aanbrengen op het systeem en destandaardwaarden van het BIOS kiezen. Vervolgens, indienmogelijk, de hardeschijf‐controller zo instellen dat de AHCImodus staat ingesteld. Helaas is dat standaard nog lang nietaltijd zo ingesteld.
Veiligstellen gegevens
Kies je voor een nieuwe harddisk, dan ben je snel klaar. Zoniet, dan eerst alles veiligstellen wat uniek is op je thansgebruikte schijf. Denk daarbij aan:* Documenten* E‐mail* Foto's en Films* Favorieten* Opgeslagen wachtwoorden* Allerlei instellingen
Windows 7 kent Easy Transfer. Hiermee kunnen veel data engegevens worden over gebracht. Easy Transfer kan wordengestart vanuit de \support\migwiz map op de installatie DVD.Meer informatie over veiligstellen van data zie de link vanschoonepc.nl onderaan het artikel.

Installatie overwegingen
Installatie kan vanaf de DVD. De meeste mensen zullendaarvoor kiezen. Denk je vaker een installatie te doen of hebje een netbook zonder DVD‐speler, dan ishet de moeite waard om de DVD op eenUSB‐stick te zetten. Voortaan kan dan,wanneer het BIOS het toestaat, vanaf deUSB‐stick de installatie uitgevoerdworden. Microsoft heeft een tooltje (ziede links) uitgebracht waarmee hetaanmaken van een opstartbare USB‐stickeenvoudig gaat. Mocht je de USB‐stick ookwillen gebruiken om andere versies vanWindows 7 te installeren, dan eerst hetbestand ei.cfg verwijderen uit de map\sources. Vervolgens kun je bij installatiekiezen voor elke gewenste versie. Denk erwel aan dat de verstrekte sleutel alleenbij de versie past waarvoor die is gekocht. Een HomePremium‐sleutel is niet te gebruiken voor een Ultimate ofProfessional installatie. Andersom ook niet!

Windows 7 kent eigenlijk maar twee verschillende DVD‐versies; een 32‐bits en een 64‐bits uitvoering. De 64‐bitsuitvoering kies je alleen wanneer daar goede redenen voorzijn.
Voordelen van de 64‐bits versie:* Meer dan 4Gb geheugen kunnen adresseren. De 32 bitsversie kan maximaal 3,2Gb RAM gebruiken.* De 64‐bits versie van een programma willen/moetendraaien. Momenteel is dat nog zelden het geval.
Beperkingen van Windows 7 X64* Windows 16‐bits programmatuur werkt niet.* Er zijn minder drivers beschikbaar voor de 64‐bits versie.
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Figuur 2

Figuur 3

De installatiebestanden verschillen tussen de 32‐ en 64‐bitsuitvoering. De versies: Home Premium, Professional ofUltimate wordt bepaald door het bestandje ei.cfg. Voor hetverwijderen van dat bestand uit een ISO is ook een tooltje(zie link onder het artikel) op het net verschenen.
De installatie
De installatie bestaat uit een paar eenvoudige schermen.Tricky is alleen de keuze voor de juiste partitie. Allereerstmoeten de taal en het juiste toetsenbord worden ingesteld.Over het algemeen zal dat "Verenigde Staten (internatio‐naal)" zijn. Na het accepteren van de licentievoorwaardenkiezen voor een "Aangepaste installatie". (Zie figuur 1)

Nu komt het scherm waar de keuze voor de installatiepartitiekan worden gemaakt.

In het voorbeeld wordt een lege schijf van 698Gb getoond.Het kan zijn dat je een gevulde schijf hebt die je wiltleegmaken, ook dat kan vanuit deze dialoog. Klik wanneer jefiguur 2 ziet op "Stationsopties (Geavanceerd).Je krijgt nu meer opties. Klik op 'Nieuw' en Kies minimaal80Gb voor de installatiepartitie. Voer voor 80Gb de waarde81920 in. In het voorbeeld is de waarde voor 100Gbingevoerd. (Figuur 3)Je krijgt een waarschuwing dat er een extra partitie van100Mb wordt gemaakt voor de opstartbestanden van Windows7. De systeembestanden worden zo beschermd tegenkwaadwillendheid en ongelukjes.Naast de installatiepartitie maken we een partitie aan voorapplicaties (programma's) en data (Mijn documenten, etc...).Wanneer je alles goed doet wordt de indeling zoals getoondin figuur 4.

Selecteer partitie 2 voor de installatie. Een klik op[Volgende] laat het proces starten. Nu is het tijd om de krantte lezen, je vrienden of je schoonmoeder te bellen. Evenrust! Afhankelijk van de snelheid van de PC zal het heleproces tussen de 15 en 40 minuten duren. Na een herstart,wanneer het grootste deel van de installatie achter de rug is,worden gebruikersgegevens gevraagd en een naam voor decomputer. Ofschoon ik normaliter aanraad om een sterkwachtwoord te kiezen, slaan we het nu over. We kiezen voorde gebruikersnaam, wel een gerelateerde, maar tijdelijkenaam. Zodra het permanente account met een sterkwachtwoord is aangemaakt, zal dit account verwijderdworden. Heet je Piet Janssen, dan hier bv Janssen invoerenof Fam. Janssen. De reden hiervoor wordt verder in hetverhaal helder. Wanneer de productcode wordt gevraagd,staat daar een vinkje dat aangeeft dat Windows automatischgeactiveerd zal worden. Wil je dat (nog) niet, haal het danweg! Misschien wil je alleen maar testen. In dat geval is hetook aan te raden geen productcode in te voeren. Dat kanaltijd later nog. Zonder productcode heb je eenprobeerversie voor 30 dagen.
Na een paar andere schermen, die voor zichzelf spreken,wordt gevraagd in welk type netwerk de computer komt tehangen:

Dit zal meestal de keus zijn. Je wilt thuisimmers graag bestanden en printers delen.Dit doe je wanneer je iedereen in het net‐werk vertrouwt. Een Thuisgroep kan aange‐maakt worden of je kan er lid van worden.
Niet van toepassing voor de meesten vanons. Gelijk aan Thuisnetwerk, maar het isniet mogelijk om een Thuisgroep te makenof hiervan lid te worden.

Figuur 4

Figuur 1

* Thuisnetwerk

* Bedrijfsnetwerk
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Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Dit is de keuze voor op reis of wanneer ueen netwerk met onbekenden(Studentenhuis, Bejaardenflat) deelt. Dit isook de keuze voor op de camping of in hetcafé. Deze optie ook kiezen wanneer urechtstreeks met het internet verbondenbent. Dus zonder router. Ook een goedeinstelling wanneer het de enige pc in hetnetwerk is.
Ik kies "Thuisnetwerk". Vervolgens wordt de mogelijkheidgeboden om een Thuisgroep aan te maken of, wanneer die albestaat, de computer toe te voegen aan de al bestaandeThuisgroep. Dit is nieuw in Windows 7. Wanneer deThuisgroep wordt aangemaakt, verschijnt het scherm zoals infiguur 5.

Hier kan worden ingesteld welke typen bestanden op de pcgedeeld mogen worden met anderen. Kijk hier goed naar enzorg dat hetgeen u niet wenst te delen op een andere locatie(map) staat.Na dit ingesteld te hebben wordt een wachtwoordgegenereerd. Dit wachtwoord dienen andere Windows 7‐pc'sin te geven op het moment dat ze lid wensen te worden vande aangemaakte Thuisgroep. Mocht het wachtwoord zoekraken, dan kan het later alsnog worden aangemaakt.Uiteraard kunnen de instellingen voor het netwerk en voorhet delen met de Thuisgroep later worden gewijzigd in hetNetwerkcentrum.
De eerste start
Nu Windows 7 in al zijn glorie staat te pronken, gaan weeerst zorgen dat alle nieuwe accounts op de D: schijf komen.Is de D: nog niet geformatteerd, dat dan eerst doen.Uiteraard formatteren we alles in NTFS‐indeling!
Om gemakkelijker een image van de systeemschijf te kunnenmaken, is het wenselijk om zoveel mogelijk alle wisselendegegevens op de D: schijf op te slaan. Nieuwe programma's,maar ook je eigen documenten. Het liefst ook al jeprofielgegevens onder Documents and Settings. Die staanonder Windows 7 op C:\Gebruikers (fysiek C:\Users). Om ditte bereiken, zal het register gewijzigd moeten worden.Daarin wijzigen we de opslagplaats voor degebruikersgegevens. Na een herstart maken we dan hetdefinitieve account aan en wordt het tijdelijke accountverwijderd.Hoe gaan we dit doen:Allereerst een paar wijzigingen in de verkenner aanbrengenom de extensies van bestanden en om verborgen mappen tekunnen zien. Open de verkenner > Organiseren> Map‐ enzoekopties (figuur 6).In mapopties > Tabblad: Weergave > Vink in dat menu de

volgend opties:* Extensies voor bekende bestandstypen verbergen: Uit* Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen: Uit* Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven: Aan
Start de registereditor onder het beheerderaccount: Start >tik in regedit [Enter]. Navigeer naar de sleutel:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList]. Wijzig hier de inhoud vanProfilesDirectory zodanig dat die naar een map op de D:schijf wijst. Ik kies daar altijd _Gebruikers voor. (Let op deunderscore. Dit zorgt ervoor dat de map bovenaan komt testaan). Maar elke gewenste naam is toegestaan. Daarnaastmoet ook de locatie van Public hierheen wijzen. Als het goedwordt uitgevoerd, ziet het eruit zoals in figuur 7.

Nu moet de mappen All Users'' , 'Default' en 'Openbaar' ('Pu‐blic') van de map C:\Gebruiker (C:\Users) worden gekopieerdnaar de map op D:.Nu herstarten en de gewenste account aanmaken met eensterk wachtwoord. Let erop dat dit account beheerder‐rechten heeft. Latere accounts als standaardgebruikeraanmaken. Nu kan het initiële account verwijderd worden(met alle bestanden). Windows slaat nu alle profielgegevensop in de nieuw aangemaakte map.
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen alle profielinstellin‐gen durft te verplaatsen. Wenselijk is echter wel om allepersoonlijke bestanden te verplaatsen. Het zijn de mappendie zich in de map: <Gebruikersnaam> bevinden.Standaard staan deze in de profielmap. Dat is niet de meestvoor de hand liggende plek. Druk op Start en dan op de mapmet de naam van de gebruiker in het rechtermenu ("Uwpersoonlijke map openen"). Zie figuur 8.

* Openbaar
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Figuur 9

Figuur 8

Figuur 10

Maak voor het verplaatsen eerst een map aan op de D‐schijf.Bijv. D:\NaamGebruiker. Open deze map in de verkenner enopen ook de persoonlijke map (figuur 8). Selecteer nu demappen in de persoonlijke map (Ctrl‐A). Sleep dezebestanden met de Shift en LinkerMuisKnop (LMK) ingedruktnaar de nieuwe map. Nooit naar de root \ van een partitieslepen. Dat geeft problemen! Laat dan de muisknop los en demappen worden verplaatst. Uiteraard kan het ook doorknippen (Ctrl‐X) en plakken (Ctrl‐V).
Wellicht dat je niet alle mappen in D:\Gebruikersnaamwenst. Stel, je wilt de map Downloads wel direct in de rootvan D:. Dat kan. RechterMuisKnop (RMK) op 'Downloads' >Eigenschappen > tabblad: Locatie en tik daar de gewensteplek (figuur 9). Ik verplaats de download‐map naar eenandere schijf E:\Downloads.

