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WELKOM 

Geplande veroudering 
Alles veroudert - da's niks nieuws. 

Toch bekruipt menigeen het gevoel 

dat een smartphone, notebook of 

printer eerder de geest geeft dan zou moe

ten. Producten gaan voor je gevoel bijna 

altijd kapot net nadat de fabrieksgarantie 

is afgelopen. Dan is het niet zo heel raar om 

te veronderstellen dat veel fabrikanten de 

levensduur van hun producten kunstma

tig wat verkorten om zo hun verkopen op 

peil te houden. Maar komt dat gevoel ook 

overeen met de werkelijkheid? Het idee is 

zeker niet nieuw. Er woeden al geruime tijd 

discussies of dit fenomeen, dat in het Engels planned obsoles

cence wordt genoemd, echt bestaat. Vorig jaar hebben Duitse 

wetenschappers het fenomeen voor het eerst onderzocht. 

Het resultaat van de studie was dat de onderzoekers geen 

documenten konden vinden die het bestaan van planned obso

lescence onomstotelijk aantonen. Tegelijk deden ze wel allerlei 

kennis op over het gedrag van consumenten en productstra

tegieën van fabrikanten. Zo zijn consumenten elektronische 

apparaten de afgelopen tien jaar steeds sneller gaan inruilen 

voor nieuwe apparaten. Fabrikanten reageerden daarop door de 

levensduur van producten hierop aan te passen. Het logische 

gevolg is, dat apparaten niet langer meegaan dan strikt noodza

kelijk is -zeg maar tot de eigenaar hem wil uitrangeren. 

Maar de ene gebruiker is de andere niet. De een ruilt zijn mobiel

tje al na twee jaar in, de ander verwacht dat hij minstens 5 jaar 

Redacteur 

Ik ben altijd enthousiast als ik weer actiecame
ra's kan proberen. Speciaal daarvoor heb ik een 
oude helm uit mijn kelder opgeduikeld en heb ik daar links, rechts 
en bovenop accessoires geplakt om camera's van verschillende 
merken tegelijk te kunnen testen. Wanneer ik op mijn motor zit, 
lijk ik wel een Zwitsers zakmes, maar dan met actiecams. 

Redacteur rrJ V(}.YI. \...ieror 
Wat is nou een écht handige manier om op 
afstand als redactieteam, werkgroep of vrien
denclubje efficiênt met elkaar te communice
ren? Die vraag houd mij al een tijdje bezig en 
ineens was daar het antwoord van Slack: "Wij zeggen het met 
kanalen': Wil jij ook slacken? Kijk op pagina 84! 

meegaat. Om kopers een indicatie te geven 

van de verwachte levensduur eist het 

Duitse ministerie van Milieu (www.oeko. 

de/en) als opdrachtgever van de studie nu 

dat fabrikanten gaan opgeven wat de ver

wachte levensduur van een product is. Dat 

zou frustratie bij gebruikers moeten voor

komen en tegelijk gebruikers een hand

vat moeten geven om heel bewust voor 

die producten te kiezen die een langere 

levensduur hebben, wat vanuit milieuoog

punt een gewenste uitkomst is. 

Ik kan me zo voorstellen dat dit ook voor fabrikanten en win

keliers nieuwe perspectieven biedt. Waar de afgelopen jaren de 

trend was om steeds meer op prijs te concurreren en energiela

bels weinig effect sorteerden. maakt garantiedifferentiatie het 

weer mogelijk om duurdere producten aan de man te brengen 

- wat winkeliers ook weer wat lucht geeft. Ja, ik weet dat er in 

Nederland een onderscheid wordt gemaakt tussen fabrieks- en 

wettelijke garantie. Maar die wettelijke garantie is een wassen 

neus, omdat hij niet afdwingbaar is: je gaat voor normale elek

tronicaproducten nu eenmaal niet snel een juridisch gevecht 

aan, waarvan de uitkomst ongewis is. Ik zou het daarom ook 

voor Nederland en België - en eigenlijk zelfs voor de hele EU -

een interessante strategie vinden. Laten we het eens gewoon 

proberen. 

PATRICK St.UTS 

Hoofdredacteur 
patrick.smits@chip.nl 

Redacteur 

Het lijkt erop dat ik niet meer volledig kan ver
trouwen op een gratis antivirusprogramma. 
Tot voor kort voelde ik me met AVG Free of Avira Free Antivirus 
prima beschermd, maar de jongste test op pagina 44 toont aan 
dat ik toch beter een commercieel pakket kan overwegen. Dat ga 
ik dan maar doen. 

Redacteur 

Met iOS 9.3 heeft Apple een feature toege
voegd die Android-gebruikers al kennen: Night 
Shift. Deze speciale uitlichting van het scherm 
moet er met minder blauw licht voor zorgen 
dat je beter slaapt als je de iPad of iPhone kort voor bedtijd nog 
gebruikt. Ik ben benieuwd of het echt werkt! 
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Nieuws 
De laatste ontwikkelingen op het gebied van hardware. 

software. internet en social media. 

CeBIT 2016 
Op de CeBIT werd ruim aandacht besteed aan de steeds 

verder gaande digitalisering van de gezondheidszorg. de 

financiêle wereld en de levensmiddelenhandel. 

"It's a small world after all ..... 
De kleinste onderdelen in de computertechniek zijn een 

paar nanometer groot. Dat is onvoorstelbaar klein. 

Mag de baas meelezen met je e-mail? 
Privacy op je werkplek is bij de meeste bedrijven in 

Nederland goed geregeld. Maar wat is geoorloofd en 

wanneer kun je narigheid of zelfs ontslag verwachten? 

Wachten op een kwantumcomputer 
Geheime diensten. wetenschappers en dataminers willen 

een kwantumcomputer van D-Wave. die volgens experts 

helemaal geen kwantumcomputer is. 

Gadgets 
Twee pagina's vol hebbedingetjes. 

Online 
Wil je meer over de geschiedenis leren. bezoek dan de 

sites uit onze top-3. 

Het eeuwige leven 
Met genenonderzoek. nanorobotica en kunstmatige 

intelligentie willen technologieconcerns de mens 

onsterfelijk maken. 
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Antivirussoftware 

STAP VOOR STAP 

Antivirusprogramma's presteren onder Windows 8.1 anders dan 

onder Windows 10. In dit artikel lees je onze bevindingen. 

Test: 16 koptelefoons 
De hoofdtelefoons uit onze test voldoen uitstekend aan de 

eisen van de moderne tijd. De verschillen zitten hem vooral in 

geluidskwaliteit en in de details. 

Test: 15 actiecamera's 
GoPro is bijna synoniem met 'actiecamera'. Maar actiecamera's 

van andere fabrikanten zijn net zo goed of zelfs beter dan GoPro's. 

Raspberry Pi 3 
De nieuwe Raspberry Pi 3 is sneller dan zijn voorganger en heeft 

nu wifi en Bluetooth aan boord. 

Windows professioneel tunen 
Met onze tips en aanraders leer je alle instellingen. opties en tools 

kennen waarmee je sneller en efficiênter met Windows werkt. 

Teamcommunicatie met Slack 
Slack is dankzij de integratie van apps uit de eigen app store veel 

méér dan een messenger waarmee teamleden kunnen chatten. 

Ontdek de opvolger van e-mail. 

106 Websites maken met Joomla 
Het maken en in de lucht houden van een website of weblog is niet 

moeilijk. Joomla.com doet al het lastige werk voor je. waardoor jij 

tijd voor de leuke dingen overhoudt. 
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Asus Chromebit Computerstick 

Sennheiser Mobile Wireless M2 AEBT Koptelefoon 

Razer Leviathan Mini Bluetooth speaker 

Doro Liberto 825 Seniorentelefoon 

D-Link DWA-192 Wifi-adapter 

Polar A360 Fitnesstracker 

D-Link DHP-701 AV Powerline-kit 

Samsung Galaxy A3 (2016) Smartphone 

35 Apple TV 4 Streamer 

SOFTWARE 
36 Ashampoo Home Designer Huis- en interieurontwerp 

Apple iOS 9.3 Besturingssysteem 

37 Ubuntu 16.04 Besturingssysteem 

Artipic Photo Editor Beeldbewerking 

TEST S TECHNIEK 
53 Geslaagd op Marktplaats 

Goedkope scanners die dia's en negatieven aankunnen, 

zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Op Marktplaats slaag 

je wel. 

58 CPU- en GPU-gids 
Je ziet welke processors en grafische chips het snelst zijn 

en welke de beste prijs-prestatieverhouding hebben. 

60 Intel Compute Stick 2016 
Dat is  handig: een kleine hdmi-stick die je  altijd bij je  hebt 

en waarmee je elk scherm met een hdmi-aansluiting 

omtovert in een Windows lQ-computer. 

65 Hardware toplijsten 
Twaalf overzichtelijke top IQ-tabellen met apparaten die 

de moeite waard zijn. 

72 Van telraam tot app 
Rekenhulpjes zijn zo oud als het rekenen zelf. Pas toen 

elektronische componenten heel klein konden worden 

gefabriceerd. kwamen er krachtige en handzame 

modellen pp de markt. 

7Lj Nieuwe extensies voor Firefox 
Firefox wordt gewaardeerd om zijn plug-ins. Met de 

nieuwe WebExtensions krijgt de browser een moderne 

API die sneller en veiliger is. 

p. 5� 
ACTION CAMS 

LEG JE HEROïSCHE DADEN VAST 

WORD 
ABONNEE kijk op pagina SB! 

GAMES 
38 

39 

Far Cry Primal First Person Shooter 

The Division Third Person Shooter 

Battlefleet Gothic Armada Real Time Strategy 

Westport Independent Adventure 

APPS 
40 Vier pagina's met apps voor je iOS-, 

Android- en Windows Phone-toestel. 

p.35 
APPLETV 

PRAKTIJK 
90 Sla al je bestanden veilig op 

Met ons plan maakt je computer automatisch back-ups 

van foto's. documenten en zelfs van Windows - lokaal. 

in je thuisnetwerk en In de cloud. 

100 Sluit de poorten van je browser 
Het lijkt wel alsof iedereen op internet erop uit is om 

jouw gegevens te verzamelen. Met onze tips scherm je 

de browser af en zijn je gegevens veilig. 

lOLj Firefox op zijn snelst 
Door wat verborgen instellingen van Firefox te wijzigen. 

maak je de browser aanzienlijk sneller. 

110 Indrukwekkende zwart-witfoto's 
In slechts een paar stappen en binnen enkele minuten 

maak je van iedere minder geslaagde zwart-witfoto's 

een sprekende. contrastrijke afbeelding. 

112 Tips en trucs 
De beste tips en trucs voor Office. Windows. fotografie. 

computers. smartphones en nog veel meer. 

EN VERDER 
3 
6 
120 

121 
122 

Voorwoord 
Lezerspost 
Het laatste 
woord 
Colofon 
Vooruitblik 
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Heb je een vraag, een opmerk ing of n ieuws dat je met ons 
wi lt delen? Stuur dan een e-mai l  naar lezersvragen@chip.n l 
of sch rijf een brief. Ons adres staat i n  het colofon op [5l121. 

OUDE DOS-PROGRAMMA'S ONDER 
WINDOWS 10 

Ik heb nog programma's die ik in het begintijdperk van 

de pc met QBasic heb gemaakt. Ik gebruik deze nog 

steeds, bijvoorbeeld voor het bijhouden van mijn 

maandelijkse uitgaven, autokosten en toernooi-indelingen. Nu 

had ik gezien dat je in Windows 10 ook een DOS-venster kunt 

openen. Nu heb ik dus alles van XP naar Windows 10 verplaatst. 

maar blijkt dat het helaas niet werkt omdat ik een 64 bit-versie 

heb van Windows 10 en mijn QBasic-bestanden alleen werken 

met de 32 bit-versie. Is het mogelijk om Windows 10 als 32 bit

versie te starten? In dat geval kan ik alles verder uitproberen. Ik 

hoop dat u mij verder kunt helpen. Paul Kruger 

Oude QBasic-programma's zijn nog 16 bit. Op een 

32 bit-systeem werken deze programma's nog, maar 

bij de 64 bit-versie van Windows heeft Microsoft deze 

ondersteuning helaas weggelaten. Het is ook niet mogelijk om 

Windows in een andere mode op te starten, de keuze voor 

32 of 64 bit wordt al gemaakt tijdens de installatie van Win

dows. De enige manier om dit achteraf aan te passen, is door 

het systeem helemaal opnieuw te instal leren. 

Gelukkig is dit waarschijnlijk niet nodig, want er is een 

gemakkelijkere oplossing voor het probleem. Met het pro

gramma DOS Box emu leer je een DOS-omgeving. Je hebt dus 

eigenlijk een versie van DOS draaien in een Windows-venster. 

Op deze manier kun je oude programma's blijven gebruiken 

op moderne computers. 

DOS Box is een handig programma, maar soms wat lastig 

in te stellen. Hier komt het programma D-Fend Reloaded mooi 

van pas: dit programma zorgt voor een goede installatie van 

DOS Box. Na het installeren hoef je alleen de map met je oude 

DOS-programma's naar het venster te slepen en je kunt de 

verschillende programma's direct starten. Je vindt het pro

gramma op dfendreloaded.sourceforge.net. Redactie 
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Onder redactie van Mark van Sommeren 

VIRUSSCANNER WAARSCHUWT VOOR 
PUP OF PUA 

Ik gebruik Windows 10 en heb het vol

gende probleem. Ik heb WinZip Driver 

Updater aangeschaft. Helaas lukt de 

installatie niet en krijg ik een beveiligingswaar

schuwing van mijn anti-viruspakket. Van de 

helplijn van WinZip krijg ik het advies om mijn 

beveil iging tijdelijk uit te schakelen. Is dit een 

goed idee en hoe moet ik dat doen? Of zijn er 

ook andere oplossingen? H. van 't Hooft 

� D """"""Id: 2+2016, 12:07:47 
type: 0<I!aIe 

In dit geval waarschuwt de virusscanner omdat het 

programma herkend wordt als een 'PUA', soms ook 

'PUP' genoemd. Deze afkorting staat voor 'Potentlally 

Unwanted Application/Program', oftewel een mogelijk onge

wenst programma. Dit soort programma's zijn geen bedrei

ging voor de beveiliging van je systeem, het is geen mal ware. 

Programma's krijgen dit label wanneer ze ongewenst gedrag 

vertonen, zoals het ongevraagd installeren van extra 

programma's of werkbalken. Ook wanneer een programma 

tijdens de installatie misleidende informatie laat zien of wan

neer het verwijderen niet goed werkt, kan het programma dit 

label krijgen. 

Je kunt een PUP dus gewoon gebruiken, mits je op de 

hoogte bent van deze mogelijke nadelen. Het tijdelijk uit

schakelen van de virusscanner werkt bij iedere scanner net 

weer even anders. Vaak zit er in de melding die je te zien 

krijgt wel een l inkje voor meer informatie. Let vooral tijdens 

de installatie goed op of er geen extra programma's worden 

geïnstalleerd. 

Overigens zijn programma's die je drivers controleren 

berucht voor het installeren van onnodige extra's. Als je het 

belangrijk vindt om altijd de laatste drivers te hebben, kun 

je zo'n programma natuurlijk gebruiken, maar het is eigen

lijk niet echt noodzakelijk. Belangrijke updates komen wel 

binnen via Windows Update of het updateprogramma van 

de leverancier van je pc. Redactie 

RECTIFICATIE 
In CHIP 13115 per abUIS een vel'keerde afbeelding geplaatst 

biJ de I eVlew van de Sony Xpena Z5 Premium op pagina 39 
Onze excuses daarvoor. Redactie 
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STROOM BESPAREN 

Apps uitzetten helpt niet 
Over maatregelen om de accuduur van een smartphone te ver

lengen valt goed te twisten. Een vaak gehoorde tip is het afslui

ten of uitzetten van alle apps in je lijst met recent geopende 

toepassingen. Maar volgens de nieuwste geluiden op internet 

WESTERN DlGlTAL 

helpt dat helemaal niet. Op smart

phones worden apps die in de recent 

geopende lijst staan geen systeem

bronnen toebedeeld, waardoor ze niks 

kunnen en ook geen stroom nemen. 

Het reactiveren van de app kost meer 

stroom dan de app in de lijst laten staan. 

Je haalt meer effect uit het beperken 

van de data die een app mag ophalen 

en de notificaties die hij geeft. Die activi

teiten vergen namelijk dat de app op de 

achtergrond telkens even wordt bijge

werkt en dat kost veel meer stroom dan 

de app in de lijst laten staan. 

Een harde schijf 
voorde Pi 
Hardwarefabrikant Western Digital brengt met de PiDrive 

een harde schijf uit die is geoptimaliseerd voor samen

werking met de Raspberry Pi. De schrijf gebruikt veel 

minder stroom dan gebruikelijke modellen en zit in een 7 

mm dunne behuizing, die hem prima geschikt maakt om 

naast de Pi te staan. De firmware op de PiDrive is ook aan

gepast, zodat een maximale datadoorvoer met een zo laag 

mogelijk energieverbruik gecombineerd wordt. Bovendien 

voorziet de firmware in de bootloader Berryboot, die wordt 

meegeleverd op een 4GB SD-kaartje. Deze WD PiDrive Kit 

(foto) met een schijf van 1 TB is te koop via de webshop 

van WD en kost zo'n 80 dollar. Voor 50 dollar kun je ook 

een losse Pi Drive-schijf van 314 GB aanschaffen. 
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BITCOINS 

Nederlandse 
witwassers gepakt 
De politie heeft drie mannen gearresteerd die verdacht 

worden van het witwassen van Bitcoins. De hoofdver

dachte kreeg Bitcoins van criminelen en zette die vervol

gens via de rekening van twee medeverdachten om in geld. 

Bij dat omwisselen van Bitcoins naar legale valuta verdien

den de verdachten een flink percentage van de som als 

commissie. Volgens de politie heeft de hoofdverdachte op 

deze manier miljoenen euro's witgewassen. Bij doorzoe

kingen zijn een boot, een dure auto en 90.000 euro aan 

contant geld in beslag genomen. De hoofdverdachte is 

voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. 

QNAP 

Draagbare NAS 
Een NAS is doorgaans een fl ink apparaat waar twee of meer 

3,5-inch harde schijven in passen. Onhandig om mee te 

nemen, hoewel dat ook niet het belangrijkste doel van een 

NAS is. Daar heb je immers kleine externe HDD's voor! Toch 

zou het fijn zijn om wat meer opslag mee te kunnen nemen, 

of misschien zelfs draagbare opslag in een RAID te hebben. 

QNAP maakt dat mogelijk met hun nieuwe 'Nasbook: een 

draagbare NAS voor M.2-ssd's. Het apparaat is niet veel gro

ter dan een netwerkswitch en weegt nog geen 800 gram. Je 

kunt vier M.2-ssd's in de NAS steken en ze daar in verschil

lende RAID-configuraties of gewoon als vier losse schijven 

gebruiken. Twee hdmi-, en vier usb 3.0-aansluitingen maken 

dit een prima media-NAS. Het enige nadeel is dat de volle 

snelheid van de M.2-ssd's niet gebruikt wordt. De NAS zelf 

is natuurl ijk afhankelijk van netwerkaansluitingen en intern 

wordt SATA gebruikt. M.2-ssd's met pele-aansluitingen of 

zelfs NVMe zijn daarom overkill voor dit systeem. De NAS 

heeft met 4 GB RAM een adviesprijs van zo'n 400 euro. 



ASUS 

Watergekoelde notebook 
Asus heeft onder het merk Republic of Gamers één van de 

extreemste gaming-notebooks ooit uitgebracht. De GX700 is 

dun en razendsnel, met een Core i7 6820HQ, 32 GB werkge

heugen en een Nvidia GTX 980-videokaart. Het opvallende aan I 

deze lijst is dat het allemaal hardware is die voor desktop-pc's 

gemaakt is. De processor is te overklokken tot 4,2 GHz en ook 

de videokaart kan twintig procent overgeklokt worden. Er zitten 

bovendien twee M .2 ssd's met PCle x4-aansluiting in het appa

raat. Dit monster zal zonder overklokken al niet heel koel lopen, 

maar met het gas vol open is er echt een speciaal soort koeling nodig. Daarom wordt de GX700 met een waterkoelingsdock 

geleverd. De notebook kan het prima af zonder dit dock, zolang je niks overklokt, maar als je het dock wilt meenemen stop 

je het geheel in de trolley die bij het apparaat hoort. Dat is wel nodig want zowel notebook als dock wegen elk 4 kilo. Het mag 

geen wonder zijn dat de GX700 niet goedkoop is. Voor 5000 euro kun je hem bestellen. 

WINDOWS 10 

Hybride tablets in de lift 
In 2020 zal elke vijfde pc een hybride tabletnotebook zijn, aldus marktonderzoe

ker IDC. Vooral de zakelijke markt vindt de tablets met toetsenbord (of zo je wilt 

notebooks met afneembaar toetsenbord) een ideale oplossing. Doorgaans zijn 

de apparaten makkelijk draagbaar en kennen ze een prima accuduur. Volgens 

de marktonderzoeker is vooral de overstap naar Windows 10 debet aan de groei 

in populariteit van hybrides. M icrosoft l ijkt zich ook te richten op deze trend, 

getuige de release van de Surface Book. Deze peperdure hybride tablet wordt 

gezien als de ultieme vorm van de Surface-serie hybrides en moet als voorbeeld 

dienen voor dit type apparaat. met Windows 10 als besturingssysteem. 

1.300.000 DigiD's opnieuw aangevraagd 
JE DIGID IS JE DIGITALE IDENTITEITSBEWIJS BIJ DE OVERHEID. 

OPMERKELIJK IS DAT ZOVEEL MENSEN HUN WACHTWOORD VERGETEN. 

SHUTTLE 

Barebone met 
veel ruimte 

Shuttle heeft een model barebone-pc 

aangekondigd met ruimte voor vier 

3,S-inch harde schijven. De SZ170R8 

is voorzien van een Z170-moederbord, 

zodat je een Skylake-processor met 

een maximaal TDP van 9SW en maxi

maal 64 GB DDR4-RAM kunt installe

ren. Buiten de vier SATA600-aanslui

tingen en ruimte voor vier grote harde 

schijven is er ook een M.2 2280-slot 

aanwezig met ondersteuning voor 

PCle x4, zodat je een razendsnelle M.2-

ssd kunt inbouwen. Natuurlijk is er ook 

ruimte voor een videokaart. Als je een 

flink budget hebt kun je hier een ware 

monster-pc van bouwen, maar het is 

ook een prima behuizing voor een ser

veroplossing. De SZ170R8 heeft een 

adviesprijs van 390 euro. 
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IPHONE SE EN 9.7 INCH IPAD PRO 

Nieuw van Apple 
Apple heeft een nieuwe iPhone geïntroduceerd, de 

iPhone SE. Het toestel lijkt op de 5S, maar heeft nieuwe 
technieken aan boord die ook in de iPhone 6 zitten. Zo is hij 
uitgerust met een A9-processor en een M9-coprocessor. 

Deze rekenkracht zorgt ervoor dat je met "Hé Siri" de 
spraakassistent van de iPhone SE activeert, zonder dat 

het toestel op het lichtnet aangesloten hoeft te zijn. Bij 
de huidige iPhones werkt dat nog niet. Daarnaast is de 
SE voorzien van een verbeterde en versnelde TouchiD. 

Voor het maken van foto's zit er een 12-megapixel iSight

camera in en als je video's wilt maken, dan kan dat zelfs in 

4K. Ook het maken van Live Photos, dat met de 6S werd 

geïntroduceerd, behoort tot de nieuwe mogelijkheden. De 

iPhone SE is beschikbaar in de kleuren zilver, spacegrijs, 

goud en roségoud. Voor de versie met 16 GB betaal je 489 

euro en 64 GB kost 589 euro. Hiermee is de SE behoorlijk 
goedkoper dan de iPhone 6 en de 6S, terwijl hij wel 

vergelijkbare specificaties heeft. 
Naast de iPhone SE bracht Apple ook een nieuwe iPad 

Pro op de markt. Dit model heeft een schermafmeting 

van 9,7 inch en biedt overwegend dezelfde mogelijkheden 

als zijn grotere broer. De camera is wel beter dan die 

van de 12,9-inch versie. Het enige echt vernieuwende 

is het beeldscherm dat de kleuren aanpast aan het 

omgevingslicht. Deze TrueTone-techniek meet de 

helderheid en de temperatuur van het omgevingslicht. Met 
name 's avonds moet het kijken naar je scherm daarmee 

een stuk rustiger voor de ogen zijn. De 9,7 inch iPad Pro 

heeft dezelfde processoren, namelijk een A9X-chip met de 
M9-coprocessor. 

•. •. •. Ook de vier 
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stereospeakers 

ontbreken niet 

op deze iPad Pro. 

De prijs van de 

9,7-inch iPad Pro 

begint bij 689 
euro voor de wifi

versie met 32 

gigabyte. 

Spotify heeft 30.000.000 abonnees 
ONDANKS DE TOEGENOMEN CONCURRENTIE VAN APPLE MUSIC KREEG 

SPOTIFY ER IN HET AFGELOPEN JAAR 10 MIWOEN ABONNEES BIJ. 

BOETE VAN RUIM 67.000 EURO 

Illegale uploaders offline 

gehaald 

Stichting Brein heeft de Nederlandse groep uploaders 

die opereerden onder de naam 2Lions, uit de lucht 

gehaald. Alle films, series, boeken en muziek die deze 
groep op torrentsites plaatste, zijn verwijderd en wegens 

het op grote schaal schenden van het auteursrecht 

moeten de personen achter 2Lions ook nog eens 67.500 

euro betalen. Tot de duizenden titels die deze groep 

beschikbaar maakte, behoren onder meerThe Revenant, 

Gooische Vrouwen 2, het nieuwe muziekalbum van 

Anouk Queen for A Day alsmede tv-series zoals The 

Walking Dead. Sommige van de torrents voor die titels 

werden meer dan 470.000 keer gedownload. 

just setting up my twttr 
RElVoEETS LlKES 
85,545 64,440 
950 PM -21 Mar 2006 

Volg CHIP op Twitter via www.twitter.com/chlpnl en wie weet 
staat jouw tweet volgende maand in CHIP! 



TOSHIBA CANVIO FOR DESKTOP 

Externe schijf van 6 TB 

Toshiba heeft een nieuwe serie externe harde schijven 

uitgebracht onder de naam Canvio for Desktop. Het 

meest in het oog springend zijn de schijven met een 

opslagcapaciteit van maar liefst 5 en 6 TB. Uiteraard 

zijn ze uitgerust met een usb 3.0-aansluiting (ook te 

gebruiken met een usb 2.0-poort op je pc). Standaard 

staat er een back-upprogramma op de schijven, dat 

je kunt gebruiken om automatische back-ups in te 

stellen. De Canvio for Desktop-reeks bieden zowel 

de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen 

als een fysiek veiligheidsslot, zodat toegang door 

onbevoegden en diefstal van de schijf kunnen worden 

voorkomen. De schijven lopen qua prijs uiteen van 110 

euro (2 TB) tot 280 euro (6 TB). 

HAPPY GOGGLES 

VR-bril bij je Happy Meal 

Hamburgerrestaurant McDonald's heeft in Zweden 

de 'Happy Goggles' geïntroduceerd. Van het doosje 

waaruit je kind net nog een happy meal nuttigde, 

vouw je een VR-bril. Vervolgens schuif je het losse 
lensdoosje erin, gevolgd door je smartphone. Om 

optimaal te profiteren van VR, heeft men tegelijkertijd 

een VR-skigame ontwikkeld, die kinderen leert veiliger 

over de piste te bewegen. Of deze proef met de Happy 

Goggles buiten Zweden navolging krijgt, is op dit 

moment nog niet bekend. 

WINDOWS DEFENDER 

Nutteloze cleaners opgeruimd 

Voor Windows zijn er talloze cleaningprogramma's in 

omloop die je helpen met het opschonen van de pc. 

Niet alle programma's doen dit even goed en er zijn 

zelfs programma's die je pc eerder vertragen dan dat ze 

hem sneller maken. Het Microsoft antivirusprogramma 

Windows Defender gaat deze programma's opsporen 

en verwijderen aan de hand van een lijst met 'objectieve 

criteria: Het komt erop neer dat het opschoonprogramma 

duidelijk moet aangeven wat het van plan is te gaan 

doen met de opgespoorde fouten en ook gedetailleerde 

informatie over de gevonden fout moet geven. Soms krijg 

je namelijk alleen een lijst te zien en moet je de pro-versie 

van de software kopen om de fouten daadwerkelijk te 

verwijderen. Tevens markeren veel cleaners de Microsoft

prefetchbestanden als ongewenst of zelfs malware, 

terwijl deze je juist helpen met het sneller opstarten van 

programma's. 
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Het dagelijkse leven wordt 
steeds d igitaler 

Op de grote beurs CeBIT werd ruim aandacht besteed aan de steeds verder gaande 
d igita l isering van de gezondheidszorg, de financiële wereld en de levensmiddelenhandel. 
Tot voor kort konden deze sectoren het prima af zonder apps of een aansprekende onl i ne 

aanwezigheid .  Daar komt echter rap vera ndering in. 

