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Van de redactie
De grootste computermanifestatie van het land ligt weer achter ons. Normaal zoudit nummer uitkomen vlak voor het HCC‐event, maar er is dit jaar geen HCC‐eventgepland. Er was dus ook geen enkel bezwaar tegen het iets later uitkomen dan ugewend bent. En dat geeft enigszins rust in deze hectische tijden.
De grootste computer‐manifestatie, dat was dus onze MegaCompUfair, die plaats‐vond op 21 september jl. op onze vertrouwde locatie H.F. Witte in De Bilt. Weschreven er in ons voorgaande nummer al over, over wat voor grootse plannen wedeze keer hadden. Het was spannend of het allemaal goed zou gaan, want na jarenvan duwen en trekken en vooral improviseren wilde onze Christ van Hezik het watrustiger aan gaan doen en nam Leen van Goeverden het stokje over. Of dit alle‐maal een goed ging: verderop in dit nummer leest u meer.
Gelukkig houdt CompUsers in elk geval vast aan de goede tradities. Zo is er nogsteeds drie keer per jaar een bijeenkomst in De Bilt, komt de SoftwareBus nogsteeds zes keer per jaar uit, altijd vergezeld van de DVD ‘GigaHits’, boordevolsoftware voor elk wat wils. En ook dit keer is het weer gelukt. En een van de ac‐tiviteiten die wat minder in het zicht van de gemiddelde lezer plaatsvindt, de ka‐derdag, heeft ook nog steeds een prominente plaats in onze jaarplanning. We zijndan ook blij dat we dit dankzij onze grote schare aan vrijwilligers in stand wetente houden, al bekruipt steeds meer mensen het gevoel dat er steeds meer werk opsteeds minder schouders lijkt te rusten. Maar daar gaan we wat aan doen.
Ook uw hoofdredacteur heeft af en toe het gevoel dat het wat veel wordt. Medeals gevolg van vervelende storingen in de apparatuur en programmatuur, maarvooral ook door een te volle agenda, wordt het steeds moeilijker alle taken tot eengoed einde te brengen. Zeer verheugd zijn we dan ook, dat het team zich gaatversterken met iemand die al enige tijd tot de trouwe auteurs wordt gerekend:Ernst Roelofs.
Wie op de ALV van april jl. aanwezig was, die weet misschien nog, dat onzevoorzitter Henk van Andel terugtreedt als voorzitter. Dat gaat formeel gebeuren op12 november a.s., dus heel binnenkort. Uiteraard is zoiets niet als een knop die omgaat. Henk is al geruime tijd bezig om zijn vele activiteiten over te dragen en zalook niet in één keer de sleutel overhandigen en de deur achter zich dicht trekken.Ondanks de vele jaren dat hij zich met hart en ziel voor de vereniging heeft in‐gezet en echt zijn rust verdiend heeft, heeft hij al aangegeven de vereniging noglange tijd trouw te blijven en te willen ondersteunen. Al zal dat wat een tandjeminder worden. Maar dat is hem natuurlijk van harte gegund.
Op deze plaats wil ik Henk van Andel dan ook, namens de hele redactie en, ik weetzeker, ook namens heel veel lezers van harte bedanken voor de vele jaren waarinhij zich onvermoeibaar voor CompUsers heeft ingezet. We hebben dit nog nieteerder gedaan, maar Henk krijgt een levenslang abonnement op de SoftwareBus.En we hopen dat hij daar nog langer van kan profiteren dan hij zich als voorzittervoor de vereniging heeft ingezet. Henk, hartelijk dank voor de vele jaren!
En dan dient zich dus een nieuwe voorzitter aan. Tijdens de kaderdag (waaroverelders in dit nummer nog wat achtergrondinformatie) heb ik in het drukke pro‐gramma toch nog tijd gevonden om me even een moment met hem af te zonderen,teneinde onze lezers ook kennis met hem te laten maken. Wie is Clemens Schellens?Ik stel hem verderop aan u voor.Met zo veel aan de hand in de vereniging is dit blad behoorlijk gevuld met in‐formatie over de vereniging, maar verder staat ook deze SoftwareBus weer volartikelen rondom de computerhobby. Het voert weer te ver om daar uitgebreid opin te gaan. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe SoftwareBus.

Je wilt ook wel eens iets schrijven in
de SoftwareBus? Dat kan. Graag zelfs!
Neem contact op met:
redactie@compusers.nl
Sluitingsdatum volgend nummer:
21 november 2013
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Bij de voorplaat
Veel aandacht voor de diverse onder‐delen van de MegaCompUfair: koopjes,lezingen, workshops en velerlei HCC‐‐groeperingen. Lees meer op blz. 8‐10.

René Suiker
Hoofdredacteur
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Mijn laatste ‘Van de voorzitter’
Radio’s boeiden me al van jongs af aan. Mijn eerste radio was een kristalontvanger.Een simpel ding, geen stroom nodig, maar wel een lange antenne voor een zwak ge‐luid in een koptelefoon. Daar bleef het niet bij. In militaire dienst kwam ik bij deVerbindingsdienst terecht. Radio’s. Mijn knollentuin.
In de eerste jaren van mijn huwelijk wilde ik een goede versterker en radio bouwen.De versterker was er vrij snel. De radio werd een ambitieuzer project: vanaf eenuitgebreid schema zelf een printplaat maken. Het heeft gewerkt. Maar mijn echtge‐note kwam in verweer tegen alle draden en kastjes.
Dat kon mijn belangstelling voor elektronica niet afremmen. Ik volgde de ontwikke‐lingen in allerlei tijdschriften op de voet. De eerste microprocessors deden in detweede helft van de zeventiger jaren hun intrede. De Intel 4004 was een 4‐bitter metnog weinig mogelijkheden. Maar de Intel 8080 was een 8‐bits processor. Daar kon jeeen echte digitale computer mee bouwen.
En dat deed ik. Het werd een IMSAI‐8080 met een S‐100 ‘ruif’ waar ook veel uit‐breidingskaarten in kwamen. Het voert te ver om hier uit te leggen hoe ik die meteen instrumentarium van alleen een multimeter aan de praat heb gekregen. Tot eenmet een floppy drive. Er kwam als besturingssysteem CP/M op, de voorloper van MS‐DOS en het huidige Windows. Keurig gekocht bij een deftige zaak in Den Haag; laterbleek het een illegale versie.
Daarna de software. De HCC werd in 1977 opgericht en daar heb ik mij al heel gauwbij aangemeld. Er kwam ook snel een CP/M‐gebruikersgroep. Daar was software ver‐krijgbaar. Keurig legaal, ‘public domain’. Van deze groep werd ik eerst een poosjesecretaris, maar na korte tijd werd ik voorzitter.
In de tachtiger jaren was ik ook voorzitter van de HCC, die inmiddels 15.000 ledenhad en snel groeide naar 25.000.
Veel gebruikersgroepen van de HCC zijn gekomen en gegaan. De CP/M‐gg werd DOSggen heet nu CompUsers. Het werd de grootste groepering van de HCC. De vitaliteitvan CompUsers is te danken aan de verjongingskuren. We hielden de vernieuwingenbij en soms liepen we daar op voor.
Na vele jaren voorzitter te zijn geweest, ga ik binnenkort deze rol beëindigen. Omprecies te zijn: op 12 november 2013, mijn 70ste verjaardag. Jarenlang is gezochtnaar een opvolger. Die is gevonden in de persoon van Clemens Schellens. Een be‐stuurder in hart en nieren, die zelfs een periode interim‐directeur van de HCC is ge‐weest.
Het is niet de bedoeling CompUsers helemaal te verlaten. Clemens moet nog inge‐werkt worden en een aantal taken wil ik voorlopig blijven doen. Toch is dit hetmoment om CompUsers en Clemens Schellens veel succes in de komende jaren toe tewensen.
CU. Niet als bestuurslid, maar zo lang ik kan en mag als kaderlidvan CompUsers.

Henk van Andel
Voorzitter CompUsers
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De overheid online
Arda Gerkens

directeur/bestuurder HCC

Eigenlijk is het geen onbekend gegeven meer, de overheid is al in grotemate online. Ga je naar het gemeentehuis, of naar het loket van een an‐dere overheidsinstelling, dan zul je je in veel gevallen moeten legitime‐ren met je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Op internet kun je datdoen door in te loggen met je DigiD.Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met de juiste persoon temaken hebben. En steeds meer organisaties en instanties zijn online teraadplegen met DigiD.
Stel, je wilt op de website van jouw gemeente een uittreksel van degemeentelijke basisadministratie aanvragen. Je wordt dan van de sitevan de gemeente automatisch doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD.Daar vul je jouw DigiD‐gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgenskom je automatisch terug op de site van de gemeente, waar je het uit‐treksel aan kunt vragen.
Persoonlijk doe ik vrij veel met mijn DigiD. Ik wijzig inmiddels mijn par‐keervergunning tijdelijk online (of vraag hem aan), meld, waar nodig,zaken in mijn buurt aan de politie en kan uittreksels online aanvragenbij de gemeente.Ook mijn belastingaangifte gaat snel met mijn DigiD. Het gemak dient demens, want hierdoor ben ik minder beperkt door openingstijden. Ookvoorkomt het een heleboel frustratie van het lange wachten bij de balievan het gemeentehuis.
Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn in de wereld van DigiD.Een dergelijk systeem vereist de meest geavanceerde beveiliging. Er lig‐gen anders veel privacygevoelige gegevens op straat. Maar afgelopenvoorjaar en zomer bleken de systemen prima te werken tijdens de veleDDoS‐aanvallen.DigiD was tijdelijk niet bereikbaar omdat cybercriminelen het systeembestookten met een extreme hoeveelheid data. De aanvallers kondenhet systeem zelf echter niet binnendringen om op die manier gegevensvan gebruikers te benaderen.
Zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken al uitlegde: ‘Een DDoS‐aan‐val is te vergelijken met het ouderwetse belletje trekken met een luci‐fertjetussen de bel. De bel gaat continu over, maar de deur blijft dicht. Inbre‐kers blijven gelukkig buiten, gewone bezoekers helaas ook.’
Vooralsnog overheerst bij mij het gevoel van gemak van DigiD. In de toe‐komst zal je je waarschijnlijk alleen nog persoonlijk moeten melden ophet gemeentehuis als je wil trouwen. Maar daar zullen de meeste men‐sen best even tijd voor willen maken ;>))
In het vierde kwartaal van dit jaar besteedt HCC veel aandacht aanDigiD. Voor welke zaken heb je DigiD nodig en hoe werkt het? Hieroverzal op verschillende plekken in het land een korte presentatie gegevenworden, gevolgd door een interactieve bijeenkomst.
Via deze link lees je alle informatie: www.hcc.nl/digid

Arda Gerkens
directeur/bestuurder HCC

HCC! in de buurt
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Wie is Clemens Schellens?
René Suiker

Zoals ik in de rubriek ‘Van de redactie’al aangaf, gaat Henk van Andel despreekwoordelijke hamer per 12 novem‐ber overdragen aan Clemens Schellens.De 11e van de 11e werd als slecht sym‐bool gezien, maar Henk wilde niet totz’n 75e voorzitter blijven. En zo werdtijdens de Algemene Ledenvergaderingvan 20 april jl. besloten.
Clemens heeft zich tijdens die leden‐vergadering ook kort voorgesteld, maarniet alle lezers waren aanwezig. Aan deene kant jammer, maar aan de anderekant, het zou toch wel een logistiekeuitdaging van jewelste zijn als dit tocheen keer zou lukken. Misschien moetenwe maar eens oproepen om vooral níette komen☺ .Vandaar dat ik mij geroepen voeldeonze nieuwe voorzitter aan u voor testellen.
Clemens Schellens dus, getrouwd metJacqueline, trotse vader van tweedochters, waarvan de oudste na eenstudie moleculaire wetenschappen aande slag is gegaan als recruiter in dechemie en de jongste straks praktijk‐ervaring gaat opdoen in Nieuw Zeelandna haar bachelor diergeneeskunde aande universiteit van Utrecht te hebbenbehaald. Dochters die gestimuleerdwerden om snel op kamers te gaan wo‐nen, maar (daarom juist?) ook nog erggraag thuiskomen. Heeft dat iets metCompUsers te maken? Niet direct, maartoch ook wel iets …
Clemens is 56 jaar en is voorlopig nogniet gepensioneerd. Hij werkt bij Saxi‐on Hogescholen, een HBO‐instelling inApeldoorn, Deventer en Enschedé. Hijis thans coördinator onderzoek bij departiculiere poot van deze instelling,Saxion Next, binnen de studiegroep ‘in‐terior design and styling’. Daarnaast ishij betrokken geweest bij het opstellenvan het bedrijfsplan voor het hele par‐ticuliere gedeelte binnen Saxion. Daar‐voor was hij werkzaam als manager bijde publieke poot van Saxion. En dáár‐voor was hij mede oprichter/eigenaarvan Leeuwendaal, een adviesbureau ophet gebied van ‘human resources’. Om‐dat hij ook wel eens wilde meemakenwat hij nou met zijn adviezen in depraktijk teweegbrengt, heeft hij zo’n'zeven jaar geleden de overstap naar‘de klant’ gemaakt.
In zowel zijn adviseurstijd als bij zijnhuidige werkgever heeft Clemens erva‐ren dat het voorlooptraject het belang‐rijkste is. Als je dat goed insteekt en detijd neemt om de mensen allemaal metde neus in dezelfde richting te manoeu‐

vreren, dan gaan de mensen zelf het in‐itiatief nemen in de gewenste richting.Leiden door strak controlerend aan testuren is niet zijn favoriete stijl.
Clemens is buiten werk en CompUsersnog actief op tal van andere terreinen.De belangrijkste daarvan, met Comp‐Users op gelijke hoogte, is de Scouting.Dit is ook een organisatie die totaaldrijft op vrijwilligers. Hij werkt bij delandelijke ondersteuning van evene‐menten, een club van zo’n 250 mensendie als kernteam de gehele logistiekeexpertise afdekken. Dit betreft hetcomplete geheel om vanuit ‘het niets’in een mum van tijd een heel dorp uitde grond te stampen, waar scouts vanover de hele wereld dan neerstrijkenom met elkaar een geweldige belevingte hebben. Qua opzet grootschaligerdan onze evenementen, maar concep‐tueel komt het natuurlijk op hetzelfdeneer: zorgen dat alle materialen op dejuiste tijd op de juiste plek zijn, zorgendat op het juiste moment de juistemensen daarbij aanwezig zijn om dejuiste opbouw te verrichten en zorgendat er een goed programma is opgestelden dat iedereen geïnstrueerd is. Enfin,een Jamboree of een MegaCompUfair,beide zijn een verzameling hobbyistendie met elkaar de hobby willen be‐leven, een goede tijd willen hebben enbij voorkeur er ook nog wat van opwillen steken.
Een van de taken die Clemens afbouwt,om zijn taak als voorzitter van Comp‐Users te kunnen oppakken, is zijn rol inde Adviesraad Wet maatschappelijkeondersteuning van de gemeente Ede.De raad adviseert de gemeente Ederondom de Wmo. Via dit adviesorgaan

