
Werken met een Stickie

U3 or   U3   that’s the question



Werken met een StickieWerken met een Stickie

We gaan het hebben over de mogelijkheden van het draaien 
van programma’s vanaf een USB-Stick.

Reuze makkelijk voor alle mensen die veel digitaal op sjouw 
zijn en dan gewoon hun favoriete programma's en alle 
documenten op zo'n stick mee kunnen nemen.





Op de eerste plaats een nieuw “protocol” voor Windows XP 
genaamd “U3”, dat toegepast wordt op speciale USB-sticks en 
waarvoor “aparte”programmatuur geschreven wordt. De U3-
sticks zijn duurder dan de gewone USB-sticks en er zijn zowel 
gratis als commerciële toepassingen voor beschikbaar.

Een andere mogelijkheid is om bestaande programma's aan 
passen zodat ze op een standaard USB-stick, losse harde schijf, 
kaart, Ipod of MP3-speler kunnen draaien. Dit worden “Portable 
Applications”, draagbare programma's, genoemd. En daar kan 
iedereen die zo'n losse gegevensdrager bezit mee aan de slag.



U3U3



Wat is een U3 smart driveWat is een U3 smart drive

� Een U3 smart drive is een USB flash drive, waarbij de mogelijkheid 
bestaat om U3 smart software te installeren op de USB stick zelf.

� Dit geeft de mogelijkheid om je eigen applicatie software mee te
nemen en te gebruiken op elke Windows 2000 of XP computer

� Je hebt daarbij niet alleen de beschikking over je eigen bestanden, 
maar ook over je eigen persoonlijke settings in je eigen favoriete 
programma’s

� Na het afsluiten van programma’s en het uitnemen van de U3 stick
blijven er (bijna) geen tijdelijke bestanden achter op de “host”
computer



Hoe werkt een U3 smart driveHoe werkt een U3 smart drive

� Een U3 drive is een “geavanceerde” USB stick, die is onderverdeeld in 2 
delen (partities)

� Een 1e gedeelte van ong 4 Megabyte is gereserveerd voor de U3 systeem 
bestanden en dit gedeelte emuleert een CD-rom drive.

� Het 2e gedeelte is de rest van de USB stick en is een mass storage device, 
identiek aan een standaard USB stick. 

� Als de U3 smart drive in de USB poort wordt gestoken, dan zie je ook 2 
verschillende drives, een CD-rom en een verwisselbare disk

� Door de autorun functie van het CD-rom gedeelte start het programma 
“Launchpad”. Dit is het centrale programma van de U3 en dit vind je ook 
terug in de taakbalk.

� Dit Launchpad zorgt ervoor dat, al dan niet met een wachtwoord, het 2e deel 
beschikbaar wordt.



Hoe werkt een U3 smart driveHoe werkt een U3 smart drive

� Systeem software (E:) altijd dezelfde grootte (CD file system)

� Removable            (F:) de rest van de drive



Hoe werkt een U3 smart driveHoe werkt een U3 smart drive

� Na het inpluggen van de U3 smart drive 

verschijnt een opstart scherm

Als de security is geactiveerd:

� Dan verschijnt er een pop-up menu waar 

een wachtwoord gevraagd wordt.

� Door het wachtwoord in te vullen komt de 

verwisselbare schijf beschikbaar.

� Bij verlies van de U3 smart drive blijven 

de gegevens dus geheim



Hoe werkt een U3 smart driveHoe werkt een U3 smart drive

� Het programma “Launchpad” is  het 

centrale programma van de U3 en dit 

vind je ook terug als  U3 icoon in de 

taakbalk.

� Door op het icoon in de taakbalk te 

klikken opent het Launchpad.



Welke U3 software is 

beschikbaar

Welke U3 software is 

beschikbaar
� Bij elke U3 smart drive wordt software meegeleverd

Welke software dat is, verschilt per model en merk.

� Op http://software.u3.com/ kun je programma’s vinden

� Een aantal programma’s kun je eerst proberen (trial) sommige kosten een paar 

dollar, maar de meeste zijn gratis

� De software is onderverdeeld in verschillende categorieën



Hoe maak je zelf U3 softwareHoe maak je zelf U3 software

Van de firma “eure.ca” is het pakket “PackageFactory for U3” beschikbaar.

