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ClubNieuws
1) De eerste zaterdag van de maand geven wij altijd een workshop (het volledig programma wordt je in de week
voor de vergadering opgestuurd en verschijnt ook op de website.
2) Cursussen Linux geinteresseerd gratis voor leden (+- 200 pagina's) stuur email naar vermeirssen@yahoo.com .
Andere cursussen in voorbereiding OpenOffice, FireFox, Thunderbird, Outlook Express, Gimp, Word, Windows
XP, Linux voor beginners, Beveiliging PC....
Indien iemand een idee heeft ivm cursus graag feedback op onze email info@flemishcomputerclub
3) Op 6 october 2007 gaat er een workshop door over Netwerken (Thuisnetwerk). Nuttige en bruikbare
informatie voor de thuisgebruiker.

4) De presentaties van de workshops worden niet meer opgestuurd maar kunnen op de vergaderingen bekomen
worden.(usb-stick)
5) Geen HCC-dagen dit jaar want HCC heeft de beurs verschoven naar begin volgend jaar.
6) De workshop “Fotografie en Beeldverwerking” kende een opmerkelijk succes en wij danken natuurlijk onze
gastspreker voor de waardevolle info ivm fotografie.

Vista gadgets gebruiken onder XP

Door de gratis Thoosje Vista Sidebar te installeren kun je de gadgets van Windows Vista ook onder XP
gebruiken.
Windows Vista kent gadgets. Daarmee worden in dit geval geen telefoons, mp3-spelers of andere elektronische
hebbedingetjes bedoeld, maar handige programma's die je op je desktop kunt plaatsen. Deze worden geplaatst in
een zijbalk
(een sidebar) aan de rechterkant van je scherm.

Thoosje Vista Sidebar is een gratis programma waarmee je deze gadgets ook onder Windows XP kunt gebruiken.
Overigens is
Thoosje hier niet uniek in want ook Google en Yahoo leveren een gadgetprogramma dat onder XP werkt.
De Thoosje Vista Sidebar onderscheidt zich door een groot aantal beschikbare gadgets (op het moment van
schrijven meer
dan 400) , waaronder de voor Vista bedoelde gadgets, en door de geringe systeembelasting. Zo neemt deze
sidebar maar de
helft van het geheugen in dat de officiele Microsoft Sidebar gebruikt. Het is een goed en degelijk programma
dat terecht een
plekje heeft gekregen in het Vista Transformation Pack, een bundel software die je Windos XP ogenschijnlijk
omtovert in Windows Vista.
Meer: En zo zijn er nog ruim 400 gadgets. Een overzicht met meer gadgets vind je hier.
http://www.thoosje.com/vista-sidebar-gadgets-gallery.html

Aantekeningen bij foto's plaatsen

Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar soms is het ook handig om woorden bij een foto te plaatsen.
FotoTagger is
een gratis programma dat dit laatste doet.
Hiermee kun je een foto van tags (korte notities) voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een klassefoto,
waarbij je bij ieder kind
de naam vermeld.
Hoewel je in FotoTagger de kleur en opmaak van de notities helemaal kunt instellen zijn zijn die aantekeningen
vaak niet mooi
te zien. H
Het programma biedt daarom te mogelijkheid te switchen tussen een foto met aantekeningen en een foto zonder
aantekeningen.
De makers van FotoTagger hopen dat hun techniek tot een foto-standaard uitgeroeid en dat ieder programma
dat foto's toont
de tags gaat ondersteunen. Vooralsnog is dat niet het geval, en het is zeer de vraag of deze wens ooit zal
uitkomen.
Vooralsnog ben je dus nog aangewezen op enkele alternatieven. De eerste is natuurlijk de foto's bekijken in
FotoTagger, maar
als je iemand anders de foto stuurt zal de meestal niet over dit programma beschikken.
Een tweede manier is via FotoTagger de foto's publiceren op Flickr of Blogger. Deze sites bieden de
mogelijkheid tags te
tonen, zodat de tags dan voor iedereen zichtbaar zijn. Wil je iemand de foto's mailen, en beschikt deze persoon
niet over
FotoTagger, dan zal je FotoTagger de tags keihard op de foto moeten laten plaatsen. De tags staan dan gewoon
op de foto zelf

dus iedereen kan ze zien. het programma biedt verschillende opties (bijvoorbeeld transparantie) waardoor dit
wat minder lelijk
wordt.
Een vierde oplossing komt in een volgende versie van FotoTagger beschikbaar. Als gebruikers kun je dan de foto
in een
html-code laten bewaren. in feite zijn dit dan twee foto's (één met en één zonder tags) en een html-pagina op te
switchen.
Je kan dit deze pagina en foto's dan aan iedereen toesturen of op internet plaatsen.
Naast de informatie in beeld kun je de tags ook gebruiken om je foto's te documenteren.
Je kunt zoeken op de teksten die je in de tags gebruikt hebt en zodoende foto's en groepen foto's snel vinden.
Yougoodai

