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A. Samenvatting
Vanuit de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LION wordt erop aange-
drongen om voldoende aandacht te geven aan het voorkomen van problemen die kunnen
optreden bij software en apparatuur in verband met het overgaan op het jaar 2000.

Deze notitie beschrijft hoe voor de secties Biofysica en Moleculaire Natuurkunde de jaar 2000
bestendigheid van een PC configuratie wordt getest en het besturingssysteem en de applicaties
die erop draaien voor zover mogelijk jaar 2000 bestendig gemaakt.

Het resultaat van de jaar 2000 bestendigheidtest en andere nuttige informatie over de PC
configuratie worden op het speciaal hiervoor ontworpen jaar 2000 PC Testrapport ingevuld. Dit
formulier geeft aan of de PC configuratie jaar 2000 bestendig is. Op de PC wordt het resultaat
aangegeven met een groene sticker (jaar 2000 bestendig) of een rode sticker (niet jaar 2000
bestendig).
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B. Overzicht

B.1 Inleiding
Wat is het millenniumprobleem?

1. Twee cijfers in plaats van vier

Er is sprake van een millenniumprobleem als een automatiseringssysteem (of een
chip) een jaaraanduiding heeft in twee cijfers in plaats van vier en de '00' voor het
systeem niet herkenbaar is als '1900' of '2000'. Als gevolg daarvan kunnen kleine
storingen en foutieve berekeningen ontstaan, maar ook kunnen systemen volledig
vastlopen. Daarbij gaat het niet alleen om administratieve, financiële en logistieke
systemen, maar bijvoorbeeld ook om de productieprocessen in tal van bedrijven en
om PC's. Bovendien zijn in veel apparaten, machines en instrumenten chips en
software met tijdsystemen 'ingebouwd'. In de meeste gevallen kunnen alleen de
producenten van deze 'embedded systemen' aangeven of er een chip is ingebouwd
en of deze datumaanduiding heeft. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om
zakelijke toepassingen als automatische kassa's, telefooncentrales en medische
apparatuur, maar ook om apparatuur in huis.

2. Het schrikkeljaar

Het millenniumprobleem doet zich echter ook voor als in toepassingen geen
rekening is gehouden met het jaar 2000 als schrikkeljaar. Immers, eens per vier
eeuwen is het eerste jaar van de nieuwe eeuw een schrikkeljaar. Niet in alle
systemen en chips is de 29ste februari 'méé-geprogrammeerd'.

3. Oneigenlijk gebruik van datumvelden

Tenslotte kan een probleem ontstaan bij het oneigenlijk gebruik van datumvelden.
Dit doet zich voor wanneer de programmatuur op zich goed werkt, maar door de
programmeur of de gebruiker een andere betekenis is toegekend aan de notaties
'1999', '2000', '99' of '00'. Dat is bijvoorbeeld gebeurd om speciale acties aan te
geven, zoals het opschonen van bestanden, als indicatie van een bijzondere
doelgroep of als code om bijzondere programma-instructies aan te geven.

Millenniumprobleem = continuïteitsprobleem

Vanwege het risico van storingen vormt het millenniumprobleem een directe bedreiging voor de
continuïteit van elke organisatie. Alle organisaties zijn immers in de bedrijfsvoering in hoge
mate afhankelijk van informatie- en besturingssystemen. Dit betekent dat het millennium-
probleem niet alleen een technisch probleem is, maar vooral ook management-, communicatie-
en organisatieprobleem.

Vanuit de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en het LION wordt erop aange-
drongen om voldoende aandacht te geven aan het voorkomen van problemen die kunnen
optreden bij software en apparatuur in verband met het overgaan op het jaar 2000.

Deze notitie gaat over het bepalen van de jaar 2000 bestendigheid van PC configuraties en het
jaar 2000 bestendig maken van deze configuraties voor zover dat mogelijk is en voor zover dat
noodzakelijk wordt geacht.

Het werk bestaat uit het

1. verzamelen van informatie over

•  hardware

•  besturingssysteem

•  applicaties
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2. aanpassen / vernieuwen van:

•  besturingssysteem

•  applicaties

3. opmaken van het rapport en het trekken van de conclusie over de jaar 2000 bestendigheid van de PC
configuratie. Dit aangeven op het rapport en op de PC met rode sticker of groene sticker.

B.2 Computerhardware
De realtime clock in een PC is vrijwel altijd niet jaar 2000 bestendig. Het idee is dat een goede
BIOS dat feit verborgen houdt. De cruciale vraag is of de BIOS na een reboot na de jaar 2000
overgang nog steeds de juiste informatie geeft.

Voor het testen van de BIOS jaar 2000 bestendigheid gebruiken we het programma
test2000.exe op een floppy.

Een andere onvolkomenheid is het Crouch–Echlin effect1. Dit is het foutief lezen van de realtime
clock door de BIOS tijdens een reboot.