Drivers
Zonder de juiste drivers, functioneert niet alle apparatuur inen om de pc. In Windows 7 zijn de meest belangrijke driversmeegeleverd. Met name zijn er veel drivers voor denetwerkkaart aanwezig. Dat is ook wel zo fijn. Windows 7kan dan via het netwerk op zoek gaan naar ontbrekende enbijgewerkte drivers. In Apparaatbeheer (Start > tik in:apparaat ‐ figuur 10) kan gezien worden, door middel vaneen geel uitroepteken, welke apparaten niet goed herkendworden. In de meeste gevallen wordt via Windows Update deontbrekende driver wel gevonden. Microsoft mag niet alledrivers leveren. In dat geval wordt op de taakbalk demeldingsvlag uitgestoken met daarin een tekst waar dedriver kan worden gevonden. Mochten er na een dag nogontbrekende drivers zijn, ga dan zelf actief op zoek, na eerstWindows Update handmatig uitgevoerd te hebben. De diversesites van de fabrikanten geven uitsluitsel over actuele

drivers. Haal liever een actuele driver van de site van deleverancier dan de meegeleverde drivers van CD/DVD teladen. Deze drivers zijn vaak niet actueel en de CD/DVD'shebben vaak de onhebbelijkheid om, wanneer je niet oplet,meer te installeren dan je wenst.
Veiligheid
Eigenlijk zou dit de eerste stap moeten zijn die je doorlooptnadat Windows 7 de eerste keer is opgestart. Standaard isWindows 7 uitgerust met een aantal beveiligingsmiddelen.Wat ontbreekt is een virusscanner. Daarvoor zijn de gratisproducten van Avast, Avira, AVG, Microsoft Security Essentials(MSE) een uitkomst. Welke je kiest is een persoonlijke keuze.Mijn voorkeur gaat echter uit naar Avira of MSE. MSE omdathet simpel is en de trage Windows Defender ook vervangt.Avira vanwege de snelheid en omdat het in tegenstelling totMSE ook op de een andere dan de systeemschijf wilinstalleren. Veiligheid in Windows 7 bestaat uit de volgendeonderdelen:* Gebruikersaccountbeheer (UAC)UAC draagt er zorg voor dat, zelfs al ben je ingelogdmet een beheerdersaccount, niet zonder meer allestoegang heeft tot je systeem. Hierdoor kunnen onge‐wenste wijzigingen worden voorkomen.Zoals ik al in het vorige artikel schreef, staat UAC,onder druk van de publieke opinie, te laag ingesteld.Zet UAC in de hoogste stand. Start > tik in: UAC(figuur 11). In de standaard instellingen kan Malwarehet uitschakelen. Dat wensen we niet!* Windows FirewallDeze controleert de netwerkverbindingen standaardvoor binnenkomend verkeer. De firewall kan tevenszodanig worden ingesteld dat uitgaand verkeer ook inde gaten wordt gehouden.* Windows UpdateWordt gebruikt voor het up‐to‐date houden vanWindows. Veiligheidsgaten worden gedicht en driversbijgewerkt. Ook extra functionaliteit kan wordentoegevoegd.* Windows DefenderBeschermt tegen spyware en adware. Niet tegenvirussen. Het is een traag proces dat je liever nietwenst. Installeer je MSE als virusscanner, dan wordtDefender uitgeschakeld. Ook wanneer je een andere
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Figuur 11

Figuur 12

virusscanner installeert, adviseer ik om Defender uitte schakelen. Uitschakelen: Start > Configuratie‐scherm > Windows Defender.Ga naar Hulpprogramma > Opties > Administratorbe‐voegdheden > Verwijder het vinkje bij "Dit programmagebruiken".* AntivirusMSE is een goed product. Lekker snel en het detec‐teert volgens de testen prima. Helaas update MSE nietvaak genoeg. Gelukkig is daar een mouw aan tepassen. In de installatie map van MSE: 'C:\ProgramFiles\Microsoft Security Essentials\' staat hetprogramma: MpCmdRun.exe". Dat programma heefteen aantal opties. Eén daarvan is ‐signatureupdate.Dit zorgt ervoor dat het programma de meest actueleupdates aanbrengt.De opdracht: "c:\Program Files\Microsoft SecurityEssentials\MpCmdRun.exe" ‐signatureupdatein de Taakplanner aanbrengen, doet het danautomatisch.Triggers voor taakplannner: Bij opstarten, uitstellen30 minuten. Herhaal elke 2 uur. (figuur 12).Taakplanner starten: Start > Tik in: taakplanner.

Meer over veiligheid in het volgende artikel.
Eigen Programma's
Nu wordt het tijd om de eigen programma's te gaaninstalleren. Programma's installeren we op de D‐schijf. Wewilden immers de systeemschijf (C:) zo schoon mogelijk

houden. Programma's installeren in D:\Program Files;hulpprogramma's worden in D:\Util geïnstalleerd.Windows 7 kent geen standaard e‐mailprogramma meer. Duseen eigen keuze maken. Onderdeel van het additionele Live‐pakket is Live‐mail. Dit programma kan worden gekozen alsmailcliënt. Mijn keuze is echter Mozilla Thunderbird. Eenprogramma dat veel meer op het aloude Outlook Expresslijkt, maar veel fijner werkt. Het is uit te breiden met add‐ons waarvan de NL‐spellingscontrole een must is. Naast eenmailcliënt installeer ik de volgende programma's.
* Total Commander ‐ De ultieme gereedschapskist voorde pc.* BackUp programma's. Naast Windows 7's eigen backupde programma's RsyncBackup en SyncBackSE.* Branderprogramma's. Windows 7 kan zelf al heel veelop brandergebied, maar ik kan de programma'sBurnaware free en ImgBurn niet missen.* Notepad++ voor het bewerken van tekst enprogrammabestanden.* Codecs. Windows 7 kan al heel veel muziek en filmsdecoderen. Maar niet alles en het codec‐model is nietgeschikt voor andere afspeelprogramma's. Daarom kanik ffdshow niet missen. Films speel ik af met Media‐player classic (mplayerc). Ik kan daar de films veelbeter mee schalen dan met Microsofts player.* Voor het bekijken, bewerken en converteren vanfoto's kan ik niet zonder Irfanview en Picasa.* PDF's lezen is ook wel makkelijk. Adobe Reader vindik veel te zwaar. Foxit reader, hoewel hier en daar nogwat buggy, is een goed alternatief.* Wachtwoorden beheer ik met KeePass.* Als Office‐pakket kies ik voor OpenOffice.org. Dat kanvoor mij meer dan voldoende. Ook het uitwisselenmet Word en Excel gaat mij goed genoeg.

Alle overige programma's installeer ik op het moment dat iker behoefte aan heb. Niet eerder. Het voorkomt dat ik dagenaan het installeren ben en tevens behoedt het voor hetinstalleren van programma's die je dan tijden niet meergebruikt.
Op de genoemde programma's kom ik uitgebreider terug ineen later artikel.
Nu Windows 7 in de basis is ingericht is het moment daar omeen image van je systeemschijf te maken. Dit kan wordenuitgevoerd met Windows eigen Back‐up programma. KlikStart > Tik in: Back‐up. Kies nu Back‐up maken enterugzetten. Ben je net nieuw bezig en staat er ook nog nietveel op de D‐schijf, dan is de beste keuze: 'Een systeemkopiemaken'. Wil je alleen de systeemschijf C: veiligstellen, dankiezen: Back‐up instellen > Kies een doelschijf of DVD's > Zelfbepalen > Kies enkel de C: schijf. Kies volgende en laat deBack‐up uitvoeren.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze artikelen vragen hebben,dan kunt u deze als lid van de HCC stellen in de forums van
de HCC. HCC!forums kunt u vinden op www.hccforums.nl. Eris zelfs een speciaal Expertforum voor Windows 7 waarin ikook antwoord geef.

< = Links = >
* Veiligstellen persoonlijke data:http://www.schoonepc.nl/instal/backup.html* Windows 7 ‐> USB:http://sevenbits.nl/files/Windows7‐USB‐DVD‐tool.zip* Verwijderen ei.cfg:http://code.kliu.org/misc/Windows 7utils/* HCC!forums: http://www.hccforums.nl* Mijn eigen site: http://www.reindejong.nl
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PCtoGO: revisited

Henk van Andel
In de eerste plaats willen we melden dat de PCtoGO USB‐stick een bijzonder warm onthaalten deel viel. Heel veel SoftwareBus abonnees kwamen langs de CompUsers‐stand tijdensde HCC‐dagen voor hun gratis PCtoGO‐stick. En ook in de eShop liep en loopt het storm.

To go or not to go
Laten we eens even stilstaan bij dit‐wat aangepaste‐ gezegde van Shakespe‐are. Helaas was er een leverings‐probleem. De sticks waren aangekomenen zagen er keurig uit. Maar toen we dedata erop wilden 'preloaden' (na bestel‐ling bleek de Chinese leverancier datniet te kunnen), kwam een onaan‐gename verrassing. De sticks bleken dedata niet of niet goed vast te houden.Geen geheugensticks dus, maar 'ver‐geet'sticks. Daar heeft niemand wataan.
In de verpakking zaten bovendien voorde helft (ook defecte) sticks van 16 Gbin plaats van de bestelde 2 Gb capaci‐teit. Een vergissing in de fabriek. Eenklant in Singapore kreeg onze 2 Gbsticks in plaats van de bestelde 16 Gbsticks. Onze leverancier kwam hierdoorin moeilijkheden. Hoe dit kon gebeurenis een raadsel. Aangezien sticks uit diver‐se partijen en zelfs diverse fabricaten inde verpakking zaten, denken we aaneen schade ontstaan tijdens transport,bijvoorbeeld een overdosis straling bijcontroles.
Wat hier nog van terecht moet komen,weten we niet. Voor de zekerheidhebben we een andere bron aangeboorden opnieuw besteld. Maar de leveringen verzending kosten tijd. We verwach‐ten ze mee te kunnen sturen met de eer‐ste SoftwareBus in 2010 (2e helftjanuari).
We hadden inmiddels een kleine partijsoortgelijke sticks in Nederland kunnenkopen en konden de beugeltjes met het

CompUsers logo omwisselen. Veel werk.Bovendien bleek het al op de eersteHCC‐dag een druppel op een gloeiendeplaat.
We zijn daarom opgehouden met de uit‐gifte tijdens de HCC‐dagen. Mede om‐dat we ook veel bestellingen van deeShop moeten uitleveren. Bovendien ishet gemakkelijker om de sticks met deSoftwareBus mee te zenden.
CompUsers betreurt deze gang vanzaken. We vragen om jullie begrip voorde vertraging.

Nieuwe versie
Inmiddels is een nieuwe image uitge‐komen: PCtoGO 1.00.10. De verschillenmet de vorige versie op GigaHits 2009‐5zijn miniem:enkele kleine verbeteringen van linksnaar de PCtoGO op onze websiteboot image aangepast voor de sticks diewe tijdens de HCC‐dagen uitgegevenhebben en via de eShop uitleveren(kleur: zwart)
Voor de geïnteresseerden hebben wedeze versie op GigaHits 2009‐6 gezet.

Enkele ervaringen
Op www.CompUsers.nl/PCtoGO/nieuwsvind je nieuws, ervaringen en in‐formatien over verbeteringen.
PCtoGO vanaf de GigaHits:
Het kan zijn dat het programma ‘USBImage Tool.exe’ foutmeldingen geeft alshet wordt opgestart via de ‘Install’‐knop of op een andere wijze via debrowser. Dit komt door de beveiligings‐instellingen van de browser en is sys‐teem‐afhankelijk.
De meest zekere manier om hier om‐heen te werken is: ga met de WindowsVerkenner naar de directory ‘+ PCtoGO’

op de GigaHits en start dan ‘USB ImageTool.exe’ op (dubbel klikken).
Foutmeldingen van'USB Image Tool.exe':
Soms wil ‘USB Image Tool.exe’ niet opde USB‐stick schrijven en geeft eenfoutmelding ‘5’ of ‘32’. Dit is een lasti‐ge eigenschap van het programma, diegemakkelijk is te omzeilen door de USB‐stick uit de pc te verwijderen en evenlater weer in de pc te steken. ‘USB Ima‐ge Tool.exe’ herkent dan de USB‐stickopnieuw en zal braaf zijn werk doen.
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Tagged - een vervolg

René Suiker

Geïnteresseerd in Sociale Netwerken en Ontspanning..?Lees dan het vervolg op het in Softwarebus 2009‐4verschenen artikel over Tagged.

