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SurfSaver en ContentSaver vergeleken

WEBPAGINA’S VANGEN
Webpagina’s bewaren zoals ze eruitzien: een wens van vele professionele zoekers.
SurfSaver was lang heer en meester op dit gebied, maar het sharewareprogramma
ContentSaver gooit hoge ogen.

Hans van der Laan

A

ls professioneel zoeker wil je niets liever dan belangrijke webpagina’s bewaren. Nu is dat op zich niet zo moeilijk, maar
het later terugvinden, daar gaat het om. En
dan niet als platte tekst, maar in volle glorie,
zoals ze er (toen) uitzagen. Dus moet je ze

zelf bewaren, want ze zijn misschien overmorgen al van het web verdwenen, nietwaar.
Er zijn programma’s die dat opslaan en
terugzoeken mogelijk maken. Dat houdt dus
in: alle tekst bewaren om in te zoeken, alle

opmaakcodes, alle plaatjes en links. In de
praktijk blijkt nu dat verschillende programmeurs daar verschillende opvattingen over
hebben en dat – erger nog – hun producten
wel eens niet volledig doen wat ze beloven.
Vandaar een kritische blik op de twee hoofdspelers op dit terrein, die ik beide langdurig
en uitvoerig heb gebruikt, en waar ik uiteindelijk voor mezelf een keuze uit heb
gemaakt. We hebben het over SurfSaver en
ContentSaver Pro.

ONTWIKKELINGEN
SurfSaver stamt uit de stal van askSam. Dat
is, kort gezegd, een free form database waar je
matig- of niet-gestructureerde tekst in stopt
waarmee je dan geavanceerd kunt stoeien.
Sommigen zeggen liever freak database,
omdat het een wel zeer eigenzinnig product
is. Ik ben zo’n freak, sinds jaar en dag verknocht aan askSam. Geen wonder dus dat ik
meteen met SurfSaver begon toen dat werd
aangekondigd, jaren geleden. Een van de grote voordelen, zei men: je kunt de met SurfSaver opgebouwde database ook met askSam
benaderen, en beschikt dan over alle verfijnde
zoek- en report-functies daarvan.
In het begin wist je niet beter, en SurfSaver
voldeed redelijk goed. Achteraf is het wonderlijk dat alleen tekst en links werden opgeslagen, zodat je voor de webpagina zelf toch het
web op moest als je haar via je database had
gelokaliseerd (ik weet het, ik ga hier wat kort
door de bocht). Op dit moment is het nog
steeds zo dat SurfSaver alleen de tekst van
een webpagina opslaat, en dat er wordt
gelinkt naar plaatjes. Sommige gebruikers
vinden dat uitgangspunt onjuist. AskSam
Systems heeft een levendig gebruikersforum,
waar die mening luid wordt verkondigd. Maar
erger nog: steeds luider worden de klachten
over de performance van SufSaver als het om
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het vangen van veel webpagina’s ineens gaat.
Een principieel probleem! Als je te vangen
webpagina links bevat, laat je die dan links
liggen of volg je ze en haalt die webpagina’s
ook binnen? En hoe ver ga je daarin? Eén
‘generatie’, twee, drie? Dat kunnen al honderden webpagina’s zijn. Variant: links volgen tot het einde, maar niet waar ze naar
buiten de server leiden. Uiteraard kan je dat
in een volwaardig programma nader kiezen,
maar in de praktijk struikelde SurfSaver als
het om véél links ging. Computer vast, blauw
scherm. En in die context kwam ContentSaver, geloofd door velen in – nota bene – datzelfde forum van askSam. Shareware, maar
beide hier besproken programma’s kosten
slechts enkele tientjes, dus om de prijs gaat
het niet. Overigens: beide kunnen ze ook
aantekeningen bij webpagina’s opslaan, en
ContentSaver gaat nog veel verder dan dat.
Daar gaan we hier niet nader op in, dat valt
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buiten de context van dit artikel. We zullen
alleen kijken naar de core business van beide pakketten.

NADER BEKEKEN
Beide programma’s nestelen zich in je browser. SurfSaver geeft bij installatie wat problemen (zelfs een ingreep in het Registry is
nodig), maar dat kan aan mijn overladen
computer (en Windows 98…) liggen. In
Internet Explorer (in ‘rusttoestand’) geeft
SurfSaver-links een groot venster, ContentSaver boven een bescheiden werkbalk. In
ons voorbeeld hebben we een document
over Vermeers ‘Meisje met de parel’ gevonden. De buttons ‘Save’ van beide programma’s werken zoals verwacht, de afhandeling
is duidelijk.
Willen we later deze opgeslagen webpagina
terugvinden, dan kunnen beide programma’s rechtstreeks worden geactiveerd, of via
de browser. ‘Search’ (SurfSaver) of ‘Find’
(ContentSaver) leiden naar het aangeven
van onze zoekterm(en). In dit simpele geval
tik ik ‘earring’ in. Beide programma’s geven
de resultaten in een treffersscherm. Aanklikken van de bedoelde treffer geeft bij beide
het resultaat: de opgeslagen webpagina.
Maar wat een verschil!
VERSCHILLEN
Bij ContentSaver vinden we de webpagina
zoals die eruitzag compleet terug. Merk op
dat de zoekterm overal is geaccentueerd,
het plaatje is uiteraard meteen aanwezig. Bij

SurfSaver daarentegen is dat plaatje er niet
(alleen het windows-icoontje voor ‘niet
gevonden’), de zoekterm is niet geaccentueerd en er wordt meteen om toegang tot
internet gevraagd! Sta je dat toe, dan verschijnt die accentuering opeens wél, maar
het plaatje komt niet opdagen.
Tableau! Nu zou ik moeten aangeven dat je
natuurlijk het resultaatvenster bij beide kunt
opblazen tot volledig scherm, dat je het
resultaat op allerlei manieren kunt bewerken
en naar andere programma’s kunt versturen. Zelfs frames en Javascript gaan goed.
Mooi. Dat moet u maar eens proberen, want
beide programma’s zijn voor een paar
weken gratis complete-and-unabridged te
downloaden.
Ook zou ik kunnen uitvogelen wat er nou
eigenlijk precies gebeurt, en of ik misschien
heel anders naar beide pakketten moet kijken. Maar zoals velen overkomt (ook de
lezers van genoemd forum) heb ik aan de
hier geschetste uitkomsten en de genoemde
performance genoeg om mijn eigen beslissing te nemen.
Ik heb gekozen voor ContentSaver Pro, dat ik
nu legaal bezit en bijna dagelijks gebruik. In
een kader vindt u de adresgegevens, probeer
voor uzelf. En laat u me het vooral weten als
u een véél beter programma gebruikt.
Hans van der Laan is computerraadsman te
Leiderdorp en lid van de redactie van Informatie Professional.
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