Door Christoph Sackmann en Jas Heijmans 

J e merkt vast wel in het dagelijkse leven dat alles steeds 

digitaler is geworden. Als je een vakantie wilt boeken, 

ga je al lang niet meer naar het reisbureau, maar boek 

je die gewoon zelf online. De rol van de reisadviseur is overge

nomen door websites als Zoover en TripAdvisor. De brochure 

heeft plaatsgemaakt voor AirBnB en een taxi om naar je 

hotel te komen neem je ook al  niet meer. Je regelt de transfer 

gewoon met Uber. Om je weg te vinden door een wereldstad, 

gebruik je de smartphone met Google Maps. 
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Aan alles merk je dat de 'digital transformation' is ingezet. 

Er zijn nog een paar branches die dapper weerstand blijven 

bieden aan deze 'd!conomy' zoals deze trend het op de CeBIT 

wordt genoemd. Banken, ziekenhuizen en supermarkten zijn 

nog steeds overwegend analoog. Volgens de baas van de 

CeBIT. Ol iver Frese kan deze situatie echter niet lang meer 

voortduren. Een recent onderzoek van Gartner heeft aange

toond dat 85% van medische bedrijven, zoals fabrikanten van 

hulpmiddelen, zichzelf tot de 'digitale achterhoede· rekenen. 



Er zijn voldoende mogelijkheden om deze achterstand in te 

halen en durfkapital isten staan te dringen om veel geld te ste

ken in startups op het gebied van gezondheidszorg, financiële 

dienstverlening en levensmiddelen. Hoe groot is de kans dat 

ook deze sectoren in ons digitale leven komen? 

GEZONDHEIDSZORG EN PRIVACY 
Het grote probleem van de gezondheidszorg is in wezen de 

patiënt zelf. We hebben er al lang geen moeite meer mee 

om foto's en reisbeoordelingen met volstrekte vreemden te 

delen, maar ons patiëntendossier op internet zetten gaat 

weer wat te ver. Zelfs een arts of zorgverzekeraar gunnen we 

dat inkijkje niet, zo lang het niet direct met onze hulpvraag te 

maken heeft. We zijn best wel overtuigd van het nut van een 

dergelijke informatie-uitwisseling, maar de kwesties rond pri

vacy en beveiliging van zulke dossiers maken ons huiverig. 

Nadat een landelijk Elektronisch Patiënten Dossier onwen

selijk bleek zijn er op regionaal niveau initiatieven opgestart 

voor de uitwisseling van patiëntgegevens, maar een overkoe

pelende landelijke database is er nog steeds niet. Nog immer 

wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Dit maakt het 

lastig voor startups om innoverend bezig te zijn. Een poging 

wordt ondernomen door het Amerikaanse bedrijf Oscar dat 

allerhande gratis diensten en kortingen op premies aanbiedt 

in ruil voor patiëntgegevens, maar of dit ook in ons land de 

ziektekostenverzekering van de toekomst gaat worden, valt 

nog te bezien. 

"The Internet of Me" 

In zijn presentatie op de CeBIT komt biohacker Amal Graaf
stra tot de conclusie dat de mens wordt omgevormd tot 
cyborg. De oprichter van het bedrijf Dangerous Things heeft 
een chip ter grootte van een rijstkorrel tussen duim en wijs
vinger van iedere hand laten implanteren. Hiermee ontgren
delt hij zijn huis, auto en telefoon. Na afloop van zijn presen
tatie werd een bezoeker eveneens voorzien van een rfid-chip. 

Het van oorsprong Duitse bedrijf HelioFresh brengt voedselboxen bij je thuis. De recepten en be
nodigde ingrediilnten zitten er in. Volgens ceo Dominik Richter (foto) maakt zijn bedrijf intussen 
een omzet van 250 miljoen euro per jaar. De geplande beursgang is voorlopig uitgesteld. 
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TREND CeBIT 

BETALEN M ET DE SMARTPHONE 
De digitalisering van de financiële sector neemt eveneens 

steeds verder toe, maar laat wel een dubbel beeld zien. Ener

zijds heb je de early adopters die hun aankopen reeds met bit

coins betalen, terwijl de gewone consument niet eens overal 

in Europa met zijn pinpas terecht kan. Voor veel, vooral kleine, 

detailhandelaren is de prijs van de noodzakelijke terminal veel 

te hoog. En dus kwam Twitter-oprichter Jack Dorsey met het 

initiatief Square. Dat is een kaartlezer die je aansluit op een 

smartphone of tablet. De betaling geschiedt met een speciale 

afreken-app. Square is in Nederland nog niet actief, maar er 

zijn wel vergelijkbare alternatieven, zoals iZettle uit Zweden 

en het Britse Payleven, die door Nederlandse ondernemers 

worden gebruikt. 

GELD LENEN 
Ook voor geldleningen en beleggingen vindt er een verschui

ving plaats. Banken rekenen nu eenmaal veel geld voor hun 

dienstverlening en dat opent de deuren voor initiatieven zoals 

The Lending Club (VS). Dit is een netwerk van private geld

verstrekkers, die tegen een veel lagere rente mkb'ers en parti

culieren geld lenen. In Nederland bestaat er ook een dergelijk 

initiatief, het crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. 

Om het beleggen laagdrempeliger en vooral goedkoper te 

maken werd enige tijd geleden in Amerika de app Robinhood 

Nieuwe producten 

Hoewel de CeBIT steeds meer een beurs van trends en B2B 

geworden is, introduceren sommige fabrikanten er nog steeds 

hun nieuwe apparaten. Hier volgt een kleine greep. 

AVM presenteert tijdens CeBIT 2016 maar liefst zeven 
nieuwe FRITZ!Box-modellen, waaronder de compacte 
FRITZ!Box 4040 (zie foto onder). Met zijn gigabit wan
poort en dual-band draadloos AC+N is deze router prima 
te gebruiken met een dsl-, kabel- en glasvezelmodem. 
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geïntroduceerd. Met enkele kl ikken koop en verkoop je aande

len. Een vergelijkbare app in ons land is Bux. 

LEVENSMIDDELEN 
Waar de gezondheidszorg en de financiële wereld met het 

probleem van de privacybescherming zitten, heeft de levens

middelenindustrie een heel ander probleem. Verse groenten 

en gekoelde zuivelproducten zijn niet zo makkelijk te versche

pen als boeken of dvd's. Een Bol.com voor levensmiddelen is 

er dan ook niet, maar er zijn bedrijven die hierbij dicht in de 

buurt komen. Zo koop je bij Hel ioFresh op abonnementsbasis 

een foodbox met ingrediënten en bijbehorende recepten. 

Deze wordt vervolgens bij je thuisbezorgd. De Nederlandse 

vestiging van HelioFresh doet het trouwens beter dan in de 

ons omringende landen, want eind vorig jaar schreven deze 

en de Belgische tak voor het eerst zwarte cijfers. Concurren

tie heeft HelioFresh van onder meer Marley Spoon en de Aller

hande box van Albert Heijn. 

De traditionele supermarkt kent overigens nog geen online 

tegenhanger, ofschoon de grote supermarkten de bestelde 

boodschappen wel bij je thuis bezorgen. De minimale beste

ding loopt uiteen van 25 euro (o.a. Plus) tot 70 euro (AH). Op 

lokaal niveau is er al wel een initiatief genomen voor een vol

ledige online supermarkt. In de regio Amersfoort is sinds 2015 

de online supermarkt Picnic actief. jos.heijmans@chip.nl I!I 

Monitorfabrikant AOC greep de CeBIT aan om onder 
andere de curved gaming monitor C3583FQ (zie foto 
boven) te presenteren. Met een kromming van 2000 mm 
is deze monitor krommer dan gebruikelijke curved moni
toren. Hij is niet alleen bedoeld voor gamen, hij komt ook 
prima van pas bij het kijken naar films. 



De kleinste onderdelen in de computertechniek zij n  maar een paar nanometer 

groot. Uit onze voorbeelden bl ijkt hoe onvoorstelbaar klein dat is. 

Een centimeter In nanometer 

10.000.000 
Lengte van een mier 

5.000.000 nanometer 
Grootte van een naaldpunt 

1.000.000 nanometer 
Grootte van een lcd-pixel 

300.000 nanometer 
Dikte van een vel papier 

100.000 nanometer 
Dikte van een haar 

80.000 - 100.000 nanometer 
Kleinste kleuremnkletafbeelding 

80.000 x 115.000 nanometer 
Kleinste formaat dat het menselijke oog kan 

waarnemen 

50.000 nanometer 

De maxnnaal1.9 mrl,ard tranSIS
tors in een Skylake·procesSOf z�n 

14 nanometer groot 

Door Mark van Sommeren 

Dikte van een rode bloedcel 

7000 nanometer 
Grootte van een menselijke celkern 

7000 nanometer 
Diameter van een nanobot 

die door een haarvat gaat 

5000 - 10.000 
Golflengte van het Zichtbare licht 

380 - 780 nanometer 
Diameter van het grootste bekende virus 

(Megavirus chllensls) 

680 nanometer 
Golflengte van harde röntgenstralen 

250 nanometer 
Kleinste formaat dat een lichtmicroscoop 

waarneemt 

200 nanometer 

In de 101014004 (1971) Zitten 2300 
tranSistors met een structuur

breedte van 10000 nanometer 

Maximale grootte van een deeltje dat door een 

chirurgenmasker kan 

100 nanometer 
Grootte van transistors In moderne 

computerchips 

14 nanometer 
Breedte van een DNA-streng 

2,5 nanometer 
Grootte van een watermolecuul 

l,S nanometer 
Groeisnelheid van een 

vingernagel/haar per seconde 

1 nanometer 
Lengte van drie goudatomen achter elkaar 

1 nanometer 
Kleinste grootte die een elektronenmicroscoop 

waarneemt 

0,05 nanometer 
Golflengte van gammastraling 

0,001 nanometer 
Grootte van een elektron 

0,00005 nanometer 
Kleinste afmeting OOIt gemeten 

0,0000001 nanometer 
Kleinste vermoedelijke afmeting 

0,00000000000000000000000 
0000000000016 nanometer 
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IllilIMiiI Arbeidsrecht 

Privacy bij het i nternetten op je werkplek is bij de meeste bedrijven i n  
Nederland goed geregeld. Maar wat i s  geoorloofd e n  wanneer kun je 

narigheid of zelfs ontslag verwachten? 
Door Benjamin Hartlmaier en Fred van Lierop 

B ij het gros van de Nederlandse bedrijven doet niemand 

moei lijk als je tijdens werktijd even je Facebook-tijdlijn 

checkt. een blik op Marktplaats werpt. je banksaldo 

nagaat of je partner via de bedrijfsmail een berichtje stuurt. 

Toch is op kantoor het privégebruik van internet veel 

bazen een doorn in het oog en kan het je zelfs je baan kosten. 

Zorg daarom dat je goed op de hoogte bent van je rechten 

en plichten, wil je op een dag niet worden overvallen door een 

ontslagbrief met als ontslagreden: "ongeoorloofd internetge

bruik': 

WAT STAAT ER IN JE ARBEIDSCONTRACT? 
Privégebruik van internet op de werkplek wordt meestal in 

interne bedrijfsafspraken geregeld. Om vervelende verras

singen te voorkomen, bekijk je dus je arbeidscontract. de 

bedrijfsovereenkomst, de regels en voorschriften voor werk

nemers en wat dies meer zij. Daarin staat gewoonlijk of je op 

je werkplek ook privé mag chatten, surfen of e-mailen, dan 

wel of dat verboden is. Vaak is er sprake van een gemengde 

regeling: bijvoorbeeld dat privé-activiteiten alleen in de pau

zes zijn toegestaan. 

Aan duidelijk aangegeven of uitgesproken verboden dien 

je je te houden. Desondanks mag je baas je bij een overtre

ding niet zomaar op staande voet ontslaan, tenzij het gaat om 

een ernstige overtreding van de veiligheidsregels waardoor je 

jezelf of anderen in gevaar hebt gebracht. Bij overtredingen 

van andere bedrijfsregels dan veiligheidsinstructies moet je 
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altijd eerst een waarschuwing krijgen. Een waarschuwing is 

voor de baas feitelijk een bescherming tegen toekomstige 

overtredingen. Daarom moet een werknemer via een waar

schuwing eerst de kans krijgen zijn gedrag te veranderen 

voordat hij mag worden ontslagen. 

Het wordt pas lastig wanneer er noch sprake is van een 

duidelijk verbod, noch van uitdrukkelijke toestemming. In zo'n 

geval kan het nuttig zijn te kijken wat je collega's doen. Wan

neer zij internet ook voor privémail of Facebook gebruiken en 

hun superieuren dit gedrag al geruime tijd dulden, dan houdt 

een rechter rekening met deze gewoonte. Dat wil zeggen, als 

de baas het privésurfen geruime tijd oogluikend toestaat en 

er niets tegen onderneemt, is het in principe toegestaan. 

Bovendien geldt dat de baas dan feitelijk moet weten dat de 

werknemer privé op het internet zit - wie dus stiekem surft en 

betrapt wordt. heeft wel wat uit te leggen. Om die reden kun 

je er het beste van uitgaan dat privégebruik van internet ver

boden is zolang hiervoor geen toestemming wordt gegeven. 

Juridische 
uitspraken 
Zoals vaak bij juridische geschi llen geldt ook hier dat telkens 

individueel bekeken moet worden of iemand werkelijk zijn 



baan verliest. omdat hij of zij te vaak op Facebook zit. Zo hoe

ven bepaalde vormen van wangedrag, zoals porno kijken tij

dens werktijd, niet altijd tot baanverlies te leiden. Het is meer 

hoe excessief een werknemer privé op internet surft. Het pri

végebruik van internet hoeft de naleving van de contractueel 

verschuldigde arbeidsprestaties niet aanmerkelijk te beïn

vloeden. Wat nu eigenlijk als 'aanmerkelijk' plichtsverzuim 

geldt, tonen onderstaande juridische uitspraken. 

ONTSLAG WEGENS PORNO KIJKEN 
Wie op zijn werkplek naar porno kijkt, hoeft zich over ontslag 

op staande voet niet te verbazen - zou je denken. Toch heeft 

de kantonrechter in twee vergelijkbare gevallen verschillend 

geoordeeld. 

Het eerste geval betrof een werknemer bij een over

heidsinstantie, die ondanks een verbod twee maanden lang 

tijdens werktijd ongeveer 50 uur privé op internet zat en 

daarbij vooral pornosites bezocht. Voor de rechter was dat 

al een aanmerkelijke schending van zijn arbeidsplicht. Een 

verzwarende factor tegen hem was dat hij met zijn gedrag 

het aanzien en de autoriteit van de betreffende instantie 

beschadigde. 

Heel anders oordeelde de rechtbank in het geval van het 

afdelingshoofd bij een bank. Deze was op staande voet ontsla

gen omdat hij gedurende twee weken in totaal meerdere uren 

privé op internet zat en daarbij ook pornografis�h materiaal 

had gedownload - dit ondanks dat privégebruik van internet 

strikt verboden was. De kantonrechter kwam tot de conclu

sie dat het downloaden van porno op zich geen gewichtige 

reden voor ontslag is. Een verzachtende omstandigheid voor 

het afdelingshoofd was bovendien dat hij die porno al leen in 

de pauzes had bekeken, waardoor de werkgever daar geen 

schade van heeft ondervonden. Een waarschuwing was vol

gens het oordeel voldoende geweest. omdat men ervan had 

mogen uitgaan dat de man daarna zijn gedrag zou hebben 

veranderd. 

MEER DAN 150 E-MAILS ZIJN TE VEEL 
Wie op zijn werkplek ongebreideld privémails schrijft, loopt 

het risico van ontslag op staande voet. Zo correspondeerde 

een medewerker van een gemeente op zijn werk-pc met tien 

verschillende dating-bemiddelaars tegelijk. Dagelijks kwamen 

er soms wel meer dan 150 privémails binnen, wat ertoe leidde 

dat de man voor zijn eigenlijke taken helemaal geen tijd meer 

had. De kantonrechter vond dat hij zijn arbeidsplicht zo bui

tensporig had verzaakt. dat een waarschuwing niet nodig was. 

Het argument van de werknemer dat de gemeente zijn pri

vacy schond door zijn privémails voor de rechtbank te tonen, 

werd door de rechter verworpen. 

Dat je werkgever je berichtenverkeer mag observeren om 

te controleren of je je plichten nakomt, is onlangs ook door 

het Europese Gerechtshof voor Mensenrechten bevestigd. 

Een werkgever die bij de controle van een puur zakelijke mes

senger-account privé berichten van een medewerker aantreft, 

handelt dus niet in strijd met de privacy en mag de werkne

mer ontslaan. 

BANKSALDO CONTROLEREN IS GEEN SURFEN 
Wie tijdens werktijd zijn banksaldo via internet opvraagt, 

ofschoon privégebruik van het internet verboden is, hoeft 

een eventueel ontslag niet te accepteren. Een procedure als 

het opvragen van een banksaldo duurt amper 20 seconden 

en kan in principe niet als internetsurfen worden betiteld. Ook 

wanneer de werknemer een verklaring heeft ondertekend dat 

privésurfen op internet juridische consequenties kan hebben, 

moeten er meer vergrijpen hebben plaatsgevonden voordat 

ontslag gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld een illegale down

load, het veroorzaken van extra kosten of overtredingen van 

de arbeidsplicht. 

Smartphone Op 
de werkplek 
Privésurfen op de werkplek kan ook zonder pc, namelijk 

met een smartphone. Daarvoor gelden in principe dezelfde 

regels als voor een bedrijfs-pc. Werkgevers betalen werkne

mers immers voor hun arbeid. Het plegen van privételefoon

tjes, -chats en dergelijke valt daar niet onder. Dus als je op je 

smartphone ononderbroken WhatsApp-berichtjes schrijft en 

je werk eronder lijdt. mag je op een waarschuwing rekenen. 

Privé-smartphones op de werkplek kunnen echter niet 

verboden worden. Werkende ouders moeten in geval van 

nood bereikbaar zijn. Bovendien zijn korte zakelijke berichtjes 

of telefoontjes gewoon toegestaan. Ook wie naar huis belt om 

te zeggen dat hij of zij moet overwerken, telefoneert niet privé. 

Met diensttelefoons liggen de zaken anders. Hier kan een 

werkgever je om redenen van bijvoorbeeld de data beveiliging 

het privégebruik ontzeggen. Zo wordt eenvoudig voorkomen 

dat een privé op de zakelijke smartphone geïnstalleerde app 

toegang zoekt tot vertrouwelijke documenten, waardoor het 

bedrijf schade kan lijden. Dus voordat je WhatsApp of een 

andere app op je zakelijke telefoon installeert, moet je het vei

ligheidsrisico nagaan en bij voorkeur altijd je werkgever om 

toestemming vragen. 

fred.vanlierop@chip.nl I!J 

----,.-.. Gec.;a 

==-_ .... _. 

Wie privésurfen op de werkplek overdrijft, kan mogelijk 
een waarschuwing verwachten. 
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Wachten op een 
kwantumcomputer 

Geheime diensten, wetenschappers en bedrijven die i n  gegevens handelen, wi l len 
a l lemaal één d ing: een kwantumcomputer van D-Wave. Volgens een expert is het echter 

helemaal geen kwantumcomputer. 

Door Felix Knoke en Jas Heijmans 

A Is het aan DWave Systems-oprichter Geordie Rose ligt, is 

de volgende computerrevolutie al begonnen. "Over 15 jaar': 

zei deze kwantumcomputerfabrikanttijdens een keynote in 

2013, "zijn er machines die ver vooruitlopen op de mens:' Uiteraard 

spelen de kwantumcomputers die zijn bedrijf maakt een grote rol 

in deze ontwikkeling. Een boude uitspraak, maar Rose heeft de 

werkelijkheid aan zijn zijde. Terwijl de academische wereld nog op 

kleine schaal aan kwantumcomputers werkt, biedt DWave reeds 

een werkende supercomputer aan, de DWave. In het hart van dit 

volledig zwarte bakbeest doet een kwantumprocessor zijn werk 

onder extreem koude omstandigheden en volledig afgeschermd 

van de buitenwereld. Deze machine met zijn onvoorstelbare 

rekenkracht moet zo'n vijftien miljoen dollar kosten. 

Wetenschappers en technici vragen zich echter al geruime 

tijd af of de kwantumcomputers van Geordie Rose wel doen wat 

hij belooft. De lijst met hun verwijten is erg lang. Zo zou DWave 

weinig wetenschappelijke kennis hebben, overdreven geheimzin-
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nig doen en een agressieve patentpolitiek voeren die schadelijk is 

voor de wetenschap. De computers van DWave zouden slechts 

één ding echt goed kunnen, namelijk geld uit de zakken van bedrij

ven kloppen. 

Negativiteit alom. totdat NASA en Google in december 2015 

de resultaten van een twee jaar durende test van een DWave

computer publiceerden. Volgens de onderzoekers konden zij 

op bepaalde gebieden van de chip meten dat deze een miljoen 

maal sneller was dan een gewone single-core processor. Onder 

heel specifieke omstandigheden. dat wel. Dan moet het wel om 

een kwantumcomputer gaan. zo bracht DWave naar buiten. Dat 

de uitspraak van de onderzoekers in de studie zelf iets genuan

ceerder lag en de werkelijke snelheid maximaal een paar honderd 

maal hoger lag, raakte een beetje op de achtergrond. Op Twitler 

reageerde D-Wave slechts met een koele 'sweet' op de resultaten 

van deze studie. Ze hadden ook victorie kunnen kraaien en een 

overwinning kunnen claimen. 



"D-WAVE IS GEEN KWANTUMCOMPUTER" 
David DiVincenzo, hoofd van het Instituut voor Theoretische Nano

elektronica van het Jülich onderzoekscentrum, interpreteert de 

resultaten van het onderzoek anders. Volgens de in Nederland 

woonachtige wetenschapper hebben Geordie Rose en zijn bedrijf 

slechts een retorische overwinning behaald. "In mijn beleving is de 

D-Wave-machine beslist geen kwantumcomputer:' En DiVincenzo 

weet waarover hij spreekt, want hij is een pionier op het gebied van 

kwantumcomputers. Zijn paper 'Topics in Quantum Computing' 

uit 1996 geldt nog steeds als maatstaf over hoe kwantum een 

kwantumcomputer werkelijk is. In zijn oordeel over D-Wave is hij 

duidelijk: "de processors hebben zonder twijfel bijzondere eigen

schappen, maar dat maakt ze nog geen kwantumcomputer': 

De wetenschappelijke verklaring hiervoor is complex, maar 

kort gezegd komt het erop neer dat de D-Wave kwantumach

tige effecten gebruikt in zijn chip om een bepaald probleem op 

te lossen. Bij deze Quantum Annealing worden natuurkundige 

tunnel effecten gebruikt om waarschijnlijkheidsberekeningen 

uit te voeren zodat complexe problemen sneller worden opge

lost. Deze berekeningen worden in een raster uitgevoerd dat uit 

qubits ('quantumbits') bestaat. Qubits zijn schakelingen die door 

extreme afkoeling in een kwantumstaat terecht komen. Een 

deel van deze qubits wordt kwantummechanisch gekruist. Door 

superpositie kunnen op deze manier alle combinaties van nullen 

en enen van deze qubitrasters tegelijkertijd verwerkt worden. 

COMPROMIS 
Hiermee onderscheidt de D-Wave-machine zich van een gewone 

computer en lijkt hij op een kwantumcomputer, maar is hij het 

volgens DiVincenzo niet. Volgens hem is het basiskenmerk van 

kwantumcomputers juist dat ze zeer veel qubits verstrengelen 

tot veel grotere kwantumopslag en kwantum rasters. Hij zegt dat 

"het juist die enorme verweving is die een kwantumcomputer zo 

speciaal maakt': De prestaties van een kwantumcomputer nemen 

exponentieel toe met het aantal verweven qubits. Maar zo'n mas

sale verweving is momenteel nog niet mogelijk. Tot nu hebben 

wetenschappers in laboratoria maar een handvol qubits kunnen 

verweven. Voor grotere verbindingen en ingewikkeldere proble

men zijn de kwantumtoestanden gewoonweg niet stabiel, of in 

vaktaal: coherent, genoeg. 

Dat is bij DWave niet anders. Van de in totaal 2048 qubits is 

slechts de helft actief. Er zijn telkens slechts octetten met elkaar 

verweven. "Doordat de mensen van D-Wave hebben gekozen voor 

een lagere kwantumcoherentie hebben ze het zich technisch 

makkelijker gemaakt': aldus DiVencenzo. "De uitkomst is dan ook 

slechts een compromis': 

Volgens DiVicenzo zijn in een kwantumcomputer miljoenen 

qubits met elkaar verweven. Het gevolg hiervan is een schier 

onmetelijke complexiteit van parallelle berekeningen waarmee de 

voorspelde rekenwonderen kunnen worden verricht. Een echte 

kwantumcomputer kan bovendien meer dan één taak oplossen. 

Met behulp van een groot aantal zogenaamde universele kwan

tumrasters kan hij werken als een gewone pc, maar wel een met 

een enorme parallelle reken kracht. 

HYPE MET VOORDELEN 
Volgens DiVicenzo duurt het nog minstens twintig jaar totdat 

het zover is. Voorwaarde is wel dat vastgesteld kan worden 

dat kwantumcomputers überhaupt werken. Dit is namelijk 

nog steeds niet aangetoond. Tot het zover is, heeft alle heisa 

rondom D-Wave één groot voordeel. De werkelijk prangende vra

gen rondom kwantumcomputing worden hierdoor aangepakt. 

D-Wave doet fundamenteel onderzoek met behulp van eigen 

geld en dat is meer dan welkom. En belangrijker: D-Wave daagt 

mensen uit over dit onderwerp na te denken. Momenteel zijn er 

meer technische concepten dan ideeën over de praktische toe

passing ervan. Als de hype rondom D-Wave ertoe leidt dat meer 

knappe koppen over kwantumcomputers gaan nadenken, wor

den de voorspelde rekenwonderen vast werkelijkheid. 

jos.heijmans@chip.nl [!J 
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TREND Gadgets 

D E  LEU KSTE GADGETS 
We m a ken e l ke m a a n d  een selectie van d e  enorme hoeveel heid hebbedingetjes d ie  
verkrijgbaar zij n .  Heb je een leuke gadget gezien? Laat het ons weten en stuur een 
mai l  naar redactie@chip.nl. 

DELL USB-C A DAPTER 

ALS JE MEER 
AANSLUITIN GEN WILT 
Veel nieuwe ultrabooks en andere notebooks worden met USB 

C-aansluitingen geleverd. Bovendien hebben sommige modellen 

er daar maar één of twee van. Dat is lastig als het merendeel van je 

mobiele devices of randapparatuur nog oudere usb-types of totaal andere 

aansluitingen heeft. Met deze handige adapter van Dell maak je meteen een 

stel extra aansluitingen beschikbaar terwijl je op je computer al leen de USB C in 

gebruik hebt. De adapter voegt een USB 3.0-, hdmi-, vga- en een ethernetaansluiting toe aan je moderne 

laptop, zodat die van zichzelf lekker dun kan blijven. Soortgel ijke adapters zijn ook te krijgen met een USB 

3.0-aansluiting als bron. De USB C-versie kost zo'n 75 euro. accessories.ap.dell.com 

BLUESMART 

SLIMME KOFFER 
Bagage en vliegreizen zijn een lastige combinatie. Hoeveel 

gewicht mag je meenemen? Hoe zwaar is je koffer? En als er 

iets fout gaat bij een overstap moet je maar zien te ontdekken 

waar je bagage heen is! Bluesmart is een slimme koffer die 

een hoop van deze problemen oplost. Met een GPS-module 

weet je altijd waar hij zicht bevindt en bovendien vertelt de 

koffer je exact hoe zwaar hijzelf is. Daarvoor staat hij via 

Bluetooth in verbinding met je smartphone. De koffer heeft 

bovendien twee USB

aansluitingen, zodat 

je mobiele apparaten 

kunt opladen met de 

10.000 mAh-accu die 

in de koffer zit ver

werkt. Tot slot is de 

koffer beveiligd met de 

smartphone. Je krijgt 

hem alleen open als je 

telefoon in de buurt is. 

