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Van de redactie
En voor u ligt al weer het laatste nummer van 2012. En dan is het tijd omeven terug te blikken en ook vooruit te kijken. Een bewogen jaar, dat kunnenwe wel stellen. Zowel voor de hele wereld, waar de crisis maar niet op wilhouden, maar we wel Arabische lentes hebben gekend. En vlak voor deKerstdagen weer het hoog oplopend conflict tussen Israël en Hamas. Maargoed, de lading politiek in dit blad is soms al te hoog, we zijn tenslotte eencomputerblad. Aan de andere kant, al zijn het voornamelijk wat ouderemannen die hier aan het lezen zijn, we staan nog steeds wel midden in dezewereld en juist de informatietechnologie stelt ons in staat steeds sneller envanuit steeds meer invalshoeken dit nieuws tot ons te nemen. Zo heb ik vanuitFacebook meldingen van vrienden, die willen dat de burgers van Palestinaeens rust krijgen, terwijl ik ook vrienden heb die Israël een tijdje zonderbomaanslagen gunt. En via de mobiel is een foto snel gemaakt en met Twitterzo de wereld over. Dus af en toe eens om ons heen kijken in deze wereld,zeker in zo’n laatste beschouwing, dat mag.
Persoonlijk was het ook een moeilijk jaar. Wie op de Algemene Ledenvergade‐ring aanwezig was, heeft daar misschien iets van meegekregen. Ik wil er niette diep op ingaan, maar ik ben toe aan 2013, waarin het allemaal weer beterzal gaan. Daar ben ik van overtuigd en daar heb ik ook volop vertrouwen in. Ikhoop dat we in 2013 ook in de vereniging erin slagen elkaar weer wat meer tevinden, wat meer te gunnen. Zowel binnen onze vereniging CompUsers, alsook tussen HCC en CompUsers. En ik hoop dat we dan samen geweldige dingenop kunnen bouwen. Tijdens de HCC‐verenigingsdag in ’s‐Hertogenboschhebben wij ons al van onze beste kant laten zien door voor alle HCC‐leden eenDVD‐ROM beschikbaar te stellen. Althans, voor zover ze kwamen, anderswordt het zelfs ons te dol. Over dit evenement verderop in dit nummer meer,maar ik vond het de moeite waard en misschien is het een voorbode van watnog gaat komen.
Komen we aan dit laatste nummer van het jaar. Het thema Kerst was wat teuitgekauwd, dus dat hebben we dit jaar even gelaten voor wat het was,hoewel ik natuurlijk wel hoop dat jullie dit op gepaste wijze kunnen vieren.En hoe het je past, dat mag je van mij helemaal zelf uitmaken, zolang je eranderen niet mee belast. Het hele jaar stond in het thema van het digitalehuis, het laatste nummer doen we themavrij. Wel weer, volgens het vertrouw‐de concept, voor elk wat wils, voor beginners, voor gevorderden, voor experts.Over foto’s en printen, over Linux en Windows, over websites en overveiligheid. Bijna al onze CompUsers‐thema’s weer afgedekt. Ik wil van degelegenheid gebruik maken om iedereen weer te bedanken voor een geweldigjaar SoftwareBus, want ondanks de moeizame zaken om ons heen, is dat tochweer gelukt. In mijn bescheiden optiek was dit jaar weer beter dan vorig jaar.Dank aan alle auteurs die weer enthousiast en met nauwelijks aansporing aldie artikelen hebben geschreven. Dank aan het redactie‐ en opmaakteam, diede vormgeving op professioneel niveau hebben gebracht en gehandhaafd. Endank aan alle lezers die af en toe zo enthousiast en meelevend reageren, ofjuist ingetogen veel leren van wat hier allemaal gedeeld wordt.
Ik wens jullie allen een heel fijne Kerst, of voor hen die dat prefereren zelfseen Zalig Kerstfeest. Verder hoop ik dat jullie voorzichtig zijn met vuurwerk,champagne en oliebollen, maar wel een geweldige start in het nieuwe jaarmaken. Tot volgend jaar!

René SuikerHoofdredacteur

Je wilt ook wel eens iets schrijven in
de SoftwareBus? Dat kan. Graag zelfs!
Neem contact op met:
redactie@compusers.nl
Sluitingsdatum volgend nummer:
17 januari
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Bij de voorplaat
'Hohoho', roept de Kerstman, maardaar willen wij niet van horen; wijgaan door! En met dit nummer komt ude kerstdagen vast wel door!
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Wisdomofthecrowd
Internet heeft in ons leven een ware ommekeer teweeg gebracht. We kunnen nu allerlei in‐
formatie opzoeken en met iedereen communiceren. Razendsnel. Wereldwijd.
En we communiceren ook heftig. Haast tot we erbij neervallen.
Vaak met kleine, draagbare computers, waarmee je zelfs kunt
telefoneren. Dat doen we relatief gezien steeds minder. Daar‐
voor in de plaats kwamen de social media, waaronder Twitter,
maar ook zoiets als WhatsApp. Het leidde al tot een nieuwe
ziekte: WhatsApp‐duimen, een variant van de muisarm. Want
je typt niet met één of twee vingers, maar met je twee
duimen. Razendsnel.
Graag stel ik voorop alle communicatie tussen personen toe te juichen. En zeker als dat
razendsnel en wereldwijd gebeurt. Er zijn mensen die dit een verarming van de persoonlijke
contacten vinden. Niet geheel ten onrechte, overigens. Maar daarvoor in de plaats kwam een
veelvoud aan contacten via nieuwe media. En op die manier kun je ook grote groepen bij
elkaar brengen, zoals in september onbedoeld in Haren gebeurde.
Maar er zijn ook andere gevaren. Bekend is het prijsgeven van privacy. Vaak onbedoeld. En
dat terugdraaien blijkt heel moeilijk; zelfs na je overlijden leef je op Facebook rustig door.
Voor het overgrote deel ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie die je prijs geeft. En
wees er daarbij op beducht, dat via internet allerlei informatie van je wordt opgeslagen en
met elkaar in verband wordt gebracht. Dat mag meestal, want dat staat in de kleine let‐
tertjes, die niemand leest, maar waarmee wel iedereen akkoord ging.
Via de social media verandert je levensstijl. Kijk naar de hooggeplaatste politici, die er lustig
op los twitteren. Onze premier Mark Rutte bleek recent bij Twitteraars op de tweede plaats
te staan als het gaat om de populairste Twitter‐politicus. Kortom, het bestuur van ons land
ontkomt er ook niet aan. Hoeveel uren per dag besteden zij aan Twitter?
Ook daarin schuilt een groot gevaar. We krijgen ‘de mening van de meerderheid’ opge‐
drongen. Het geluid van de minderheid wordt onder de voet gelopen. Terecht? In 1906 moch‐
ten de bezoekers van een landelijke beurs in Plymouth het slachtgewicht van een koe raden.
Het gemiddelde van 800 mensen bleef nauwkeurig binnen 1%. Wat bewijst dat? Volgens mij
was dit toeval, maar sommigen hechtten er waarde aan voor de juistheid van de ‘wisdom of
the crowd’.
Kortom, communiceer er maar lustig op los tijdens deze kerstdagen. En de mensen die je niet
via de social media kunt bereiken, zijn vast heel blij met een kerstkaart. Je weet wel, die
papieren dingen met een postzegel op de achterkant.
En graag doe ik mee door jullie allemaal prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe te
wensen.

Henk van Andel,
Voorzitter hcc!CompUsers

Mag ik volstaan metdeze ouderwetsekerstkaart?
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De thuisblijvers hadden geen gelijk
De HCC‐verenigingsdag in ’s‐Hertogenbosch

René Suiker
Natuurlijk was er ook dit keer het een en ander aan te merken.

De publiciteit voorafgaand aan het evenement liet te wensen over.
De opkomst valt natuurlijk ronduit tegen als je het wilt vergelijken met de

HCC dagen van weleer. Maar toch, het was beslist de moeite waard.
En op de dag zelf was ook geen wanklank te horen.

Wat betreft de opkomst lopen de schattingen uiteen van eengoede 1000 tot een kleine 2000 bezoekers. Geen filevormingop de toegangswegen naar ’s‐Hertogenbosch. Geen lange rij‐en bij de kassa, maar dit heeft ook zo zijn voordeel. Je konoveral vrij snel terecht. Maar toch, zo’n grootschalig eve‐nement, dan wil je ook een grote toeloop zien.Wat betreft de belangstelling, het waren voornamelijk tochweer de heren senioren die de boventoon voerden. Natuur‐lijk, er waren ook jongelui aanwezig, er waren ook damesaanwezig, maar het merendeel van het bezoek bestond uit he‐ren met grijze dan wel zonder haren. Op zich niets mis mee,maar we willen natuurlijk een breder publiek.De locatie was op zich prima. Voldoende parkeergelegenheid,bereikbaarheid met openbaar vervoer was anderszins ge‐regeld en ’s‐Hertogenbosch ligt ook nog steeds redelijkcentraal in het land.De bedoelingen waren in elk geval goed. De voorbereidings‐tijd was er ook. Uiteraard, traditioneel, werd er weer veel ophet allerlaatste moment geregeld, maar dat is ook wel decharme van zo’n evenement. En de kunst is natuurlijk, om debezoekers daar zo weinig mogelijk van te laten merken.Enfin, het kon dus drukker, maar het was al met al reuzegezellig. En, best belangrijk, de toegang was weer gewoongratis voor leden. Voor niet‐leden was het trouwens ook nogwel op te brengen, want voor twee euro een dagje uit, waarvind je dat nog? En een dagje uit, dat was het. De HCC hadeen mooie truc om de bezoekers vast te houden, voor her‐haling vatbaar, misschien ook wel op de CompUfair. Bij bin‐nenkomst kon iedereen een lot invullen en in de spreek‐woordelijke hoge hoed gooien. Een paar keer per dag werdendaar dan lootjes uit getrokken en daar vielen prijzen te win‐nen. En de prijzen werden mooier naarmate het later werd.De interessegroepen hebben daar wel het meest van geprofi‐teerd, want de mensen bleven daar nu veel langer hangen.CompUsers was natuurlijk ook aanwezig en we konden dezekeer goed uitpakken in de beschikbare ruimte. Helaas wasonze traditionele koffie op de stand hier niet geoorloofd,

maar dat mocht verder de pret niet drukken, want de heledag hebben we goede aanloop gehad. Bij opening van debeurs stond men voor de stand zelfs in de rij!Dit had uiteraard te maken met het brede aanbod dat wijvoor de HCC‐leden hebben, maar de eerlijkheid gebiedt temelden dat het misschien ook wel een ietsie‐pietsie te ma‐ken had met het feit dat alle HCC‐leden bij ons een gratisDVD‐ROM met open source‐software konden afhalen. De be‐langstelling hiervoor was enorm.

Daarnaast was het bij ons ook nog eens heel druk omdat alleabonnees van ons mooie blad nog eens gratis alle anderenieuwe CD‐ en DVD‐ROM’s mochten komen afhalen. Tenslottewillen wij niet alleen met aantrekkelijke acties nieuweabonnees werven, we willen onze trouwe lezers ook graageens belonen. En dat is denk ik dit keer heel aardig gelukt.Want naast de GigaHits, de disc die telkens bij de Software‐Bus mee verpakt zit, kon je dit jaar ook nog eens genietenvan: Privacy & Veiligheid 2013, MultiMediaMaX 2013 enDigiFotoDisc 2013.
De enige voorwaarde was dat je het ter plekke moest komenhalen. Voor de niet‐abonnees was er trouwens ook een heelinteressante aanbieding van deze combinatie van producten.Zo interessant, dat we besloten hebben deze nog even via deeShop voort te zetten. Zie daarvoor natuurlijk onze websitewww.CompUsers.nl.Overigens was de aanbieding voor onze abonnees blijkbaar zointeressant dat we weer een aantal mensen hebben mogenbijschrijven. In een tijd waarin de meeste computerbladenalleen maar abonnees verliezen, doen we het blijkbaar zoslecht nog niet. Maar goed, genoeg lofzang op ons lijfblad,want er is nog een hoop te vertellen.Bij binnenkomst in de zaal trof je een receptie aan, waar jedus o.a. de lootjes kon invullen, maar je kon hier ook weg‐wijs worden gemaakt. De ontvangst was vriendelijk en niette missen. De zaal leek een wat groot uitgevallen huiskamer,
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met in het midden wat sta‐tafels waar de afdelingen (zegmaar: de regio’s van HCC) vertegenwoordigd waren. Niet veelruimte voor echt aanbod, dat werd door de interessegroepeningevuld, maar je kon hier eens gezellig babbelen met demensen van je afdeling of ook op serieuze computerzaken in‐gaan. Veel ruimte voor specifiek aanbod was er bij de afdelin‐gen niet, maar iedereen kon in elk geval even bij zijnafdeling langs.Een zaal verder waren de interessegroepen gehuisvest. In al‐lerhande thematische ‘eilanden’. Hier was over nagedacht,zodat mensen niet al te lang hoefden te zoeken. Bijna alle in‐teressegroepen waren wel aanwezig, dus ik ga ze hier nietopnoemen. De modelspoorbaan van de interessegroep Model‐spoorautomatisering was volledig aanwezig en er was voldoen‐de ruimte omheen om met de betreffende mensen in gesprekte raken. Het blijft altijd weer fascinerend, al die treinendie, door de computer gestuurd, veilig hun parcours afleg‐gen, tussen alle andere treinen in. Misschien moet de NS hierook eens komen kijken, want er waren wat problemen op het(echte) spoor tijdens deze dag.CompUsers stond helemaal links aan het eind, we hadden be‐hoorlijk ruimte, maar dat was dus ook wel nodig, want allePlatforms waren op een of andere manier aanwezig. Wedeelden ook wat ruimte met de Senioren en er was watruimte voor de TestBank. Daarnaast hadden wij op het laatstemoment ook nog wat ruimte gegeven aan vertegenwoordigersvan Libre Office, een gratis open source office‐pakket.Aan de zijkanten van de eerste zaal, dus waar de afdelingenstonden, was een aantal zaaltjes ingericht voor lezingen.Hiervan werd een aantal door CompUsers ingevuld. De belang‐stelling voor deze lezingen, rondom allerhande computergere‐lateerde thema’s, was groot. Niemand kwam in de knel, maarmet zaaltjes voor zo’n 50 bezoekers kon dat ook niet zo gauw.Ook voor de lezingen geldt: een opsomming hier is niet zozinvol, ze waren weer zeer de moeite waard. De volgendekeer dus gewoon komen!

Hoewel vooraf in elk geval bij mij de indruk was gewekt dater geen commercie bij zou zijn, waren er toch een paar com‐merciële stands in de eerste hal. En deze mensen hebben on‐getwijfeld goed zaken gedaan. De belangstelling voor desoftware en de boeken was groot. Zowel voor de nieuwetitels als voor de wat oudere. Dit deel van de oude HCC‐da‐genformule is dus toch nog niet uitgewerkt. Hoewel mendenkt (en misschien is dat ook wel zo) dat de koopjes te‐genwoordig op het internet te halen zijn, is het toch ook weleens fijn om lekker door de bakken te graaien en een echtkoopje te bemachtigen, zeker als het iets betreft wat je algraag had willen hebben, maar tot nu toe te duur vond.Al met al kijken we terug op een geslaagd evenement, dat ze‐ker op een aantal punten nog verbetering behoeft, maar almet al zeker weer voor herhaling vatbaar is.

Uitslag QRwedstrijd
Henk van Andel

De zorgvuldige lezer heeft in de vorige SoftwareBus
bovenaan pagina 31 gezien dat er wat te verdienen viel.
Degene die het eerst reageerde met de juiste inhoud van
de afgedrukte QR‐code, kreeg een 32 gigabyte USB‐stick.

Kort nadat de eerste SoftwareBussen door de brievenbus gle‐den, kwam de stroom inzendingen op gang. In totaal kwamener ongeveer honderd. En die waren uiteraard alle goed, wantde QR‐code wordt altijd goed gelezen.Er was een vroege vogel die al een goede oplossing instuurdevoordat de SoftwareBus volgens planning bezorgd zou worden.Hij had het geluk dat een overijverige bezorger van Sandd deavond tevoren zijn klus vast klaarde. Zijn inzending kwam alop donderdag 18 oktober om 20.58 uur binnen.De winnaar was Erik Severius uit Haelen. Hij heeft zaterdag27 oktober de 32 gigabyte USB‐stick tijdens de HCC‐Vereni‐gingsdag 2012 in Den Bosch uit handen van voorzitter Henkvan Andel in ontvangst genomen. Hij was, zoals je op de fotokunt zien, daar best blij mee.