Vergeet Joost. Yougoodai is een vergelijkbare videospeler, maar dan met een veel groter aanbod.
Zelfs recente speelfims kun je er bekijken.
Dit aanbod verzorgt Yougoodai niet zelf. Het geeft je toegang tot ondermeer de films die bij Joos, Stage6 en
Podnix staan.
Deze bieden bekende speelfilms en recente afleveringen van Amerikaanse series, die dus via Yougoodai op een
snelle en
makkelijke manier te vinden zijn. Met je muiswiel scroll je langs een enorm aanbod.
Ook het aanbod van YouTube en Google Video. is op deze manier te bekijken.
Al is de toegevoegde waarde van Yougoodai niet aanwezig.
Via de websites zelf kun je sneller vinden wat je zoekt.
Wat wel handig is, is dat je alle films en video's kunt downloaden om ze later (nog eens) te bekijken. En je kunt
heel makkelijk
ondertitelbestanden aan de films toevoegen. Ook de films die al op je computer staan kun je via Yougoodai
beheren en ondertitelen.
Van de video's die op de ondersteunde videosites staan kun je aan je eigen playlists toevoegen. Deze
afspeellijsten kun je ook
aan anderen aanbieden. De lijst met goede playlists kun je hier vinden.
Asus Eee: Laptop voor nog geen 300 euro

Computerfabrikant Asus komt in samenwerking met Intel met een notebook die tussen de 250 en 300 euro gaat
kosten.
Daarmee is de Asus Eee PC 701 wel iets duurder dan aanvankelijk gepland. Bij de introductie in juni sprak men
over een
notebook van nog geen 200 dollar. In november 2007 moeten de eerste Eee's in de winkel staan.
Asus richt zich met de Eee vooral op markten waarvoor de normale laptop's te duur zijn, maar ook in Nederland
zal de

budget-notebook te koop zijn. Asus wil deze aanbieden via ketens als Mediamarkt, BCC, Dixons, Dynabyte,
Mycom en Paradigit.
De Asus Eee PC 701 is een kleine notebook, met een 7 inch beeldscherm. Het gewicht zal nog geen kilo bedragen.
Waarschijnlijk krijgt hij 512 MB geheugen en geen harde schijf. Voor de opslag van de gegevens worden enkele
GB's aan
flashgeheugen gebruikt. Via WiFi kan er draadloos worden geinternet, en er is ook een webcam ingebouwd.
De geringe opslagruimte geeft aan dat Asus de Eee vooral ziet als een internet-computer. Voor de
werkzaamheden kan
gebruik worden gemaakt van het groeiend aantal webapplicaties dat via internet beschikbaar is.
De computer krijgt een eigen besturingssysteem, dat zowel compatibel zal zijn met Linux als met Windows XP.
De drie E'sin de naam staan voor 'Eenvoudig te leren, mee te spelen en mee te werken', 'Excellente
internetbeleving' en
'Excellente mobiele computerervaring'.
20 MB attachments bij Gmail

Google heeft de maximale attachmentgrootte verdubbeld van 10 naar 20 MB.
De aanpassing is vooral nuttig voor gebruikers die Gmail "misbruiken" als online backupschijf. Deze liepen in het
verleden vaak
aan tegen de limiet van 10 MB.
Het versturen van de grote bijlagen naar een andere Gmail-gebruikers is geen enkele probleem.
Bij andere mailproviders kunnen de mails wel geblokkeerd worden.
Veel providers accepteren namelijk e-mails die meer dan 10 MB groot zijn.
Gewone batterijen ook oplaadbaar

Nog dit jaar komt er een apparaatje op de markt dat niet-oplaadbare batterijen tóch op kan laden.
De vinding draagt de naam ‘Batbooster’ en wordt waarschijnlijk op korte termijn in China in productie genomen.
Over een paar maanden moet hij voor circa 30 euro in de winkels verkrijgbaar zijn.
In Frankrijk is hij al een tijdje te koop.
Een ‘gewone’ wegwerpbatterij op basis van alkaline of saline is normaal gesproken niet opnieuw te gebruiken met
een gewone lader, al proberen sommige consumenten dat soms met succes.Daar zit een gevaarlijke kant aan
omdat de energie in zo’n geval wordt omgezet in warmte, waardoor explosies kunnen ontstaan.