Het Crouch–Echlin effect wordt getest met het programma tdtl.exe op een floppy.

Alle oudere PCs bij de sectie Biofysica synchroniseren bij het starten hun datum en tijd met die
van het werkstation. Zelfs bij een niet jaar 2000 bestendige RTC/BIOS zal dit in de meeste
gevallen toch een jaar 2000 bestendige systeemdatum geven.

B.3 Besturingssystemen
Aan elk besturingssysteem dat in gebruik is, wordt een aparte sectie gewijd.

B.3.1 Unix
Binnen de secties worden verschillende versies van Unix gebruikt. Verder wordt Linux
toegepast op PCs.

IRIX 5.3
IRIX 5.3 is het besturingssysteem van het Silicon Graphics Inc. indy werkstation van de sectie
Biofysica. Dit is reeds apart bekeken en voor zover mogelijk jaar 2000 bestendig gemaakt
(Moene).

IRIX 6.3
IRIX 6.3 is het besturingssysteem van het Silicon Graphics Inc. O2 werkstation van de Bruker
Spectrometer van de sectie MAT. Dit wordt apart bekeken en voor zover mogelijk jaar 2000
bestendig gemaakt (Prevo).

Solaris 2.6 / SUNOS 4.1.x
Solaris 2.6 en SUNOS 4.1.x zijn de besturingssystemen van de SUN Unix werkstations van de
secties MONA/MAT. Deze worden apart bekeken en voor zover mogelijk jaar 2000 bestendig
gemaakt (Prevo).

Linux
Voor Linux geldt dat het òf slechts gebruikt wordt als een X-terminal (Biofysica), òf dat de
gebruiker het zelf heeft geïnstalleerd (Biofysica en Moleculaire Natuurkunde). In het laatste
geval dient de gebruiker op de hoogte te worden gebracht, dat hij/zij zelf verantwoordelijk is
voor de jaar 2000 bestendigheid van de installatie (Moene, Overgauw). Verder wordt Linux hier
buiten beschouwing gelaten.
                                                     
1 Met dank aan F.L.T. Moene voor het ons opmerkzaam maken op het Crouch–Echlin effect.
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B.3.2 Windows NT 4.0
Om Windows NT 4.0 jaar 2000 bestendig te maken, dient Service Pack 6 (sp6i386.exe) plus
een aantal losse updates te worden geïnstalleerd. Welke losse updates moeten worden
gedaan, hangt af van welke componenten zijn geïnstalleerd. Verder dient Internet Explorer 4.01
Service Pack 2 of hoger te zijn geïnstalleerd.

B.3.3 Windows 98
Voor Windows 98 zijn er twee jaar 2000 updates (y2k.exe en y2kw98_2.exe). Verder dient
Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 of hoger te zijn geïnstalleerd.

B.3.4 Windows 95
Voor Windows 95 is er een jaar 2000 update (w95y2k.exe). Verder dient Internet Explorer
4.01 Service Pack 2 of hoger te zijn geïnstalleerd.

B.3.5 Windows 3.1x
Windows 3.1x is jaar 2000 bestendig, zij het met ‘minor issues’.

Microsoft Windows File Manager geeft een verkeerde datum weer, wanneer een file gemaakt is
op 01-01-2000 of later. Een update voor winfile.exe (w31filup.exe, wfwfilup.exe)
verhelpt dit probleem.

Verder is Windows 3.1x afhankelijk van het onderliggende besturingssysteem, in de meeste
gevallen MS-DOS 6.22.

B.3.6 MS-DOS 6.22
MS-DOS 6.22 (English) is jaar 2000 bestendig, zij het met 'minor issues'. Deze zijn meestal van
cosmetische aard en hebben geen invloed op het correct functioneren van het besturings-
systeem. Het voornaamste probleem betreft het programma msbackup, maar dat wordt niet
gebruikt.

Product compliance issues:

•  MS-DOS cannot display a 4-digit date, using the DIR command (internal to COMMAND.COM).

•  MS-DOS will not accept 2-digit date changes for the year 2000 and beyond. To enter the correct date,
a 4-digit year must be entered to the DATE command (internal to COMMAND.COM). Failure to enter
the correct 4-digit date will result in an "Invalid Date" error.

•  MSBACKUP: Naming conventions do not recognize "tens" place.

B.3.7 PC-NFS 5.1
PC-NFS 5.1 netwerk software wordt gebruikt in combinatie met MS-DOS 6 22 en
Windows 3.1x.

PC-NFS 5.1 is jaar 2000 bestendig.

B.3.8 Solstice Network Client 3.1+
Solstice Network Client 3.1+ netwerk software wordt gebruikt in combinatie met Windows 95/98
en Windows NT 4.0.

Solstice Network Client 3.1+ is jaar 2000 bestendig.