� Dit programma U3 helpt je bij het converteren van “Portable Applications” naar 

U3 software (u3p bestanden).

� Daarna kun je deze u3p bestanden (een zip file met een voorgeschreven 

structuur) installeren op je U3 smart drive via “Add Programs” in Lauchpad.

� De freeware versie heeft geen restricties maar voegt "U3 build by Eure.ca" toe 

aan de de beschrijving van het u3p bestand. 



U3 en de C: driveU3 en de C: drive



U3 WebsitesU3 Websites

� http://www.u3.com

� http://software.u3.com

� http://u3user.custhelp.com (allerlei info)

� http://www.intuix.net (uitgebreide Nederlandse uitleg)

� http://www.sandisk.nl/

� http://www.verbatim-europe.com



Portable AppPortable App



Wat is een Portable App?Wat is een Portable App?
� portable – draagbaar of makkelijk mee te nemen

� app - een computer programma zoals een web browser of word processor.

� Een portable app is een computer programma dat je met je mee kunt nemen 

op een portable device, zoals een USB stick, en kunt  gebruiken op elke 

Windows computer.

� Na het inpluggen van je USB flash drive, portable hard drive, iPod of een ander 

portable device, heb je toegang tot je software en persoonlijke data, net zoals

op je eigen PC. Als je het device verwijderd blijfen er geen persoonlijke data 

en/of programma’s achter op het gast systeem.

� Geen Speciale Hardware – Gebruik elke USB flash drive, portable hard drive, 

iPod/MP3 speler, etc.

� Geen extra Software - Download de portable app, uitpakken en gebruiken.



Er is een ruime keuze aan Open Source en gratis te gebruiken programma’s 

beschikbaar. 

Je kunt zelfs een mooie suite met OpenOffice.org, Mozilla surfen en mail, 

antivirusscanner, een universele messenger en Persoonlijke Infomatie Manager 

downloaden. Maar natuurlijk ook een sofwaremix naar eigen keuze samenstellen.

Erg leuk om mee te experimenteren en ideaal als je veel onderweg bent of op 

verschillende locaties en computers werkt.

Portable AppsPortable Apps



Hoe gebruik je Portable Apps?Hoe gebruik je Portable Apps?

� Sluit je portable USB device aan

� Download een PortableMenu programma

� Installer dit menu programma op je USB device

� Download PortableApps

� Installeer deze op je USB device

� Maak je USB device gereed voor autorun

� Verwijder je USB device en sluit deze weer aan om de autorun functie te testen

� Gebruik de Portable Apps



Menu?Menu?

� PortableAppsMenu

� PStart

� Asuite

� Framakey

We bekijken de eerste 2



Portable AppsMenuPortable AppsMenu

� PortableAppsMenu is een tray tool om applicaties

te starten. Onderdeel van de PortableApps Suite.

� Download de PortableApps Suite en installeer deze 

op je USB device.

� Start StartPortableApps.exe en er wordt een menu 

gemaakt van alle .exe bestanden 1 niveau dieper 

dan PortableApps. Structuur staat vast.

� Bevat entries voor documenten en backup.

� Kan gestart worden met de autorun functie

� Verwijderen? Gooi StartPortableApps.exe weg.



Portable AppsMenuPortable AppsMenu



PstartPstart

� PStart is een simpel tray tool om applicaties
te starten.

� Ontworpen voor portable applicaties die je kunt 
starten van elk USB device

� Middels het “panel” kun je het menu aanpassen 
door programma’s aan te wijzen of door ze 
automatisch te laten zoeken. Structuur is vrij.

� Het menu wordt opgeslagen in een xml bestand.

� Voordeel is de mogelijkheid tot sub-menu’s zodat 
je applicaties per groep bij elkaar kunt plaatsen.

� Kan gestart worden met de autorun functie

� Verwijderen? Gooi pstart.exe en pstart.xml weg.



Portable AppsWebsitesPortable AppsWebsites

� http://portableapps.com/

� http://portableapps.com/suite

� http://www.portablefreeware.com/all.php

� http://www.everythingusb.com/u3.html

� http://www.newfreedownloads.com/find/portable.html

� http://www.zdnet.nl/search.cfm (zoeken op usb of portable)

� http://downloads.vnunet.nl/zoek/usb.html

� http://www.freesmug.org/portableapps/

� http://www.pegtop.net/start/



Maak je USB device gereed

voor Autorun

Maak je USB device gereed

voor Autorun
� “autorun.inf” is het hoofd instructie bestand voor de Autorun 
functie.

