


en conferentiezaal in Cal¡-
fornië. De spreker draagt
een bril, jeans en een

zwarte coltrui. Hij heeft zijn
nieuwste speeltje meegeno-
men en beweegt met beide
handen over het display, sor-
teert foto's, vergroot die met
twee vingers en verkleint ze
weer. "Er is geen handleiding,
er gebeurt gewoon wat je ver-
wachtl' Hij draait een virtuele
wereldbol en zoomt in, alles
in één vloeiende beweging.
Het aanwezige publiek is ver-
bijsterd, alsof ze water zien
branden. Langzaam krijgen ze
door dat ze getuige zijn van
het begin van een nieuw tijd-
perk. "Waar staat jouw labora-
torium?'l roept iemand. "lk ben
onderzoeker aan de New York
University'i antwoordt de spre-
ker, Zijn naam? Jeff Han.

Tijdens deze voordracht op
de in februari 2006 gehouden
TED-conferentie transformeert
de jonge onderzoeker op slag
in een held. Wired noemt hem
een "Geek-Rockstar", Time
schaart hem meteen onder de
honderd meest invloedrijke
mensen ter wereld. Touch-
screens bestaan al decennia, en
ook multitouch is niet bepaald
nieuw, maar Han laat voor het
eerst een praktisch en betaal-
baar systeem zien, met perfect
afgestemde toepassingen. Hij
heeft het bedrijf Perceptive
Pixel opgericht en verkoopt zijn
multitouchcomputers aan het
Pentagon, de CIA en televisie-
stat¡ons als CNN.

Een andere drager van jeans
en coltruien zorgt echter voor
de doorbraak op de massa-
markt. ln januari 2007 presen-
teert Steve Jobs de iPhone en
in januari 2010 de iPad.

Sindsdien is duidelijk dat wij
onze computers in de toekomst
zullen strelen in plaats van erop
te hameren. Het zachte aant¡p-
pen met de vinger is de nieuwe
klik. Dus rijst de vraag of Steve
Jobs het tablettijdperk net zo
zal domineren als Bill Gates het
desktoptijdperk? Of zal de alom-
tegenwoordige internetgigant
Google het iPad-monopolie
binnenkort doorbreken? Lukt
het Microsoft wellicht nog een
comeback te maken? En welke
rol spelen de marktleiders op
het gebied van gsm (Nokia),
cpu's (lntel) en pc's (HP), die ook
allemaal mee willen doen?

Dergelijke vragen zijn niet
alleen belangrijk voor analisten
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Niet het
eerste tablet,
wel het meest
succesvolle. De iPad
verzet de bakens met een
lange accutijd, een glanzend
display en een reusachtig assor-
timent apps.

die het potentieel van bedrij-
ven in Silicon Valley moeten
beoordelen. Apple sluit zijn
klanten op in een gouden kooi.
Programma's en content wor-
den comfortabel opgediend,
maar van tevoren streng 9e-
controleerd, Google biedt meer
vrijheid, maar overspoelt de
gebruikers met zo veel leuke
extradiensten dat deze zich vrij-
willig aanmelden en de recla-
memachine daardoor voeren
met gegevens.

Tablets zijn niet alleen een
nieuwe categorie apparaten.
Ze zijn met natuurlijke bewe-
gingen te bedienen en hebben
geen hulpstukken als een muis
nodig. Je bladert met bijna de-
zelfde bewegingen door een
digitaal tijdschrift als door een
gedrukt exemplaar. Om tekst
in te voeren, wordt een virtu-
eel toetsenbord weergegeven
dat zijn taal en formaat aanpast
aan jouw behoeften in plaats
van andersom. Enkele van deze
flexibele toetsenborden werken
zelfs adaptief. Ze voorspellen
welke letter je waarschijnlijk als
volgende wilt indrukken en ver-
groten het onzichtbare touch-
vlak van die toets. Bijkomend
voordeel is dat apparaten zon-
der toetsenbord en muis minder
belastend zijn voor het milieu.

HP, Dell en de Aziatische
producenten twijfelen allang
niet meer over de vraag of
ze eigen tablets op de markt

moeten brengen. Ze hebben
geen keus als ze in de toekom-
stige pc-markt nog een rol
willen spelen. Dat werd op de
IFA begin september duidelijk.
Samsung en Toshiba presen-
teerden hun apparaten, talrijke
andere producenten lieten
doorschemeren dat ze in 2011
een inhaalslag willen maken.

Besturingssysteem

Maar welk besturingssysteem
moet er op de iPad-concur-
rentie gaan draaien? Windows
heeft als besturingssysteem
voor desktops de slechtst mo-
gelijke uitgangspositie van alle
kandidaten. Daar doet ook de
jarenlange ervaring van Micro-
soft met tablet-pc's niets aan al
aangezien die eerder voor be-
diening met een stylus bedoeld
zijn.Er zijn bijvoorbeeld proble-
men met
. knoppen: veel zijn te klein

voor vingers, bijvoorbeeld
het kruisje om een venster te
sluiten. Usability-expert Dan
Saffer adviseert in zijn boek
'Designing Gestural lnterfa-
ces' een minimale grootte van
1cmx1cm.

. userinterface: veel taken
zijn alleen omslachtig af te
handelen. Om het onscreen
toetsenbord te krijgen moet
je bijvoorbeeld eerst in een
tekstveld en dan nog op een
pictogram tikken.
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. performance: als je een
smartphone gewend bent, is

de tijd die het systeem nod¡g
heeft om uit stand-by te ont-
waken veel te lang en zelfs
op snelle apparaten gaat het
zoomen in de browser niet
echt vloeiend.