B.3.9 3COM Network Interface Card drivers
Drivers voor de 3COM Network Interface Cards (NICs) in gebruik bij Biofysica en Moleculaire
Natuurkunde zijn alle jaar 2000 bestendig. De volgende kaarten zijn in gebruik:

•  3C503 (Obsolete NIC; geen jaar 2000 informatie)

•  3C509B–COMBO (10BASE-T; AUI, BNC; ETHERLINK III ISA COMBO)
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•  3C900B–COMBO (10BASE-T; AUI, BNC; ETHERLINK XL PCI COMBO)

•  3C905B–COMBO (10/100BASE TX, FAST ETHERLINK XL PCI COMBO)

•  3C905B–TX (10/100BASE TX, FAST ETHERLINK XL PCI TX)

B.4 Applicaties
Het grootste deel van de standaard applicaties dat in gebruik is bij Biofysica en Moleculaire
Natuurkunde, is jaar 2000 bestendig. Bij applicaties die niet jaar 2000 bestendig zijn, is het
meestal een kwestie van het installeren van een nieuwere versie. Voor sommige applicaties,
zoals de Microsoft Office 97 Suite, zijn er service releases om onder andere jaar 2000
problemen te verhelpen (Office 97, Service Release 2: sr2aof97.exe).

Het al of niet jaar 2000 bestendig zijn van zelfgemaakte applicaties is een zaak van de
gebruiker/ontwikkelaar. De gebruiker/ontwikkelaar dient hiervan op de hoogte te worden gesteld
(Moene, Overgauw, Prevo).

B.5 Documenten
Ook voor documenten in de brede zin, kan het jaar 2000 een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan
het rekenen met datums in spreadsheets.

Dit wordt beschouwd als een zaak van de gebruiker zelf. Deze dient hiervan op de hoogte te
worden gesteld  (Moene, Overgauw, Prevo)

B.6 Overig
Andere zaken die in aanmerking komen om te bekijken, zijn de overige apparaten die onderdeel
vormen van de netwerken van de secties Biofysica en Moleculaire Natuurkunde. Bijvoorbeeld:

•  Multi-Port Repeater

•  Laser Printers (HP LaserJet 5M...)

Voor zover bekend, speelt voor deze apparatuur het jaar 2000 geen rol.

B.7 Formulieren en stickers
Informatie over de PC configuratie en de jaar 2000 bestendigheid na een eventuele aanpassing
wordt op een formulier vastgelegd (Jaar 2000 PC Testrapport). Afhankelijk van het besturings-
systeem wordt een van de volgende formulieren gebruikt:

•  MS-DOS 6.22, Windows 3.1x, PC-NFS 5.1

•  Windows 95/98, Solstice Network Client 3.1+

•  Windows NT 4.0, Solstice Network Client 3.1+

De jaar 2000 bestendigheid van de PC configuratie na een eventuele aanpassing wordt ook op
de PC zelf aangegeven met een:

•  groene sticker voor een jaar 2000 bestendige configuratie

•  rode sticker voor een niet jaar 2000 bestendige configuratie
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C. Uitvoering
Dit hoofdstuk geeft aan wat er moet gebeuren om de jaar 2000 bestendigheid van een PC
configuratie te testen en te waarborgen. Het is ingedeeld in secties voor de computerhardware,
het besturingssysteem en de applicaties.

We gaan ervan uit dat elke computer die in aanmerking komt om te testen, is aangesloten op
het netwerk van de sectie. Dit maakt het mogelijk om de files centraal beschikbaar te stellen.
Hiervoor is een aparte directory gemaakt onder proto: y2k.

•  Biofysica indy.biophys.LeidenUniv.nl:/export/pcnfs/proto/y2k

•  Moleculaire Natuurkunde rulhm4.LeidenUniv.nl:/home/rulhm4/pcnfsmgr/proto/y2k

In de beschrijving die volgt, wordt ervan uitgegaan dat de proto directory is verbonden met
drive G:. Onder MS-DOS kan dit worden gedaan met de PC-NFS net use opdracht, onder
Windows 95/NT kan dit worden gedaan met Map Network Drive… in de Explorer. Bijvoorbeeld:

•  MS-DOS: C:\>net use g: indy.biophys.LeidenUniv.nl:/export/pcnfs/proto

•  Windows 95/NT Explorer: Tools | Map Network Drive…

De volgende procedure wordt gevolgd.

1. informeren gebruikers over de jaar 2000 PC scan

2. voor iedere PC

•  doen hardware test

•  aanpassen besturingssysteem

•  vernieuwen applicaties

•  opmaken formulier, plakken sticker



Jaar 2000 PC uitvoeringsplan BF/MONA 10 december 1999 7

C.1 Informeren gebruikers
Hier volgt het concept voor een e-mail om gebruikers te informeren over de aanvang en
reikwijdte van de jaar 2000 PC scan.

Subject: PCs and the year 2000.

Dear members of Biophysics / Moleculaire Natuurkunde,

As you probably have heard, the upcoming change to the year 2000 may have effects on
the proper operation of computers and applications.