Een Bluesmart-koffer 

kost zo'n 400 dollar 

en is ook bij Europese 

webshops te krijgen 

voor iets meer. 

bluesmart.com 
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PINS COLLECTIVE DlGITAL PINS 

GEANIMEERDE 
BUTTONS 
De button om op  je revers te  spelden i s  al  jaren niet 

meer populair. Maar als je hem kon gebruiken als plat

form voor je favoriete geanimeerde gifs, wordt het 

ineens een leuke gimmick! Dat moet Pins Collective 

tenminste gedacht hebben toen ze deze buttons met 

schermpjes bedachten. Eigenlijk is het een wearable, 

maar dan eentje die je puur voor de grap draagt. Met 

een smartphone-app zet je bewegende gifs op de but

ton. Een Digital Pin kost op de Kickstarter-pagina 69 

dollar. www.pinscollective.com 



PAVLOK 

EXTREME 
MAATREGELEN 
Stoppen met roken of nagels bijten, ongezond eten 

laten staan of vroeger opstaan. Dat zijn lastige voor

nemens, zeker als het je aan wilskracht ontbreekt. 

Allerlei apps en wearables zoals smartwatches kunnen 

je daarbij helpen, door resultaten bij te houden in gra

fiekjes en inzichtelijk te maken of je vooruitgang boekt. 

Maar als dat niet helpt, koop je een Pavlok-armband. 

Wat maakt deze wearable anders? Het feit dat hij je een 

(echt pijnlijke) elektrische schok geeft als je niet je best 

doet! Het is misschien een extreme maatregel, maar 

misschien dat het helpt. Pavlok kost zo'n tweehonderd 

dollar exclusief verzending. buy.pavlok.nl 

ZAGG POCKET KEYBOARD 

MOBIEL COM PROMIS 

CATPHONE CAT 860 

TELEFOON MET 
WARMTEBEELD 
Moderne smartphones hebben allemaal een bekende lading 

functies. Buiten internet en andere telecom kun je er tegen

woordig doorgaans best aardige foto's mee maken. Deze out

door smartphone van CAT voegt nog een uniek snufje toe: een 

Lepton warmtebeeldcamera van Flir, die een infraroodbeeld 

levert in een resolutie van 640 x 480 pixels. Verder is de S60 

geen kleintje op hardwaregebied: een Snapdragon 610 octa

core, 32 GB opslag, 3 GB werkgeheugen en Android 6.0 zor

gen voor prima prestaties. Het scherm is 4,7-inch groot. De 

CAT S60 is een echt outdoor-werkpaard. Hij is bestand tegen 

een val op beton van 1,8 meter hoogte en het scherm is voor

zien van categorie 4 Gorilla Glass. De adviesprijs is 650 euro, 

wat niet opvallend verschilt met de topmerken. 

catphones.com 

Je zou een hele hoop kantoorwerk kunnen verzetten met je smartphone, als je 

maar een goed Bluetooth-toetsenbord ter beschikking had. Het probleem 

is dat die apparaatjes doorgaans nog net te groot zijn voor een 

tas, laat staan voor je jaszak. Het ZAGG Pocket Keyboard 

past wél in je jaszak, zij het niet zo makkelijk als je telefoon. 

Voor de verkleining van het toetsenbord moet je op de koop 

toenemen dat je de mogelijkheden en het gebruiksgemak van een 

volwaardig toetsenbord mist. maar het Pocket Keyboard blijft een han

dige reisgenoot voor zakenreizen. Het toetsenbordje kost zo'n 70 dollar. 

www.zagg.com 
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TREND Onl ine 

WEBSITES 
Iedere maand de leukste, mooiste en innovatiefste websites op een rij . 

Grootheden van de geschiedenis 
Als je biografieên van beroemde of belangrijke personen 

leest, kan het soms lastig zijn om je voor te stellen dat zij tege

lijk met andere grootheden geleefd hebben. Deze site laat in 

een mooie tijdl ijn zien welke grote historisch figuren tegelijk 

geleefd hebben. In het begin is de tijdlijn erg onoverzichtelijk, 

maar met de opties rechts kun je dat verbeteren. Om te begin

nen kun je de hoeveelheid namen aanpassen van 100 tot bijna 

10.000. Filter daarna op vakgebied, zoals 'arts: 'politics', ' reli

gion' of ' invention', of op geboorteland en de boel is stukken 

duidelijker. Als je meer wilt weten over een persoon of namen 

tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. klik je op de 

naam om een Wikipedia-Iemma te openen. 

ybogdanov.github.io/history-timeline 

GETWI.FI 

MI·!""I'''':I 

Gratis beeldmateriaal  
Soms heb je voor een uitnodiging, een kaart, een reisverslag of 

iets anders een mooie foto nodig. Maar professioneel beeldma

teriaal is vaak erg duur. Bovendien heb je vaak een abonnement 

nodig bij een beelddienst om iets te kunnen kopen. Find A Photo 

is een handig alternatief, want hier vind je 10.000 foto's die alle

maal in het publieke domein staan. Helemaal auteursrechten 

vrij, dus. Je kunt de beeldbank doorzoeken met zoektermen of 

beelden laten sorteren op kleurthema. Bovendien zijn er 'collec

tions' met verschillende thema's zoals 'action; 'aerial' en derge

lijke. De kans is heel groot dat je voor jouw doel een leuke foto 

vindt! Als je een foto aan klikt krijg je er de nodige informatie over, 

waaronder de kleurthema's die in de afbeelding voorkomen. Zo 

kun je makkelijk soortgel ijk materiaal vinden. finda.photo 
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Gratis wift alstub l ieft! 
Je  bent op  vakantie en je hebt internet nodig. Maar natuurlijk 

ben je niet in de buurt van het hotel waar je (voor een flinke 

meerprijs) een matige wifiverbinding ter beschikking hebt. Op 

deze kaart vind je waar je op zulke moment heen moet voor een 

gratis draadloos netwerk! Je kunt de gewenste plaats opzoe

ken door de kaart te bewegen en in te zoomen op de juiste plek, 

maar er is ook een prima zoekfunctie. Deze verplaatst de kaart 

naar de stad die je zoekt en er verschijnt links in beeld een lijst 

met draadloze netwerken in de omgeving en de afstand tot het 

stadscentrum. Als je onder 'Directions' op het symbooltje tikt, 

krijg je een routebeschrijving in Google Maps. Dat is voor het 

hierboven beschreven scenario wat minder handig, want je 

hebt immers geen dataverbinding. meshable.io/map 

( landmat ... 
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How had the PIII 
changed your IJfe? 

H et aanbod  va n Netfl ix 

Top 3 Geschiedenis 
1 WE CHOOSE T H E  MOON 
op 16 ju l i  1969 vertrok de Amerikaanse ruimtemissie Apollo 11 op 
één van de grootste ontdekkingsreizen in de geschiedenis: een 
vlucht naar de maan. De site We choose the moon laat je die reis 
van begin tot eind meemaken. Natuurlijk hoef je niet alle bijna 
103 uur die de austronauten van Apollo gevlogen hebben in real 
time te bekijken. Maar je krijgt op sfeervolle wijze alle belangrijke 
stappen en manoeuvres van de missie getoond. Rechts staat bo
vendien een logboek van de radiogesprekken met de thuisbasis. 
De site maakt mooi duidelijk wat een indrukwekkende prestatie 

destijds is geleverd. http://wechoosethemoon.org/ 

2 BBC HISTORV 
Niet alleen de series en documentaires van de Britse publieke 

omroep BBC zijn van hoge kwaliteit, ook de websites verdienen 

het BBC-kwaliteitsstempel dubbel en dwars. De themawebsite 

History is daar geen uitzondering op. Je kunt uit categorieên kie

zen, zoals - hoe kan het ook anders - »British History«, »Ancient 

History« of »World Wars«. Deze dossiers bevatten veel beeldma

teriaal en informatie over allerlei thema's uit vrijwel de gehele 

periode. Daarnaast zijn er speciale categorieên, zoals »Historic 

Figures«. Hier kun je de biografieên lezen van honderden belang

rijke personen uit de wereldgeschiedenis. Bij de categorie »On 

this day« lees je welke historische gebeurtenissen vandaag 

plaatsvonden. http://www.bbc.co.uk/history 

3 WERELDKAART VAN NUL TOT NU 
Hoe zag Europa eruit in 886 na Christus? Welke Mongoolse horde 

regeerde in 1320 over het merendeel van Iran? Op deze prachtige 

wereldkaart kun je van het jaar nul tot nu de hele wereldgeschie

denis volgen. Als je linksboven onder de zoombesturing op de 

knop drukt. kun je selecteren wat voor gegevens op de kaart te 

zien zijn. Klik op het knopje »More« om de kaart op je locatie te 

centreren of de ondergrond van de kaart om te schakelen naar 

satelliet of topografische beelden. Volg de val van wereldrijken 

en de opkomst van nieuwe machtsblokken of zie de verspreiding 

van het Christendom in Europa. Je hebt met deze kaart de hele 

wereldgeschiedenis onder je muis! www.chronas.org/history 

Netflix heeft een behoorlijk aanbod series en films, maar omdat de selectie per land ver
schilt kan het lastig zijn om uit te zoeken of een bepaalde film nou wel of niet beschikbaar 
is. Op FlixSearch kun je een uitgebreide database van films, series en acteurs doorzoeken 
om te kijk en in welke landen bepaalde video's beschikbaar zijn. De site is natuurlijk op 
een hele hoop manieren doorzoekbaar, zodat je precies kunt instellen wat je wilt. Zo kun 
je een land als zoekfilter instellen, maar ook beschikbare ondertitels, gesproken taal, po
pulariteit of verschijningsdatum op Netflix. Bovenaan in de menubalk vind je nog andere 
opties, waaronder een nieuwscategorie met geruchten en nieuwtjes over series en films 
die nog moeten verschijnen op Netflix. Bovendien staan hier lijsten met genres, die ook 
handig zijn omdat je dan meteen de selectie kunt beperken tot een genre dat jij interes-

sant vindt. flixsearch.io 
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Op weg naar het 
eeuwige leven 

Met revolutionai re ideeën over genenonderzoek, nanorobotica en kunstmatige 
i ntel l igentie wil len technologieconcerns de wetten van de biologie buiten werki ng stellen. 

Het doel dat ze daarmee wi l len bereiken is onsterfel ijkheid ! 

Door Roman Leipold en Fred van Lierop 

R ay Kurzweil moet nog een paar decennia geduld heb

ben. De veelgeprezen én bekritiseerde Amerikaanse 

wetenschapper uit ons vorige artikel over kunstmatige 

intelligentie (zie CHIP 131, 'God in de machine') wil letterlijk 

onsterfelijk worden. Volgens Kurzweils inschatting kan de 

mens rond 2040 zijn lichaam en geest technisch optimalise

ren, uitbreiden en repliceren. Nou, dat kan nog krap worden, 

want Kurzweil is intussen al 68. Kurzwei l ,  die als Director of 

Engineering bij Google de technologische ontwikkelingen in 

goede banen leidt. heeft echter nog wel wat pijlen in zijn koker, 

of liever: pi llen in zijn doosje - elke dag sl ikt hij honderd tablet

ten met werkzame stoffen als luteïne, glutathion en ubichinon 

om zijn cellen tegen vrije radicalen te beschermen. Vroeger 

nam Kurzwei l zelfs 250 pillen per dag in. Zo veel hoeft niet 

meer, want zijn wet van toenemende opbrengsten geldt blijk

baar ook bij anti-aging. 

Steeds meer jeugd uit steeds minder pillen? "Nee, zo een

voudig is het niet': zegt Mathias Platzer, van het Leibniz Insti-
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tuut voor Gerontologie en het Fritz Lipmann Instituut in het 

Duitse Jena: "Op dit moment is er geen manier om de biologi

sche veroudering te stoppen. De enige methode die mij invalt 

is cryonisme, de kunstmatige winterslaap, maar dat kan ik nie

mand aanbevelen, omdat het zeer onzeker is of je daaruit weer 

ontwaakt." 

Desondanks heeft Kurzweil een goede kans dat hij de bèta

fase van zijn Mensdom 2.0 bereikt. De gemiddelde levensver

wachting in rijke samenlevingen neemt momenteel toe met 

twee tot drie maanden per jaar. Dat komt vooral door de ver

beterde leefomstandigheden, waaronder de vooruitgang in 

de geneeskunde, hygiëne en voedselvoorziening. Maar aan de 

maximale leeftijd verandert dat niets: het tot nu toe geldende 

maximale aantal jaren voor een mens staat al sinds de ont

staansgeschiedenis in het Oude Testament beschreven: "Toen 

sprak de Heer: Mijn geest moet niet voor altijd in de mensen 

blijven, omdat zij ook uit vlees bestaan. Daarom moet hun 

levenstijd honderdtwintig jaar bedragen:' 



Voedingstips en bijbeluitleg behoren echter niet tot het pri

maire vakgebied van Mathias Platzer. Deze 61-jarige geronto

loog en geneticus onderzoekt aan het Fritz Lipmann Instituut 

met een klein groepje wetenschappers het DNA. het bouwplan 

van alle organismen. Hun doel is te achterhalen hoe de genen 

het verouderingsproces sturen. Het genenonderzoek heeft de 

afgelopen twintig jaar een fenomenale opleving gekend - en 

toch staat die wetenschap nog maar in kinderschoenen. 

Ray Kurzweil gelooft dat de eerste helft van deze eeuw 

bepaald zal worden door drie in elkaar grijpende revoluties: de 

kunstmatige intell igentie (KI), de nanorobotica en de genetica. 

Deze drie technologieën gaan de komende jaren in biologische 

processen ingrijpen en de versmelting van mens en machine 

mogelijk maken. Ten slotte moet dit samenspel tot niets min

der dan de onsterfelijkheid van de mens leiden. Kurzweil gaat 

ervan uit dat de ontwikkelingen op alle drie de gebieden expo

nentieel voortschrijden, wat voor KI en nanorobotica zeker kan 

kloppen. Maar hoe vergaat het de genetica? In 1990 gaven 

politici en onderzoeksinstellingen in de VS het startschot voor 

het 'Human Genome Project: Het ambitieuze doel daarvan 

was om vóór 2005 het menselijk genoom volledig te sequen

cen - dat wil zeggen, de volgorde van de DNA-basenparen op 

de afzonderlijke chromosomen te identificeren. 

GENETICA: BRONCODE VAN DE BIOLOGIE 
In het DNA (desoxyribonucleïnezuur) is alle erfelijke informa

tie opgeslagen en daarom is DNA onderwerp van onderzoek 

in vele biologische processen, waaronder ziektes als kanker. 

Meer dan duizend - deels nog aarzelende - wetenschappers 

uit veertig landen sloten zich aan bij het Human Genome Pro

ject. Veel onderzoekers meenden dat het project uitzichtloos 

was, anderen voorspelden dat de geschatte 15 jaar voor het 

project nooit toereikend zou zijn. 

De sceptici leken gelijk te krijgen: na één jaar was pas een 

paar tienduizendste gesequenced. Een mislukking lag in het 

verschiet, het tijdsplan werd afgedaan als volledig uit de lucht 

gegrepen. Op de helft van het onderzoek, in 1998, zag het er 

op het eerste gezicht nog steeds armzalig uit: men zat pas 

op drie procent. Maar de onderzoekers wisten dankzij nieuwe 

sequencing-gereedschappen allang welke dynamiek aan het 

DNA-onderzoek kleefde: die drie procent paste volledig bij een 

exponentiële groei tot een factor honderd binnen de reste

rende zeven jaar. 

In 2001, nog eens drie jaar later, was het menselijk 

genoom al verregaand ontcijferd. De onderzoekers vertaalden 

de opbouw van het DNA naar de beginletters van hun bouw

stenen - de basen adenine, thymine, guanine en cytosine. 

Daarmee lag de code van het menselijk leven bloot. Het totale 

project kostte 2,7 mi ljard dollar. Kwam de prijs voor een vol

ledige DNA-sequencing begin 2000 nog op 100 miljoen dollar 

uit, tegenwoordig kan dat al  voor 1000 dollar. Het genoompro

ject is daarmee een mijlpaal in de biologie, de chemie en ook 

de informatica. Om die informatie voor gerontologisch onder

zoek of medische doeleinden te kunnen gebruiken, moeten in 

de volgende stap de identiteit, de positie en het gedrag van elk 

afzonderlijk gen bepaald worden. 

DE LETTERS VAN HET LEVEN 
Ook Matthias Platzer was met een FLI-team betrokken bij de 

ontcijfering van het menselijk genoom. Dat hiervoor vaak de 

term 'decodering' wordt gebruikt, vindt hij verkeerd: "Door het 

sequencen kennen we de volgorde van de vier nucleotiden in de 

chromosomen. De combinaties van deze vier gen letters zijn nu 

als tekst beschikbaar - 3,2 miljard tekens lang. In de genetica 

gaat het echter niet om het kennen van de tekst, maar is het veel 

belangrijker te weten hoe je daarmee alle biologische kenmer

ken van een organisme verkrijgt:' 

De volgende etappe op de weg naar het begrijpen van het 

grote geheel, is gen-editing - het manipuleren of verwisselen 

van genen. Hiervoor blijkt CRISPRICas een bijzonder efficiënte 

tooI. Het betreft een in 2012 ontwikkelde moleculair-biologische 

methode waarmee je afzonderlijke DNA-bouwstenen goedkoop 

en snel kunt invoegen, verwijderen of verwisselen. Ook CRISPRI 

Cas is een revolutie in de genwetenschappen, waarin records en 

superlatieven tot de dagelijkse praktijk behoren. 

KORT LEVEN, LANGE NAAM 
Nog steeds is de wetenschap een heel eind verwijderd van 

het manipulatief ingrijpen in het menselijk genoom. Voor het 

basisonderzoek is dat ook niet nodig. Omdat de onderzoekers 

van FLI wilden weten hoe ouderdom genetisch werkt, zijn ze 

gewoon aan een nieuwe puzzel begonnen. Ze ontcijferden 

het genoom van het turkooise kill ivisje met de Latijnse naam 

Nothobranchius furzeri. Dit kleine visje staat bekend als het 

kortst levende gewervelde dier dat onder laboratoriumcondi

ties gehouden kan worden. Voor gerontologisch onderzoek is 

het een ideaal studieobject, omdat het zelfs onder de beste 

condities slechts vier tot twaalf maanden leeft, in vier tot zes 

weken geslachtsrijp wordt en zeer snel veroudert. 

De ontcijfering van dit vissengenoom is voor de biomedica 

een volgende mijlpaal, want bijna alle genen van dit visje vind 

je ook bij mensen terug. Wereldwijd zijn wetenschappers nu in 

de gelegenheid om op basis van het vrij verkrijgbare genoom 

gericht mutaties te plaatsen en zo de invloed van afzonder

lijke genen op de ouderdom van de vis en - analoog daaraan 

- de mens te onderzoeken. 

De ontcijfering van het menselijk genoom is een mijlpaal voor de 
genetica. Alle informatie over het menselijk erfgoed is ontrafeld 
tot één lange sequentie van letters. 
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Gen-expert Matthias Plat
zer was met zijn team be
trokken bij de ontcijfering 
van het menselijk genoom. 
Als geneticus onderzoekt 
hij de invloed van het DNA 
op de veroudering van de 
mens. 

Het turkooise killivisje is een ideaal studie-object voor ouder
domsonderzoek: de vis is het kortst levende gewervelde dier 
en bijna al zijn genen zijn ook in het DNA van de mens terug te 
vinden. 

10 mld. Prijs in Amerikaanse dollars 

1 mld. I------------------l 

100 mln. I------"'.�------------t 

10 mln. 1 _______ --"''''' 

1 mln. 1-------------''-'"'' 

100.000 1----

10.000 I---------------,...�--I 

1000 1-----------------�--I 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

De kosten van DNA-sequencing zijn dramatisch gezakt. Deze 
prijsontwikkeling verloopt dynamischer dan die in de branche van 
halfgeleiders. 
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"O n ste rfe l ij kh e i d  l e i dt tot 
h et e i n d e  va n d e  evo l ut i e)} 
MATTHIAS PLATZER. GERONTOLOOG EN GENETICUS 

Sinds tien jaar dient de N. furzeri als modelorganisme voor 

gerontologisch onderzoek. Bijna even lang heeft FLI met 

onderbrekingen aan de DNA-sequencing van dit vissenge

noom gewerkt. Net als de enorme wetenschapsgroep bij het 

onderzoek naar het menselijk genoom. maakte ook het team 

van Matthias Platzer in dit decennium een grote ontwikkelings

sprong door de almaar beter wordende tools en methoden: 

"De efficiëntie is met vijf. misschien wel zes ordes van grootte 

vooruitgegaan. De sequencing-technologie heeft de Wet van 

Moore overtroffen: de toename is duidelijk steiler dan in de 

micro-elektronica." 

Ray Kurzweil. de hogepriester van de exponentiële vooruit

gang. zal dat graag horen. Maar hoe realistisch zijn zijn stellin

gen over de verandering van het erfgoed? Kurzweil behandelt 

elk afzonderlijk gen als één van de 23.000 softwaretoepassin

gen die het design van de biologie vertegenwoordigen: "Het 

gebeurt heel vaak dat wij software zonder updates gedurende 

meerdere jaren gebruiken - om van langer dan millennia nog 

maar te zwijgen:' 

Matthias Platzer brengt daar tegenin dat men genetica niet 

als een computerprogramma met een voorspelbaar verloop 

moet zien: "De complexiteit waarmee genetische informatie 

in een biologisch kenmerk wordt omgezet. is duidelijk groter. 

terwijl ook de interactie met de omgeving aan de biologische 

individualiteit bijdraagt. We spreken hier niet alleen van infor

matietheorie. maar ook van ongelooflijk veel stochastische 

processen." 

Natuurlijk onderzoekt niemand tien jaar lang een klein visje 

met een lange naam zonder daarvoor concrete resultaten te 

verwachten voor de mens. ongeacht of dat een beter. een lan

ger of een eeuwig leven is. Maar wat het omprogrammeren van 

het menselijke cellenbouwplan in de allereerste plaats in de weg 

staat, is de onbeantwoorde vraag of en wanneer ingrepen in de 

DNA-letters ethisch acceptabel zijn. Voor Kurzweil is het slechts 

een kwestie van tijd dat het totale potentieel van de DNA-weten

schap ten volle wordt benut. "Kloningsmethoden voor hogere 

diersoorten kunnen eenvoudig op mensen worden toegepast en 

zodra de techniek geperfectioneerd en veilig is. zal de ethische 

barrière nagenoeg verdwijnen:' 

Overigens pleit Kurzweil niet voor het klonen van mensen. 

maar voor het zogenoemd therapeutisch klonen ten behoeve 

van extreme levensverlenging. ofwel de vervaardiging van 

weefsels uit jonge cellen om - zonder chirurgische ingrepen 

- defecte weefsels en organen te vervangen. Genetisch onder

zoeker Matthias Platzer denkt dat de toepassing bij mensen 

vanwege de enorme vooruitgang eerder plaatsvindt: "Tech

nieken als CRISP/Cas wekken in de wetenschappelijke wereld 

hoge verwachtingen met genmanipulatie zonder grote bijwer-



kingen. Het is een beladen vraag: 'Mag ik als wetenschapper 

ingrijpen in een complex systeem, zoals het menselijk genoom, 

zonder dat ik alle gevolgen accuraat kan beoordelen?'" Aan 

de andere kant is de mensheid al vaker met open ogen op het 

gevaar afgestapt: "Dat hoort bij de evolutie:' In vijf tot vijftien 

jaar kan de herprogrammering van het menselijk DNA werke

lijkheid worden. 

Platzer houdt Kurzweils onsterfelijkheidsfantasieën wel

iswaar voor discussiewaardig, maar vindt ze in wezen absurd: 

"Het biologische principe van een eindig leven is een zeer moti

verende uitvinding. Onsterfelijkheid leidt tot stilstand, tot het 

einde van de evolutie:' 

Daarmee l iggen de standpunten van Kurzweil en de genen

onderzoekers helemaal niet zo ver uiteen. Kurzweil beschouwt 

de techniek als onderdeel van de evolutie, maar gelooft echter 

dat binnen een jaar of dertig de technologische singulariteit 

intreedt. die je ook als 'intelligence explosion' kunt beschou

wen. Vanuit zijn visie zal de evolutie echter niet tot stilstand 

komen, maar de biologie naar de achtergrond verdringen. 

Bij Kurzweils werkgever Alphabet, waartoe ook Google 

behoort, werken hele afdelingen aan het Eternal Life Project. 

In 2013 verkondigde CEO Larry Page de oprichting van Calico, 

een gentechnologiebedrijf dat heel concreet tot doel heeft 

de formule voor de eeuwige jeugd te vinden. In hetzelfde jaar 

startte Google Life Sciences (GLS, momenteel: Verily), de afde

ling die nieuwe biotechnologieën ontwikkelt en geleid wordt 

door Andrew Conrad, moleculair bioloog en pionier bij het HIV

onderzoek. 

NANOROBOTICA: INNERSPACE 
In het boek over 'moonshots: projecten die de wereld werke

lijk kunnen veranderen, is Conrads digitale contactlens slechts 

een voetnoot. Die lens voor diabetici meet met twintig sensors 

de bloedsuikerwaarde en zendt die naar een app. 

Beslist moonshot-waardig is de nanobot. een machine met 

een groottebereik van miljoenste millimeters. Wat de medische 

toepassing van zo'n machine zou kunnen zijn, liet de science

fictionfilm Innerspace uit 1987 al een beetje zien. Deeltjes 

in nano- of het wat grotere microbereik worden als capsule 

ingeslikt of in het lichaam geïnjecteerd en controleren dan de 

bloedsomloop. Receptoren of anti-lichamen op hun oppervlak 

zorgen voor de binding van de bots aan proteïne of andere 

moleculaire cellen. 

Momenteel experimenteert Verily met kunstmatige orga

nismen, maar toepassing op mensen zal spoedig volgen. Op de 

middellange termijn moeten ziekten geïdentificeerd en direct 

in de betrokken cellen behandeld worden. Ook de correctie van 

DNA-fouten en de omkering van verouderingsprocessen staan 

op de agenda. 

Als volgende stap in de richting van onsterfelijkheid ziet 

Kurzweil dan de technische uitbreiding van de menselijke 

geest: " Intelligente nanobots komen op niet-invasieve wijze in 

onze hersenen terecht doordat ze met onze biologische neu

ronen interacteren en zo direct onze intelligentie uitbreiden." 

Volgens Kurzweils ideeën zullen miljarden bots door de tight

junctions van de bloed-hersenbarrière heen dringen en directe 
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Om met nanobots door de bloedbaan te kunnen navigeren, heb- � 
ben ze een aandrijving nodig. Het Max Planck Instituut voor � 
Intelligente Systemen in Stuttgart experimenteert met een nano- � 
propeller. 

communicatie met andere computers of mensen - wat dan op 

ongeveer hetzelfde neerkomt - mogelijk maken. 

Of deze utopie ooit werkelijkheid zal worden, weet niemand 

en - zoals altijd bij Kurzweil - trekken veel wetenschappers 

hun neus ervoor op. Overigens betwijfelden in 1995 de meeste 

experts ook dat transistoren twee decennia later al in het nano

bereik mogelijk zouden zijn. 

ZWEMMEN IN HET MOERAS 
In het algemeen belooft de nanotechnologie een enorm fysisch 

potentieel - uit nieuwe materialen moeten hele 3D-werelden 

ontstaan. Net als de gentechnologie ongeveer 20 jaar geleden 

heeft nu ook de nanorobotica overal ter wereld de onderzoeks

geesten wakker geschud: voortdurend worden nieuwe ideeën 

en ontwikkelingen voorgesteld. 

De belangrijkste problemen zijn de aandrijving en de bestu

ring van de machines, die veel kleiner zijn dan bloedlichaampjes. 

Voor nanomachientjes is zich een weg banen door het menselijk 

lichaam net zo zwaar als zwemmen door een moeras voor een 

mens. Bijzonder moeizaam verlopen de bewegingen door het 

celplasma. Een eigen aandrijving is moeilijk te realiseren, aange

zien een accu in deze orde van grootte volkomen inefficiënt is. 