Wij felicite‐
ren Erik en
bedanken
alle andere
inzenders.

Enquête onder onze leden
Kans op een Samsung Galaxy Note 10.1CompUsers is een vereniging met bijna 12.000 leden.Hoewel we blij zijn met zo’n groot aantal trouwe ledenheeft dat wel een nadeel: We kennen lang niet al onzeleden. Het is dus lastig om onze activiteiten af testemmen op hun wensen.Het bestuur van CompUsers wil de band met de ledenversterken, zodat we onze activiteiten kunnen ver‐beteren, zoals ons verenigingsblad SoftwareBus, debijeenkomsten, activiteiten van de platforms, e.d.Hiervoor is het belangrijk dat we weten wat onze ledenbezighoudt en wat we voor hen kunnen betekenen.
Daartoe houden wij een enquête. Het invullen kost eenpaar minuutjes, maar het helpt ons met het verbeterenvan onze activiteiten. Daarnaast is er kans op het winnenvan een prijs. Onder de leden van CompUsers die deenquête invullen, wordt een aantal prijzen verloot, waar‐onder een Samsung Galaxy Note 10.1 tablet.Ga voor meer informatie en de enquête naar onzewebsite www.compusers.nl.
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Starten met Windows 8
Henk van Andel

De eindversie van Windows 8 is sedert 26 oktober beschikbaar.
Een upgrade van Windows XP,Vista of Windows 7 naar Windows 8 Pro kan

tot eind januari bij Microsoft gedownload worden voor slechts € 30.
Windows Media Player ontbreekt hierin, die is aanwezig in Windows 8

Media Center. Deze kan aanvullend gratis gedownload worden.
Velen zullen van dit ongekend voordelige aanbod gebruik ma‐ken. Al is het maar om eindelijk Vista vaarwel te kunnen zeg‐gen. Maar dan zit je wel even onwennig te kijken naar diebonte tegeltjes, die eigenlijk bedoeld zijn voor bedieningmet een aanraakscherm op een tablet of een ultrabook/laptop met aanraakscherm. Een desktop/monitor met eenaanraakscherm is ook mogelijk, als je tenminste de hele dagvoorover wilt hangen over je tafel of bureaublad. Niet ergpraktisch.

Modern User Interface
Oorspronkelijk noemde Microsoft het nieuwe grafische in‐terface het Metro interface. In de volksmond werd het al snelaangeduid als ‘tegeltjes’.

Tegen de benaming Metro kwam het Duitse Metro (het moe‐derbedrijf van onze Makro) in opstand. Op het laatste momentmoest Microsoft nog een alternatieve benaming bedenken.Hiervoor kwam de benaming Modern User Interface (ModernUI) uit de bus. Een hele mond vol en een weinig sexy bena‐ming. Kennelijk ontbrak het even aan de nodige creativiteit.
Goed, de tegeltjes bleven dus, hoe ze ook mogen heten inhet jargon van Microsoft. Dat zijn niet zomaar gekleurdevlakken met een plaatje, dus niet een vergroting van de picto‐grammen (icons) op het bureaublad. De tegeltjes zijn levend,althans ze kunnen levend zijn en allerlei informatie van deachterliggende toepassing door laten schemeren. Bij‐voorbeeld het weer of de wisselkoersen.
Nieuw? Nee hoor, we kennen zoiets al sedert Vista. Toenwerden het ‘widgets’ genoemd. Vaak werden die aan derechterkant van het bureaublad langs de monitorrand ge‐plaatst.
Achter de tegeltjes liggen toepassingsprogramma’s, die — jezag het al aankomen — ‘apps’ genoemd worden en in een sto‐re (Engels/Amerikaanse woord voor winkel) gedownload kun‐

nen worden. Veelal tegen een bescheiden vergoeding. Sederthet commerciële succes van Apple met dit betaalmodel, konhet ook bij Microsoft niet uitblijven.
Zijn de tegeltjes altijd levend? Nee hoor, ze kunnen ook zodood zijn als een pier, maar dat is natuurlijk niet de bedoe‐ling van Microsoft. Die levende tegeltjes kunnen de gebruikernuttige informatie verschaffen. Zo niet, dan draagt het tochbij aan de grafische versierselen van Windows 8.
Naast apps blijven ook onze gewone programma’s bestaan.Die komen niet uit de store, maar die moet je downloaden ofop een geheugenmedium (tegenwoordig meestal eenCD/DVD‐ROM) aanschaffen en (meestal) installeren. Daarbijkrijgt het programma een tegeltje in het Modern UI met hetpictogram van het programma erin afgebeeld. Dat pictogramkomt tevens op het bureaublad. Zoals vanouds.
Opstarten doe je zo’n programma door hetzij op het bijbeho‐rende tegeltje in het Modern UI, hetzij door op het bijbeho‐rende pictogram op het bureaublad te klikken. In beidegevallen kom je op het bureaublad met het geopende ven‐ster van het programma terecht.

Gebruik bureaublad in Windows 8
Laten we nu even uitgaan van een pc met Windows 8, zonderaanraakscherm. Dus met muisbediening. Een situatie waar demeeste Windows 8 gebruikers het mee zullen moeten doen.
Het vertrouwde bureaublad krijg je in Windows 8 terug doorop het desbetreffende tegeltje (zie afbeelding) te klikkenmet de muis. Terug naar het tegeltjesscherm kom je door demuis naar helemaal linksonder het scherm te bewegen. Enmet helemaal linksonder bedoel ik echt helemaal linksonder,je moet als het ware de muis buiten het beeldscherm bren‐gen. Dan verschijnt een klein tegeltjesscherm waar je opmoet klikken.

Hiermee is al een groot ‘geheim’ verklapt. Maar je bent erdaarmee nog lang niet. Er zijn nog een aantal van die ‘weet‐jes’ om in Windows 8 met de muis om te kunnen gaan.

Modern UI

Bureaublad
Bureaublad
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Als je de muis rechtsboven of rechtsonder inde hoek van het scherm brengt, verschijnthet ‘charms’‐menu. Heel belangrijk, wanthier staan een aantal onmisbare zaken die jeanders onder de startknop vond. In de‘charms’‐bar vind jevan boven naarbeneden pictogram‐men voor: zoeken,delen (share), starten,apparaten en instel‐lingen.
De werking van eenaantal van deze picto‐grammen is mede af‐hankelijk van deactieve apps. Door op‘start’ (het pictogrammet het Windows 8 lo‐go) te klikken, kom jein het Modern UI, de‘tegeltjes’. Dat is duseen alternatief voorde hoek linksonder.Het werkt ook omge‐keerd: van Modern UInaar bureaublad,maar alleen als je aleen keer op het bu‐reaublad bent ge‐weest.

Charms
Het meest interessant is het Instellin‐gen‐pictogram. Hier vind je onder an‐dere het configuratiescherm, boven‐aan, en de aan/uitknop, onderaan.
Dus om je pc af te sluiten, moet je nog meer handelingen ver‐richten dan voorheen met de startknop. Er zijn wel alterna‐tieven, bijvoorbeeld: een pc met een modern BIOS kun jekeurig afsluiten door even de powerknop op de behuizing inte drukken.
Er zijn nog meer alternatieven, zoals veel toetsen en toets‐combinaties die het een en ander bewerkstelligen.
Dat is natuurlijk niet echt ‘des Windows 8’ dat op een aan‐raakscherm is gebaseerd, het oude toetsenbord kan desalniet‐temin uitstekend diensten bewijzen. Het belangrijkst iswellicht de Windows‐toets om tussen Modern UI en bureau‐blad te schakelen. Dat lijkt mij tenminste heel wat handigerdan al dat gejongleer met de muis, dat hoogstens van nut isom af te vallen.

In bijgaande tekstbox wordt een aantal belangrijke toetsenen toetscombinaties van Windows 8 vermeld. De totale lijstzou twee pagina’s vullen en dat zou de redactie vast nietgoed vinden, daarom wordt slechts een selectie van de —veelal nieuwe — toetsen en toetscombinaties weergegeven.

Wat willen we?
Voor bediening met een muis ligt het voor de hand om uit tegaan van het ‘vertrouwde’ bureaublad. Alleen: Microsoftheeft niet voorzien in een startknop en startmenu links on‐deraan het scherm.
Kortom, Microsoft laat geen poging onbenut om de gebrui‐kers van Windows 8 de bonte tegeltjes door de strot te du‐wen. Daar schijnt de toekomst van Microsoft van af tehangen. Steve Balmer zei in een presentatie van Windows 8,dat het gehele scherm met de tegeltjes het startscherm is.
Degenen die vertrouwd zijn met de startknop en het start‐menu in voorgaande versies van Windows en degenen diezonder aanraakscherm werken, willen graag de volgendetwee dingen:
• Bij opstarten meteen op het bureaublad landen; het tegel‐tjesmenu willen we dus overslaan;• En we willen de startknop en het startmenu terug op hetbureaublad.
Gelukkig zijn wij niet de enigen en zeker ook niet de eerstenmet deze behoefte. Tijdens de voorgaande probeerversieshebben velen zich hierin al verdiept en zijn er een aantaluitstekende oplossingen gekomen die geheel of gedeeltelijkaan onze wensen beantwoorden.
Er zijn overigens pc/laptopfabrikanten die hun Windows 8product standaard al uitleveren met een startknop. Kortom,schaam je maar niet als je toch de startknop terug wilt.

Oplossingen op GigaHits
Een kleine zoektocht op het internet leverde vrij snel meerdan twintig (!) oplossingen op voor een start/stopknop en hetbelanden op het bureaublad bij het opstarten van Windows8. Niet allemaal zijn ze even volmaakt, maar het is toch eenrespectabel aantal mogelijkheden.
We hebben de meeste op de op de GigaHits 2012‐6 geplaatst,zie de rubriek ‘+ Win8 startknop’. Met voor elke oplossingeen beknopte ‘preview’.
Bijna alle oplossingen zijn gratis en als er voor betaald moetworden gaat het om een relatief klein bedrag, waar je hetvast niet voor hoeft te laten.
Voor sommige oplossingen moet je zelf het een en anderdoen in de vorm van een script, configuratie, registry‐in‐greep, of dergelijke. Best leuk om eens een keer te doen,maar je komt niet om wat programmeerwerk heen omhet optimale eruit te halen. En daarom kun je eigenlijk

Instellingen

Start

Belangrijke Windows 8 toetsen/combinaties

Windows Schakelen tussen Modern UI enbureaubladWindows + C Open charms‐menuWindows + F Zoeken bestandenWindows + I Open instellingen charmWindows + Q Zoeken apps
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beter een van de programmaatjes gebruiken.
Een aantal oplossingen die op de GigaHits staan, worden hier‐onder beknopt toegelicht.

Eenvoudig startmenu maken
Een eenvoudig menu op de systeembalk om snel programma’ste starten, kun je heel eenvoudig zelf maken. Dat heeft ookal een keer in de Korte Tips & Trucs gestaan en werkt ook inWindows 8.
Ga naar het bureaublad, klik met de rechter muistoets op desysteembalk, kies ‘Werkbalk’ en vervolgens ‘Nieuwe werk‐balk...’. Selecteer vervolgens de map C:Program Files(86).Daarna zie je deze map rechts op de taakbalk en kun je dieopen klappen door op ‘>>’ te klikken. Dit kan ook voor demap ‘Program Files’, waarin de 64‐bits toepassingen staan.
Met wat gepriegel is deze ook links op de taakbalk te krijgenen van een icoontje te voorzien. De details staan op de Giga‐Hits.
Het is zeker niet een super oplossing, maar je kunt het snelzelf maken.

Uitgebreidere oplossing met script etc.
Door een shell‐script en nog wat ‘toestanden’ te maken en tezorgen dat deze bij het opstarten van Windows 8 hun werkdoen, kun je bewerkstelligen dat Windows 8 weer opstartmet het bureaublad. Dit kan aangevuld worden met het een‐voudige startmenu dat hierboven beschreven werd.
De methode is zeker niet erg simpel en heeft ook de beper‐king dat het eenvoudige startmenu erg gebrekkig is. En eenknop om de pc te stoppen, ontbreekt nog. Maar je komt bijhet opstarten wel meteen op het bureaublad uit.
Zie voor verdere details de GigaHits.

Classic Shell 3.6.2
Nu een gratis Open Source oplossing die al snel beschikbaarwas toen de eerste Windows 8‐versies het licht zagen.
Het programma is maar liefst 8 gigabyte groot. Bij het instal‐leren kun je nog wat optisch kiezen of uitzetten. Na het in‐stalleren kun je kiezen uit een XP‐, Vista‐ of Windows 7‐stijlstartmenu. Het programma is beschikbaar in 35 talen, waar‐onder Nederlands. Het installeerde meteen Nederlands.
Daarna heb je meteen het startmenu beschikbaar. Herstartenvan Windows 8 is zelfs niet nodig. Ik koos voor de Windows 7‐stijl en het resultaat leek er sprekend op. Weliswaar met eenstartknop die aan Windows 7, maar ook aan een benzinepompdoet denken.
Het werken met Classic Shell doet sterk aan Windows 7 den‐ken, maar het bevat ook een aantal verbeteringen. Hetoverzicht van ‘Alle programma’s’, bijvoorbeeld, is standaardtrapsgewijs en biedt daardoor een beter overzicht dan hetechte Windows 7‐startmenu. Bovendien zijn allerlei instellin‐gen mogelijk en kun je zelfs alternatieve ‘skins’ toepassen.

Zie ook de preview op de GigaHits. Het is niet mogelijk om indit artikel alle geneugten van Classic Shell te beschrijven.Maar ik wil wel kwijt dit gratis programma een aanrader tevinden.

Classic Shell

Handy Start

http://www.compusers.nl


9

Handy Start Menu 1.73
Dit gratis programma biedt een startknop, maar daarachterzit alleen een overzicht van de programma’s.Een voordeel is dat de (bekende) programma’s keurig in cate‐gorieën worden ingedeeld.
Maar achter de startknop zit geen start/stopknop! En daar‐mee mist het programma toch een essentieel onderdeel.
Als je het toch wilt installeren, pas dan even op: niet meteeneen registry‐programma mee te installeren. Haal dat vinkjedus even weg.

Classic Start Menu 3.87
Dit programma heeft een andere benadering. Het zet hetstartmenu niet linksonder de startknop, maar na opstartenergens op het scherm. Je moet eraan wennen. Evenals bijClassic Shell worden de programma’s trapsgewijs weerge‐geven.
Het programma kost ongeveer $ 20. De maker biedt nog eenaantal soortgelijke programma’s aan.
Naar mijn mening allemaal best leuk, maar ook als dit pro‐gramma gratis zou zijn, bleef toch mijn voorkeur uitgaannaar het meer conventionele Classic Shell.

Pokki for Windows 8
Pokki biedt veel meer dan alleen een startmenu. Het bevatook een aantal aanvullingen op Windows 8. Eigenlijk is heteen soort systeem in een systeem. Compleet met eigen AppStore waar honderden gratis toepassingen in beschikbaarzijn. Het biedt de mogelijkheid om met webtoepassingen ge‐baseerd op HTML5, CSS en Javascript te werken.Maar een belangrijk onderdeel is toch het startmenu, com‐pleet met start/stopknop. Maar dan wel in een Pokki‐uitvoe‐ring.
Pokki is gratis en dat zou ook zo blijven. Misschien zoudensommige apps betaald moeten worden. Installeren is wat om‐slachtig omdat eerst de laatste versie wordt gedownload.Maar gezien de frisse aanpak is Pokki zeker de moeite van hetverkennen waard. Of je het daarna blijft gebruiken, is vooraleen kwestie van smaak.

Stardock Start8
Ook dit is een bekende. Helaas niet helemaal gratis, maarvoor de prijs van $ 5 zeker geen miskoop. Maar je mag heteerst een poosje gratis uitproberen.

De installatie gaat heel vlot. Daarna worden meteen eventu‐ele updates aangeboden. En je kunt een aantal instellingennaar wens aanpassen.
Ook Stardock Start8 biedt een startmenu dat heel veel over‐eenkomt met dat van Windows 7. En het werkt prima. Maareerlijk gezegd heb ik de mogelijke voordelen ten opzichtevan Classic Shell niet echt kunnen ontdekken.