voldoet de gemeente aan haar wet‐telijke plicht om de burgers bij de Wmote betrekken.
Daarnaast is Clemens ook nog lector inde kerk. Het totaalbeeld toont iemanddie oprecht betrokken is bij het vrijwil‐ligerswerk, die met oog voor mensen enop basis van wederzijds respect zich wilinzetten om mensen goed met elkaar telaten samenwerken, om zo samen eriets moois van te maken.
Clemens kent de HCC al wat langer. In‘een vorig leven’ is hij al eens interim‐directeur van de HCC geweest. Hij isdus ook op de hoogte van de onderlingeverhoudingen tussen de moedervereni‐ging en de groeperingen en weet dat ditaf en toe ook aandacht behoeft.In dit drukke leven blijft er desondanksnog tijd over voor het gezinsleven,want ook dat vindt hij belangrijk.
En de computerhobby, hoe staat hetdaar dan mee? Clemens is gefascineerddoor techniek. Hoewel hij geen werk‐tuigbouwkundige achtergrond heeft, wilhij goed werkende zaken toch wel uitelkaar halen om te kijken waarom hetgoed loopt. De mentaliteit van de elek‐tronicus om alles wat werkt vooral niette beroeren is hem vreemd. Hij voertgeregeld herinstallaties uit.
Zijn belangstelling voor techniek is nietbeperkt tot de computer. Zo gaat hijjaarlijks naar een autoshow, maar voertoverigens geen reparaties en onderhoudaan de auto zelf uit, daarvoor ont‐breekt gewoonweg de tijd. Vooral tocheen kwestie van keuzes maken. Gadgetsvindt hij leuk om te zien, om over telezen, om te begrijpen, maar hij hoeftniet zo nodig tot de ‘early adopters’ tebehoren. Hij heeft bijvoorbeeld zelfgeen smartphone.
Kijken we eens naar de plannen metCompUsers. Hij spreekt met het groot‐ste respect over Henk van Andel, dehuidige voorzitter, maar weet wel dathij het niet precies zo gaat doen. Alswe naar de activiteiten van Henk kij‐ken, dan neemt hij daar maar een deelvan over. Henk deed heel veel zelf, devereniging leunde niet alleen op Henk,zij werd op gezette tijden volledig doorHenk gedragen. Dat wil Henk niet meer,maar Clemens wil er niet eens zo aanbeginnen. Er moet echt meer door hetteam gedaan worden. En als het teamhet niet kan, moet het team versterktworden. Het is ook niet zeker, dat alletaken direct al voortgezet worden. Nietomdat ze niet belangrijk zijn, maar ge‐woon omdat niet alles tegelijk kan.
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Clemens voelt zich om twee redenenbetrokken bij CompUsers:A. het concept van de vrijwilligersor‐ganisatie.B. De onderwerpen zijn interessant.
De vrijwilligers zijn betrokken mede‐werkers. Dat is fijn, maar maakt hetsoms ook wel lastig. Juist omdat ze zobetrokken zijn, is er ook wel eens on‐derlinge wrevel. Maar omdat we al‐lemaal toch het beste voor de clubwillen, moeten we daar op respectvollewijze uit kunnen komen.Inhoudelijke motivatie bracht hem ooktot zijn eerdere rol van directeur HCC.Het was niet alleen de management‐kwaliteit die hij in moest brengen, erwerd ook inhoudelijke interesse ver‐wacht. Dat wil hij nu weer, al weet hijnu al, dat hij nooit een expert zalworden zoals sommigen in het kader.Hij wil echter wel zo veel snappen, dathij in ieder geval begrijpt waar de an‐der het over heeft.
Op de vraag of hij al een idee heeftwaar we naar toe gaan onder zijn lei‐ding, geeft Clemens aan dat hij dat nogniet heel concreet voor zich ziet. Datwil hij toch samen met de leden be‐palen, waarbij hij uiteraard zelf ookideeën heeft hoe men met elkaar devereniging moet leiden en hoe we metelkaar om moeten gaan. Zijn rol alsvoorzitter ziet hij als coach en bege‐leider, niet als bepalend. We moetensamen de koers voor de komende tijduitzetten en op basis van die koers dangaan besturen. Als de koers dan een‐maal vast ligt, dan moeten we die uit‐dragen en dan zullen we vanzelf deinitiatieven in de goede richting zienontstaan. Het bestuur zal daarbij dekoers dan moeten bewaken, de kadersuit moeten zetten en vasthouden enbinnen de kaders moeten de teams zoveel mogelijk autonomie krijgen.
Op de vraag of hij weet waaraan hij be‐gint, geeft Clemens aan dat hij al velegesprekken met Henk heeft gevoerd.Hij kent het vrijwilligerswerk, hij kentde HCC. En intussen ook CompUsers. Hijwil de tijd nemen om met elkaar eenstip aan de horizon te zetten, één waarwe voor kunnen gaan. Veel zaken staannog open: gaan we ons bijvoorbeeldrichten op andere doelgroepen, gaanwe weer fysiek de regio’s opzoeken,gaan we vaker kaderdagen of algemeneledenvergaderingen organiseren? Hetkan, maar het staat nog niet vast. Eerstgoede voeling met de vereniging opbou‐wen; maar tijdens de kaderdag toondehij al aan hoe hij de leiding kan nemen,als daarom gevraagd wordt.En ten slotte, op de vraag of hij het in‐terview leuk vond: ‘Dat heb je toch welgemerkt?’
Namens de redactie wens ik Clemensveel succes en vooral ook veel plezierbij de uitdagende, maar mooie taak dievoor hem ligt.

Wat is mijn wachtwoordook alweer?
Ernst Roelofs

Bij steeds meer sites moet een wachtwoord opgegeven
worden, maar hoe zorg je ervoor dat je die wachtwoorden

niet vergeet? Over wachtwoorden en de (on)veiligheid
daarvan kunt u in dit artikel lezen.

Wachtwoorden zijn in; je moet je bijsteeds meer sites met een wachtwoordaanmelden. Dat heeft voor de beheer‐der van de site als voordeel dat dat hijof zij weet wie er wanneer gebruik maaktvan de site.Voor de gebruiker heeft dit als nadeeldat hij met een beetje ‘geluk’ inmiddelsmeer dan honderd(en) wachtwoordenmag onthouden. Gemakkelijk voor diepaar onder ons met een fotografischgeheugen. Voor al die mensen die datfotografische geheugen moeten ontbe‐ren, is het wellicht een leuk gezelschaps‐spel voor de steeds korter wordendeherfstavonden: ‘Wie weet de meestewachtwoorden’.Daarnaast kan het niet (meer) kunnenonthouden van wachtwoorden gebruiktworden als vroegsignalering van demen‐tering; als je de wachtwoorden van demeest gebruikte sites niet meer weet,wordt het tijd voor een bezoek aan dedokter.In het dagelijkse gebruik is het gebruikvan wachtwoorden, zeker bij sites dieniet regelmatig bezocht worden, bestonhandig. Gelukkig zijn er hulpmidde‐len die maskeren dat u, net als demeesten onder ons, geen supergeheu‐gen hebt, en dat zijn de programma’som wachtwoorden te onthouden. Daar‐naast kunt u, als u uw wachtwoord nietmeer kunt achterhalen, bij vrijwel allesites het vergeten wachtwoord opvra‐gen; mits u ondertussen niet van pro‐vider en/of e‐mailadres veranderdbent. HCC‐leden kennen dat probleemniet, want die hebben sinds jaar en dageen e‐mailadres zoals naam@hccnet.nl.Er zijn, zoals gezegd, verschillendegratis en niet‐gratis programma’s diehelpen bij het onthouden van je wacht‐woorden. Deze zijn er voor de verschil‐lende computerplatforms en ‘slimme’telefoons.
Het handigste is natuurlijk een program‐ma of app die overal en op elk apparaatvia de cloud geraadpleegd kan worden,zodat wachtwoorden maar één keer in‐getypt behoeven te worden. Om wacht‐woorden overal ‐ online ‐ te kunnen raad‐plegen, zullen die echter wel ergens op‐geslagen moeten worden. Daarmee ont‐staat er een veiligheidsrisico. Immers,de wachtwoorden kunnen tijdens hetversturen ‘afgeluisterd’ worden (pas

daarom op met gratis, onbeveiligde,hotspots). Ook kunnen de server(s),waar uw wachtwoorden zijn opgesla‐gen, gehackt worden danwel eenachterdeur bevatten voor geheimediensten en … als de server op Ame‐rikaans grondgebied staat, is het eenkwestie van opvragen in het kader vande Patriot Act, een wet die buitenlan‐ders nog minder rechten geeft danAmerikanen. Met dank aan klokken‐luider Edward Snowden weten we in‐middels dat hier door de NSA en anderegeheime diensten niet bepaald terug‐houdend mee wordt omgegaan.Helaas is de shutdown van de Ameri‐kaans overheid op moment van schrijvennet weer opgeheven, zodat de jongensen meisjes van de NSA er weer volop te‐genaan kunnen gaan. Echter, zolang uniet belangrijk genoeg bent en niet ge‐linkt kunt worden aan mensen die dat opde een of andere manier wel zijn (zoalseen buurvrouw of iemand bij Green‐peace) hoeft u zich in de regel geenzorgen te maken dat een ander in uwnaam ongeoorloofde dingen gaat doenmet de bedoeling dat ú daarvoor derekening gepresenteerd krijgt.
Bewaren van wachtwoordenDe veiligste methode voor het opslaanvan wachtwoorden is het gebruik vaneen (mobiel) apparaat dat op geenenkele manier toegang tot het internetheeft (en waarvan u dagelijks een back‐up maakt om uw belangrijke gegevensniet kwijt te raken).Vroeger gebruikte ik daartoe de Psion 5die ik als elektronische agenda vrijwelaltijd bij mij had en die ik via eenseriële RS232 aansluiting op een pc(geen Mac) met de agenda van Outlookkon synchroniseren. In het spread‐sheetprogramma van die Psion kon ikmeteen gemakkelijk alle wachtwoordenkwijt; al was het overtypen soms watonhandig en moest je oppassen omgeen cel over te slaan.Wegens de agendafunctie had ik dePsion altijd bij me en omdat de Psionnooit online was, konden wachtwoordenniet gepikt worden. Nadeel van zo’napparaat is natuurlijk dat je dat welaltijd in je buurt moet hebben én dathet moet werken. Ook als je alles op deCF‐kaart had opgeslagen, moest je bijeen defecte Psion nog wel de software
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hebben die de gegevens nog kon uitlezen en ‘vertalen’ naarb.v. Word, Excel of Access en dat is met zo’n oud apparaatbeslist geen sinecure (wellicht iets voor een ander artikel).Maar dat was vroeger.Zoals gezegd, er zijn de nodige gratis en betaalde program‐ma’s. Afgezien van een zekere onveiligheid zijn deze pro‐gramma’s erg handig in het gebruik. Voor de iPod gebruik ik‘Password’ (gratis voor een beperkt aantal wachtwoorden,daarna moet er betaald worden, maar wat weerhoudt jeervan om meerdere wachtwoorden bij elkaar te zetten?Binnenkort ga ik met ‘OneKey’ aan de slag, een betaalde appdie ik dankzij AppEvent een dag lang gratis kon downloaden.
RoboForm – wachtwoordbeheerprogrammaVoor de Mac gebruik ik al enige tijd de trialversie van Robo‐Form. Dit programma is weliswaar gedurende een beperktetijd gratis, maar zolang je afziet van synchronisatie via hetinternet (waardoor wachtwoorden op maar één computerworden opgeslagen) en het programma niet gebruikt wordtom de wachtwoorden in te vullen, maar alleen om te raad‐plegen, is het programma – op een Mac althans ‐ goed te ge‐bruiken.

In het gebruik is een programma om wachtwoorden op te slaanbest handig. Zeker als wachtwoorden (vrijwel altijd) automa‐tisch ingevuld worden en je die niet in een apart programmahoeft over te typen. Wat ik onhandig aan RoboForm vind is, dathet programma bij elke keer dat je inlogt vraagt of je hetwachtwoord van die site wilt opslaan; ook als je inlogt op eensite waarvan je het wachtwoord (nog) wel weet, al is dat, als ikhet goed heb, uitschakelbaar. Voordeel is weer wel dat eenverkeerd ingetypt wachtwoord gesignaleerd wordt.

Wat ook niet handig is, is dat wachtwoorden van sommigebeveiligde sites, zoals van de ING, in eerste instantie nietopgeslagen konden worden (vorige versie). Ook het wacht‐woord van de NS werd niet als zodanig gesignaleerd, maar inde regel verloopt het signaleren en overnemen van hetwachtwoord vlekkeloos. En anders kun je gelukkig ook in eennotitie (Savenotes, Contacten en Identiteiten) wachtwoordenopslaan achter een wachtwoord).RoboForm van Siber Systems Inc. heeft een Nederlandstaligeinterface. RoboForm kan wachtwoorden invullen en heeft

een webpagina die in Safari als startpagina opgegeven kanworden. Ook is er een snelkoppeling in Safari naar Robo‐Form. Voor Windowsgebruikers is er de (goedkopere) Robo‐Form Desktop 7. Omdat het een Amerikaans bedrijf is vallenuw wachtwoorden onder de Patriot Act en daardoor zijn zegegarandeerd ‘terroristenproof’, wat wel zo veilig is ;>)).

Zelf wachtwoorden makenNatuurlijk moet u nog wel het masterwachtwoord van Robo‐Form onthouden.De kunst van een veilig wachtwoord is een tekenreeks die úgemakkelijk kunt onthouden, terwijl die voor een ander, ookals hij of zij u (en de naam van uw hond of kat) goed kent,betekenisloos is. Verder kan er een verschil gemaakt wordentussen wachtwoorden die echt belangrijk zijn en wacht‐woorden voor sites waarbij je je afvraagt waarom daar eenwachtwoord voor nodig is. Voor dat soort wachtwoorden kunje voor een vaste structuur kiezen, zodat je niet al te veelmoeite hoeft te doen om het wachtwoord dat bij die sitehoort te achterhalen. Een willekeurige datum is bijvoorbeeldrelatief gemakkelijker te onthouden dan iets als @#$%dr!Maar een naam van bijvoorbeeld de website vooraf te latengaan door een teken als ! of % en/of gevolgd door een vasteletter of cijfercombinatie is gemakkelijker te onthouden danrandom‐tekens.

Wat is een goed wachtwoord?Een veilig wachtwoord is niet kort, bevat cijfers, (hoofd)et‐ters en meerdere bijzondere leestekens, wordt maar vooréén doel gebruikt en is voor anderen betekenisloos. Helaasworden niet altijd alle leestekens in een wachtwoord geac‐cepteerd, waardoor deze door een kwaadwillende gemakke‐lijker te raden zijn. Gelukkig zijn er ook sites waarbij mini‐maal een bijzonder leesteken zoals een ‘!’ juist verplicht is.
RoboForm, zie: http://www.roboform.com
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MegaCompUfair
René Suiker

Terugblik op de gebruikersdag van 21 september
Zoals u van ons gewend bent, blikken we in dit blad altijdeven terug op onze evenementen en kijken we in voor‐komend geval ook vooruit naar wat ons te wachten staat.Vooralsnog geen nieuwe evenementen op het programma,dus wat ruimere gelegenheid om eens terug te kijken naaronze grootste happening van dit jaar.

Bijeenkomsten in De Bilt
Binnen CompUsers organiseren we drie keer per jaar een bij‐eenkomst in De Bilt, de CompUfair. In het voorjaar, februa‐ri, doen we daar dan de ‘rommelmarkt’ bij, in april valt hetsamen met onze ALV en in september maken we er een Me‐gaCompUfair van waarbij we in principe alle interessegroe‐pen van de HCC uitnodigen, bij voorkeur ook een externespreker en dan nog wat marktpartijen om onze bezoekerswat leuke aanbiedingen te bezorgen.

Afscheid van twee ‘getrouwen’
En dit jaar was het extra spannend. Hoezo? Welnu, elders indit nummer vertellen we dat Henk van Andel na enkele de‐cennia voorzitterschap ons in die rol gaat verlaten, en watHenk was voor de hele vereniging, dat was Christ van Hezikwel voor de bijeenkomsten. En tijdens de laatste ALV heeftChrist het stokje overgedragen (met instemming van de ALV)aan Leen van Goeverden. Christ heeft Leen uiteraard nietonbegeleid in het diepe gegooid, maar dit was voor Leentoch wel de vuurproef.En hoe ging dat dan, deze keer? Wel, u weet wel, dat we al‐tijd wel iets hebben om over te mopperen, maar ook altijdwel iets te vieren. Dat is ons Nederlanders eigen, en hetmopperen is vooral intern, omdat we het zelf steeds beterwillen doen. De bezoekers merken eigenlijk niets van despanning achter de schermen.

Opbouwen = teamwork
In een vorig nummer ging ik al eens in op wat er zo allemaalkomt kijken bij de organisatie van zo’n evenement. De be‐zoekers komen, volgen een lezing of workshop, komen methun vragen bij de Platforms en/of ledigen hun portemonnee,voor zover de crisis dat nog niet gedaan heeft, bij onzemarktpartijen of natuurlijk bij de informatiebalie, als hetonze eigen producten betreft.Wat ging er dan niet goed? Dat ga ik niet vertellen. Als je hetecht wilt weten, kom een keer meedoen met de opbouw. Wekunnen daar altijd nog meer mensen bij gebruiken, alhoewelwe al een goed op elkaar ingespeeld team hebben. Of komeens meezitten aan een van de Platformtafels. SommigePlatforms hebben geen moeite om de stand met experts tebemensen, maar er zijn er die slechts met veel pijn enmoeite een adequate bezetting kunnen regelen.Wat ging er allemaal goed? Nou, gelukkig bijna alles. Wehadden een volle sportzaal, met voor ieder wat te doen. Wehadden al onze Platforms bij ons, die de bezoekers met veelenthousiasme konden vertellen over hun hobby, en passantde vragen van de bezoekers soms direct beantwoordend,maar minstens zo vaak de bezoekers wel op weg helpend,maar meer door aan te geven waar en hoe ze gericht verderkunnen zoeken. Soms omdat we het zelf ook niet helemaal

weten, maar vaak ook, omdat het op die manier beter blijfthangen en het ook gewoon leuker is om met je hobby bezigte zijn. Maar, zoals gezegd, menigeen werd ook direct aande tafel correct en volledig geholpen.