De Batbooster maakt gebruik van een gepatenteerde technologie die het wél mogelijk maakt om een
wegwerpbatterij zonder gevaar op te laden.
De consument bespaart een hoop geld, want oplaadbare batterijen zijn vaak twee à drie keer duurder dan
gewone batterijen.

Ruby

Try ruby! (in your browser) - a hands-on tutorial
(windows,linux,...)Try out Ruby code ...
http://tryruby.hobix.com/
Foto2Avi
Je kunt met talloze freewaretooltjes van je fotomateriaal leuke slideshows maken, zodat je ook anderen van je
werk kunnen laten genieten. Toch vonden wij een mooi stukje software dat vooral uniek is in zijn vele
mogelijkheden en daarnaast prettig te bedienen blijft.
Foto2Avi heeft een uiterst heldere en eenvoudige interface. Na het selecteren van de gewenste foto's kan het
leukere werk beginnen : het levendiger maken van je creatie. Je kunt aan de gang met logo's, (onder)titels,
overgangen en diverse eenvoudige of meer geavanceerde effecten. Door met de instellingen te spelen, zijn
fraaie resultaten te behalen. Voor een beetje inspiratie en enkele handige tips kun je ook terecht in het forum
van Foto2Avi en lees je de guides.
Doordat je van alle effecten de timing en volgorde exact kunt bepalen, is je fotoshow geheel naar eigen hand
te zetten. Uiteraard kun je ook audiobestanden in het MP3/OGG/WAV-formaat in het programma
importeren, zodat je niet naar een zwijgende diashow hoeft te gaan kijken. Film2Avi exporteert het
eindresultaat naar MPG4, XviD, FLV (Flash), MPG en niet-gecomprimeerde AVI. Dvd-resoluties van
720x576 vormen geen enkel probleem, en de tool maakt het filmpje snel en foutloos.
Wie een tijdje werkt met Film2Avi, zal naar alle waarschijnlijkheid zeer tevreden zijn met de behaalde
resultaten en de doorzichtige manier van werken. Om het bestand te downloaden verwijzen we je door naar
Videohelp.com, omdat de downloadlinks op de Foto2Avi-website momenteel verre van optimaal zijn.
http://download.videohelp.com/download/Foto2Avi_Setup_19.exe
Quickeo
Quickeo is een eenvoudig programma om foto's, video en muziek met anderen te delen. Via de software kun
je eenvoudig 'albums' maken en deze op basis van p2p door anderen laten bekijken.
http://www.quickeo.com/
Glary Utilities
Voor elk specifiek onderhoudsklusje onder Windows is er wel een tooltje beschikbaar, al dan niet gratis.
Het is echter vervelend dat je soms lang moet zoeken naar het juiste gereedschap. Liever open je direct een
rijkelijk gevulde gereedschapskist.
Het gelukkige feit doet zich voor dat deze kist gratis is af te halen.
Glary Utilities biedt je meer dan voldoende tools om het reguliere onderhoud aan je computer succesvol te
kunnen verrichten.
De installatie van deze utility-bundel verloopt soepel en eenmaal in het hoofdmenu krijg je keuze uit vijf
logisch gekozen categorieën.
Onder Clean Up & Repair tref je onder meer gereedschap om je harde schijf en het register op te ruimen en
programma's snel te verwijderen.

Optimize & Improve geeft toegang tot een opstartmanager, een geheugenoptimizer en een beheerfunctie voor
de contextmenu's in de Windows Verkenner.
De derde categorie richt zich op Privacy & Security. Je kunt onder andere de sporen wissen van een aantal
veelgebruikte programma's, bestanden veilig verwijderen door ze door de shredder heen te halen en data
versleutelen met een wachtwoord.
Onder Files & Folders krijg je met de schijfanalyse een goed inzicht in het ruimteverbruik van mappen,
terwijl duplicaten
en lege mappen ook snel opgespoord en gewist kunnen worden.
Met de split/join-module hak je grote bestanden in stukjes, om ze later weer aan elkaar te plakken.
De module System Tools verwijst naar een aantal ingebouwde gereedschappen van Windows en geeft
toegang tot een verbeterd taakbeheer.
Glary Utilities blijkt verrassend veelzijdig en kan veel voorkomende klusjes moeiteloos aan.
Ook beginners kunnen er mee overweg en de software draait onder alle versies van windows.
Bovendien is de bundel voor particulier gebruik geheel gratis.
We vonden maar een klein minpuntje: ondanks een behoorlijk aantal beschikbare talen is Nederlands (nog)
niet te kiezen.
http://www.glaryutilities.com/gu.html#