Nu bij de kaderdag bleek dat er zowelrondom het toepassingsgebied SocialeNetwerken als rondom het toepassings‐gebied Ontspanning nog wel ruimte vooraanbod was én ik nog niet zo ver benmet het inleren in Joomla dat ik daareen vervolg over kan schrijven en daar‐bij ook nog eens Tagged nu in het Neder‐lands beschikbaar is, is het misschienleuk een vervolg artikel over Tagged temaken.Wat zegt u nu, Nederlands? Ja, dat zegik. Toegegeven, de vertaling is niet he‐lemaal perfect, maar toch, als de taal‐barrière een belemmering was om ditnetwerk uit te proberen, dan hoeft datnu niet meer.Maar we hebben toch Hyves? Ja, datklopt ook. Hyves is een heel leuk net‐werk, dat heel veel te bieden heeft,maar het is toch vooral Nederlands. Men‐sen die hun sociale netwerk niet bij degrenzen van ons land willen laten stop‐pen lopen bij Hyves toch wel gauw te‐gen die grens aan. Nietnoodzakelijkerwijs, je kunt natuurlijkook niet‐Nederlanders lid maken vanHyves, die kunnen zelfs in het Engelswerken en meer talen zijn misschienook nog wel voorhanden, maar feit isdat de populatie voornamelijk uit Neder‐landers bestaat.Sommige mensen vinden dat natuurlijkperfect, die gaan in de zomer naar Span‐je, maar toch naar de camping met aldie Nederlanders, terwijl anderen hetjuist leuk vinden om vooral Nederlanden de Nederlanders eens te ontvluch‐ten. Beide groepen be‐ of veroordeel ikniet, ieder zijn meug zullen we maarzeggen.Waarom dan Tagged en niet Facebook ofMySpace, beiden toch veel groter?Toeval, puur toeval. Ik was er aan begon‐nen, er is een artikel over gekomen enhet blijft leuk. Overigens, we gaan straksin op het toepassingsgebied 'ontspanning'in dit kader, veel van de ontspannendezaken die ik de revue laat passeren vindje in meerdere netwerken terug.Zie ik toch weer, dat ik het tutoyeren te‐rug breng in mijn teksten, terwijl ik datin andere artikelen juist vermijd. Mis‐schien dat het thema hierop van invloedis. Met uw welnemen, in dit artikel blijfik vooral op de je en jij toer, net als in

het artikel over websites voor de vereni‐ging. Over verenigingszaken zal ik alonze leden netjes met u aan blijvenspreken.
Speciaal voor dit artikel en eventueelnog meer artikelen heb ik een figuurtjeaangemaakt in Tagged, waarmee ik be‐paalde zaken kan laten zien. Er is eenraakvlak met mij als reguliere tagged‐junkie, maar dat komt straks wel aan deorde. In nummer 2009‐4 had ik een eers‐te artikel over Tagged, waarin we kondenzien hoe een profiel aangemaakt moestworden en hoe je o.a. aan vrienden konkomen. Daar was het even bij gebleven.Tot dusver ging het alleen over de socialenetwerk kant van het geheel.We gaan weer naar:http://www.tagged.com.Ik had mijn profiel de vorige keer in hetEngels opgesteld, misschien weet u datnog. We beginnen er vandaag eens mee,om nu maar gelijk van het Nederlandsgebruik te maken. De opgegeven tek‐sten worden natuurlijk niet vertaald,ook worden mijn mailtjes niet vertaald,maar alle labels en teksten vanuit Tag‐ged zijn wel in het Nederlands, als jevan deze optie gebruik maakt.In bovenstaand figuur zien we het startscherm van Tagged. Ik ben reeds inge‐logd met mijn speciaal voor de Software‐Bus gecreëerde persoon Sugar B.Ik ga niet alles herhalen van de eersteaflevering, maar bovenin beeld ziet ude menu balk. Daar ziet u rechts boven‐in ook de optie voor 'account'. Daargaan we zo heen. Ook al is dit figuur ge‐heel fictief, ik heb er de afgelopen tijdeen beetje moeite voor gedaan om 'mwel actief te houden.Net onder de menu keuzes 'account ‐help ‐ signout' staan een aantalicoontjes, die aangeven dat er watleven in de brouwerij is.Het groene icoontje van een popppetjemet een V erin geeft aan dat er (min‐stens) één nieuwe vriend(in) is, dus ie‐mand die positief op mijn vriendschap‐verzoek heeft gereageerd. Het groeneicoontje links daarvan, met een plusjeernaast, wil zeggen dat iemand aan mijeen vriendschapverzoek heeft gericht.Het rode poppetje links van die groene,met ook een V erin, wil zeggen, dat er

(minstens) één "match" is in het "meetme" spel. Daarna een tekstballon, diegeeft aan dat er een publiek berichtvoor mij is, vergelijkbaar met dekrabbel in Hyves. Daarnaast zie je somseen wit sterretje in een paars vlak, datgeeft aan dat er minstens één nieuwetag voor mij is. Soms is er ook eenenvelop, die aangeeft dat er mail be‐richten zijn. De mail in tagged is trou‐wens vergelijkbaar met de mail inHyves, ook niet erg ruim in devoorzieningen.Er is in beeld nu nog een driehoekjemet de punt naar beneden. Er zijn nogmeer meldingen vanuit tagged, die pas‐ten niet op de bovenrand. Gelukkig vin‐den we op deze pagina links eenoverzicht van alles wat er te meldenvalt.

Verder zie je een paar reclame uitin‐gen, zo'n gratis site moet ergens vanleven.
We klikken nu op 'account' en komen opde volgende pagina. Daar zijn een grootaantal zaken in te stellen, waaronder inhet blok "account info" de taal, hieraangeduid als "Language" met 'English'ingevuld. We hadden begrepen datNederlands nu beschikbaar is en datvullen we daar in, via "Edit Language"krijg je een rol menu met daarin de op‐tie Nederlands. Deze kies je en ver‐volgens druk je op "Save". Het schermwordt weer opnieuw opgebouwd, nu inhet Nederlands.

Figuur 1 – Opening www.tagged.com– wel ingelogd
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Nu is het hele scherm in het Nederlands,inclusief de menu opties. Wel staat nogsteeds "Tags" en "Luv" in de menu bar,maar de site heet ook Tagged, dus omdaar "Labels" van te maken gaat wat veren "Luv" is ook een typische verbas‐tering van Love, dat die ook niet te ver‐talen valt.Merk nog op onderin blok "Account Info"de optie "Lidmaatschap". Als je uitge‐breidere mogelijkheden wilt, kan je ervoor kiezen om "VIP" te worden. Daarzijn wel kosten aan verbonden, maardan heb je dus meer mogelijkheden dande gewone leden.
Maar goed, nu we Nederlands zijn, eensnaar de ontspanning kijken.
Op de tweede menu regel (beginnendmet "Foto's") zie je na "Ontmoet mij"(ook een soort "spel" maar dat is de vori‐ge keer al besproken) de keuze "Huisdie‐ren". In de Engelse versie "Pets".Als je daarop klikt kom je in het "Huis‐dieren" spel. De uitleg staat onderaande pagina, maar het is de bedoeling ommet het kopen en weer verkopen van"huisdieren" geld te verdienen. Er zijnhele volksstammen mee bezig en sommi‐ge mensen zijn alleen maar op taggedvanwege dit spel. De grap van het spelis dat iedereen op Tagged in principe be‐schikbaar is als huisdier. Bij de uitleg on‐deraan de pagina heb je ook degelegenheid je ervoor af te melden. Indat geval word je niet aangemeld alsmogelijk huisdier en wordt de paginatoch opgeroepen, dan staat er dat dezedeelnemer niet meedoet aan dit spel.Voor sommige mensen kan het idee vaneen huisdier van iemand anders zijnmogelijk gevoelig liggen, maar het ishier echt bedoeld als onschuldig spel.De bedoeling is om enerzijds geld te ver‐dienen en anderzijds zelf ook veelwaard te worden.De regels zijn simpel, het valt in eenklein blokje tekst uit te leggen en hetvereist geen bijzondere vingervlugheid.Het idee alleen is, om de juiste "huisdie‐ren" te kopen en te zien dat er koperszijn om hem of haar weer van je af tenemen. Daarnaast is het zaak om zelf ge‐kocht te worden, want dat levert gelden waarde op.Je krijgt elke keer als je bij tagged aan‐logt geld om mee te spelen, naarmateje meer huisdieren bezit is dat ook

meer geld, volgens een staffel tabel,die ook bij de spelregels staat afge‐drukt. Je kunt via de mail op de hoogteworden gehouden van je verkopen. Deaankopen niet, daar ben je zelf bij.Onderstaand figuur geeft de actuele pa‐gina aan op het moment van schrijven.
Je ziet "Sugar B" links bovenin, met daar‐bij de waarde, een zekere ranking ge‐baseerd op de bezittingen, de cashpositie en de totale bezittingen (cashplus de handelswaarde van alle huisdie‐ren). Daaronder nog de te verwervenwaarde om een niveau hoger te komenen daaronder het aantal huisdieren enhet aantal gebruikers dat mij als huis‐dier wenst.

Rechts op dezelfde hoogte zie je de ei‐genaar van Sugar B, met dezelfe ge‐gevens.Links onder Sugar B zie je een overzichtvan de laatste 20 transacties door ofmet Sugar B, zowel aan‐ als verkoop. Erworden via diverse pagina's totaal 200transacties bijgehouden. Ik kan dus ziendat ik door weer in te loggen op tagged4000 dollar verdiende. Verder kocht ScottW mijn huisdier Grace B en daar heb ikruim 16000 dollar winst op gemaakt.Als ik die terug zou willen kopen, dankan ik direct op "koop terug" klikken, ofik klik op "Grace B". Ik kan ook op "ScottW" klikken, dan kom ik op de huisdierpagina van Scott B en kan ik Grace Bdaar zien, tenzij die al verkocht is.In de praktijk ga ik meestal even kijkenwie 't was, tenzij ik dat al heel goedweet. Het is in elk geval zaak, om nietsteeds terug te kopen, want op een ge‐geven moment blijf je dan heel langmet een onverkoopbaar huisdier zitten.Maar goed, als je het leuk vindt om op

deze wijze gewoon je vrienden envriendinnen om je heen te houden, isdaar natuurlijk ook niets mis mee.
Voorwaarde om te kunnen kopen is datje voldoende cash bezit. Iedereen be‐gint met een waarde van 500 dollar. Zo‐dra je voor dat bedrag gekocht bent,neemt je waarde 10% toe. Bij devolgende transactie lever je dus 550 op.Dat betaalt de nieuwe koper. 525 daar‐van gaan naar de verkoper, die dus 25winst heeft op deze transactie. De ove‐rige 25 gaan naar het huisdier zelf, diedaar dus weer huisdieren voor kan ko‐pen.Bovenin de balk "Huisdieren" zie je nog"Ranglijst van Vrienden" en "BrowseHuisdieren". Bij "Browse" kan je op zoeknaar huisdieren die je je kunt veroorlo‐ven. Bij ranglijst van vrienden zie je alje tagged vrienden op volgorde van hunwaarde staan.
Er zijn nauwelijks regels, maar er zijnwel strategiën. Er zijn mensen, die zichaansluiten bij anderen om samen veelgeld te verdienen. Er zijn mensen, diekopen alleen maar vrienden. Er zijnmensen, die maken speciaal profielenaan ten behoeve van dit spel. Er zijnmensen die beweren, dat je alleenmaar spelers moet kopen die zelf ookspelen, anderen zeggen dat je alleenmaar spelers met een sexy plaatje moetkopen. Enfin, het doorspreken van tac‐tieken valt duidelijk buiten het kadervan dit blad en in elk geval van dit arti‐kel, maar dit heel eenvoudige spel kanvoor sommigen toch heel verslavendwerken.
En mocht u denken, de waarde van ruim13 millioen, na gestart te zijn met eenwaarde van 500, dat is toch een topprestatie, nou, ik ben bepaald geen topspeler. Rang # 40 spreekt boekdelen, erzijn dus nog 39 spelers binnen mijn tag‐ged vriendenkring die meer waard zijnen het spel dus beter spelen.
Tot zo ver het huisdierenspel.Maar er zijn meer spellen bij tagged,die ik niet allemaal nu zal behandelen,maar ik wil er nu nog één bespreken, teweten "Mafia Wars". Overigens is hetgoed om te beseffen, dat al diespelletjes los staan van elkaar maar welmet de gegevens van tagged werken.Helaas kan je je geld niet van het enespel naar het andere meenemen.
In het menu staat naast "Huisdieren"nog "Poker", dat is een dusdanig bekendspel, dat ik daar niet verder op in ga.Los daarvan speel ik het ook niet, ik kaner weinig over zeggen. Daarnaast staatMafia Wars en daarnaast nog een rolmenu "Spelletjes". Over die overigespelletjes (Adventure Quest, Dark Or‐bit, Deepolis, ourWorld, Seafight, Soro‐rity Life, XBlaster en Yoville) kunnen wehet misschien nog een keer hebben,maar Mafia Wars heeft net als huisdie‐ren een eigen directe menu keuze en ik

Figuur 2 – Account instellingen Figuur 3 – Account instellingen inhet Nederlands

Figuur 4 – Huisdierenspel
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het het gevoel dat dit wel het meestpopulaire spel op tagged is.
Het huisdierenspel is trouwens een echttagged spel en het is dus ook mee ver‐taald.
Mafia Wars is ook een spel, waarbij be‐hendigheid en snelheid nauwelijksrelevant zijn. De exacte doelstelling vanhet spel is ook nog een beetje vaag,want het is een spel zonder einde. Maargoed, dat hoeft niemand ervan te weer‐houden plezier aan het spel te beleven.
Hoe komt iemand er nu bij om dit tespelen? Daar kunnen meerdere redenenvoor zijn. Zelf raakte ik in dit spel ver‐wikkeld door een uitnodiging door éénvan mijn tagged kennissen. Het is ookde bedoeling, of in elk geval handig, omveel vrienden uit te nodigen in je mafia,zodat je een grote familie opbouwt.Waarom is dat handig? Omdat je ingevechten en rooftochten veel steunhebt aan elkaar.Overigens, Mafia Wars is ook bij sommigeandere grote netwerken beschikbaar, inelk geval bij Facebook. Totaal spelen ereen paar millioen mensen mee, maar erzit geen business model als 'world of war‐craft' achter, je kunt gratis beginnen engratis blijven spelen. Ook hier zijn, netals in tagged, mogelijkheden om hier endaar geld achter te laten teneinde wat ex‐tra opties te verkrijgen, zodat mensen diedaar geld voor over hebben, wat hoger opde lijst kunnen komen te staan. Onder de'gewone spelers' wordt dat meestal gezienals 'vals spelen'.