Wie waren er allemaal?
Niet alleen wij als CompUsers waren massaal aanwezig, ooktal van zusterverenigingen lieten zich van hun beste kantzien. Zelfs de SeniorenAcademie, die zich moest splitsen omook de tegelijk lopende 50Plus‐beurs te bemensen. Maar zewaren toch óók bij ons!Daarnaast dus ook andere groeperingen, zoals onze ‘vasteklant’ Postzegel‐ig, maar ook bijvoorbeeld de NewBrain‐ig,met niet alleen de originele NewBrain‐computer, maar ookeen simulator op de pc. Hobbyisme op het ijzer.Ook was er de Commodore‐ig, die toonden dat je met eenCommodore 64, wat geduld en uitbreidingen, nog best vandeze tijd kunt zijn. Ik ga uiteraard niet in detail opsommenwie er allemaal bij waren en wat er allemaal te zien was,want dan wordt dit artikel veel te lang. Maar het leek weleen HCC‐dag uit de beginjaren.
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En in datzelfde kader konden we ook onze commerciëlestandhouders zien. Er waren diverse partijen aanwezig diehardware, inkt, software en boeken en tijdschriften te koophadden. Zowel wat gedateerd spul als het nieuwste van hetnieuwste en dit alles tegen prijzen waar je zelfs op het in‐ternet toch goed voor moet zoeken. Zelf was ik uiteraardook weer zwak, ik kan niet tegen boekhandels. Als ik eenboekhandel zie, dan moet ik kopen. Enfin, ik lees graag enveel, dus het dient niet als kastvulling. Maar helemaal in degeest van HCC‐dagen van weleer was er veel te koop in devorm van ‘voorlaatste versie’ en zo kon je voor een zachtprijsje software vinden voor het bijhouden van een wijn‐collectie, maar ook voor het maken en onderhouden vanwebsites.

Helemaal nieuw was deze keer de aanpak rondom het themamuziek. Sommige mensen schertsten dat Evert verbannenwas, maar we hebben eens geprobeerd de muziek in een an‐dere zaal te plaatsen, waarbij dan het volume af en toe ookeens uitgeprobeerd kon worden. Helaas liep nog niet alles oprolletjes, de synchronisatie tussen de aanwezigen vergt nogenige coördinatie.

Lezingen
De grote publiekstrekker was Tony Krijnen van MicrosoftNederland. Hij is intussen een bekende van ons en weet al‐tijd volle zalen te trekken met zijn bevlogen spreekstijl enzijn volstrekt grondige kennis van zaken. Iedereen kan altijdalles vragen en ik heb hem nog niet met de spreekwoordelij‐ke ‘mond vol tanden’ gezien. Dit keer ging het over Windows8.1, dat er binnenkort ‘aan zit te komen’.

Ons Platform Windows is al geruime tijd bezig met hetproject ‘de digitale woning’. Met lezingen en demonstratieswerd dit interessante project weer volop onder de aandachtgebracht. Hopelijk kunnen we hier in dit blad ook spoedigeen uitgebreid artikel aan wijden.

Zelf mocht ik een lezing geven over ‘Sociale netwerken’.Deze stond al eens eerder op het programma, maar ik moesttoen door persoonlijke omstandigheden afhaken. Een on‐derwerp dat me enorm boeit, maar waarbij mijn lezingentoch het niveau ‘eenoog’ nauwelijks ontstijgen. Gelukkig lukthet me nog wel redelijk om datgene wat ik weet ook begrij‐pelijk over te dragen.
‘Social media’ was onlangs binnen de HCC als thema heelactief, maar ook binnen CompUsers leeft het heel sterk endat al geruime tijd. Dus we gaan dit nog verder uitbouwen.Let maar eens op, op Facebook bestaan we al, op Twitterook. En zelfs binnen Hyves, hoewel dat niet meer zo ‘tren‐ding’ is.Uiteraard waren er veel meer lezingen, want dat ging de he‐le dag door, in maar liefst vier zalen.

Workshops
Ook waren er weer de vertrouwde workshops. Leuk om eenste bezoeken, echte aanraders. In een beperkte tijd leert ude belangrijkste zaken kennen rondom een thema of pro‐gramma, waarmee u direct aan de slag kunt. Zo gaf bijvoor‐beeld Marco Steen, onze penningmeester, een workshoprondom Prezi, een wel heel serieuze concurrent van Power‐Point voor het maken van presentaties. Kijk niet raar op alswe op volgende evenementen Prezi weer terugzien, niet alsthema voor een lezing of workshop, maar als tool waarmeede lezing wordt begeleid. Marco liet de deelnemers een leu‐ke presentatie over CompUsers maken, die nu als webinar opinternet te vinden is. Zo hebben we gelijk een beetje recla‐me voor onze vereniging op internet gezet.
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Uiteraard was ook de SoftwareBus zelf present. Intussen isdat een vaste gewoonte geworden. Hier kunt u niet alleenkennis maken met de mensen die dit blad vorm en inhoudgeven, maar ook eens zien hoe dat in zijn werk gaat. Bo‐vendien kunt u hier een handleiding krijgen voor het geval uzelf eens iets wilt schrijven, maar bijvoorbeeld niet weethoe te beginnen, of op welke wijze aangeleverd kan worden.Daar willen we graag uitleg over geven. En besef wel, eeuwi‐ge roem zal u ten deel vallen.

Dat doet me trouwens denken aan de vorige SoftwareBus,nummer 4; daarin stond een bijdrage van Frank Boek, overhet kiezen van een laptop voor een student. Per abuis isdaarbij zijn naam niet genoemd. Dat had natuurlijk welmoeten gebeuren. Frank, mijn excuses. Bij deze toch deeeuwige roem ook voor jou!
En dan is er nog onze spil in het web tijdens deze dagen, deInformatiebalie, in combinatie met de ontvangst aan devoordeur. Door de verdere professionalisering van ons gast‐heer‐/gastvrouwschap voelen bezoekers zich nog meer danvoorheen welkom en weten ze de weg te vinden. En omdatdit op het moment, door het tijdelijk wegvallen van deeShop, de enige manier is om onze producten te verwerven,is dit team natuurlijk extra belangrijk geworden.

En last but not least, de bijeenkomst valt of staat natuurlijkmet de toestroom van bezoek. En hoewel we moesten con‐curreren met de nabij gehouden 50+ beurs en het weer demensen bepaald niet binnenhield, hebben we weer een groteen enthousiaste opkomst mee mogen maken. Hopelijk gaatdit nog lange tijd door, want de belangstelling is er nogsteeds.
En Leen, niet gek voor de eerste keer!

Zo simpel is Robotica blijkbaar toch ook weer niet

Doet ie het niet meer? Laat ons maar eens wat testen doen...

Er was van alles te koop ... alleen onderstaande 3D‐printer nog niet

http://www.CompUsers.nl


11

Terugblik op de Kaderdag
René Suiker

Elk jaar organiseert het bestuur van CompUsers een kaderdag.
Deze wordt doorgaans gehouden in oktober, zo’n half jaar na de

Algemene Leden Vergadering (ALV), die in april plaatsvindt.

Vorig jaar weken we van deze traditieaf, omdat we het kader bij elkaar wil‐den hebben nog vóór de inderhaast ge‐organiseerde verenigingsdag van deHCC in Den Bosch. Dit jaar was er geensprake van een groot evenement van deHCC, dus hielden we onze kaderdag ge‐woon weer in oktober.

Nuttig én aangenaam
Het doel van de kaderdag is altijd zo‐wel inhoudelijk als intermenselijk.We hebben als verenigingsbestuur debehoefte ons beleid af te stemmen metons meest betrokken kader en samenmet hen ook de plannen te smeden voorde toekomst.Daarnaast willen we er ook gewoon eengezellige dag van maken, waarin wemet elkaar de betrokkenheid met devereniging gewoon letterlijk vieren doorelkaar in een informele sfeer te ont‐moeten en van gedachten te wisselen.En gelukkig is dat ook deze keer weerheel goed verlopen.

Druk programma
Nou is dat niet zo heel bijzonder als hetmisschien lijkt, want al hebben we on‐derling ook wel eens meningsverschillenover details, in grote lijnen willen wenatuurlijk allemaal het beste voor onzevereniging, voor CompUsers. Een iederdraagt daar op zijn of haar manier naarbeste kunnen een steentje aan bij.En omdat we dat allemaal vrijwillig doen,mogen we dat ook best wel eens metelkaar vieren. Maar er wordt op zo’ndag dus ook gewerkt.
We hadden een druk programma voorde vrije zaterdag. We riepen ons kaderop om uiterlijk 10.00 uur al in Breuke‐

len aanwezig te zijn. Dat lijkt riant, maarje zal maar in Maastricht of Oost‐Gro‐ningen wonen: dan is dat nog een heleuitdaging, zeker als je van openbaarvervoer afhankelijk bent.

Inleiding
De huidige voorzitter, Henk van Andel,opende voor de laatste keer de kader‐dag. Hij presenteerde het programmaen blikte even terug op de kaderdagvan vorig jaar, waarin we brainstorm‐den over de toekomst van de Platforms.

De opzet voor vandaag
Marco Steen, onze penningmeester, be‐lichtte de enquête die we afgelopenwinter hebben gehouden, en waarop weheel veel respons hebben gekregen. Zo‐veel, dat een volledige verwerking nogniet eens heeft kunnen plaatsvinden.
De kwantitatieve informatie is wel gea‐nalyseerd, maar de echte waarde zitvooral in de vrije teksten die overal zijningevuld. Die bevatten een schat aaninformatie, en op basis van die informa‐tie moeten we in staat zijn ons kader teversterken en te verbreden.

Versterking van de Platforms
Hierna was weer het woord aan ClemensSchellens, die medio november Henkvan Andel gaat opvolgen als voorzitter(waarover elders in dit nummer meer)voor een uitleg over de eerste groeps‐activiteit. ‘Veel van onze Platforms enandere teams’ zo zei hij, ‘voelen debehoefte aan versterking, zoals nage‐noeg elke vereniging in Nederland.’
Om de groepsactiviteit in te leidenvoerden Henk van Andel en René Suikereen rollenspel uit, waarna in groepjeseenzelfde rollenspel werd gespeeld.Het doel daarvan was straks mensen tekunnen motiveren en mobiliseren omeen actieve(re) rol in de vereniging tespelen.
In eerste instantie werd wat opgezientegen deze ‘verkooptraining’, maareenmaal bezig leek iedereen het tochwel leuk te vinden.En het is ook leuk: je mag mensen uit‐

nodigen wat te vertellen over iets waarze enthousiast over zijn. We proberenniet onze leden iets door de strot teduwen, maar bieden hen een forum omhun verhaal te vertellen. En niemandwordt verplicht om zich als vrijwilligeraan te melden, maar we zien veel vrij‐willigers bij onze vereniging die datheel lang volhouden. En dat komt doorde goede sfeer en de goede facilitering,zeker, maar toch ook omdat het ge‐woon heel leuk is om anderen iets overje hobby te vertellen. Hier is alvast devooraankondiging. Heeft u in de enquêteaangegeven dat u actiever wilt mee‐doen, kijk dan niet vreemd op als ubinnenkort door een van onze vrijwilli‐gers gebeld wordt!

Middagprogramma
Na de uitstekend verzorgde lunch washet tijd voor het middagprogramma. Nawederom een korte inleiding gingen degroepen aan de slag om een aantalreële verbeteracties te identificeren enzo mogelijk in concrete acties om tezetten. Maar eerst werd even tijd geno‐men om vast te stellen wat er allemaalwél goed gaat. Want als vrijwilligersbeseffen we het soms niet zo, maar ergaat heel veel goed, vooral dankzij debetrokkenheid van onze medewerkers.
Rondom de thema’s ‘website’, ‘Soft‐wareBus’, ‘nieuwe technologie’, ‘bij‐eenkomsten’ en ‘hulp op afstand’gingen werkgroepjes aan de gang, en naeen goed half uur brainstormen rappor‐teerden zij over hun bevindingen. Metdeze bevindingen gaan we aan de slagen daar zult u gauw meer over horen.Ook voor de SoftwareBus staan veran‐deringen op stapel. Wordt vervolgd.

Afsluiting
En toen was er nog even de bar, waarwe op gezellige en verantwoorde wijzede dag afsloten, waarna rond 17.00 uurieder huiswaarts keerde met weer verseenergie en verfrissende inzichten, envooral de motivatie om het morgen nógbeter te doen.
Ik ben trots op ons kader en, naar ikhoop, u ook!

Inleiding door Clemens Schellens
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DVD’s afspelen op je mobiele apparaat
De Samsung Optical Smart Hub SE208BW

Ernst Roelofs
Tablets, ultrabooks, laptops en smart‐phones kenmerken zich door hun com‐pactheid. Deze apparaten zijn dan ookniet geschikt om prehistorische schijf‐jes, genaamd CD en DVD, af te spelen.De moderne gebruiker ‘streamt’ im‐mers naar zijn ‘device’. Echter, voorwie geen zin heeft om óf via het in‐ternet te streamen óf eerst DVD’sillegaal te rippen en vervolgens naarzijn of haar mobiele apparaat te stu‐ren, is er Samsungs Optical Smart Hub.

De Optical Smart Hub is een externeCD/DVD‐speler/brander, die je via jetablet, smartphone of laptop/computerkunt gebruiken. Als extra kun je op deOptical Smart Hub SE‐208BW een USB‐apparaat, zoals een USB‐stick of exter‐ne harde schijf, aansluiten en de in‐houd vervolgens bekijken en/of afspe‐len op je mobiele apparaat (voor deaansluitingen, zie foto). Daarnaastheeft het apparaat voor de liefhebbernog een aantal netwerkfuncties als rou‐ter en access point.

Inhoud van de doos
Naast de Optical Smart Hub SE208BWstaan op de meegeleverde CD ook NeroEssentials en een digitale handleiding,die echter alleen onder Windows te ge‐bruiken is. Een compacte papierenhandleiding voor de pc ontbreekt even‐min. Verder worden een 5V/4A voedingen een USB‐Y‐stekker meegeleverd, zo‐

dat via een tweede USB‐poort stroomverkregen kan worden. De gratis Mobie‐le Smart Hub‐app om het apparaat viaje mobiele apparaat te bedienen, kanvia de betreffende Store opgehaaldworden.

Te gebruiken onder:
De Optical Smart Hub van Samsung kanvolgens de gebruiksaanwijzing metWindows, OSX, iOS en Android overweg.Echter, het enige wat naar OSX verwijstis het logo op de doos. Het apparaat iszeker onder OSX te gebruiken, maar daar‐voor moet je eerst de online handlei‐ding raadplegen of de Mobiele SmartHub‐app gebruiken. Met deze app kunje na aanmelding via de Wi‐Fi van jemobiele apparaat, niet alleen DVD’s enCD’s afspelen, maar ook een backupmaken en alle instellingen van de SmartHub aanpassen. Via de computer is destandaard URL http://smarthub ofhttp://192.168.1.1.

Werkt het?
Na het aansluiten van de externe voe‐ding knippert de voedingsled enige tijdvoordat de Wi‐Fi‐led gaat branden.

Zodra die led brandt is het apparaatklaar voor draadloos gebruik.Als DVD‐speler aangesloten op de USB‐poort werkt de Smart Hub prima.Op een Mac wordt de DVD direct her‐

kend en het afspelen gaat vlekkeloos.Ook op een oude iPod (3e gen.) werktde Smart Hub prima.De kwaliteit is instelbaar, maar alleenin de laagste kwaliteit is het dan on‐scherpe beeld vloeiend en zijn beeld engeluid synchroon (er zijn 3 kwaliteits‐standen: SW 25%, SW 50%, SW 100%).
Het DVD‐menu is op het kleine schermechter amper te bedienen. Op de mo‐dernere Samsung S III gaat het een stukvoortvarender, maar ook daar merk jedat het beeld in de hoogste kwaliteit afen toe geladen moet worden, hetgeenna enige minuten alleen maar ergerlijkt te worden.
De kwaliteit van SW 100% naar SW 25%terugschroeven lijkt dan niet veel meeruit te halen; het beeld wordt steedsschokkeriger en uiteindelijk stopt deDVD‐speler ermee. Al met al heeft deS III het er voelbaar (warm) moeilijkmee.Op de grote broer van de S III, de Note10.1, crashte de Mobiele Smart Hub‐appmet enige regelmaat. Dat was vóór deupgrade niet het geval; toen werdenfilms nog redelijk vloeiend afgespeeld.De afstand tussen Smart Hub en mobielapparaat maakt in zoverre niet uit, dateen afstand van minder dan een meter

voor bovengenoemd onrustig beeldzorgde.Uiteraard kan er maar één individu ge‐bruikmaken van de DVD‐speler, maar erkunnen wel maximaal vier gebruikers
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gebruikmaken via de app op hun mobie‐le apparaat. Wellicht dat het afspelenvloeiender gaat als de Smart Hub via denetwerkkabel op het netwerk wordtaangesloten.Als CD‐speler kan de Smart Hub tijdenshet bufferen voorafgaand aan het af‐spelen behoorlijk lawaaiig zijn. Verderis het handig om bij afspelen van CD’ste wachten tot alle nummers geladenzijn, omdat de Smart Hub niet alleenlawaaiig is, maar ook CD’s niet zonderkorte onderbrekingen kan afspelen.

Gebruik zonder externe voeding
De Optical Smart Hub kan rechtstreeksvia USB op een computer of laptop aan‐gesloten worden.Het apparaat gedraagt zich dan als eengewone externe DVD‐speler/brander.

Gebruik met externe voeding
De Optical Smart Hub kan via de net‐werkkabel op het lokale netwerk wor‐den aangesloten, zodat alle op hetnetwerk aangesloten apparaten de DVD‐speler/brander kunnen benaderen.De Optical Smart Hub is via de MobileSmart Hub‐app te bedienen en in testellen. Bij aanmelden via Wi‐Fi valt deinternetverbinding weg, maar datprobleem kun je ondervangen door deSmart Hub via de kabel op het netwerkaan te sluiten.

