
Updatenotitie 4.40

Notitie bij de release van versie 4.40 van QBWat , 28-10-2011

1. Ondersteuning van 64 bits computers

Voor computers met een 64-bits processor heeft Windows vanaf Windows Vista een versie die geen
MS-DOS meer ondersteund. Ter vervanging daarvan wordt vanaf QBWat versie 4.40 de toepassing
van DOSBox ondersteund. Deze DOS-emulator wordt rechtenvrij verspreid en de programmafiles van
versie 0.74 worden standaard met QBWat verspreid en geïnstalleerd en automatisch door QBWat
gebruikt op een systeem met een 64-bits versie van Windows.
Voor het gebruik van DOSBox is het nodig dat QBWat steeds in de eigen programmadirectory een
klein hulpbestand schrijft. Het is daarom niet meer mogelijk om bij gebruik van een 64-bits versie van
Windows QBWat te installeren op een algemeen gebruikte netwerkschrijf; het kan nog steeds wel op
een netwerkschijf daarop alleen de gebruiker direct toegang heeft. 
De nieuwe handleiding gaat uitvoerig in op het gebruik van DOSBox door QBWat. Voor alle verdere
documentatie over DOSBox wordt verwezen naar de website www.dosbox.com

2. Update van de TWN soortenlijst

Omdat alle maatlatsoorten al in 2007 op de (voorlopige) TWN-lijst stonden werden deze ook bij
nieuwe versies steeds correct herkend. Nieuwe soorten werden weliswaar niet altijd herkend, met
name niet als ze ook niet op een van de andere soortenlijsten die QBWat gebruikt stonden, maar
omdat deze toch niet op de maatlat stonden had dat geen effect op de berekening, althans als in de
verbijzondering (ext) maar was aangegeven tot welk monster deze soorten behoorden. 
Er komen echter ook steeds meer synoniemen van maatlatsoorten op de TWN-lijst en sommige
daarvan worden zelf de voorkeurssynoniem. Deze werden niet meer correct herkend. Dit speelt onder
andere bij Scenedesmus die Desmodesmus zijn gaan heten en Rivierdonderpad waarvan oude data
een andere betekenis hebben gekregen. 
In versie 4.40 is een bijgewerkte TWN-lijst (stand van zaken 1 juli 2011) opgenomen waarin ook de
koppeling tussen taxa van verschillende niveaus beter is geregeld dan daarvoor. 

3. Logfile

Tot nu toe werden foutmeldingen die uitvoering van de analyse onmogelijk maakten in de uitvoerfile
geschreven, waarna QBWat voortijdig stopte. Als QBWat wel in staat was de analyse uit te voeren,
dan gingen deze meldingen verloren omdat ze werden overschreven door de resultaten.
Vanaf versie 4.4 worden de meldingen in een nieuwe logfile opgeschreven en blijft de uitvoerfile
eventueel leeg als analyse niet mogelijk is. Dit maakt het mogelijk om ook waarschuwing in de logfile
op te nemen. In de logfile worden nu ook alle waarschuwingen geschreven die op het scherm
verschijnen, inclusief eventueel gegeven antwoorden op vragen. 
Daarnaast worden geconstateerde synoniemen gemeld in de logfile. Elke keer als een soortnaam in de
invoerfile een synoniem blijkt te zijn van een maatlatsoort dan wordt in de logfile uitgeschreven:
invoernaam, maatlatnaam, monster. In de uitvoerfile wordt achter elke naam [*] gezet als in
tenminste één van de monsters een synoniem ervan op de maatlat werd gebruikt. 

4. Afschaffen van de codes FYTPT, MACFT, DIATM, MACEV en VISSN voor soortsherkenning

De wijze van aanduiden met codes met 5 letters komen uit de UMAquo-standaard, maar worden niet
meer ondersteund vanaf versie 4.4 omdat er verschillende interpretaties zijn over de betekenis ervan.
In de TWN-lijst zijn soorten verder uitgesplitst op basis van taxonomie en die verdere uitsplitsing
wordt ook overgenomen door sommige database-programma’s waarbij de hier genoemde codes
worden gebruikt. Uitvoer uit deze databases blijkt daarom binnen één monster verschillende codes uit
deze groep te bevatten. Een macrofytenopname kan bijvoorbeeld naast MACFT ook soorten bevatten
met de code MACAG (macroalgen, waaronder kranswieren als TWN dit consequent gaat doen). Een
macrofaunamonster kan naast MACEV ook soorten te bevatten met de code VISSN als het vislarven
betreft en die zouden door QBWat als visbemonstering worden beoordeeld. Idem met diatomeeën in
een fytoplanktonmonster. In versie 4.4 wordt het daarom weer verplicht de één-lettercode (P,A,B,I,V)
te gebruiken om soorten expliciet aan een monstermethode (en dus analyse) toe te schrijven.

5. diverse kleinere bugs

In de loop van tijd zijn diverse kleinere bugs die geen of weinig consequenties hadden voor de
berekeningen gemeld en weggewerkt. 