Zoals veel van dit soort spelen, is het inelk geval, naast het laten groeien van jemafia familie, ook de bedoeling omsteeds op een hoger level terecht tekomen. Daarnaast is het de bedoeling,je profiel te verbeteren, daar kom ikstraks op terug. Tenslotte zijn er een be‐perkt aantal taken te vervullen en achie‐vements te bereiken. Al met aluitdagingen genoeg om verslaafd te ge‐raken, met op zich een eenvoudig spelvia de web browser. Dit spel is overigens(nog) niet vertaald. De Tagged versievan dit spel wijkt trouwens iets af vande Facebook versie van het spel.Ik heb al te weinig tijd om de taggedversie goed te spelen, dus een artikelover de Facebook versie laat ik aan eenandere liefhebber over.

Je kunt natuurlijk gewoon zelf beginnente spelen, maar als je bij tagged komten je krijgt er wat vrienden, kun je ookop de uitnodiging wachten. Overigens,ook als je al speelt, kun je uitnodigin‐gen verwachten. Iedereen die dit spelspeelt zal al zijn vrienden en vriendin‐nen uitnodigen. Er zijn mensen, dieexpliciet in hun profiel zetten, dat zehet spel niet spelen. Het is netjes omdaar rekening mee te houden, maar ergpraktisch is het niet, zoals ik straks zallaten zien.
Je klinkt in de mail op de link en als jenog geen speler bent, krijg je de ge‐legenheid een profiel aan te maken.Daarbij heb je drie keuzes, waarbij zo‐als in zoveel games, elk van de keuzeszijn eigen voor‐ en nadelen heeft, er isgeen 'goede' of 'foute' keuze.Het is wel aan te raden, om direct eenleuke mafia naam aan te maken, wantals je daar in een later stadium voorkiest, dan kost dat 'punten'.

Hierboven staat het start formulier vandit spel. Je vult eerst een naam in,waar nu Default Don staat. veel mensendoen dat niet en beginnen te spelen,maar krijgen daar later spijt van, tenzijje natuurlijk op wilt gaan in de massa.Daarna kan je kiezen of je voor het typeMogul, Fearless of Maniac wilt gaan. Ineen goede mafia familie kom je alledrie de types tegen, waarschijnlijk doorde wat moedige naam en het feit dat ie‐dereen gezondheid belangrijk vindt isFearless in elk geval binnen mijn be‐leving de meest voorkomende ver‐schijning.Er zijn straks binnen het spel een aantal'resources' die je verbruikt en die in deloop van de tijd weer kunnen toe‐nemen.Althans, tot op zekere hoogte, want zo‐als zoveel software is ook deze niet al‐tijd bug‐free.
In elk geval, de Mogul zegt dat dezesneller geld genereert. Geld is één vande resources, maar door een bug kun‐nen sommige spelers niet automatischgeld genereren.De Fearless genereert sneller gezond‐heidspunten. Deze heb je nodig om zelfte kunnen vechten of beroven. Als jevecht of er met je gevochten wordt,dan raak je gezondheidspunten kwijt.Na verloop van tijd krijg je deze weer

terug, gewoon natuurlijk herstel. Als jedaar niet op kunt wachten, kan je ooknaar het ziekenhuis. Dat kan niet on‐gelimiteerd, maar daar kom je tijdenshet spelen wel achter. Overigens, ver‐zekeringen voor ziektekosten kennen zeniet, dus 't is boter bij de vis. Als jegeen geld hebt, word je niet geholpen.Tenslotte is er de Maniac. Die zorgt voorsnelle energie toename. Energie heb jenodig om opdrachten uit te voeren.Deze opdrachten worden steeds moei‐lijker en kosten steeds meer energie.Energie neemt vanzelf weer toe ensoms (eens per 23 uur) kan iemand in jemafia familie een energie burst sturen,waarmee je weer maximale energiekrijgt.
Geld heb je niet alleen nodig om hetziekenhuis te betalen, maar ook omgrond en gebouwen en wapens endergelijke te kopen. Geld kun je ge‐nereren met 'properties', grond en ge‐bouwen, maar dit werkt dus niet vooriedereen. Daarnaast kan je met vechtenwel eens geld uit iemands zak kloppen,je kunt het op die manier ook kwijt‐raken. Je kunt ook geld verdienen dooropdrachten uit te voeren en je kuntgeld verdienen als je op rooftocht gaat.
Het voordeel van geld uit properties is,dat het ook binnenkomt als je nietspeelt. Ben je een paar dagen weg, dankomt er toch geld binnen.
Drukken we na de keuze en het invullenvan een naam op 'play mafia wars now'dan komen we op het start scherm.Daar zie je dat je met 3000 cash begint,je hebt een gezondheid van 100 puntenen ook een maximum van 100 punten.Je hebt een energie niveau van 10, metook een maximum van 10 en 3 van 3stamina punten. Die stamina heb je no‐dig om een gevecht of een rooftocht uitte voeren.Daarnaast zie je dat je al level 2 hebtbereikt door deel te nemen en de in‐schrijving af te ronden en daarmee ookal 9 ervaringspunten hebt opgedaan. Jeziet dat je 19 punten nodig hebt voorhet volgende level.Daaronder zie je een menu balk, metop sommige plaatsen een getal tussnehaakjes erbij.We zijn nu op het opdrachten scherm(Jobs), maar je kunt ook eerst naarHome gaan.

Figuur 5 – de uitnodiging

Figuur 6 – start scherm Mafia Wars

Figuur 7 – we beginnen te spelen
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Bij Godfather zie je 11 staan. Je hebt11 godfather punten verzameld. Dezemoet je niet te snel gebruiken, maardeze heb je o.a. nodig als je van naamwilt veranderen. Je kunt er ook anderedingen mee doen, zoals een energie re‐fill. Voor elke 2 levels die je klimt krijgje één zo'n punt, dus het is zaak daarenigszins zuinig mee om te gaan. Daar‐naast zie je "Profile (+5) staan. Je krijgtelke keer als je een level stijgt 5 puntente verdelen over de karakter eigen‐schappen. Daar gaan we nu gelijk aanwerken, dus we klikken op Profile enkomen dan in het volgende scherm.

In het profiel scherm zien we onzenaam, ons niveau en type (we hebbenhier voor Sinterklaas als naam gekozen,type maniac ‐ maar straks ga ik over opeen ander profiel, zodat er al wat histo‐rie is).Daaronde zie je dat je nog 5 skill pointste verdelen hebt.Deze kun je verdelen onder de karaktereigenschappen Attack (aanvalskracht),Defense (verdedigingskracht), Health(gezondheid), Energy (energie) en Stami‐na. Helaas, je kunt niet allemaal éénpunt erbij geven, want voor staminaheb je 2 skill punten nodig.Wat heb je nu nodig? Ga je veel aanval‐len, dan is stamina nodig. Wil je danook nog winnen, dan heb je attack no‐dig. Ga je veel aanvallen, of denk jevaak aangevallen te worden, dan is ge‐zondheid nodig. Overigens, als je ge‐zondheid onder de 20 is, kan je nietmeer aanvallen maar word je ook nietmeer aangevallen. Ze kunnen dan nogsteeds wel je gebouwen leegroven.Ga je veel gebouwen neerzetten of wilje je anderszins goed kunnen verde‐digen, dan is Defense van belang en he‐alth helpt als uithoudingsvermogen.Komt tijdens een gevecht je gezondheidop 0 uit, dan kost je dat 6 ervaringspun‐ten.
Je krijgt dus telkens skillpunten bij het'levelen', het verhogen van je level.Daarnaast kan je als je een opdracht he‐lemaal hebt uitgevoerd, dus tot 100%, 1skillpunt krijgen. Daarover straks meer.
Onder je profiel staat vervolgens eenverlanglijstje. Binnen de familie is hetgebruikelijk elkaar af en toe iets cadeaute doen. Hierop zet je wat je graag wilthebben. De suggesties zijn aardig, maar

je kunt natuurlijk zelf bepalen wat jewilt vragen.Je kunt de voorstellen bevestigen doorop het groene plusje te drukken, jekunt ook een ander item op je verlang‐lijstje zetten.
Zaken op je verlanglijstje zijn geenzaken die je kunt kopen, maar zakendie je kunt verdienen of vinden onder‐weg.Daarbij valt onderscheid te maken tus‐sen 'collecties' en 'accessoires'. Collectieitems zijn nodig om verzamelingen com‐pleet te maken. Door een verzamelingcompleet te maken (7 items uit dezelf‐de reeks) kan je ze in de kluis stoppenen daar krijg je extra skills voor, af‐hankelijk van de verzameling. Accessoi‐res kunnen wapens zijn, waarmee je jeaanvals‐ of verdedigingskracht kunt ver‐beteren, of het zijn verbruiksartikelen,die je soms nodig hebt om een job toteen goed einde te brengen, zoals eenniet traceerbare mobiele telefoon.
Daaronder zie je je statistieken links enje achievements rechts. Voor dit profielhebben we allebei nog niets. Op papierkan je niet scrollen, maar als je dit na‐doet zie je daaronder nog een overzichtvan je financiën, in eerste instantie al‐leen in US dollars. Als je het spel eentijdje speelt, komt er een uitdaging bijom af en toe naar Cuba af te reizen,met een eigen lokale valuta.
Daar weer onder zie je een overzichtvan je bezittingen. Als je het spel be‐gint heb je nog geen kosten en wel éénbezitting, je clubhuis. Deze levert eencash flow van 250 dollar per uur op.Daarmee kan je in dit spel nog geendeuk in een pakje boter slaan, maar hetbegin is er.
We verdelen de skillpoints onder deskills en gaan aan de slag. We kerendaarna weer terug naar figuur 7 door opJobs te klikken.
Daar zie je links onder de menu balkeen aantal tabjes, waarbij er maar éénbereikbaar is, "street thug". Dit is je hui‐dige positie in de mafia, de rest moet jebevechten.Er zijn nu 6 mogelijke jobs opgenomen.Je ziet per job een beschrijving, hetlevel waarop je zit, de payout, de beno‐digdheden en een knop om 'm uit te voe‐ren.Op dit moment kunnen we alleen demugging uitvoeren, want voor de volgen‐de jobs hebben we attributen nodig, diewe nog niet hebben.We kunnen eens kijken wat er gebeurtals je op een "do job" drukt, waarbijéén of meer van de toebehoren roodzijn, maar de job wordt niet uitgevoerd.Je krijgt dan een melding dat bij‐voorbeeld de crowbar nog niet in jebezit is en gelijk een link om 'm te ko‐pen. Laten we dat maar doen. Je kuntook direct in het job overzicht op éénvan de ontbrekende items klikken, of in

het menu erboven op "Inventory", maardan moet je zoeken, terwijl de link on‐derin je direct ter plaatse brengt. Delink die opkomt als je 't toch probeertlaat je zelfs het item kopen, mits jevoldoende cash hebt. Cash hebben webovenin gelezen, maar er is ook nogsprake van een bank. Daarover eenvolgende keer mogelijk meer.We keren weer terug naar Jobs en danzijn er na het kopen van de crowbar in‐eens 2 jobs uitvoerbaar.We hebben minstens 10 energie en wezitten 10 energie van het volgende levelaf, dus we kunnen eens een paar keerop do job drukken bij 'mugging' en zienwat er gebeurt.

In bovenstaand scherm zien we dat deopdracht waar we mee bezig zijn naarboven wordt gehaald, zodat we niethoeven te scrollen. Je hebt de optie 'dothis job again'. Je ziet dat je éénenergie punt hebt verbruikt, 212 dollarhebt verdiend en 1 experience pointhebt verdiend. Daarbij zie je ook, datje deze job op dit niveau nu voor 5% on‐der de knie hebt. Als je dit 100% onderde knie hebt, krijg je één skillpunt.
Als je alle jobs onder 'street thug' oplevel 1 onder de knie hebt, kan je dejobs op deze pagina op level 2 proberen.Ook hier vallen weer skillpunten te ver‐dienen. Tenslotte kan je dit op level 3doen, daarna zijn de jobs helemaal on‐der controle. Maar je kunt dus niet Mug‐ging op level 2 doen, zolang er nog jobsop deze pagina open staan op level 1.We doen even 'do this job again' totdatofwel onze energie op is, ofwel de job100% bereikt.
Na enige tijd treedt er een scherm opals onderstaand figuur.