Maar volgens Steve Ballmer
leunt Microsoft in het geheel
niet achterover. Apple heeft er
van de iPad meer verkocht dan
hij leuk vindt, verklaarde hij
eind juli op een bijeenkomst
van analisten. Op dit moment
is het geschikt maken van Win-
dows 7 voor tablets voor hem
de "belangrijkste taak". Een
termijn wilde Ballmer niet noe-
men. De apparaten worden uit-
geleverd "zodra ze klaar zijn'i

Wat Microsoft precies van
plan is, is niet duidelijk. Win-
dows 7 ondersteunt multitouch
al, maar het ligt voor de hand
dat de interface herzien moet
worden. Het stroeve scrollen en
zoomen zou met de software-
interface Direct2D kunnen wor-
den verbeterd.

Ook de partners van Micro-
soft laten maar weinig los. HP

wil in het najaar de 'Slate' met
Windows 7 op de markt bren-
gen. Of daar een nieuwe Mi-
crosoft-interface op draait, de
oude Tablet PC Edition of soft-
ware van HP, is echter nog n¡et
bekend. Een woordvoerster
van HP vertelde aan het Duitse
nieuwsagentschap dpa dat de
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Slate vooral op professionele
gebruikers gericht is: "Als de
Tablet PC ook voor bedrijven
succesvol moet zijn, moet hij
met zijn besturingssysteem
makkelijk aan het bestaande
lT-landschap kunnen worden
gekoppeld."

Een andere handicap kun-
nen Microsoft en HP niet uit de
weg ruimen. Windows 7 draaiT
alleen op x86-systemen - en
die hebben ook bij lage pres-
taties nog een veel te hoog
energieverbruik. De Archos 9
met een Atom-Z-cpu houdt
het met één acculading maar
ongeveer vier uur vol. En dan
is hij bij normale taken al niet
al te snel: video's met een lage
HD-resolutie (720p) stotteren.
Een ander Windows-tablet, de
Hanvon 810, werkt dankzij een
Celeron-processor wel sneller,
maar de ventilator werkt conti-
nu, de accu legt nog sneller het
loodje en scroll- en zoombewe-
gingen verlopen niet vloeiend.
Een speciale Atom voor tablets
- codenaam Oak Trail - wordt
door lntel niet vóór 2011 gele-
verd.

Microsoft heeft ook bestu-
ringssystemen voor de zuini-
gere ARM-processors, zoals
Windows Phone 7 en Embed-
ded Compact 7, maar daar zijn
nog geen tabletinterfaces voor
gesignaleerd.

Opvallend genoeg heeft HP
voor part¡culiere consumen-
ten een Slate met WebOS in de
planning, het van Palm over-
genomen besturingssysteem
voor smartphones. Er is nog
geen officiële roadmap, geen

screenshot van de interface en
geen informat¡e over de hard-
ware. Maar de verwachtingen
zijn door de goede naam van
WebOS nogal groot. Usability-
expert Dan Saffer ziet het
WebOS-tablet zelfs als de enige
serieuze concurrent voor de
iPad - naast het Android-kamp.

U¡t dE
smartphonewereld

Ook Google heeft nog geen
besturingssysteem voor tablets
uitgebracht. Samsung, Toshiba,
Archos en andere producenten
gebruiken bij gebrek aan beter
het voor smartphones ontwor-
pen Android. Dat is gemaakt
voor bediening met de vingers
en ondersteunt inmiddels ook
mu ltitouch-gestu res.

Android heeft echter het
probleem dat de interface wel
voor touch, maar niet voor ta-
blets is geoptimaliseerd. Veel
producenten downloaden het
van de website van de Open
Handset Alliance en passen dan
alleen de resolutie aan. Dan
wordt de extra schermruimte
echter niet zinvol gebruikt.

Voor een goed Android-
tablet moet er veel worden
omgebouwd. Dell voorziet zijn
5-inch Streak van een virtueel
toetsenbord en extra widgets.
Samsung geeft zijn 7-inch
Galaxy Tab het veegtoetsen-
bord Swype mee en ook eigen
widgets en menu's. De voorge-
installeerde programma's als
het adresboek en de e-mail-
client zijn zorgvuldig aange-
past en opgeleukt.

Desondanks voel je ook bij
Streak en Galaxy dat Android
geen tabletsysteem is. Bijvoor-
beeld aan de knoppen voor
home, menu, zoeken en terug:
bij smartphones zijn die alt¡jd
binnen handbereik, bij tablets
moeten de vingers van het
midden van het scherm tot aan
de rand een behoorlijk stuk
afleggen. Bovendien vergt het
wisselen tussen staand en lig-
gend formaat steeds een her-
oriëntatie: zitten de knoppen
nu boven, beneden, rechts of
links? Dat is extra vervelend bij
sensortoetsen, die je niet kunt
voelen. Een knoppenbalk op
het scherm die met de rest van
de beeldinhoud meedraait, zou
zinvoller zijn. ln principe is "al
dat geklooi met knoppen" al-
leen een restant van oude An-
droid-versies, schreef iemand
als online commentaar na de
presentat¡e van de Galaxy Tab.

Google wil daar binnenkort
verbetering in brengen en de
interface zelf herzien. De ko-
mende Android-versie (3.0 /
'Gingerbread') moet nog in
2010 verschijnen. Deze zal op
tablets toegesneden zijn. Op
de IFA vertelden veel hardware-
producenten die nog geen ta-
blet konden laten zien, dat ze
deze update willen afwachten.