Conclusie
Windows 8 biedt met wat aanvullingen uitstekende mogelijk‐heden voor gebruikers van een muis. Van belang is daarbijhet openen van het bureaublad bij het opstarten vanWindows 8 en dus het Modern UI met de 'tegeltjes' over teslaan. Ook een overzichtelijk startmenu met aan/uitknop isdaarbij van belang. Dit kan veel muisbewegingen en klikkenvermijden.
Om dit te bereiken, is een keur aan programma’s beschik‐baar. In dit artikel zijn enkele daarvan besproken, met alsdoel de sfeer te kunnen proeven en een idee te geven van demogelijkheden. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.Op GigaHits 2012‐6 zijn in totaal ca. 20 programma’s opge‐nomen, zodat je zelf naar hartenlust kunt experimenterentotdat je jouw favoriet gevonden hebt.

Stardock

Pokki

http://www.compusers.nl


10

Upgrade naar Windows 8
Wordt dit het nieuwe tegeltableau?

Jan den Ouden
Eind oktober 2012 heeft Microsoft een nieuwe versie van het

besturingssysteem MS Windows 8 gelanceerd, met op het eerste gezicht
allerlei vernieuwingen, die in de reclame alle aandacht krijgen.

Als Windows‐gebruiker van het eersteuur sinds versie 1 (nog op floppy’s on‐der DOS) werk ik zelf al jaren naar alletevredenheid met zowel Windows 7, alsop een oudere AMD‐computer met Win‐dows Home XP.Los van alle mediageweld wil ik in ditartikel aandacht schenken aan de vraagof een upgrade de moeite waard is enwat u daarbij te wachten staat.
Om met de deur in huis te vallen: op ditmoment is een upgrade vanaf XP geengemakkelijke zaak en komt ‘die in feiteneer op een volledige herinstallatie vanalle programma’s. Bezin u dus voor uhier aan begint, want het is een behoor‐lijke klus, met een gerede kans om be‐standen kwijt te raken.Verder is het goed om u te realiserendat het nieuwe besturingssysteem vanMicrosoft in essentie weinig meer is daneen nieuwe grafische schil rondom eengeactualiseerde Windows 7‐kern, tenein‐de deze geschikt te maken voor tabletsen smartphones met aanraakschermen,waardoor de meerwaarde voor deWindows 7‐desktopgebruiker op ditmoment beperkt is. Als XP‐ en Vista‐ge‐bruiker heeft u hier echter weinig aan,omdat de overstap naar versie 7 net zoproblematisch is.Deze beperkingen zeggen natuurlijk nietsover mogelijke verdere ontwikkelingenvan Windows 8 en zijn bovendien niet ne‐gatief bedoeld. Windows 7 is een van debeste en gerieflijkste besturingssystemendie op dit moment bestaan, zodat een up‐grade altijd een goede zaak is. Als umaar niet denkt dat het met drie klikkenin een kwartier tijd gebeurd is.

Waarom MS Windows 8?
Het succes van Windows 7 vormde incommercieel opzicht best een probleemvoor Microsoft, want hoe kun je als be‐drijf geld blijven verdienen aan een pro‐duct waaraan nog slechts marginaal ietste verbeteren valt? In een markt waarvoor het eerst sinds jaren de groei uit isomdat de behoefte aan nieuwe desktopsen notebooks een verzadigingspuntheeft bereikt! Antwoord: door de marktte verbreden en dat product geschikt temaken voor andere hardware en markt‐segmenten, zoals smartphones, tabletsen zelfs televisies, kortom, alles metaanraakschermen. Dat is een groei‐

markt, die komende jaren de desktop‐computer zal overvleugelen en waaropdit moment Microsoft nog slecht verte‐genwoordigd is. Windows 8 is het con‐crete antwoord hierop.De vraag of dat zal lukken, is hier nietrelevant. Wel of u als desktopgebruikerhierin mee moet gaan en of het zinvol isom voor thuisgebruik deze nieuwe ver‐sie te installeren.

Argumenten pro en contra
Het antwoord op die vraag hangt af vanwelk besturingssysteem u op ditmoment gebruikt.Is dat Windows 7, dan krijgt u vooraleen grafische schil die niet echt vooreen desktop met muisbediening bedoeldis. Natuurlijk kunt u zich met toetsen‐combinaties behelpen (zie tabel), of viahet nieuwe tegeltableau overgaan op detraditionele desktop er zijn zelfs pro‐gramma’s die dat bij het opstarten au‐tomatisch doen maar de vraag is wat uer dan per saldo mee opgeschoten bent.Daar tegenover staat dat dit nieuwstebesturingssysteem als downloadversievia microsoftstore.com maar € 29,99kost en op DVD € 54,‐ tot € 59,‐ (in bei‐de gevallen als upgrade vanaf een voor‐gaande versie).Gebruikt u Vista of XP, dan gelden ande‐

re overwegingen. Al was het maar om‐dat Microsoft heeft aangegeven binnenafzienbare tijd (waarschijnlijk begin2014) met veiligheidsupdates hiervoorte zullen stoppen en u dus in feite ge‐dwongen wordt om voor die tijd over testappen. Maar ook fabrikanten vanhardware en programmamakers zullenbinnenkort (om dezelfde reden) geenXP‐versies meer leveren en hun onder‐steuning daarvoor beëindigen. Kortom,voor die gebruikers biedt een upgradezeker voordelen. En, zoals gezegd, dekosten zijn te overzien.

Wat heb je nodig?
De minimum hardware‐eisen (volgensMicrosoft) zijn redelijk bescheiden en inessentie gelijk aan die van Windows 7:• processorsnelheid: ten minste 1 GHz;• 1 GB werkgeheugen (32 bit‐systemen(x86) resp. 2 GB (64 bit (x64);• 16 GB vrije schijfruimte (32 bit) resp.20 GB (64 bit);• videokaart met DirectX9;• schermresolutie van 1366x768 pixels;• actieve internetverbinding.Die eisen zijn echter wat optimistischen om echt lekker te kunnen werken iseen snellere processor en vooral meerwerkgeheugen nodig. Reken op hetdubbele en prik zonodig wat bij.

Een ludieke benadering op een Amerikaanse website van een upgrade naar Windows 8.
Dit artikel laat zien dat de werkelijkheid (zeker bij XP en Vista) een stuk weerbarstiger is.
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Wanneer u op dezelfde schijfpartitieook programma‘s wilt installeren, moetu rekenen op tenminste 50‐100 GB vrijeschijfruimte, maar dat zal alleen bijoudere laptops een probleem zijn.Omdat bij Windows 8 is afgezien van aero‐effecten, zal vrijwel iedere computer vande laatste vijf jaar aan de eisen ten aan‐zien van de videokaart kunnen voldoen.Een apart probleem vormt de schermre‐solutie van zgn. ‘netbooks’ met 10 inch‐schermen, die vaak een resolutiehebben van 1024x600 px. Soms kanWindows 8 daarmee overweg en somsniet en u kunt hoogstwaarschijnlijk geenApps installeren.Ten slotte een actieve internetverbin‐ding, ook wanneer u vanaf DVD instal‐leert. Want in tegenstelling totvoorgaande versies is nu een activeringtijdens de installatie nodig (en is de 30dagen proeftijd vervallen).

Proefversie
Wanneer u twijfelt, probeer eerst de in‐stallatie uit met een (gratis) evaluation‐versie, die 90 dagen geldig is (maarwaarvan u helaas niet kunt upgradennaar een betaalde versie). Volgens Micro‐soft kunt u deze naast een bestaandeWindows‐versie installeren, maar overLinux wordt niet gesproken. Volgens be‐richten op forums loopt u gerede kansdat die gewoon wordt gewist, net alstrouwens uw bestaande Windows‐instal‐latie. Dit laatste schijnt te kunnen ge‐beuren wanneer uw harde schijf nogmet FAT32 geformatteerd is.Microsoft blijft in dat opzicht wispeltu‐rig, dus stel uw geluk niet op de proef enmaak eerst een backup van de inhoudvan uw harde schijf en een image van departitie waarop Windows geïnstalleerdstaat, zodat u na een mislukte installatiede originele situatie kunt herstellen.Zowel voor de proefversie als voor dedefinitieve installatie heeft u een Micro‐soft‐ID nodig; dat bestaat uit een e‐mail‐adres, een zelfgekozen wachtwoord enuw naam. Microsoft controleert of date‐mailadres wel bestaat en stuurt daardan een bevestiging naartoe die moetworden aangeklikt.Hoe u daarmee omgaat, is een persoon‐lijke keuze. Het is daarnaast, met enigdoorzettingsvermogen, mogelijk om zon‐der ID te installeren, maar dan moet uvan een aantal zaken afzien. Om u overte halen gebruikt Microsoft dit e‐mail‐adres + wachtwoord tevens voor de au‐tomatisch aangemaakte SkyDrive en deStore (zonder te informeren of u daarwel behoefte aan hebt) en synchro‐niseert de inhoud daarvan (met wacht‐woorden) automatisch over alle aan dite‐mailadres gekoppelde apparaten.Het gerief dient de mens, met inbegripvan alle veiligheidsrisico’s. Om die redenheb ik zelf voor de door mij voor Com‐pUsers gebruikte laptop bij Google eenapart (gratis) e‐mailadres + drive aange‐maakt, waardoor mijn postvak niet vol‐loopt met allerlei reclameboodschappen,

en dit soort zaken gescheiden blijft vanpersoonlijke informatie. Maar nogmaals,dat is een persoonlijke keuze.

Drie versies
Voor de consument zijn twee versiesvan Windows 8 relevant de Core‐ (of Ba‐sic‐) versie en de Pro‐versie maar op ditmoment levert Microsoft (tijdelijk?) al‐leen de Pro‐versie. De verschillen tussendie twee vindt u in bijgaande tabel envolgens forums komt de Core‐versie ver‐moedelijk niet in de losse verkoop,maar wordt ze alleen op goedkope appa‐raten geïnstalleerd.De Enterprise‐versie is alleen voor be‐heerders van grote bedrijven beschik‐baar en de verschillen met de Pro‐versiezijn voor thuisgebruik niet van belang(of kunnen via derden worden nageïn‐stalleerd). Het belangrijkst is de inge‐bouwde mogelijkheid om hetbesturingssysteem op een USB‐stick teinstalleren, zodat u uw eigen werkomge‐ving onafhankelijk van een specifiekecomputer overal mee kunt nemen. Voormanagers die de aardbol rondvliegenwellicht een must (maar ook met ande‐re programma’s te realiseren).In alle versies ontbreken een aantalzaken die in Windows 7 wel aanwezig wa‐ren, en die met name betrekking hebbenop codecs voor het afspelen van muzieken video. Die moeten in de Store apart(betaald) gedownload worden, of u ge‐bruikt hiervoor een ander programma.Bij de downloadversie betreft het eenupgrade vanaf een werkend Windows‐systeem (XP SP3 of later), waarvoor uvoorafgaand aan de installatie bij Micro‐soft moet inloggen.Ook bij de DVD‐versie is een actieve in‐ternetverbinding nodig, omdat eerst deWindows‐versie en de compatibiliteitworden gecontroleerd, ontbrekende dri‐vers gedownload worden en de product‐key moet worden ingevoerd. Integenstelling tot voorgaande versies isde gebruikelijke proefperiode van 30 da‐gen vervallen.

Voorbereiding
De installatie van een besturingssysteem(ook van een upgrade) is een complexezaak, waarbij van alles miskan gaan, en Windows 8vormt hierop geen uitzon‐dering.Wat drivers betreft heeft Mi‐crosoft de afgelopen jareneen enorme databank voorallerhande apparaten aange‐legd, waaruit tijdens de in‐stallatie via internetonderdelen worden gedown‐load, zodat u zich de zoek‐tocht daarnaar veelal kuntbesparen. Daarentegen vra‐gen steeds meer programma’som een aan een specifiekecomputer gekoppelde active‐

ring en loopt u tegen problemen opwanneer u (zonder de‐installatie) diewilt herinstalleren.Vanaf Windows 7 zou u eventueel op uwgeluk kunnen vertrouwen en de upgradedaar direct overheen kunnen zetten,maar ook hier wordt aangeraden omeerst een image van uw harde schijf temaken, zodat u de originele uitgangssi‐tuatie kunt herstellen.

Schone installatie
Omdat Windows 7 en 8 technisch andersin elkaar zitten dan Windows XP en Vis‐ta, kunnen in dat geval hooguit watpersoonlijke instellingen meegenomenworden. De rest moet opnieuw geïnstal‐leerd worden, zodat dit in de praktijkneerkomt op een ‘schone’ installatie.Begin daarom met zoveel mogelijk be‐standen veilig te stellen op een tweedeharde schijf, een externe usb/netwerk‐schijf of een Skydrive. Bekijk ook uwharde schijf eens kritisch met een pro‐gramma als SeagateTools of Crystal‐Diskinfo. Geeft dat een waarschuwing,dan wordt het tijd voor een nieuwe har‐de schijf.Bij microsoft.com/nl‐nl/download kuntu Windows Easy Transfer for Trans‐ferring from Windows XP downloaden.

Overzicht functies Core Pro
Programmarichtlijnen ‐ +
Harddiskversleuteling ‐ +
Domeinlidmaatschap ‐ +
DVD‐weergave ‐ +
Bestandsversiebeheer + +
Bestandsversleuteling EFS ‐ +
Geavanceerde netwerkshares + +
Groepsrichtlijnen ‐ +
Hyper‐V (virtualisatie) ‐ +
Systeemimage in netwerk ‐ +
ISO / VHD‐mount + +
Media Player (niet in N‐versie) + +
Tabblad Beveiliging + +
Remote Desktop Server ‐ +
Talen achteraf instellen + +
Samenvoegen van harddisks + +
VHD‐boot + +
Virusscanner + +
Installatie op usb‐stick ‐ ‐
x86‐programma’s + +
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Installeer dit op de XP‐computer, volgde aanwijzingen op, maak uw keuze ensla de gegevens op een externe schijfop. Dit betreft (nogmaals) alleen per‐soonlijke bestanden, en geen program‐ma’s. Het is ook in Windows 8ingebouwd, zodat u (na installatie) degekozen bestanden kunt terugzetten.Een apart probleem vormen e‐mails, diesoms wel en soms niet goed wordenmeegenomen. U kunt die (nogal diepweggestopte) bestanden weliswaar uit‐graven en opslaan, maar aangeradenwordt daarvan een aparte backup te ma‐ken met het gratis MailStore (www.mail‐store.com) dat met talrijkee‐mailformaten overweg kan en waarinu hele bibliotheken met zoekfunctieskunt aanleggen.
Alle programma’s zullen opnieuw geïn‐stalleerd moeten worden. Een handigprogramma is ‘The Magical Jelly Bean KeyFinder’ (www.magicaljellybean.com), datde productcodes van alle geïnstalleerdeprogramma’s voor u verzamelt. Bij som‐mige programma’s kunt u volstaan methet opnieuw invoeren van de productco‐de, andere (zoals Adobe) vergen eersteen deïnstallatie (en afmelding per in‐ternet) voor een herinstallatie. Zoekdeze gegevens bij elkaar voordat het be‐wuste programma gewist wordt en kijkop de website of er inmiddels een nieu‐were versie beschikbaar is en tegen wel‐ke voorwaarden u daarover kuntbeschikken. In een noodgeval kunt u hetstraks via de comptabiliteitsmodus alsXP‐programma installeren.