To test for the presence of problems in relation to this and to take appropriate corrective
actions, we will examine all PCs in the following months.

The fact that a PC has been examined and possibly cured and the result hereof can be
determined from the presence of a
•  Green sticker (year 2000 compliant) or a

•  Red sticker (not year 2000 compliant).

If a PC has a red sticker, it may need special attention from system management before
it can be safely used in the year 2000.

Note that the creators of home build applications and (spreadsheet) documents are
responsible themselves for taking appropriate action with respect to the year 2000.

To summarize, the following areas of interest and responsibility can be distinguished.

Year 2000 area of interest Responsibility
computer hardware system management

operating systems,
except for Linux

system management
system owner / user

standard applications system management

home build applications creator / owner

documents
(includes spreadsheets etc.)

creator / owner

To be able to quickly complete this year 2000 PC scan, we request your kind
cooperation to provide access to PCs as we need. We apologize for the inconvenience
this may have for you.

Regards,

Martin Moene,
René Overgauw,
Leendert Prevo.
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C.2 Computerhardware
Het testen van de computerhardware omvat het testen van de datum overgang naar het jaar
2000 en het onthouden van die overgang en het testen van het Crouch–Echlin effect.

Bij de datumovergangstest wordt onderscheid gemaakt naar het besturingssysteem:

•  MS-DOS 6.22, Windows 95/98 herstart van harddisk

•  Windows NT Workstation 4.0 herstart van floppy

Afhankelijk van het aantal niet jaar 2000 bestendige RTC/BIOS-en, zal bekeken worden welke
actie verder ondernomen zal worden.

C.2.1 Datumovergang

MS-DOS 6.22 en Windows 95/98: herstart van harddisk
•  maak een bootable MS-DOS 6.22 (FAT) of Windows 98 (FAT-32) floppy

•  kopieer het test2000 programma en autoexec.bat naar de floppy
C:\>copy g:\y2k\bios\*.* a:\

•  maak de floppy read-only

Omschrijving Handelingen

Test PC BIOS

•  Overgang naar jaar 2000

•  Onthouden jaar 2000

1. zorg dat de BIOS is ingesteld om te starten van floppy;
onthoud originele instelling

2. stop de millennium testfloppy in de floppy drive waarvan
wordt gestart

3. herstart de computer (Control+Alt+Del)

•  MS-DOS 6.22, of Windows 98 start van floppy

•  autoexec.bat start runtest.bat

•  runtest.bat bereid test voor

•  test2000.exe wordt gestart van drive C:

•  test2000 test overgang naar jaar 2000

•  test2000 herstart de computer

•  test2000 test of datum in 2000 werd onthouden

•  test2000 herstart de computer met originele
configuratie files

4. noteer de resultaten op het formulier,
zie C:\test2000.tst:

•  overgang Groen/Rood

•  onthouden Groen/Rood

5. zet BIOS terug op originele startinstelling, als deze bij
punt 1. veranderd is
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Windows NT: herstart van floppy
•  maak een bootable MS-DOS 6.22 of Windows 95/98 floppy

•  kopieer het test2000 programma en runflop.bat naar de floppy
C:\>copy g:\y2k\bios\test2000.exe a:\

C:\>copy g:\y2k\bios\runflop.exe a:\

•  laat de floppy read-write

Omschrijving Handelingen

Test PC BIOS

•  Overgang naar jaar 2000

•  Onthouden jaar 2000

1. zorg dat de BIOS is ingesteld om te starten van floppy;
onthoud originele instelling

2. stop de millennium testfloppy in de floppy drive waarvan
wordt gestart

3. herstart de computer (Control+Alt+Del)

•  MS-DOS 6.22, Windows 95/98 start van floppy

•  start runflop.bat

•  runflop.bat start test2000

•  test2000 test overgang naar jaar 2000

•  test2000 herstart de computer

•  test2000 test of datum in 2000 werd onthouden

•  test2000 herstart de computer met originele
configuratie files

4. noteer de resultaten op het formulier,
zie test2000.tst op floppy

•  overgang Groen/Rood

•  onthouden Groen/Rood

5. zet BIOS terug op originele startinstelling, als deze bij
punt 1. veranderd is
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C.2.2 Crouch–Echlin effect
Na de jaar 2000 overgang zal de BIOS van sommige PCs bij het starten de realtime clock op
een verkeerde manier uitlezen. Dit kan gebeuren doordat het lezen meer tijd in beslag neemt
dan voor de jaar 2000 overgang en het gebeurt terwijl de clock zijn registers bijwerkt.

Het Crouch–Echlin effect treedt alleen op bij realtime clocks waarbij de gegevens enkelvoudig
gebuffered zijn én waarbij de BIOS het lezen van de realtime clock verkeerd doet.