Google zou in plaats van
Android 3.0 echter ook een
ander tabletbesturingssysteem
uit de hoge hoed kunnen to-
veren, namelijk Chrome OS.
Hierbij draaien toepassingen
in de browser en worden gege-
vens in de cloud opgeslagen.
Chrome OS is volgens Google

vooral bedoeld voor netbooks,
maar voordat de iPad gelan-
ceerd werd, publiceerde een
van de ontwikkelaars al schet-
sen van een Chrome OS-tablet.
Een vraag van c't over dit on-
derwerp werd nooit beant-
woord. Als de iPad-inhaalrace
een succes moet worden, zal
Google met de hardwarepro-
ducenten wel opener moeten
communrceren.

WeTab gebruikt MeeGo

lntel en Nokia hebben samen
aan een tabletversie van MeeGo
ontwikkeld. Dit ¡s een mobiel
besturingssysteem dat net als
Android gebaseerd is op Linux.
Op de Computex in juni de-
monstreerde een manager van
lntel de interface: een klassieke
startscherm geeft net als bij de
iPad de apps weer. Bovendien
is er een dynamische weergave
die foto's, video's, e-books en
nieuws uit het sociale web in
grote widgets laat zien. Multi-
touch-gestures worden door
MeeGo natuurl¡jk ook herkend.

lntel en Nokia hebben de
eerste voor gebruikers interes-
sante versie van MeeGo (1.1)
voor oktober aangekondigd.
Het eerste MeeGo-tablet is in
Duitsland vlak voor redactie-
sluiting al uitgeleverd (wanneer
hij naar Nederland komt is nog
niet bekend), maar is niet direct
als zodanig herkenbaar. Deze
WeTab gebruikt MeeGo als be-
sturingssysteem, maar zet daar
een door het start-upbedrijf
4tiitoo ontwikkelde interface
overheen.

Samuel Hurst ontwikkelt de eerste Touch-
sensor. Zijn bedrijf Elographics brengt
in 1977 een S-wire-touchscrreen met de
naam Accutouch op de markt. De opvol-
gers hiervan worden tegenwoordig in win-
kelkassa's, industriesystemen en infotermi-
nals gebruikt.

De op lntel 8088 gebaseerde personal
computer HP 150 met MS DOS heeft een
optisch touchscreen: infraroodsensors re-
gistreren de vingerbewegingen voor het
display.

IBM en Bell pre-
senteren op de
Comdex in Las
Vegas het eerste
touch-mobieltje.
De Simon is een
combinatie van
mobiele tele-
foon en pda met
touchscreen.o
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Op het startscherm staan kop-
pelingen en widgets. ln plaats
van horizontaal van scherm naar
scherm te scrollen, zoals bij An-
droid of iOS, gaat het hier van
boven naar beneden. Een mini-
atuurweergave aan de rechter
schermrand speelt hier een be-
langrijke rol bij, die met de duim
bediend wordt. Zo kun je het
tablet met beide handen vast-
houden en tegelijkertijd snel
navrgeren.

Apple komt op dreef

Microsoft, Google, lntel en an-
dere zijn nog druk bezig om
diverse samenwerkingsverban-
den aan te gaan en hun soft-
ware bij te schaven. lntussen
plukt Apple de financiële vruch-
ten al. Recentelijk meldden ana-
listen van Morgan Stanley dat
het concern de maandelijkse
productie van iPads al had ver-
dubbeld van één naar twee mil-
joen stuks, en vanaf het vierde
kwartaal maar liefst drie mil-
joen iPads per maand wil laten
produceren. De analisten van
iSuppli verwachten dat Apple
het komende jaar 36,5 miljoen
iPads verkoopt en in 2012 50,4
miljoen. Ter vergelijking: het
eerste netbook verscheen eind
2007 en dit jaar moeten er 40
miljoen van deze relatief goed-
kope apparaten over de toon-
bank gaan, van enkele tiental-
len verschillende fabrikanten.

Het succes is de iPad niet zo-
maar aan komen waaien. Apple
heeft zijn succesvolle iPhone-
besturingssysteem iOS en de
meegeleverde standaard-apps

Klein tablet met smartphone-
binnenwerk: Samsungs

GalaxyTab past in geen van
de gangbare apparaatcatego-

rieën, maar kan de grootste
concurrent van de iPad wor-

den - mits er voldoende apps
in het juiste formaat komen.

herzien. Zo kom je op het vir-
tuele toetsenbord met veeg-
gestures bijvoorbeeld snel bij
de bijzondere tekens. Met de
voor november aangekondigde
update naar iOS 4.2 krijgt de
iPad de mappen die je van de
iPhone kent, meer achtergrond-
diensten, een print- en een vi-
deostream ingfu nctie.

De minpunten zitten onder de
interface. Zelfs doorgewinterde
Apple-fans raken gefrustreerd
op plaatsen waar geen iTunes-
computer en geen WLAN- of
UMTS-ontvangst is. De iPad kan
dan geen gegevens uitwisselen,
omdat je er nog niet eens een
usb-stick op kunt aansluiten. En

hij speelt geen Flash-content af.
Dus blijven sommige websites
en veel video's onzichtbaar voor
de gebruiker. Ook is er geen
webcam aan de voorkant en
geen fotocamera aan de achter-
kant.

Dat zijn punten waar Google,
Microsoft en andere makkelijk
kunnen scoren. Sommige con-
currenten grijpen iedere gele-
genheid aan om te wijzen op
de aansluitmogelijkheden van
hun tablets. De WeTab-makers

Phorìo fìc¡d¡r:; ll ) N¡vl(lal¡o¡l C
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Apple introduceert de touchscreen-pda
Newton Message Pad. Ondanks een grote
schare aanhangers blijft het grote succes
uit - Apple trekt in 1998 de stekker uit de
sene.

De Palm P¡lot 1000 van U.5. Robotics is

de eerste commercieel succesvolle touch-
screen-pda.