Momenteel lijkt het nog het eenvoudigst om partikels in de buurt 

van de aangewezen plaats in het lichaam te injecteren en ze ver

volgens met een magneet af te buigen. Om die reden hebben 

veel nanobots, niet alleen die van Verily, een kern uit ijzeroxide. 
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De onderzoeksgemeenschap is echter vindingrijk: de Pennsyl

vania State University stuurt haar bots - die overigens in het 

wat grotere microbereik liggen - via ultrageluid door de bloed

baan. De geluidsgolven zorgen ervoor dat de vehikels perma

nent om hun eigen as draaien en net als stofzuigrobotten een 

zigzagkoers volgen wanneer ze op celstructuren stoten. De 

universiteit van Californië daarentegen zet in op een micro

motor van zink. Zodra deze met maagzuur reageert, ontstaat 

er een stroom van waterstofblaasjes waaroverheen het partikel 

door het lichaam surft. Aan het Max Planck Instituut voor Intel

ligente Systemen in Stuttgart experimenteert men ten slotte 

met mosselachtige aandrijfmechanismen en met een nano

propeller die een magneet in werking stelt. 

Een mijlpaal voor intelligente machines: in 2011 won de IBM
computer Watson het semantisch veeleisende spel Jeopardy. 
Tegenwoordig wordt deze supercomputer ingezet als diagnose
computer. 

H oe neurona le netwerken 
leren denken 
Het concept van neuronale netwerken werd al in 1943 
door Warren McCulloch en Walter Pitts ontwikkeld. An
ders dan programmeerbare computers is een neuronaal 
netwerk zelflerend: het kan zelf samenhang genereren uit 
voor dat netwerk nog onbekende data. Overigens moet 
het netwerk daarbij met zo veel mogelijk data trainen. 
Het leren wordt onder controle geoefend door de invoer
data met de gewenste uitvoerwaarden te vergelijken. Bij 
ongecontroleerd oefenen krijgt het netwerk een paar 
invoerbrokken toegeworpen en moet het zelf maar zien 
wat het daarmee doet. Versterkt leren leidt weliswaar ook 
niet tot de gewenste uitvoer, maar geeft wel aan of het 
resultaat goed of fout is - en misschien ook nog wat de 
tendens is. Kleine sancties, dus beloningen voor stapsge
wijze successen of straffen bij mislukkingen, houden het 
netwerk op gang. 
Deze vorm van leren is geïnspireerd op neurobiologische 
terugkoppelingsmechanismen, zoals de uitscheiding van 
dopamine bij goede beslissingen. Met behulp van ver
sterkt leren lukt het KI-laboratorium DeepMind van Goog
Ie om oude Atari-games te spelen en successtrategieên te 
ontwikkelen zonder de games te kennen. 
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KI: MACHINES DIE LEVENSLANG LEREN 
Genetica en nanorobotica zijn voor de hightech-elité in Sili

con Valley de bridge-technologieën naar het eeuwige leven. 

Ze staan nog helemaal aan het begin en tegenvallers zullen 

niet uitblijven. De derde onderzoekstak die de wetten van de 

biologie voorgoed op de kop moeten gaan zetten, heeft zijn 

dieptepunt al achter zich liggen. Na de grote euforie in de jaren 

1960 en 1970 doorstond de kunstmatige intelligentie tot aan de 

eeuwwisseling zijn 'lange winter: Daarom haken nog veel men

sen af wanneer over de vooruitgang van KI wordt gesproken. 

Voor grote data- en technologiebedrijven is KI allang verwor

den tot een heilige graal. De Google-holding Alphabet wordt 

gezien als het grootste KI-concern ter wereld. Ook Facebook, 

Twitter, Amazon, Alibaba en Baidu concentreren zich op 'deep 

learning' in neuronale netwerken. 

De bloei van lerende machines zal pas mogelijk zijn bij 

ongeremde exponentiële groei van de hardware-performance 

en de data-opkomst. Het idee stamt echter nog uit de digitale 

steentijd: het is bijna net zo oud als de computer. Deep lear

ning concentreert zich op het denken van de hersenen. Daarbij 

sluist het informatie via neuronen naar verschillende software

niveaus zodra de geleidingssignalen de overeenstemmende 

activeringstoestand bereiken. Bij mensen ontstaat dit signaal 

biochemisch, in de machine door een afweging in de vorm van 

getalwaarden. 

Klassieke expertsystemen zoals diagnosecomputers steu

nen op symbolische intelligentie. Dat wil zeggen, ze herkennen 

samenhangen aan de grenzen van een model, gebaseerd op 

regels en data die de mens voor ze heeft geschapen. Neuro

nale netwerken behoren tot de subsymbolische KI, ze brengen 

zichzelf dingen bij . Ze herkennen patronen en kunnen daaruit 

hun eigen regels maken - met zekere risico's, bijvoorbeeld wat 

betreft de begrijpelijkheid van de inzichten. 

VOORBEELDIGE METHODEN 
Symbolische intelligentie is wat je ziet wanneer een kind van 

rijke ouders thuis, afgeschermd als in een gouden kooi, een taal 

moet leren, volgens plan en aan de hand van leerboeken. Dat is 

duur, maar het leidt heel nauwgezet tot acceptabele theoreti

sche kennis. 

Deep learning als tak van de subsymbolische KI zou in het 

ideale geval het kind gewoon naar buiten, de straat op sturen. 

Vroeger was dat lastig, want het gezin leefde op een afgelegen 

landgoed in een omgeving waar je weinig mensen tegenkwam. 

Intussen woont men in de grote stad, waar veel mensen de 

gewenste taal spreken. Uit de zich herhalende conversatiepa

tronen bij alledaagse ontmoetingen leert het kind zich in de taal 

uit te drukken. En het leert in het algemeen ook met informa

tiepatronen om te gaan, zodat het ook heel andere dingen kan 

begrijpen. Dat leidt er dikwijls toe dat het kind ook ervaringen 

opdoet waar de ouders niet altijd blij mee zijn. 

In de volgende CHIP - met deel 3 van onze KI-serie: 'De 

mens als verouderd model' - maak je kennis met een van de 

centrale figuren rond deep learning en lees je meer over het 

ontstaan van superintelligentie. 

fred.van lierop@chip.nl l!l 



Met korte besprekingen van hard- en software, uitgebreide vergelij kende tests 
en onze maandelijkse toplijsten van de beste consumentenelektronica. 
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TEST & TEC H N IEK Hardware 

ASUS CHROMEBIT 

Chrome OS op 
een stick 

D e Chromebit die uit een samen
werking van Google en Asus is 
ontstaan, is net als de Intel Com

pute Stick @ SO) een revolutionair 
apparaatje dat in je broekzak past en 
elk scherm met een hdmi-aansluiting in 
een computer verandert. Op deze stick 
draait echter niet Windows als bestu
ringssysteem, maar Chrome OS. Je kunt 
deze 75 gram wegende computer in heel 
veel scenario's gebruiken, als bijvoor
beeld mediaspeler of zakelijke mini-pc. 

Vanwege het beperkte geheugen van 
16 gigabyte is een internetverbinding 
een vereiste, net als overigens voor alle 
Chrome OS-apparaten. Het is heel jam
mer dat de stick geen microSD-poort 

CONCLUSIE 
De Chromeblt IS uitermate 

praktisch als je nog ergens 

een monitor of tv met hdmi

Ingang hebt staan, waarmee 

je graag o nline zou willen. 

Voor jezelf of voor Je kinderen. Omdat 

Je de stick, kabels en eventuele externe 

opslag achter het beeldscherm kunt 

wegwerken, zie je alleen maar een toet

senbord en mUIs. 

o Onderhoudsvrij, geen virussen, goed
koop, geen dataverlies, werkt offline 

OWerkt alleen met Chrome-browser, 
dezelfde beperkingen als alle Chrome 
OS-apparaten, slechts 2 GB RAM 

ASUS CHRO M EBIT 

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRWS 

••••• 
goed 

www asus nl 
ca 130 euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

BESTURINGSSYSTEEM Chrome OS 
PROCESSOR l.B GHz quadcore Rockch p RK32BBC 
GRARSCHE PROCESSOR ARM Mali-T76q 
RAM-GEHEUGEN 2GB 1066MHz LPOOR3 
OPSLAG 16GB eMMC. 100 GB Google Drive 
DRAADLOZE VERBINDINGEN 

B02 llac, Bluetooth Vq 0 
AANSLUmNGEN Ix HDMI-out Ix USB 2 0 
AFMETINGEN/GEWICHT 123 . 31 • 17 cm / 75 g 
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heeft, waarmee je de opslagcapaciteit 
gemakkelijk had kunnen uitbreiden. 

Het RAM-geheugen van 2 gigabyte is 
niet veel, maar Microsoft Office, Google 
Does, Pixlr, Netflix en het afspelen 
van een full hd-film werken probleem
loos. Toch zouden we in een volgende 
Chromebit graag 4 gigabyte geheugen 
zien, want dat beschouwen we als het 
minimum voor internetten en het is 
beter voorbereid op de toekomst. 

De stick krijgt zijn stroom van 
een 12V/1,5A-adapter. Die is krachtig 
genoeg om er eventueel een usb-toet
senbord/muiscombinatie op aan te slui
ten, maar als je een externe harde schijf 
wilt gebruiken, raden we een exemplaar 
met een eigen voeding aan. De Chrome
bit heeft overigens maar één USB 
2.0-aansluiting, net als de Compute 
Stick van vorig jaar. Wil je meer dan één 
usb-apparaat aansluiten, dan moet dat 
via een gevoede usb-hub. Om de usb
poort daarvoor vrij te houden, kun je een 
toetsenbord en muis via Bluetooth kop
pelen. Omdat de stick wifi ondersteunt, 
hoef je niet ook geen netwerk kabel aan 
te sluiten. Je kunt de dop die de hdmi
aansluiting beschermt niet achterop de 
stick klikken. Om te voorkomen dat we 
die kwijtraakten, hebben we er een klein 
gaatje in geboord en bevestigden we de 
dop met een koordje aan de stick. 

Zodra je de randapparatuur op de 
stick hebt aangesloten, moet je eerst 
het scherm aanzetten voordat je de 
Chromebit in de hdmi-aansluiting 
steekt. De stick kan dan de maximale 
resolutie en de beeldverhouding voor 
de monitoren detecteren. De maximale 
resolutie die de Chromebit ondersteunt, 
is 1080p. Het apparaatje heeft geen 
power-knop - zodra je er de stroom
kabel insteekt, gaat de Chromebit aan. 

DE SOFTWARE 
Chrome OS gebruikt een mechanisme 
dat op images is gebaseerd en zichzelf 
automatisch bijwerkt naar de nieuwste 

versie na een reboot van het systeem, 
Hierdoor hoef je het systeem niet zelf 
te updaten. Het is hetzelfde besturings
systeem dat op Chromebooks draait. 
Dat betekent dat applicaties in een 
browser draaien, dat het snel en modern 
is en dat het gewoonweg werkt. 

Je kunt Google Docs, Microsoft 
Office en Apple's Pages gebruiken, 
maar ook films kijken met Netflix, soci
alizen op Facebook of (video)bellen met 
Hangouts. Alles wat je op een desktop
pc in de browser Chrome kunt doen, 
kan ook met de Chromebit. Chrome OS 
is met name bedoeld voor werken in de 
cloud. Maar omdat Google offline func
tionaliteit aan het besturingssysteem 
heeft toegevoegd, kun je gewoon door
gaan met werken als er geen internet
verbinding is. Het bestandsbeheer van 
Chrome OS ondersteunt nu het moun
ten van andere schijven, die bijvoorbeeld 
op een server of een NAS in je thuis
netwerk staan. Nadat je zo'n station 
gemount hebt. kun je de muziek, films 
en afbeeldingen afspelen die erop staan 
en kun je de documenten op die stations 
openen en bewerken. 

VOOR WIE IS DE CHROMEBIT? 
De Chromebit is voor iedereen die zijn 
computer gebruikt om te internetten, 
emails te beantwoorden, documenten 
te bewerken en met vrienden te chat
ten. Omdat hij onder andere full hd
films probleemloos afspeelt, is het een 
mediaspeler voor thuis en onderweg. 
Het is zelfs een perfect apparaat voor 
zakelijke gebruikers die het bedrijfsnet
werk via een browser benaderen, want 
ze hoeven niet bang te zijn voor virus
sen. Hoewel je de Chromebit makkelijk 
mee op reis kunt nemen, is het geen ide
ale reisgenoot, want je hebt nog wel een 
toetsenbord, monitor en muis nodig. 

mark.vansommeren@chip.nl 



RAZER LEVIATHAN MINI 

Bombastisch geluid 

D e  speakers van d e  Leviathan Mini zitten 
in een rechthoekige carbon behuizing 
met roosters aan de voor- en achterkant. 
Er zitten twee naar voren gerichte 45mm 
drivers in en twee passieve radiators van 

40 x 70 mmo Je kunt je toestel aansluiten 
met een audiokabel, maar ook via Blu
etooth. Pairen gaat gemakkelijk via NFC. 

Bovenop zitten twee volumeknop
pen en een synchronisatieknop. Met die 
laatste kun je een tweede Leviathan Mini 
koppelen zodat ze samen stereogeluid 
kunnen weergeven. Aan de rechterzijkant 
zitten een powerknop, een Bluetooth
knop, een 3,5mm-jack en een microUSB
port waarop je de lader aansluit. 

De Leviathan Mini produceert zeer 
stevige lage en middentonen, maar in de 
hoge tonen ontbreekt het aan helderheid. 
We moesten het geluid op het afspeelap
paraat bijstellen voordat het naar onze 
smaak was. 

o Ultra-draagbaar, pairt met tweede 
toestel ,  robuust en vol geluid 

o Pairen van twee speakers kan 
problematisch zijn 

De 2600mAh-accu levert genoeg stroom 
zodat je acht tot tien uur naar muziek 
kunt luisteren. Hoe lang precies, is afhan
kelijk van het geluidsvolume. In de stand
bymodus houdt de accu het bijna twintig 
uur vol. 

Wanneer je de speaker voor het eerst 
opstart, start hij in de pairing mode. 
Nadat je de eerste speaker gepaired 
hebt, kun je een tweede toevoegen met 
combo play. Zodra dat gebeurd is, stem 
je de speakers op elkaar af door de knop
pen volume up en volume down tegelij
kertijd in te drukken. 

SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS M2 AEBT 

Draadloos luistergenot 
De Momentum Wireless van Sennheiser 
is een luxe bluetooth hoofdtelefoon. De 
meegeleverde handleiding bestaat uit 
een schematische weergave met afbeel
dingen die voor eenvoudige handelingen 
genoeg informatie geven, maar tekort
schieten bij de meer gecompliceerde 
taken zoals het controleren van het bat
terijniveau of het pairen via bluetooth. 
Een uitgebreide Nederlandstalige hand-

S E N N H E I S E R  M O M ENTUM WIRELESS 

BEDORDELING ••••• 
PPRIJS/PRESTATIE voldoende 

INFO www sennheisernl 
PRIJS ca 'lSO euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

BLUETDDTH-VERSIE Bluetooth 'l 0 + EOR 
IMPEDANTIE 'l80 ohm 
AANSLUITING [OPLADEN) US8 
FREQUENTIEBEREIK 16Hz - 22kHz 
ACCUDUUR ca. 22 uur 

leiding in pdf-formaat is gelukkig wel te 
downloaden op de site van Sennheiser. 
Hierin vind je ook de uitleg van de knopjes 
op de zijkant van de rechter oorschelp. 
Deze zijn essentieel voor het bedienen 
van de hoofdtelefoon. De bediening met 
de multifunctionele toets aan de rechter 
oorschelp werkt erg makkelijk en snel. 
Zo kun je bijvoorbeeld het batterijniveau 
controleren door drie maal op de knop te 
drukken. Een Engelstalige stem vertelt je 
dan hoeveel uur je de hoofdtelefoon nog 
kunt gebruiken. Opladen geschiedt overi
gens met behulp van een usb-kabel. Ook 
kun je er de muziek mee bedienen als je 
via bluetooth verbonden bent met het 
mobiele apparaat. 

De noise cancelling is fenomenaal .  
Dit is te danken aan de NoiseGardl 
digital-techniek, die het omgevingsge
luid dat dicht bij de oren in de oorschelp 
hoorbaar is, analyseert met twee paar 
interne en externe microfoontjes. De 
noise-cancelling kan overigens niet uit-

RAZER LEVIATHAN M I N I  

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

TECHNISCHE GEGEVENS 

BLUETOOTH-AFSTAND 

COMBO PLAY-AFSTAND 

ACCUDUUR [AUDIO) 

••••• 
voldoende 

www razernl 
ca 155 euro 

10 meter 
'l meter 

8 tot 10 uur 
VERBINDING Bluetooth 'l 0 met APTX 
AFMETINGEN [PER ADAPTER) 55 ' 55 • 1B5 mm 
GEWICHT [PER ADAPTER) 538 9 

CONCLUSIE De draagbare Bluetooth
speaker Razer Leviathan Mini is een 
goede keuze als je van geluid met diepe 
en zware tonen houdt. Wanneer je het 
geluid op het afspeelapparaat bijregelt. 
zijn de hoge tonen ook oké. 

mark.vansommeren@chip.nl 

o Noise cancelling, 
bediening 

o Duur, mist wat 
helderheid 

geschakeld worden. De hoofdtelefoon 
bevat een audio-ingang, zodat je hem 
met een kabeltje kunt verbinden met je 
telefoon of stereo-versterker. De lederen 
hoofdband en de zachte oorschelpen zijn 
comfortabel, ook met een bril, al ervaar 
je wat druk op je oren. De geluidskwali
teit van de hoofdtelefoon is prima, maar 
het geluid is wel enigszins gekleurd. Over 
het algemeen mis je wat helderheid in de 
klank. Wellicht is dat toch te wijten aan de 
noise cancelling. 
CONCLUSIE De Sennheiser Momentum 
Wireless is een prima hoofdtelefoon 
die stevig geprijsd is. De handige bedie
ning en de uitstekende noise cancelling 
maken van deze hoofdtelefoon toch een 
aanrader. fhubers@fnl.nl 

13212016 31 



TEST & TECHNIEK 

OORD LlBERTO 825 

Senioren
telefoon 

Hardware 

Voor iedereen die het nog niet eerder 
aandurfde om aan de smartphone te 
beginnen, is er nu een ideaal toestel: de 

O O RD Ll BERTO 825 

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

•••• 
voldoende 

www.doronederland nl 
ca 300 euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

SCHERM 5 inch. 12BO • 720 pixels 
BESTURINGSSYSTEEM Android 5 1 1  
CPU Qualcom MSMB909 
VERBINDINGEN Bluetooth II O. wifi. nlc 
COMMUNICATIE 

CAMERA [ACHTER/VOOR] 
2 megapixel 
ACCUCAPACITEIT 

GPRS. 3G. liG 
B megapixel l 

2000 mAh 
OPSLAGRUIMTE MicroSO-kaart (max 6LJ GB] 
AFMETINGEN/GEWICHT 1'!6 • 73 • 10 mm 1 159 9 

O-LiNK OWA-192 

Snel wifi-bolletje 
De bolvormige DWA-192 van D-Link is de 
eerste wifi-adapter die met drie MIMO
streams werkt. Zo moet hij op de 2.4GHz
band maximaal 450 Mbitls bruto kun
nen halen en op 5 GHz zelfs 1300 Mbitls. 
Gelukkig werkt de adapter - in tegenstel
ling tot veel concurrenten - op alle 19 
toegestane 5GHz-kanalen (36 tot 140). 
Via een meegeleverd USB 3.0-kabeltje 
maakt de adapter verbinding met de pc 
en betrekt daarvan ook meteen stroom. 
Voor de pc zijn er drivers vanaf Windows 
7 en voor de Mac tot en met OS X 10.10 
(Yosemite); ondersteuning voor EI Capi-

Doro Liberto 825. Deze Android-smart
phone is afgestemd op de oudere mens. 
Het scherm is groot. zodat er ruimte is 
voor grote, duidelijke letters. En omdat 
het toestel échte knoppen in plaats van 
aanraakvlakken heeft. is het gemakke
lijker te bedienen. Gehannes met een 
oplaadsnoer is overbodig, want er wordt 
een oplader meegeleverd waar de tele
foon in zijn geheel in past. Wanneer je het 
toestel voor het eerst inschakelt. helpt 
het je stap voor stap op weg. Desgewenst 
krijg je zelfs uitleg over hoe je moet scrol
len en vegen. 

Op het toestel staan speciale apps 
waarmee je contact kunt houden met 
familie en vrienden, of hun hulp kunt 
inroepen. Aan de achterkant van het toe
stel zit zelfs een assistentieknop waar
mee je een luid alarm kunt laten klinken 
of een bericht kunt versturen naar een 
van tevoren ingesteld nummer, of belde. 
Een nadeel is dat de personen die je als 
helpers instelt, bepaalde gebruiksinfor
matie kunnen zien, zoals je uitgaande 
oproepen en je oproeplog. Deze inbreuk 

tan (10.11) volgt binnenkort. 
Samen met de wifi-router Asus RT

AC66U toonde de DWA-192 in de test 
een goede performance; de richting 
speelde daarbij amper een rol. Bij ac-wifi 
was de snelheid over korte afstand zoals 
gebruikelijk nog best hoog als gegevens 
over meerdere TCP-verbindingen tege
lijk liepen (645 tegenover 352 Mbitls). 
Met onze usb-meetadapter konden we 
het stroomverbruik op 5 GHz alleen bij 
idle goed meten. Volgens de specifica
ties moet het bolletje hooguit 4.4 watt 
verbruiken. Uitgaande van 2.4 GHz (2,6 
watt) schatten we, rekening houdend 
met het idle verschil, dat er voor het zen
den over de 5GHz-band zo'n 3,3 watt 
nodig is. 

Vanwege het relatief hoge verbruik 
in idle is de adapter meer geschikt voor 
vaste computers en laptops die op een 
doek met USB 3.0 werken. Dankzij de 
hoge draadloze prestaties is de DWA-192 
dan een goede aankoop. 

o Makkelijke installatie, uitstekende door
voersnelheden, breed prestatiebereik 

OPrijs, afmetingen 
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o Duidelijke 
bediening, goed 
ontwerp 

o Hier en daar wat 
betuttelend 

op je privacy gaat wellicht wat te ver. 
Het toestel draait op Android 5.1.1 

en je kunt gewoon apps uit de Play 
Store installeren. De bediening is ech
ter behoorlijk aangepast. Zo vind je op 
veel schermen een knop »Ik wil graag«, 
die je helpt bij veel voorkomende taken 
zoals»Nieuwe app(s) toevoegen«. 
CONCLUSIE De Doro Liberto 825 is een 
ideaal toestel voor ouderen die extra hulp 
van hun omgeving kunnen gebruiken. 
Ben je al gewend om met Android te wer
ken, dan vind je veel opties op dit toestel 
wellicht betuttelend. 

redactie@chip.nl 

BEOORDELING •••• 
PRIJS/PRESTATIE voldoende 
INFO www DUNK nl 
PRIJS ca 60 euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

BESTURINGSSYSTEEM Windows va. 7. OS X 10 7 
t/m 10 10 
CHIP 

LEDS 

AANSLUmNGEN 

VERBINDINGEN 

RTLBB1LJAU 
Voeding. WPS. status 

1x microUSB 3 0  
wlli B02 lln-LJ50/ac-1300. 

dualband. WPS 
WIFI 2,II GHZ (D1CHTBIJ/2DM) 

100 I BO-109 Mbit/s ( ++ ] 
WIFI S GHZ 
(DICHTBIJ/20M) 

STROOMVERBRUIK IDLE 
(2,11 GHZ/S GHZ) 

252 / 103-199 Mbit/s ( + ] 

1.2 watt 1 1. 9 watt 

CONCLUSIE Met de D-Link DWA-192 usb
adapter geef je vaste computers een 
boost met snelle wifi-cellen die dankzij 
drie MIMO-streams data verzenden met 
maximaal 1300 Mbitls bruto. Handig 
voor zware netwerktaken zoals video
streaming en online gamen. 

redactie@chip.nl 



POLAR A360 

Praktische fitnesstracker 

De Polar A360 is een handige fit
nesstracker met een kleurentouch
screen van 160 bij 80 pixels. Het is een 
klein apparaatje, dat je eenvoudig in 
een kleiner of groter bandje kunt stop
pen dat in meerdere kleuren verkrijg
baar is. Het zachte, kunststof bandje 
moet namelijk wel goed om je pols pas-

POLAR A360 

BEOOROELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

TECHNISCHE GEGEVENS 

•••• 
goed 

WVffl polar nl 
ca. 190 euro 

COMPATIBILITEIT 

ACCUCAPACITEIT 

vanaf iOS 7 of Android 'I 3 
100 mAh 

ACCUDUUR 336 uren [zonder hartslagmeter) 
AFMETINGEN 23.5 ' 13.5 mm 
GEWICHT [PER ADAPTER) 33.7 g 

sen, zodat de ingebouwde hartslagme
ter zijn werk kan doen. 

De Polar A360 heeft één knopje 
links onder naast het scherm. Daarmee 
schakel je de display in of geef je hand
matig de opdracht om de verzamelde 
data te synchroniserende met de bijbe
horende app op je smartphone. Je kunt 
het scherm overigens ook inschakelen 
door de pols naar je toe te draaien. 

De tracker maakt via Bluetooth ver
binding met je smartphone. Wanneer 
die eenmaal is ingesteld, is er geen con
stante verbinding tussen beide appa
raten, maar wordt er automatisch van 
tijd tot tijd gesynchroniseerd. Open je 
de app, dan verschijnt de melding dat je 
het best eerst handmatig kun synchro
niseren. Zolang je de Polar omhoudt. 
registreert hij dag en nacht hoeveel je 
loopt. zit. rent. fietst en slaapt. Omdat 
er geen gps op zit. kun je naderhand 

o Prima hartslagmeting, accuduur, 
kleurentouchscreen 

o Geen gps, app mag uitgebreider, 
koppeling met andere apps 

niet nagaan waar je die activiteiten 
hebt verricht. Op de display zie je wat je 
nog moet doen om een gesteld doel te 
bereiken. Als je de hartslagmeter acti
veert, raakt de accu sneller leeg. 
CONCLUSIE De app mag wat uitgebrei
der zijn en koppelen met andere (sport) 
apps zou een welkome toevoeging zijn. 
Voor de rest doet de Polar A360 wat hij 
belooft en dat doet hij goed. 

maurice.snijders@fnl.nl 
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TEST & TECH N IEK Hardware 

SAMSUNG GALAXY A3 [2016] 

A-instapper 

De nieuwe versie van de Samsung 
Galaxy A3 wordt inofficieel als de 
nieuwe Samsung Galaxy S6 mini 
behandeld. Zijn 4,7-inch scherm is dui
delijk kleiner dan de 5,2-inch van de A5 

SAMSUNG  GALAXY A3 (2016) 

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

•••• 
goed 

www samsung nl 
ca 290 euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

BESTURINGSSYSTEEM 
Android 5.1 met Samsung TouchWiz 

CAMERA (FRONT/BACK) 5 1 13 megapixel 
DISPLAY q,7 inch 1 720'1280 pixels 
ACCUDUUR (GESPREK/ONLINE) 6:2q 1 10.50 u 
AANSLUmNGEN microUSB 2 0, ac-WLAN, 

61uetooth q.l, NFC, ANT + 
GEHEUGEN (VRIJ/EXT) 51,5 GB I microSO 
AFMETINGEN/GEWICHT 6,6-13,q-0.8 cm 1 133 9 

D-LlNK DHP-701AV 

(2016). De A3 heeft een wat mindere 
uitrusting, maar kost ook negentig euro 
minder dan de grotere A5. 

Op de afwerking is niets aan te 
merken. De display is ingebed in een 
elegante aluminium behuizing van 8 
millimeter dik. Helaas steekt de camera 
op de achterzijde een stukje uit. De 
oled-display heeft een resolutie van 
720 x 1280 pixels en een goede pixel
dichtheid van 313 ppi. Het beeld is dus 
wel scherp, al hadden we liever een full 
hd-resolutie gezien. Met een lichtop
brengst van 436 cd/m2 is het scherm 
voldoende helder. De 13-megapixel
camera maakt scherpe en gedetail
leerde foto's, maar heeft geen beeld
stabilisator. Een groot deel van het 16 
GB interne geheugen wordt ingenomen 
door Android, Samsung TouchWiz en 
heel veel apps. De opslagruimte van 1,5 
GB die overblijft, is onacceptabel klein 
en zonder microSD-kaart is de smart
phone bijna niet te gebruiken. 