Figuur 8 – profiel scherm
Figuur 9 – een job uitvoeren

Figuur 10 – we hebben iets gevonden
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In dit plaatje zie je ineens een ruiten 10voorbij komen. Deze vonden we onder‐weg en dat is één van de collectieitems. We komen er zo op terug, maarhoud even vast.We gaan nog even door met de op‐dracht, verder zie je natuurlijk wel datde ervaringsbalk van deze job door‐loopt, onze energie afneemt en ons geldtoeneemt. We verliezen (nog) geen ge‐zondheid en ook geen stamina.Na nog een paar keer uitvoeren van deopdracht hebben we intussen de 19 erva‐ringspunten bereikt en zien we ditscherm opkomen:

In bovenstaand scherm zie je onze felici‐taties, we zijn gepromoveerd naar level3. Wederom 10 punten te gaan voorlevel 4, dus dat gaat straks nog wellukken. Later in het spel wordt de af‐stand tussen 2 levels steeds groter,maar je krijgt ook meer energie, als jetenminste af en toe je skillpunten inzetvoor je energie.De job is nog niet klaar, we zijn pas opde helft. Dan is de balk wel geel. De

balk is zwart als je nog niets hebt ge‐daan, begint rood, wordt dan geel, dangroen en tenslotte is die blauw bij

100%.We hebben nieuwe skillpunten ge‐kregen, 5 stuks want we hebben promo‐tie gemaakt. Als we straks de muggingop level 1 afronden krijgen we er nogéén bij. Maar goed, dat kunnen jullie nuallemaal zelf.Ik wil nog even met jullie naar die rui‐ten 10 gaan kijken.Daartoe klikken we op "Inventory" enzien dan onderstaand scherm.
In dit scherm zie je onder de menubalken de opties 'inventory', daar kijkenwe nu naar, 'loot', dat zijn zeg maar de

gevonden voorwerpen die voor de op‐drachten of de strijd van belang zijn,'collections and vault', dat is voor de ver‐zamelobjecten en 'gifting' om zaken aanje familie cadeau te doen.Onder 'inventory' zien we nog de driecategoriën 'weapons', 'armor' en 'vehi‐cles'.We zien nu de 'weapons', meer 'invento‐

ry' hebben we nog niet.Je ziet dat we één crowbar bezitten terwaarde van 700 dollar.Verder hebben we nog niets.Als je een aanval begint (via de optie'fight' in het menu, dan zijn de volgendeaspecten van belang:Je 'attack' waarde. Hoe hoger, des testerker.De omvang van je mafia.De 'attack' waarde van je 'weapons', je'armor' en je 'vehicles'.De sterkte van je medespelers is niet zorelevant.Als je aanvalt met 3 medespelers, dusmet z'n vieren, dan tellen de sterkste 4weapons, de sterkste 4 armors en desterkste 4 vehicles mee. Ditzelfde geldtvoor verdediging, maar dat kunnen dusandere items zijn, omdat dan de verde‐digingskracht de doorslag geeft. Zo zieje dat de baseball bat een waarde 0heeft in de verdediging.We klikken nu even op 'collections &vault' omdat we tenslotte nog even naarde ruiten kaart willen kijken.
In bovenstaand scherm zie je dat we dewishlist nog niet hebben ingevuld. Jeziet onder ons verlanglijstje de'diamond flush collection' met tussenhaakjes in welke opdrachtenreeks jedeze kunt vinden, in dit geval de eerstereeks.Je ziet ook, dat we er intussen 2hebben verzameld. Als we ze allemaalhebben, wordt de link 'vault collection'zichtbaar en als we daar dan op klik‐ken, dan worden de items in de kluisgelegd en krijg je extra skills. Waardeze gelden (energy, attack, enz.) isniet zelf tebepalen, maarhangt af vande collectie.Naast dereeds opge‐nomen collec‐ties zijn ernog een paar.Deze wordeneerst zicht‐baar, nadat ertenminste éénitem uit decollectie isopgenomen.Je kunt ont‐brekendeitems van jecollectie op jeverlanglijstzetten, doorhet plusje onder het item aan te klik‐ken. Je mag maximaal 5 items op jeverlanglijstje zetten. Het is aan te ra‐den om daar ook gebruik van te maken,baat het niet dan schaadt het niet.Tot zover deze inleiding in Mafia Wars.Goede jacht en pas op, het is heelsimpel maar kan heel verslavend zijn.Er zullen ongetwijfeld praatgroepen alvoor zijn. Veel plezier er mee.

Figuur 11 – onze eerste promotie

Figuur 12 – inventory scherm

Figuur 13 – collections & vault
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GigaHits 2009-6

Henk van Andel, coördinator DiscTeam a.i
Naar de HCC‐dagen geweest? CompUsers bezocht? En hebbenjullie daar Previewers in actie gezien? Alle drie de dagenhebben Previewers gedemonstreerd hoe zij de programma'spreviewen voor de GigaHits.
De tijd tussen de vorige GigaHits en deze GigaHits 2009‐6was erg kort, slechts vier weken. En daar vielen nog de HCC‐dagen in ook! Daarom hebben we deze keer wat minder dananders. Maar toch nog 160 nieuwe programma's presenterenwe op GigaHits 2009‐6.

Van de PCtoGO stick hebben we de nieu‐we versie 1.00.10 opgenomen. Afgezienvan enkele correcties van weblinks isdeze hetzelfde als de versie op de vorigeGigaHits, maar het bootgedeelte is ge‐schikt gemaakt voor de zwarte sticks diewe (heel beperkt) uitleverden tijdens deHCC‐dagen en nu leveren voor de bestel‐lingen in de eShop. Kijk ook eens opwww.CompUsers.nl/PCtoGO/nieuws alsje nog vragen hebt.

De vorige keren meldden we dat we een aantal spellenmoesten opsparen wegens ruimtegebrek. Deze keer zijn demeeste daarvan opgenomen.
Op Linux‐gebied hoeft het natuurlijk niet altijdUbuntu te zijn. Een andere heel populaire 'dis‐tro' is openSUSE, waarvan de nieuwste versie11.2 bootable op deze GigaHits 2009‐6 staat.Bij de installatie kun je kiezen uit de Gnomeof de KDE 4.3 desktop met Air‐thema's. Wehebben de DVD‐versie opgenomen, die meerdan 1.000 programma's bevat. En openSUSE 4.3 kun je ook opeen USB‐stick bootable zetten om het op een Netbook (zon‐der CD/DVD‐drive) te kunnen installeren.

Voor alle duidelijkheid: de DVD‐versie die is opgenomen opGigaHits 2009‐6 kan niet 'live' opgestart worden. Er zijnechter ook CD‐ROM uitvoeringen voor de KDE‐desktop resp.voor de Gnome‐desktop. Deze kunnen wel live opgestartworden.

Op de 'Intro' van GigaHits zingt de Ierse zangeres haar beroendekerstlied 'It'd gnna be a cold cold Chrismas'. Wel even op de startpijlklikken. Het liedje staat overigens niet op de GigaHits, maar opYouTube. Het werkt dus alleen als je een internetverbinding hebt.
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Beginnen met OpenOffice.org

Jan Stedehouder
"Is het niet een idee om vanuit eenLinux‐achtergrond eens te schrijvenhoe je met OpenOffice.org om gaat?"

Dit was ongeveer de vraag die René Suiker, onze hoofd‐redacteur, begin oktober stelde. Dat is zeker een idee.OpenOffice.org en een reeks andere open source program‐ma's zijn tegenwoordig beschikbaar voor meerdere bestu‐ringssystemen. Als eigenwijze hobbyist schiet ik nogal eensheen en weer tussen Windows, verschillende Linux‐distribu‐ties, PC‐BSD en Mac OSX, zodanig dat het mij op een ge‐geven moment om het even is welk OS er draait. Mits ikmaar bij al mijn bestanden kan en over de juiste softwarekan beschikken. OpenOffice.org is dé open source officesuite. Voor Windowsgebruikers is het een goed en compleetalternatief voor het veel duurdere Microsoft Office. Voor de‐genen die meer OS‐onafhankelijk willen worden, is het eenprima stap op weg naar een open source werkplek. In dit eer‐ste artikel staan we stil bij de achtergrond van OpenOffi‐ce.org, de verschillende varianten die beschikbaar zijn enleren we waar we praktische tips & trucs kunnen vinden. Hettweede deel van dit artikel houdt zich bezig met de installa‐tie van OpenOffice.org met een eerste configuratie, zegmaar, de praktische kant. Een pakket met de omvang vanOpenOffice.org kan niet in één keer worden besproken. Involgende uitgaven gaan we deelonderwerpen verder uitdie‐pen.

Wat is OpenOffice.org?
In het kort gezegd is OpenOffice.org een open source officesuite bestaande uit verschillende onderdelen. Writer isbedoeld voor het werken met tekstdocumenten. Met het on‐derdeel Calc maken we rekenbladen (spreadsheets) en Im‐press is prima geschikt voor het samenstellen vanpresentaties. Draw is bedoeld voor het maken van tekeningenen Math helpt bij het opmaken van formules. Voor het makenen beheren van eenvoudige database is het onderdeel Basebeschikbaar.

Gebruikers van Microsoft Office herkennen ongetwijfeld di‐rect de tegenhangers van de voor hen bekende programma'sWord, Excel en Powerpoint. Voor Microsoft Outlook heeftOpenOffice.org geen vervanger, maar er zijn genoeg alter‐natieve open source e‐mail/‐kalenderprogramma's te vinden.

Vrijheid verschijnt in verschillende gedaanten
Het gegeven dat de broncode van OpenOffice.org vrij be‐schikbaar is onder de LGPL‐licentie maakt dat het mogelijk isafgeleide versies 'aan de mens' te brengen. Zo gebruikt hetbedrijf Sun Microsystems OpenOffice.org als basis voor haarcommerciële office suite StarOffice. StarOffice is voor 34,95dollar te downloaden en vervolgens te installeren op vijfcomputers. Voor het bedrag krijgt een klant betere onder‐steuning voor bijvoorbeeld Aziatische talen en mag deze ge‐

Afbeelding 1: OpenOffice.org is gratisen legaal te verkrijgen

Afbeelding 2: De office suite is geschikt voor tekstbestanden,rekenbladen en presentaties

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van OpenOffice.org vertoont overeen‐
komsten met bijvoorbeeld de geschiedenis van Mozilla
Firefox. Beide pakketten begonnen hun leven als commer‐
ciële gesloten software. In 1998 besloot het bedrijf
Netscape om de broncode van de webbrowser Netscape
Navigator vrij te geven als onderdeel van een felle con‐
currentiestrijd met Microsoft en haar Internet Explorer. In
2000 deed Sun Microsystems hetzelfde met de broncode
van de office suite StarOffice, in een poging de strijd aan
te gaan met Microsoft Office. De open source browser
Firefox heeft op dit moment een wereldwijd markt‐
aandeel van ongeveer 25%. Voor OpenOffice.org is het
marktaandeel lastiger te meten. De belangrijkste Linux
distributies leveren de office suite standaard mee. De be‐
schikbare onderzoeken laten een gemiddeld marktaandeel
van ongeveer 13% zien. De aandacht voor 'succes' op de
desktop is niet vreemd. Voor de meeste computergebrui‐
kers staat ICT gelijk aan hun computerwerkplek en met
een marktaandeel van 95% is het Windows wat daar de
klok slaat. Als het gaat om de serverruimte en tal van
webgebaseerde applicaties is Linux en open source soft‐
ware volledig ingeburgerd en een volwaardige concurrent
van Microsoft. De cijfers laten zien dat OpenOffice.org
geen speeltje meer is van de 'nerd', maar in tal van or‐
ganisaties en bedrijven dagelijks wordt gebruikt.

Het is ook geen 'nieuw' stukje software. De ontwikkeling
van StarOffice begon in 1984 en werd in 1998 al gratis
weggegeven. Sun Microsystems kocht StarOffice in 1999
voor 73,5 miljoen dollar. Alles bij elkaar is de code voor
OpenOffice.org dus 25 jaar in ontwikkeling.
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bruik maken van de Adabas Ddatabase. Bedrijven krijgende beschikking over tools omde migratie van Microsoft Of‐fice naar StarOffice te ver‐eenvoudigen.
IBM besloot de merknaam Lo‐tus Symphony nieuw leven inte blazen door in 2007 een of‐fice suite onder die naamvrij te geven. Lotus Symphony is gebaseerd op OpenOffi‐ce.org, maar is qua vormgeving compleet anders. IBM is bezigom al haar medewerkers te migreren naar gebruik van de ei‐gen office suite. Voor open source liefhebbers heeft LotusSymphony een paar nadelen. Zo is het weliswaar gratis maarniet open source. Sun Microsystems heeft de broncode aan‐vankelijk vrijgegeven onder twee licenties, en één daarvanstelt het vrijgeven van de broncode niet verplicht. Daarnaastwil IBM dat gebruikers zich eerst registreren alvorens te kun‐nen downloaden. Een kleine, maar vervelende hindernis.