Download
Na al deze voorbereidingen is de aan‐koop en installatie van de downloadver‐sie een vrij simpelrechttoe‐rechtaan‐gebeuren. Log in opde Nederlandse versie van microsoftsto‐re.com en klik op ‘Downloaden’. In te‐genstelling tot wat u (wellicht)verwacht, wordt dan de Windows 8 Up‐grade Assistant gedownload, die u op debetreffende XP‐computer moet installe‐ren en starten.Dit programma controleert of uw com‐puter (en programmatuur) aan deWindows 8 standaard voldoet en geeftde resultaten daarvan (helaas erg on‐duidelijk) op het scherm weer. Die con‐trole duurt om mij onduidelijke redenenvrij lang. Lees die aanwijzingen door opincompatibele hardware of software.Daarna wordt u gevraagd welke bestan‐den en gegevens u wilt handhaven viaeen vereenvoudigde versie van het trans‐ferprogramma. Bij XP en Vista zullendat er niet veel zijn.Vervolgens komt u in de aankoopmoduleterecht. Vergeet niet hier uw productkey te noteren, want die zult u straks(handmatig) moeten invoeren. Microsoftstuurt overigens een bevestiging van uwaankoop (met deze product key) naarhet door u opgegeven e‐mailadres.De download begint direct daarna, waar‐

bij u gevraagd wordt hoe uWindows 8 wilt installeren.Dat kan rechtstreeks, maarmijn advies is om te kiezenvoor ‘Later installeren’ enbij gevraagde media ‘Iso’ en‘Opslaan’ aan te klikken.Na afloop kunt u deze ISOop een DVD branden ensamen met de product keybewaren. Omdat die down‐load (van 2 à 3 GB) besteven kan duren, zou ik zon‐der snelle internetverbin‐ding de DVD‐versieprefereren.Zowel de gebrande als de gekochte DVDkunt u later gebruiken om een vastgelo‐pen Windows via de herstelmodus te re‐pareren. Naar mijn ervaring werkt datbehoorlijk goed, veel beter dan bij XP.

Installatie
Plaats de DVD in de computer en laatdeze hiervan opstarten (zonodig eerst bi‐os‐instellingen aanpassen).Na het welkomstscherm wordt u ge‐vraagd de product key in te voeren enof u de laatste updates bij het installe‐ren wilt integreren, en daarna nogmaalsom de product key in te voeren.Nadat u akkoord bent gegaan met deleveringsvoorwaarden wordt u gevraagdwelke bestanden en gegevens u wilt be‐houden, waarna u op het volgendescherm ‘Installeren’ kunt aanklikken.Dat levert genoeg tijd voor een forsebak koffie.Na afloop van de installatie start decomputer zelf opnieuw op en wordt ueen aantal persoonlijke gegevens ge‐vraagd. Kies in eerste instantie voor‘Express’, omdat u deze ook later kuntaanpassen.Gevraagd wordt een inlognaam en eenwachtwoord en noteer die bij de productkey, zodat u deze later kunt terugvinden(maar laat dit soort gegevens nooit bijeen computer rondslingeren).Verder wordt u gevraagd te kiezen tusseneen aanmelding met uw Microsoft‐ID ofals locale gebruiker. In het eerste gevalwordt automatisch alles met alles via hetweb verbonden en gesynchroniseerd, inhet tweede geval moet u zich handmatigaanmelden (wel zo veilig).De installatie is dan in principe afge‐rond, maar bij een upgrade vanaf XP enVista zult u de meeste programma’s op‐nieuw moeten installeren en uw persoon‐lijke bestanden terugzetten. HoewelWindows 8 een robuust systeem is, kandit met name bij oudere programma’swel eens verkeerd gaan, dus vergeetniet regelmatig een herstelpunt te ma‐ken. Eventueel kunt u uitwijken naar decompatibiliteitsmodus.Wanneer dit gebeurd is, kunt u de nieu‐we Windows‐versie gaan verkennen.In het begin is dat best wennen, maarervaren Windows 7‐gebruikers zullenzich op de desktop en onder de motor‐kap snel thuis voelen.

Toetscombinaties in Windows 8
Windows‐toets StartschermWindows + B Terug naardesktopWindows + C Charms‐menuWindows + D Naar desktopWindows + E VerkennerWindows + F Zoeken naarbestandenWindows + H Charms‐menudelenWindows + I Charms‐munuinstellingenWindows + J Charms‐menuapparatenWindows + L VergrendelenWindows + P TweedebeeldschermWindows + Q Zoeken naarAppsWindows + R UitvoerenWindows + T Bladeren doortaakswitcherWindows + W Zoeken naarinstellingenWindows + X RudimentairstartmenuWindows + Y Bladeren doorberichtenWindows + Z SnelmenuWindows + PrtScn Screenshot (inmap Afbeel‐dingen)Windows + Enter SpraakuitvoerWindows + Komma Snelle blik opdesktopWindows + Spatiebalk TaalinstellingenWindows + Pause Configuratiescherm/systeemWindows + Plus VergrootglasWindows + Punt Verplaats Appnaar rechtsWindows + Tab TaakoverzichtWindows + Cijfer Start program‐ma op TaakbalkWindows + F1 Windows HelpAlt + F4 Sluit actievevenster/taak

Windows 8 is prima te bedienen met een
touchscreen (maar welke desktop/laptop is
daar nu al mee uitgerust) en met de muis
lukt het ook wel, maar met bovenstaand
toetsencombinaties gaat het allemaal snel‐
ler en directer.
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Ready … Set …
Arda Gerkens

directeur/bestuurder HCC

We staan alweer in de startblokken voor volgend jaar. Aan de hand van
vier thema’s worden er interessante bijeenkomsten, workshops,
filmpjes en stappenplannen opgezet. Het wordt spannend … Met de
Windows 8‐introductiebijeenkomsten en de hulpdagen hebben we al
een klein stukje van de blauwdruk ingevuld. De blauwdruk die we er
elk kwartaal weer bij zullen pakken om aan een thema invulling te
geven. Maar voor het eerste kwartaal van 2013 wordt het echte
startsein gegeven.
Social Media zal van januari t/m maart het centrale thema zijn. We
helpen iedereen met de basis van Facebook, Twitter en LinkedIn. Want
hoe maak je een account aan? Hoe moet je een foto uploaden? En wie
kan deze dan allemaal bekijken? En het is toch eigenlijk wel heel leuk
om met je kinderen berichten en foto’s uit te wisselen. Zo was ik
laatst in gesprek met een kennis, die naar eigen zeggen ‘de leeftijd
om social media te gebruiken gepasseerd was’. Na enige overreding
heeft zij toch (met een beetje hulp) een Facebook‐pagina aangemaakt
en kan nu genieten van de berichtjes, foto’s en filmpjes van haar
kinderen en kleinkinderen. Ze heeft geloof ik wel tien keer haar
ongelijk aan me toegegeven. Want ondanks dat je zelf misschien niet
erg actief bent op social media, kan het toch leuk zijn om mee te
kijken en te genieten van de dingen die anderen plaatsen. De schilde‐
rijen van je tante, de verjaardagstaart van je buurjongetje of het
nieuwe dansje van je nichtjes. Het blijft leuk dat alles zo makkelijk
gedeeld kan worden.
Met de feestdagen in het verschiet moest ik aan het volgende denken.
Vorig jaar rond deze tijd werd ik via Facebook attent gemaakt op ‘the
digital story of the nativity’ oftewel: het digitale verhaal van de ge‐
boorte van Christus, dat ruim 12 miljoen keer bekeken is op YouTube.
Echt een geestig filmpje waarin het kerstverhaal wordt verteld door
middel van alle hedendaagse (social) media: Facebook, Twitter, YouTube,
Google, Wikipedia, Google Maps, Gmail, Foursquare en Amazon. Je
kunt het filmpje terugkijken via www.hcc.nl/digitaalkerstverhaal.
Zeker leuk om even te doen (ook al heb je ’t al een keer gezien).
Ik wens jullie allen fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

Arda Gerkensdirecteur/bestuurder HCC

HCC! in de buurt
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GigaHits 20126
Henk van Andel

Het jaar zit er bijna weer op. En we slui‐ten een succesvol GigaHits‐jaar af. Hetteam van tien previewers en de eind‐redactie wisten telkens een interessanteGigaHits‐DVD, met vele honderden nieu‐we programma’s erop, uit te brengen ineen strak tijdschema. Bovendien werdondersteuning verleend aan de Plat‐forms voor de vier ‘specials’ die tijdensde HCC‐verenigingsdag in Den Bosch hetlicht zagen. Namens het bestuur en ze‐ker ook namens jullie willen we alle vrij‐willigers van harte bedanken voor huninzet.

Win8‐startknop
Velen zijn inmiddels overgestapt opWindows 8, dat tot eind januari voorslechts € 30 gedownload kan worden. Envelen zijn van plan dat alsnog te doen.Maar eigenlijk is Windows 8 met zijn ‘te‐geltjes’ vooral bedoeld voor aanraak‐schermen. Staan de gebruikers vaneen muis nu in de kou?
Als het aan Microsoft ligt: ja.Maar veel actieve en slimmeprogrammeurs hebben eenoplossing bedacht. Er zijninmiddels legio program‐ma’s en ‘trucs’ om hetModern UI (de ‘tegel‐tjes’) bij het opstartenvan Windows 8 over teslaan en de oude ver‐trouwde startknop weerterug te toveren. Datscheelt de muisgebrui‐kers een heleboel heener weer klikken.
Op deze GigaHits hebbenwe 20 van dit soort pro‐gramma’s verzameld (‘+Win8 startknop’). De meestezijn gratis. En de één is nog ef‐fectiever dan de andere. Er zijnprogramma’s bij die tevens een aan‐tal functies aan Windows 8 toevoegen.En er zijn zelfmaak‐trucs met scripts endergelijke.

Zelf vind ik het open source‐programmaClassic Shell een aanrader. Lees ook hetartikel ‘Starten met Windows 8’ in dezeSoftwareBus.

Nog meer voor Windows 8
Laten we beginnen met Windows 7. Benje nog niet toe aan Windows 8, maar wil

je wel net doen alsof je het al hebt?Kijk dan in de rubriek ‘Windows/Win8look voor Win7’. Hier vind je allerleiprogramma’s die Windows 7 als tweedruppels water op Windows 8 doen lij‐ken. Inclusief de Modern UI. Och, afge‐zien van de toespitsing op aanraak‐schermen brengt Windows 8 eigenlijkweinig spectaculair nieuws ten op zich‐te van Windows 7.
Maar als je Windows 8 al hebt, is er ookaan je gedacht. Zie de rubriek‘Windows/Win8 Software’. Hier staateen aantal programma’s omWindows 8 te tweaken en te ver‐fraaien.

Lezingen
Ook nu vervolgen we dereeks met video‐op‐names van tien lezin‐gen van de Mega‐CompUfair van 27september in De Bilt.Speciaal voor de thuis‐blijvers en degenendie het nog eens rustigwillen volgen. Omruimte te besparenhebben we nu devideo’s gecomprimeerdtot MP4‐bestanden. Demeeste afspeelprogram‐ma’s kunnen deze afspelen.

Samen met de vorige GigaHitshebben we nu dan vier van de tienlezingen gehad. De volgende GigaHitszal de rest bevatten, want anderskomen we er voor de volgende CompU‐fair niet doorheen.
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Ubuntu MRT
Ubuntu is nog steeds de meest succes‐volle Linux‐distributie. Het komt boven‐dien uit in vele smaken en toegespitstop een bepaald toepassingsgebied.

Nog weinig bekend is de Ubuntu Malwa‐re Removal Toolkit. Deze ca. 600 MB gro‐te ‘distro’ hebben we daarom ‘bootable’op deze GigaHits geplaatst.
Ubuntu MRT is vooral bedoeld omWindows‐systemen van malware te be‐vrijden. Er zijn zelfs speciale program‐ma’s voor de registry en SysInternals.

Het is wel handig om enige kennis tehebben van de ‘command line’.

Verdere inhoud
Deze keer brengen we weer ca. 450nieuwe programma’s. Verdeeld overheel veel toepassingsgebieden.
Dit keer zijn dat ongeveer 50 Android‘apps’. Ook de rubriek Audio en Muziekis deze keer ruim bedeeld met ca. 40nieuwe programma’s. In de rubriek ‘Be‐standsbeheer/Herstel bestanden’hebben we ca. 15 programma’s ver‐zameld om gegevens terug te toveren.Kijk ook even in de rubriek ‘Hardware/

Harddisk’ met ca. 10 programma’s als jeeen hele schijf wilt herstellen.

Nog niet verslingerd aan de tegeltjesvan Windows 8? Dan hebben we wellichtwat voor je in ‘Bureaublad (Desk Top)/Beheer’. Hier tref je een aantal pro‐gramma’s aan om je bureaublad te ver‐beteren, tot en met (extra) virtueledesktops.

Ook interessant is de rubriek ‘Internet/Anoniem surfen’ en ‘Internet/Browsers’.Samen goed voor zo’n 20 programma’s.Vooral bedoeld om veilig (en zo je wilt‘stiekum’) en comfortabel te surfen.De programmeurs komen ook ruim aan

bod. We hebben Lazarus voor zowel Li‐nux als Windows op de GigaHits gezet.Lazarus is een uitgebreide gratis versievan Pascal en geschikt voor diverse‘platforms’(processors). Ook Xpower++,een ‘rapid development tool’, is erbij.
Voor de DigiVideo‐liefhebbers zijn erweer ca. 40 programma’s om van te ge‐nieten. Neem je camera en zet tijdensde feestdagen je beste beentje voor!
En voor de bètamensen en techneutenonder ons staan in de rubriek ‘Weten‐schap en techniek’ de uitgebreide pro‐gramma’s FreeMat 4.2b en ProjectLibreProject Management. Beide zijn letter‐lijk en figuurlijk programma’s vanformaat!

Windows 8 ‐ 20x ‘naar de (start)knoppen’;
zie GigaHits 2012‐6
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Spelen in Linux met Windows
Hans Lunsing

‘Linux. Ik weet dat het heel goed is, dat het gratis is, dat je het zonder
beperkingen kunt gebruiken, dat het een prima alternatief is voor Windows,

en dat er heel veel software voor is, maar helaas, het is niet voor mij.Want
mijn lievelingsprogramma, waar ik echt niet zonder kan, is er niet voor Linux.’

Herkent u zich in deze verzuchting? Wanhoop niet! Er is Wine,een softwarepakket voor Linux dat het mogelijk maakt omWindows‐programma’s te draaien in Linux.
De naam ‘Wine’ staat oorspronkelijk voor ‘Wine Is Not anEmulator’ (Wine is geen emulator), als recursief acronym eentypisch Unix‐grapje. Wine emuleert Windows niet, maar is alshet ware een vermomming van Linux, zodat Windowsprogramma's denken dat ze met Windows te maken hebben.Die vermomming faalt wel eens, maar is na bijna twintig jaarwerk toch zo goed dat heel veel Windows programma's zicher door laten bedotten.De website van Wine, http://www.winehq.org, heeft eenApplication Database (AppDB) waarin je voor veel Windowsprogramma's kunt opzoeken hoe goed ze in Wine werken. DeAppDB is samengesteld op basis van opgaven van gebruikers.Mocht van een programma worden aangegeven dat het nietof niet goed werkt, dan is het goed om even naar de datumvan de opgave te kijken. De ontwikkeling van Wine is vooralde laatste jaren zo snel gegaan dat een opgave van vóór 2011eigenlijk niet meer betrouwbaar is. Probeer het programmadan gerust, het kan best zijn dat het inmiddels wel werkt.

Er zijn verschillende grafische gebruikers‐inter‐faces (GUI’s) voor Wine waarmee installatie engebruik van Windows‐programma's een fluitjevan een cent wordt. Eén daarvan is een open‐source programma met de naam PlayOnLinux,ofwel: Spelen in Linux. Het was oorspronkelijk bedoeld omgemakkelijk Windows‐games te kunnen spelen in Linux, maarde makers hadden al snel door dat het ook prima voor andereWindows‐programma’s werkt.Voor de belangrijkste Linux‐distributies is PlayOnLinuxgemakkelijk beschikbaar. In Ubuntu kan het gewoon vanuithet Software Centrum worden geïnstalleerd. Zoek op ‘playon‐linux’, klik er dan op en kies voor ‘Meer informatie’. U zietdan het beeld van onderstaande afbeelding. Kies daarin voor‘Installeren’. Eenmaal geïnstalleerdkunt u het op de inUbuntu gebruikelijkewijze starten: klik opDash home, zoek naarplayonlinux en klik ophet pictogram. Het ismisschien een goedidee om het programmazo gauw het draait inde starter vast tezetten. Dan kunt uPlayOnLinux voortaanmet één muisklikstarten. Klik daartoemet de rechtermuisknop op hetPlayOnLinux pictogramin de starter en kies ‘Instarter vastzetten’.

De eerste keer zal PlayOnLinux constateren dat u het nieteerder hebt gebruikt en een wizard starten om u te helpenmet het voorbereiden van de PlayOnLinux‐werkomgeving.Daarbij zal PlayOnLinux de voornaamste Microsoft letter‐typen installeren en wordt u gevraagd akkoord te gaan metde bijbehorende EULA (End User License Agreement). Naafloop ziet u het eenvoudige hoofdvenster van PlayOnLinux(afbeelding hieronder).