Door een USB‐apparaat of externe har‐de schijf op de Optical Smart Hub aante sluiten, kunnen bestanden die daar‐op staan geraadpleegd en/of afgespeeldworden.De SmartHub heeft een media‐ en ftp‐server aan boord, waardoor hetmogelijk is via het internet DVD’s tebekijken, en is als router en als accesspoint te gebruiken. iSCSI wordt onder‐steund.AV‐connectiviteit: via de USB‐aan‐sluiting DVD’s afspelen op tv’s die dezefunctie ondersteunen.

Wat heb je eraan?
De Smart Hub is een al wat oudere gad‐get (2012). Voor mensen met een lap‐top zonder DVD‐speler kan de SmartHub een uitkomst zijn. Met een beetjezoeken ben je qua prijs amper duurderuit dan voor een ‘gewone’ externe DVD‐speler. Helaas vielen de resultaten te‐gen, ook met de nieuwste firmware.In de hoogste resolutie via Wi‐Fi eenDVD bekijken was niet op alle mobieleapparaten een succes. Bij de test door

PCM waren de uitkomsten echter po‐sitiever.Een ander nadeel is dat het apparaatzonder externe voedingsbron niet alsdraadloos apparaat te gebruiken is.
Daartegenover staat dat de Smart Hubvoor gevorderden veel netwerkmoge‐lijkheden heeft. Je bent echter wel eenpaar avonden zoet voordat je allemogelijkheden uitgeprobeerd en inge‐steld hebt. Ik heb mede door de start‐problemen niet alles kunnen uitprobe‐ren. Gelukkig is er een resetknop omverkeerde instellingen ongedaan temaken.

Plus en min
+ Veelzijdig apparaat+ relatief goedkoop+ gebruikersvriendelijk voor tablet‐ enpc‐gebruikers+ veel (netwerk) instelmogelijkheden+ ondersteunt iSCSI.
‐ Streamen via de Wi‐Fi‐verbinding is,zeker bij de hoogste kwaliteit, langniet altijd lipsynchroon en vloeiend.‐ Mobiele Smart Hub crashte op de No‐te 10.1 na updaten firmware.‐ Geen software of uitleg op de CD‐ROM voor Mac‐gebruikers.‐ Heeft een externe voeding nodig(5V/4A) voor draadloos gebruik ennetwerkfuncties.

‐ Bij afspelen van CD’s soms behoorlijklawaaiig.‐ Verbinding zoeken via Wi‐Fi leverde afen toe – op de Mac – een time‐out op;stekker uit de Smart Hub en opnieuwaansluiten loste dat probleem op.‐ Het is mij niet gelukt om via Wi‐Finaar een Mac te streamen of eenFTP‐verbinding te maken, maar dat isdoor de USB‐aansluiting ook niet no‐dig (niet getest op een Windowscom‐puter).‐ In de handleiding wordt Windows 8niet genoemd).

URL's:
http://www.tsstodd.com/WebManual/SmartHub/SE‐208BW/nl/Setting_Configure _Wi‐Fi.htmlhttp://nl.hardware.info/tv/477/samsung‐optical‐smart‐hub‐video‐reviewhttp://www.pcmweb.nl/review/samsung‐optical‐smart‐hub.html
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Schijf indelen met Diskpart
Rein de Jong

DiskPart is een vaak vergeten tool, die vooral bij het inrichten van
systemen goede diensten kan bewijzen.

Het is een essentieel commando dat vanuit de CMD‐promptwordt gestart. DiskPart is de opvolger van Fdisk. Voor heteerst verschenen in Windows XP.
DiskPart heeft de volgende functies:• Partitioneren van schijven• Formatteren van schijven• Initialiseren van een schijf• Volumes vergroten en verkleinen• RAID instellen• Werken met Virtuele Schijven VHD's (Alleen op Windows 7en Windows Server 2008 R2)• USB‐stick opstartbaar maken
Persoonlijk vind ik DiskPart onmisbaar bij het installeren vansystemen. Het verbaast mij dan ook dat velen, waaronderook profs, niet veel weten van dit commando. Ik zal wat ver‐tellen over het wissen, partitioneren en formatteren van eenharde schijf met behulp van DiskPart.
Vanaf de Command‐prompt (CMD), tik je in diskpart en jedrukt op [Enter]. Wanneer DiskPart is gestart, toont het zijneigen commando:

Je ziet hier dat DiskPart zijn eigen command prompt heeft.Eigenlijk zie je dat DiskPart een eigen commando‐omgevingheeft.Een Command Line Interface (CLI) binnen een andere CLI (deCMD Command Line). Wanneer je help intikt (of een ongeldigcommando), dan geeft DiskPart een overzicht van de bijna40 commando's die het kent. Laat je echter niet afschrikkendoor de hoeveelheid commando's, want je gebruikt er zeldenmeer dan acht!
Zoals bekend mag worden geacht: wanneer je ooit een schijfhebt geïnitialiseerd met het Grafische Schijfbeheer (RMK ‐Deze Computer > Beheren > Schijfbeheer), kies je eerst eenfysieke schijf voordat je er wat mee kunt. Pas dan maak jeéén of meer partities. Vervolgens formatteer je die, en geefze een naam en een schijfletter. DiskPart hanteert dezelfdewerkwijze.
1. Selecteer een fysieke schijf2. Maak partitie(s)3. Selecteer de partitie4. Doe er wat mee (b.v. formatteren)
Om een specifieke schijf te selecteren tik je een volgendcommando:
Code:
select disk
Hoe weet je nu welk nummer de schijf is die je wenst te be‐werken? Hier kom je achter door het commando list disk inte tikken.

Je krijgt dan:

Schijfnummers starten bij 0, niet bij 1. Je ziet ook dat beideschijven hun informatie in het Master Boot Record (MBR) op‐slaan i.p.v. in een GUID partitie tabel (GPT). Beide schijvenzijn basisschijven, niet dynamisch. Daarnaast zie je een aan‐tal kaartslots, waar geen geheugenkaart inzit.Ik maak het nu wat moeilijker door te zeggen dan dit sys‐teem twee schijven heeft. De eerste heeft de partities:
1. Windows 7 OS2. Data en applicaties
Omdat je niet per ongeluk je systeempartities wenst te wis‐sen, moet je weten wat wat is. Om meer informatie te krij‐gen gebruik je select disk gevolgd door detail disk. We startenmet disk 0 en zien wat die bevat.
Code:
select disk 0 detail disk
Dit levert op:

Je ziet dat het overeenstemt met wat ik eerder weergaf,maar er is meer! Je ziet een systeempartitie (volume 3) diedoor het systeem is gereserveerd. Deze bevat opstartbestan‐den voor Windows 7. Deze schijf is dus niet degene die wewillen. Nu kijken op disk 1. We zien nu:OK. Deze mag wel schoon. We typen nu het commando
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clean. Dat verwijdert niet echt de inhoud van de schijf. Hetwist alleen maar het Master Boot Record, dat de index vande schijf is. De oude data staat nog steeds op de schijf.Windows ‘ziet’ die alleen niet meer. De data wordt gaande‐weg overschreven met nieuwe gegevens. Dat gebeurt wan‐neer de schijf weer in gebruik genomen is, door er eennieuwe structuur aan toe te kennen, over de oude (gewiste)structuur heen.
Om de schijf in gebruik te kunnen nemen, zal er tenminsteéén partitie aangemaakt dienen te worden. De meest simpe‐le aanpak is één grote primaire partitie aanmaken met hetcommando create partition primary. Wanneer je echter deschijf in meerdere partities wilt delen, moet je de “size=”‐parameter toevoegen. Gevolgd door de gewenste grootte vande partitie in megabytes. Wanneer je twee partities wenst temaken van 100 GB respectievelijk 598 GB, dan maak je deeerste door in te tikken:
Code:
create partition primary size=102400
(NB: Een gigabyte bestaat uit 1024 MB, niet 1000!). Daarnakan de tweede partitie worden gemaakt, gewoon door het in‐tikken van create partition primary. Een parameter is niet no‐dig, omdat je ‐ door het weglaten daarvan ‐ DiskPart opdraagtde resterende ruimte in beslag te nemen. Het resultaat van decommando’s is te zien door list partition in te tikken.

Het * voor partitie 2 geeft aan dat DiskPart deze partitie inbewerking heeft (scope). Tikken we nu format fs=ntfslabel=“Back‐up” Quick dan wordt die partitie geformatteerdmet als bestandssysteem NTFS (= standaard en kan dus ookworden weggelaten) en als naam: Back‐up. Quick wil zeg‐gen: doe een snelle formattering.
Willen we partitie 1 ook formatteren, dan eerst de scopeverleggen door select partition 1 en dan format label=data.
Met het commando assign kan een vrije stationsletter aan departitie worden toegekend. Ik geef in:
Code:
assign letter=g
Nu wordt driveletter G: toegekend aan het volume dat descope heeft.Met list volume zie je het resultaat.

Wil je meer weten?Raadpleeg de helpfunctie. Tik eens in:
Code:
HelpHelp formatHelp create [volume|partition|vdisk]
Wanneer er data op de schijf staat die van grote waarde is,maak dan eerst een back‐up van die gegevens. Overigens ge‐bruik ik DiskPart (net als vroeger Fdisk) het meest opschijven die leeg mogen of leeg zijn.Veel nut gewenst van het gebruik van DiskPart. Maar weesvoorzichtig!

Geen 100 MB‐partitie voor Windows 7
Wanneer je Windows 7 op eenschone schijf installeert, danmaakt het naast de systeem‐partitie (C: ) standaard een 100MB partitie aan met alle bestan‐den die voor het booten nood‐zakelijk zijn.
Een voordeel hiervan is dat dezebestanden beschermd zijn tegenongewenst verwijderen of over‐schrijven: hetzij per ongeluk, dan wel expres, bijvoorbeelddoor malware. Nadeel van deze 100 MB partitie is, dat heteen primaire partitie is. Daarvan mogen er per fysieke hardeschijf maar vier aanwezig zijn.
Wil je die 100 MB primaire systeempartitie onder Windows 7niet, dan kun je tijdens de installatie voorkomen dat diewordt aangemaakt, door met behulp van DiskPart zelf deschijf in te delen. Dit scheelt één primaire partitie. Er kun‐nen er immers per schijf maar vier aanwezig zijn! Een be‐schrijving van DiskPart staat op de vorige bladzijde.
Let op: Dit doe je eigenlijk alleen als je verwacht nu of in detoekomst een vierde primaire partitie nodig te hebben.Het vormt namelijk wel een veiligheidsrisico: de systeembe‐standen zijn nu benaderbaar en kunnen dus ook per ongelukdoor jezelf – of expres, bijvoorbeeld door een virus – wordenverwijderd!
Wie herinnert zich niet het abusievelijk verwijderen vanuser32.dll door AVG 7.5/8 in 2008? Windows XP startte daar‐door niet meer op.
DiskPart start vanaf de Command Prompt (CMD).Hoe krijg je die tijdens de installatie van Windows 7?
Op het moment dat het eerste invulscherm verschijnt (Taal/Tijd/Toetsenbord) druk je op Shift‐F10, et voilà: een CMD‐venster verschijnt. Nu kun je met behulp van DiskPart deschijf gaan indelen. Eventueel eerst leegmaken. De opdrachtclean maakt de schijf schoon.
Voor een typische configuratie, zie hieronder de comman‐do’s. Meestal zal de te installeren schijf ‘drive 0’ zijn. Listdisk toont of je de juiste hebt. Ik maak hier een C: (Win7)van 200 GB en een D: (Data) voor de rest.
Code:
Diskpart
List Disk
select disk 0
clean (als de schijf nog niet leeg is)
create partition primary size=204800
create partition primary
list partition (2 = actief)
format label=“Data” Quick
assign letter=dselect partition 1
format label=“Win7” Quick
assign lettter=clist
volume (ter controle)
exit
Nu is de schijf ingedeeld. Het commandvenster kan met deopdracht exit worden gesloten en de installatie van Windows7 kan doorgaan.
Een paar schermen verder kun je dan kiezen dat Windows 7op de zo juist gemaakte C:‐schijf geïnstalleerd kan worden.De systeembestanden worden dan, net zoals eerder bij XP enVista, op C: geplaatst.Deze staan in een aparte map: C:\boot.
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Bomvrije en NSAveilige backups
Henk van Andel

Toen ik Peter Benedick vroeg of ik zijn bedrijf BackupNed mocht bezoeken en
daar wat over schrijven in de SoftwareBus, keek hij eerst bedenkelijk.

Veiligheid wordt bij BackupNed met hoofdletters geschreven en pottenkijkers
dragen daar niet aan bij. Maar ten slotte stemde hij toe, mits

veiligheidsaspecten in acht zouden worden genomen. En dat kon ik toezeggen.
Dit artikel en de foto’s zijn door deveiligheidsfunctionaris vrijgegeven voorpublicatie in de SoftwareBus.
Voorzien in een behoefte
Het valt niet mee om je waardevollegegevens veilig op te slaan. Er zijn al‐lerlei bedreigingen, zoals brand, over‐stromingen en diefstal. Daarom is hetnuttig om een backup ‘off‐site’ aan tehouden.

Ex‐politiemanPeter Benedickmaakte daar in1995 het bedrijfBackupNed van enbezit inmiddelseen aantal voor‐malige atoom‐vrije en onder‐grondse commandocentra. Het bedrijfis gevestigd in Oosterbeek en daar is ookde bezochte schuilkelder. In Dedemsvaartis een tweede schuilkelder in bedrijf.

De circa 150 klanten zijn vooral grotebedrijven en overheden, voornamelijkuit Nederland, maar ook uit het buiten‐land. Bedrijven zijn verplicht gegevenstien jaar op te slaan, maar willen veelalmeer dan dat. Overheden zijn vaak ver‐plicht om gegevens veel langer op teslaan; voor gemeente‐archieven geldtbijvoorbeeld een termijn van honderdjaar. Maar het liefst wil men dat be‐paalde archieven voor de eeuwigheidworden bewaard.

Voormalige commandocentra
Van belang is, de gegevens veilig op teslaan. Niet zomaar in een schuurtjeachter het huis, want dat zou in brandkunnen vliegen; er zou zelfs een vlieg‐tuig op neer kunnen storten. Voormali‐ge commandocentra kunnen hierom vaneen uitstekende tweede jeugd genie‐ten. Diep onder de grond wordt eenaantal gevaren uitgesloten.

Tijdens de koude oorlog werden veel ci‐viele commandocentra gebouwd. Vooraldoor de overheid, maar ook wel doorparticulieren. Deze centra moesten bijeen atoomaanval bescherming bieden.De locaties van deze centra werd angs‐tvallig geheim gehouden. Ze haddeneen beperkte capaciteit en waren voor‐al bedoeld voor vitale delen van open‐baar bestuur. Het gros van de bevolkinghad er niet veel aan, alhoewel daar ookwel beperkte voorzieningen voor waren.Anders was het in Oost‐Europa, waarveel schuilkelders aanwezig waren voorde burgers.
Sedert medio jaren tachtig is het schuil‐kelderbeleid grotendeels opgeheven.Veel schuilkelders werden vrijgegeven.Een aantal ervan kun je nu bezoekenals monument.

Locatie BackupNed
In Oosterbeek was het commandocen‐trum gebouwd voor de provincie Gel‐derland. Op een onopvallende plaats ineen woonwijk. Deze had na de koudeoorlog nog een periode een functie: dekerncentrale in het nabijgelegen Dode‐waard vormde nog een bedreiging. Na‐dat deze centrale werd gesloten, werdde bunker door BackupNed omgebouwdvoor opslag van digitale gegevens.
Oosterbeek is heuvelachtig. Het is eenstuwwal uit de ijstijd. Tot hier kwamende gletschers. De schuilkelder ligt zes‐tig meter boven NAP, veilig voor welkedenkbare overstroming dan ook in Ne‐derland. En veilig onder een zes meterdik pakket zand.
De oorspronkelijke functie is nog te her‐kennen aan enkele souvenirs.Zoals een groot plakkaat met een schemavan een atoombom tegen de muur. Eencommandopost is bewaard gebleven.Evenals een ventilatieventiel en eendikke stalen deur die nergens heenleidt.
Aan de buitenkant viel weinig te doen.Wanden en plafond zijn van een meterdik beton, daar kun je ook niets mee.De oorspronkelijke oppervlakte van 600m2 is dus ongewijzigd.

Maar verder bleef er weinig over. In‐wendig werd alles eruit gebroken engeschikt gemaakt voor de nieuwe func‐tie. Er werd een uitgebreid airconditi‐oningsysteem geïnstalleerd om tempe‐ratuur en vochtigheid optimaal in dehand te houden. En uiteraard zijn erallerlei veiligheidsvoorzieningen. Ik zaldaar weinig van gezien hebben en erzeker geen mededelingen over doe
Alhoewel de locatie van BackupNedgeen topgeheim is, wil men deze tochzeker niet aan de grote klok hangen.Tijdens de verbouwing werden erschuttingen omheen geplaatst. De in‐gang is heel onopvallend. Telefonischwerd mij duidelijk gemaakt hoe ik deingang kon vinden. Ik mocht niet voorde ingang parkeren. Ik mocht er geenfoto van maken en bij vertrek werd mijuitgeleide gedaan.