Op de Comdex presenteert Bill Gates de
Tablet PC - een met een stylus bedienbare
mobiele computer. Microsoft levert met de
Windows XP Tablet PC Edition de bijbeho-
rende software.
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Kleine bedrijven, groot display: Neofonie en 4tiitoo zijn de
twee drijvende krachten achter de WeTab, een 1 1,6"-tablet met
een zelfontwikkelde interface en het mobiele Linux MeeGo als
basis.

Bovendien drukt Apple pro-
grammeurs op het hart dat ze
alle schermoriëntaties moeten
ondersteunen en een "realisti-
sche, fysieke dimensie" in hun
apps moeten inbouwen. Hoe
"levensechter" een app, des te
makkelijker die te begrijpen is.

Enkele bijzonder geslaagde
programma's als 'The Elements'
kunnen echter niet verhullen
dat het merendeel van de apps
omslachtig te bedienen is en
er niet echt overdonderend
uitziet. Dat was te verwachten,
omdat de ontwikkeling van
multitouchinterfaces nog in de
kinderschoenen staat. Er zijn
veel mogelijkheden, weinig con-
venties en er is nagenoeg geen
kennis over de vaardigheden
van gebruikers.

Een onderzoek van de Niel-
sen Norman Group met zeven
proefpersonen geeft aan de
eerste app-generatie een
slecht rapportcijfer. Maar wei-
nig gestures werden intuitief
gebruikt, gebruikers ontdekten
een functie vaak alleen bij toe-
val of helemaal niet. Bovendien
botsen de nieuwe gestures met
de manier waarop met pc's
moet worden omgegaan (zie
interview).

Dit wordt nog bemoeilijkt
door het feit dat gestures in de
diverse apps verschillend ge-
bruikt worden. Bij het wisselen
tussen de meegeleverde pro-
gramma's van Apple ga je al de
mist in. Met een veegbeweging
wis je bijvoorbeeld mails, maar
geen contacten. ln de App Store
is de consistentie nog lager.
Het zou bijvoorbeeld fijn zijn

benadrukken dat je "aanwezige
randapparatuur zoals camera,
printer, toetsenbord en tv" pro-
bleemloos kunt aansluiten.

Kwantiteit en kwal¡te¡t

Nou zullen Flash en meer aan-
sluitingen niet voldoende zijn
om de voorsprong van Apple on-
gedaan te maken. Nog afgezien
van het feit dat de iPad 2 een
aantal tekortkomingen ongetwij-
feld nog zal opheffen. Dat komt
door Apples gezonde ecosys-
teem van apps en content. Zo'n
twee maanden voor de lancering
van de iPad waren de ontwikkel-
tools beschikbaar. Op de eerste
verkoopdag was er al een basis-
voorraad aan aangepaste apps.
Totjuni steeg het aantal tot 8500,
momenteel zijn er zo'n 25.000
iPad-apps.

Aangezien de meeste program-
meurs niet bij nul beginnen,
maar hun bestaande iPhone-
apps porteren, legt Apple in de
'iPad Human lnterface Guideli-
nes' uit dat het niet voldoende is

om de resolutie op te blazen.
. De apps moeten nieuwe weer-

gaven gebruiken. De 'Split
View'zorgt voor een vlakke in-
formatiehiërarchie, gebruikers
hoeven dus minder vaak heen
en weer te springen.'Popovers'
bieden de mogelijkheid om
extra inhoud of bedieningsvel-
den tijdelijk in te voegen.

. Menubalken kunnen vrij wor-
den geplaatst en hoeven niet
als bij de iPhone aan de on-
derste rand van het scherm te
staan.

. Het onscreen toetsenbord kan
afhankelijk van de context om-
gebouwd worden.

als e-reader-apps zich aan een
standaard voor bladeren en na-
vigeren houden. Dan zou je bij-
voorbeeld via een knop naar de
inhoudsopgave kunnen gaan,
niet door te vegen met twee of
drie vingers.

Chaos in de app-stores

De problemen bij Android-apps
voor tablets worden duidelijk
uit het voorbeeld van de twee
IFA-nieuwtjes: de Galaxy Tab
van Samsung en de Folio 100
van Toshiba. De Folio heeft
geen toegang tot Googles An-
droid Market, alleen tot de klei-
nere Toshiba-shop. Veel gebrui-
kers zullen daar teleurgesteld
over zijn, ze verwachten bij een
Android-apparaat een ruime
keus.

Maar de fabrikanten mogen
de Market alleen installeren als
Google daar mee instemt. De
eerste drempel: het apparaat
moet door Google als 'com-
patible' herkend worden. De
criter¡a daarvoor staan in een
20 pagina's lang 'Android Com-
patibility Definition Document'
[1]. Daarin staan bij het punt
'Display' een aantal resoluties
die standaard compatibel z¡jn
- bij Android 2.2 maximaal 480
x 854 pixels. Andere resoluties
zijn mogelijk, maar alleen na
overleg met Google. Bovendien
moeten de apparaten een ca-
mera (aan de achterkant), een
versnellingssensor, een kompas,
gps en Bluetooth hebben. Een
telefoonfunctie en UMTS wor-
den niet vereist. De Folio 100
heeft alleen aan de voorkant
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De Compaq TCl00O is een hybride tablet-
pc met verwijderbaar toetsenbord. Het
design wint talrijke prijzen, de opvolger
TCI 100 is vandaag nog een van de meest
populaire tablet-pc's.

Microsoft en lntel ontwikkelen de Ultra-
Mobile PC met touchscreen. Een van de
meest bekende vertegenwoordigers van
dit niet bepaald succesvolle type is de
Samsung Q1.