Crouch–Echlin effect test floppy
•  maak een bootable MS-DOS 6.22 of Windows 95/98 floppy

•  kopieer het crouch-echlin test programma naar de floppy
C:\>copy g:\y2k\bios\tdtl.exe a:\

•  maak de floppy read-only

Omschrijving Handelingen

Test PC BIOS

•  Crouch–Echlin effect

1. zorg dat de BIOS is ingesteld om te starten van floppy;
onthoud originele instelling

2. stop de Crouch–Echlin testfloppy in de floppy drive
waarvan wordt gestart

3. herstart de computer (Control+Alt+Del)

•  MS-DOS 6.22, Windows 95/98 start van floppy

•  start tdtl.exe

•  tdtl test BIOS op het Crouch–Echlin effect

4. noteer de resultaten op het formulier

•  Crouch–Echlin effect: Groen/Rood

5. zet BIOS terug op originele startinstelling, als deze bij
punt 1. veranderd is



Jaar 2000 PC uitvoeringsplan BF/MONA 10 december 1999 11

C.3 Besturingssystemen
De volgende secties behandelen achtereenvolgens Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 95
en MS-DOS/Windows 3.1x.
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C.4 Windows NT 4.0,
Solstice Network Client 3.1+

Omschrijving Handelingen

Internet Explorer 4.01 SP2

Installeer Internet Explorer 4.01
Service Pack 2.

1. installeer Internet Explorer 4.01 SP2:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\winnt\ie4setup.exe

Outlook Express 4.01 SP2

Installeer Outlook Express 4.01
Service Pack 2 year 2000 update.

1. installeer Outlook Express 4.01 SP2 year 2000 update:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\outlook\en-x86-Q234680.exe

Windows NT 4.0

Installeer Service Pack 6a.

1. installeer Service Pack 6a:
run g:\y2k\winnt\sp6ai386.exe

Solstice Network Client 3.1+

Solstice Network Client is jaar 2000
bestendig.

(geen)
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C.5 Windows 98,
Solstice Network Client 3.1+

Omschrijving Handelingen

Windows 98 update

Installeer de jaar 2000 updates.

1. installeer de eerste jaar 2000 update:
run g:\y2k\win98\y2k.exe

2. installeer de tweede jaar 2000 update:
run g:\y2k\win98\y2kw98_2.exe

Solstice Network Client 3.1+

Solstice Network Client is jaar 2000
bestendig.

(geen)

Internet Explorer 4.01 SP2

Installeer Internet Explorer 4.01
Service Pack 2.

1. installeer Internet Explorer 4.01 SP2:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\win98\ie4setup.exe

Outlook Express 4.01 SP2

Installeer Outlook Express 4.01
Service Pack 2 year 2000 update.

1. installeer Outlook Express 4.01 SP2 year 2000 update:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\outlook\en-x86-Q234680.exe
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C.6 Windows 95,
Solstice Network Client 3.1+

Omschrijving Handelingen

Windows 95 update

Installeer de jaar 2000 update.

1. installeer de jaar 2000 update:
run g:\y2k\win95\w95y2k.exe

Solstice Network Client 3.1+

Solstice Network Client is jaar 2000
bestendig.

(geen)

Internet Explorer 4.01 SP2

Installeer Internet Explorer 4.01
Service Pack 2.

1. installeer Internet Explorer 4.01 SP2:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\win95\ie4setup.exe

Outlook Express 4.01 SP2

Installeer Outlook Express 4.01
Service Pack 2 year 2000 update.

1. installeer Outlook Express 4.01 SP2 year 2000 update:
run g:\y2k\apps\ie401sp2\outlook\en-x86-Q234680.exe
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C.7 MS-DOS 6.22, Windows 3.1x,
PC-NFS 5.1

Omschrijving Handelingen

MS-DOS 6.22, PC-NFS 5.1

Voor MS-DOS 6.22 in combinatie
met PC-NFS 5.1 hoeft (kan) er
niets gedaan worden om de jaar
2000 bestendigheid te waarborgen.

(geen)

Windows 3.1

Installeer de update voor de
File Manager.

1. verlaat Windows

2. rename de file winfile.exe in de Windows directory naar
winfile.old:
C:\>ren c:\windows\winfile.exe winfile.old

3. kopieer de nieuwe winfile.exe naar de Windows directory:
C:\>copy g:\y2k\win31\winfile.exe c:\windows

4. herstart de computer

Windows 3.11

Installeer de update voor de
File Manager.

1. verlaat Windows

2. rename de file winfile.exe in de Windows directory naar
winfile.old:
C:\>ren c:\windows\winfile.exe winfile.old

3. kopieer de nieuwe winfile.exe naar de Windows directory:
C:\>copy g:\y2k\win311\winfile.exe c:\windows

4. herstart de computer
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C.8 Applicaties
Installeer de volgende applicatie updates, voor zover van toepassing.

Omschrijving Handelingen

McAfee 2.5.1 MS-DOS

Upgrade naar versie 4.0.2.