De Samsung Exynos 7578-proces
sor is net niet krachtig genoeg wan-

Met LIDO Mbps door het stopcontact 
Zoals alle powerline-adapters is de 
DHP-701AV-kit eenvoudig te installe
ren. Je sluit de eerste adapter met een 
netwerkkabel aan op je router, daarna 
sluit je de andere aan op een toestel 
met een netwerkpoort, zoals een pc. 
printer, spelconsole, televisie of zelfs 
een draadloos toegangspunt. Daarna 
stop je beide adapters in een stopcon
tact en ben je klaar. De powerline-Ied 
geeft met kleuren aan hoe goed de ver
binding is. Rood is voldoende, oranje is 
goed en groen is uitstekend. Als er geen 
signaal of een slecht signaal is, brandt 
de led niet. 

We testten de adapters in stop
contacten die vier meter van elkaar 
verwijderd waren. Hierbij maten we 
een doorvoersnelheid van bijna 400 
Mbitls. Dat is niet zo snel als de maxi
male theoretische snelheid van de 
AV2 2000, maar wel veel sneller dan 
een ethernetaansluiting van 100Mbps. 
Overigens is de snelheid net als bij alle 
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powerlines afhankelijk van de kwal iteit 
van de bedrading in je huis. 

De adapters van deze kit zijn zo 
groot dat ze een naastgelegen stop
contact blokkeren. Dit is zeker jammer 
aangezien ze geen geïntegreerd stop
contact hebben. Heb je een stopcon
tact op de beoogde aansluitplek nodig, 
dan kun je beter een Netgear PLP1200 
kiezen. Die is maar ca. 10 Mbps trager 
en heeft wel een doorge-
voerde stekker. 
CONCLUSIE De D-Link 
DHP-701AV is de snelste 
powerline-kit op de markt, 
maar hij haalt bij lange na 
niet de geadverteerde snel
heid van 2000 Mbit/s. ln de 
praktijk blijft er een vijfde, 
ca. 400 Mbit/s, van over. 
mark.vansommeren@chip.nl 

o Snelheid, makkelijke installatie 
o Formaat, geen doorgevoerde stekker 

o Afwerking, NFC, accu
duur, prijs-prestatie
verhouding 

o Slechts 1,5 GB geheu
gen beschikbaar, geen 
vingerprintsensor 

neer veeleisende games 
of apps tegelijk geopend 
zijn. Dan hapert het toe
stel. De Galaxy A3 onder
steunt LTE Cat 4 en NFC, 
maar heeft geen vinger
printsensor of snellaad
functie. Bij het telefoneren houdt hij het 
6:24 uren vol, bij het surfen stopt die er 
pas na 10:50 uren mee. 

CONCLUSIE De elegante Galaxy A3 
(2016) is onberispelijk afgewerkt 
en heeft een uitstekende accuduur. 
Samsung heeft eindelijk een microSD
slot geïntegreerd. De prestaties en 
functies zijn wat minder. 

mark.vansommeren@chip.nl 

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

voldoende 
wwwdlinknl 
ca. 100 euro 

TECHNISCHE GEGEVENS 

POWERLINE FREQUENTIEBAND 2 MHz tot 86 MHz 
GEMETEN SNELHEID (MAX) 396.7 Mblt/s 
LEOS Voeding. ethernet. powerhne 
BEVEILIGING 128-bit AES gegevensversleuteling 
AANSLUmNGEN Gigabit Ethernet LAN-poort 
STROOMVERBRUIK 5,2 watt 
AFMETINGEN (PER ADAPTER) 82 • 65 - qO mm 
GEWICHT (PER ADAPTER) 150 9 

-

AV2 2000 _ 



APPLE TV 1I 

Toekomst-tv 

D at de Apple TV 4 een product 
van de toekomst is. bewijst het 
installatieproces al. Je hoeft 

geen accountgegevens in te vullen. 
want als je je iPhone dichtbij het kastje 
houdt. worden die instellingen overge
nomen. Apps zoals YouTube en Netflix 
die op de oude Apple TV al geïnstal
leerd waren. moet je wel zelf nog 
installeren. Het tvOS met l ichte, trans
parante menu's en pictogrammen 
ziet er prachtig uit. De 3 D-filmcovers 
die mee bewegen als je er met de 
afstandsbediening overheen beweegt. 
geven een gevoel van diepte. 

CONCLUSIE 
Alle nieuwe functies en de 

eerste paar apps bieden 
wat ons betreft al genoeg 
redenen om de Apple T V  

4 aan te schaffen. zeker 
gezien de behoorlijk schappelijke instap
PrIJs. Bovendien zal de functional iteit de 
komende tijd alleen maar toenemen. als 
de App Store wordt gevuld met meer 
goede en nuttige apps en Siri uiteindelijk 
Nederlands ondersteunt. 

o Prachtige interface. apps. fijne 
afstandsbediening. ruime opslag 

o Siri nog niet in het Nederlands. 
wachten op meer apps 

APPLE TV l.I 

BEOOROELING 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

TECHNISCHE GEGEVENS 

••••• 
goed 

www apple nl 
ca lBO euro 

BESTURINGSSYSTE::,cEM-=--_____ tvOS 
PROCESSOR Sq-blts AB-processor 
SOFTWARE via App-store [games aanwezig) 
AANSLUITINGEN LAN [100 Mbitis). ac-wifi. 

Bluetooth. HOMI 
MEDIA-ONDERSTEUNING Netflix. YouTube. iTunes. 

mpq. H 26q etc. 
BEDIENING Afstandsbediening. smartphone. 

spraak 
STROOMVERBRUIK [STREAMING/STAND-BY) 

2.0 1 1.5 watt 
AFMETINGEN/GEWICHT 9.B � 9.8 � 3.5 cm I q25 g 

BEDIENING 
De Apple TV Remote 
werkt intuïtief en de paar 
knopjes hebben duide
lijke functies. Het gros 
van de navigatie doe je 
met het touch pad aan 
de bovenkant. dat geluk
kig een fysieke klik heeft. Dat werkt met 
name in games duidelijker en betrouw
baarder. Het touchpad maakt onder
scheid tussen snel of langzaam vegen.  
zodat je nauwkeurig door menu's of 
films scrolt. Als je door lange lijsten 
scrolt. mis je het continue scrollen zoals 
op de oude Apple TV. De Remote heeft 
een gyroscoop en acceleratie meters. 
waardoor je deze in games kunt gebrui
ken. Het typen van tekst is irritant. 
omdat je door een lange lijst met letters 
moet vegen. Helaas werkt de scherm
toetsenbord-app Remote niet met de 
nieuwe Apple TV. 

GAMES EN SLIM OPSLAGBEHEER 
Apps mogen maximaal 200 M8 groot 
zijn bij de initiële download. Tijdens het 
gebruik kunnen ze extra gegevens down
loaden. die tijdelijk bewaard worden. Als 
je bijvoorbeeld een tutorial in een game 
hebt afgerond. gooit de app deze direct 
weg. zodat hij geen opslag blijft opsnoe
pen. Hiervoor in de plaats kan de app 
alvast vervolglevels downloaden. Je kunt 
games spelen alsof ze compleet op de 
Apple TV staan en je hoeft nooit te wach
ten tot er extra materiaal is gedownload. 

Na de lancering van de Apple TV 4 
stonden er leuke spellen in de Store, 
zoals Rayman Adventures, Asphalt 8 en 
Does not Commute. Deze laatste game 
bewijst dat het overzetten van games niet 
genoeg is voor een goede tv-app. Het spel 
is op de iPhone en de iPad leuk. maar met 
de TV Remote zijn de auto's moeilijk te 
besturen. Doordat je apps zo gemakkelijk 
kunt overzetten. kun je een app op zowel 
de iPhone. iPad als Apple TV gebruiken. 
Dit betekent dat je op je iPhone een spel 
kunt beginnen en dan op de tv verder 
kunt spelen. De Apple TV ondersteunt 
controllers. maar alle games móéten 
ook bedienbaar zijn met de officiële TV 
Remote. Dat betekent dat de games op 
het niveau 'casual' blijven hangen. 

ANDERE APPS 
Apple droomt van een toekomst waarin 
je losse zenders kunt kopen als een soort 
Netflix. Je betaalt dus geen dertig euro 
per maand voor alle Nederlandse zen
ders. maar koopt een abonnement op de 
NPO en RTL4 waarvan je altijd alle con
tent kunt bekijken. S8S6 en NETS laat je 
lekker links liggen als je die niet interes
sant vindt. In Amerika heeft Apple de eer
ste zenders al aan boord. Het duurt nog 
even voor we in Europa zo ver zijn. maar 
het is een interessant toekomstperspec
tief. Waar onze zenderbazen ons al wel 
spoedig mee kunnen plezieren. is als ze 
hun Uitzending Gemist-apps in de TV 
App Store uitbrengen. Dat zijn de apps 
die de Apple TV nog meer waarde geven. 

SIRI 
De andere grote pijler van de Apple TV 
is Siri. dat helaas nog niet in het Neder
lands werkt. Als je met de Engelstalige 
Siri hebt gespeeld. merk je meteen de 
meerwaarde. 'Wat zei ze?' en de film 
springt tien seconden terug en laat voor 
die tien tellen even de ondertiteling zien. 
'Spoel twintig minuten vooruit'. 'Toon me 
leuke kinderfilms: 'Toon me alle films met 
Daniel Craig: Dit gemis kan 
met een softwareupdate 
worden opgelost. want de 
Apple TV Remote is pre
cies dezelfde afstandsbe
diening als de Siri Remote. 
Apple heeft trouwens een 
goede reden om Siri nog 
niet bij ons te lanceren. 
want ze krijgt nog een cur
sus hoe je Engelse filmtitels 
en acteurs in het Neder
lands uitspreekt. Als dat 
niet werkt. was Siri uitge
lopen op een teleurstelling. 
Nu moeten we even wach
ten tot ze goed genoeg is. 

daan.jeuken@fnl.nl 
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TEST & TECHNIEK Software 

lOS 9.3 

Beter slapen met Night Shift 

Onlangs is een nieuwe versie van iOS 
verschenen. Deze versie 9.3 is beschik
baar op de iPhone 4S of nieuwer, iPad 
2 of nieuwer en de iPod touch (vijfde 
en zesde generatie). Apple heeft een 
aantal opvallende functies aan 9.3 
toegevoegd. Met de speciale nacht
modus Night Shift beperk je de hoe
veelheid blauw licht op het scherm. Je 
apparaat houdt in de gaten wanneer 
de zon opkomt en weer ondergaat en 
past daar de kleurtemperatuur van het 
scherm op aan. Dit houdt i n  dat het 
scherm 's avonds laat een gele waas 
krijgt, wat volgens Apple bijdraagt 

l O S  9 .3 

BEOORDELING •••• 
PRIJS/PRESTATIE N VT 
INFO www apple nl 
PRIJS gratis 

ASHAMPOO HOME DESIGNER PRO 3 

aan een betere nachtrust. Voortaan 
kun je notities bevei l igen met een 
wachtwoord of vingerafdruk als je een 
apparaat met Touch 10 hebt. Verder 
ondersteunt de n ieuwste iOS-versie 
een aantal speciale apps voor het 
onderwijs. Een daarvan is Klaslokaal, 
waarmee een docent een app of web
site kan laten zien op iedere tablet in 
het lokaal. Deze apps worden echter 
niet standaard geïnstal leerd. Verder 
zijn er extra 30 Touch-functies aan iOS 
toegevoegd. Je kunt nu bijvoorbeeld 
door hard te tikken op de App Store 
en 'Werk alle bij' te kiezen meteen 
alle apps bijwerken .  Daarnaast kun je 
met 30 Touch bij de app Instellingen 
snel Bluetooth of wifi aan- en uitzet
ten. Verder synchroniseert iBooks nu 
ook content die n iet afkomstig is van 
Apple zelf, zoals pdf-bestanden. De 
app Gezondheid o ndersteunt apps van 
derden beter en Carplay is verbeterd. 

Voor hobby-architecten 
Met Home Designer Pro 3 ontwerp je 
zowel de binnenkant als de buitenkant 
van huizen die je gedetailleerd kunt 
vormgeven. Er zijn drie verschillende 
weergaven: 20, 30 en doorsnede. De 
objectencatalogus is zeer uitgebreid en 
de objecten zijn exact aan te passen op 
grootte. Het programmabestand dat je 
moet downloaden, is fors en neemt maar 
liefst 1,8 gigabyte ruimte op de harde 
schijf in. 

Wanneer je het programma voor 
de eerste keer start, kun je kiezen om 

..... 

<b!OIlle. DESIGNER 
1=\0 3 
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eerst online ver
schillende tutorials 
bekijken. Als je nog 
nooit met een CAD
programma hebt 
gewerkt, is dat geen 
overbodige luxe! 
Ook kun je verschil
lende voorbeelden 
van bouwprojecten 

en van de 'Bouwassistent' gebruiken. 
Weliswaar is het programma bedoeld 
voor beginners op CAD-gebied, maar je 
moet wel weten hoe je de eerste stap
pen zet met dit technische programma. 
De interface is door de grote hoeveelheid 
opties nogal onoverzichtelijk en het kost 
enige tijd voor je daaraan gewend bent. 
De omvangrijke Help-functie is daarbij 
onontbeerlijk. Zoals we wel vaker zien bij 
software van het Duitse bedrijf Asham
poo, is de interface slordig vertaald naar 
Nederlands. Niet alleen zijn enkele menu
items nog Duitstalig, ook zijn alle items 
van de catalogus in het Engels. 

Gebouwen of aparte ruimtes inclu
sief inrichting kunnen vrij eenvoudig 
bij elkaar worden geklikt, waarna je de 
precieze maten specificeert. De geïn
tegreerde projectassistent helpt je bij 
formaliteiten zoals het invoeren van 
gegevens voor de aannemer, het aantal 
verdiepingen in je design of de specifica-

CONCLUSIE De nieuwe versie van iOS 
heeft een aantal handige, nieuwe fea
tures. Het beveiligen van je notities en 
de nieuwe 30 Touch-functies zijn een 
welkome aanvulling. Het is nog steeds 
niet mogelijk om foto's of je mail met 
een wachtwoord of Touch 10 te bevei
ligen, behalve via een omweg met de 
functie Beperkingen. 

redacti elQl[;hip.nl 

o Betere synchronisatie van iBooks. 
beveiliging notities 

o Crashende apps 

ASHAMPOO H O M E  DES I GNER PRO 3 

BEOORDELING 

PRIJS/PRESTATIE 

•••• 
goed 

INFO wwwashampoo nl 
PRIJS qO euro 
BESTURINGSSYSTEEM Wmdows XP en hoger 
TAAL Nederlands 

o Handige assistenten, uitgebreide 
catalogus 

o Slordige vertaling 

ties van het dakontwerp. Home Desig
ner Pro 3 is natuurlijk geen vervanging 
voor een programma zoals AutoCAD, 
maar voor simpelere klusjes zoals een 
verhuizing of make-over van je huis is 
het toereikend. 
CONCLUSIE Home Designer Pro 3 van 
Ashampoo is een uitgebreid programma 
voor technisch onderlegde mensen die 
het leuk vinden om huizen te ontwerpen. 
Als je er eenmaal aan gewend bent. ont
dek je pas echt de geavanceerde moge
lijkheden van het programma. 

fhubers@fn l .nl 



ARTIPIC PHOTO EDITOR 

Net als Photoshop 

Het opgeruimde uiterlijk van het foto

bewerkingsprogramma Artipic valt 

meteen op. Omdat de interface veel 

weg heeft van bekende professionele 

fotopakketten zoals Photoshop, is het 

programma erg gebruikersvriendelijk. 

Vooral als je al een keer met de software 

van Adobe hebt gewerkt voel je je met

een thuis en kun je gelijk aan de slag. 

Verder heeft het programma genoeg 

functies om je foto's te bewerken en 

doet het niet onder voor duurdere pak

ketten. Natuurlijk heeft het programma 

ARTIP IC  PHOTO E D IT O R  

BEOOROEUNG •••• 
PRIJS/PRESTATIE Goed 
INFO www.artipic.com 
PRIJS 30 euro 
SYSTEEM Windows vanaf 7. 

OS X Yosemite / EI Capitan 
TAAL Engels 

UBUNTU 1S.01l LTS 

niet alle geavanceerde functies van de 

nieuwste Photoshop, maar daar is de 

prijs ook naar. 

Artipic Photo Editor heeft alle tools 

die je van een fotobewerkingspro

gramma mag verwachten en de ver

schillende functies zijn eenvoudig te 

vinden. Wanneer je een functie selec

teert, kun je in het bijbehorende venster 

de eigenschappen razendsnel aanpas

sen. Aanpassingen kun je in verschil

lende lagen opslaan, zodat je de stap

pen weer eenvoudig ongedaan kunt 

maken of verwijderen. Erg handig is de 

batchfunctie, waarmee je een bewer

king op meerdere foto's kunt uitvoe

ren. Daarnaast kun je in de zijbalk los

staande vensters eenvoudig ordenen, 

zodat de interface opgeruimd blijft. 

Het programma is lekker snel en 

voert alle bewerkingen vlot uit. Alleen 

veeleisende aanpassingen op grote 

foto's zorgen voor enige vertraging. De 

Aftellen naar Xenial Xerus 
De nieuwste release van Ubuntu, ver

sie 16.04 LTS, met de codenaam 'Xenial 

Xerus' komt op 21 april uit. ongeveer 

één week na deze CHIP. Gelukkig brengt 

Canonical ook bètaversies uit. zodat we 

nu al kunnen zien wat de nieuwe versie

biedt. 

En die versie belooft wat: som

mige berichten spreken al van 'de beste 

release in jaren' en dat is vooral omdat 

Canonical op verzoek van veel gebruikers 

eindelijk besloten heeft de controversi

ele online-zoekfunctie van Unity 7 uit te 

schakelen. Deze functie werd ook wel 

de 'Ubuntu-spyware' genoemd, want als 

een gebruiker in eigen, lokale bestanden 

ging zoeken, werd de zoekstring óók naar 

Canonical doorgestuurd. Dergelijke pri

vacyschendingen zijn nu verleden tijd. 

In Ubuntu 16.04 schijnen nog meer 

zaken te verdwijnen, zoals de stan

daarddriver voor AMD-gpu's, de cd/dvd

brandsoftware Brasero en het chatpro-

gramma Empathy. Aan de andere komen 

er ook weer dingen voor terug, zoals 

een nieuw icon-pack. En zoals altijd kun 

je rekenen op de meest recente versies 

van software en tools die al sinds jaar en 

dag bij het besturingssysteem zijn inbe

grepen, zoals LibreOffice 5.1 en Mozilla 

Thunderbird 45.0 - die laatste al dan niet 

met GTK3-integratie. 

Unity blijft de interface van het bestu

ringssysteem. Nieuw is onder andere 

dat je de Unity Launcher naar de onder

rand van het scherm kunt verplaatsen 

en met de file manager kunt integreren. 

Een andere nuttige interface-aanpassing 

is de zichtbaarheid van menu's, die je 

instelt in het venster »Appearance«. De 

instelling kent twee opties: »Always dis

played« en »Displayed on mouse hove

ring«, die handig zijn als je op een groot 

scherm de menu's in beeld wilt houden of 

andersom als je op een klein scherm de 

werkruimte wilt vergroten. 

o Overzichtelijk, veel functies 

o Langzamer bij complexe bewerkingen 

volledige versie van het programma 

kost je net geen dertig euro. Er is een 

gratis versie waarmee je de software 

dertig dagen kunt uitproberen. Helaas 

is de interface niet beschikbaar in het 

Nederlands, maar er komen regelmatig 

nieuwe vertalingen bij. 

CONCLUSIE Artipic Photo Editor is een 

uitstekend foto bewerkingsprogramma 

dat veel l ijkt op bekende, duurdere 

pakketten. Ook voor beginners is de 

software een uitstekende keuze. Voor 

de prijs hoef je het in ieder geval niet te 

laten. redactie@ chip.nl 

Tot slot wordt Ubuntu 16.04 Xenial Xerus 

uitgebracht als een LTS-release, wat 

inhoudt dat deze versie de komende vijf 

jaren op ondersteuning mag rekenen. 

CONCLUSIE Ubuntu 16.04 is een release 

om naar uit te kijken. fred.vanlierop@chip.nl 

UBUNTU 16.0Ll  LTS 

BEOORDEUNG 

PRIJS/PRESTATIE 

INFO 

PRIJS 

• ••• 
N VT 

www canonical com 
gratis 

o Verbeterde privacy, veel kleine ver

beteringen 

o Open source drivers nodig voor 

AMD-gpu's 
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TEST & TECHNIEK Games 

FARCY PRIMAl 

Bekende game in 
• • •  

een nieuw Jasje 

De gameserie FarCry staat bekend om 

zijn mooie werelden en grafische pracht. 

Dit deel is wat dat betreft geen uitzon

dering, want wederom weet Ubisoft 

een prachtige en levendige wereld op 

het scherm te toveren. In FarCry Primal 

kun je echter niet met auto's en vuurwa

pens aan de slag, omdat de game zich 

FAR CRY P R I MAL  

BEOOROElING 

UITGEVER 

PRIJS 

MINIMALE SYSTEEMEISEN 

• Intel Care 13-550. qGB RAM 

••• 
Ublsa t 

vanaf 60 euro 

• GeFarce GTX q60 af Radeon HO 5770 

VERKRIJGBAAR VOOR 

• PC. PSq. Xbax one 

THE DlVISION 

o Mooie 

wereld 
O Missies 

kennen veel 

herhaling 

afspeelt tijdens de steentijd. Als speler 

neem je de rol op van de jager Takkar. 

die gestrand is in de vallei Oros nadat hij 

met zijn groep aangevallen werd door 

een sabeltandtijger. Je ontmoet Sayla 

en krijgt te horen dat de leden van de 

Wenja-stam weggejaagd zijn en dakloos 

rondzwerven in Oros. Aan jou de taak 

om de stam weer op te bouwen. 

Het eerste dat je opvalt aan FarCry 

Primal zijn de wapens. Er zitten geen 

geavanceerde geweren of pistolen in 

de game, maar je moet het doen met 

onder andere een knuppel en pijl en 

boog. De spullen die je hiervoor nodig 

hebt moet je zelf verzamelen. Daar

naast heb je in dit deel een jacht instinct 

waarmee je sporen van dieren en plan-

Knalfeest in New Vork 
Wanneer je The Division start, maak 

je een personage aan en kun je na 

een korte uitleg meteen aan de slag. 

Je doorloopt het verhaal aan de hand 

van een aantal hoofdmissies en een 

flinke hoeveelheid extra missies. De 

hoofdmissies zijn verplicht, maar bij 

de extra missies kun je zelf besl issen 

o Veel missies, prachtige stad 

o Dark Zone is klein, 

geen team deathmatch 
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welke je wel of niet doet. The Division 

heeft veel weg van Destiny, want deze 

consolegame had een vergelijkbare 

opzet. Nadat je alle verhaal missies 

hebt doorlopen en level dertig hebt 

bereikt, begint de game pas echt. 

Om je personage verder te verbete

ren moet je op zoek naar betere uit

rusting. Betere spullen kun je onder 

andere vinden door speciale vijanden 

te verslaan, extra moeil ijke missies te 

voltooien of door ze zelf te maken met 

speciale blauwdrukken. Het systeem 

steekt goed in elkaar: het is leuk om 

steeds meer uitrusting te verzamelen 

en je personage te verbeteren. 

Vrijwel elke missie in de game kun 

je samen met maximaal drie vrienden 

spelen. Dat maakt de meeste missies 

wel een stuk makkel ijker. De speciale 

uitdagingen zijn hierop een uitzonde

ring, want die zijn zelfs met drie andere 

spelers behoorlijk pittig. Behalve naar 

standaardlocaties, kun je ook naar 

ten kunt zien. Net als in vorige games 

moet je bepaalde plekken op de kaart 

innemen. Dit keer verover je geen radio

of klokkentorens, maar steek je een 

vreugdevuur aan. 

Tijdens de game krijg je steeds meer 

vaardigheden. Op den duur kun je zelfs 

sommige dieren temmen. Wanneer je 

eenmaal een van de grotere roofdieren, 

zoals een tijger, achter je aan hebt lopen 

vormen de meeste vijanden geen pro

bleem meer. Hierdoor wordt de game 

wel erg makkelijk. Na zo'n dertig uur 

kom je bij het einde van de game, maar 

je kunt daarna nog wel doorspelen en de 

wereld verder verkennen. FarCry Primal 

heeft echter geen multiplayermodus en 

dat is jammer. p lentjes@fnl .nl 

THE D IV IS IDN  

BEOORDELING 

UITGEVER 

PRIJS 

MINIMALE SYSTEEMEISEN 

• Intel Care i5-2qOo. 6GB RAM 

•••• 
Ublsaft 

vanaf 60 euro 

• GeForce GTX 560 of Radeon HO 7770 

VERKRIJGBAAR VOOR 

• PC. PSq. Xbox One 

een speciale 'Dark Zone'. In deze zone 

kun je nog meer uitrusting verdienen. 

Wanneer je echter een nieuw voorwerp 

vindt in deze zone, moet je eerst een 

helikopter oproepen en je spullen mee 

laten nemen voordat je ze mag houden 

en gebruiken. Het nadeel van deze zone 

is dat andere spelers je kunnen neer

schieten en je gevonden spullen mee 

kunnen nemen. Het is een leuk en span

nend idee, want je moet eigenlijk altijd 

op je hoede zijn. Het is al leen jammer 

dat er op dit moment teveel nadelen 

zitten aan het neerschieten van andere 

spelers, waardoor niemand het risico 

durft te lopen. plentjes@fnl.nl 
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The Westport Independent is een seri

euze game met sobere graphics. De 

game is stijlvol vormgegeven met een 

zwartwit weergave van bureau's, papie

ren en kranten. Het verhaal wordt tus

sendoor uiteengezet met de silhouet

ten van pratende figuren. 

THE WESTPDRT INDEPENDENT 

UITGEVER 

PRIJS 

Coffee Stain Studios 
10 euro (Steam) 

MINIMALE SVSTEEMEISEN 

• Moderne processor. 1GB RAM 
• OpenGL 1 0 video 

VERKRIJGBAAR VOOR: 

• PC. iOS. Android 

BEOORDELING ••••• 
C Interessant onderwerp, vaak her

speelbaar 

o Grafische stij l, sfeer is karig 

BATTLEFLEET GDTHIC ARMADA 

Je speelt de rol van hoofdredacteur van 

de krant Westport Independent. Het is 

1949 en het fictieve staatje Westport 

heeft net een burgeroorlog achter de 

rug. De loyalisten regeren het land, 

maar helemaal rustig is het niet, want 

een rebellenbeweging bl ijft actief in de 

fabrieks- en havendistricten. De rege

ring heeft onlangs de 'public culture 

bill' aangenomen, die de regering ver

regaande controle geeft over de pers. 

De wet gaat over twaalf weken in en tot 

die tijd is het aan hoofdredacteurs om 

geen opruiend materiaal te plaatsen en 

alleen de goedgekeurde berichten van 

de loyalisten te drukken. Maar of je je 

daaraan houdt, mag je natuurlijk zelf 

bepalen. 

Elke spelronde krijg je ruwe pers

berichten waarvan je de koppen kunt 

aanpassen en alinea's kunt wegstre-

Vliegende kathedralen 
In Batllefleet Gothic Armada ben je een 

ruimteadmiraal van de keizerlijke marine. 

Je moet een ernstig bedreigde sector van 

het rijk verdedigen tegen orks, chaosaan

bidders en muiters. Daarvoor krijg je het 

bevel over een vloot gigantische schepen 

die nog het meest lijken op vliegende 

kathedralen. De sfeer van het Warham

mer-bronmateriaal is prima ingevangen! 

Het verhaal klinkt behoorlijk gestoord, 

maar er zit een prima strategiespel ach

ter. Op de strategische kaart kies je een 

missie, bijvoorbeeld het beschermen van 

een bevoorradingskonvooi, waarna je 

je vloot samenstelt en gaat vechten. Je 

bestuurt je schepen op een tweedimensi

onaal vlak. Dat is niet helemaal realistisch 

in de ruimte, maar het speelt wel lekker. 

Je vloot bestaat uit een keur van kleine 

escorteschepen, kruisers, slagkruisers 

en gigantische slagschepen. Ze hebben 

allemaal hun sterke en zwakke punten 

en verschillende wapens en dat vergt tel

kens andere tactieken. Gelukkig kun je de 

aanvalsafstand en het aanvalsgedrag aan 

de KI overlaten zodat je niet continu hoeft 

te micromanagen. Dat geldt niet voor 

speciale aanvallen of enteringen want die 

moet je zelf starten en richten. Schepen 

hebben bovendien wel eens de neiging 

om uit zichzelf op avontuur te gaan als 

je ze niet in het oog houdt. Gelukkig kun 

je de tijd vertragen tijdens de gevechten 

om even het overzicht te krijgen en je vol

gende zet te plannen. 

pen. Op die manier pas je de toon van 

de berichten aan. Kies je om een kleine 

rel bij de haven weer te geven als een 

rechtvaardig protest van rebellen? Of 

vertel je dat heldhaftige politietroepen 

er een eind aan maakten? Als je klaar 

bent met bewerken schuif je de berich

ten naar de redacteurs, die de tekst 

uitwerken. Afhankelijk van hun eigen 

pol itieke oriëntatie voelen ze zich na 

verloop van tijd beter of slechter over 

de koers van de krant. Als je het echt 

te bont maakt kunnen ze berichten 

weigeren. 