Voor gebruikers van Mac OSX was het tot voor kort behelpenmet OpenOffice.org. De office suite was wel te installeren,maar maakt geen gebruik van de Aqua interface. OpenOffi‐ce.org zag er simpelweg verschrikkelijk uit en het oog wil ‐ze‐ker op de Mac‐ ook wat. De oplossing was NeoOffice.NeoOffice was prima ingebed op de Mac OS X desktop,al liep het pakket qua versie altijd iets achter bijOpenOffice.org. Sinds versie 3.0 heeft OpenOffice.orgeen 'eigen' versie voor de Mac en is de noodzaak voorNeoOffice een beetje weg komen te vallen. Het be‐drijf lijkt de aandacht te verleggen naar integratiemet online uitwisseling van documenten.
De ontwikkeling van open source software gaat soms heelsnel, maar voor sommigen kan het niet snel of ver genoeggaan. Dit is de basis van twee varianten van OpenOffice.org.OxygenOffice Professional is uitgebreider dan het oor‐spronkelijke pakket. De uitbreidingen hebben betrekking opclip art en foto's (3400 afbeeldingen), extra templates enfonts, meer hulp voor gebruikers en ondersteuning voor Vi‐sual Basic for Applications. Een andere groep ontwikkelaarswas/is niet tevreden met de mate waarin Sun Microsystemsexterne bijdragen aan de verbetering van OpenOffice.org ac‐cepteert. Zij richtten het Go‐OO project op als showcasevoor mogelijke verbeteringen in het office pakket. De ontwik‐kelaars stellen dat de Go‐OO versie een betere ondersteuningheeft van de Microsoft Office bestandsformaten, beter omkan gaan met multimediabestanden en sneller in gebruik is.Verschillende Linux distributies, waaronder Ubuntu, makengebruik van bijdragen uit het Go‐OO project.

OOo4Kids gaat niet voor uitbreiding, maar voorvereenvoudiging. Het project wil OpenOffice.orggeschikt maken voor kinderen in de basis‐schoolleeftijd. Zo zijn verschillende functionali‐

teiten verwijderd en is de grafische omgeving aangepast aande leeftijdsgroep. De gewijzigde office suite is recentelijkbeschikbaar gekomen voor de OLPC laptop. En, als ik er zonaar kijk, het lijkt ook een prima versie voor gebruikers dienu overweldigd worden door de vele opties in OpenOffi‐ce.org.
Los van deze afgeleide varianten is OpenOffice.org so wie soal in meerdere versies beschikbaar, namelijk voor ver‐schillende besturingssystemen. De versies voor Windows, Li‐nux en Mac OS X zijn al genoemd. Daarnaast draait de officesuite ook op FreeBSD (en het daarop gebaseerde PC‐BSD), Su‐gar OS (het op Linux gebaseerde OS voor de OLPC laptop),Solaris en eComStation. Dit maakt het pakket natuurlijk erginteressant voor bedrijven en organisaties die meerdere be‐sturingssystemen moeten/willen gebruiken. Met één officesuite over alle platformen heen wordt de uitwisselbaarheidvan documenten een stuk eenvoudiger.
Even inlezen
De grafische werkomgeving van OpenOffice.org is vrijwelidentiek aan Microsoft Office 97‐2003. Dat heeft zijn voorde‐len en nadelen, maar het maakt wel dat de overstap naarOpenOffice.org in eerste instantie snel kan verlopen. De gro‐te overeenkomsten maken wel dat de verschillen sterkernaar voren komen en sneller irriteren. Gelukkig hoeven wegeen nieuwe boeken aan te schaffen. De OpenOffice.orggemeenschap heeft prachtige handleidingen beschikbaar, ookin het Nederlands.
Het Nederlandse bedrijf RedNose is initiatiefnemer vanOpenOffice Plaza. Via de Plaza worden lesmaterialen voorOpenOffice.org ontwikkeld in negen talen. Het pakket voorWriter, Calc en Impress is in het Nederlands compleet be‐schikbaar onder een Creative Commons‐licentie. De materia‐len worden ontwikkeld door vrijwilligers die begeleid wordendoor de trainers van RedNose.

Voor wie de Engelse taal machtig is ligt nog meer materiaalbeschikbaar. De site van OpenOffice.org beschikt over hand‐leidingen die een algemene introductie verschaffen tot deoffice suite als geheel en specifiek voor Writer en Impress.De handleiding voor Calc is nog niet compleet maar eengroot aantal hoofdstukken is al te downloaden. Op FLOSS Ma‐nuals, een documentatieproject gericht op het schrijven vanhandleidingen voor open source software, vinden we eengoede basishandleiding.
Gevorderde gebruikers doen er goed aan de site van SolveigHaugland in de favorieten op te nemen. Haar site staat volmet stappenplannen, tips en trucs, en handigheidjes in hetwerken met OpenOffice.org

Afbeelding 3: StarOffice is hetcommerciële familielid vanOpenOffice.org

Afbeelding 4: IBM zorgt met Lotus Symphony voor meer gebruikersvan de open source office suite

Afbeelding 5: OpenOffice Plaza is een Nederlands project gerichtop leermaterialen voor OpenOffice.org
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Aan de slag
In het praktische deel van dit artikel gaan we OpenOffice.orginstalleren op onze Windows PC en passen we de configuratievoor een deel aan. Het installeren is gelukkig niet ingewik‐keld. Op de Nederlandstalige OpenOffice.org site staanmeerdere bestanden klaar (afbeelding 6, http://nl.openoffi‐ce.org/ ). De belangrijkste vraag die we moeten beant‐woorden is of we de Java Runtime Environment (JRE) al oponze computer hebben geïnstalleerd. Is dat wel het geval,dan kan worden volstaan met het pakket 'Windows NL'. Indienniet, kies dan voor 'Windows NL + JRE'. Zoals de schermafdruklaat zien, zijn op deze pagina ook de versies voor Mac OS X(Intel en PPC) te vinden en ‐zo nodig‐ voor Linux. In het gevalvan Linux raad ik aan gebruik te maken van de softwarebron‐nen voor de eigen distributie.

Na het downloaden is het een kwestie van dubbelklikken. Hetpakket, in mijn geval Ooo_3.1.1_Win32Intel_install_nl, wordteerst uitgepakt. Daarna volgt een stappenplan (afbeelding 7).In het stappenplan worden gevraagd onze naam (en organisa‐tie) in te vullen, maar dit is niet verplicht.

Bij de eerste start van OpenOffice.org krijgen we een tweedestappenplan (afbeelding 8) gepresenteerd.
In dit stappenplan kunnen we onze persoonlijke gegevens in‐voeren en instellen of OpenOffice.org automatisch mag

zoeken naar updates. Het registeren bij het OpenOffice.orgproject is optioneel. Aan ons de keuze. Bedenk dat we metregistratie een signaal afgeven dat ook wij zijn overgestaptnaar een open source office suite en dat de getallen over hetmarktaandeel dan lekker op kunnen lopen.
Na dit korte stappenplan is OpenOffice.org klaar voor gebruiken kunnen we onze eerste documenten aanmaken. We gaannaar Bestand > Nieuw (afbeelding 9) en zien dan direct een

Zodra we met OpenOffice.org aan de slag gaan komenwe in aanraking met het vraagstuk van bestands‐formaten. De open source office suite maakt standaardgebruik van het Open Document Format (ODF), wateen open documentstandaard is. Dit wil zeggen dat despecificaties vrijelijk beschikbaar zijn voor eeniederdie ODF wil gebruiken in zijn/haar applicatie. ODFwerd in eerste instantie ontwikkeld voor OpenOffi‐ce.org maar wordt inmiddels door meerdere officepakketten gebruikt, waaronder Microsoft Office.Open documentstandaarden zijn onderdeel van Euro‐pees en Nederlands beleid gericht op digitaleduurzaamheid en leveranciersonafhankelijkheid. Hetgeeft overheden de vrijheid makkelijker te wisselenvan office software (of andere applicaties die daar ge‐bruik van maken). Nu ja, dit is de gewenste situatie. Inde praktijk blijkt een verschil te bestaan tussen de ge‐documenteerde standaard en de daadwerkelijke im‐plementatie. De Nederlandse OpenDoc Society, eenorganisatie die het gebruik van open document‐standaarden stimuleert, heeft ‐samen met het Pro‐grammabureau Nederland Open in Verbinding‐ altweemaal een zogenaamd ODF Plugfest georganiseerd.Op de plugfests maakten ontwikkelaars praktische af‐spraken zodat de uitwisseling van ODF‐bestanden betergaat verlopen. Een ander initiatief van de OpenDoc So‐ciety is OfficeShots, een online tool om te controlerenhoe andere programma's met jouw ODF document om‐gaan.De rijksoverheid is sinds april 2008 verplicht documen‐ten in ODF te accepteren en desgewenst op te sturen.In oktober 2009 bleek het met de ODF ondersteuningbij de rijksoverheid nog maar matig gesteld.

OpenOffice.org en hetOpen Document bestandsformaat

Afbeelding 6: OpenOffice.org is in verschillende versiesverkrijgbaar

Afbeelding 7: De installatie van OpenOffice.org verloopt via eeneenvoudig stappenplan

Afbeelding 8: Na installatie kunt u OpenOffice.org personaliseren
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paar mooie pluspunten ten opzichte van Microsoft Office. Deonderdelen van OpenOffice.org zijn netjes geïntegreerd. Van‐uit een tekstdocument kan een nieuw spreadsheet wordenaangemaakt (of een bestaande geopend) en van daaruit iseen presentatie snel te openen.

Onder Bestand vinden we ook de functie “Exporteren alsPDF...”. Dit is een van de redenen waarom bedrijven en or‐ganisaties ervoor kiezen OpenOffice.org te installeren. Jehebt dan geen dure software meer nodig, maar kunt direct(en gratis) documenten opslaan in het PDF bestandsformaat.OpenOffice.org had deze functie eerder dan Microsoft Office,al lag dat ook meer aan het bedrijf Adobe dan aan Microsoft.
Een noodzakelijke aanpassing?
OpenOffice.org slaat documenten standaard op in het OpenDocument Format (ODF) en daar we als open source lief‐hebbers erg blij mee. Wie er wellicht minder blij mee zijn,zijn onze collega's, vrienden en familieleden die nog niet metOpenOffice.org werken. We zouden hen kunnen wijzen op debeschikbare ODF‐plugins of hopen dat de ondersteuning voorODF in Office 2007 al wat beter is geworden. Maar de reali‐teit is dat wij de vraag krijgen om ons document in een'normaal' bestandsformaat op te sturen. Voor alle eerlijkheid,dat doe ik ook met iedereen die mij een .docx of.xlsx be‐stand digitaal overhandigd (i.e. de standaard waarin Office2007 haar documenten op slaat).
Het is mogelijk bij het opslaan van een document (Bestand >Opslaan als...) te handmatig te kiezen voor het .doc, .xls of.ppt bestandsformaat. (afbeelding 10)
Indien je echter een groot deel van de tijd documenten moetuitwisselen met gebruikers die Microsoft Office gebruiken ishet handiger de standaardopslag aan te passen. Ga hiervoornaar Extra > Opties. Klik op het + – teken voor Laden/Opslaanen daarna op Algemeen. Op dit blad kunnen we de opslagvoor alle typen documenten aanpassen (afbeelding 11). Klikop het pull‐down menu onder “Altijd opslaan als...”. Voortekstdocumenten kan dan worden gekozen voor bijvoorbeeld

Microsoft Word 97/2000/XP als standaard. Herhaal deze stapvoor de rekenbladen en de presentaties, als dat nodig mochtzijn.

En, hoe gaan we nu verder?
OpenOffice.org is geïnstalleerd en we hebben er in iedergeval voor gezorgd dat we geen boze e‐mailtjes krijgen overbestanden die niet geopend kunnen worden. In volgende arti‐kelen zullen we stilstaan bij de wat zwaardere toepassingenvan OpenOffice.org. Suggesties zijn altijd welkom en stuurdus gerust een mailtje naar de redactie. Wat wilt u wetenover het gebruik van OpenOffice.org.
Snelkoppelingen
OpenOffice.orgOpenOffice.org http://nl.openoffice.org/Go‐OO http://www.go‐oo.org/Oo4Kids http://wiki.ooo4kids.orgStarOffice: http://www.sun.com/software/staroffice/in‐dex.jspNeoOffice: http://www.neooffice.orgOxygenOffice Professional http://sourcefor‐ge.net/projects/ooop/Lotus Symphony http://symphony.lotus.comRedOffice http://en.redoffice.com.cn/
Documentatie
OpenOffice Plaza http://www.openofficeplaza.org/FLOSS Manuals http://en.flossmanuals.net/OpenOffice.org Documentatie http://documentation.open‐office.org/Solveig Haugland http://openoffice.blogs.com/openoffice/

Afbeelding 9: De verschillende onderdelen van OpenOffice.org zijngoed geïntegreerd

Afbeelding 10: We kunnen onze documenten in verschillendebestandsformaten opslaan

Afbeelding 11: Het is mogelijk onze documenten standaard inMicrosoft Office formaten op te slaan
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De kaderdag 2009 - een vervolg

René Suiker
In de vorige SoftwareBus heb ik beloofd hier nog op terug tekomen en bij dezen los ik die belofte in.