1. verwijder de oude versie:
C:\>deltree c:\mcafee

2. installeer Network Associates (McAfee) Total Virus Defense
C:\>xcopy g:\y2k\apps\vscan\cmd c:\mcafee\ /s/e

McAfee 3.0 Windows 95/98

Upgrade naar versie 4.0.2.

1. de-installeer de oude versie via:
Start | Settings | Control Panel | Add/Remove Programs,
McAfee VirusScan v3.0.0 (Licensed), Press Remove…

2. installeer Network Associates (McAfee) Total Virus Defense
run g:\y2k\apps\vscan\w9x\setup.exe

vervolgd…
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…vervolg

Omschrijving Handelingen

Microsoft Office 97
Service Release 2b

Installeer Office 97
Service Release 2b (SR-2b), of

Microsoft Jet 3.5 Service Pack 3.

1. onderzoek welke Office 97 Service Release is geïnstalleerd:
run g:\y2k\apps\office97\sr2chk.exe

2. SR-2: onderzoek 2a of 2b: zie Properties | Version Tab van file
c:\winnt\system32\msjet35.dll:

3.51.2026.0: SR-2a
3.51.2723.0: SR-2b
3.51.3328.0: SR-2a, Microsoft Jet 3.5 update al geïnstalleerd

Een van de volgende punten is van toepassing:

•  SR-1: installeer Office 97 SR-2b:
run g:\y2k\apps\office97\sr2bof97.exe

•  SR-2a: installeer Microsoft Jet 3.5 update:
run g:\y2k\apps\office97\sraof97\jet35sp3.exe

•  SR-2a, Microsoft Jet 3.5 update al geïnstalleerd:
geen actie

Microsoft Office 97
Forms Security Patch

Installeer security patch

1. installeer Office 97 forms security patch:
run g:\y2k\apps\office97\fm2paste.exe

Forms 2.0 ActiveX control security patch
Microsoft has released a patch that fixes a vulnerability in the Forms 2.0 ActiveX control. This control is distributed in
any application that includes Visual Basic for Applications 5.0. A malicious hacker could use the Forms 2.0 Control to
read or export text on a user's Clipboard when that user visits a web site set up by the malicious hacker or opens a
HTML email created by the malicious hacker.

A fully supported patch is available to fix this vulnerability, and Microsoft recommends that customers download and
install it to protect their computers.

Microsoft Word 97
Template Security Patch

Installeer security patch

1. installeer Word 97 template security patch:
run g:\y2k\apps\office97\wd97sp.exe

Word 97 Template Security Patch
A document file can potentially be attached to a non-trusted template that contains macros. Microsoft Word considers
documents and templates that are stored in either the user templates folder or the workgroup templates folder as
trusted or free of unwanted macro viruses. To determine where Word is storing your trusted user and workgroup
templates, click Options on the Tools menu, and then click the File Locations tab.
Microsoft provides a Word Template Security Patch to protect your documents from macro viruses that could
potentially be spread from a non-trusted template.
With the Template Security Patch applied, Word warns you with the following warning when the document you are
opening is attached to a non-trusted template containing macros:

The document you are opening contains macros or customizations. Some macros may contain viruses that could harm
your computer. If you are sure this document is from a trusted source, click Enable Macros. If you are not sure and
want to prevent any macros from running, click Disable Macros.

vervolgd…
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…vervolg

Omschrijving Handelingen

Paint Shop Pro 3.0

Installeer upgrade naar versie 3.11,
dan naar versie 3.12.

1. kopieer de volgende files naar de paint shop pro directory:
C:\>copy g:\y2k\apps\psp3.x\psp30311\*.* c:\psp

2. ga naar de paint shop pro directory:
C:\>c:
C:\>cd c:\psp

3. installeer de update:
C:\PSP>upgrade

Paint Shop Pro 3.11

Installeer upgrade naar versie 3.12.

1. kopieer de volgende files naar de paint shop pro directory:
C:\>copy g:\y2k\apps\psp3.x\psp31216\*.* c:\psp

2. ga naar de paint shop pro directory:
C:\>c:
C:\>cd c:\psp

3. installeer de update:
C:\PSP>upgrade

Additional notes:

If after the upgrade you get a message saying "CTL3D32.DLL is not properly installed", you will need to copy the
correct CTL3D32.DLL from the Paint Shop Pro installation directory into Windows' system directory.

If you are running Windows NT, the correct file name is CTL3D32.NT, for any other operating system the file name is
CTL3D32.DL_.

For example, if you are running Windows NT, the proper command would be similar to:
copy c:\psp\ctl3d32.nt_ c:\winnt35\system32\ctl3d32.dll

Or, if you are running Windows 95, the command might look like:
copy c:\psp\ctl3d32.dl_ c:\win95\system\ctl3d32.dll

Paint Shop Pro 4.0

Installeer upgrade naar versie 4.12,
dan naar versie 4.14.

1. installeer de update:
run g:\y2k\apps\psp4.x\psp412up.exe

Paint Shop Pro 4.12

Installeer upgrade naar versie 4.14.