Opslagmedia
Het belangrijkst zijn de zogenaamdeLTO‐tapes. Nee, die hebben wij nietthuis; dat zijn dure tapes, maar de be‐nodigde apparatuur is voor thuisgebruikonbereikbaar.
De afkorting LTO staat voor ‘DigitalLinear‐Open’. Dit soort werd in de jarennegentig door een aantal fabrikanten
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geïntroduceerd voor opslag van digitalegegevens. Een aantal standaards mettelkens hogere capaciteit hebben elkaaropgevolgd. Het meest gangbaar is nuLTO4, deze heeft (gecomprimeerd) eencapaciteit van 1.600 gigabytes voor een

mediaprijs van circa € 50. De afmetin‐gen van een LTO‐cartridge zijn onge‐veer 10 x 10 x 2,5 cm, waarin meer dan800 meter flinterdunne tape zit. Eenwaar stukje vernuft!
De levensduur van dit soort tape is bijde juiste klimatologische conditiestientallen jaren. Een grotere bedreigingis echter de apparatuur om de tapes telezen en te beschrijven. Heb je thuisnog floppy’s? En heb je nog een drive inje pc om deze te lezen? Misschien eenaantal nog wel voor 3,5 inch floppy’s.Maar hoe zit het met de 5,25 en 8 inchmodellen? De vraag is overigens of dezede data nog vastgehouden hebben.
BackupNed biedt ook daar een oplossingvoor. Er wordt apparatuur bewaard omook verouderde tapes nog te kunnen le‐zen als de klant niet meer over de be‐nodigde apparatuur beschikt. Het is ookmogelijk tapes te ‘verversen’ of om tezetten naar een ander type.

Dienstverlening
Een veilige opslag van tapes is dehoofdmoot. Maar BackupNed biedt nogmeer diensten. Het belangrijkst is datde tapes bij de klant worden opgehaalden zonodig teruggebracht. Dat gebeurtmet onopvallende auto’s.Volgens een min of meer vast schemakrijgt de klant elke week of zelfs elkedag bezoek, sommige klanten ook inhet weekend. Er is een zeer uitgebreid‘track en trace’‐systeem, waarin deklant op elk moment inzage kan hebben.Daarnaast is er de mogelijkheid om ta‐pes te verversen of om te zetten. Somsworden tapes overbodig. De klant kanze dan terugvragen, maar het is ookmogelijk overbodige tapes te laten ver‐nietigen. Uiteraard gebeurt dat omringd

door de nodige procedures. De kans dateen tape op straat naast de vuilnisbakbelandt, is nihil.

Veiligheid
We weten maar al te goed dat veilig‐heid betrekkelijk is. Maar BackupNedheeft een verfijnd systeem om eruit tehalen wat erin zit. Om de optimale vei‐ligheid te bereiken en te handhaven,heeft BackupNed een veiligheidsfuncti‐onaris. Er wordt gewerkt onder deISO27K (27000‐reeks) normen, diespeciaal zijn opgesteld voor veiligheidop ICT‐gebied.
De volgende systemen dragen bij aandeze veiligheid:• Gegevens worden door de klant ver‐sleuteld op de media gezet. Mochtooit een tape verwisseld worden of inverkeerde handen komen, dan nógzijn de gegevens veilig.

• Het verwisselen van een tape is na‐genoeg uitgesloten. Elke tape heefteen barcode. Aan de hand van debarcode wordt de tape vanaf de klanttot en met de opslag bij BackupNedtot in detail gevolgd.• Elk verder kenmerk van de klant isafwezig. Eenmaal aangekomen bijBackupNed zijn er ten minste tweemedewerkers nodig om een tape op teslaan of te verplaatsen. Een computerweet natuurlijk precies waar welketape zich bevindt, maar dit terugvoe‐ren naar een klant is streng geheim.• Tijdens transport worden de tapesvervoerd in koffertjes. Die zijn allevoorzien van een RFID‐chip die opveel plaatsen automatisch wordengeregistreerd. Ook als de tapes nogonderweg zijn, kan de klant zienwaar deze zijn.

http://www.CompUsers.nl


18

• Mij is verzekerd dat de atoombunkerstreng beveiligd is tegen brand,wateroverlast en inbraak. Maar hoe,dat was niet zichtbaar en werd erniet bij verteld. Wel was duidelijkdat bij calamiteiten snel ingegrepenkan worden en dat zonodig ook het‘bevoegd gezag’ snel daarbij aan‐wezig kan zijn.• Het stelen van een transportauto terwille van de data is bij voorbaat alzinloos, tenzij je de tapes zou kun‐nen decoderen. Mocht het ooit tochnodig zijn, kan een auto op afstandworden stilgezet.• Medewerkers moeten beschikkenover een ‘V.O.G.’ (verklaring om‐trent gedrag), die ook regelmatigmoet worden vernieuwd. Eendergelijke verklaring blijkt ieder vanzichzelf bij de gemeente te kunnenopvragen, mits met een goede redenen mits daarvoor de geldende legesworden betaald.

NSA blijft buiten
Dat de gegevens op de tapes ver‐sleuteld zijn, is nog geen garantie dateen instantie zoals de NSA (NationalSecurity Agency, USA) deze niet zoukunnen ontcijferen. En er zijn vast ge‐gevens bij die de NSA interessant ge‐noeg daarvoor vindt.De tapes worden fysiek getransporteerden opgeslagen. Ze komen nergens ‘on‐li‐ne’ en ook een instantie als de inmiddelsberuchte NSA heeft het nakijken.

Conclusie
Diep onder de grond op een hoogte van60 meter boven NAP worden backup‐tapes veilig opgeslagen. Met een stafvan vijftien personen verzorgt Backup‐Ned bovendien het transport van ennaar de klant.De locatie van de tapes wordt in eenstreng regime bewaakt en gevolgd. Deklant heeft hier inzage in, maar nie‐mand kan de tapes van een klantidentificeren of de exacte locatie ervanachterhalen. Voor het verplaatsen vantapes zijn ten minste twee mede‐werkers nodig.Op dit moment slaat BackupNed on‐geveer 50.000 tapes op. Dit aantalgroeit met circa 1000 stuks per maandvoor met name de langetermijnarchive‐ring (long term archiving). ‘In de twin‐tig jaar dat deze dienst wordt verricht,is nog nooit een tape zoekgeraakt’, zegtoprichter en eigenaar Peter Benedick.

Massaal over naar
Ger Stok

Als u dit leest is de introductie en uitrol van Windows 8.1
een feit.We laten de meest in het oog springende

aanpassingen hier voor u aan de orde komen
De download van Windows 8.1 wordtgedistribueerd via de app‐store en komtbeschikbaar voor pc’s of tablets meteen volledige Windows 8 versie(Standaard en Pro) en is voor huidigeWindows 8‐gebruikers gratis. De aan‐passingen moeten de twijfelaars overde streep trekken om de upgrade naarWindows 8 te gaan uitvoeren. Eigenarenvan Windows RT‐machines zijn af‐hankelijk van de fabrikant van de tabletof er een update beschikbaar komt.Duidelijk is dat er voor een aantal RT‐tablets van het eerste uur geen updatezal uitkomen.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
De startknop terug?De startknop is terug linksonder in hetscherm. In plaats van het aloude start‐menu wordt nu een beginscherm metde tegelknoppen opgeroepen. Het doetdaarmee denken aan de thuisknop optablets/telefoons. Microsoft is daarbijgedeeltelijk teruggekomen op zijn veelte eigenzinnige kijk op het besturings‐systeem. Een andere verbetering is datde achtergrond van de desktop nu ookop het startscherm getoond worden, wateen rustiger beeld oplevert als je om‐schakelt van desktop naar startscherm.
Bureaublad bij het opstartenHet besturingssysteem kan zo ingesteldworden dat gebruikers bij het opstartenvan de pc niet langs het startschermgeleid worden, maar direct naar dedesktop kunnen gaan. Een zegen voordegenen die geen aanraakscherm heb‐ben en bijna uitsluitend op de desktopwerken.
Startscherm gemakkelijker in te delenGebruikers kunnen het startscherm be‐ter naar eigen wens indelen, zoals datook op Windows‐telefoons kan. Degrootte van de knoppen kan naar eigenwens kan worden aangepast. Alleen degrote knoppen kunnen interactieve in‐formatie tonen over bijvoorbeeld mailof het weer. Van de kleinere knoppenpassen er meer op het startscherm.
Geavanceerde zoekmachineDe Bing‐zoekmachine van Microsoft ver‐vult in Windows 8.1 een belangrijke rol.Er wordt niet alleen lokaal op de com‐puter naar afbeeldingen, programma'sen de inhoud van documenten gezocht,

maar ook wordt er aanvullend onlinegezocht naar extra informatie. Eenzoekopdracht geeft nu ook informatiedie op het internet beschikbaar is.
Meerder apps op een schermWas het bij Windows 8 mogelijk omtwee apps tegelijk op het scherm tezetten, weliswaar in de vaste verhou‐ding 1/3 en 2/3, nu is het bij Windows8.1 ook mogelijk om op een full HD‐scherm tot vier apps te tonen, waarbijde venstergrootte per app instelbaar is.En apps zijn ook bruikbaar op meerderemonitoren met verschillende views.
Charms of niet?Huidige gebruikers van Windows 8 ken‐nen het wel: je bent op de desktop aanhet werken en wilt het programma methet kruisje rechtsboven afsluiten, dankomen die verd… charms weeronbedoeld tevoorschijn. De charms enook de jumplist aan de linkerzijde zijnnu uit te schakelen.En de uitknop dan? Hoe kom je daarbijals je de charms hebt uitgeschakeld?Dat kan nu gelukkig op normale wijzevia de Startknop.
En zakelijke gebruikers dan …?Voor die categorie zijn ook een aantalaanpassingen gedaan. Het (gedeeltelijk)opnemen in een bedrijfsnetwerk wordteenvoudiger. Verder zijn de functiesvoor draadloos printen en projecterensterk verbeterd. Om VPN‐verbindingente maken hoef je nu geen doctoraal‐studie meer te volgen ...
Het moet gezegd worden, Windows 8 isen was geen slecht besturingssysteem.Er zijn weinig problemen gerapporteerd,er is dus geen argument tegen de over‐stap. Begrijpelijk is ook dat Microsoftde werelden van tablets, telefoon endesktop dichter bij elkaar wilde bren‐gen. Maar de manier waarop dat deconsument door de strot werd geduwd,verdient geen hoofdprijs.De marketeers moeten gedacht hebbendat de markt ‘maakbaar’ is, maarhebben daarbij duidelijk hun handoverspeeld. Terugkeren op je schredenlukt niet, maar de aanpassingen stem‐men hoopvol. Is het nóg niet naar jezin: met programma’s zoals ClassicShell is het Windows 7‐gevoel bijna ge‐heel terug te brengen. Veel succes metde upgrade!

?
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De perfecte kleurenprint met GIMP
Wessel Stijl

In een voorgaande editie van de SoftwareBus heb ik beschreven hoe met behulp
van color management een fine art kleurenfoto kan worden geprint. Dat artikel was
gebaseerd op een printopdracht vanuit het fotoprogramma Photoshop (Elements).

Photoshop beheert de kleuren op een fraaie manier en bij aansturing van de
printer wordt een goede match gemaakt tussen het beeldschermprofiel en het
printprofiel. Minder bekend is dat het afdrukken van een fine art print óók kan

vanuit het fotoprogramma GIMP. Lees verder hoe dat in zijn werk gaat.
Als enthousiast GIMP gebruiker zat het me dwars dat, ondanksde veelzijdigheid van dit fotoprogramma, ik er niet achterkwam of en hoe ‐ net als bij Photoshop ‐ het mogelijk is omeen foto met toepassing van color management af te drukken.Op internet zijn enorm veel tips en tutorials over GIMP teverkrijgen, maar over fine art printing met GIMP met gebruikvan color management kon ik in eerste instantie nauwelijksiets vinden. Uitgaande van het feit dat GIMP al sinds enigetijd wel degelijk met color management kan werken, wato.a. blijkt uit de instellingsvoorkeuren, ben ik stug verdergaan zoeken én zelf gaan uitproberen hoe dat kan wordentoegepast bij het afdrukken. Uiteindelijk werd mijn zoek‐tocht beloond. Net als bij de betaalde evenknieën als Photo‐shop en Paint Shop Pro kan met GIMP een afdruk wordengemaakt op basis van color management, inclusief een goedevertaalslag van beeldschermprofiel naar printprofiel. Ik hebdit uitgeprobeerd, en ben enthousiast geworden over het be‐haalde, zeer goede resultaat: een schitterende afdruk van‘museumkwaliteit’.

De voorbereiding
Om te beginnen wordt GIMP geactiveerd, en een geschikte(test)foto geopend. Zie afbeelding 1.

Het is altijd aan te bevelen om een fine art afdruk eerst uitte proberen met een testfoto. Op internet zijn talloze ge‐schikte testfoto´s te vinden, waaronder nevenstaande vanFujifilm.
Vervolgens wordt het dialoogvenster Kleurbeheer geopend.Ga hiervoor naar Bewerken, Voorkeuren en klik op Kleurbe‐heer. Zie afbeelding 2.
Ervan uitgaande dat het beeldscherm is gekalibreerd (essen‐tieel voor fine art printing!), wordt bij de optie Kleurweer‐gave gekozen voor Color managed display. Bij RGB‐profiel enbij Beeldscherm‐profiel heb ik (als voorbeeld – gebaseerd opmijn configuratie) gekozen voor Spyder3Express; dat is het

via mijn kalibratie‐apparaat verkregen profiel. Bij Beeld‐scherm‐ en Softproof renderintentie heb ik gekozen voorPerceptual. Dat is in de regel de beste optie. Bij Simulatie‐profiel afdrukken – op wat dit inhoudt kom ik hierna terug –heb ik het printprofiel gekozen van het door mij te gebruikenpapier (dit profiel heb ik voorafgaand gedownload van dewebsite van de papierproducent). Deze mogelijkheid van eenafdruksimulatie in GIMP wijst er in feite al op dat hetmogelijk is om een op color management gebaseerde afdrukte maken. Al deze opties worden gekozen vanuit een uitrol‐menu.
Nadat alles is ingesteld, klikken op OK.

Afbeelding 1

Resultaat van fine art printing met GIMP

Afbeelding 2
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Softproof
Voordat de daadwerkelijke printopdracht wordt gegeven, kanvisueel worden gecheckt hoe de print er ongeveer uit komtte zien. Hier komt de zonet aangestipte optie Simulatiepro‐fiel afdrukken om de hoek kijken. Zo’n simulatie (het wordtvaak een softproof genoemd) kan handig zijn omdat, ondankseen gedegen kalibratie en color management, kleuren, con‐trasten en dekking op papier er toch wat anders uit kunnenkomen te zien. Verwonderlijk is dat niet: elk papier is weeranders (zo heeft bijvoorbeeld glossy papier een hogere ver‐zadiging dan mat papier), en in tegenstelling tot een beeld‐scherm geeft papier geen licht.Ik ben overigens wat voorzichtig om deze optie (te) enthou‐siast te propageren. Veel mensen schrikken namelijk van het‘mindere’ effect (vaak ziet de simulatie er wat flauwtjes uitten opzichte van de beeldschermimpressie). In de praktijk,dus bij het aanschouwen van de daadwerkelijke print, valtdat overigens enorm mee. Dat komt ook omdat bij de beoor‐deling op beeldscherm je ogen nog gewend zijn aan een ver‐licht beeldscherm. Het is van belang hiermee wat ervaringop te doen. Oftewel: een kwestie van wennen. Uiteraard kaner ook voor worden gekozen om de simulatie achterwege telaten. Als daarvoor wordt gekozen, gaat dat als volgt in zijnwerk:
Ga naar Beeld en naar Weergavefilters. Het volgende schermverschijnt (zie afbeelding 3).

Kies uit het linker deelscherm de filters Kleurbeheer en Kleur‐controle (kleurcontrole is de simulatie). Zet deze met behulpvan de groene pijl in het rechter deelscherm. Kies bij Profielhet profiel van het te gebruiken papier (veelal beschikbaargesteld door – en te downloaden bij – de papierproducent).En kies bij Renderintentie de optie Perceptual.
Kijk nu goed naar de afbeelding (schuif desnoods dit dialoog‐venster wat opzij) en zie het verschil als je een vinkje zet bijKleurcontrole; dat is hoe de print er ongeveer uit gaat zien.Maar let op: het is slechts een indicatie, en kan bedrieglijkzijn omdat je ogen feitelijk nog zijn ingesteld op het kijkennaar een verlicht beeldscherm. Let op: als je deze simulatieafsluit, haal dan het vinkje bij Kleurcontrole weer weg!

De afdruk
Nu komt het feitelijke afdrukken. Om te beginnen is het ver‐standig om eerst de pagina‐instelling te controleren. Gahiervoor naar Bestand en Pagina instelling. Het volgendescherm verschijnt. Zie afbeelding 4.