Op de 'ideeënconferentie'TED laat Jeff Han
van de New York University een prototype
van zijn multitouchsysteem zien. De pre-
sentatie wordt een hit op YouTube en is het
begin van een multitouchhype.
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een camera en zou dus buiten
de boot vallen.

Het bestaan van die voor-
waarden is begrijpelijk. Ze ga-
randeren immers een minimale
standaard waarop ontwikkelaars
kunnen vertrouwen. Voor ge-
bruikers zou het frustrerend zijn
als ze apps wel zouden kunnen
downloaden, maar niet fatsoen-
lijk gebruiken.

Maar compatibiliteit is pas
de eerste van twee drempels
die genomen moeten worden.
"Vanwege een reeks juridische
en economische redenen'i aldus
Google op Android.com, "zijn
wij niet in staat om Android
Market automatisch aan alle
compatibele apparaten te licen-
tiëren'l Als je meer w¡lt weten,
moet je je melden. Onze vragen
naar andere voorwaarden voor
de marketlicentie beantwoord-
de Google niet.

Samsungs Galaxy Tab heeft
beide drempels genomen, de
Market is geinstalleerd. Deson-
danks zullen veel gebruikers
zich verbaasd afvragen waarom
er ook nog een aparte app-
shop van Samsung is. Moet ik
mijn favoriete Twitter-client
eerst in Googles Market of bij
Samsungs app-verzameling
zoeken?

Bij Googles Market zul je
tientallen Twitter-apps vinden,
maar de interfaces zijn niet aan-
gepast aan de resolutie (1024
x 600) van de Galaxy Tab. ln de
Samsung-shop is het andersom:
daar staan slechts een paar apps,
maar die zijn door Samsung en
partners wel helemaal op de Ga-
laxy toegesneden.

Zichtbare knoppen in

Het adviesbedrijf Nielsen Nor-
man Group heeft de gebruikers-
vriendelijkheid van ruim twee
dozijn iPad-apps onderzocht.
Wij spraken met dr. Raluca
Budiu, coauteur van het studie-
rapport.

c't: Mevrouw Budiu, hoe gebrui-
kersvriendelijk is de eerste ge-
nerat¡e i Pad-toepassi n gen?

Dr. Raluca Badiu: Veel apps
hebben geen intuitieve in-
terface. Ze verstoppen knop-
pen en zetten de inhoud op
de voorgrond, vooral omdat
foto's en graphics er op het
iPad-display bijzonder goed
uitzien. Voor veel gebruikers
geldt echter: uit het oog, uit
het hart. Ze doen geen moeite
om onzichtbare bedienings-
elementen te vinden en den-
ken eerder dat deze helemaal
niet bestaan.

c't: Kunnen gestures de knop-
pen n¡et vervangen?

Budiu: Als er geen visuele
hints zijn, kom je zelfs niet op
simpele gestures. Een voor-
beeld is het tappen om be-
dieningsvelden tevoorschijn
te toveren, zoals bij veel kran-

plaats van gestures

ten-, strip- en e-bookapps.
Dat tappen is bij de ontwik-
kelaars inmiddels wel bekend,
maar bij de gebruikers niet.

Bovendien worden vaak in-
gewikkelde of te veel verschil-
lende gestures gebruikt. Dat
verwart de gebruikers, ze vet-
geten welke gesture ze voor
welke functie moeten gebrui-
ken. De app van het magazine
Popular Science is zo'n geval,
daar moet je met twee vingers
omhoogschuiven of met twee
vingers dwars vegen.

c't: Veel apps gebruiken natuur-
lijke gestures, je bladert bijna
als in een gedrukt tijdschrÌft -
makkelijker kan het toch niet.

Budiu; Helaas botsen bij iPad-
apps vaak twee mentale mo-
dellen op elkaar. Aan de ene
kant is er het model dat de
app wil introduceren - bij ma-
gazine-apps bijvoorbeeld het
model van een gedrukt tijd-
schrift. Maar dan is er nog het
model van het web, dat altijd
op de achtergrond schuilt.

De meeste gebruikers heb-
ben veel ervaring in het wer-
ken met computers en be-
handelen de iPad ook als een
computer. Ze verwachten dus
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Dr. Raluca Budiu test bij
het adviesbureau Nielsen
Norman Group de gebruikers-
vriendelijkheid van apps en
mobiele webs¡tes. Daarvoor
deed ze onderzoek aan Xerox
PARC en ontwikkelde ze web-
strategieën voor Microsoft.

dat ze een link kunnen aan-
tikken. Of dat ze de inhoud
kunnen doorzoeken. Al deze
dingen zouden voor efficiënte
interactie kunnen zorgen - en
dat is wat gebruikers willen.
Ze gebruiken de app niet met
als doel de interactie, maar
omdatze een hoger doel heb-
ben. Ze willen bijvoorbeeld
iets interessants lezen in het
tijdschrift.

tweede optie is dat Google en
Samsung het eens worden over
een gemeenschappelijke win-
kel. De vraag is dan wel wie er
bij wie intrekt.

Als Google de volgende An-
droid-versie gaat ombouwen,
dan krijgt de Market waar-
schijnlijk een extra afdeling
voor tablets. Samsung zal zijn

eigen winkel echter niet graag
op willen geven. Het eerste
toekomstscenario zal dus zijn
dat deze onhandige dubbele
oplossing blijft bestaan. De

Steve Jobs presenteert de iPhone. Het ca-
pacitieve multitouchscreen en de intuttieve
besturing met gestures worden de kenmer-
ken van de Apple-telefoon - de concurren-
tie heeft het nakijken.