Het spel draait vooral om de invloed 

die je als krant hebt op de beeldvor

ming van de lezers. Van de grafische 

stijl moet je houden en er wordt het 

nodige gevraagd van je fantasie. Toch is 

deze game zeker een kijkje waard. 

peter.marinus@chip.nl 

BATTLEFLEET GDTH IC  ARMADA 

Uitgever 

Prijs 

Focus Home Interactive 
'l0 euro (Steam) 

MINIMALE SVSTEEMEISEN 

• INTEL CoRE 15-2500 3,3 GHZ, q GB RAM 

• GEFoRCE GTX 5Bo OF RADEON HO 6850 

VERKRIJGBAAR VOOR: 

• PC 

BEOORDELING ••••• 

o Sfeervolle campagne, veel moge

lijke tactieken 

o Grote gevechten lastiger te con

troleren 

Buiten de leuke singleplayer campagne 

kun je ook kiezen voor losse gevechten 

tegen de pc of in multiplayer. In alle modi 

krijg je punten die je kunt inruilen voor 

verbeteringen bij je schepen. Chaos, Orks 

en Eldar hebben dan weer heel andere 

schepen met andere extra's en die ver

gen andere tactieken. 

peter.marinus@chip.nl 
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H U M O R  O M  

TE LACH EN 
Iedere maand zoekt C H I P  in  de app-stores naar handige en leuke apps 

voor a l le soorten smartphones en tablets. Deze maand: humor. 

Door Mark van Sommeren 

Verloren uurtjes in de trein of in de wachtkamer? 

Smartphones en tablets zorgen voor amusement. Je 

maakt het wachten een stuk aangenamer met humo

ristische apps die je uit de app-stores van Apple en Google 

downloadt. Apps van humoristische portals zoals Dumpert. 

nl en 9gag.com zijn in deze categorie echte aanraders. Des

alniettemin verdienen apps met unieke content de abso

lute aandacht. 

Vroeger kwam het regelmatig voor dat lezers van 

website De Speld de 'nieuwsberichten' op die site 

voor waar aannamen om er vervolgens online over 

te gaan ranten. Tegenwoordig is De Speld zo'n household

naam geworden, dat dat nauwel ijks meer voorkomt. Wil je op 

je mobiel genieten van satire, dan installeer je deze app. 

Daarin kies je in het hoofdmenu of je populaire berichten wilt 

lezen, of berichten die bijvoorbeeld regionaal of uit het bui

tenland afkomstig zijn, sport of economie betreffen of 

gewoon cartoons. 11, De absurdistische plaatjes van Kakhiel behoren 

misschien wel tot de meest gedeelde afbeeldingen 

. op Nederlandse Facebook-pagina's. Kakhiel voor

ziet foto's van Google Afbeeldingen en stockbureau's van 

tekstballonnen met gortdroge teksten, waarin vaak de 

'gewone' Nederlander de klos is. De app is niets meer dan 

een slideshow van Kakhiel-plaatjes en is gratis voor Android 

en iOS. 
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Wie zegt dat humor altijd onzinnig moet zijn? Met de .. gratis app Funny Facts voor Android kun je kiezen uit 

meer dan 8000 grappige feitjes. Zo valt er naast iets 

te lachen ook nog iets te leren. De feitjes zijn verdeeld over ver

schillende categorieën, zoals het menselijke lichaam, weten

schap of beroemdheden, waar je dan doorheen scrolt. Maar 

dat hoeft niet per se, want als je voor een willekeurig feitje kiest, 

verrast de app je. Je hoeft niet bang te zijn dat je een leuk feitje 

vergeet, omdat je het als favoriet kunt markeren. 

Soms zijn de taalfouten op de foto's die Taalvoutjes 

� toont overduidelijk met opzet gemaakt. om de aan-

dacht op een onderwerp te vestigen. Maar meestal 

zijn het onbedoelde subtiele verschrijvingen of koeien van 

fouten. Dat neemt in ieder geval niet weg, dat we ons met 

enige regelmaat bescheuren op wat de app van Taalvoutjes 

(iOS en Android) ons toont. 11 Cheezburger is een van de populairste humorsites 

op het internet. Er komen meer dan 10 miljoen 
• • 

- bezoekers per maand, die onder andere naar super

cute katten plaatjes kijken of naar missers die mensen op 

Facebook posten. Met de app blader je in gifs, video's, afbeel

dingen, foto's, grappen, strips en nog veel meer hilarische 

content. Wanneer je zelf een bericht wilt uploaden met de app, 

moet je daarvoor inloggen met je Facebook-account of je 

e-mail. Vanuit de app heb je toegang tot andere sites zoals 

Memebase, ROFLRazzi en meer. mark.vansommeren@chip.nl I!I 



Keuze  va n d e  red a ct i e 
• Vivino 

PLATFORM lOS. Androld. Windows Phone 

ONTWIKKELAAR VIVIIlO 

Waardeer je net zoals wij een goed glas wijn op zijn tijd, dan zul je deze app waarschijnlijk 

ook waarderen. Vivino helpt je te beoordelen of een wijn de moeite waard is om te kopen 

. ;;;. Mijn Wijnen Q, I: : 
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Ch.ardonnay - Macabeo Reserva Dragon 

of te bestellen. Het enige wat je nodig hebt, is de 

app en het etiket van de betreffende fles wijn . 

Nadat je de app hebt geopend, moet je eerst inlog

gen met een account, via Facebook of Googie. Tik 

vervolgens rechtsonder op het rondje met de 

camera erin en maak een foto van het etiket op de 

fles. Je hebt dus wel een redelijke camera en dito 

l ichtomstandigheden nodig. Heb je een duidelijke 

foto gemaakt, dan verschijnen de gemiddelde 

score en de gemiddelde prijs in beeld. Je ziet dus 

niet alleen of het een hoog gewaardeerde wijn 

betreft, maar ook of je er niet teveel voor betaalt. 

Als je wilt, kun je vervolgens je eigen score en de 

prijs die je betaald hebt toevoegen. 

G[MJDO(U)OJItJI 3.8 ::';:"'� lil --
�1.D[NU5 

€ 10 
Wat vind je er van? 

Q Plaats loevotten • VoeaPrlI'. 
2012 

. ' . 
Soms herkent Vivino een wijn niet, bijvoorbeeld wanneer de foto niet duidelijk genoeg is. 

In veel gevallen zal de ontwikkelaar de foto dan handmatig beoordelen, zodat je een paar 

dagen later alsnog de gewenste informatie ontvangt. Beoordeling • • • •  

Ohel lo 

Als je  een partner zoekt of gewoon iemand om mee te praten, kun je die onder andere 

via datingsites op het internet vinden. Vaak moet je dan nog een afstand overbruggen 

voor je elkaar in het echt ziet en dat is jammer, want je weet pas wat je voor iemand 

voelt of wat je van iemand vindt als je deze persoon in het echt ontmoet. Gelukkig 

zijn er legio apps die je helpen met het vinden van een single bij jou in de buurt, zoals 

Tinder of Grindr. Ook de Engelstalige app Ohello zoekt naar singles bij je in de buurt. 

Wanneer je iemand gevonden hebt waarvan je het profiel wel leuk vindt, stuur je met 

een druk op de knop een berichtje met de vraag om over drie kwartier even iets te gaan 

drinken. De app zoekt een geschikte plek die ergens tussen jullie in ligt, zodat je allebei 

niet ver hoeft te reizen. 

Het enige nadeel is dat je al leen maar kunt inloggen via Facebook. Heb je geen Face

book-account, dan kun je de app dus niet gebruiken. Het idee van de app is verder 

goed. Als er maar genoeg mensen zijn die de app gaan gebruiken, wordt deze ongetwij-

feld een succes. Beoordeling • • •  

rtjou are 
a60ut to meet 

'l1.ieb 

We're flndlng a nice place 
for the two of you. We wlll 
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lil Video Review 

Als een foto meer zegt dan duizend woorden, zegt een video review van een product 

dat je hebt aangeschaft, meer dan tienduizenden woorden. Het enige wat je nodig hebt 

voor het maken van zo'n beoordel ing, is de app Video Review van Kieskeurig.nl op je 

smartphone. 

De a pp stelt een aantal aspecten van het product voor die je mogelijk wilt bespreken. 

Nadat je een selectie hebt gemaakt, tik je op »Start« waarna er een tijdlijn in beeld ver

schij nt. Vervolgens kun je elk aspect afzonderlijk opnemen. Via »Voorvertoning« rechts

boven kun je het resultaat alvast bekijken. 

Nadat je review klaar 

is, vul je nog een 

paar gegevens in en 

upload je de video. 

Kieskeurig.nl toetst 

deze dan binnen 48 

a.:& 
. .. 

- -...:.... ... � 
Selecteer categorie 

Auto 

�Id en Geluid 

Computers 

Foto en Video 

uur aan een aantal kwaliteitseisen en als je videoreview wordt 

goedgekeurd, plaatsen ze hem op Kieskeurig.nl en YouTube.nl, 

zodat andere bezoekers hem kunnen bekijken. Het succes van 

de app staat of valt natuurlijk met het aantal mensen dat daad-

Fami ly Looped 

werkelijk reviews gaat uploaden. Beoordeling ••• 

PLATFORM lOS. Androld 
-Ol I • 

ONTWIKKELAAR Medl<Ho B 

De makers van Family Looped menen dat deze app de vereenzaming van oude men

sen voorkomt. We vinden dat een boude stelling, want hoewel het leuk is om foto's 

van anderen te ontvangen, zit daar geen fysiek contact bij. Het is dus niet echt een 

vorm van contact die eenzaamheid uit de wereld helpt. Dat neemt niet weg dat de 

app zijn werk verder prima doet en ouderen best wel kan vermaken, mits er vol

doende contactpersonen actief aan deelnemen. 

FamilyLooped is duidelijk gericht op ouderen en gebruiksgemak. De knoppen op het 

scherm zijn groot en gekleurd, zodat je ze duidelijk ziet en er niet snel naast tikt. Het 
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is heel eenvoudig om 

contactpersonen toe 

te voegen en nadat 

je dat hebt gedaan, 

kunnen ze hun foto's met jou delen. Deze verschijnen dan 

automatisch op het apparaat waarop je de app hebt geïnstal

leerd. Vanwege het formaat van het scherm zal dat meestal 

een tablet zijn, die dan gelijk als digitaal fotolijst je fungeert. De 

ontvangen foto's worden niet extern opgeslagen, al leen op het 

apparaat van de gebruiker zelf. Veiligheid is dus gegarandeerd, 

zolang je alleen maar betrouwbare contactpersonen toevoegt. 

Met de gratis versie van de app kun je alleen de laatste vijf ont

vangen foto's rouleren en worden ze n iet in je fotobibliotheek 

opgeslagen. Wil je de vol ledige functional iteit, dan betaal je 

0,99 euro per jaar via een in-app aankoop. 

Beoordeling • • • • • 



ONTWIKKELAAR DuckDuckGo 

DuckDuckGo is een alternatief voor zoekmachine Google dat je privacy hoog in het 

vaandel heeft en niet jouw persoonlijke informatie verzamelt en deelt. Met de app 

wordt het zoeken op je mobiel een stuk makkelijker. 

De app van DuckDuckGo is een zoekmachine en browser in één. Je kunt in de instel

lingen aangeven dat je een externe browser wilt gebruiken. Wat ons betreft is dat 

nergens voor nodig, want de app is overzichtelijk en erg gebruiksvriendelijk. Op de 

homepagina worden standaard allerlei nieuwsberichten weergegeven, maar in de 

instellingen kun je dat veranderen in pagina's die je bezocht hebt of in je favorie

ten. DuckDuckGo haalt zijn verhalen of nieuws uit diverse bronnen die je kunt in- en 

uitschakelen. Het is helaas niet mogelijk om er je eigen bronnen aan toe te voegen. 

DuckDuckGo biedt je wel de optie om de ontwikkelaar een bericht te sturen met een 

suggestie voor een bron. AI met al een zeer handige app die onmisbaar is voor elke 

DuckDuckGo-gebruiker. Beoordeling • • • • •  

Q u iver 

PLATFORM rOS. Andrord 

PRIJS Gratrs 

ONTWIKKELAAR Crtylnforrnation B V 

Met Quiver kun je afbeeldingen, video's en tekstbestanden op je eigen voorwaarden 

met anderen delen. Als je bijvoorbeeld een foto hebt verstuurd, maar daar achteraf 

spijt van krijgt, kun je die terugvorderen, waar deze zich ook bevindt en zelfs wanneer 

de ontvanger het bestand al  heeft gedownload. 

De app heeft meerdere opties om je uploads te beveiligen. Je kunt bijvoorbeeld een 

bepaalde periode of locatie instellen en voorkomen dat de ontvangers je bestanden 

kunnen bewerken of doorsturen. 

Voor de rest lijkt de app op diensten zoals Dropbox, maar door al le beveiligingsopties 

is Quiver uniek. Delen kan rechtstreeks vanuit Google Drive en is ook mogelijk via 

mobiele telefoonnummers. Bovendien krijg je 100 gigabyte gratis opslagruimte in de 

cloud. Beoordeling • • • • •  

11 I ONTWIKKELAAR Vylar 

Luister je vaak via YouTube naar muziek op je smartphone of tablet? Dan weet je 

dat het beeld meestal overbodig is of zelfs vervelend als je tijdens het luisteren iets 

anders wilt doen op je telefoon. AudioPocket BETA biedt de oplossing. Met deze app 

speel je namelijk alleen het geluid van de gewenste video af. Dat gebeurt op de ach

tergrond, zodat je gewoon je telefoon en andere apps kunt gebruiken tijdens het luis

teren. Ideaal als je bijvoorbeeld naar een live concert wilt lu isteren. 

Je kunt de url van de video in AudioPocket plakken, maar je kunt de video ook vanuit 

YouTube delen met AudioPocket. Dat werkt allebei even goed. Het is wel een nadeel 

dat je voorafgaand aan elke video een reclamefilmpje te zien krijgt. Dat kun je ver

helpen met een in-app aankoop. Die is nogal aan de prijs, zeker omdat de app nog in 

bèta is. Probeer dus vooral of de app je gratis net zo goed bevalt. 

Beoordeling • • • • • 
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Goed beschermd het net op 
.. 

Je zou denken dat een goede virusscanner 
een goede virusscanner is, ongeacht 

het besturingssysteem waarvoor je het 
gebruikt. Toch kan het geen kwaad om 

het gedrag van een virusscanner te testen 
onder zowel Windows 8.1 als 10. En dat is 
precies wat wij deden . I n  d it artikel lees je 

onze bevindingen. 

Door Jos  Heijmans 

Z owel in Windows 8.1 als in Windows 10 zit standaard 

de virusscanner Windows Defender. In eerdere tests 

kwam naar voren dat deze zeker niet tot de beste 

afweerpakketten behoort en dat je er verstandig aan doet 

om een aparte virusscanner te installeren. 

Of dat nog steeds aan te bevelen of zelfs noodzakelijk is, 

heeft CHIP voor je uitgezocht. En wat blijkt? Het antwoord 

is een volmondig 'ja ' ,  want ofschoon Windows Defender wel 

is verbeterd sinds onze laatste ervaringen, blijkt uit de test 

dat het M icrosoft-pakket nog steeds één van de slechtste 

virusscanners is. 

Het onafhankelijke testinstituut AV-Test testte gedu

rende twee maanden continu een twintigtal antiviruspak

ketten. Zij deden dit zowel onder Windows 8.1 als onder 

Windows 10. Telkens werd uitgegaan van de versies die op 

dat moment actueel waren. Intussen kan van één of meer 

programma's een nieuwe versie zijn verschenen, maar deze 

zullen naar verwachting niet opval lend verschi llen van de 

geteste versies. 

Er is gelet op drie categorieën, namelijk 'Bescherming', 

'Prestaties' en 'Gebruikersvriendelijkheid'. In  elke categorie 

kan een scanner maximaal zes punten scoren, dus er zijn 

in totaal 18 punten te verdienen. In  de categorie ' Bescher

ming' is gelet op de detectiegraad van zogenaamde zero

day-aanvallen en op de herkenbaarheid van circa 14.000 

(W8.1) respectievelijk 20.000 (WlO) bekende bedreigin

gen. Bij  'Prestaties' gaat het om de vertraging van de pc 

die de scanner veroorzaakt tijdens taken zoals surfen, 

downloaden en het installeren en uitvoeren van software. 

'Gebruikersvriendelijkheid' bekijkt of de scanner onterecht 

waarschuwt tegen websites of deze zelfs onterecht blok

keert. Ook wordt bekeken of de scanner legitieme software 

aanziet voor malware, of dat er tijdens de installatie daar

van geen onterechte meldingen of zelfs blokkades volgen. 
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Windows® 8 . 1 
TM 

Windows 8-vi russcanners 
Onder de deelnemende programma's bevinden zich zowel 

betaalde als gratis varianten. Windows Defender, de stan

daard in Windows ingebouwde virusscanner, biedt naar 

onze mening te weinig bescherming. In  eerdere tests 

scoorde dit Microsoft-product nog veel s lechter, dus er 

zit vooruitgang in. In totaal scoorde Defender 15,5 pun

ten. Deze score is net voldoende voor de meeste basale 

bescherming, dus als je op zoek gaat naar een alternatieve 

virusscanner, moet deze in elk geval een hogere score dan 

deze hebben. Op het onderdeel 'Bescherming' behaalt Win

dows Defender een 4,5. Vorig jaar was het aantal punten 

nog nul .  De virusherkenning is dus merkbaar verbeterd, 

maar steekt nog steeds schril af tegen het maximaal aantal 

punten dat menig ander pakket behaalt. Tijdens de zoge

naamde 'real world tests' valt de zwakke herkenning nog 

het meest op, want gedurende een volle maand testen 

kwam de herkenningsgraad uit op 90%, terwijl de indus

triestandaard op 97,1% staat. 

Het belangrijkste criterium voor een virusscanner is 

uiteraard de mate waarin hij jou beschermt. Ieder getest 

programma moet hierbij minstens een 5,5 scoren, maar 

het l iefst natuurlijk de volle 6 punten. Alles wat daaronder 

scoort, moet je links laten liggen. Van de top 10 in de tabel 

:: Mtnu Slimme scan 

e c _ ... 
e -

... .... ... e 
.-

Flik!.· 

Avast Free AntiVirus is zowel voor Windows 8.1 als voor 
Windows 10 de beste gratis virusscanner. 
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op pagina (� 47) bieden de nummers 1 tot en met 9 een 

goede bescherming. Je hoeft je trouwens geen zorgen te 

maken dat een aparte virusscanner in de weg gaat zitten 

van Defender, want iedere geteste scanner de-activeert 

Defender tijdens de installatie en neemt diens plaats in. 

Zodra je deze virusscanner van je systeem verwijdert, 

gebeurt het omgekeerde overigens ook. Je bent dus nooit 

volledig onbeschermd. 

AVAST BESTE GRATIS SCANNER 
Er zijn een paar heel goede virusscanners beschikbaar die 

bovendien niets kosten. Als je één van deze gratis pakket

ten instal leert, ben je in principe a ltijd beter af dan met 

Windows Defender. In vorige tests eind igden de gratis vari

anten steevast in de bovenste regionen. Dat is nu niet meer 

het geval. Ze scoren nog steeds prima, maar de commerci

ele pakketten doen het deze keer duidelijk beter. Er is ech

ter een gratis antiviruspakket dat het beter doet dan menig 

betaald programma, namelijk Avast. Het pakket scoorde 17 

punten in totaal en behaalde het volledige aantal van zes 

punten in de categorie 'Bescherming' . Daarmee komst 

Avast op de vijfde plaats terecht. nog voor erkende namen 

zoals Trend M icro, F-Secure en G Data. De verschil len zijn 

weliswaar gering, want al lemaal behalen ze vrijwel de hoog-
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Kaspersky Internet Security is bij de betaalde pakketten 
één van de winnaars onder zowel Windows 8.1 als 10. 
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ste score in de categorie 'Bescherming'. Maar omdat Avast 

het net iets beter doet op de onderdelen 'Gebruikersvrien

delijkheid' en 'Prestaties' rechtvaardigt dat zijn hogere 

positie. Dat zelfs een erkende fabrikant er soms naast 

kan zitten. toont Panda Free Antivirus aan. Met slechts 

14.5 punten eindigt hij zelfs onder Windows Defender. Dit 

l igt voornamelijk aan de score van 3.5 bij 'Prestaties'. qua 

bescherming scoort deze gratis virusscanner van Panda 6 
punten. 

DRIE WINNAARS: KASPERSKY. AVIRA EN BITDE
FENDER 
Als je graag een virusscanner wi lt die de volle 18 punten 

binnenhaalt. moet je een betaald pakket kiezen. Zowel Avira 

Antivirus Pro als Kaspersky Internet Security en Bitdefen

der eindigen bovenaan. Ze behalen echter in het geval van 

zero-day-aanvallen geen van al le een herkenningsgraad 

van 100%. Toch val je je bij geen enkel merk uit de top 3 een 

buil .  want ze komen heel dicht bij de perfecte score. Alleen 

Kaspersky maakte eenmaal een u itglijder met een herken

ningsgraad van 97.5%. De daaropvolgende maand stond de 

teller echter weer op 100%. 

A l s  j e  e e n  I to p of t h e  b i l l ' -
b e sc h e rm i n g  zo e kt m o et 

j e  e rvo o r  b eta l e n  
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Total Security van de Indiase fabrikant Quick Heal krijgt het voor 
elkaar om slechter te scoren dan de als ondergrens geldende 
Windows Defender. 

Download Avira Antivirus Pro 
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Als je Avira Antirus Pro eerst dertig dagen wilt uitproberen. ben je 
aangewezen op de Engelstalige versie. Deze vind je op www.avira. 
com/en/download. 

,Lr;;; van 20 antivir�:;lKgi"" s onder Windows 8 .1  
PRESTATIES GEBR.VRIENDELIJKH. TOTAAL 

1 Avlra 6 6 18 

1 Bitdefender 6 6 18 

1 Kaspersky Lab 6 18 

2 Intel i McAfee 5.5 17.5 

3 Avest 6 17 

3 AVG 17 

3 BuIIGuard 6 5.5 5,5 17 

3 Symantee 6 5.5 5.5 17 

q Trend Micro 5 5,5 16,5 

5 F-Seeure 6 5,5 15,5 

5 G Oata 5.5 q,5 5,5 15,5 

5 K7 Computing 5.5 5 5 15.5 

5 Microsoft q,5 6 15,5 

5 Mieroworld S q,S 6 15.5 

8 AImlab 5 15 

7 Panda Seeurity 6 3,5 1q,5 

8 ESET '1.5 q 5,5 1q 

9 Quiek Heal 5 5,5 13.5 

10 Comodo 3,5 5,5 q 13 

II ThreatT mek 3 6 12 

C 2016 AV·Tes! 
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Windows 1 0  

Windows lO-vi russcanners 
Ook onder Windows 10 kun je niet om een aparte virusscan

ner heen, want hoewel Windows Defender verbeterd is, her

kent hij nog steeds het minste aantal bedreigingen van alle 

geteste softwarepakketten, samen met Threat Track Vipre 

Internet Security. Wat bovendien opvalt aan Defender, is de 

slechte score bij zero-day-aanvallen. Hier laat het Microsoft

product in twee maanden een score zien van 80,5 en 95%. 

Als je kijkt naar de herkenning van virussen die al wat langer 

actief zijn, komt hij uit op een zeer nette 99,9 en 99,1%. Verder 

scoren vrijwel alle geteste pakketten de volle zes punten in de 

categorie 'Gebruikersvriendelijkheid' , maar laten de catego

rieën 'Prestaties' en 'Bescherming' grotere verschillen zien. 

Over het algemeen voldoen alle virusscanners prima 

en ook als je wat kritischer kijkt zijn er geen uitgl ijders. De 

ondergrens is - bijna traditiegetrouw - Windows Defender. 

Als een virusscanner er niet in slaagt deze achter zich te 

houden, dan adviseren we je niet tot aankoop over te gaan. In 

de test komt naar voren dat geen enkel antiviruspakket min-

PRESTATIES 

1 AVlra 
1 8 tdelende, 
1 Kaspe,sky lab 6 
1 Symantec 6 
2 F·S.cu,e 6 S.S 
2 Trend MIcro 6 S.S 
3 McAlee S.S S.S 
q Ahnlab S.S 
q AVG q.5 
5 Avast 5 
5 BuIlGua,d 
5 Mlcroworld 6 q 
8 Panda Secu"ty 6 3.5 
7 ESET 5.5 
B Comodo 3.5 5.5 
B K7 Computing q.5 5 
B Microsoft 3.5 q.5 
9 Th,eatT'ack 3.5 3 5  
10 QUick Heal q 2.5 

It> 2016 AV Test 
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der bescherming biedt dan Defender. Toch eindigen er twee 

achter de software van Microsoft, namelijk Threat Track 

Vipre Internet Security en Quick Heal Total Security. Deze 

lage klassering is te wijten aan het feit dat ze meer impact 

hebben op de prestaties van de pc dan Defender. 

VIER WIN NAARS 
Van de twintig geteste virusscanners behalen er vier de maxi

male score van 18 punten. Dat zijn Avira Antivirus Pro, Bitdefen

der Internet Security, Kaspersky Internet Security en Syman

tec Norton Security. Geen van deze pakketten is gratis, dus 

als je een 'top of the bill'-bescherming zoekt, moet je ervoor 

betalen. Norton Security doet het erg goed met de volle score 

bij zowel zero-day-aanvallen als in het geval van ruim 20.000 

verzamelde recente bedreigingen. Bovendien vertragen deze 

vier de computer niet tijdens hun werkzaamheden. Dit werd 

getest bij dagelijkse bezigheden zoals surfen, downloaden en 

het installeren en starten van programma's. 

GEBR.VRIENDELIJKH. TOTAAL 

18 
18 

6 18 
18 
17.S 
17.S 
17 
16.5 
16.5 
16 
16 
16 
15.5 
1q.5 
Iq 

q.5 Iq 
6 Iq 

13 
12.5 
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Microsoft Windows Defender is merkbaar verbeterd ten opzichte 
van de vorige versies , maar wij raden hem nog steeds niet aan als 
eerste en enige bescherming. 

Uiteraard namen we gratis virusscanners mee in de test. 

Ofschoon deze over het algemeen goed presteren, eindigen 

ze niet in de bovenste regionen. Avast Free Antivirus doet 

het het beste van de gratis scanners met 16 van de in totaal 

18 te behalen punten. De twee punten verschil zitten hem in 

de categorie 'Bescherming' en 'Prestaties'. Avast scoort nog 

immer tussen 96,7 en 99,8% bij zowel zero-day-bedreigin

gen als reeds bekende bedreigingen. Dat is nog altijd rond of 

zelfs boven het gemiddelde. 

CONCLUSIE 
Zoals eerder aangehaald, is Windows Defender sterk ver

beterd waardoor hij nu 14 van de 18 beschikbare punten 

behaalt. De verbeteringsmogelijkheid ligt in de categorie 

'Bescherming', want daar behaalt Defender slechts 3,5 pun

ten. Er was echter een tijd dat het Microsoft-programma een 

schamele nul punten scoorde op dit onderdeel. Toch blijven 

we bij onze vaker aangehaalde conclusie dat je beter af bent 

met een gratis virusscanner zoals Avast. 

Als je op zoek bent naar de beste bescherming tegen 

virussen voor Windows 10 moet je in de buidel tasten en 

heb je de keuze uit vier testwinnaars. Ze beschermen je alle 

even goed, hebben geen ingewikkelde interface en hebben 

geen negatieve invloed op de prestaties van je machine. 

Als je geen geld wilt u itgeven, ben je het beste af met Avast 

Free Antivirus. I n  vergelijking met eerdere tests is Windows 

Defender sterk verbeterd, maar eindigt desondanks als 

derde van onder. In deze gevallen ben je met een gratis scan

ner beter af. Als algemene richtlijn geldt. dat je uit de buurt 

moet blijven van elk antivirusprogramma dat lager eindigt 

dan Windows Defender. jos.heijmans@chip.nl l!l 
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Wanneer je meerdere antivirusprogramma's hebt geïnstalleerd, 
moet je ervoor zorgen dat er slechts één is ingeschakeld. Dit con
troleer je in het Configuratiescherm. 