Los daarvan zal het onderwerp zelf, danwel zullen afgeleide onderwerpenhiervan, in de komende tijd nog vakeraandacht in de SoftwareBus krijgen,want de voorgestelde verbeteringenzullen geïntroduceerd moeten wordenen dit is een keurig medium daarvoor.We bereiken mogelijk nog nietiedereen, maar toch wel het grootstedeel van de actieve achterban.
Professioneel kader
De bespreking in het bestuur heeft dooromstandigheden nog nietplaatsgevonden maar we willen jullieniet helemaal in het ongewisse laten,vandaar dat dit artikel. Maar eerst, devorige keer kwam dat wat minder uit deverf, moet me van het hart dat we tochwel een heel professioneel kaderhebben. Na de uitleg over dat gedeeltevan het programma dat met deverbetering van de vereniging te makenhad, waren er uiteraard een paar goedevragen over de aanpak, maar daarnaging iedereen vol goede moedbehoorlijk zelfstandig in groepen aanhet werk.

Zelfstandig werken

Binnen de groepen werdenwoordvoerders aangewezen en elk vande woordvoerders wist duidelijk over tebrengen wat de conclusies van elk vande werkgroepen waren.

Tijdens de uitleg werd de gekozendoelgroepbenadering toegelicht. Wekeken naar de doelgroepen vanuit hetsoort gebruik van de computer. Hoewelnatuurlijk iedereen de computer voormeerdere zaken gebruikt, konden wetoch wel aangeven dat er grote groepenzijn die een voorkeur hebben voor eenbepaalde categorie toepassingen.Hierbij hebben we detoepassingsgebieden redelijk ruimgenomen, en we kwamen tot devolgende indeling:> nuttige dagelijkse toepassingen> techniek> creatief> sociaal netwerken> ontspanning
Veel van de toepassingen zijn onder tebrengen in een van deze categorieën,maar nogmaals, er zijn drommenmensen die de computer voor allecategorieën gebruiken en meer dan ééncategorie komt vaker voor. Voor dedoelgroepbenadering die ons voor ogenstond, maakte dat overigens niet veeluit. Wat we wilden doen is, bekijkenwaar binnen deze toepassingsgebiedenonze achterban zit qua kennis enervaring, wat zo'n groep dan wil (hetgedeelte voor de pauze) en hoe wedaarop ons aanbod konden afstemmen.In de voorbereiding waren we ervanuitgegaan, dat we ongeveer drie,maximaal vier werkgroepen zoudenkunnen formeren. Het heeft namelijkniet veel zin om met drie personen ineen werkgroep te zitten: er is eenzekere body nodig om een zinvollebrainstorm te kunnen houden.
De toepassingsgebieden
Echter, de opkomst viel heel erg mee,zo'n grote opkomst hadden we lang nietmeer meegemaakt. Om ook weer nietmet heel erg grote groepen te moetenwerken, zijn er dus vijf werkgroepeningericht. In de pilotfase hadden wemet een groep kaderleden alvast eenuitwerking voorbereid t.a.v. hettoepassingsgebied 'sociale netwerken'en dit uitgewerkte voorbeeld ookmeegenomen als toelichting op deaanpak.
Daarnaast was de veronderstelling datonze achterban niet te vinden wasbinnen het toepassingsgebied'ontspanning'.Daarom hadden we vooraf drie

werkgroepen rondom deze thema'sbedacht, voor zover nog relevant, dus:'nuttige dagelijkse toepassingen' (denkhierbij aan Word, PowerPoint, OpenOffice), 'creatief' (denk hierbij aanfotobewerking, muziek, webontwerp)en 'techniek' (denk hierbij aan 'Linux alsOS', VoIP) en één werkgroep als eensoort 'geweten' om te bezien inhoeverre we nu zaken echtoversloegen, de 'werkgroep vier'.
Vijf werkgroepen
Echter, met de grote opkomst én deconstatering dat bij onze achterbanontspanning met de computer eenwezenlijke rol speelt, was er direct eengroep rondom ontspanning ingericht.

Conferentiezaal 'Kalahari'
Zodoende kwamen we tot vijfwerkgroepen, ieder met zo'n vijf à tiendeelnemers. Er waren dus vragen overde aanpak: voor het merendeel vragenover een nadere toelichting. Toen dezeallemaal beantwoord waren, toog menaan het werk.Na de brainstorm binnen de groep werder gerapporteerd over hoe de doelgroeperuit zag ten aanzien van kennis. In devoorbereiding waren we ervanuitgegaan dat ons kader hierover,zonder een wetenschappelijke studieuit te voeren of er een te pretenderen,hier een redelijke inschatting van konmaken.
Na de lunch werd er verder gewerkt indezelfde groepen. Hierbij werd deinhoudelijke vraag van de diversedoelgroepen bekeken en afgezet tegenhet huidig aanbod. Hierbij was devraag, wat er nog ontbrak, wat eroverbodig was en wat vooral behoudenmoest blijven. Alle aanbevelingenwerden tijdens de presentatiegenoteerd, waarna iedereen een drietalpunten aan kon wijzen die voor
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hem of haar prioriteit hadden. Daarbijkon je je naam op het briefjeschrijven, als je bereid was in datverband ook mee te werken.
Veiligheid en Privacy
De conclusie van dit alles,vooruitlopend op een naderebespreking in het bestuur, is dat eréén punt boven alle anderen uitstaken daar zullen we wel wat van horen.Dit betreft de behoefte aan eenPlatform rondom Veiligheid enPrivacy. We zullen dan ook vanuit hetbestuur zoiets moeten faciliteren.Gelukkig waren hier niet alleenprioriteiten aangegeven, we hebbenook een aantal vrijwilligers die hierinvulling aan willen geven. In ditnummer maakt één van dezevrijwilligers al een start met ditthema, ondanks het feit dat er vaneen feitelijk Platform nog geen sprakeis. Aan initiatief dus geen gebrek.
BeschikbaarheidminiCursussen
Een ander item dat op warmebelangstelling mocht rekenen zijnonze (mini)cursussen. Deze moeten,voor zover relevant, gauw inCompUsersstijl worden omgezet enzowel op het web als op onze discsbeschikbaar worden gesteld. Ook hierhebben mensen zich vrijwilligaangemeld en we rekenen erophiermee gauw aan de slag te gaan.
Vrijwilligers nodig
Tot slot van onze top 3 stelt men hetop prijs als we meer contact leggenmet collegagroepen binnen de HCC(en daarbuiten), niet alleen via mailen telefoon, maar gewoon vanpersoon tot persoon, zodat we onsaanbod breder uit kunnen dragen inde vereniging. Het wordt haasteentonig, maar ook hier zijnvrijwilligers voorhanden om hierhanden en voeten aan te geven.
Daarnaast is duidelijk geworden, datontspanning met de computer ookleeft binnen onze achterban. Ook hetzijn van kaderlid zou ontspannendmoeten zijn, we moeten het pleziermet de club nadrukkelijk vasthouden.Daarnaast zal in de SoftwareBus enonze andere media ook aandacht voordit thema moeten zijn. Ook daar gaanwe aan werken en als de tijd enruimte het toelaten zal dezeSoftwareBus daar al een concretestart mee maken.
Al met al een zeer constructievebijdrage aan de vereniging, dezekaderdag. Beste kaderleden, hartelijkdank voor uw positieve bijdragen.

Maak nostalgische kleuren
(met Paintshop Pro)

Henk Rieke

Nu we bijna alleen nog maarfoto’s in kleur maken, is ereen nostalgisch verlangennaar de fotoeffecten vanweleer. Het bruine effect vande oude vergeelde foto, ofhet blauwe effect van de fo‐to’s in de betere oudetijdschriften, sommige fo‐toreportages werden zelfs ineen groenachtige tint gepre‐senteerd.
Maar door de toen gebruiktedruktechnieken waren zealtijd wel monochroom, wantze werden in één drukganggeproduceerd.
In allerlei bewerkinsprogram‐ma’s komt deze nostalgische kleurver‐andering wel aan de orde, soms meteen eigen ingebouwd programma. InPSP kunt u dit effect gemakkelijk imite‐ren:
Selecteer afbeeldingMENU AANPASSEN < Kleurtoon en Ver‐zadiging < Kleurtoon/Verzadi‐ging/Helderheid
Kleurtoon 0, Verzadiging ‐100, Helder‐heid 0De afbeelding is nu zwart witMENU AANPASSEN < Kleurbalans <kleurbalansDoor verplaatsen van de drie schuifjeskunt u elke kleurimpressie maken.
hriekevsn@casema.nl
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Werken met Picasa

Rinus Alberti

Picasa is een door Google aangeboden gratis programmavoor beeldmanipulatie op je pc.

Ik noem het een manipulatieprogrammaomdat je er véél meer mee kunt doendan beelden bewerken, wat we als foto‐amateur natuurlijk het liefste doen.
Picasa is daardoor zeer volledig en hetbeperkt zich zelfs niet alleen tot foto’s;ook films en video’s zijn te gebruiken!
Wat is er dan zo bijzonder aan Picasa?
Nou, om te beginnen kun je je foto’sbewerken. En dat op een eenvoudigemanier wat in een beeldbewerkings‐programma (zoals Photoshop of Paint‐shop Pro) weliswaar beter, maar nietgemakkelijker gedaan kan worden.Picasa doet het simpel en effectief voorals je er niet veel tijd aan wilt bestedenen toch goede resultaten wilt behalen.
Je kunt je foto’s op je pc beheren.Picasa zoekt en inventariseert desgewenstalle foto’s die op je pc staan. Je hebt zo‐doende ook een hulpmiddel om je foto’ste beheren. Je kunt kopiëren en ver‐wijderen en ook zoeken naar foto’s opnaam of datum.Bovendien houdt Picasa alles bij wat jemet een foto hebt gedaan, en je kunt des‐gewenst een eerdere versie terughalen!
Ook kun je als extra onderdeel van dePicasa‐toepassing een webalbum aan‐

maken en beheren.Dat webalbum kun je dan ook nog vol‐ledig inrichten en beheren vanuit dePicasa‐toepassing op je pc.
En dan het belangrijkste: door Picasa opje pc en Picasa‐webalbums te combine‐ren kun je nu in enkele eenvoudigestappen je foto's organiseren, verfraaienen van je computer uploaden naar jewebalbum. Gebruik vervolgens PicasaWebalbums om je verfraaide foto'sonline te delen met familie, vrienden ende rest van de wereld.
Door deze combinatie van Picasa meteen webalbum komen een aantal bijzon‐dere mogelijkheden beschikbaarwaarmee Picasa een ideaal instrumentis voor het bewerken en presenterenvan je foto’s.
Bijvoorbeeld: In plaats van het mailenvan mega‐fotobestanden naar familie,vrienden of kennissen, kun je die nu een‐malig in een webalbum plaatsen en jegeeft de belanghebbenden een linkjenaar dat album! Ze kunnen dan alle fo‐to’s bekijken, en alleen de foto’s die zijgraag zelf willen hebben van het webal‐bum downloaden…
Door je album niet voor iedereen zicht‐baar te maken, heb je ook nog in de

hand wie wel en wie niet je foto’s kandownloaden!!
Dit gaan we eens nader bekijken…
We hebben om te beginnen dus de Pica‐sa‐toepassing op je pc nodig, en een Pi‐casa‐webalbum op het internet, waarinwe de foto’s gaan plaatsen.
De Picasa‐toepassing kun je eenvoudigdownloaden van de websiteHTTP://picasa.google.com.Na het downloaden installeert Picasazichzelf automatisch op je pc en zoekthet alle fotobestanden die je op je pchebt staan.
Dit kan een langdurig proces wordenwanneer je veel en grote fotobestandenop je pc hebt staan.
Als je niet wilt dat Picasa gaat zoeken,zet deze mogelijkheid dan uit in hetopstartscherm. Je kunt later altijd nogfotomappen toeoegen…
Goed, nu hebben we Picasa geïnstal‐leerd en kunnen we er mee gaanwerken.Als je Picasa opent krijg je het schermte zien van Afbeelding 1.
Alle foto’s zijn inmiddels geïnveta‐riseerd en de fotomappen worden inhet menu aan de linkerzijde getoond.De foto’s in de actuele mappen zijn ookzichtbaar.
Tot zover het installeren van Picasa.Daarover later meer… Wat er nu nogmoet gebeuren, is het aanmaken vaneen webalbum. Ga daarvoor weer naarHTTP://picasa.google.com en zoek hetonderdeel 'Delen' op. Klik op Googlefotoalbums, en in het volgende schermop 'account aanmaken'.(Zie afbeelding 2)
Vul alle gevraagde gegevens in en je ac‐count wordt aangemaakt, je webalbumwordt automatisch op je scherm ver‐toond en je kunt het nu gaan bewerken.
Je krijgt ook nog een verificatie mailtje vanGoogle om het webalbum te activeren.Afbeelding 1: Openingscherm Picasa
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Voorlopig laten we het hierbij; je webal‐bum is gereed en kan gebruikt worden.
Zo, dat was al heel wat. Neem even eenkopje koffie en ga terug naar je Picasa‐toepassing.
Selecteer eerst een foto door erop teklikken; hij verschijnt linksonder alsThumbnail.