Microsoft brengt de computertafel Surf-
ace met multitouch 3O"-oppervlak op de
markt. Deze moet hotels, casino's en ver-
koopruimtes opsieren - voor een slordige
12.500 dollar.

Apple verhuist het multitouchconcept van
de iPhone naar een 1O"-tablet - de iPad.
Het wordt een kaskraker, na vier weken
heeft Apple een miljoen apparaten ver-
kocht.

o
o
.9

o
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De WeTab-makers werken droidpit of Appslib. Een tweede optimaliseerd zijn vormen waar-
aan zo'n One Stop Shop. Op kanaal leidt waarschijnlijk naar schijnlijk nog een uitzondering.
de WeTab moeten er immers het AppUp Center dat lntel VoorWindows is ereen ogen-
naast Linux-toepassingen ook voor alle MeeGo-apparaten met schijnlijkonuitputtelijk reservoir
Android-apps kunnen draaien, lntel-hardware heeft opgezet aan toepassingen, maar slechts
en die moet je allemaal uit de (in de WeTab draait een Atom). weinig daarvan zijn geschikt
'WeTab Market' kunnen down- Volgens lntel waren er half au- voor touch. Buiten de traagheid
loaden. Aangezien de Android gustusongeveer500appsinhet en de vingeronvriendelijke in-
Market niet afgetapt mag wor- assortiment. De store is echter terface van Windows is dat een
den, is er een ¡nterface naar een vooral bedoeld voor netbooks, extra reden voor een slechtere
kleinere map, waarschijnlijk An- programma's die voor touch ge- beginpositie in de race tegen de

iPad.

Hoeveeltablet heeft een mens nodig? Lezen, luisteren, kijken

Bij digitale kranten en tijdschrif-
ten is de iPad op grote afstand
de koploper, maar je zult toch
nog regelmatig naar je brieven-
bus of de krantenkiosk moeten.
De Volkskrant, de Telegraaf en
de NRC hebben al apps, evenals
enkele bij ons minder bekende
dagbladen als de Gazet Van Ant-
werpen. Een aantal grote kran-
ten laten nog op zich wachten,
en regionale kranten zijn in de
App Store nog niet te vinden.

Ook bij boeken hebben iPad-
gebruikers de grootste keuze.
Apples eigen iBookstore heeft
pas enkele duizenden e-books,
maar via de Kindle-app kun je
bij de meer dan 450.000 Engels-
talige boeken van Amazon.

Voor Android is er ook een
Kindle-app. Samsung vindt dat
niet voldoende. De Galaxy Tab
is het eerste Android-tablet met
een door de producent ontwik-
kelde reader-app. ln tegenstel-
ling tot Apple krijgt Samsung
zijn boeken echter niet direct
van uitgevers, maar via de tus-
senhandel.

Het WeTab-prototype on-
dersteunde nog geen kopieer-
beveiligde e-books. Als dat zo
blijft, zal het aanbod hier niet
noemenswaardig zijn.

Ook wat muziek betreft,
heeft Apple een voorsprong. De
iTunes-store heeft in de Ame-
rikaanse downloadmarkt een
aandeel van circa 80 procent,
Apples positie bij onderhande-
lingen met platenlabels is dan
ook heel sterk. Momenteel heeft
de Store zo'n 14 miljoen mu-
zieknummers. Bovendien bevat
het assortiment ook nog 10.000
Hollywood-films (waarvan 3.000
in HD) en circa 65.000 afleverin-
gen van tv-series.

Android-gebruikers kopen
muziek momenteel bijvoor-
beeld bij Amazon, en via een
app kan dat ook onderweg.
Google wil eind 2010 een
eigen muziekwinkel openen.

Volgens de L.A. Times moeten
nummers en albums daar niet
alleen afzonderlijk, maar ook
via een abonnement kunnen
worden gekocht - net als bij
Microsoft. Daar krijgen Ameri-
kaanse klanten voor 15 dollar
per jaar toegang tot de com-
plete muziekcatalogus van Zune
Marketplace. ln het najaar moet
dit aanbod naar Europa komen.
Microsoft heeft voor video's al
wat voorwerk gedaan en een
eigen portaal gebouwd. Onder
Windows kun je natuurlijk ook
bronnen als Amazon, Maxdome
en last but not least iTunes ge-
bruiken.

Voordelen voor
smartphonesystemen

Welke iPad-concurrent levert
nu het beste totaalpakket? Van
Microsoft valt niet veel te ver-
wachten, ook niet na een herzie-
ne interface. De huidige appara-
ten van Archos en Hanvon zijn
vergeleken met de iPad en de
Galaxy Tab gewoon te log. Het
tweede probleem is het ontbre-
kende aanbod aan programma's
die voor touch geoptimaliseerd
zi)n.

De WeTab heeft een slanke
tabletinterface. Er is echter een
gebrek aan apps en content,
waar ook partner lntel met zijn
store n¡et veel aan kan doen.

Voor Android ziet dat er an-
ders uit. Google start de inhaal-
race niet helemaal uit het niets,
maar kan een beroep doen op
de gebruikersbasis en ontwikke-
laarsgemeenschap van Android.
Steeds meer gsm-gebruikers
wennen aan het bedienconcept
en aan Googles alomtegen-
woordige webdiensten. Als je
marktonderzoekers mag gelo-
ven, moeten binnen twee jaar
meer mensen Android gebrui-
ken dan Apples iOS. En voor de
ontwikkelaarscommunity is het
maar een kleine inspanning om
een app om te bouwen naar een
hogere resolutie.