1. installeer de update:
run g:\y2k\apps\psp4.x\psp414u.exe

WinZip 6.0

De-installeer versies van Winzip 6.1
en ouder, installeer een recentere
versie.

1. de-installeer de oude versie via:
Start | Settings | Control Panel | Add/Remove Programs,
WinZip, Press Remove…

2. installeer versie 6.3 (Windows 3.1x), of 7.0 (Windows 95/NT):
run g:\winzip\winzip31.exe (Windows 3.1x), or
run g:\winzip\winzip70.exe (Windows 95/NT)
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D. Bijlagen

D.1 Jaar 2000 bestendigheid applicaties
Onderstaande tabel geeft de jaar 2000 bestendigheid weer van de applicaties die we aantreffen
op PCs van Biofysica en Moleculaire Natuurkunde.

Applicatie Versie OS Jaar 2000 bestendigheid
Adobe Acrobat Reader 2.0 W3.1 ? niet getest

Adobe Acrobat Reader 3.0x W31 +

Adobe Acrobat Reader 3.0x W95 +

Adobe Acrobat Reader 4.0 W95 +

Borland C++ 3.0 MS-DOS ? wordt niet getest

Borland C++ 7.0 MS-DOS ? wordt niet getest

CorelDRAW 4 W3.1 ? wordt niet getest

CorelDRAW 5 W3.1 + wordt bekeken

CorelDRAW 7 W95 +

CorelDRAW 8 W95 +

CorelDRAW 8 W95 +

Easy Plot for Windows 3 W3.1 ? onbekend

Genplot 1.0 W3.1 + all versions compliant

Ghostscript 5.03 W95 ? onbekend, note 1)

Ghostscript 5.50 W95 ? onbekend, note 1)

Ghostview 0.8b W3.1 ? onbekend, note 1)

GSView 2.3 W95 ? onbekend, note 1)

GSView 2.7 W95 ? onbekend, note 1)

GnuPlot W3.1 ?

Isis DRAW 2.2 W95 ? onbekend; wordt aan gewerkt

LabVIEW 4.1 W95 + minor issues

LabVIEW 5.0x W95 +

LaTeX (MikTeX) W95 ?

MatLab 4.x W95 +

MatLab 5.x W95 +

Maple Vr4 W95 +

Maple Vr5 W95 +

McAfee 2.5.1 MS-DOS ? upgrade to version >= 3.1.3

McAfee 3.0 W95 ? upgrade to version >= 3.1.0

Microsoft Office 97 8.0 SR-1 W95 – apply Service Release-2 (SR-2)

Microsoft Office 97 8.0b W95 +

Netscape Communicator 3.0x W3.1 + dekt niet 3rd party Java components

Netscape Communicator 4.x W95 + dekt niet 3rd party Java components

Network Associates VirusScan NT 4.02 WNT +

Origin 4.1 W3.1 + compliant upward from 3.71

Origin 5.0 W95 + note 2)

Paint Shop Pro 3.0 W3.1 – free upgrade to 3.12, via version 3.11

Paint Shop Pro 3.11 W3.1 – free upgrade to 3.12

Paint Shop Pro 4.0 W95 – upgrade to 4.14, via version 4.12

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
http://www.adobe.nl/support/custsupport/2000.html
http://www.adobe.nl/support/custsupport/2000.html
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
http://www.inprise.com/
http://www.inprise.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.cherwell.com/
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/aladdin/y2k.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/aladdin/y2k.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/y2k.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/y2k.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/y2k.html
http://www.mdli.com/cgi/dynamic/welcome.html
http://www.natinst.com/
http://www.natinst.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.maplesoft.com/
http://www.maplesoft.com/
http://www.mcafee.com/
http://www.mcafee.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.netscape.com/
http://www.netscape.com/
http://www.nai.com/
http://www.microcal.com/
http://www.microcal.com/
http://www.jasc.com/psp.html
http://www.jasc.com/psp.html
http://www.jasc.com/psp.html


Jaar 2000 PC uitvoeringsplan BF/MONA 10 december 1999 20

Paint Shop Pro 5.0 W95 +

Programmers File Editor 1.x W3.1 ? waarschijnlijk bestendig
alleen vergelijking tijd (binair)

Programmers File Editor 1.x W95 ? waarschijnlijk bestendig
alleen vergelijking tijd (binair)

Rasmol 2.6 W95 + note 3)

Reference Manager 7 W95 +

Reference Manager 8 W95 +

Reference Manager 8.5 W95 + note: Bibliographic Import Filters.

Stuffit W3.1 + versions after 1-jan-1998 compliant

WinSPIRS 4.0 W3.1 + note 4)

Winsock FTP W3.1 ? onbekend

WinZip 6.0 W3.1 ? niet getest; upgrade to current release.

