
Windows bekende Blue screen of death 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blue_screen_of_death 

 

Het heeft een hele reeks versies van Windows geduurd voordat alles foutloos liep. Beroemd 
en berucht zijn de blauwe schermen bij het vastlopen van het systeem. Meestal problemen 
bij het toewijzen van geheugenruimte. 

 

Het blue screen of death (blauw scherm des doods) is een bijnaam van het scherm met de 
melding van het besturingssysteem Microsoft Windows dat er iets mis is gegaan. Het 
betekent meestal dat de computer opnieuw opgestart moet worden middels een three finger 
salute (ctrl+alt+del). De term wordt meestal afgekort tot BSoD (of BSOD), of wordt blue 
screen genoemd. 

Oorzaken en voorbeeld 

Een BSoD kan een aantal oorzaken hebben. In vroegere versies van Windows was 
geheugenbescherming nog niet zo goed geïmplementeerd en zodra een programma 
geheugen probeerde te bereiken dat niet aan zich was toegewezen (bijvoorbeeld element 
N+1 opvragen in een array van N elementen) of gewoon geheugen las van een ander 
programma, resulteerde dat in een BSoD. 

Hoewel dit natuurlijk moeilijk te controleren is in een gesloten systeem, kan men toch 
aannemen dat deze fouten in de programmatuur niet meer aanleiding geven tot een 
dergelijke crash. Tegenwoordig neemt men aan dat dergelijke fouten vooral veroorzaakt 
worden door soortgelijke fouten in de kernel of in stuurprogramma's voor hardware. 

Een voorbeeld dat door critici van Microsoft graag wordt aangehaald, is toen Microsoft de 
plug-and-playmogelijkheden van Windows 98 op 20 april 1998 demonstreerde op COMDEX. 
De computer liet toen een blue screen of death zien, terwijl de presentatie werd uitgezonden 
door CNN. Bill Gates antwoordde na een korte pauze: "Dat moet de reden zijn waarom we 
Windows 98 nog niet verkopen." 

 

Oorspronkelijke vorm 

De tekst op het scherm bestond aanvankelijk uit witte letters op een blauwe achtergrond. De 
melding in deze vorm werd vanaf Windows 3.x gebruikt. De melding was Engelstalig en gaf 
aan dat er een fataal probleem op een bepaalde locatie van de harddisk was opgetreden 
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waardoor de huidige applicatie gestopt moest worden. De gebruiker had de keuze om de 
applicatie te sluiten door een willekeurige toets in te drukken. Indien dit niet werkte moest 
met de combinatie van de toetsen Ctrl+Alt+Del de computer opnieuw opgestart worden. Alle 
gegevens die tijdens die sessie niet waren opgeslagen waren dan wel verloren, werd 
gemeld. 

Nu nog steeds 

Deze toetscombinatie werkt nog steeds maar laat een geheel ander scherm zien. Ook nu 
nog kun je daar applicaties die vastgelopen zijn terugvinden en afsluiten. 

 