Het bovenste menu (Bestand t/m Help) heeft betrekking opPlayOnLinux zelf, terwijl het menu daaronder, met depictogrammen, (Uitvoeren t/m Snelkoppeling) betrekkingheeft op te installeren en geïnstalleerde Windows‐programma's. Laten we maar eens beginnen met hetinstalleren van een programma door op de knop Installerente klikken. In een nieuw venster verschijnt dan hetPlayOnLinux Installatiemenu (afbeelding hieronder).
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Ongeveer 75 programma's en enige honderden games wordendoor PlayOnLinux ondersteund. Dat houdt in dat PlayOnLinuxu alles wat voor installatie en werking van een programmamoet worden gedaan uit handen neemt. Al die ondersteundeprogramma's zijn keurig onderverdeeld in categorieën die inhet linker paneel staan. Als een van de categorieën wordtgeselecteerd, verschijnt een lijst van programma's in hetbovenste paneel rechts. Na selectie van een van die program‐ma's wordt in het onderste paneel rechts een beschrijvinggetoond. Dat wil zeggen als er een beschrijving is, want vaakstaat er alleen maar ‘No description’, ‘geen beschrijving’dus. Als u PlayOnLinux opdracht geeft een programma teinstalleren, zal het dat programma en mogelijk nogbenodigde hulpsoftware, zoals programma‐bibliotheken,downloaden en installeren, tenminste als het programmagratis is. Dat geldt niet voor alle ondersteunde software. Zostaan in de lijst ook Adobe Photoshop, Dreamweaver enMicrosoft Office. In die gevallen zult u zelf voor het instal‐latiebestand moeten zorgen en vraagt PlayOnLinux u bij deinstallatie naar de lokatie van dat bestand.Bij wijze van voorbeeld zullen we nu Microsoft Paintinstalleren, onder ‘Grafisch’. PlayOnLinux doet dat met eeninstallatiewizard, waarvan het startvenster wordt getoond inonderstaande afbeelding.

Na klikken op volgende blijkt eerst Wine te worden gedown‐load, uitgepakt en geïnstalleerd in de lokale PlayOnLinuxmap van de gebruiker. Dat is natuurlijk eenmalig. Daarnavolgt alles wat bij Microsoft Paint hoort, en na korte tijd ishet al gebeurd. Microsoft Paint staat nu in het hoofdvenstervan PlayOnLinux (afbeelding 5). U start het programma doorer op te dubbelklikken of door het te selecteren en op‘Uitvoeren’ te klikken. Bovendien is een Microsoft paint‐pictogram op het bureaublad geplaatst vanwaar hetprogramma ook kan worden gestart.

PlayOnLinux zet al z’n bestanden in een verborgen map inuw thuismap met de naam .PlayOnLinux (let op de puntwaarmee de naam begint). Voor elk geïnstalleerd programmamaakt het een virtuele C:‐schijf. Die vindt u onder.PlayOnLinux/wineprefix/<programmanaam>/drive_c. HetLinux‐bestandssysteem is beschikbaar als Z:‐schijf, maar inde bestandsdialoog van een programma (bijvoorbeeld voorhet bewaren van een tekening) ook op de gewone manierzonder schijfletter.
Het zou me niet verbazen als u vindt dat de letters in hetMS‐paint‐venster wel erg klein zijn. U kunt ze gelukkig grotermaken. Klik daartoe na selectie van MS paint op Configu‐reren.en ga in het configuratievenster naar het tweedetabblad met de naam Wine (zie afbeelding).

Kies dan Wine configureren. Het Wine configuratievensterverschijnt (afbeelding hieronder). Ga naar tabblad Grafischen vervolgens naar het vak Screen resolution. De slider staathelemaal links op 96 dpi. Door hem naar rechts te verplaat‐sen (meer dpi) worden de letters groter.

Zoals u in het installatievenster van PlayOnLinux misschien alzag, is het ook mogelijk niet door PlayOnLinux ondersteundeprogramma's te installeren. Een leuke om te proberen isIrfanView. Irfanview heeft de Microsoft Visual C bibliotheekmfc42 nodig. Tijdens de installatie kunt u opgeven dat een ofmeer bibliotheken moeten worden geïnstalleerd. Kies in dedaarna getoonde lijst voor POL_Install_mfc42, en vervolg deinstallatie. Maak aan het eind een snelkoppeling voori_view32.exe en noem hem IrfanView. Succes!
Er is nog veel meer mogelijk met PlayOnLinux en met Winevia PlayOnLinux, maar ik laat het aan u over om opverkenning te gaan. Veel plezier met Spelen in Linux!
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Vol verwachting klopt ons hart
wordt het een Android‐, iOS 6‐ of Windows 8‐apparaat?

Ernst Roelofs
De goedheiligman is weer in het land en wellicht wilt u een mooi elektronisch
apparaat in uw schoen vinden. Daarmee wordt niet alleen ú gelukkig, ook voor

de pieten zijn al die lichtgewicht mobiele apparaten een uitkomst. Klein en
licht, zodat er lekker veel in de zak passen en het toch niet te zwaar wordt op

het dak. Sinds de komst van Windows 8 is de keus aan mobiele apparaten
groter dan ooit, waardoor het lastiger kiezen wordt.

Allereerst de vraag wat voor u het be‐langrijkst is. Het besturingssysteem,waarbij u vervolgens het best bij u wen‐sen passend apparaat zoekt, of is het ap‐paraat voor u het belangrijkst en neemtu het besturingssysteem voor lief?

Enorm aanbod
Er is inmiddels een enorm aanbod aangoedkope en dure tabletcomputers ensmartphones. Enkele fabrikanten zijn on‐der anderen: Apple, Samsung, Asus enArchos. Voor tablets zijn er sinds kortdrie besturingssystemen: iOS6, Android4 en Windows 8.Alle drie de besturingssystemen hebben,net als apparaten die onder dat speci‐fieke besturingssysteem werken, hun ei‐gen voor‐ en nadelen. Daarnaast is heteen kwestie van smaak. Helaas is het(nog) zo dat apparaat en besturings‐sys‐teem vaak onlosmakelijk aan elkaar ver‐bonden zijn. Op een iPad zal hetAndroid‐besturingssysteem niet sneldraaien en omgekeerd kun je op een As‐us‐ of Samsung‐tablet geen iOS 6 instal‐leren. Ook dualboot is, als het almogelijk is, alleen weggelegd voor men‐sen die van experimenteren houden.Dat is op zich best jammer, want eenmultiboot‐systeem zou wel eens erg aan‐trekkelijk kunnen zijn. Voor zakelijk ge‐bruik is Windows 8, gecombineerd metOffice en de (zakelijke) software die al‐leen onder Windows draait, ideaal.

Ontwikkeling van apps
Daartegenover staat de grote hoeveel‐heid relatief goedkope apps die voor An‐

droid en iOS beschikbaar zijn en zowelthuis als op het werk hun diensten kun‐nen bewijzen. Microsoft kan dan ook be‐ter z’n energie stoppen in hettoegankelijk maken van Windows 8 vooriOS en/of Android, dan erop hopen datontwikkelaars ook voor een derde bestu‐ringssysteem apps zullen ontwikkelen.

Bij Apple zie je al meer dat beide bestu‐ringssystemen naar elkaar toe groeien.Toch is het nog niet mogelijk om als ge‐bruiker apps op een Mac (OSX 10.8) tegebruiken, en omgekeerd kun je op jeiPad geen software van je Mac gebrui‐ken. Wel heeft Apple een aantal pro‐gramma’s, zoals Numbers, ook voor deiPad/iPod en iPhone uitgebracht.De verschillen tussen Android en iOS ende bij die besturingssystemen gangbareapparaten werken in elkaar door. VoorApple’s iOS zijn alleen de apparaten vanApple zelf verkrijgbaar: de iPod, iPhone,iPad en de iPad mini. Voor Android zijner verschillende fabrikanten die vaakhun eigen aanpassingen maken. Micro‐soft, ten slotte, maakt zelf tablets endaarnaast is er een groeiend aanbod aanfabrikanten die tablets en/of computersmaken waarop Windows 8 (en Office, detroefkaart van Microsoft) draait.

Vergelijking Android ‐ iOS
Hieronder enkele voor‐ en nadelen vanAndroid in vergelijking tot Apple’s iOS.Android is:• Flexibeler, zowel qua software alshardware:Accu van de meeste mobiele tele‐foons is (in tegenstelling tot tablets)

gemakkelijk te verwisselenIn de regel geen eigen aansluitingenmaar een micro‐USB‐aansluitingVaak kan de opslagruimte met een(micro‐) SD‐kaartje uitgebreidworden• Updates duren hooguit 1 tot 2 ver‐sies waardoor updates van de appsmoeten komen• Toestelspecifieke aanpassingen vanhet besturingssysteem, waardoor ap‐paraten met hetzelfde besturingssys‐temen in functionaliteit kunnenverschillen• Apps schaf je min of meer per appa‐raat aan• Lang niet altijd op een Mac aan tesluiten• Meer gratis apps, maar niet alle iOS‐apps zijn ook voor Android beschik‐baar (en omgekeerd)• Apparaten van Apple zijn goed opelkaar afgestemd en bestanden kun‐nen op de verschillende platforms ge‐makkelijk gesynchroniseerd worden• Updates zijn in de regel overmeerdere jaren mogelijk• Alle aangeschafte software, maar ookb.v. muziek, zijn door alle (gezins)le‐den te gebruiken als die van hetzelf‐de iTunes account gebruik maken• Apple gebruikt voor zijn smartphonesen tablets een eigen aansluiting,maar is daarin helaas niet uniek;Samsung heeft dit gekopieerd voor detablets. USB en HDMI ontbreken bijb.v. de Note 10.1; daarvoor moetenspeciale stekkers aangeschaftworden, die niet alleen geld kosten,maar ook nog eens onhandig uit‐steken en daardoor kwetsbaar zijn.
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Windows 8
• Windows 8 is tot nu toe het enige be‐sturingssysteem dat zowel op tablet‐computers als op reguliere desktop‐en laptophardware draait• Office draait alleen onder Windows;onder Android en iOS zijn wel apps be‐schikbaar die met Office‐documentenoverweg kunnen, maar qua functi‐onaliteit in het niet vallen bij die vanhet volledige Office‐pakket• (veel) Windows‐programma’s zullenook onder Windows 8 draaien.

En dan is er Samsung
Androïd 4 & Note. Een bijzondere tablet‐computer en vooralsnog uniek in zijnsoort is de Note‐familie van Samsung.Zowel de mobiele telefoon (Galaxy Note1 en 2) als de tabletvariant (Galaxy Note10.1) kunnen bediend en ‘beschreven’worden met een drukgevoelige pen.

Deze apparaten worden geleverd met ex‐tra software, waar je als creatievelinggoed mee uit de voeten kunt. Ook destudent en zakelijk gebruiker zullen deNote weten te waarderen.
Met de app S‐Note kun je zowel handge‐schreven aantekeningen maken als te‐gelijkertijd geluid opnemen. Dat is nietalleen erg handig als je een (hoor)colle‐ge wilt opnemen, maar ook om tijdenseen werkoverleg, vergadering of inter‐view aantekeningen te maken. Ook han‐dig is de mogelijkheid om van alle docu‐menten een ‘foto’ te maken, waarin jevervolgens met de pen aantekeningenkunt maken.

Samsung versus Apple en Asus
Toch is ook de Note 10.1 niet ideaal.Het beeldscherm blijft qua resolutieachter bij de topmodellen van concur‐renten als Apple en Asus, en helaas is er,net als bij de iPad, een aparte stekkernodig om randapparatuur aan te kunnensluiten. Gelukkig is het, in tegenstelling

tot de iPad, wel mogelijk de opslag‐ruimte met behulp van een micro‐SD‐kaart uit te breiden.

Laptop versus tablet
Er zijn twee grote verschillen met eenlaptop:a. het ontbreken van een toetsenbord enb. de veel geringere kracht van deprocessor en grafische kaart, al zaldie in de komende jaren ongetwijfeldtoenemen.

Nu al zijn de tablets goed uitgerust voorde dingen waarvoor je geen ‘zware’computer nodig hebt, zoals het bekijkenvan foto’s en film, het typen van qua op‐maak niet al te complexe teksten ennatuurlijk het lezen van e‐mails.
Een tablet is licht qua gewicht en je hebtgeen last van een in de weg zittendtoetsenbord. Met een tablet hoef je nietmeer voor iedere taak achter de com‐puter te duiken. Je kan nu werken op debank, maar ook onderweg in trein of bus.
De afwezigheid van een fysiek toetsen‐bord wordt opgevangen door een virtu‐eel toetsenbord. Voor niet al te groteteksten werkt dat prima. Omdat alletablets een touchscreen hebben, willen

de pijltjestoetsen op het toetsenbord,om ruimte te besparen, nog wel eensontbreken. Dat kan een gemis zijn,omdat het soms lastig is om met jevingers de cursor precies op de plek tekrijgen waar je die wilt hebben.
Het grootste nadeel van een virtueeltoetsenbord is dat het een aanzienlijkdeel van het scherm in beslag neemt,dat daardoor niet beschikbaar is. Ge‐lukkig zijn er inmiddels lichtgewichtbluetooth toetsenborden beschikbaar,waarvan sommige ook als beschermenddeksel gebruikt kunnen worden tijdenshet vervoer van de tablet.
Asus pakt het met de Transformergrondiger aan. Het volwaardigetoetsenbord met touchpad bevattevens een reserve‐accu die de levens‐duur van de tablet verdubbelt. Daar‐naast bevat het toetsenbordUSB‐poorten. De tablet zelf heeft eenmicro‐HDMI‐poort.

Laatste nieuws
Medio november is de Volkskrant‐appvoor Android‐tablet en smartphone uitge‐komen. Deze app heeft dezelfde functi‐onaliteit als de al veel langer bestaandeApple‐iOS versie. En Ziggo heeft eindelijkook voor Android een app op de markt ge‐bracht die, naast de programmgids,streamen naar tablet of smartphonemogelijk maakt (bij Ziggo all‐in‐one).
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Fine Art Printing (2)
Printen in zwartwit

In een van de vorige uitgaven van de SoftwareBus heb ik een
uiteenzetting gegeven over de ideale aansturing van de printer voor het
verkrijgen van een afgewogen kwaliteitsdruk. De nadruk was gelegd op

het afdrukken in kleur. In dit artikel ga ik in op een andere fraaie en
momenteel populaire vorm van fine art printing: zwartwit.

Veel fine art producties zijn in zwart‐wit. De uitdaging is,dat zo'n afdruk precies dat gevoel overbrengt dat je beoogt,in de juiste toon — bijvoorbeeld koel‐ of warmzwart — enmet de juiste dekking. Dit gaat net iets anders dan bij prin‐ten in kleur, en er komt wat meer eigen regie en ‘Finger‐spitzengefühl’ om de hoek kijken.

Stap voor stap
Voor de uitleg van de instellingen ga ik gemakshalve weer uitvan mijn eigen configuratie: een pc draaiend op Windows 7,met Photoshop Elements 10, en een printer Epson R2880. Con‐creet wil ik een nu een iets warm getinte zwart‐witfoto prin‐ten. Een aantal belangrijke voorbereidende stappen heb ik aluitgelegd in het vorige artikel over het printen in kleur, maarvolledigheidshalve doe ik dat nogmaals. Voor de goede orde:bij gebruik van andere software en een andere printer kan deinstelling afwijken van het hieronder gestelde, maar in essen‐tie komt veel op hetzelfde neer.

Het fotobewerkingsprogramma Photoshop Elements 10, alsme‐de de gewenste zwart‐witfoto zijn geopend (zie afbeelding 1).

Printerprofiel
Het is belangrijk dat er wordt geprint met het juiste printer‐profiel. Bij mijn artikel over fine art printen in kleur gaf ikaan dat bij voorkeur de aansturing van de print door het foto‐programma wordt verzorgd vanwege de preciezere verwer‐king van kleuren, maar ook vanwege een goede match tussenbeeldscherm‐ en printerprofiel.