ffug Linux en BSD

Vergadering Linux/BSD 19 sept 2007 20.00 uur
Thema-dag Linux ---Linux Install
1) intro en nieuws uit de Linux - BSD wereld
2) de nieuwe Debian
3) Freebsd grafische installer
4) Sabayon....klaar voor de gebruiker
5) Vragen
Ubuntu zonder enig risico uitproberen?

Wubi vereenvoudigt de gehele installatieprocedure en laat Windows gewoon met rust.
Hoe dit in zijn werk gaat? Check de informatie op Howtoforge. (9,8 MB)
http://www.howtoforge.com/wubi_ubuntu_on_windows
3D onder Linux (BSD)

Apple heeft met Leopard niet het alleenrecht op grafische pracht: ook de Aero desktop van Vista benut je
videokaart ten volle. Maar dan vergeet je Linux, die er met de Compiz Fusion desktop ook behoorlijk wat van kan.
Het draaiend krijgen kan echter redelijk lastig zijn, vandaar een prima handleiding met stap-voor-stap
instructies. Uitgangspunten: Ubuntu 7.04, een nVidia videokaart en de Gnome desktop.

openDesktop.org

Linux, met name Ubuntu, vormt voor steeds meer mensen een levensvatbaar alternatief.
Zelfs als cold turkey overstappen een stapje te ver gaat, krijgt het open source besturingssysteem op steeds
meer harde schijven een plaats in het bootmenu.
Eenmaal geïnstalleerd heb je echter de keuze: welke desktopomgeving ga je gebruiken?
Hou je het op de standaard Gnome van Ubuntu, kies je KDE (bijvoorbeeld met Kubuntu) of kies je iets
anders?
Het maakt de kersverse site openDesktop.org niet zoveel uit welke desktop je gebruikt.
Je vindt er software voor allerlei desktopomgevingen, soms zit er zelfs een download voor Windows tussen.
De content is afkomstig van diverse zustersites, te vinden onderaan de pagina.
Die sites bevatten zowel nuttige software als themes voor verschillende desktops.
openDesktop.org brengt dit alles keurig samen op één overzichtelijke site, klaar om gedownload te worden.
Vanzelfsprekend is alle software in logische en op het eerste gezicht minder logische blokken onderverdeeld.
De downloads zelf zijn keurig voorzien van beschrijvingen en de gebruikelijke interactieve (aantal
downloads, waardering, comments etc) elementen.
Handig en onbekend uit de Windows-wereld (.NET en VB runtime daargelaten) zijn de zogenaamde
dependencies:
zo weet je direct welke extra software je nodig hebt om je beoogde download te laten draaien.
http://www.opendesktop.org/
Overheid in Nederland neemt geen Vista, wellicht Linux

SP-kamerlid Arda Gerkens liet weten dat de Tweede Kamer geen nieuwe Windows-licenties afneemt.
Binnen twee jaar worden echter wel alle pc's vervangen in het parlement. Als het aan Gerkens ligt wordt XP
ingewisseld voor open source.
Als voorbeeld heeft Gerkens het Italiaanse parlement genomen, deze beginnen namelijk aan de overstap naar
Suse Linux. Het project dat de Italiaanse overheid start is nog groter dan het de pc's in Frankrijk die onlangs
voorzien zijn van Ubuntu. In Frankrijk waren er namelijk 1145 pc's voorzien van de nieuwe software, in
Italië zullen dat 3500 pc's en 200 servers worden.
Gerkens ziet dit als groot voorbeeld en zal kijken hoe de hele verandering daar verloopt.
Volgens Gerkens is de kans groot dat over twee jaar besloten wordt om de nieuwe pc's te vervangen met
open source software. Ook vertelt zij dat de rest van de kamerleden hier redelijk positief over zijn.
Ook liet het kamerlid weten dat de Tweede Kamer op dit moment al meer open sourcesoftware gebruikt dan
bekend is bij de meeste mensen. Zo draait er bijvoorbeeld Linux op meerdere servers.
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