� “autorun.inf” is een tekst bestand met daarin de configuratie die 
het Windows verteld welk programma gestart moet worden, 
welk icoon en welke extra menu commando’s beschikbaar 
worden. Met andere woorden “autorun.inf” instrueert  Windows 
hoe om te gaan met het nieuwe device. 

� Windows kijkt in de root directory van elke nieuwe device op 
aanwezigheid van “autorun.inf". Indien aanwezig leest Windows 
het bestand en volgt de instructies die er in staan.

� Is er geen “autorun.inf” dan start er een autorun gebaseerd op 
de disk inhoud.

� Voor USB devices is Windows service pack 2 noodzakelijk.



DisDisDisDisableableableable////EnEnEnEnableableableable Autorun Autorun Autorun Autorun 

(Windows XP)(Windows XP)(Windows XP)(Windows XP)

DisDisDisDisableableableable////EnEnEnEnableableableable Autorun Autorun Autorun Autorun 

(Windows XP)(Windows XP)(Windows XP)(Windows XP)
� Open Windows Explorer (Windows + "e" toets) 

� Rechts-click de gewenste DRIVE en selecteer
eigenschappen uit het menu.

� Selecteer de AutoPlay tab.

� Selecteer elk item uit het pulldown menu en 
voor aktie, selecteer “Neem geen aktie" om 
autorun uit te schakelen, of selecteer een 
andere aktie om autorun in te schakelen.

� Selecteer OK.

Een simpel Autorun.inf voorbeeld:

[autorun] 

open=autorun.exe

icon=autorun.ico



U3 <-> Portable AppsU3 <-> Portable Apps



U3 <-> Portable AppsU3 <-> Portable Apps

� Autostart

� Wachtwoord beveiliging ingebouwd

� Eigen u3p programma structuur

� Nu alleen op duurdere USB smart 

drives

� Menu programma “Lauchpad” is niet 

zelf aan te passen

� Gebruikt C: om programma’s uit te 

pakken en te starten.

� Semi autostart

� Geen ingebouwde wachtwoord 

beveiliging behalve als de USB drive 

dit zelf ondersteunt

� Open voor alle portable applicaties

� Kan ook op USB disken gebruikt 

worden

� Menu programma kan worden 

aangepast

� Draait vanaf de USB drive



� Op dezelfde manier werken op verschillende computers

� Gebruik van identieke desktops

� Altijd de profielen, favorieten en wachtwoorden etc bij de hand

� Automatische back-up mogelijkheid

� Organisaties kunnen compleet geïnstalleerde software op stick aan hun 

mensen meegeven

� Drives zullen software krijgen die op meerdere operating systemen kunnen 

werken

� U3 technologie wordt uitgebreid naar andere devices (pc-cards, telefoons, 

hands-free in auto, vliegtuigstoelen etc)

De toekomst?De toekomst?



Safe Portable App-ing ChecklistSafe Portable App-ing Checklist

� Gebruik een goede virus scanner op zowel je eigen PC als je USB device. Zorg 
er voor dat deze uptodate is. Scan je PC en je USB device regelmatig.

� Maak regelmatig een backup je USB device, van alle applicaties en bestanden, 
je kunt hem verliezen of hij kan defect raken. 

� Ga er altijd van uit dat een onbekende PC een virus bevat. Dus voor gebruik 
van je USB device in een ander systeem maak altijd een volledige backup van 
applicaties en bestanden op je eigen PC.

� Controleer of de gast PC een uptodate virus scanner bevat en gebruik deze om 
te testen of er geen virus aanwezig is. Als je USB device read-only gebruikt kan 
worden gebruik deze mode en scan met je eigen virus scanner.

� Wacht altijd tot de “drive access light” niet meer knippert en gebruik het veilig 
verwijderen icoon in de taakbalk om je USB device veilig te verwijderen. Bij een 
U3 device kun je de eject functie gebruiken.



Demo

U3

Portable Apps

Pstart