Geteste producten 
Hieronder volgt een lijst van de geteste producten en de 

adressen waar je ze kunt vinden 

Ahnlllb V3 1_ .... urIty 

Avaot Fre. AntIVlnll 
AYB IIII8m8t Securlty 

Avtra Antlvlrua Pro 
Bltdofandor 1_'-a.curIty 

BuliGulrd Internot S.aurlty 

Comoda IIII8m8t Icurlty Premium 

ESET Smart Slaurlty 

F-Secure Internet Iocurlty 

G Olte lnte,netS.curlty 

K1 Computlng TIIIaIIocurIty 

Kapll'llcy lIIb Internet SICUrfty 

lnt8I a.curJty McAt. l __ Ioaurlty 
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Windows Defender Offl ine Scan 
Dat Microsoft continu werkt aan een betere Defender blijkt 
uit het feit dat in de nieuwste versie van Windows 10 voor 
testers de functie 'Offline Scannen' is ingebouwd. Dit houdt 
in dat de pc wordt gescand voordat Windows opstart. Wan
neer deze functie in een nieuwe update van Windows 10 
actief zal zijn, was op het moment van schrijven nog niet be
kend. Zodra deze functie actief is, stel je hem in via »Instel
lingen I Bijwerken en beveiliging I Windows Defender I Scan 
Offline«. Wellicht dat we in een volgende test van virusscan
ners hiervan de positieve resultaten kunnen zien. 

- -�-------"""J Automatisch sample indienen 

--

HtfJI ons \Yiodav.'S Odtndef' � verbtteml � Mcoscft 
� � ,:urrn "'.l.II'rM'I!! we noo beter r.-...w�:\reqM 
vin.:1C'ft m scJudc'lijte u;t;-Nilte la.r'Inen ncmm Sch.J� der 
cpCJt ud �1s u Hn vraag WIlt � VOOfd.lt 'tOOfbHkkn naar 
Miuosott � oeuwz-d . ... 

Uitsluitingen 

Windows Oefende, Offtine 

Sonw lnAIIciaus software c:an he partiaJarty dimaJtt la rancM 
frutn)'CU' PC. WindoM Ddender 0fIIine GIft hefp ftnd Md mncw 
ttwm USU'Ig up-� thrm ddnètions. This lriII � your PC 
lI'Id MI '* a.aut IS rnirvJta 
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TEST & TECHNIEK Hoofdtelefoons 

Goed gelu id voor 
onderweg 

De zestien hoofdtelefoons in onze test voldoen uitstekend aan de eisen van de moderne 
tijd.  De verschil len zitten hem vooral in geluidskwaliteit - of in de details. 

Door Robert Di Marcoberard ino en Jos Heijmans 

D e manier waarop je naar muziek luistert, is drastisch 

veranderd in de afgelopen jaren. De langspeelplaat werd 

een mp-3-bestand en de stereoinstallatie werd de smart

phone. De hoofdtelefoon is in al die jaren echter nauwelijks ver

anderd. In 1958 vond de Amerikaan John C. Koss de allereerste 

dynamische stereo hoofdtelefoon uit en tot op de dag van van

daag is er in principe niets gewijzigd aan het basisontwerp. 

Uiteraard hebben de ontwikkelingen op het gebied van 

geluidstechniek, componenten en dergelijke niet stilgestaan. 

Daarnaast houden fabrikanten rekening met de wensen van 

de moderne gebruiker. Zo zijn er modellen met een geïnte

greerde microfoon die je voor gesprekken met de smartphone 

kunt gebruiken. Dat je menige hoofdtelefoon tegenwoordig 

kunt inklappen en stofvrij kunt opbergen, heb je ook te dan

ken aan het tijdperk van de mobieltjes. En waar vroeger de 

hoofdtelefoons overwegend zwart waren, kun je tegenwoor

dig kiezen uit al lerhande kleuren. 
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Gelukkig is de prijs-kwaliteitverhouding ook sterk verbeterd, 

zoals blijkt uit onze test van zestien apparaten van onder 

meer JBL, Sennheiser en Beats. Voor een prijs van veertig tot 

vijftig euro heb je al modellen met een behoorlijk helder en 

gedetailleerd geluid. Voordat je een blik op hun geluidskwali

teit en uitrusting werpt, is het handig om wat meer te weten 

over de verschillende typen en andere belangrijke gegevens. 

OPEN OF GESLOTEN? 
Wat type betreft, beperken we ons in deze test tot de over-ear

en on-ear-modellen. ln het geval van over-ear omsluit de schelp 

het oor volledig. Wanneer je je tijdens het luisteren naar muziek 

zoveel mogelijk van de buitenwereld wilt afsluiten, dan is dit een 

goede keuze. Er zijn ook 'open' over-ear-modellen, die minder 

hermetisch afsluiten (zie verderop in dit artikel). 

De schelpen van on-�ar-hoofdtelefoons liggen op het oor, 

waardoor je meer meekrijgt van wat er om je heen gebeurt. 



Kabel vervangen 
Wanneer de hoofdtelefoon een plug 

in plaats van een gegoten aansluiting 
heeft, kun je een defecte kabel eenvou

dig vervangen. 

Opvouwbaar 
Door de schelpen in te klappen, kun 

je een hoofdtelefoon makkelijk overal 
mee naartoe nemen. De scharnierpun

ten zijn echter kwetsbaar voor breuken. 

Open ontwerp 
Een luchtdoorlatend raster zorgt voor 
een volle klank, maar het geluid 'lekt' 

ook naar buiten. 

Omdat je dan nog het verkeer om je heen hoort, zijn deze hoofd

telefoons met name ideaal wanneer je tijdens het hardlopen en 

fietsen naar muziek luistert. Daarnaast zijn on-ears lichter en 

iets prettiger om te dragen in vergelijking tot over-ears, die in 

de zomer behoorlijk wat warmte onder de grote schelpen vast

houden. Maar juist vanwege de afgesloten akoestische ruimte 

produceren de grote schelpen een vol geluid, waar met name 

audiofielen de voorkeur aan geven. 

Naast de grootte van de schelpen is ook van belang of ze 

'open' of 'gesloten' zijn. Standaard zijn deze van de gesloten 

variant. waarbij de klankkast geheel uit kunststof of metaal 

is vervaardigd en geen geluid 'lekken: Open hoofdtelefoons 

bevatten een metalen rooster of luchtdoorlatend schuim. De 

transducers van open hoofdtelefoons kunnen daardoor meer 

lucht bewegen en een volle klank genereren, zoals je gewend 

bent van stereo luidsprekers. Het zorgt echter ook voor 'lekken: 

waardoor open hoofdtelefoons minder geschikt zijn voor op 

kantoor of andere plekken waar anderen last van jouw muziek 

kunnen hebben. 

In de prijsklasse tot tweehonderd euro vind je maar weinig 

open hoofdtelefoons. In onze tabel komen maar drie modellen 

voor, namelijk een model van Teufel en twee van Sennheiser. 

Nog zeldzamer zijn 'halfopen' modellen, die de voordelen van 

beide situaties in zich verenigen. 

IMPEDANTIE IS BELANGRIJK 
Een andere belangrijke factor is de impedantie, oftewel de 

weerstand van de hoofdtelefoon, die in ohm wordt gemeten. 

Alle geteste hoofdtelefoons hebben een impedantie van min

der dan honderd ohm, hetgeen ze geschikt maakt voor weer

gave vanaf een smartphone, tablet en notebook. Hoofdtele

foons met een impedantie van meer dan honderd ohm kom 

je tegen in de categorie hifi- en studiohoofdtelefoons. Hier is 

het gebruikelijk dat je bij het luisteren gebruik maakt van een 

krachtige versterker. 

Wanneer je bijvoorbeeld een hoofdtelefoon van 400 ohm 

op een smartphone aanluit. krijg je problemen met de weer

gave. Zelfs met het volume vol open klinkt er dan nauwelijks 

geluid uit je hoofdtelefoon. Het is daarom ook niet vreemd 

dat de meeste geteste modellen een impedantie hebben 

van rond de 32 ohm; ideaal voor gebruik in combinatie met 

mobiele apparaten. Dat een hoofdtelefoon met 16 ohm auto

matisch luider is dan een met 32 ohm, is een wijdverbreid 

misverstand. De belangrijkste factor voor het volume van 

een hoofdtelefoon is de gevoeligheid, die gemeten wordt in 

dB SPL/mW. 

GOED GELUID IS NIET DUUR 
Uit zowel frequentiemetingen als luistertests blijkt dat de 

resultaten van alle geteste modellen gewoon prima zijn. Het 

best presteren de JBL Synchros S300A (testwinnaar), Noon

tec Hammo S en Teufel Aureol Rea!. Deze modellen leveren 

de beste al lround-prestaties. Of je nu naar rock, klassiek, pop 

of een podcast luistert, de bas-, midden- en hoge tonen zijn 

evenredig verdeeld. De HD 558 (open model) van Sennheiser 

en de Solo 2 van Beats doen het eveneens prima, maar laatst

genoemde benadrukt iets te veel het basgeluid. 

De drie voordelige modellen van Philips (SHL3265; 60 

euro), Sennheiser (PX 100-1 1 ;  40 euro) en Panasonic (RP

HX550; 40 euro) kunnen zich qua geluidskwaliteit prima 

meten met duurdere modellen. Dergelijke voordelige audio

producten worden in het Verre Oosten gemaakt en golden tot 

voor kort als prullen, maar met name de producten uit China 

zijn enorm veel beter beworden. 

De enige twee modellen die bij de rest achterblijven, zijn 

de Skullcandy Crusher met zijn dominante bas en de Pioneer 
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TEST & TECHNIEK Hoofdtelefoons 

1!I,:n'#l CONCLUSIE 

JBL Synchros 

S300A 

Dit inklapbare on
earmodel heeft 
een geweldig 
geluld, veel ac
cessoires en is 
zeer comfortabel 
dankzij de lede
ren schelpen. 

SE-MJ532. Beide modellen produceren te weinig hoog, bril

liance en presence. 

COMFORT 
De Sennheiser HD 558 biedt het meeste draagcomfort, wat 

deels aan zijn open constructie te danken is. Het doorlaten 

van lucht werkt in dit geval als een soort airconditioning. Over 

het algemeen heb je van geen van de geteste modellen echt 

last bij het dragen. On-ears zijn lichter dan over-ears, maar 

vrijwel geen van de modellen is zwaarder dan 250 gram. 

Negatieve uitzondering is de Teufel, die 320 gram weegt. Deze 

heet dan ook niet voor niets Massive. 

Als je per se lederen oorschelpen wilt, kom je automatisch 

uit bij de testwinnaar van JBL. Alle andere hoofdtelefoons 

hebben oorschelpen van kunstleer, schuim, stof of pluche. 

De helft van de geteste modellen kun je inklappen. Wanneer 

je vaak onderweg bent, is dit zeker iets om op te letten. Voor 

het vervoer krijg je alleen bij de Noontec Hammo S een harde 

etui. Bij zeven andere moet je het doen met een stoffen zak. 

HOOFDTELEFOONS 

h� 
�� � 

Philips 

SHL3265 

Ook al krijg je 
voor 60 euro niet 
zo veel accessoi
res als bij de JBL. 
qua geluidskwa
liteit en comfort 
doet hij er niet 
vooronder. I (iiil PRIJSTIP 2 
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LET OP PLUG EN SNOER 

Sennheiser 

PX I00-11 

Deze inklapbare 
on-ear weegt 
slechts 65 gram. 
Dankzij de open 
klankkast gene
reert deze voor
delige Sennheiser 
een goed geluid. 

In het beste geval kun je het snoer aan de schelpzijde uit de 

koptelefoon trekken, zodat je deze in het geval van een defecte 

kabel kunt vervangen. Met een beetje schroeven lukt dat ook 

met gegoten kabels, maar fabrikanten vragen voor deze origi

nele onderdelen vaak behoorlijk veel geld. 

Een microfoon en een knopje voor heen- en terugspoelen 

zijn nog geen standaard onderdeel, maar met een verleng

snoer voeg je deze functies eenvoudig zelf toe. Minstens zo 

belangrijk is de lengte van de kabel. Met doorgaans 1.2 tot 1,3 

meter is deze lang genoeg voor gebruik met de smartphone of 

pc. Als je een grotere afstand moet overbruggen (bijvoorbeeld 

voor de game console), moet je het snoer verlengen. 

De Sennheiser HD 558 is met zijn snoer van 3 meter muIti

inzetbaar, maar voor smartphonegebruik is het wellicht weer 

te lang. Dan heeft Teufel dat sl immer voor elkaar, want deze 

fabrikant levert gewoon twee kabels mee. Een van 1,3 (of 1,5) 

en een van 3 meter. 

jos.heijmans@chip.n l I!I 
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Ion Dia scanner 
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Marktplaats TEST & TECH N IEK 

RonaId I 1 1  r 2 

1� Jaar acbef op Marktplaats 

Bek�k meer advellentJes 

ConIBetvoorkeur 

[S2I Stuur een bencht 

\. 06549 Toon nummer 

S 06549 Toon nummer 
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Negatieven en dia6s 
scannen voor een prikkie 

Goedkope scanners die dia's en negatieven aankunnen, zijn niet altijd gemakkelijk  te 
vinden. Dure scanners leveren een beter resultaat, maar vaak heb je deze dure apparaten 
niet langdurig nodig. Vandaar dat je deze gemakkelij k  kunt vinden op Marktplaats. 

Door Eric Dingemanse 

H eb je veel dia's en negatieven die je wilt scannen? 

Dan heb je een speciale scanner nodig. Vaak gebruik 

je zo'n apparaat echter niet heel lang. Heb je de vol

ledige voorraad gedigitaliseerd, dan staat de scanner al leen 

nog stof te vangen. Daarom is het een ideaal apparaat om te 

kopen (en weer te verkopen) op Marktplaats. 

Enkele jaren terug waren er goedkope modellen te koop 

van het merk ION. Deze machines leveren niet de beste kwa

liteit afbeeldingen, maar dat mag je voor de prijs van twintig 

euro dan ook niet verwachten. Let bij oudere scanners wel 

goed op de ondersteuning: zo heeft de Slides 2 PC (afbeel

ding) alleen drivers voor Windows XP. Vista en 7. 

Wil je een beter resultaat? Voor bijvoorbeeld zeshonderd 

euro koop je een professionele Nikon Cool scan V ED D. Dit is 

D 
Ons a dvies 

natuurlijk een hoop geld, maar wanneer je klaar bent met het 

scannen kun je deze scanner zelf weer verkopen. Zeker als je 

het niet erg vindt wanneer het even duurt voordat je het appa

raat weer kWijt bent, is dit de optie die de beste resultaten 

levert. 

Je kunt ook kiezen voor een flatbedscanner. Vaak zijn die 

niet standaard uitgerust om dia's en negatieven te scannen 

en heb je daarvoor een extra doorlichtunit nodig. Wanneer je 

zelf al een flatbedscanner hebt. kun je geluk hebben en de bij

behorende unit vinden op Marktplaats. De kans wordt groter 

als je hiervoor een (blijvende) zoekopdracht plaatst, je krijgt 

dan direct een mailtje wanneer iemand het door jou gezochte 

accessoire op Marktplaats zet. Wij vonden een HP Scanjet 

XPA (voor de HP 4400c/5400c) EI voor vijf euro! [!I 

Een dure, professionele scanner levert natuurlijk de beste resultaten. Je vindt er ook genoeg op tweedehands websites als Markt
plaats. Je moet natuurlijk wel even de tijd nemen om precies te leren hoe deze apparaten werken. Wanneer de klus geklaard is, 
duurt het wellicht weer even voordat je een andere koper hebt gevonden voor deze dure machines. Vind je dit risico te groot? Koop 
dan een goedkoper consumentenmodel. 
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Leg je heldendaden vast 
De naam GoPro is tegenwoordig bijna synoniem met de term 'actiecamera '. Maar er zijn 

een hoop andere fabrikanten die hun eigen actiecamera's produceren en vaak zijn die net 
zo goed of zelfs beter dan de producten van GoPro. 

Door Peter Mannus 

Actiecamera's zijn de afgelopen jaren veranderd van 

een nicheproduct voor extreme sporters, zoals sky

divers en downhil I  mountainbikers, in een accessoire 

voor 'gewone' reizigers die hun ervaringen willen vastleggen. 

Maar het is ook mooi speelgoed voor dronevliegers die lucht

beelden willen schieten. Net als in alle andere elektronica is 

er een duidelijke trend dat actiecamera's steeds kleiner en 

lichter worden terwijl ze steeds meer mogelijkheden krijgen 

en steeds betere beelden schieten. 

Met het enorme aanbod van verschillende merken kan 

het lastig zijn om de actiecamera te kiezen die het beste 

past bij jouw doel. De verleiding is daarom groot om voor een 

bekende naam te kiezen (in dit geval doorgaans GoPro) en 

andere merken links te laten liggen. Die keuze levert je een 

prima camera op, maar het zou best eens kunnen dat je een 

apparaat laat liggen dat voor jouw doel ideaal is. In dit arti

kel hebben we vijftien actiecamera's getest op verschi l lende 

eigenschappen. 
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Natuurlijk is de kwaliteit van de geschoten beelden de belang

rijkste eigenschap voor een actiecamera. Het apparaat moet 

n iet al leen materiaal in hoge resoluties opnemen, maar ook 

goede prestaties afleveren bij slecht licht of juist fel licht. 

Bovendien moet de kwaliteit goed blijven als er een hoop 

snelle bewegingen plaatsvinden. Net zo belangrijk is de kijk

hoek, want hoe breder de mogelijke hoek, des te meer kun je 

in één shot vatten zonder dat je de camera (of je hoofd) moet 

draaien. De categorie 'Video kwaliteit' bepaalt de helft van de 

score uit in deze test. 

Een actiecamera kan nog zulke mooie beelden afleveren, 

als het bedienen niet lekker gaat, is de bruikbaarheid meteen 

een stuk lager. Er zijn een hoop verschillende mogelijkheden 

om een actiecamera te bedienen. Het handigste is om het 

apparaat op afstand te besturen via een afstandsbediening 

of een smartphone-app. Doorgaans is die laatste optie gratis, 

maar voor een optionele afstandsbediening moet je meestal 

wat dieper in de buidel tasten. Het is bovendien van belang 



De Sony FDR-XI000V levert de beste beelden van alle testkandi
daten, zelfs iets beter dan het topmodel van marktleider GoPro. 
Helaas is geen enkel apparaat perfect en heeft de Sony dan ook 
een paar minpunten waaronder een tegenvallende accuduur. 

waar de camera a llemaal op bevestigd kan worden. Veel 

camera's worden geleverd met bevestigingssystemen voor 

één of twee situaties, bijvoorbeeld voor op het fietsstuur of op 

een helm. Extra mogelijkheden moet je er vaak los bij kopen. 

Uitrusting en handling vormen samen dertig procent van de 

score van elke camera. 

Als je lekker bezig bent met je sport of je stedentrip, wil je 

natuurlijk wel een paar uur uit de voeten kunnen. Kortom: de 

actiecamera moet een flinke accu hebben, zodat je niet om 

de haverklap het apparaatje opnieuw moet opladen. Som

mige modellen hebben een verwisselbare accu waardoor je 

ze langer kunt gebruiken, maar die camera's kunnen minder 

waterdicht zijn. De accuduur maakt de overgebleven twintig 

procent uit van onze testscore. 

VERHITTE TESTWINNAAR 
Onze testwinnaar, de Sony FDR-X1000V, heeft een heel mooie 

balans tussen videokwaliteit en handling. Eigenlijk scoort 

het apparaat vrijwel perfect op beide categorieën. Zo schiet 

de FDR-X1000V als één van slechts vier modellen in de test 

video's in 4k-resolutie. Bovendien worden de video's weerge

geven met indrukwekkende framerates van 120 fps in Full-HD 

en dat wordt nog hoger in 720p. Als één van de weinig came

ra's in onze test neemt de FDR-X1000V namelijk HD-video op 

met 240 frames per seconde. De Sony produceert iets betere 

beelden dan het topmodel van marktleider GoPro en daar

mee onderscheidt dit handige cameraatje zich. De bediening 

is gestroomlijnd en via een eigen wifinetwerk verbind je de 

camera gemakkelijk met je smartphone. 

Het enige echte nadeel is een matige accuduur. Die is bij 

veel apparaten niet om over naar huis te schrijven. maar bij 

deze Sony is de score nog iets lager dan bij veel andere test

kandidaten. Veel meer dan een uurtje filmen zal je niet lukken. 

De camera wil bovendien behoorlijk warm worden bij opna

mes in 4k of bij hoge framerates, wat je zeker in de gaten moet 

houden als je hem dichtbij onbedekte huid wilt gebruiken en 

bij het afnemen van de bevestiging. Deze minpunten nemen 

niet weg dat deze camera vrijwel perfect is voor de beperkte 

Een iets lagere prijs levert je in het geval van de Panasonic HX-ASOO 
een iets lagere videokwaliteit op. De camera is bovendien niet hele
maal zo gemakkelijk te bedienen als de testwinnaar. Het mooie van 
de Panasonic is dat zijn accuduur bijna twee keer zo lang is. 

duur die de accu toestaat. Een prima aankoop voor ongeveer 

vierhonderd euro 

Zelfs als je honderd euro minder wilt uitgeven, kun je nog 

een apparaat uit onze top drie aanschaffen. De tweede plaats 

is voor Panasonic, dat met de HX-A500, een mooie actieca

mera aflevert. Natuurlijk krijg je voor wat minder geld ook een 

wat mindere camera, maar als je geen perfectie eist zijn de 

beelden nog altijd prima. De Panasonic schiet net als de test

winnaar video's in 4k voor ongekend scherp details, maar om 

echt vloeiende beelden te hebben moetje terug naar Full-HD. 

Zelfs dan zijn vijftig frames per seconde het beste wat je eruit 

haalt. Dat is voor een model in de top drie wel aan de lage kant. 

Het vlaggenschip van GoPro, het merk waarvan de naam prak
tisch synoniem is met de term 'actiecamera: Deze dure en erg 
goede camera mist de eerste plaats in onze test door kleine 
verschillen in videokwaliteit en bedieningsgemak. De accuduur is 
vergelijkbaar met de testwinnaar. 
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TEST & TECH N IEK Actiecamera 's 

Je moet als filmer dus kiezen wat je met de Panasonic wilt: fil

men in 4k zodat je veel mogelijkheden hebt tot nabewerking 

of minder details maar een vloeiende Full-HD weergave. Net 

als de Sony FDR-X1000V kun je de Panasonic gemakkelijk 

bedienen met je smartphone. Dat is wel handig aangezien 

de bediening op de camera zelf niet zo soepel werkt als bij de 

testwinnaar. 

Waar de HX-A500 echt extra punten scoort is de accu

duur. Met bijna twee uur is die een uur langer dan de andere 

twee camera's uit de top drie. Dat verhoogt de bruikbaarheid 

enorm voor mensen die langere video's willen maken. Als dat 

je doel is met het apparaat is de kleine afname in videokwali

teit een goede ruil. 

De laatste plaats in de top drie wordt ingenomen door 

het vlaggenschip van het bekendste merk actiecamera's: de 

GoPro HERO 81ack 4. Zoals reeds beschreven vertoont deze 

camera nét wat minder videokwaliteit dan de testwinnaar. 

Maar de kwaliteit is duidelijk beter dan die van de Panasonic 

op plaats twee, die zijn positie vooral te danken heeft aan de 

ACTIECA MERA'S 

1 SO!,,!, FDR-XlOOOV BM qOO 100 "!QQ..... '12 38'10 - 2160 ..I 120 2 PanasonIe HX-A500 
3 GoPra HEROq BlIek 
'I GoPro HEROq Snvar 
5 Glrmln YIRB XE 6 Sony HOR-AS20OY 
7 Sony HDR-ASIDOY B Drift Ghost-S HO 
9 RlcohWG-loIl 10 GoPro Horo+ LCD 11 Contaur+2 12 TomTum BandIt 

13 Ronol6SWlA 

Iq GoPra Haroq Sesslun 
15 Sony HOR-AZ! 
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De Ricoh WG-Ml is voor zijn prijs een prima actie
camera. De combinatie van goede videokwaliteit en 
lekker lange accuduur voor gemiddeld zo'n 200 euro 
maakt deze camera tot onze prijstip. Natuurlijk lever 
je wel wat in op gebruiksgemak en extra features. Als 
je die wilt moet je in een hogere prijsklasse zoeken. 

veel betere accuduur. De GoPro kan maximaal 4k-resoluties 

aan en schiet Full-HD en HD-video's met een zeer vloeiende 

120 frames per seconde. Net als de testwinnaar heeft hij een 

zeer brede kijkhoek en dat is ideaal als je wilt filmen met de 

camera op een vast punt op je fiets, auto of surfplank. Met de 

videokwaliteit zit het dus wel goed, maar hij moet de testwin

naar wel echt voor zich laten wat de bediening en de uitrus

ting betreft. De bediening op het apparaat zelf is zo summier 

dat je bent aangewezen op bediening met je telefoon, maar 

de kans is groot dat je toch al  die kant op wilde. De accuduur 

is vrijwel identiek aan die van de Sony FDR-X1000V zodat de 

GoPro zich op dat punt niet kan onderscheiden. 

INSTAPPERS EN OUTSlOERS 
Natuurlijk kun je honderden euro's uitgeven voor een topmo

del. Maar er zijn veel voordel iger apparaten te krijgen, die de 

videokwaliteit van de testwinnaar niet benaderen maar wel 

heel degelijk zijn. De Ricoh WG-M1 is een mooi voorbeeld. Hij 

heeft een aantal voordelen die je bij de geweldenaars aan de 
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top niet vindt, zoals een lange accuduur van bijna drie uur. De 

videokwaliteit is lang niet slecht. hoewel de framerates op 

hogere resoluties niet erg goed zijn. Bovendien is de Ricoh niet 

op afstand te bedienen en ontbreken extra features zoals gps, 

Bluetooth of nfc. Daarentegen ondersteunt hij netjes een wifi

verbinding en de bediening op het apparaat is goed te doen 

op het l,S-inch scherm. Als je geen uitgebreide nabewerking 

wilt doen of gewoon eens wilt testen of een actiecamera iets 

voor jou is, dan is de WG-M1 een prima keuze. Met een prijs 

van gemiddeld zo'n tweehonderd euro is deze camera onze 

prijstip. 

Voor een paar tientjes meer dan de Ricoh kun je zelfs 

een GoPro aanschaffen. De Hero+ LCD laat zien dat een 

GoPro niet altijd vier- tot vijfhonderd euro hoeft te kosten. Dit 

instapmodel van GoPro is net als zijn voorgangers een prima 

actioncam, die redelijke ruisarme, video-opnames maakt bij 

daglicht. Die kwaliteit neemt wat af als het donkerder wordt 

of als je onderwater werkt. De contouren in de beelden wor

den dan wat minder scherp en kleine details zijn niet meer zo 

goed te onderscheiden en daardoor verliest de Hero+ LCD 

behoorlijk wat punten op die categorie. De Ricoh doet het bij

voorbeeld stukken beter, hoewel de GoPro betere framerates 

heeft, wat een betere weergave van snelle bewegingen ople

vert. Je bedient deze camera met een 1.8-inch touchscreen en 

dat maakt het navigeren door de menu's een stuk makkelijker. 

Bovendien kun je de camera via wifi koppelen aan een ont

vangend apparaat zoals een smartphone of pc. Die gestroom

lijnde bediening zorgt voor veel een betere handl ingscore dan 

je doorgaans krijgt op dit prijsniveau.  

Een GoPro hoeft niet peperduur te  zijn! Deze Hero+ LCD is  maar 
iets duurder dan onze prijstip en laat met zijn prima gestroom
lijnde bediening duidelijk zien waarom GoPro zo populair is. De la
gere prijs moet natuurlijk ergens vandaan komen en de videokwa
liteit is dan ook niet te vergelijken met zijn duurdere broers. 

Opvallende vorm, goede handling en uitrusting en redelijke video· 
weergave. Tom Tom heeft met zijn Bandit een leuke actiecam in de 
schappen liggen. De prijs-kwaliteitverhouding ligt jammer genoeg 
een beetje scheef, want de camera is aan de dure kant. 