Desondanks moet je bij de
keuze voor een Android-tablet
de nodige afwegingen maken.
Als je waarde hecht aan een
groot aanbod aan apps, zijn er
maar een paar exemplaren om
uit te kiezen, zoals Samsungs
Galaxy Tab en Dells Streak. Bo-
vendien blijkt uit ervaring dat
waarschijnlijk niet alle fabrikan-
ten de komende Android-up-
date zullen aanpassen voor hun
reeds verkochte tablets, al heeft

Desktop-pc, notebook, net-
book, smartphone - wie heeft
er nog een tablet nodig? Strikt
gezien natuurlijk niemand.
Bijna alles wat je met een ta-
blet kunt doen, kan ook met
een notebook: surfen, films
kijken, gamen, lezen, werken,
op de werkplek en onderweg.
Desondanks zetten de iPad-
gebruikers op onze redactie
hun computer thuis nog maar
zelden aan. Voordat die op-
gestart is, zeggen ze, heb ik
m'n mail met de iPad allang
verstuurd. Rond de 80 pro-
cent van de tijd die ze vroeger
achter de pc doorbrachten,
besteden ze nu aan de iPad,
is hun inschatting. Daarbij
genieten ze van het feit dat
er minder updatewaarschu-
wingen langskomen en er
geen gedwongen pauzes zijn
omdat de harde schijf weer
eens staat te reutelen.

Dat ziet er op het werk an-
ders uit. Met een goede RSS-

reader lees en verdeel je
nieuws op de iPad even snel
als op een desktop-pc met
een 30"-scherm, Het virtu-
ele toetsenbord is echter een
handrem bij het schrijven van
artikelen. Het Amerikaanse
magazine PC World heeft het
typtempo op een 1s"-note-
book, een netbook en een
iPad vergeleken. Op de iPad
duurde het intypen van een
tekst 1,8 keer zo lang als op
het notebook, op een net-
book was dat 1,4 keer zo lang.
Er worden wel veel Bluetooth-
en usb-toetsenborden onder-
steund, maar de kleine moni-
tor blijft het grootste nadeel.
Apples VGA-adapter geeft
alleen bij enkele apps een
signaal door. Bij het tekenen
ziet het er vergelijkbaar uit.
Met een grafisch tablet ben je
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sneller dan met een iPad, mits
je een pc bij de hand hebt.

Bij multimedia scoren de iPad
en veel Android-tablets met
een vloeiende weergave van
HD-video's, wat netbooks en
oudere notebooks helemaal
niet of pas na het installeren
van de juiste afspeelsoftware
met een efficiënte decoder
kunnen. Bij de resoluties van
1024 x 768 (iPad) of 1024 x
600 (Galaxy Tab) komt HD
echter ook niet tot zijn volle
recht. Er zijn maar weinig ta-
blets, bijvoorbeeld de WeTab,
die 1366 x 768 pixels weer-
geven en dus HD-video's in
native resolutie kunnen af-
spelen. De iPad speelt video's
van een UPnP-server met een
bijpassende app af de Galaxy
Tab moet dat standaard al
kunnen.

Gezien het grote e-book-
aanbod voor de iPad en
Samsungs aangekondigde
leesplatform voor de Galaxy
Tab, is het de vraag in hoe-
verre tablets een reader met
elnk-display kunnen vervan-
gen. Apparaten als de Kindle
of de readers van Sony passen
in een jaszak, zijn even zwaar
als een pocketboek, doen we-
kenlang op één acculading en
geven teksten ook in zonlicht
zonder spiegelingen weer,
zij het alleen in gr¡jstinten. ln
een laboratoriumtest van de
Nielsen Norman Group lazen
proefpersonen ongeveer even
snel op de iPad en de Kindle.
Als je strips, kranten en tijd-
schriften digitaal wilt lezen,
moet je echter een tablet met
kleurendisplay nemen. Net
als in de vergelijking met een
notebook is het dus vooral de
funfactor die voor een tablet
pleit.
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iPadModel Anhos Archo¡ 101r Aróos9 Streak

Fabrikanl / website Apple, www.apple.nl

Aftnetingen(hxbxd) 24,3x19x 1,3cm

Gewicht 6869

Befuringssyfeem i05 3.2 12

Downloadportal voorapps App Store ((a 25 000 iP¿dnpps, 250.000

iPhone-apps)

Displaygrootle / resolutie/ 9,7 ¡n(h / 1024 x 768 / (apacitief

tou(hrreen

Oplag/geheugenkaart 16,320f64c8 I -
Foto/videoc¿mera

Bluetooth/WLAN .t l802.11blgln

UMTS / GPS optioneel / optioneel

Aanslu¡tingen tlSB (30-pins), koptelefoon

7,2 utot9,5 u (200 cd/mz/volle helderheid)

besproken ¡n Ct 4/2010, p.20 en getest in ('t
7-812010,p.66

Prijs € 499 (versìe met 32 GB: € 699, met 64 GB:

€ 799; met 3G en GPs € 100 meerprìjs)

Accesoires (optioneel) o.a. beschermhoes (€ 39), dockîngstation
(€29), do(kingstat¡on mettoetsenbord
(€ 69), ramera connection kit (€ 29)

I tabriekopgve 2 
Update naar 105 4,2 voot novembèr aangèkondþd

Arcuduuronbelast

0pmerkingen

Archos, www.archos.rom

20,1x11,4x1(m

300 g

Android 2.2

Appstib (ca. 1000 App$

7 inch / 800 x 480 / capacitìef

8 0f250 GB / micro5D/H(

1 (voorzijde)

/ l802.l1blgln

u5B, USB-host, min¡-HDMl,

koptelefoon

n¡et gemeten

aangekondigd voor oktober 20'l 0

€ 250 (veßie met 250 GB: € 300)