Bij het printen in zwart‐wit geef ik er echter de voorkeur aanom hiervan af te wijken, en de aansturing door de printerzelf te laten doen. Daarvoor heb ik verschillende redenen,maar de belangrijkste reden is dat bij aansturing door Photo‐shop Elements een omzetting naar grijstinten wordt gege‐nereerd op basis van alle beschikbare kleureninkten, terwijlmijn printer, de Epson R2880, een eigen en zeer fraaie aan‐sturing heeft bij printen in grijstinten. Daarbij wordtnamelijk voornamelijk gebruik gemaakt van de zwarte engrijze inkten (deze printer beschikt naast foto‐zwarte inktenook over twee verschillende cartridges met grijze inkt), enslechts beperkt van de kleuren. Dit verschaft fraaie genuan‐ceerde grijstinten en voorkomt de beruchte kleurzwemen ineen zwart‐witfoto, en dat is voor mij een belangrijke eis.

Geschikt papier
Het is aan te raden om voor een fraaie fine‐art afdruk eenpapier te gebruiken van een producent die zijn sporen heeftverdiend (raadpleeg b.v.testrapporten op in‐ternet en in de foto‐bladen), die bij voorkeurvoor de geschikte prin‐ters printerprofielen be‐schikbaar stelt (en diekunnen worden gedown‐load). Kijk ook of eenfabrikant papieren heeftdie met name geschiktzijn voor zwart‐wit. Indit voorbeeld wordt ge‐print op een fraai af‐drukpapier van de firmaTecco, het fine‐art photorag papiertype PFR290.Uiteraard zijn er veleandere typen van anderemerken. Producenten alsHahnemühle, Harman,Moab en Ilford makenook prachtige papieren.Download het gewensteprofiel (meestal moeteen keuze worden gemaakt op basis van merk en type prin‐ter), en plaats dat in een speciaal daarvoor gecreëerde map.Bijvoorbeeld onder ‘Mijn documenten’.

Koppelen profiel aan printer
Het profiel moet nu worden gekoppeld aan uw printer. Zoalshiervóór gemeld zijn deze stappen gebaseerd op Windows 7.Het principe verschilt overigens niet zoveel van andereWindows‐versies of andere besturingssystemen. Raadpleegeventueel de handleiding van uw besturingssysteem.

Wessel Sijl

Afbeelding 1
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• Ga naar configuratiescherm ‐ apparaten en printers.• Klik vervolgens op de desbetreffende printer (in ditvoorbeeld de Epson R2880).• Het volgende scherm wordt geopend (zie afbeelding 2):

• Klik op ‘Uw printer aanpassen’. Het volgende schermwordt geopend (zie afbeelding 3).

• Klik op het tabblad ‘Kleurbeheer’. Het volgende schermwordt geopend (zie afbeelding 4).

• Klik op de knop ‘Kleurbeheer’ in het midden van het ven‐ster, of klik op ‘OK’. Het volgende scherm wordt geopend(zie afbeelding 5).

• Nu moet het nieuwe, vers gedownloade profiel wordengeïnstalleerd.• Klik op de knop ‘Toevoegen’.• Het volgende scherm verschijnt (zie afbeelding 6).

Het gewenste nieuwe profiel is nog niet zichtbaar. Dat klopt,want het is nog niet gekoppeld.• Klik daarvoor op de knop ‘Bladeren’.• Blader naar de map waar u de profielen heeft opgeslagen,en selecteer deze.• Zodra dat is gedaan, wordt het volgende scherm getoond(zie afbeelding 7).

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 6

Afbeelding 7
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• Selecteer nu het beoogde profiel en bevestig de keuzedoor op de knop ‘Toevoegen’ te klikken.• Het volgende scherm wordt getoond (zie afbeelding 8).

Het profiel is nu opgenomen in de lijst van profielen die aanuw printer zijn gekoppeld. Het desbetreffende profiel kan alsstandaardprofiel worden ingesteld (zie de daarvoor bedoeldeknop rechts onder de lijst).

• Ga nu weer naar de geopende foto in het fotobewerkings‐programma (in dit voorbeeld Photoshop Elements 10)• Ga naar ‘Bestand’ en klik vervolgens op ‘Afdrukken’.• Het afdrukdialoogvenster wordt geopend (zie afbeelding 9).
Stel de instellingen (aan de rechterzijde) zorgvuldig in. Letop de corresponderende cijfers.1. Selecteer printer: Kies de juiste printer (indien er meer op‐ties in de lijst staan).2. Printerinstellingen: Let hierbij vooral op de specificatiesen aanbevelingen van de papierfabrikant. Bij de hier te ge‐bruiken soort papier beveelt fabrikant Tecco aan om alspapiersoort ‘Epson Archival Matte’ te kiezen (dit komt hetmeest overeen met het te gebruiken papier van Tecco; bijandere papieren kan worden aanbevolen een ander equiva‐

lent te gebruiken). Deze instelling kan worden gedaandoor op de knop ‘Instellingen wijzigen’ te klikken. Hier‐mee verschijnt het programma van de printer waarmee deinstelling kan worden aangepast (zie afbeelding 11).3. Selecteer papierformaat: Selecteer hiermee het gewenstepapierformaat. Beoogd is een afdruk in het formaat A3+,maar het is aan te raden eerst te testen met het gewenstepapier in een kleinere maat (bijvoorbeeld een paar stukjesafsnijden van 10 x 15 cm).4. Selecteer type afdruk: Het best kan worden gekozen voorde (default) instelling ‘Individuele afdrukken’.5. Selecteer het afdrukformaat: Door op de knop te drukkenverschijnen een aantal keuzes. Er kan ook worden gekozenvoor de feitelijke grootte (wat hier is gedaan). Wilt u eengroter of kleiner afdrukformaat binnen de bladspiegel,maar is die keuze er niet? Dan moet in het fotobewer‐kingsprogramma de maat naar wens worden aangepast (leterop dat het afdrukformaat de afmetingen van het papierniet overschrijdt.• Stel het aantal gewenste afdrukken van deze foto in.Meestal zal dit één zijn.Nu komt 't aan op de correcte aansturing van de grijstinten.• Klik daarvoor op ‘Meer opties’.• Het volgende scherm wordt getoond (zie afbeelding 10).• Klik op ‘Kleurbeheer’. Aan de rechterzijde van het schermworden de keuzemogelijkheden getoond.• Kies bij ‘Kleurverwerking’ voor de optie ‘Printer beheertkleuren’. Hiermee wordt de aansturing van de printop‐dracht vanuit Photoshop verbroken, en komt het verder opde instellingen van de printer aan. Hier gaat het dus an‐ders dan bij printen in kleur (waarbij de keuze wordt ge‐maakt Photoshop dekleuren te laten beheren).• Kies bij ‘Afbeeldings‐ruimte’ voor het profieldat gekoppeld is aan uwbeeldscherm en dat uheeft gekoppeld aan hetfotobewerkingsprogram‐ma. In dit voorbeeld is dathet (door mijzelfstandaard ingestelde) pro‐fiel ‘Spyder3Express’. Datis het profiel dat door hetschermkalibratie‐apparaat(in dit geval de Spyder 3Express) is ingesteld (vooreen exacte fotobewerkingis zo'n kalibratie‐apparaateen aanrader!).• Bij ‘Rendering intent’kiest u ‘Perceptueel’.• Heel belangrijk is, dathet kleurbeheer in hetdialoogvenster voor deprintervoorkeuren is inge‐schakeld. Om dat te con‐troleren en/of in testellen, klik op de knop‘Printervoorkeuren’. Hier‐

Afbeelding 8

Afbeelding 9

Afbeelding 10
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mee komt u wederom in het stuurprogramma van de prin‐ter (zie afbeelding 11).

Check de kleur: die moet zijn ingesteld op ‘Zwart‐witfoto ge‐avanceerd’. Check de modus: die moet zijn ingesteld op ‘Aan‐gepast’ en de optie ‘Kleurencontrole’. En controleer voor dezekerheid nogmaals de keuze van het afdrukmateriaal (zoalseerder gemeld, moet het papier ‘Epson Archival Matte’ zijn),en het formaat (moet in dit geval A4 zijn).
Bij de hier gebruikte printer moet ook de juiste cartridgevoor zwart worden gebruikt (deze printer hanteert ver‐schillende cartridges zwart voor glanzende en matte papie‐ren). Bij bepaalde printers, zoals bij deze, wordt bij fine artuitgegaan van matte papieren (maar uiteraard is dat geenmust; er zijn ook prachtige glanzende of half‐glanzende fineart papieren). Klik nu, voor de specifieke instellingen voorzwart‐wit op ‘Geavanceerd’. U komt in het volgend scherm(zie afbeelding 12).

In dit scherm wordt een aantal specifieke eigenschappenvoor een zwart‐witte print ingesteld, zoals de neutrale,koelzwarte of warmzwarte tint (instellen onder ‘kleurtin‐ten’). En verder kunnen helderheid en contrast worden ver‐fijnd. Het effect is mooi zichtbaar op de kleurencirkel. Dejuiste instelling baseer ik, naar smaak, op een aantal proef‐drukken, totdat ik de juiste setting heb gevonden die uiter‐aard ook het beste matcht met het beeldscherm.
Als de ideale setting is gevonden, klik dan op ‘OK’ Je komtdan weer terug in het vorige venster (zie afbeelding 11). Hetis verstandig de gevonden instelling op te slaan. Klik daar‐voor op de knop ‘Opslaan/verwijderen’. Ik geef de instellingin de regel de naam en het type papier, gecombineerd metde benaming ‘zwart‐wit’. Bij een latere afdruksessie, waar‐bij hetzelfde papier wordt gebruikt, hoeft dan alleen nogmaar de opgeslagen setting te worden aangeklikt, en allesstaat weer netjes volgens de gevonden waarden ingesteld,en dan zijn proefdrukken niet meer nodig.Gebruik voor het zoeken naar de juiste instelling, zoals hier‐voor bedoeld, een goede foto die over een breed palet vangrijstinten beschikt. Vooral landschapsfoto's lenen zich hiervaak goed voor. Ik gebruik een typisch Hollands tafereeltjemet dito lucht voor dit doel. Zie hieronder:

Er zijn op het internet ook goede testfoto's te vinden. Een in‐teressante is een testfoto, gemaakt door Norman Koren,compleet met grijstrappen. Die testfoto is te vinden ophttp://www.normankoren.com/makingfineprints4.html

De printopdracht
Is alles goed ingesteld, klik dan op ‘OK’ en nogmaals ‘OK’, enu komt terug in het printdialoogvenster van het fotobewer‐kingsprogramma (zie weer afbeelding 9).• Klik op ‘Afdrukken’ (let op dat de printer is ingeschakelden dat het papier is geladen).• Het afdrukken begint.
Het is mogelijk dat de afdruk toch nog niet helemaal con‐form het op het beeldscherm getoonde beeld is. Besef dateen 100% exacte overeenkomst nauwelijks mogelijk is.Factoren die dat kunnen beïnvloeden, zijn onder meer dekleur van het papier (helder wit, roomwit, enz.), het op‐pervlak (mat toont mogelijk iets minder krachtig en scherpdan glans), wel of geen gebruik van papier met optische wit‐makers, enz.Indien de dekking te zwaar is (wat kan ogen als een deels tedonkere afdruk), is het aan te bevelen de kleurintensiteitiets te verminderen.

Afbeelding 11

Afbeelding 12

De Grift, bij Veenendaal.
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• Open weer het programma van de printer (Meer opties ‐Kleurbeheer ‐ Printervoorkeuren).• Klik op ‘Papierconfiguratie’. Het volgende scherm wordt ge‐toond (zie wederom afbeelding 12).• Verplaats de schuifbalk ‘Kleurintensiteit’ wat naar links(10%), en maak de afdruk opnieuw.

Nogmaals profiel
De kritische lezer zal zich wellicht afvragen wat in deze situa‐tie, bij het printen in zwart‐wit, de waarde of het nut is vanhet ingestelde profiel (zoals beschreven aan het begin van ditartikel). Dat heeft te maken met het feit dat bij zwart‐wit dekleuraansturing op de achtergrond toch een rol speelt.
Mijn Epson‐printer leunt bij printen in grijswaarden wel‐iswaar sterk op de grijze en zwarte inkten, maar maakt weldegelijk gebruik – een beetje – van de gekleurde inkten.
Bij een warm‐zwarte druk wordt er bijvoorbeeld iets rood engeel toegevoegd, en bij een koele afdruk wordt er een beetjeblauw of cyaan toegevoegd. En dan komt het ingestelde printer‐profiel toch dankbaar om de hoek kijken, zodat de gewenste mi‐nuscule aanvulling van gekleurde inkten heel precies gaat.

Nog iets over het papier
Zoals hiervoor gesteld, is het aan te raden om eens te kijkenbij het assortiment van papierproducenten met een goedenaam. In de regel leveren die papieren die geschikt zijn voorhoge kwaliteit, sterk zijn en zeer lang houdbaar zijn.
De prijzen kunnen soms fors uitvallen, maar er zijn ook beterbetaalbare varianten. Veel fabrikanten leveren proefpakket‐jes tegen een redelijke prijs, met daarin verschillende papier‐soorten. Dat is interessant; het maakt de keuze van hetideale papier (naar eigen voorkeur) verantwoord, zondereerst hele pakketten papier te moeten aanschaffen om vastte stellen welke soort het beste bevalt.
In mijn analoge chemische fotografieperiode gebruikte ikmeestal glanzend papier, ook voor foto's in zwart‐wit. Dereden was, dat met glanzend papier diepere zwarten bereiktwerden (daarvan ben ik een groot liefhebber). Bij de print‐papieren voor verwerking met een inkjetprinter is dat genuan‐ceerder; ook met matte papiersoorten kunnen tegenwoordigzeer diepe zwarten worden gehaald; het verschil met glossypapieren is soms nog maar heel betrekkelijk – vooral bij ge‐bruik van de betere kwaliteitspapieren. Gaandeweg ben ikprinten op matte papiersoorten daarom gaan waarderen.

Sterker nog, ik ben er een groot fan van geworden. Vooral depapieren met een licht gestructureerd oppervlak zijn echtheel fraai; veelal aangeduid met opvallende namen zoals ‘Al‐brecht Dürer’ of ‘German etching’ of ‘William Turner’. Een ge‐slaagde print is daarmee een fraai kunstwerk, waarop je metrecht trots kan zijn. Niet voor niets hanteerde het Duitsetijdschrift Fine Art Printer op de Photokina van september2012 de slogan ‘See me, feel me, print me’.
Bij het zien en daadwerkelijk voelen van een geslaagde kwali‐teitsdruk wordt pas echt duidelijk wat daarmee wordtbedoeld. En dat is met woorden niet uit te leggen.

Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging Comp‐Users, maar ook beschikbaar voor HCC‐leden en niet‐leden.Het blad verschijnt zes keer per jaar.Elk nummer gaat vergezeld van de GigaHits, een DVD‐ROM metspeciaal geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.
Artikelen
De SoftwareBus komt tot stand uit bijdragen door onze leden vooronze leden. Daarnaast heeft CompUsers samenwerkingsverbandenmet een aantal uitgevers van computerbladen. Auteurs voor deSoftwareBus geven impliciet toestemming voor het in het kadervan deze samenwerking doorplaatsen van hun artikelen in dezebladen. Uiteraard zal dit gebeuren met vermelding van auteur enbron. Vanzelfsprekend komen eventuele vergoedingen voor dezedoorplaatsingen ten gunste van de auteur(s).Als u als auteur hiertegen bezwaar hebt, dan willen we nog steedsgraag uw bijdragen voor de SoftwareBus ontvangen. Geef uwstandpunt in dezen door aan de redactie; het wordt uiteraardgerespecteerd. We hopen natuurlijk dat alle auteurs willenbijdragen aan deze vorm van samenwerking.
Abonnementen
Abonnementen kosten CompUsers‐ en HCC‐leden € 15/jaar. Vooradressen buiten Nederland: € 21,‐ per jaar in de EU en € 27,‐ inalle andere landen. Niet‐leden betalen € 9,‐ per jaar meer.Losse nummers: € 5,‐.Abonneren en bestellen: www.compusers.nl/eshop.Voor visueel gehandicapte abonnees is gratis een elektronischeversie beschikbaar; deze mag niet verder verspreid worden; aan‐vragen: redactie@compusers.nl.
Een abonnement wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzijten minste drie maanden van tevoren opgezegd bij:abonnementen@compusers.nl.
N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan deHCC‐administratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of Comp‐Userslid meer is, geldt voor de verlenging de niet‐ledenprijs.
Betaling
Liefst per automatische incasso. Bij een andere wijze van betalingwordt € 2,50 extra berekend.
ING‐bankrek.nr.: 206202IBAN: NL13 INGB 0000 206202BIC: INGBNL2A
Adresmutaties
CompUsersleden: naar abonnementen@compusers.nl.HCC‐ leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.Voor overigen: mail het oude en nieuwe adres aan:abonnementen@compusers.nl.
Advertenties
Informeer bij de redactie: redactie@compusers.nl.
Redactie
René Suiker, hoofdredacteurRob de Waal Malefijt, eindredacteurGer Stok, coördinatorErnst Roelofs, auteur
NB: er zijn nog vacatures bij de redactie. Interesse?Mail naar de redactie: redactie@compusers.nl.
Opmaak: DTP‐team CompUsers
Henk van AndelHenk HeslingaDennis van HoofHarry van MosseveldGer StokRob de Waal Malefijt

Druk: Senefelder Misset, DoetinchemOntwerp opmaak: Okker, Reclame VeenendaalOntwerp omslag: FIR&E, Wageningen
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Een website bouwen met Google Sites
Jan Geerling

Veel Nederlandse (huis)vrouwen kunnen in het voorjaar de neiging
niet onderdrukken om het huis van top tot teen schoon te maken

voor de rest van het jaar. En net zo kreeg ik in het voorjaar van 2012
de onweerstaanbare neiging om mijn website InZicht,

‘mooie steden bekijken en gratis stadswandelingen downloaden’,
(www.microtoerisme.nl) volledig opnieuw op te bouwen.

