Keuzeopdracht C2: De bestandsformatencheck
FASE 1: Het downloaden van DROID
Hieronder volgt een handleiding voor het downloaden en gebruiken van DROID (Instructies
voor Windows)
Stap 1: Ga naar de downloadpagina van DROID
Stap 2: Klik op ‘Download the current version of DROID (v6.3) (ZIP, 30 MB)
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Stap 3: DROID downloadt in een zipfolder.

Stap 4: Klik op het pijltje naar boven en klik op ‘Open’.

Stap 5: Dubbelklik op de droid.batch file.
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Stap 6: Er verschijnt een pop-up venster. Klik op ‘Alles uitpakken’.

Stap 7: Selecteer een doel om de bestanden uit te pakken en klik op ‘Uitpakken’.

Stap 8: er worden items gekopieerd
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Stap 9: Na downloaden klik je nogmaals op droid.batchbestand en DROID laadt.

Stap 10: Als je een melding krijgt dat er een update is (updates zijn), klik dan op Yes.
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Stap 11: DROID staat voor je klaar!

FASE 2: Het gebruiken van DROID.
Stap 1: Ga onder Tools naar Preferences
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Stap 2: Als je niet alleen een bestandsformaatidentificatie wilt uitvoeren, maar tegelijk ook
een checksum wilt bepalen, vink dan het vinkje ‘Generate has for each file using md5’. De
run duurt dan wel langer

Stap 3: Klik op ‘Add’ om folders toe te voegen die je wilt analyseren

Stap 4: Navigeer naar de folder. Zorg ervoor dat je ‘include subfolder’ hebt aangevinkt en
klik op OK.
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Stap 5. Bewaar het profiel
Klik op Save, geef het profiel een naam en save het profiel op een plek die je makkelijk kunt
vinden, bijvoorbeeld op het bureaublad.

Stap 6: Run DROID
Klik op de blauwe ‘Start’ knop en wacht ..
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Stap 7: Bekijk de resultaten door op het plusje links van de Map te klikken

Stap 8: Je kunt de resultaten exporteren als .csv of .xml
Klik op de ‘Export’ knop, selecteer het profiel dat wilt exporteren (vink het aan), selecteer
‘One row per file’ en klik op ‘Export profiles’
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Stap 9. Sla op met een gepaste bestandsnaam, op een geschikte locatie en type de gewenste
extensie achter de bestandsnaam. Wij gebruiken hier .csv. En klik op ‘Save’.
.csv staat voor comma seperated value. Het is een open bestandsformaat dat geopend kan
worden in verschillende softwarepakketten die gebruikt worden voor tabelbestanden.

Stap 10. Je krijgt de melding ‘Export complete’
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Stap 11. Bekijk de resultaten door het .csv bestand te openen in Excel.

Stap 12. Maak het bestand leesbaar
In eerste instantie ziet bovenstaande representatie er nogal onleesbaar uit. Hoe maak je dit
bestand leesbaar?
•

Arceer de A kolom door op de letter A bovenaan de kolom te klikken.

•

Klik in de menubalk op gegevens
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•

Kies daaronder voor ‘Tekst naar kolommen’

•

Kies in het venster dat zich opent voor ‘Gescheiden’

•

En klik daaronder vervolgens op ‘Volgende’
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•

Kies in het volgende venster voor ‘Komma’, klik ‘Tab’ uit en klik op ‘Volgende’

•

Houd in het volgende scherm Standaard aan
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•

Het resultaat ziet er uit als een gewone tabel.

Fase 3: Analyseer de resultaten
Als je veel bestanden hebt genalyseerd, kan het zin hebben om onder ‘Gegevens’ op ‘Filter’
te klikken.

Op dat moment verschijnen er driehoekjes boven de rijen. Je kunt er nu voor kiezen om te
sorten door op dat driehoekje te klikken en aan te geven of je wilt sorteren van A naar Z of
andersom en welke bestandsformaten je wilt tonen en niet. Zo komen dezelfde
bestandstypen bij elkaar te zien.
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In dit voorbeeld hebben we een foto expres met de extensie .jpg opgeslagen (door
handmatig .jpg achter de bestandsnaam te typen) terwijl het om een .png bestasnd ging.

Als we dan in de Testfolder kijken die we voor onze DROID-analyse hebben gebruikt, dan zie
je als Type JPG-bestand staan (terwijl dat dus niet klopt)

In de DROID-analyse is er ook een kolom EXT. Daar zal onze foto ook gewoon een jpg score
krijgen. Daar moet je dan ook niet naar kijken. Voor bestandsidentificatie kijk je niet naar de
extensie maar naar het zogeheten MIME-type. Een MIME-type wordt opgeschreven als twee
aanduidingen gescheiden door een schuine streep (MIME type/subtype). Een MIME-type is
bedoeld om een webbrowser informatie te geven over de manier waarop het programma
met een bestand om moet gaan (onder water). Je ziet dat DROID aan de hand van het
MIME-type prima weet dat het plaatje een .png is.

Fase 4: Zet je conclusies en vragen op het forum
Schrijf een verslagje van deze oefening en beantwoord de volgende vragen:
•
•
•
•

Hoe verliep het installeren en runnen van DROID?
Welke nieuwe inzichten levert deze oefening je op?
Welke vragen heb je gekregen?
Heb je nog andere opmerkingen?
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