Archos, www.archos.com

27x15x1,2cm

480 q

Android 2.2

AppsLib (ra. 1000 App$

'10,1 in(h/1024x600/
(apaciti€f

I of 16 GB / microSD/Ht

1 (voorzijde)

,,t I 80211b/gln

USB, tlSB-host mini-HDMl,

koptelefoon

nîet gemeten

¿a ngekondigd voor oktober 201 0

€ 300 (versie met 16 GB: € 350)

Archos, www.¿rchos.rom

25,6x13,4x1,7 cn

8l4 q

Windows 7

8,9 inch / 1024 x 600 / resistief

60 GB /-
I (voorzijde)

-u /WIAN 802.11b/9

1 x USB, koptelefoon, docking-

station (2 x USB,2x Audio, [AN)

3,4 u (volle helderheid)

€ 450

Dell, www.dell.nl

15,2x7,9x1ñ
2189

Android 1 6 (ind multi-tou(h)

Android Market ka. 100.000 sm¿rt-

phone-apps)

5 in(h / 800 x 480 / capa(¡tief

2 GB / mkroSD/HC (16 GB mægeleverd)

2 (voor- en ¿chterziide)

/ /WLAN 802.11b/q

USB (30-pint, koptelefoon

23,8 u (volle helderheid)

€ 600

dodingstation met HDMI-uitgang
(€ 79), (¿rk¡t (€ 60), beschermhoes
(€ 44), extra aau (€ 48)

O voldoende ê decht @êzsdedrt / aanwuig - nietaanwezig g!0. ge€n opgave

-r-td-ra:
: .!- ¡- Ë

Model TouchPad 810 ,00J00 Galaxy Folio

Fabrikant/website Hanvon,www.hanvonde

Afmetingen (h x b x d) 25,3 x 16,8 x 1,8 cm

Gewi(ht 960 g

Besturinqssyfeem Windows 7

Downloadportal voor apps

Displaygroone / resolutie / 10 inch / 1024 x 600 / capacitief
tou(hrcreen

Fusion Garage, www.thejoojoo.com

32,5 x'19,9 x 1,8 cm

11309

joojoo (gebaseerd op ubuntu Linux)

geen apps installeerbaar

12,1 ¡nch / 1366 x 768 / (¿pacitief

4GBI_
'l (vootzìjde)

'/ I 802.11hlgln

lJ58, mkrofoon, koptelefoon,

voeding

3,5 u (volle helderheid)

te bestellen via wwwthejoojoo.com

€ 359 (exd. € 15 verzendkosten

naar Benelux)

st¿ndaard (€ i0)

5amsung, www.samsung.nl

19 x 12,1 x 1,2 cm

380 g

Android 2.2

Android Market ka. i00.000

smartphone-app$, Samsung Apps

7 inch / 1024 x 600 / caparitìef

16 GB /mkroSD/H(

2 (voor- en achterzijde)

v l802.11blgln

tlSB (30-pins), koptelefoon

n¡et gemeten

aangekondigd voor oktober 201 0

€ 750

o.a. dockingstation, bescherm-

hoes, extern toetsenbord

Toshiba, www.toshiba.nl

28,1x18,'1x1,4(m

7609

Android 2.2

Toshiba Marketplace

10,1 in(h/1024x600/
(apa(itief

16 GB / sD/HC

1 (voorzüde)

,.t l802.11blgln

optioneel / optioneel

Mini-HDMl, u5B, koptelefoon

nietgemeten

aðngekondigd voor oktober 201 0

€ 449 (versie m€t 3G: € 499)

dockingstat¡on met HDMI-uit-
gang, extra accu, beschermhoes

WeTab, www.wetab.mobi

29,5x I9,5x'1,5cm

800 g

MeeGo (interf¿re: WeTab)

WeTab M¿rket (interfare na¿r andere

app-bronnen)

11,6 inch I 1366 x 7 68 / c¿pa(it¡ef

'I 6 of32 GB / SDHC

1 (voorzijde)

,/ 1802.11b19/n

optioneel / oplioneel

HDMl,2 x U58, koptelefoon

niet gemeten

te bestellen vi¿ www.amazon.de

€ 450 (veßie met 3G en 32 GB:

€ 570)

o.a. dockingstation, beschermhoes,

extern toetsenbord

0pdag / geheugenkaart

toto/v¡deo(amera

Bluetooth /WLAN

UMÏS / GPS

Aanluitingen

A((uduuronbelast

0pmerkingen

Prijs

2s0GB/5D/H(, Ms

1 (voonijde)

,z I 80211h19

2 x USB, HDMI (via adapter), VGA (via

adapter), miûofoon, koptelefoon

2,8 u (volle helderheid)

te bestellen via www.hanvon-shop.de

€ 800 (exd. € 20 verzendkosten naar

Benelux)

Anesohes (optioneel)

lFabriekopgave /aanwuig -nietaanwezig g.o.geenopgave

Samsung in ieder geval beloofd
dat wel te doen.

Wat de uitrusting betreft,
halen de Android-tablets de
iPad makkelijk in. De Galaxy

c't 2010, Nr. 1 1

Tab is al even vloeiend te be-
dienen. Apples concurrentie
haalt hier dus sneller in dan bij
de smartphones het geval was.
Daar wist de iPhone de koppo-

sitie jarenlang vast te houden.
De eerste jaren van het tablet-
tijdperk zullen waarschijnlijk
gekenmerkt worden door het
duel tussen Apple en Google.

Het ziet er niet naar u¡t dat
Steve Jobs monopol¡e krijgt -
ook al heeft hij dankzij iTunes
en de Appstore momenteel
nog een voorsprong. (mja) ct

H ;I'ld r:
ã ..i¡werãÌ '.
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