Stel hier het papierformaat in, de marges en – belangrijk – ofhet een staande of liggende opname is. Bevestig de keuzesmet OK.
Open vervolgens via Bestand en Afdrukken het pop‐up‐vensterAfdrukken. Zie afbeelding 5.

Activeer hier de te gebruiken printer door erop te klikken (indit voorbeeld de Epson Stylus Pro 2880).
Klik vervolgens op het tabblad Afbeeldingsinstellingen. Zieafbeelding 6 op de volgende pagina. Stel hier de gewensteafdrukmaten in en ga vervolgens weer terug naar het tabbladAlgemeen. Zie afbeelding 5. Let op: het is beter om dematen en de printresolutie (300 ppi !) al vooraf tijdens debewerking van de foto in te stellen.
Klik nu op Voorkeursinstellingen. Hiermee wordt het instel‐menu van de printer geopend. Zie afbeelding 7 op de vol‐gende pagina.
De hierna volgende uitleg is gebaseerd op de voornoemdeEpson‐printer (voor andere merken en typen printers kan hetprintermenu uiteraard anders zijn). Om te beginnen wordt

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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het gewenste afdrukmateriaal, kleur en afdrukkwaliteit (letop de specificaties van de papierproducent !) ingesteld.Daarna volgt de modus: hier wordt aangepast aangeklikt, enwordt de optie ICM gekozen (ICM staat voor InternationalColor Management).Klik hierna op Geavanceerd. Dit is een belangrijke instellingvoor het verkrijgen van de noodzakelijke match tussen hetbeeldschermprofiel en het printerprofiel. Het volgendescherm ICM wordt geopend. Zie afbeelding 8.
In dit scherm wordt bij ICM‐modus gekozen de standaardICM‐driver. Bij Invoerprofiel wordt het beeldschermprofiel(in dit voorbeeld Spyder3Express) ingesteld. Bij Intent wordtgekozen voor Waarneming. En ten slotte wordt het door depapierproducent geleverde profiel bij Printerprofiel ge‐kozen. Zoals eerder aangegeven zijn de instellingen in ditscherm belangrijk, omdat hiermee de feitelijke ‘vertaalslag’wordt gemaakt van het beeldschermprofiel naar het print‐profiel – voor een zo exact mogelijke overeenstemming tus‐sen het beeld op scherm en op papier. Met OK worden deinstellingen bevestigd.
Hiermee wordt het venster van de printer gesloten, en komje weer terug in het algemene afdrukmenu van GIMP (zieweer afbeelding 5 hiervoor). Klik ten slotte op Afdrukken om

de afdruk in gang te zetten. Het resultaat is een perfect uit‐gebalanceerde fine art print.

Vergelijk Photoshop versus GIMP
Het eindresultaat is gelijk aan printen vanuit (o.a.) Photoshop.Het verschil zit hem daarin, dat in Photoshop zelf het kleurbe‐heer en de vertaalslag van beeldscherm‐ naar printerprofielwordt geregeld (althans, voor die optie kan worden gekozen, endat wordt meestal ook aanbevolen), en met GIMP wordt dit in‐gesteld in de printersoftware met de modus ICM. Een (klein)beetje ‘omslachtiger’, maar net zo exact.

Bij zeer precies vergelijken – met een loep en bij daglicht –van prints gemaakt met GIMP en Photoshop op de beschrevenwijze (het verschil is feitelijk te verwaarlozen) vond ik demet GIMP gegenereerde print nét iets beter qua kleur; datwil zeggen net iets beter overeenstemmend met beeld‐scherm. Ik vermoed dat dit komt doordat:a. GIMP geen eigen vertaalslag maakt van beeldscherm‐ naarprintprofiel, en volledig leunt op de printersoftware, enb. de papierfabrikanten hun profielen ontwikkelen op basisvan de parameters van de printer.
Maar het is gissen of hierop dit (zeer) kleine verschil is ge‐baseerd.
Ik hoop dat deze uitleg weer een extra motivatie is om metGIMP aan de slag te gaan. Het programma kost niets, en deoutput is ronduit klasse. Veel succes !

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 8
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GigaHits 20135
Henk van Andel

Ondanks de korte tijd heeft het GigaHits‐team weer een nieuwe, volle disc van8,5 gigabytes en met 400 nieuwe pro‐gramma’s gereed voor de SoftwareBus.Voornamelijk programma’s die je gratismag gebruiken. Waarvan veel OpenSour‐ce programma’s.
Net als altijd zijn deze programma’sverdeeld over heel veel rubrieken, zo‐dat ieder op de GigaHits wel dat aan‐treft waar hij of zij nou net op zat tewachten. Enkele van deze rubriekenlichten we hieronder toe.

Android
Natuurlijk bieden we weer een keuzeaan ‘apps’ aan. Vooral op Nederlandgeoriënteerd, zoals voor reizen enBurgernetNL. Nederlandser kan hetnauwelijks.

Wist je dat er ook Androidprogramma’szijn voor je pc? Zoals enkele ‘skinpacks’die je pc het uiterlijk geven van Android,zelfs voor het nog niet of nauwelijks opde markt zijnde Android 4.4 KitKat.
Maar er zijn ook programma’s om An‐droid op je pc te laten lopen. Met uit‐eenlopende technieken. Enkele staanop deze GigaHits, op GigaHits 2013‐6willen we er uitgebreider op terug‐komen met ook een artikel in de Soft‐wareBus.

Bestandsbeheer
Wat houdt elke computeraar bezig?Juist, bestandsbeheer. Want ondanksde steeds groeiende capaciteit van har‐de schijven zijn deze chronisch teklein. Niet alleen dat, maar we willenook nog back‐ups maken en bestandentussen computers synchroniseren.

Op GigaHits 2013‐5 zijn daarom ongeveer60 programma’s op het brede terreinvan bestandsbeheer opgenomen. Hier‐mee kun je naar hartelust back‐ups ma‐ken, je harde schijven beheren en op‐geruimd houden, heel snel grote groe‐pen bestanden kopiëren, bestandenredden, renamen en synchroniseren.

Heb je nog geen NAS (Network AttachedStorage), maar wel een oude pc opzolder staan? Met NAS4Free kun je bei‐de problemen in één klap oplossen.

Gereedschapskist
Vroeger liep je door het huis met eenspijkerbak met daarin, onder andere,een omslagboor. Nu weten velen nieteens meer wat dat is. Als je het nu over‘tools’ hebt, wordt eerst aan computer‐programma’s gedacht.

En daar heeft de redactie van de Gig‐aHits ook aan gedacht. Denk daarbijaan een heleboel programma’s die zoop het eerste gezicht wat met tekst‐verwerken te maken hebben. Maar danwel op een speciale manier. Zoals spe‐ciale tekstverwerkers om programma’ste schrijven en programma’s om op eenheel krachtige manier woorden of heletekstpassages te vervangen. En daar‐naast een aantal programma’s om tezoeken op een andere en krachtiger ma‐nier dan de Windows verkenner dat kan.

We noemden het eengereedschapskist. Maarwe hadden het ook eenschatkist kunnennoemen. Vol verras‐singen. Zie de onder‐rubriek ‘Varia’. Kijkeens naar de twee pro‐gramma’s over ‘bit‐coins’, het virtuele geldwaar je op het internetecht dingen mee kuntkopen. En de program‐ma’s om ‘platte tekst’,dus zonder allerlei HT‐ML‐opmaak, mee vanhet scherm te ‘plukken’.En niet te vergeten eenconversieprogramma dat tot duizendcijfers achter de komma nauwkeurig is.Misschien heb je het niet elke dag nodig,maar het is toch leuk te ervaren dat ditsoort nauwkeurigheid voor sommigenwel degelijk interessant is.

Multimedia
Het blijft boeiend: audio, muziek,video. En je kunt er ook zo veel meemet je pc. In de eerste plaats: afspe‐len. Maar dat kun je tegenwoordig ookmet allerlei multimediaspelers die je inje netwerk hangt. Of zelfs vanaf eenNAS en bijvoorbeeld een moderne tv dieook met je netwerk verbonden is. Hettoverwoord hier is DLNA, maar ook alsje apparatuur niet weet wat dit is, kunje vaak je multimediabestanden afspe‐len. Zelfs zonder een netwerk. Gewooneen USB‐harde schijf of een USB‐stickaansluiten en spelen maar.
Maar met een pc is het ook boeiend. Jekunt trouwens ook bijvoorbeeld een tv
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op je pc aansluiten. Veel mensen doenhet tegenwoordig – al dan niet uitslui‐tend ‐ met een laptop. Dan kun je detv heel gemakkelijk via de VGA‐uitgangof, liever nog, de HDMI‐uitgang koppe‐len. Op deze GigaHits vind je een keuraan afspeelprogramma’s voor audio envideo.

Steeds meer mensen hebben de ambitieom op hun pc audio of video te be‐werken. Ook daarvoor biedt deze Gig‐aHits heel veel programma’s. En voorde muzikanten onder ons is er program‐matuur om notenschrift te maken, zo‐dat je ook met je muziekinstrumentenaan de slag kunt. Want dat geeft paseen echte muziekbeleving. Toch? Nouja, ook als diskjockey ben je tegenwoor‐dig muzikant en kun je wereldberoemdworden.

CD’s en DVD’s maken
Het heeft ook veel te maken metmuziek en video, maar het maken vandiscs is toch een beetje meer voor de‘techies’.
Het simpelst zijn vaak nog de program‐ma’s om CD‐R’s en DVD‐R’s te be‐schrijven. Maar ook daarin zijnprogramma’s beschikbaar van heelsimpel tot en met programma’s metheel veel mogelijkheden. Je vindt eenselectie op GigaHits 2013‐5.

Zelf ‘branden’ wordt pas echt leuk alsje er wat van maakt. Bijvoorbeeld eenDVD met een echt menu. Je kunt die zobont en beweeglijk maken als je wilt.Zie ook hiervoor een aantal leuke pro‐gramma’s.

En ook is gedacht aan degenendie het niet technisch ge‐noeg kan zijn. Zie derubriek ‘Tools’ onder‘CD en DVD’.

Internet
Toen ik – vlakna de oorlog– op de la‐gere schoolzat, kwam‘het gevaar’nog uitDuitsland.Gelukkig zijnde mensen nuvredelieven‐der gewordenen zijn oorlo‐gen niet meerde grootste be‐dreiging.
’Het gevaar’ komt nuvan het internet. Nietalleen virussen, spam endergelijke. Maar vooralaanvallen op je privacy. En juistde meest nuttige en gratis dienstenbedreigen deze het meest. Googlevoorop. En dan geven ze hun gegevensvan jou ook nog eens door aan de Ame‐rikaanse overheid.
Daarom ook nu weer enkele programma’som lekker veilig te surfen. Of ze allemaalvoor 100% het gewenste doel bereiken, ismoeilijk te garanderen.
Ook een programma om de nieuwsgierig‐heid van Google wat in te dammen:Google Clean. Nee, het is niet een pro‐gramma dat door Google wordt verstrekt!Wel goedkoop, maar jammer genoeg ookniet helemaal gratis.
Gelukkig is internet niet alleen kommeren kwel. Het kan ookleuk zijn. Ook voorde doe‐het‐zelvers.Een heel interessantprogramma is ‘A5HTML5 Animator’.Hiermee kun je metbehulp van CSS 3(Cascading StyleSheets), HTML 5 enJavascript zelf heelleuke animaties envideo’s op het webmaken. Het is echtvoor de ‘techies’. Ikhoef hier verder dusniets uit te leggen.

Netwerken
Nu we toch met de ‘techies’ bezig zijn,dit onderwerp ook meteen maar afma‐ken. De rubriek ‘Netwerken’ is rijkvoorzien van programma’s. Vooral om

te zien en te beheren wat er zoal op jenetwerk gebeurt. Echt wel een beetjetechnisch, dus.

Maar ook is gedacht aan degenen diegewoon lekker hun netwerk willen ge‐bruiken zonder al die techniek aan hunhoofd. En dat doe je tegenwoordig bij‐na altijd draadloos. Daarom presente‐ren we ook een aantal programma’svoor de Wi‐Fi‐gebruikers.
En de moderne, mobiele mens maaktvan het netwerk gebruik op diverselocaties. Want een laptop meenemenom op de kleinkinderen te passen doenvelen. Dan heb je telkens ook een an‐der IP‐adres. Dat kan lastig zijn, omdateen aantal instellingen telkens aange‐past moeten worden. Hierbij helpenprogramma’s zoals NetSetMan en Por‐table Free IP Switcher.
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Meer, meer, meer
Ernst Roelofs

‘More, more, more', is de openingszin van een liedje dat mij door het
hoofd schoot toen ik dit stukje schreef; alleen gaat het hier niet om

liefde ;>)), dus wellicht is ‘Wake me up’ een passender liedje. Minder
privacy, meer graaien in (privé)data door de NSA en consorten en toch

geen veiliger leven; integendeel, zoals nu steeds meer blijkt.
De afluisterschandalen rond de NSA (de National SecurityAgency), waarover in de SoftwareBus al vaker is geschreven,lijken steeds grotesker te worden. Niet alleen houdt de NSAde creditkaartbetalingen van grote creditcardmaatschappij‐en bij, ook hebben ze, in plaats van de hack bij DigiNotardirect te melden, daar zelf gebruik van gemaakt door zichvoor te doen als diensten van Google en Microsoft.
Ook heeft de NSA beveiligingsstandaarden op een subtielemanier aangepast, zodanig dat niet duidelijk is dat er ietsaan mankeert. Schneier beschrijft bijvoorbeeld dat algoritmesin bepaalde producten zodanig zijn getweakt dat het genere‐ren van willekeurige cijfers niet zo willekeurig gebeurt. Opdeze manier hebben inlichtingendiensten de standaardenverzwakt. Door (verplichte) backdoors en verzwakken vanbeveiligingsalgoritmen wordt de prijs van onze ‘veiligheid’ almaar zwaarder. Te meer omdat ook criminelen en dictaturenhier gretig gebruik van zullen maken.

Mede daarom het advies om te stoppen met het gebruik vande pseudo‐nummergenerator, omdat NSA een backdoor/on‐veiligheid in dit beveiligingsalgoritme heeft ingebouwd.Daardoor zijn de beveiligingspakketten van veel bedrijveneen stuk minder veilig geworden.Eerder was al bekend geworden dat in 2013 de Amerikaanseinlichtingendienst NSA 25 miljoen dollar gereserveerd heeftom software‐kwetsbaarheden te kopen van ‘derden’. ‘Dieaanschaf is onderdeel van een grootschalig project om viamalware in computers, routers en firewalls in tienduizendenmachines te infiltreren. Aan het eind van dit jaar zou GENIEwereldwijd in totaal 85.000 implants beheren, terwijl dataantal in 2008 nog op 21.252 zou liggen. In 2011 zou het om68.975 op afstand te beheren apparaten gaan, waarbij ech‐ter slechts 8448 implants volledig gebruikt zouden zijn. Dataantal zou echter flink uitgebreid moeten worden met eennieuw systeem waar de NSA aan werkt.

Dit systeem, met de codenaam Turbine, zou potentieel mil‐joenen ‘exploits’ geautomatiseerd kunnen beheren vooraanvallen en het verwerven van inlichtingen.’Het is dan ook onbegrijpelijk dat, in dit licht bezien, de AMS‐AEX, Amsterdam Internet‐Exchange, wil uitbreiden naar deVS ,want daarmee gaan veel Nederlandse (en Europese) dataonder de Patriot Act vallen.
Kortom, omwille van onze veiligheid wordt het digitale levenonveiliger gemaakt door overheidsdiensten die in het levengeroepen waren voor onze veiligheid.Welke provider en dienst kun je nu nog vertrouwen? Hoe vei‐lig zijn bijvoorbeeld nog encryptieprogramma’s en program‐ma's om wachtwoorden te onthouden? Handig al die wacht‐woorden in de cloud, bijvoorbeeld met Apple’s nieuweiCloud Keychain. Het is echter niet bepaald handig als ookveiligheidsdiensten je wachtwoorden kunnen lezen. Met diewachtwoorden is de stap vanobserveren naar het actie‐vere manipuleren een stukeenvoudiger geworden. Han‐dig voor dictatoriale regimes,maar waarom dat ook niettoepassen om poli‐tieke te‐genstanders (van al dan nietbevriende) naties of zakelijkepartners uit te schakelen? En als we dan toch bezig zijn:Brein wil best weten wat u allemaal downloadt, etc.Waarom? Omdat het kan, en er vrijwel niemand protesteert.Immers, wie protesteert, is meteen verdacht!Dat de NSA de laatste weken voor het voetlicht komt, wilniet zeggen dat zij de enige zijn. Je kunt er gif op innemendat alle (grote?) veiligheidsdiensten (en criminele organisa‐ties) in de wereld dit doen.

Volgens de krant ‘De Standaard’ was de hack van Belgacomwaarschijnlijk het werk van Engelse collega van de NSA, deGCHQ (Government Communications Headquarters).
URL's:‘More, more, more’ van Andrea True http://www.youtube.com/watch?v=RlJGrIyt‐X8‘Wake me up’ van Avicii: http://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHIhttp://www.nsa.govhttp://www.gchq.gov.uk/Pages/homepage.aspx

Belgacom, gehackt door de Britse geheime dienst?
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Het middel lijkt inmiddels vele malen erger dan de kwaal,want geef nu toe: hoe groot is die terroristische dreiging nuecht, of gaat het de veiligheidsdiensten eigenlijk om debijvangst?