WinZip 6.3 W95 +

WinZip 7.0 W95 +

WordPerfect 5.1 MS-DOS + minor issues

WordPerfect 5.1NL MS-DOS ? onbekend

WordPerfect 5.1+ MS-DOS + minor issues

Applicatie Versie OS Jaar 2000 bestendigheid

Legenda
MS-DOS MS-DOS 6.22
W3.1 Windows 3.1, Windows 3.11
W95 Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
WNT Windows NT 4.0

Notes:

1) Ghostscript, GSView

The use of dates by Ghostscript depends on the C run time library, over which we have no control.

2) Origin 5.0

The 5.0 software patches SR1 and SR2 introduced an error in the reading of the computer clock. The
patches' Time & Date Stamp feature and its associated LabTalk variable "@D" are not year 2000
compliant.

If you have installed a patch to the 5.0 release, download another self-extracting *.EXE file, OUTL50.EXE ,
which contains OUTL50.DLL and save it to your Origin folder. The files  will then be placed in the directory
you specify after you run the *.EXE file.

Alternatively, you may also choose to revert to your original Origin 5.0 release disks for full compliancy.

3) Rasmol

RasMol 2.6 and all prior versions are fully Y2K compliant with a single caveat. RasMol can read and  write
MDL Mol and Brookhaven PDB files, which reserve only two characters for the year in a date field. RasMol
ignores these fields and is therefore not affected by Y2K. However programs reading MDL Mol files
generated by RasMol (or any other molecular graphics program) may suffer if they process the date field.

4) WinSPIRS 4.0

Cosmetic problems relating to database date range in database list (2000/02/29 reported as 2000/02/28)
and display of current date in the CD expiry message; fix problems in new release.

http://www.jasc.com/psp.html
http://www.lancs.ac.uk/people/cpaap/pfe/features.htm
http://www.lancs.ac.uk/people/cpaap/pfe/features.htm
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/index2.htm
http://www.risinc.com/
http://www.risinc.com/
http://www.risinc.com/
http://www.aladdinsys.com/expander/
http://www.silverplatter.com/erl/erlclients.htm
http://www.csra.net/junodj/ws_ftp.htm
http://www.winzip.com/
http://www.winzip.com/
http://www.winzip.com/
http://www.wordperfect.com/
http://www.wordperfect.com/
http://www.wordperfect.com/
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D.2 Programma’s en updates

De volgende tabel geeft een overzicht van de in deze notitie genoemde programma’s en files
met updates.

Programma’s en files
File Web adres Omschrijving

test2000.exe www/rightime.com/
pub/test2000.zip

RTC/BIOS jaar 2000 test program

tdtl.exe www.nethawk.com/
~jcrouch/dilation.htm

Crouch–Echlin  test program

sp6i386.exe support.microsoft.com/
support/browse/

Windows NT 4.0 Service Pack 6a

y2k.exe
y2kw98_2.exe

www.microsoft.com/
windows98/downloads/

Windows 98 update

w95y2k.exe www.microsoft.com/
windows95/downloads/
contents/wurecommended/
s_wufeatured/win95y2k/

Windows 95 Year 2000 update

w31filup.exe support.microsoft.com/
support/kb/articles/Q85/5/57.asp

Windows 3.1 File Manager update

wfwfilup.exe support.microsoft.com/
support/kb/articles/Q85/5/57.asp

Windows 3.11 File Manager update

sr2bof97.exe officeupdate.microsoft.com/
Articles/sr2fact.htm

Office 97 Service Release 2b

Onderstaande tabel geeft de jaar 2000 directory structuur weer zoals die staat in de proto
directory:

Y2K Proto Directory

Directory Omschrijving

y2k\apps updates for applications: ie401sp2, office97, psp3.x, psp4.x, vscan

y2k\bios test2000.exe, RTC/BIOS test program; tdtl.exe Crouch–Echlin effect test

y2k\docs this document and forms

y2k\msdos (none)

y2k\win31 w31filup.exe, update for File Manager

y2k\win311 wfwfilup.exe, update for File Manager

y2k\win95 w95y2k.exe, Windows 95 update

y2k\win98 y2k.exe, y2kw98_2.exe, Windows 98 update

y2k\winnt sp6ai386.exe , Service Pack 6a

http://www.rightime.com/pub/test2000.zip
http://www.rightime.com/pub/test2000.zip
http://www.nethawk.com/~jcrouch/dilation.htm
http://www.nethawk.com/~jcrouch/dilation.htm
http://support.microsoft.com/support/browse/
http://support.microsoft.com/support/browse/
http://www.microsoft.com/windows98/downloads/corporate.asp
http://www.microsoft.com/windows98/downloads/corporate.asp
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/win95y2k/
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/win95y2k/
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/win95y2k/
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/win95y2k/
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q85/5/57.asp
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q85/5/57.asp
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q85/5/57.asp
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q85/5/57.asp
http://officeupdate.microsoft.com/Articles/sr2fact.htm
http://officeupdate.microsoft.com/Articles/sr2fact.htm
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