Het was voor mij de eerste keer dat ik Google Sites daarvoorheb gekozen. Bijna iedereen kent of gebruikt wel eens eenproduct van Google. YouTube is misschien wel de meestbekende dienst van dit bedrijf. De term ‘googelen’ om ietsop het web te zoeken, is al jaren geleden zelfs een nieuwwerkwoord geworden. En de Gmail‐dienst van Google wordtveel gebruikt om te kunnen mailen.Google Sites, de dienst om websites mee te maken, is ietsminder bekend. Wat mij betreft ten onrechte. De applicatieis in het Nederlands beschikbaar en, net zoals veel Googlediensten, helemaal gratis. Niet onbelangrijk voor ons, Neder‐landers. Het werken met Google Sites is mij goed bevallen endaarom vind ik het leuk om daar voor de SoftwareBus ietsover te vertellen.Naast gratis is het grote voordeel van Google Sites dat hetvolledig ‘in the cloud’ werkt. Zo heb je bijvoorbeeld he‐lemaal geen omkijken naar het uploaden van de wijzigingen,dat gaat helemaal vanzelf. Wijzigingen worden meteen door‐gevoerd. Het beheer van de website is tot een minimum te‐ruggebracht. Vanaf iedere werkplek met toegang tot hetinternet kan je jouw website beheren en bijwerken. Door dithele verhaal heen heb ik een aantal tips voor jullie als jeoverweegt met Google Sites een eigen website te bouwen.Hier volgen gelijk maar de eerste twee tips.

Tip 1. Bezint eer ge begint...
Belangrijk is ervoor te zorgen dat je een heldere (boom)struc‐tuur van de pagina’s aanbrengt. Vooral als je, zoals ik, eenwebsite met honderden pagina’s hebt, is dit van ‘levensbe‐lang’. Want anders raak je gegarandeerd de weg kwijt in jeontwerp. Verderop in dit verhaal kom ik nog een paar keer te‐rug op het belang van een heldere structuur.

Tip 2. Overweeg ook andere toepassingen vanGoogle te (gaan) gebruiken
Als je met Google Sites een website wilt bouwen zou je kun‐nen overwegen ook Chrome (webbrowser), Picasa (webfotoal‐bum), Drive (documenten in the ‘Cloud’) en YouTube (video’s)te gebruiken. Omdat het allemaal applicaties van Googlezijn, is de samenwerking met Sites optimaal geregeld. Hande‐lingen om iets voor elkaar te krijgen (bijvoorbeeld een docu‐ment of een foto in een webpagina invoegen) gaan dan heelsoepel. Makkelijker dan wanneer je het op een anderemanier probeert.
Google Sites is een degelijke, rechttoe‐rechtaan‐toepassingvoor mensen die snel een website online willen hebben zon‐der gedoe met html‐codes en ftp‐clients. Je kan gebruik ma‐ken van voorbeeldsjablonen of zelf beginnen met een blancoontwerp. Verwacht geen spektakel van geavanceerde func‐ties. Je kan net zoveel nieuwe websites aanmaken als je no‐dig vindt. Voor iedere nieuwe website staat 100 MB terbeschikking. Deze gratis webruimte zal voor de meeste toe‐

passingen meer dan genoeg zijn, ook als jouw website heelveel pagina’s groot is. Tenminste, als je het slim aanpakt. Alsje bijvoorbeeld gebruikte foto’s opslaat in een Picasa‐webal‐bum en videofilmpjes in YouTube, kost dit nagenoeg geen op‐slagruimte op de website zelf (zie ook tip 2)!

Website Inzicht
In dit artikel zal ik dieper ingaan op de stappen die je moetnemen om met Google Sites een website te vervaardigen.Maar ik wil jullie eerst iets vertellen over mijn keuzen voorde lay‐out en de organisatie van de pagina’s van mijn eigenwebsite. Uiteraard ben ik trots op die site. Maar ik wil jullieer vooral meer van laten zien omdat het een mooie illustra‐tie is van wat je met Google Sites allemaal kan doen. Hoog‐ste tijd om de diepte in te gaan. Ik zou zeggen, begin eensmet een kijkje te nemen op de startpagina van de websiteInzicht: www.microtoerisme.nl.
Je bent nu op de startpagina van de vernieuwde website In‐Zicht (afb. 1). Bij het aanmaken van een nieuwe website inGoogle Sites kan je ervoor kiezen om een van de vele op‐maaksjablonen toe te passen. Ik heb als basis voor het ont‐werp gekozen voor de professioneel ogende sjabloon‘Serendipity | friendly blue’ uit de categorie ‘zakelijkesamenwerking’. Vanuit die basis ben ik in stappen gaan bou‐wen aan de website zoals ik die voor ogen had. Inmiddelsheeft de site een grootte van enkele honderden pagina’s die,met een gezamenlijke omvang van 16 MB, (zeer) ruim passenbinnen de toegewezen ruimte van 100 MB.

Afbeelding 1 Homepage van website InZicht (bovenste helft)
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Je zal het met mij eens zijn dat de lay‐out van de site recht‐toe‐rechtaan en overzichtelijk is. Op alle pagina’s komen dekop met de afbeelding en het horizontale en het verticale me‐nu terug. In het horizontale menu kan je kiezen voor de pro‐ducten die op mijn website beschikbaar zijn:stadswandelingen & audiotours, fietsrondjes, video’s (in tweesmaken), foto’s, stadsgeschiedenis en fotoblog. In het vertica‐le menu, aan de linkerzijde, staan verwijzingen naar pagina’smet achtergrondinformatie. Om nieuwe bezoekers van desite snel wegwijs te maken, heb ik op de onderste helft vande startpagina, via gekleurde blokken (geïnspireerd doorMicrosofts Windows 8 ‘modern’‐interface), snelkoppelingenaangebracht naar alle belangrijke hoofdstukken.Zo, dat was de startpagina. Laten we nu maar eens de diepteingaan, bijvoorbeeld naar de ZichtOp‐video’s. ZichtOp‐video’szijn korte visuele impressies van mooie steden. Klik nu in hetmenu op <ZichtOp video’s>. Je komt dan op de verzamelpagi‐na waar, per land gerangschikt, alle plaatsen in alfabetischevolgorde staan opgesomd waarvan een ZichtOp‐video beschik‐baar is. Als ik aan de website een nieuwe stad toevoeg, meteen nieuwe ZichtOp‐video, past de lijst zich automatisch aande nieuwe situatie aan.Kies nu voor de stad <Harlingen> in Nederland. Je komt dan opde ZichtOp‐pagina van Harlingen. Start de video door op depijl te klikken. Dan krijg je een idee wat een ZichtOp‐video tebieden heeft: inderdaad, een visuele impressie van de stad. La‐ten we nu de pagina eens wat beter in ons opnemen.

De kop en de linkerzijbalk zullen je inmiddels bekend voor‐komen. In het middengedeelte zie je de naam Harlingengroot, met daarboven het ‘broodkruimelspoor’ (ZichtOp‐video’s > Nederland) naar deze pagina. Daaronder staat eenklein menu met vier andere opties over wat je op de website,naast de ZichtOp‐video, nog meer over Harlingen kan vinden:<Stadsgeschiedenis>, <InZicht‐video>, <Foto’s> en <Stads‐wandeling>. En onder dit menu, je hebt hem zojuist bekeken,staat de (YouTube) ZichtOp‐video. Helemaal aan de rechterzij‐de zie je een Google‐kaartje met de locatie van Harlingen.En daaronder een lang menu (aanklikbare inhoudsopgave)met alle plaatsen waar een ZichtOp‐video van beschikbaaris. Op deze manier kom je vanaf deze pagina met één muis‐klik bij alle andere informatie die over Harlingen beschik‐baar is. Of je kiest met één muisklik voor een ZichtOp‐videovan een andere stad. Je hoeft dus niet steeds terug naar hethoofdmenu.De rondleiding over de website InZicht gaat nu weer verder.Kies onder het kopje ‘Meer Harlingen’ voor <Stadswande‐ling>. Dan kom je op de pagina waar je de Harlinger stads‐

wandeling daadwerkelijk kan downloaden (afbeelding 3). Dedownload‐pagina’s met de gratis stadswandelingen zijn bij debezoekers van mijn website het meest in trek. De download‐pa‐gina’s, zoals hier van Harlingen, zijn op dezelfde manier opge‐bouwd als de ZichtOp‐pagina zoals je die hiervoor zag. Alleenhet middengedeelte is anders. Hier is dat gewijd aan de stads‐wandeling en de audiotour. By the way: een audiotour is ookeen stadswandeling, maar één met de tekst ingesproken die opde mp3‐speler/iPod/smartphone beluisterd kan worden.

Ook is er op deze pagina een mogelijkheid om de producteneerst te bekijken/beluisteren voordat je ze downloadt. Klikmaar eens op het oranje blokje met daarin ‘audiotour beluis‐teren’. Dan opent zich een nieuw venster met een playlistmet alle geluidsbestanden van de audiotour Harlingen. Diegeluidsbestanden kan je nu op je gemak beluisteren. Genoeggehoord? Sluit het venster en keer terug naar de pagina metstadswandeling Harlingen. Zoals al opgemerkt, ook deze pa‐gina is opgebouwd volgens het standaardstramien dat doorde hele website heen is doorgevoerd. De lange menubalk aande rechterzijkant bevat nu alle steden waarvan een stads‐wandeling beschikbaar is. Als je de stadswandeling of audio‐tour daadwerkelijk wilt downloaden is daar nu de gelegenheidvoor. Zo niet, lees dan maar gewoon verder.Twee onderdelen van de website vallen buiten het standaardpatroon van de historische steden. Dat zijn de recent toege‐voegde ‘fietsrondjes’ en ‘fotoblog’. De fietsrondjes zijn rond‐

Afbeelding 2 Zicht op pagina met video Harlingen

Afbeelding 3 Stadswandeling & audiotour Harlingen downloaden

Afbeelding 4 Fotoblog
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gaande fietsroutes in landelijk gebied via het fietsenknooppunt‐netwerk. Klik in het horizontale menu op <Fietsrondjes>. Opde pagina die zich dan opent zie je aan de rechterkant dat jekan kiezen uit een groot aantal fietsrondjes. Klik maar eens ophet eerste item: ‘Grolloo’ in de provincie Drenthe. Op de Grol‐loo‐pagina kan je kiezen voor het downloaden van een routebe‐schrijving, met kaart en wetenswaardigheden, die je kan uit‐printen of één die je op je smartphone kan zetten. In dat laatstegeval hoef je niets uit te printen. Ook het fotoblog (afb. 4) is re‐cent toegevoegd. Iedere dag publiceer ik een grappige, verrassen‐de of wetenswaardige foto met een korte toelichting. Alle blogskomen onder elkaar te staan, de nieuwste bovenaan. Geïnteres‐seerden kunnen zich op dit blog abonneren. Genoeg verteld overwebsite InZicht. Nu eerst nog een stichtelijk woordje.

Het belang van een goede organisatie vanjouw website
Je hebt gemerkt dat de organisatie van de honderden pagina’svan website InZicht strak is geregeld. Op het hoogste niveau isde website uitgesplitst in de acht hoofdonderdelen: stads‐wandelingen, fietsrondjes, inzicht‐video’s, zichtop‐video’s, fo‐to’s, stadsgeschiedenis en fotoblog. Ieder onderdeel is daarnaweer onderverdeeld naar land, voorlopig alleen Nederland,Duitsland en Frankrijk. Maar het aantal landen kan groeien alshet moment daarvoor is aangebroken. Op het derde niveau isieder land weer opgesplitst per stad. Twee uitzonderingen: defietsrondjes zijn er alleen nog maar in Nederland en zijn ophet tweede niveau uitgesplitst naar provincie en daarna naarstartplaats. Het fotoblog kent geen verdere uitsplitsing, dejongste aflevering komt steeds bovenaan te staan.Ieder vakje in het schema (afbeelding 5) stelt een webpagina

voor. Het onderste niveau geeft de webpagina’s weer die defeitelijke inhoud bevatten waar de bezoekers van de websitenaar toe willen. Je hebt gelezen dat bij het invoegen van eennieuwe stad de inhoudsopgave automatisch wordt bijgewerkt.Dat is alleen mogelijk als je van tevoren goed hebt nagedachtover een strakke en logische organisatie van de webpagina’s.Een aansporing temeer om eerst na te denken en dan pas be‐ginnen met de website daadwerkelijk te bouwen.

Tip 3. Visualiseer.
Ook als je van plan bent een website met maar een paar pagi‐na’s te maken, is het nuttig eerst even schematisch te teke‐nen waar je aan denkt.Zo, dat was het voorwerk. Tijd om zelf aan de slag te gaan.Je gaat nu een nieuwe website maken, helemaal vanaf hetbegin. Kijk nog eens goed hoe het fotoblog van website In‐Zicht eruit ziet. Want zo’n soort blog ga je nu zelf maken.

Bouw je eigen fotoblogwebsite met Google Sites
Ga naar www.sites.google.com. Om een eigen website te kun‐nen maken moet je bij Google geregistreerd zijn. Als je aleen van de Google‐producten gebruikt is dat al gebeurd.

Tip 4. Eenmaal geregistreerd = voor allesgeregistreerd.
Jouw registratie met emailadres + wachtwoord is bij Googleoveral geldig. Gebruik je al een Google‐product, dan ben jeal geregistreerd en kun je zonder meer inloggen.Als je al een registratie hebt, kun je direct door naar devolgende paragraaf.Als je je eerst nog moet registreren, handel je als volgt:• klik rechtsboven op het rode vakje ‘AANMELDEN’ (afbeelding 6)• registreer je door je e‐mailadres op te geven en eenwachtwoord te kiezen• keer terug naar de inlogpagina van Google Sites.

Inloggen op Google Sites
• vul op de inlogpagina van Google Sites (afbeelding 6) degevraagde inloggevens in (e‐mailadres en wachtwoord)• klik op het blauwe ‘Aanmelden’.

Als je eenmaal bent ingelogd kun je een nieuwe website aan‐maken:• klik linksboven in het rode vakje ‘MAKEN’.• kies in het nieuwe venster voor een leeg sjabloon• geef je website een naam (i.p.v. ‘jangeerling12’ kiesje een naam naar eigen keuze)• vul de captcha code in (is soms lastig te lezen, blijf probe‐ren tot het lukt)• klik op het rode blokje ‘MAKEN’.

Tip 5. Sitelocatie
Het vakje sitelocatie wordt standaard al automatisch in‐gevuld. Daar hoef je niets meer aan te veranderen. Alleenals je bewust een andere locatie wilt gebruiken moet je dathier invullen.Als het allemaal gelukt is, heb je nu de lege startpagina vanjouw eigen website voor je neus (zie afbeelding 7). Gefelici‐teerd! Jouw website staat al gelijk online. Nu nog zorgenvoor aantrekkelijke inhoud!