Zelf spioneren?
Je moet het maar willen!

Krijgt u een warm gevoel van al die afluisterschandalen enwilt u zelf graag spion spelen, en/of vertrouwt u uw partner(niet) meer?Voor alle achterdochtige en jaloerse mensen die afluisterenverkiezen boven een goed gesprek, is er al enige tijd de ‘Spyyour Love’ (Android‐) app.Hiermee kun je de telefoongesprekken, sms‐ en Facebook‐berichten van je partner ‘realtime’ volgen en meelezen. Ditmet de gedachte overspel te voorkomen. Hoewel het volgensde website niet de bedoeling is deze app stiekem te gebrui‐ken, kan dat blijkbaar dus wel; pas dus op als je partner jeeen nieuwe mobiele telefoon cadeau doet ;>)). De vraag isnatuurlijk wie er nog meer kan meekijken ...
Voor al die wantrouwige geliefden (en ouders) en anderenieuwsgierigen is het jammer dat de NSA zich alleen op ver‐meende terroristen richt. Als digitaal privédetectivebureauzouden ze goede zaken kunnen doen en daarmee de belas‐tingdruk voor de burgers kunnen verlagen ;>)).

Don’t worry, be happy!
Henk van Andel schreef in de vorige SoftwareBus dat hij zichniet zoveel zorgen maakt, ook al kan het best zo zijn dat hijdoor zijn reizen naar verdachte landen extra in de gatenwordt gehouden. Het goed bewaken van z'n privacy zou hemdaarbij nog iets verdachter maken, want wie niets te verber‐gen heeft … ;>)). Echter, het kan verkeren.

Het blijkt dat steeds meer Nederlanders onterecht aan degrens worden opgepakt (NRC, commentaar 12‐09‐2013) enlanger vastzitten dan nodig. Als je na een aantal dagen totweken vrijkomt, ben je weliswaar 80 euro per dag detentie‐vergoeding rijker, maar met een beetje pech, ook werk‐en/of relatiezoekend.

Wat de burger ook niet helpt, is het voorstel om te straffenals voorschot op een hoger beroep; dus alvast te straffen inafwachting van het hoger beroep. Wie in hoger beroep deboete kwijtgescholden wordt, kan dat bedrag terugvorderen,maar wie ten onrechte gezeten heeft, heeft een groter pro‐bleem. Kortom, als burger mag je van de overheid zorgvul‐digheid verwachten en terughoudendheid in het bespioneren,ook al is het voor onze bestwil.

Veiliger, of toch niet?
Over digitale bevoegdheden van de politie

Helaas wil het er, ondanks de almaar ruimere (digitale) be‐voegdheden van politie, en inzet van bijvoorbeeld ‘drones’,maar niet echt veiliger op worden.

In Maastricht is het aantal inbraken bijna verdubbeld, maardat geldt niet voor de pakkans. Die schommelt in Limburg,afhankelijk van de gemeente, tussen de 1,3% en 12,1%. Voorheel Nederland is dat met 7,2% nog steeds erg laag.
Limburg heeft als grensprovincie de pech dat internationaalopererende bendes snel de grens over zijn.Overigens blijkt dat de meeste gestolen spullen in het landvan herkomst verhandeld worden en ongetwijfeld via het in‐ternet een nieuwe eigenaar vinden.
Een ander probleem dat de politie maar niet onder de kniekan krijgen, zijn de fietsendiefstallen, terwijl de laatste ja‐ren vrijwel alle fietsen van een chip zijn voorzien; opsporingheeft in de meeste gemeenten echter een lage tot geen pri‐oriteit.
Kortom, meer bevoegdheden (en verkeerde prioriteiten)helpen lang niet altijd, al is het natuurlijk wel fijn om ze tehebben.
Ernst Roelofs
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Groot, kleiner, kleinst …
Rinus Alberti

...of, hoe maak je een digitale foto kleiner zonder kwaliteit te verliezen.
De trend in nieuwe camera’s is, dat de foto’s die je daarmee maakt steeds meer
pixels bevatten. Dit kan gemakkelijk oplopen tot 5000x4000 pixels of meer, wat

voldoende oplossend vermogen biedt om die foto op circa drie bij twee meter af
te drukken. De bestandsgrootte van zo’n foto is navenant groot en kan

(in het JPEGformaat) oplopen tot zo’n 10 MB.
Voor ons huis‐, tuin‐ en keukengebruik is dat behoorlijk over‐dreven en lang niet altijd nodig. In andere formaten (TIFF ofRAW) wordt dat zelfs nog erger en bijna onbeheersbaar, ze‐ker als je een wat oudere pc hebt met weinig werkgeheugen.
Op de FCB (Fotoclub Bilthoven en omstreken), waar ik ooklid van ben, kwam iemand met een wel heel erg creatieveoplossing voor dit probleem. Dat was naar aanleiding van eengesprek over hoe we een dergelijke foto (in JPEG) kunnenverkleinen, zodat die sneller wordt geladen in fotoprogram‐ma’s en voor bijvoorbeeld weergave op je tv. Met name ditlaatste was voor hem een grote ergernis, want wanneer hijde originele foto’s op zijn tv bekeek, duurde het eindeloosvoor ze op het scherm kwamen.Hij had geprobeerd het te zoeken in vermindering van dekwaliteitsfactor, die je voor een JPEG‐foto eenvoudig kuntveranderen, en waarmee de bestandsgrootte aanmerkelijkkleiner gemaakt kan worden. Maar dat bleek helemaal niette werken voor vertoning op zijn tv. Hij had niet door dat debestandsgrootte hiermee weliswaar veel kleiner kan worden,maar het aantal pixels in de foto niet.Het is daarom niet erg verwonderlijk dat dit niet resulteerdein een snellere laadtijd wanneer hij ze op z’n tv ging bekij‐ken, gezien het gelijke aantal pixels in het origineel en deaangepaste foto.De consequentie van deze oplossing is bovendien in allegevallen een slechtere foto door de eigenschappen van hetJPEG‐formaat; ik zal dat hier laten zien.De originele (JPEG‐)foto die ik gebruikt heb voor deze demois de volgende:

Deze originele foto is 3500x2400 pixels. Van deze fotoworden hieronder details getoond uit het aangegevenvierkant. Zie afbeelding 2.
Wanneer we de (JPEG‐)kwaliteit van deze foto nu gaan ver‐minderen, krijgen we het volgende resultaat (afbeelding 3).De kwaliteitsreductie is voor deze demo tot in het extreme

doorgevoerd (tot de waarde 01 op een schaal van 100), omhet effect ervan duidelijk te kunnen demonstreren.
Let wel: het aantal pixels van de foto is nog steeds 3500x2400,alleen de bestandsgrootte is minimaal, en dat gaat ten koste

van details en andere belangrijke foto‐informatie. De foto enhet detail ziet er dan ook niet uit! Zie afbeelding 4.
De enig juiste methode om de kwaliteit van de foto te be‐houden is: het aantal pixels in de foto verkleinen naar b.v.1600x1100 pixels. Ieder fotoprogramma heeft hiervoor weleen mogelijkheid.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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In Adobe Photoshop bijvoorbeeld vindje dit onder de tab‘image’ en ‘imagesize’ of de Nederlandse equivalentenhiervan. Ik gebruik zelf het zeer ge‐bruiksvriendelijke programma‘Irfan‐view’, waarin je deze bewerking vindtonder het tabje‘afbeelding’ en ‘groot‐te wijzigen…’.Afijn, je moet zelf maar even uitzoekenwaar je deze bewerking in jouw pro‐gramma vindt, en dat lukt je vast wel.De door mij verkleinde foto (naar1600x1100 pixels) ziet ernu als volgtuit:

Dit lijkt alweer beter op het origineel,en ook het detail iseen stuk beter danhet voorgaande, zoals je ziet op afbeel‐ding 6. Natuurlijk is er wel enig de‐tailverlies ten opzichtevan hetorigineel, maar dat is overkomelijk. Wegaan de fotoimmers op A4 of A3 prin‐ten … De winst is desondanksdat de be‐standsgrootteook behoorlijk geredu‐ceerd is en de kwaliteit(vergeet nietdie op 90%te zetten) daaronder nuniette lijden geeft gehad!
P.S. De allerbeste manieris natuurlijkom op jecamera zelf het aantalpixelste verlagen. Eenbijkomend voordeel isdan dat je veel meer foto’s op je ge‐heugenkaartje kwijt kunt …

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 6

Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging CompUsers enverschijnt zes keer per jaar, steeds vergezeld van de GigaHits: een DVD‐ROM met geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.
ArtikelenDe SoftwareBus bevat veelal bijdragen van onze leden. Daarnaast werktCompUsers samen met andere computerbladen. Auteurs die voor de Soft‐wareBus schrijven geven impliciet toestemming om hun artikelen door teplaatsen in deze bladen. Uiteraard gebeurt dit met vermelding van auteuren bron, en eventuele vergoedingen hiervoor komen ten goede aan de au‐teur(s). Indien u als auteur bezwaar hebt tegen doorplaatsing, ontvangenwe toch graag uw bijdragen voor de SoftwareBus. Uw standpunt in dezenwordt uiteraard gerespecteerd.
AbonnementenHet jaarabonnement kost voor niet‐leden van CompUsers en HCC € 26,50,inclusief verzendkosten binnen Nederland. Leden en donateurs van Comp‐Users en leden van HCC krijgen € 9,00 korting. Bij betaling door middel vanauto‐matische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.Verzendkosten: voor verzending buiten Nederland, maar binnen de EU:€ 6,00 en buiten de EU: € 12,00. Wijzigingen van tarieven worden tenminstetwee nummers tevoren in het colofon gemeld. Losse nummers: € 5,‐. Voorvisueel gehandicapte abonnees is gratis een elektronische versie beschikbaar.Aanvragen: redactie@compusers.nl
Abonneren en bestellen: www.compusers.nl/eshopEen abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bijhet aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloopvan deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd.Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging CompUsers of HCC be‐tekent niet automatisch dat het abonnement wordt opgezegd.
Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd; daarbij geldt eenopzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een langere termijnaangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via de abonnementenadministratie vanCompUsers, dus niet via de HCC. De contactgegevens staan hieronder bijAdresmutaties. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend opbasis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkortingen de verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangenkorting voor automatische incasso. De abonnementenadministratie is niettelefonisch bereikbaar, maar is te bereiken via een contactformulier op dewebsite www.compusers.nl, en per mail: abonnementen@compusers.nlen per post:CompUsersabonnementen, Postbus 23, 5100 AA Dongen, Nederland.Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC‐lid, uw HCC‐lid‐maatschapsnummer.N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de HCC‐admini‐stratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of CompUserslid meer is, geldtvoor de verlenging de niet‐ledenprijs.
BetalingenBij voorkeur via automatische incasso onder vermelding van de abonnee‐naam en het abonnementsnummer. Bij niet‐tijdige betaling wordt een aan‐maning verzonden; hiervoor geldt een toeslag van € 2,50. Bij betalinganders dan via automatische incasso geldt een betaaltermijn van éénmaand na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij overschrijdingvan de betalingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onder‐broken totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geenrecht op restitutie in geld of anderszins.
ING‐bankrekeningnr.: 206202 t.n.v. ProgrammaTheek BVIBAN: NL13 INGB 0000 206202BIC: INGBNL2A
AdresmutatiesCompUsersleden: mailen naar abonnementen@compusers.nlHCC‐leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.Voor overigen: mail naar abonnementen@compusers.nl het oude en hetnieuwe adres.
AdvertentiesInformeer bij de redactie: redactie@compusers.nl
RedactieRené Suiker, hoofdredacteurRob de Waal Malefijt, eindredacteurGer Stok, grafisch coördinatorErnst Roelofs, auteur
Opmaak: DTP‐team CompUsersHenk van Andel, Henk Heslinga, Harry van Mosseveld, Ger Stok,Rob de Waal Malefijt
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
Ontwerp opmaak: Okker Reclame, Veenendaal
Ontwerp omslag: FIR&E, Wagening
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Laatste nieuws
Ernst Roelofs

September was voor veel computerhobbyisten een opwindende
maand. De in de regel wat jongere computergebruikers met een

console (Play Station 3 en/of Xbox 360, ook een computer) konden hun
hart ophalen aan het nieuwe voetbalspel FIFA 14 en/of GTA V.

GTA (Grand Theft Auto) is een spelwaarbij je in de huid van een crimineelkruipt en hoopt carrière als crimineelte maken. Dit spel, waarvan de verkoopom middernacht begon, heeft in driedagen tijd ruim 1 miljard dollar opge‐bracht.

FIFA 14 en GTA V zijn spellen die nualvast uitkomen en aan het eind van hetjaar ongetwijfeld opnieuw voor de PlayStation 4 en Xbox One uitgebracht zul‐len worden zodat er opnieuw goed aanverdiend kan worden.Veel ouders zullen de verslavende wer‐king van deze spellen met lede ogenaanzien, omdat gamen nu eenmaal doorveel leerlingen aanzienlijk aantrekkelij‐ker wordt gevonden dan leren.

Apple: nieuwe iPhonesApple kondigde voor het eerst in zijngeschiedenis twee iPhones tegelijker‐tijd aan: de 5C, die in diverse kleurenwordt geleverd, en de 5S, het vlaggen‐schip. Daarnaast het nieuwe besturings‐

systeem iOS7. Tevens komt binnenkortOSX 10.9 uit. Op de nieuwe iPhones zul‐len de Nederlanders wat langer moetenwachten. Dit in tegenstelling tot de ap‐paraten van hun al lang veel kleinereconcurrent Microsoft.

Microsoft: nieuwe SurfacesVan Microsoft was er de aankondigingvan Windows 8.1, met enige concessiesnaar gebruikers die niet zonder de start‐knop konden. Daarnaast zijn er tweenieuwe Surfaces aangekondigd: deSurface 2, een nieuwe RT‐tablet enopvolger van de Surface RT, en deSurface Pro 2. Ook is er een toetsen‐bord met accu en verlichting van detoetsen aangekondigd; handig in hetdonker. Al dat moois zal, niet lang na‐dat de SofwareBus bij u op de deurmatvalt, in de winkel verkrijgbaar zijn enuiteraard hopen wij als redactie hiernader op terug te komen.
Ondergang NokiaTriest was het nieuws dat Nokia, ooitdé mobiele telefoon onder de tele‐foons, ‘niet meer is’. Nokia is volledigovergenomen door Microsoft. Laten wehopen dat ze degelijke mobiele tele‐foons mogen blijven maken, zodat ereen derde keuze is naast Android en iOS.Microsoft biedt met Windows 8 (RT) alsenige een besturingssysteem dat op zo‐wel een mobiele telefoon als een tabletals een desktop‐computer draait.

Apple kiest ervoor om, ongetwijfeldmet financiële motieven, zijn twee be‐sturingssystemen niet te veel te inte‐greren, terwijl het best handig zou zijnals je op een laptop ook de apps van jeiPhone, iPad of iPod zou kunnen ge‐bruiken.

Asus: nieuwe TransformerAsus, een van de echt innovatieve be‐drijven, komt binnenkort met de Trans‐former Book Trio. Een laptop annextablet. Bijzonder eraan is, dat het toet‐senbord een extra processor bevat. Alshet toetsenbord vastgeklikt zit aan hetbeeldscherm, is er de keuze tussenWindows 8.1 en Android, en losgeklikt ishet een Android‐tablet. Jammer dat jedan niet kunt kiezen voor Windows 8.1,al is het RT, zodat je op je tablet nogsteeds niet over een goede Office‐ver‐sie kunt beschikken. Ook een styluspenlijkt te ontbreken.
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BlackberryAnder slecht nieuws kwam van Black‐berry. Ooit waren hun mobiele tele‐foons hét statussymbool van de zaken‐man en van veel leerlingen/studenten.Inmiddels hopen zij op een overnameom te blijven voortbestaan ondanks eenverlies van bijna 1 miljard dollar (=op‐brengst GTA V in 3 dagen!).Het kan verkeren in de digitale wereld,waar successen net zo vluchtig kunnenzijn als het medium dat zij bedienen.

Continuing story: de OV‐chipkaartTot slot het bericht dat het ernaar uit‐ziet dat volgend jaar het papierentreinkaartje echt gaat verdwijnen enplaats gaat maken voor de wegwerp‐chipkaart (goed voor het milieu?).

Ook de extra kosten bij verandering van‐ trein ‐ vervoersorganisatie komen meteen beetje geluk komend jaar te ver‐vallen (nu nog te ondervangen door eenpapieren kaartje te kopen).Omdat die extra kosten (die voor deOV‐chipkaart niet bestonden ;‐)) tochergens van betaald moeten worden,gaat de wegwerpchipkaart meer kostendan een papieren kaartje.

Informatie over de Asus Tranformer Trio:
http://tweakers.net/reviews/3209/asus‐transformer‐book‐trio‐android‐en‐windows‐naast‐elkaar.html

CompUsers tweet!!!
Marco Steen

Volg ons op Twitter!