Het uploaden naar je webalbum gaat nuals volgt:
Klik eerst op de Punaise (links) en daar‐na op 'uploaden' in de werkbalk die jeonderin vindt.
Er opent zich een nieuw venster waarinje de gebruikersnaam en het wacht‐woord voor je webalbum moet invullen.
Je gaat dan naar het uploadbeheer vanje webalbum.(Zie afbeelding 3)

Hier kun je nu dus definiëren wie er al‐lemaal naar dit webalbum mogen kij‐ken.Kies voor 'openbaar', 'niet vermeld' of'voor weergave is aanmelding vereist'.
Ook is het handig om de grootte van defoto’s in je webalbum te bepalen.Kies de 'originele grootte' als je van planbent je foto’s te delen met anderen.

Voor alleen het laten bekijken van dit al‐bum is een kleinere grootte gewenst.
Klik vervolgens op 'uploaden' en het al‐bum wordt aangemaakt en gevuld metde geselecteerde foto’s in de gedefi‐nieerde grootte. (Zie afbeelding 4)
Als je gekozen hebt voor 'niet vermeld'kun je rechts in het scherm van het we‐balbum de link vinden die verwijst naardit album en die je in een e‐mail kuntplakken. Ook staat op de CompUserswebsite een powerpoint presentatie

over dit onderwerp, met gedetailleer‐dere informatie en een uitgebreidehandleiding.
Er valt natuurlijk nog veel meer te ver‐tellen over Picasa, maar voorlopig lijktmij dit wel voldoende. De basis begin‐selen heb je nu te pakken. De rest is:proberen en gebruiken.

Afbeelding 2: Account aanmaken

Afbeelding 3: Webalbum aanmaken

Afbeelding 4: Foto's uploaden Afbeelding 5: Webalbum delen
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Ubuntu 9.10 (Koala met Karma), nej tack!

Ben Schmitz
Na in de Softwarebus diverse artikelen over Lunix –Ubuntu te hebben gelezendacht ik: “Dat moet ik dan ook maar eens proberen.” Jaren geleden had ik algespeeld met zowel SUSE als Mandrake Linux, maar was daar niet mee doorge‐gaan. Dus nu Ubuntu 9.10 gedownload, op CD gebrand en in eerste instantie opeen wat oudere computer vanaf CD gestart. Dan blijkt dat het bijna achtminuten duurt voordat je iets op het scherm hebt waarmee je wat kunt.

Het eerste wat ik deed was OpenOfficePresentations starten. Na 11 minutenwas dat programma eindelijk gestart,maar toen had ik ook al geconstateerddat Ubuntu vanaf CD draaien op dezecomputer niks voor mij was.

Een oude computer met weinig RAM ...?
Dan maar installeren
De volgende dag Ubuntu op mijnnieuwste computer geïnstalleerd. Dat iseen duister proces, want behalve dathet lampje van de CD‐drive knippert, isaan niets te zien dat er iets gebeurt.Het eerste wat je ziet is de vraag waarje Ubuntu wilt installeren. Op datmoment merkte ik ook dat mijn muis zodood als een pier was. Dus via hettoetsenbord gekozen voor 'de grootsteaaneengesloten vrije ruimte'.
Tijdzone
Daarna is opnieuw het lampje van deCD‐drive het enige wat aangeeft dat deinstallatie voortgaat. Totdat er opeenseen wereldkaart verschijnt met daarinStockholm en bijbehorende tijdzonegemarkeerd.

Omdat ik in Zweden woon leek het meverstandig die tijdzone te accepterendoor op Enter te drukken. Dan gebeurter ogenschijnlijk weer een hele niets enuiteindelijk verschijnt er een tijdbalkdie laat zien dat 58% van de installatieis afgerond.Gezien de tijd die al verlopen wasconcludeerde ik dat ik dan genoeg tijdhad om even een sanitaire stop temaken. Zo gezegd zo gedaan, maar toenik na hooguit 2 minuten weer

terugkwam was ik net op tijd om te ziendat er een melding voorbij flitste dieiets zei over ''in‐aktivering av nätwerk'.Goed, zonder werkende muis kun je nietveel en ik liet de installatie dusdoordraaien.
Andere muis
Uiteindelijk bleek dat de Zweedseversie van Ubuntu was geïnstalleerd endat daarvoor de hele vrije ruimte op deschijf gebruikt was. Omdat mijn kennisvan de Zweedse taal inmiddels redelijkgoed is, was het me te veel moeite omde hele zaak over te doen om eenNederlandstalige versie te krijgen.Vervolgens op zoek gegaan naar eenandere muis (ik ben al jaren geledenovergestapt op een Cordless MousemanOptical van Logitech, model M‐RM63) envond gelukkig nog ergens een LogitechB110 en die bleek onder Ubuntu wel tewerken.

Kan .pps niet openen
Daarna opnieuw Open‐OfficePresentations gestart en geprobeerd eenpps‐bestand (dat ik zelf ooit gemaakthad met MS Office Powerpoint 2003) teopenen, maar dat lukte niet omdat openoffice geen met wachtwoord beveiligdepps‐bestanden aankan. Dus geprobeerdeen ander pps (zonder beveiliging) teopenen. Dat gaat, maar niet goed, jekrijgt de eerste dia full screen te zien,en door met rechts te klikken kun jenaar een andere dia of afsluiten. Verderkun je niets. Omdat ik veel met Power‐Point werk, was ook dit eenteleurstelling.
Netwerkinstellingen
Toen het internet op. Het eerste wat ikte zien kreeg was een melding over“nätverkplats identifieringar som inte ärkompatibel med ….” De rest kon ik nietmeer lezen omdat de mededeling al

weer verdwenen was. Er was welverbinding met internet, maar m’nthuisnetwerkje was duidelijkgeïnactiveerd. Dus de documentatieingedoken. Dat was het toppunt vanteleurstelling, het enige wat onder‘nätverk’ te vinden was ging overFirefox. Dus niks overnetwerkinstellingen.
Het hoeft al niet meer
Nou voor mij hoeft Ubuntu dus nu alniet meer. Moet nu zien te achterhalenhoe ik het weer van m’n harde schijfafhaal. Inmiddels ook ontdekt dat het inde Softwarebus enkele keren positiefvermelde EASEUS Partition Master 4.0geen raad weet met het door Ubuntugebruikte bestandssysteem; dat wordtdus nog spannend.

Ondoordachte dingen...?
Vorige week las ik in CompUserseMailing 2009‐20 dat in het komendenummer van de SoftwareBus weer eenartikel over Ubuntu zal staan, maar hetduurt nog wel een week voordat ik datin de bus krijg en dan misschien ontdekwat ik allemaal voor ondoordachtedingen gedaan heb. Voorlopig blijf ikerbij: Ubuntu 9.10? Nee, dank je wel.
Strömsbruk, november 2009.
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Betaling
Betaling liefst per automatische incasso. Bij een anderewijze van betaling wordt € 2,50 extra berekend.
Postbankrek.nr.: 206202IBAN: NL13 INGB 0000 206202BIC: INGBNL2A
Adresmutaties
Voor HCC‐ en CompUsersleden volstaat een adreswijzigingbij ledenadministratie@hcc.nl of:HCC‐ledenadministratiePostbus 477, 2900 AL Capelle a/d IJsselTel.: 010–2646077 (werkdagen 9.00‐17.00 uur)
Voor overigen:Mail het oude en nieuwe adres aan:Abonnementen@CompUsers.nl
Advertenties: Informeer bij de redactie
Redactie
René Suiker, hoofdredacteurRob de Waal Malefijt, eindredacteur
Mail aan: Redactie@CompUsers.nl
NB: er zijn nog vacatures bij de redactie. Interesse?
DTP
Frits SchagenHarry van MosseveldHenk HeslingaRob de Waal MalefijtHenk van AndelDennis van HoofGer Slot
Druk: Misset Senefelder ‐ DoetinchemOntwerp opmaak: Okker Reclame ‐ VeenendaalOntwerp omslag: FIR&E – Wageningen

Wil je ook eens schrijven in de SoftwareBus? Stuur je
kopij dan aan redactie@CompUsers.nl. Ook als je in‐
formatie wenst over hoe en wat te schrijven, is een
mail aan dit adres voldoende. Doe er je telefoonnum‐
mer bij, dan belt de redactie je op.

De sluitingsdatum voor de komende twee nummers is:

2010‐1: sluiting 7 januari
komt uit eind januari

2010‐2: sluiting 25 maart
komt uit medio april

Noot van de redactie:
Het leek ons goed deze ervaringen voor te leggen aan Hans Lun‐sing, een Linux‐kenner bij uitstek. Zijn eerste reactie: "Zolangzaam heb ik een LiveCD nog nooit meegemaakt.

Het LiveCD‐systeem heeft minimaal 384Mb nodig. Ben geeftgeen specificaties van de computer, maar ik denk dat het eenheel oude computer met erg weinig RAM‐geheugen is."Nog enkele (ingekorte) reacties:De eerste vraag die je krijgt betreft de gewenste taal. Na in‐voer van je keuze krijg je de mogelijkheid Ubuntu vanaf de Liv‐eCD te draaien, het te installeren e.d. Als je geen keuze maakt,wordt na een halve minuut de LiveCD gestart.
Als de eerste vraag is waar Ubuntu moet worden geïnstalleerd,betekent dit dat je al enkele bewuste keuzes hebt gemaakt:over de taal, de tijdzone en het toetsenbord, over de plaats vaninstallatie, naam en wachtwoord, en pas dan begint de eigenlij‐ke installatie. Dan kun je ook nog terug naar eerdere stappen ofje kunt stoppen. De eigenlijke installatie begint nooit zomaar,zonder expliciete toestemming.
Dat je beveiligde pps‐bestanden niet kan openen komt meervoor: OpenOffice.org is daarin niet alleen, ook Softmaker Officeheeft het. Overigens zijn pps‐bestanden bedoeld om de presen‐tatie te tonen. De extensie .pps heeft de 's' van 'show'. Om depresentatie te kunnen bewerken moet .pps worden veranderd in.ppt.
Dan het netwerkprobleem: In de documentatie, te vinden on‐der (in het Nederlands) 'Systeem – Hulp en ondersteuning' wordtheel uitgebreid alles over internet en netwerken uitgelegd. In‐derdaad wordt ook Firefox genoemd, maar dat is maar een kleinonderdeel van het hele verhaal. En de netwerkinstellingen zelfvind je onder Systeem – Beheer – Netwerkhulpmiddelen. Daar‐mee is het vast wel mogelijk om het netwerk aan de praat tekrijgen. Meer kan ik hierover niet zeggen omdat de schrijver despecificaties van zijn netwerk niet geeft.
Om een partitie te verwijderen heb je geen kennis over het be‐standssysteem nodig.
Het verloop van de installatie zoals Ben die beschrijft is voormij onherkenbaar. Ik vraag me af wat voor CD hij heeft ge‐bruikt. Zelf heb ik ook nog eens de alternate install CD gepro‐beerd, maar ook daarmee verloopt de installatie heel andersdan beschreven door Ben. (HL)
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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 computerprobleem stu‐ren naar een VraagBaakmedewerker een e‐mail met het ver‐zoek om via internet hun computer over te nemen om op diemanier het probleem op te lossen. Deze zal dan telefonischcontact opnemen met de vraagsteller om hulp te verlenen.Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een klein programma datzonder te installeren zo gebruikt kan worden. Het is te down‐loaden van de website: www.teamviewer.com/nl. Het werktonder Windows en er is ook een versie voor de Mac. De taal isNederlands.
De vraagsteller gebruikt de klantmodule en de VraagBaak‐medewerker de volledige versie.
Hieronder een beeld van TeamViewer. Zie voor verdere in‐formatie ook www.CompUsers.nl onder VraagBaak ‐ Remotehulp.
Voor de Linuxklanten geldt het volgende. Dit soort program‐matuur zit gewoon standaard bij de mainstream Linuxdistribu‐ties. In KDE heb je krfb/krdc, en in Gnome vino/vinagre alsserver/client. Het zijn implementaties van VNC, dat gebruikmaakt van het RFB‐protocol. Ze zouden met elke andere VNC‐server/client moeten kunnen 'praten'.
Wij hopen dat de VraagBaak Remote Hulp een goedeondersteuning biedt voor de CompUsersleden thuis.