Afbeelding 5 Organisatie van de website InZicht

Afbeelding 6 Aanmelden bij Google Sites

Afbeelding 7 De nog lege startpagina van je eigen website
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Bovenaan zie je drie belangrijke vakjes: een pennetje, eenpagina met een + erin en een vakje met de tekst ‘MEER’. Ditzijn de vakjes die je bij het aanpassen van de website vaaknodig zult hebben. Het eerste wat aangepast wordt, is debreedte van de website. Een fotoblog zal vaak bekekenworden op een tablet of smartphone. Daarom kun je de sitebeter niet al te breed maken. Kies voor 800 pixels. Doorloopde volgende stappen:• Klik op de <MEER>knop. Dan opentzich het menu datonder deze knop zit(afbeelding 8).• Kies uit dit ‘MEER’‐menu de optie: ‘Sitebeheren’.
In het nieuwe schermstaat links een menu.• Kies ‘Indeling site’
Er komt een nieuwscherm (afbeelding 9).• Klik op ‘Sitelay‐outwijzigen’ (rood om‐cirkeld)
Weer een nieuw scherm.• vul bij sitebreedte‘800’ in• druk onderaan op derode ‘OK’ knop
Je bent dan weer terugin het scherm van afb. 9.• klik op de rode knop‘OPSLAAN’

Je blijft, na het opslaan, nog even in het scherm van afb. 9.Jouw site is nu nog openbaar, dus voor de hele wereld zicht‐baar. Dat is niet zo’n goed idee als je nog volop bezig bentmet de site te ontwerpen. Maak hem voorlopig maar privé.• klik in het linkermenu (afbeelding 9) op ‘Delen en rechten’
Er komt weer een nieuw scherm tevoorschijn.• onder het kopje ‘Mensen met toegang’ klik je op hetblauwe woord ‘Wijzigen’
Een nieuw scherm opent zich:• kies voor ‘Privé’• druk op de groene knop ‘Opslaan’.

Nu kun je (eindelijk) weer terug naar je eigen site.• klik op jouw sitenaam onder de hoofdkop ‘Site beheren’.
Zo, nu ben je weer terug op jouw eigen privésite met eenbreedte van 800 px. De volgende stap is het aanmaken vaneen nieuwe pagina. Die pagina zullen we ‘fotoblog’ noemen.Maar kijk eerst even of tip 6 iets voor jou is.

Tip 6. Kijk nog eens rond
Je hebt nu twee opties veranderd: de breedte en de open‐baarheid. Misschien is het een goed idee om de bovenstaan‐de stappen nog eens te herhalen. En nu niet om nog iets teveranderen, maar om te bekijken welke opties er nog meerzitten in de schermen die je hebt geopend. Door wat te ex‐perimenteren krijgt je een beter gevoel van wat er allemaalmogelijk is. De nieuwe pagina ‘fotoblog’ kun je aanmakenvanuit de nog lege startpagina.
• Klik bovenaan op de bladzijde met de +
Dan opent zich het venster waarin je een nieuwe pagina kuntaanmaken (zie afbeelding 10). Vul op deze pagina de ge‐vraagde gegevens in:• Kies als naam ‘fotoblog’• Kies bij sjabloon voor ‘Aankondigingen’• Kies bij locatie voor ‘pagina onder de startpagina plaatsen’

Alles ingevuld?• klik op de rode knop ‘MAKEN’ bovenaan.
Je keert terug naar je eigen website en wel naar de nieuwepagina ‘fotoblog’ die je zojuist hebt aangemaakt (afbeelding11). Verder zie je dat aan de linkerzijde van de pagina in hetverticale menu het item ‘fotoblog’ is verschenen.

Afbeelding 8 Het ‘MEER’ menu

Afbeelding 9 Scherm ‘Indeling site’.

Afbeelding 10 Aanmaken pagina ‘fotoblog’.

Afbeelding 11 Nieuwe pagina ‘fotoblog’ is aangemaakt.
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Jouw blog gaat bestaan uit berichten die min of meer regel‐matig door jou worden gepubliceerd. In dit geval bestaat ie‐der bericht uit een foto met een korte toelichtende tekst.De knop ‘Nieuw bericht’ staat al uitnodigend voor je klaar(Afbeelding 11).• druk op de knop ‘Nieuw bericht’
Er opent zich een nieuw venster ‘Bericht zonder titel’ (afb.12).

Aan de bovenkant is een kort menu verschenen met de items<Invoegen>, <Indeling>, <Tabel>, <Lay‐out> met direct daar‐onder een werkbalk die lijkt op de werkbalk van een tekst‐verwerker. Als deze elementen verschijnen, weet je dat je inde edit‐mode van een webpagina terecht bent gekomen.

Tip 7. Onderzoek wat er in het korte menu zit
Klik achtereenvolgens op de vier verschillende menu‐items enkijk wat eronder zit. Verander echter nog niets!
Je gaan nu wat wijzigingen in de pagina aanbrengen. Je be‐gint met de titel te wijzigen.• klik in het titelvak en verander ‘Bericht zonder titel’in ‘Blog 1’
In het vak onder het titelvak met ‘Blog 1’ komt een foto testaan met een korte toelichtende tekst.• klik in het lege vlak• kies ‘Invoegen’
Je ziet dan een uitgebreid menu.• kies het eerste item: ‘Afbeelding’
Een kleiner venster verschijnt: ‘Afbeelding toevoegen’ (afb.13)

Zoals je ziet heb je verschillende opties om een afbeeldingtoe te voegen. Je kiest er nu voor om een afbeelding die opde eigen computer staat in te voegen.

Tip 8. Formaat van de foto
Probeer op je computer een foto te vinden die groot genoegis. Bijvoorbeeld 1280 x 720 px. Als je zo’n foto niet op jecomputer hebt, google dan eens op afbeeldingen, kies eengroot formaat (de feitelijke afmetingen doen er verder nietzoveel toe, als die maar groot genoeg zijn) en importeer defoto van het web.
Als je een geschikte foto op je computer hebt (opgeslagen)kunnen we verder.
• klik op de knop ‘Bestand kiezen’ (afbeelding 13)• navigeer naar de map met de foto en selecteer die• klik op ‘Openen’• klik op ‘OK’
De foto wordt nu in Blog 1 geplaatst. Het formaat is (veel) tegroot voor het venster en hij staat links uitgelijnd. Daarmoet je nu gelijk wat aan doen. Onder aan de foto zie je eenwerkbalk (Afbeelding 14).

• klik in de werkbalk op de ‘L’• centreer de foto (werkbalk: 2e knop van links)

Afbeelding 12 Aanmaken van een nieuw blogbericht

Afbeelding 13 Afbeelding aan blogbericht toevoegen

Afbeelding 14 Foto is te groot voor blogvenster

Afbeelding 15 De foto is nu verkleind en gecentreerd.
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Nu moet er nog een tekst bij. Verzin een geschikte tekst bijde foto. Gebruik de werkbalk aan de bovenkant naar be‐hoefte om de tekst op te maken.• klik met de muis in het werkvlak, maar buiten de foto• voeg onder de foto eigen tekst toe
Is dat allemaal gebeurd? Dan mag je Blog 1 opslaan.• klik op de blauwe knop ‘Opslaan’
De eerste blog is geplaatst (afbeelding 16). Je ziet nu aan het‘broodkruimelspoor’ boven de tekst ‘Blog 1’ (rood omcirkeld)dat je eerste blogbericht opgeslagen is in een aparte pagina‘Blog 1’. Dat is helemaal automatisch gebeurd. Ieder nieuwblogbericht wordt opgeslagen op een aparte pagina onder depagina ‘fotoblog’.

• klik nu maar eens in het ‘broodkruimelspoor’ op de blauwonderstreepte link ‘fotoblog’
Je komt dan op de bovenliggende fotoblogpagina. En ook hieris jouw eerste blog zichtbaar. Sterker nog, als je nieuwe blogstoevoegt, komen ze op deze pagina allemaal onder elkaar testaan. Maar het bewerken van het blog gebeurt in de onderlig‐gende pagina. Als je de muis over de foto beweegt zal jemerken dat de aanwijzer in een handje verandert. Dat be‐tekent dat de foto voorzien is van een hyperlink.• klik op de foto
Nu vult plotseling de hele foto het scherm. Door in het blog‐bericht zelf een verkleinde versie van de foto te plaatsenblijft het bericht overzichtelijk. Iemand die de foto in volleglorie wil bekijken, hoeft er alleen maar op te klikken.
De grote foto opende in hetzelfde venster als het blogbericht.We willen instellen dat voortaan de grote foto in een nieuwvenster opent. Daarvoor moet je het volgende doen:
• gebruik de terugknop van de browser om naar hetoorspronkelijke blogbericht terug te keren• klik op bericht bewerken• klik op de foto• klik op de blauwe en onderstreepte link ‘Wijzigen’ directonder de foto (afbeelding 15)• vink ‘Deze link in een nieuw venster openen’ aan• klik op ‘OK’• klik op ‘Opslaan’ (rechtsboven)• klik op ‘fotoblog’

Je bent nu weer terug in de hoofdpagina van je fotoblog. Alsje nu de foto aanklikt, zal je merken dat die zich in eennieuw venster (of nieuwe tab, afhankelijk van de gebruiktebrowser) opent.

Tip 9. Ruimtebesparing
Een foto die op bovengenoemde wijze in de webpagina wordtgeïmporteerd, gebruikt relatief veel van de jou toegewezenwebruimte. In mijn voorbeeld is de omvang van de voor‐beeldfotoblog‐website, met deze ene pagina en deze ene fo‐to, nu al 2 MB groot. Vergelijk dit eens met website InZicht:honderden pagina’s, honderden videofilmpjes, meer dan hon‐derd stadswandelingen en audiotours, meer dan tienduizendfoto’s en toch maar 16 MB groot! Veel beter is het om de fo‐to’s die je gaat gebruiken op te slaan in een Picasa‐webal‐bum. Daar krijg je veel meer gratis opslagruimte. Bij hetinvoegen van een afbeelding (zie ook afbeelding 13) handelje als volgt (werkt alleen bij gebruik Chrome‐browser):
• ga naar de foto die je vanuit jouw Picasa webalbum wiltimporteren• rechtsklik op de foto en kies voor ‘Afbeeldings‐URLkopiëren’ (afbeelding 17)• ga naar de plaats waar je de foto in jouw website wilinvoegen• klik in het korte menu (afbeelding 12) op ‘Invoegen’• kies ‘Webadres (URL)’• plak de gekopiëerde URL in het URL‐vak• klik op ‘OK’• de foto wordt ingevoegd in jouw website, maar blijftfysiek staan in het webalbum van Picasa.

Opdracht:Maak nog twee nieuwe blogberichten aan (Blog 2 en 3) metfoto en tekst en kijk hoe de hoofdpagina van jouw fotobloger dan uitziet. Inderdaad, alle blogberichten staan daar on‐der elkaar, het nieuwste bericht staat bovenaan.

Tot slot
Dit is het einde van mijn artikel over websites maken metGoogle Sites. Je hebt het volgende geleerd:
• de startpagina van een nieuwe website aanmaken• de website veranderen van openbaar in privé• een fotoblog aanmaken als subpagina van de startpagina• beginnen met een eerste blogbericht• een foto invoeren en centreren in het eerste blogbericht• de foto verkleinen• een stukje tekst invoeren en opmaken in het eersteblogbericht• het blogbericht opslaan• het blogbericht bewerken• de vergroting van de foto openen in een nieuw venster

Afbeelding 17 Foto importeren vanuit Picasa‐webalbum

Afbeelding 16 Blog 1 is gereed
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In deze oefening is voor de nieuw ingevoerde pagina gekozenvoor het sjabloon ‘Aankondigingen’. Bij het aanmaken vaneen nieuwe pagina kun je ook kiezen voor het sjabloon ‘Web‐pagina’, ‘Bestanden’ of ‘Lijst’. Het is maar net wat je met denieuwe pagina wil gaan doen.
Ik ben ervan overtuigd dat je met het geleerde voldoendestartbagage hebt om de vele andere mogelijkheden van Goog‐le Sites te gaan ontdekken. Probeer bijvoorbeeld, om te be‐ginnen, op eigen kracht de startpagina van de website metblogberichten wat aantrekkelijker te maken. Succes! Als af‐sluiting nog een laatste tip.

Tip 10. Blijf nog even oefenen
Misschien heb je nu al mooie ideeën over hoe jouw websiteeruit gaat zien. Prima. Toch raad ik je aan eerst wat proef‐websites aan te maken om goed te oefenen.
Je zal merken dat, al werkende, jouw ideeën zich verder ont‐wikkelen naarmate je de mogelijkheden (en onmogelijkhe‐den) van Google Sites beter in de vingers krijgt. Pas als je hetgevoel hebt dat je de materie voldoende beheerst, is hetmoment daar om je ‘echte’ website te bouwen. Zo ben ik ookbegonnen. De oefensites kun je later volledig verwijderen.

De herbenoemdeminister Opsteltenkwam enige wekengeleden met het ul‐tieme veiligheids‐voorstel, namelijkde toewijzing ‘atrandom’ van eenpersoonlijke politie‐agent. Deze agentheeft onbeperkttoegang tot al uw computers en alle gegevens die daaropstaan. Het mooie is dat u, en daardoor ook eventuele digitalebelagers, dat niet weten. Komt er per ongeluk kinderpornoop uw computer, of andere dingen die niet mogen, dan magdeze agent dat direct verwijderen, zodat u het niet eens tezien krijgt Mooier kun je het je niet voorstellen.
Stel je voor dat je per ongeluk een illegaal bestand down‐load. Dan is het een veilig idee dat deze agent dat direct magverwijderen. Want wees nu eerlijk: ‘Wie wil het aan de stokkrijgen met Stichting Brein?’

Het is jammer dat de Nederlandse staat te weinig geld heeftom deze service aan elk huishouden te bieden. Daarom zaldit slechts ‘at random’ (willekeurig gekozen) gebeuren. Ukunt uw kans echter aanzienlijk vergroten door een klein ver‐grijp te plegen of door wat onaardige dingen in uw e‐mails tezetten. Omdat uw e‐mails al langer worden ‘afgeluisterd’kunt u dit nu al doen. Door dit samen met een vriend tedoen, krijgt ook hij of zij deze ultieme bescherming. Omdatuw e‐mails in eerste instantie automatisch doorzochtworden, kunt u woorden als aanslag en bom op willekeurigeplekken in uw tekst zetten.Helaas is nog nietduidelijk of uw per‐soonlijke agent ge‐machtigd is (andere)spyware of virussente verwijderen. Datkomt omdat dit extraonderzoekstijdvraagt en goed per‐soneel nu eenmaalschaars is.

Over de auteur:
Jan Geerling (1947) is al meer dan dertig jaar een overtuigd com‐
putergebruiker. Zijn eerste eigen computer (1980) was een T(an‐
dy)R(adio)S(hack)‐80, model III. Die computer werd vooral ingezet
voor tekstverwerking en spreadsheet toepassingen. Dat is door de
jaren heen zo gebleven, met steeds nieuwere en krachtigere com‐
puters. Eerst kwam databasegebruik erbij en nog wat later achter‐
eenvolgens internet, fotobewerking, videobewerking,
geluidbewerking en het ontwikkelen van een eigen website.
Vanaf begin 2009 is zijn website InZicht in de lucht. Met website
InZicht kan hij drie liefhebberijen op een synergetische manier
combineren: breed computergebruik, belangstelling voor ge‐
schiedenis en voor fotografie. In 2011 heeft hij de Stichting Mi‐
crotoerisme InZicht opgericht, waarvan hij nu voorzitter is. De
Stichting heeft als doelstelling het vergroten van het historisch
inzicht van de Nederlanders door o.a. het aanbieden van gratis
historische stadswandelingen, video’s en foto’s. De website In‐
Zicht is in 2012 geheel vernieuwd, waarbij Google Sites gebruikt
is als webapplicatie.

Google Drivemaak en deel bestanden en bewaaral uw spullen op één plek.

Uw eigen politieagent in huis
Ernst Roelofs

Nu het nieuwe kabinet is aangetreden, is lang niet zeker welke voorstellen
van Rutte 1 worden overgenomen. Dat is soms jammer.

http://rechtennieuws.nl/37935/opstelten‐wil‐opsporing‐cybercrime‐op‐internet‐versterken.html
http://webwereld.nl/nieuws/112481/d66‐twijfelt‐hardop‐aan‐terughackplan‐opstelten.html?utm_source=+&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_1257#source=newsletter
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