Sinds kort is ook CompUsers actief opTwitter. In dit artikel wil ik op basis vandeze eerste ervaringen iets vertellenover het plaatsen en zoeken van be‐richten op Twitter.Nu weet ik dat een deel van onze lezersniets doet met Twitter en nog geengoed beeld heeft van de mogelijkhe‐den. Een tijdje geleden heeft René Sui‐ker al eens een stukje geschreven overTwitter. Ik kan me voorstellen dat ditartikel niet bij iedereen meer direct ophet netvlies staat, maar ik ga hier ookniet zijn verhaal helemaal herhalen.Wel zal ik nog even kort uitleggen watTwitter is en een stappenplan gevenvan drie stappen om met Twitter te be‐ginnen.
Twitter is een van de vele sociale me‐dia, of op zijn Engels ‘social media’.Social media zijn internettoepassingendie gericht zijn op het delen van infor‐matie met vrienden, bekenden en/of derest van de wereld. Je kan vervolgensreageren op de informatie van anderen.De informatie kan over allerlei zakengaan. Je kan persoonlijke zaken delenmet vrienden, ervaringen met produc‐ten delen met andere gebruikers, maarook vragen om hulp als je een probleemhebt met een programma op jouw com‐puter of telefoon. Ook kan je lezen watvrienden, bekenden of bijvoorbeeldbekende Nederlanders hebben geplaatst.
Het plaatsen van berichten op Twitterwordt ‘tweeten’ genoemd. Een berichtheet dan een ‘tweet’. Een tweet is al‐tijd kort. De maximale lengte van eentweet is 140 tekens. Dat betekent dater geen ruimte is voor uitgebreide be‐spiegelingen. Wel is het mogelijk omeen foto of een link naar een websiteop te nemen. Die link gaat overigenswel af van de 140 tekens.Tweeten is eenvoudig, snel en kan al‐tijd en overal. Het kan via de websitewww.twitter.com maar ook via een appop een tablet of smartphone. Op diemanier kunnen berichten snel wordengeplaatst en kan er ook direct op wor‐den gereageerd.Twitter is een heel open medium. Inbeginsel is alles wat je op Twitterplaatst voor iedereen zichtbaar. Het isdaarmee vooral een medium om infor‐matie met grote groepen te delen.Starten met Twitter is heel eenvoudig.

1. maak een account aan2. volg mensen van wie je de berichtenwilt lezen3. plaats zelf tweetsKlaar
Daarna of daarnaast kan je jouw ac‐count verder aanpassen aan je eigensmaak en informatie toevoegen.De website van Twitter is heel gebrui‐kersvriendelijk. Na het aanmaken vanhet account word je aan de hand ge‐nomen om jouw account aan te passenen mogelijke andere twitteraars tevolgen. Ik kan hier wel uitgebreid gaanuitleggen hoe dit werkt, maar dat heeftRené al gedaan en het wijst zich van‐zelf.

De eerste ervaringen van @compusersHet eerste concrete doel dat we metTwitter hadden was het delen van in‐formatie over de MegaCompUfair. Datbetekende dus dat we wilden dat an‐deren onze tweets lazen. Er zijn tweemanieren waarop jouw tweets wordengelezen. In de eerste plaats worden zegelezen door jouw volgers. Volgers zijnandere gebruikers van Twitter diehebben aangegeven dat ze geïnteres‐seerd zijn in jouw tweets. Zij krijgenjouw berichten automatisch te zien.Als je net begint met Twitter heb jenog geen of weinig volgers, dus hetaantal gebruikers dat je zo bereikt isnog niet zo groot.Een tweede groep die jouw tweets leestbestaat uit mensen die op Twitterzoeken naar bepaalde woorden. Dit kanvan alles zijn, maar de belangrijkstezoekwoorden zijn de zogenaamde‘hashtags’. Dit zijn woorden die voor‐afgegaan worden door een # (bijvoor‐beeld #compusers). Het voordeel vanhet gebruik van hashtags is dat je heelspecifiek mensen bereikt die geïnteres‐seerd zijn in een bepaald onderwerp.Om de informatie zo goed mogelijk teverspreiden hebben we ruim gebruik ge‐maakt van hashtags en tegelijk gepro‐beerd het aantal volgers te vergroten.Een manier om volgers te krijgen is hetzelf volgen van Twitteraars. Als zij ookgeïnteresseerd zijn in jou, gaan zij jouwmisschien ook volgen.

http://www.CompUsers.nl


30

Een andere manier is het reageren optweets van anderen over onderwerpendie ons ook aangaan. Dit kan in de vormvan ‘retweets’ (doorsturen naar jouweigen volgers, maar dat zijn er in hetbegin nog niet zoveel) of een ‘reply’(een antwoord, gericht aan de ver‐zender van de oorspronkelijke tweet).Ook op die manier kom je in beeld bijmogelijke volgers.

Het schrijven van een pakkende tweetvereist wat handigheid. Je hebt maar140 tekens ruimte, dus het moet beknopt.
#tip1 Hashtags helpen daarbij, omdatje dan minder hoeft uit te leggen. Wienaar een specifiek begrip zoekt weetwaar het over gaat.#tip2 Daarnaast kan je, als je daar debeschikking over hebt, verwijzen naareen website voor meer informatie. Daarheb je dan de ruimte om het hele verhaalte vertellen. Nadeel is dat de link naar dewebsite ook weer af gaat van die 140tekens. Dat kan je deels ondervangendoor gebruik te maken van URL‐ver‐korters. Dit zijn diensten die lange web‐adressen omzetten in korte varianten.#tip3 Pas op met afko's (afkortingen).Dat geeft wel ruimte maar, dat komt deleesbaarheid niet ten goede.

Verder is het vooral een kwestie vancreatief spelen met je eigen bericht.Als dat te lang is moet je nagaan waarer lucht in zit die eruit kan. Een zin als“De nieuwe desktopcomputers zullennaar alle waarschijnlijkheid moetenworden geïnstalleerd” kan echt eenstuk korter.Het tweede doel dat we voor ogenhebben met Twitter, is het verzamelenvan informatie over de onderwerpenwaar we ons als CompUsers mee bezig‐houden. In de aanloop naar de Mega‐CompUfair heb ik op Twitter gezochtnaar een aantal onderwerpen dietijdens onze lezingen en workshops aande orde kwamen. Ook daar komen hetzoeken en de hashtags weer om dehoek kijken.Nu vallen bij het gebruik van hashtagswel een paar kanttekeningen te plaat‐sen. Het lijkt zo mooi, maar er wordtheel verschillend mee omgegaan. Som‐mige mensen gebruiken ze niet of nau‐welijks, #anderen #denken #dat #alles#een #hekje #waard #is. Een tweedeprobleem is dat er geen algemeen gel‐dende afspraken zijn over het gebruikvan hashtags. Dat leidt bij bijvoorbeeldbij Windows 8.1 tot verschillende vari‐anten. Ik heb gezien #windows81,#windows8_1, #w81 en #windows8.1.

Die laatste lijkt de beste, maar werktniet. Hashtags zijn één woord met eenhekje ervoor. Twitter ziet een punt alseen scheiding tussen twee woorden dusde hashtag is eigenlijk ‘#windows8.’ ende 1 doet dan niet mee.Zolang je alleen nog maar een paar be‐richtjes plaatst en incidenteel zoektnaar een bepaald begrip is dat uit‐stekend te doen met de website vanTwitter zelf. Als je actiever wordt metTwitter wordt het zinnig om naar eenandere applicatie om te zien. Er zijneen flink aantal apps voor Android,iPad/iPhone en pc's beschikbaar en ikgebruik Hootsuite.De keuze voor Hootsuite is niet geba‐seerd op een uitgebreid onderzoek. Ikheb een paar goede recensies gelezen,deze app geinstalleerd op mijn tablet enhij bevalt me. Misschien zijn er betere,maar die heb ik niet geprobeerd.Hootsuite is gratis en wordt vaak pro‐fessioneel gebruikt. Met Hootsuite ishet mogelijk om meerdere accounts tebeheren en bijvoorbeeld naast Twitterook een Facebook‐account te gebrui‐ken. Dit lijkt een beetje op de groeigekozen, maar we willen ook verder.Een ander voordeel van Hootsuite is,dat er meerdere zoekacties tegelijk inopgeslagen kunnen worden. De zoekac‐ties die je bijvoorbeeld op de pc maakt,zijn beschikbaar op je telefoon. Vreemdis wel dat het andersom kennelijk nietwerkt: als je een zoekactie verwijdertblijft hij op het andere platform ge‐woon bestaan.
We hebben met het Twitter‐accountvan CompUsers tot nu toe vooral tweetsgeplaatst over ‐ of naar aanleiding van ‐de MegaCompUfair. Natuurlijk gaan wedoor met berichten plaatsen over onzeeigen activiteiten, zoals de CompUfairsen de SoftwareBus. Daarnaast willen wijook andere berichten plaatsen die vooronze leden interessant kunnen zijn.Verder is het de bedoeling dat we ookmet een Facebook‐account gaan star‐ten. Als we daar meer informatie overhebben, zullen we dat natuurlijk opTwitter melden. Als je dus de meestrecente informatie over CompUsers wilthoren, volg ons dan op Twitter.

http://www.CompUsers.nl


31

Veilig werken met UAC aan!
Rein de Jong

Handelingen op de computer uitvoeren en dan telkens door het systeem
gevraagd worden om toestemming: veel mensen hebben er een

hekel aan. Oplossing: verlaag het veiligheidsniveau in Gebruikersaccount
beheer en de meldingen blijven weg. Maar of dat nu zo verstandig is ..?

Hoewel computers tegenwoordig standaard geleverd wordenmet Windows 8, en servicepack 1 nu (17 oktober) op hetpunt staat te worden gelanceerd, zijn veel pc‐bezitters nogtevreden met Windows XP dan wel Windows 7.Gelet op het feit dat Microsoft begin volgend jaar stopt metde ondersteuning van Windows XP, is het aan te bevelen inieder geval over te stappen op ten minste Windows 7, hoe‐wel Windows 8 een nog betere keuze zou zijn, want bekendis geworden dat ook de ondersteuning van Windows 7 overniet al te lange tijd ten einde loopt (2015).
Werk je nog met Windows 7, zorg er dan in ieder geval voordat je veilig werkt, met andere woorden, maak optimaal ge‐bruik van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen en zet deinstellingen op de hoogste waarden. Bijgaand artikel hebbenwe met toestemming van ons kaderlid Rein de Jong van zijnwebsite geplukt, omdat we het van belang vinden om u nogmaar weer eens te wijzen op het belang van veilig omgaanmet de pc. Ook ons gewaardeerd lid Ruud Uphoff heeft hier‐over onlangs geschreven. We herhalen de boodschap maareven.
Er zijn mensen die de ingebouwde veiligheden van het Ge‐bruikersaccountbeheer (in het Engels: User Account Control)helemaal uitzetten om van de waarschuwingen af te zijn.
Wat ze daarmee ook omzeilen zijn de ingebouwde beveili‐gingen die bescherming bieden tegen allerlei gevaren die al‐tijd ongevraagd via de internetverbinding binnensluipen envervolgens de computer misbruiken, bijvoorbeeld voor hetverzenden van spam, of die door phishing uw bankgegevensachterhalen, e.d.
In dit artikel beschrijft Rein hoe u de beveiliging van uw pcop orde houdt en daardoor met een gerust hart uwbankzaken en andere privacygevoelige activiteiten kuntblijven doen.

Gebruikersaccountbeheer:altijd in de hoogste stand
Gebruikers van Windows 7 zullen constateren dat hetGebruikersaccountbeheer (UAC) anders geregeld is dan inWindows Vista. Waarom beschermt alleen het hoogste vei‐ligheidsniveau je computer afdoende?
Eén van de redenen waarom Vista een slechte naam heeftgekregen, was de knullige implementatie van Gebruikersac‐countbeheer (UAC). Pas na de komst van SP1 werd dat watbeter. Gelukkig is het in Windows 7 veel beter geïmplemen‐teerd en minder prominent aanwezig. Helaas is Microsoftgezwicht voor de vele protesten tegen deze beveiliging enheeft het de standaardinstelling van UAC soepel ingesteld,maar nu ... te soepel. Daardoor kan Windows 7 onveilig zijn!
Mijn advies: Wat anderen ook zeggen, UAC uitzetten? DATNOOIT! In tegendeel: Zet UAC van Windows 7 in de hoog‐ste stand! Hoe doe je dat?

Tik UAC in het zoekveld van Windows 7. Er verschijnt eenvenster met bovenin een link naar Instellingen voor Gebrui‐kersaccountbeheer wijzigen. Klik op de link en zet de schuifin de hoogste stand.

Waarom is alleen het hoogste veiligheidsniveauveilig in Windows 7?
Windows 7 heeft een nieuw concept, AutoElevate genaamd.Daarmee krijgen eigen processen, zonder tussenkomst van degebruiker, administratorrechten. Er is echter al een exploit(software‐routine), dat zich vanuit de Verkenner (bekendvoor AutoElevate), administratorrechten kan toekennen.Maar ook zonder dat exploit kan malware (zonder tussenkomstvan de gebruiker) antivirus‐programmatuur uitschakelen.Malware (binnengeslopen rommel) kan met het UAC op‘standaard’, zonder dat de gebruiker dat merkt, de beveili‐gingssoftware uitschakelen. Met het instellen van het hoog‐ste UAC‐niveau kan dat niet!

Weliswaar zal het aantal meldingen toenemen, maar ook deveiligheid neemt toe. Bij het deïnstalleren van de virusscan‐ner wordt er dan wel een veiligheidswaarschuwing getoond.
Bron: c't 2009 nr. 10
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Windows 8 hernieuwen?
Henk Geesink

Bezit u ook een licentie voor Windows 8 Pro en staat op uw
computer een lagere versie? Dan kunt u volkomen legaal

upgraden naar de Proversie. Hoe u dat kunt doen, beschrijft
Henk Geesink, presentator bij SeniorenAcademie.

Tijdens de € 15,00 Windows 8‐actie van vorig jaar kreeg jevoor die prijs Windows 8 Pro. Op die manier heb ik een DVDen een licentiesleutel verkregen en Windows 8 op mijn com‐puter geïnstalleerd. Toen gaf mijn computer de geest. Eennieuwe gekocht. Maar ... die heeft de standaardversie vanWindows 8.

De hamvraag is dan:
Hoe upgrade je Windows 8 Standaard naar Windows 8 Pro?Het antwoord lijkt simpel! Stop je Windows Pro‐DVD in deDVD‐speler, start de pc opnieuw en kies voor ‘upgrade metbehoud van programma’s en instellingen’. Ik heb het gepro‐beerd. Het werkt niet! Wat er gebeurt, is het volgende: degeïnstalleerde Windows 8 wordt opnieuw geïnstalleerd (‘ge‐refreshed’). Er wordt dus geen Windows 8 Pro geïnstalleerd,ook al heb je een Windows 8 Pro‐DVD.

Ik heb de volgende oplossing gevonden:
● Start je huidige Windows 8 normaal op● Open Windows Verkenner (Windowstoets + e)● Ga naar Eigenschappen (linksboven)● Je ziet dat Windows 8 geïnstalleerd is● Daaronder staat een blauwgekleurde link(‘Meer onderdelen verkrijgen met een andere editie vanWindows’).● Klik die link aan en op het volgende scherm selecteer je‘Ik heb al een code’ en op het scherm dat daarna geopendwordt, vul je de licentiesleutel van jouw Windows 8 Pro in.

● Bij mij werd deze code geaccepteerd en ik kreeg eennieuw scherm ‘Onderdelen toevoegen’.Het duurde 30 à 45 minuten, maar daarna had ik Windows8 Pro. Probleem opgelost! De DVD zelf was helemaal nietnodig!

Ik had trouwens nog een extra probleem.
Ik wilde van de DVD booten en moest de boot‐volgorde in hetBIOS veranderen. Normaliter kom je in het BIOS met F2, F10,F12, Esc of Del. Maar: naar het BIOS gaan via F2/F10/Delals Windows 8 geïnstalleerd is, gaat moeilijk. De oorzaakdaarvan is, dat als Windows afgesloten wordt, het BIOSslechts gedeeltelijk afgesloten wordt. Dit wordt gedaan ombij de volgende start sneller te kunnen opstarten. Het BIOSwordt overgeslagen bij het booten. Vandaar dat je er niet inkunt komen.

Oplossing!
Houd bij het afsluiten van Windows 8 de shifttoets ingedrukt.Nu wordt het BIOS wél volledig afgesloten als Windows 8 ge‐sloten wordt. De herstart is dan wel iets langzamer, maar jekunt nu wel met F2, F10, F12, Esc of Del in het BIOS (of te‐genwoordig ook UEFI) komen. Wederom: probleem opgelost!
* Noot van de RedactieDeze toetscombinatie werkt niet bij alle BIOS‐merken/versies.Bijvoorbeeld bij het Phoenix SecureCore BIOS kom je terechtin de gea‐vanceerdeherstelcon‐sole (zie af‐beelding).

Het is dussoms evenuitzoekenwelketoetscombi‐natie opjouw sys‐teem werkt.
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