Als je een leuke vormgeving ook belangrijk vindt, is de Tom

Tom Bandit het overwegen waard. Deze fabrikant staat vooral 

bekend om zijn prima navigatiesystemen en sporthorloges, 

maar kort geleden introduceerde het bedrijf ook een actieca

mera. De Bandit is een opvallend apparaat in fel wit en rood, 

met een ronde kokervormige behuizing. Hij is vooral goed 

geschikt als helmcamera voor motorrijders of fietsers. Het 

is de enige camera buiten de top drie die beelden maakt in 

4k-resolutie, hoewel je voor vloeiend beeld beter in Ful l-HD 

kunt blijven. Met 60 frames per seconde (en zelfs 120 in H D) 

heb je prachtig vloeiend beeld in 1920 x 1080. Bij apparaten 

met deze vorm vind je vaak geen scherm, maar de TomTom 

heeft een klein schermpje voor menuweergave. De bediening 

verloopt via dit scherm en vier knoppen heel prettig dankzij 

de doordachte menu's. De handling is prima in orde en dank

zij extra features zoals Bluetooth en gps behaalt de TomTom 

Bandit een erg mooie score op handling en uitrusting. In  de 

Bandit zitten meerdere sensoren en je kunt er optioneel een 

hartslagmeter op aansluiten. De camera markeert automa

tisch 'hoogtepunten' in je opnames, zoals een plotse versnel

ling, vertraging of bochtenwerk. Wanneer je de smartphone 

schudt, monteert de app een clip met actievolle momenten 

waar je nog muziek onder kunt zetten. De app heeft leuke 

features, bijvoorbeeld dat in de tijdlijn van een video high

l ights zoals de topsnelheid aangegeven worden, waar je met 

een eenvoudige tik op het bijbehorende pictogram naartoe 

springt. De beelden worden dan net zoals bij alle concur

rerende camera's via wifi en met een lagere resolutie op je 

smartphone afgespeeld. TomTom heeft een leuke camera in 

het aanbod met deze Bandit, hoewel de prijs aan de hoge kant 

is voor de subtop videokwaliteit. peter.marinus@chip.nl [!I 
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TEST & TEC HNIEK CPU/GPU-gids 

CH I P-gids voo r  
cpu 's en gpu's 
Tot de hoogtepunten van deze maand behoren nieuwe notebook-cpu's in a l le 

prestatieklassen en goedkope Skylakes voor pc's. Door Andreas Vogelsang en Mark van Sommeren 

Vooral bij de notebook-cpu's zien we in de laatste 

week wat beweging in onze top 30, zowel boven 

als onder in de lijst. De Intel Pentium 3556U op 
plaats 29 en de Celeron N2940 op plaats 30 zijn typisch 

processors voor budgetnotebooks. De Celeron uit de 

Bay Trail M-serie is vanwege zijn lage stroomgebruik van 

7,5 watt bedoeld voor iedereen die veel onderweg is en 

zijn notebook niet vaak kan opladen. De Pentium uit de 

Haswell-familie verbruikt dubbel zoveel, maar heeft een 

snellere grafische processor. 
De nieuwe Intel Core i7-6500U op plaats 5 is de snelste 

dualcore processor. Deze Skylake heeft een TOP van maar 

15 watt en verrast ons met zijn grafische prestaties. In de 

benchmark 3DMark: Cloud Gate Graphics Score bereikt 

deze cpu 8257 punten waarmee die zelfs de nummer 1, 
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quadcore i7-5700HQ, achter zich laat. Zijn overall gpu

prestaties zijn voldoende voor een tweede plaats in de 

gpu-ranking. We hebben de Core i7-6500U getest in 

een Toshiba Satellite Radius 12 P20W-C-106, een chique 

hybride notebook die circa 1500 euro kost. 

In onze lijst van desktopprocessors zien we twee 

nieuwe vertegenwoordigers van Intels Skylake-serie, 

namelijk de Core i3-6320 op plaats 20 en de Pentium 

G4400 op plaats 27. Terwij l de goedkope 60 euro 

kostende Pentium met name interessant is voor kant-en

klare low-budgetsystemen, heeft de 100 euro duurdere 

i3-6320 respectabele grafische prestaties. De snelste 

dualcore processor in onze lijst heeft een aangenaam laag 

stroomverbruik van 51 watt TOP. 
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DTR met Celeron 
Met zijn 1 7.3-inch beeldscherm is de 

Medion Akoya E7225 een volwaar

dige desktopvervanger. 
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I ntel Compute 
Stick 2016 

Dat is handig: een kleine hdmi-stick die je a ltijd bij je hebt en waarmee je elk scherm met 
een hdm i-aansluiting omtovert i n  een Wi ndows IQ-computer. 

Door Mark van Sommeren 

W i l  je altijd een computer bij je hebben, dan kan dat 

met de Intel Compute Stick . Wanneer je deze uit 

de kluiten gewassen stick in een hdmi-aansluiting 

van een televisie of monitor steekt, verander je die meteen 

in een Windows lO-pc. 

Aan zijn hardwarespecificaties zie je meteen al dat de 

Compute Stick geen high·end computer is. De 1,44 GHz Intel 

Atom x5 Z8300, 2 GB RAM-geheugen en 32 GB flashopslag 

(waarvan een groot deel gebruikt wordt door Windows

bestanden) presteren nauwelijks beter dan een low-budget 

laptop en inmiddels zijn veel smartphones en tablets al snel

ler. De Compute Stick is dan ook helemaal niet bedoeld als 

vervanger voor je desktop-pc of laptop. Wat hij wel goed doet, 

is een scherm heel snel transformeren in een pc waarop je 

kunt internetten, video streamen, je social media·updates 

bijhouden en simpele officetaken kunt uitvoeren. Net als de 

Omdat de nieuwe Compute Stick iets langer is dan zijn voor· 
ganger, is er ruimte voor een extra USB 3.0·aansluiting. 
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eerste Intel Compute Stick, de Asus Chromebit (een soortge

lijk systeem met Googles Chrome OS) of alternatieve appa

raatjes uit China, is de nieuwe stick gewoon leuk om mee te 

experimenteren, Het concept zal niet iedereen aanspreken, 

maar biedt wel het gemak dat je snel een pc uit je broekzak 

kunt halen met bijvoorbeeld je presentaties erop of een medi

aspeler die films via het netwerk afspeelt. 

Het nieuwe model dat op de CES werd ge'introduceerd, is 

een aantrekkelijke upgrade van zijn voorganger die een jaar 

eerder verscheen, Hij ziet er gelikter uit, met een matzwarte 

afwerking en afgeronde hoeken, De stick is iets langer dan zijn 

voorganger, om ruimte te bieden aan een USB 3.0 en een USB 

2.0·poort. De originele stick had maar één usb-aansluiting. 

Daarnaast klaagden veel gebruikers van de eerste stick over de 

gebrekkige wifi-ontvangst en die is nu verbeterd met een wifi

module die 802.llac ondersteunt. De Atom-processor is zeker 

Aan de linkerkant zit alleen een slot voor 
een MicroSD·kaart. 



Sne l lere Campute Sticks met Care M 

Als je Windows op een krachtigere stick wilt, dan kan met dat 
nieuwe sticks waarin een Intel Core m5 of m3-processor zit. 
Die hebben 4 GB RAM geheugen en 64 GB opslagcapaciteit en 
ondersteunen het streamen van 4k. De goedkoopste stick met 
een Intel Core m3-6Y30 kost 360 euro en de duurste met een 
Intel Core m5 6Y57 kost 570 euro. Ze hebben maar één USB 
3.0-aansluiting, maar op de innovatieve voeding zitten er twee. 

niet de vlotste, maar met de oude Bay Trail Z3735F van vorig 

jaar konden we al probleemloos hd-video streamen en dat is 

met de Cherry Tail-generatie alleen maar beter geworden. 

FEATURES 
Het uiterlijk van zowel de eerste als de tweede generatie is 

elegant en minimalistisch. Computersticks zijn echter geen 

toestellen die het meteen doen als je ze in een hdmi-aanslui

ting steekt. Ze hebben natuurlijk stroom nodig en die krijgen 

ze van een adapter. De microUSB-kabel die erbij zit. is onge

veer een meter lang - in ieder geval langer dan van het vorige 

model - maar het is weer een kabel die achter het scherm 

hangt. Omdat de stick forser is dan een hdmi-stekker, is het 

mogelijk dat je hem niet rechtstreeks in de hdmi-aansluiting 

van het scherm kunt steken omdat er niet voldoende ruimte 

is. Gelukkig zit er een korte hdmi-verlengkabel bij. 

Je hebt meerdere opties voor het aansluiten van een toet

senbord en muis. Omdat de stick nu twee usb-aansluitingen 

heeft, is het gemakkelijker om bekabelde randapparatuur 

aan te sluiten. Je kunt ook draadloze toestellen met een usb

dongle gebruiken. Bluetooth-apparaten zijn het makkelijkst 

en veelzijdigst omdat je daarvoor geen usb-poort hoeft te 

gebruiken. Met de twee eerste opties heb je toch weer extra 

kabels of dongles die uit de stick hangen of steken. Heb je 

geen fysiek toetsenbord of wil je die niet gebruiken, dan kun 

je je smartphone of tablet als invoerapparaat instellen. Intel 

heeft daar de app Intel Remote Keyboard voor, die beschik

baar is voor iOS en Android. Dat is handig wanneer je maar 

even toegang tot het systeem nodig hebt. of wanneer je de 

stick met een muis wilt bedienen en maar occasioneel een 

toetsenbord nodig hebt voor bijvoorbeeld het intypen van een 

wachtwoord of url. 

PRESTATIES 
De Compute Stick van vorig jaar presteerde redelijk. Hij was 

geschikt voor internetten en het afspelen van media, maar 

zo nu en dan reageerde die traag. De nieuwe processor in de 

2016-versie is net zo snel en in sommige benchmarks zelfs 

iets trager dan zijn voorganger, maar in de praktijk merken we 

geen verschil. Het grote voordeel van de nieuwe stick, is dat er 

Windows 10 op staat in plaats van Windows 8.1. Windows 10 is 

beter geoptimaliseerd voor low-end computers en we vinden 

dat OS sowieso prettiger in het gebruik dan 8.1. 

In de dagelijkse praktijk voelt de nieuwe versie net wat vlot

ter aan dan het originele model, maar hij heeft nog steeds pro

blemen met het uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Taken 

zoals het streamen van Netflix- ofYouTube-video's, werken pro

bleemloos zodra de stream eenmaal loopt. Je kunt zelfs een

voudige games spelen, hoewel er vanwege de beperkte opslag

capaciteit maar een handjevol kleinere en oudere spellen op de 

stick passen. Als je een groter spel wilt installeren, dan kan dat 

op een microSD-kaart die je in de kaartlezer stopt. 

CONCLUSIE 
PC-sticks worden steeds goedkoper en vergeleken met alter

natieve sticks die je al voor zo'n honderd euro koopt, is de Intel 

Compute Stick duur voor wat je ervoor krijgt. Maar de nieuwe 

presteert relatief gezien goed en heeft twee usb-poorten. 

Als een internet- of media streaming-pc voor erbij of 

onderweg is de Intel Stick net te duur om even te kopen. Wan

neer Intel de prijs weet te verlagen naar honderd euro, is het 

een product dat iedereen moet hebben voor het geval dat de 

desktop-pc, laptop of mediaspeler kapot gaat. 

mark.vansommeren @chip.nl [!I 

INTEL COMPUTE STICK [BOXSTKIAW32SCR) 
Prijs 

Processor 

Geheugan 

GPU 

Paarten 

Opslag 

Netwark 

Besturingssymam 

€ 165 
LQqGHz Intel Atom x5 Z8300 [l.8q GHz turbo] 
20q8MB 00R3 SORAM 1600MHz 
128MB [dedicated] lntel HO Graphics 
HOMI. Ix USB 3.0. Ix USB 2.0. microSO-kaartlezer 
32GB SSO 
802 11ac wireless. Bluetooth q 0 
Windows 10 Home [32-bit] 
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TEST & TEC H N IEK Raspberry Pi 3 

40-pins 
Extended GPIO 

1,2 GHz quad
core 64-bits 
Broadcom 
BCM2837 cpu, 
1GB RAM 

Onboard Blue
tooth 4.1 en wifi 

MicroSO-slot 

Afmetingen 
85,6 )( 56 )( 21 mm 4 USB 

2.0-poorten 

10/100-
netwerk 

3,5 mm 4-pins 
composite video 
en audio output 

CSI camerapoort 

OSI displaypoort 
MicroUSB stroomaansluiting 

die 2,5A aankan 

HOMI-aansluiting 

De nieuwe Raspberry Pi 3 
De nieuwe Raspberry Pi 3 is snel ler dan zijn voorganger 

en heeft nu wifi en Bluetooth aan boord. 

Door Mark van Sommeren 

OP de vierde verjaardag van de Raspberry Pi introdu

ceerde de Raspberry Pi Foundation een nieuwe gene

ratie van deze kleine en goedkope computer. Model 3. 

Het toestel is duurder dan zijn voorganger met een prijs van 

iets meer dan veertig euro, maar hij presteert ook beter. We 

hebben deze kleine pc getest. 

Waar alle vorige Raspberry Pi-modellen gebaseerd waren 

op een 32-bits Broadcom SoC (System on Chip), is de Rasp

berry Pi 3 de eerste met een 64-bits Broadcom SoC. Deze 

ARM Broadcom BCM2837 heeft vier Cortex A53-rekenkernen 

met een kloksnelheid van 1,2 GHz en dat is duidelijk sneller 

dan de BCM2836 van de Pi 2 met vier Cortex A7-kernen die 

op 900 MHz draaien. Door deze verbeterde Cortex-kernen 

en de hogere kloksnelheden presteert de Pi 3 beter dan de Pi 

2, maar verbruikt hij ook meer stroom. Hoewel de processor 

64-bits ondersteunt, kun je er nog steeds 32-bits program

ma's op draaien (op dezelfde manier als moderne besturings

systemen zoals Windows 10 ook 64- en 32-bits-programma's 

ondersteunen). Momenteel zijn er nog geen 64-bits bestu-
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ringssystemen voor de Pi 3. De kloksnelheid van 1,2 GHz is 

drieëndertig procent hoger dan van de Pi 2 en omdat de Cor

tex-A53 een quadcore is, draaien multi-threaded of gewoon

weg meerdere programma tegelijkertijd sneller dan op de 

voorganger. 

Volgens de Raspberry Pi Foundation is de nieuwe compu

ter vanwege alle verbeteringen tien keer sneller dan de Rasp

berry Pi 1 en vijftig tot zestig procent sneller dan de Raspberry 

Pi 2. Tijdens onze tests bleek dat deze claims niet uit de lucht 

zijn gegrepen, want in alle benchmarks waaraan we de drie 

versies van de Raspberry Pi blootstelden (Pi 1 B, Pi 2 B en Pi 3 

B) kwamen de prestatieverschillen naar voren die de fabrikant 

opgaf, wat je ook ziet in de tabel aan het einde van dit artikel. 

COMPATIBILITEIT 
De Raspberry Pi 3 Model B heeft meer voordelen dan alleen 

de betere prestaties, want de kleine computer heeft nu een 

geïntegreerde 802.11n wifi-module en ondersteunt Bluetooth 

4.1. Voor de rest bl ijft alles bij het oude, zoals de aansluitingen 



voor camera, display en GPIO, de 5-volt microUSB-stroom

aansluiting en het 32-bits besturingssysteem Raspbian, dat 

op Linux is gebaseerd. In de komende maanden moet nog 

getest worden of een overstap naar een 64-bits Linux loont. 

Omdat de printplaat van de nieuwe Pi net zo groot is als 

van zijn voorganger en alle aansluitingen op dezelfde plek zit

ten, passen de behuizingen en uitbreidingen (HATs) van de Pi 

2. En omdat de nieuwe versie er voor de bestaande software 

hetzelfde uitziet als de oude, levert dat geen problemen op 

en werkt al les. Je kunt zo de sd-kaart uit een Pi 2 halen en in 

een Pi 3 stoppen, die werkt dan meteen. Het microSD-slot is 

wel veranderd. De nieuwe Pi heeft een inschuifslot zoals de 

meeste smartphones, terwijl de oude versie een slot met een 

veer/borg-mechaniek had. 

Waarschijnlijk om de Pi 3 binnen hetzelfde prijssegment als 

de Pi 2 te laten vallen en niet veel duurder te maken, heeft de 

stichting besloten een gigabyte RAM-geheugen, een fast-ether

netpoort en vier USB 2.0-aansluitingen te blijven gebruiken. De 

netwerkaansluiting en de usb-poorten zijn nog steeds via een 

gemeenschappelijke usb-bus aan de processor gekoppeld. 

De wifi- en Bluetooth-chip zit aan de onderkant van het 

printplaat je en omdat die via SDIO aan de SoC is verbonden, 

ontlast die de usb-poort. De antenne zit aan de bovenkant, op 

de plek waar voorheen de statusleds zaten. Het is maar één 

2,4GHz antenne, dus meer dan 150 Mbitls bruto hoef je niet 

te verwachten. Dat was sowieso al het geval voor de meeste 

goedkope wifi-sticks die met de Pi werden gebruikt. De Broad

com BCM43143 van de Pi 3 is identiek aan de chip in de offici

ele dongle en is zeer zuinig. 

BESTURINGSSYSTEMEN 
Op de homepage van de foundation (raspberrypi.org) staan 

diverse besturingssystemen die je met de Raspberry Pi 3 

kunt gebruiken. De stichting biedt Noobs en Raspbian aan en 

er zijn ook images van externe partijen, zoals Ubuntu Mate, 

OpenElec of Windows 10 voor het Internet of Things. Voor 

beginners is het wat ons betreft het makkelijkst om de image 

Noobs te downloaden. Op de site wordt uitgelegd hoe je die 

vervolgens op een SD-kaart installeert. 

Noobs (New Out Of the Box Software) is een makkelijk te 

gebruiken manager waarmee je heel eenvoudig verschillende 

besturingssystemen installeert. Het draait zelf op Raspbian 

en wanneer je een ander besturingssysteem in het startmenu 

selecteert, wordt dat van het internet gedownload en geïn

stalleerd. Om de kleine pc werkelijk als computer te kunnen 

gebruiken, moet je Raspbian Jessie installeren. Dat is een 

compleet functionerend Linux-systeem met een grafische 

interface. Ben je avontuurlijk ingesteld, dan kun je ook Android 

installeren, bijvoorbeeld RaspEX van raspex.exton.se. 

KLASSE ENTERTAINER 
Wanneer je de Raspberry Pi 3 niet zozeer als computer maar als 

een mediaspeler in de huiskamer wilt gebruiken, is OpenElec het 

aangewezen besturingssysteem. Dat is een afgeleide van het 

populaire mediacenter Kodi, met een elegante gebruikersinter

face, veel leuke features en heel veel plug-ins die de mogelijk-

D it heb je nod i g  

Aan alleen de Raspberry Pi 3 heb je niet voldoende. Om de 
computer op dit printplaat je te kunnen gebruiken, heb je het 
volgende nodig: 
Allereerst een externe microUSB-voeding van minstens 2 
ampère bij 5 volt. Zolang je wifi uitlaat en een toetsenbord 
aansluit, is 2A prima. Wil je alle usb-poorten en de gpu benut
ten, koop dan minimaal een 2,5A-voeding. Daarnaast heb je 
een microSD-kaart met een opslagcapaciteit van minstens 
acht gigabyte nodig, waarop je het besturingssysteem in
stalleert. Om een zo vlot mogelijk systeem te krijgen, moet 
dat een Class 10-kaart of sneller zijn. Een behuizing maakt 
het pc'tje af, maar is geen noodzaak. Voor het bedienen van 
de Pi heb je een muis- en toetsenbord nodig, en die mogen 
bekabeld, draadloos of Bluetooth zijn. Tot slot heb je nog een 
hdmi-kabel nodig waarmee je de Pi op een televisie, monitor 
of projector aansluit. Met al deze extra uitgaven komt het to
taalbedrag van een Pi 3-setje uit op zo'n 80 euro. Webwinkels 
zoals SOS-solutions bieden voor dat bedrag starterkits aan, 
waarin dan nog geen muis en toetsenbord zitten. 

heden van het mediacenter uitbreiden. In onze test liep het 

OpenElec systeem heel vlot en hadden we geen last van hape

rende menu's. Het afspelen van 1080p-films vanaf een NAS in 

het netwerk verloopt zonder problemen. Video's starten relatief 

snel en worden zonder haperingen en storingen afgespeeld. 

Stroo mverbru i k  

Vergeleken met een desktop of laptop is het stroomverbruik 

van een Raspberry Pi belachelijk laag en zie je dat nauwe-
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TEST & TEC H N IEK Raspberry Pi 3 

Op de onderkant van de Raspberry Pi 3 zit de BCM48438-chip 
voor wifi en Bluetooth. 

lijks terug op je stroomnota's. Om het verbruik van de Pi 3 te 

meten, belastten we de computer door hem een full hd-film 

met I080p onder OpenElec te laten afspelen. Het apparaatje 

verbruikte 2,9 watt. Dat is erg zuinig, maar het is wel 0,3 watt 

meer dan zijn voorganger. Daarna belastten we de verschil

lende Pi's maximaal met benchmark Coremark. De Pi 3 ver

bruikte maximaal 4,7 watt en de RPi 2 maximaal 3,0 watt. 

Het verbruik in idle is interessanter. Beide Pi's verbruiken 

dan evenveel, namelijk 2,0 watt, terwijl de nieuwste generatie 

nota bene een wifi- en Bluetooth-chip extra heeft. Wanneer 

we de Pi 3 gedurende een lange tijd flink belasten, wordt de 

BCM2837-chip knap heet, namelijk meer dan tachtig graden 

Celsius. Dat is waarschijnlijk de reden dat je de processor 

niet meer kunt overklokken met de tooi raspi-config. Als je 

wilt overklokken dan kan dat nog door het bestand config.txt 

aan te passen, maar overklokken zonder dat je de garantie 

verliest - zoals bij de RPi 2 - lijkt er niet meer bij te zijn.  

CONCLUSIE 
In  onze tests zien we dat de Raspberry Pi 3 merkbaar beter 

presteert dan zijn voorganger, hoewel er nog geen 64-bits 

TESTRESULTATEN 

Op het eerste gezicht zie je alleen aan de antenne linksboven dat 
je met een Raspberry Pi 3 te maken hebt. Alle aansluitingen en de 
lay-out zijn hetzelfde gebleven. 

besturingssysteem is dat alle mogelijkheden van de pro

cessor van de nieuwel ing benut. Dankzij de geïntegreerde 

wifi-module en het op maat gesneden besturingssysteem 

OpenElec verandert de kleine doe-het-zelfcomputer in een 

krachtig mediacenter voor in de huiskamer. 

Als je al een Raspberry Pi 2 hebt en er tevreden mee 

bent, hoef je niet per se over te stappen. Maar als je geen 

Raspberry Pi hebt of nog een exemplaar van de eerste 

generatie, dan is de Raspberry Pi 3 Model B de aanschaf 

zeker waard. 

mark.vansommeren@chlp. n l lil 

Voor- en nadelen 
van de R a spberry Pi 3 
o Krachtiger dan zijn voorganger 

o Goedkoop 

o Goede full hd-mediaspeler 

o Verbruikt iets meer stroom dan de voorganger 

Oe Raspberry PI 3 presteert beter dan de 2 en veel beter dan de 1 Als je al een p, 2 hebt, IS het verschil n·et zo groot en hoef Je niet te upgraden. 

Maar als Je nag een Pi van de eerste generatJB hebt. raden we de overstap aan 

Bonchmark Typ Raspberry PI B Raspberry PI 2 B Raspberry PI 3 B 
OctalnoV2 Java-Script 317 517 
Rlchard. Core language features 26 131 211 
Ooltablua Core language features 21,2 109 180 
Crypta Bit ;; Math operations 61.9 173 257 
RaytracB Care language features q7.6 286 551 
EarloyBayor Memory ;; GC 76,1 386 655 
Ragaxpp Strings ;; arrays 15,7 83.8 lq5 
Splay Memory ;; GC 60,q q11 568 
SplayLatoncy GC latency 199 76q 978 
NavlarStroka. Strings ;; arrays 53 177 260 
pdf.js Strings ;; arrays 11q 531 899 
Mandro.1 Virtual Machine 22.8 103 169 
MandraalLatancy Compiler latency 106 %1 729 
GB Emulatar Virtual Mach,ne 160 716 11q2 
CadoLaad Loadong ;; Parslng 317 159q 2913 
Bax20Wob 81t ;; Meth operations 6L8 375 679 
zUb asmjs 283 qq7 
Typo.crlpt Virtual Machine ;; GC 899 1633 
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Toplijsten TEST & TECHNIEK 

Overzicht hardware 
Jaarl ijks arriveren er meer dan 1500 apparaten in ons internationale testcentrum. 
Omdat we a l  die toestel len grondig testen, hebben we een reusachtige database met 
betrouwbare testgegevens. Zoals gebrui kel ijk rangsch i kken we de producten op een 
handige en overzichtel ijke manier. 

N ieuwkomers deze maand 
. .  

J -
. . . .  .. . ... .. 

.. . . .  

VIDEOKAART 

... ... . . .. .. . ..  

.. ..  . . . .. .. . ... ! 

Asus GF GTX 9S0 Ti 20th Anniversary 
Gold Edition 
De goudkleurige videokaart is peperduur, maar het is wel een 
goede investering: het is momenteel de beste grafische kaart 
voor 4K-resoluties. Daar staat 
tegenover dat het stroomver
bruik aan de hoge kant is. 
o Sterkste 4K-kaart uit de 

test 
o Duur, niet geruisloos, niet 

zuinig 
Prijs [ca.) gLiO euro 

LA PTOP 

Lenovo E31-70 [SOKX015RMH] 
De display is  echt top voor zijn klasse. Vanwege zijn gewicht 
van 1.6 kg en zijn lange accuduur scoort hij hoog op het on
derdeel mobiliteit. Daarnaast heeft deze I3-inch notebook 

mogen zijn. 
o Goede display, prestaties, prijs-pres

tatieverhouding 
o Slechts standaard uitrusting, 

hoorbaar onder vollast 
Prijs [ca.) 630 euro 

HYBRI DE TABLET 

Microsoft Surface Book 512GB 
Deze Surface geeft de concurrentie het nakijken. Op de hoge 
prijs en wat probleempjes met de handling na heeft deze 
2-in-I tablet geen manco's. Vanwege zijn prima snelheid, 
elegante en goed afgewerkte behuizing, 
lange accuduur en talrijke extra's is dit 
een excellente hybride tablet. 
o GPU en accu in doek, 

display, afwerking, 
prestaties 

o Ventilatorgeruis, prijs 
Prijs [ca.) 3675 euro 

SMARTPHONE 

Honor 5X 
De Honor 5X ziet er goed uit en heeft 
een uitgebreide featureset. De netjes af
gewerkte smartphone heeft LTE Cat 4, 
een vingerafdruksensor en een S,5-inch I 
full hd-display. In onze test presteerde 
de camera ondermaats. 
o Accuduur, aluminium 

behuizing, prijs 
o Zwakke camera, geen 

NFC 
Prijs [ca.) 2L10 euro 
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TEST & TECH N IEK Topl ijsten 

VIDEOKAARTEN 

Alle beoordelingen k1 punten (malC.. l00� Posities zijn gebaseerd op 2.q tests 

Asus GeForce GTX 980 Ti 20th 
Anniversary Gold Edition 

De Asus GeForce GTX 980 Ti 20th Anniversary Edition is 
peperduur. maar de test maakt snel duidelijk waarom deze 
goudkleurige video kaart een goede investering is: het is 
momenteel de beste grafische kaart voor 4K-
resoluties. Wel is het stroomverbruik aan 
de hoge kant. 
o Sterkste 4K-kaart 
o Duur, niet geruisloos, 

niet zuinig 
www.asus.nl 
ca. gilD euro 

SSO'S TOT 128 GB 

78.Q 
73.6 

!>� �� 

iI>� /'\. �� #' r.,<::'? �<l>� / � 
63 B3 
62 76 

B20 67 
11511 69 67 
1100 72 
730 
690 
590 
610 
600 

EVGA GeForce GTX 980 Hybrid 
De EVGA GeForce GTX 980 Hybrid is een watergekoelde 
videokaart. Het systeem weet de gpu efficiênt te koelen. 
Een wateraansluiting is hiervoor overigens niet nodig en 
onderhoud van het koelsysteem 
en de leidingen evenmin. De kaart 
heeft een prima uitrusting en een 
gunstig stroomverbruik. 
o Stoomverbruik 
o Prestaties blijven nog wat 

achter 
www.evga.com 
ca. 610 euro 

�� 
*' 

#' 

12 
12 

� +<o� �$> /� /� � # .. 
è X>� #�"J. ;"J. ... �J*' � 

�<::'? ,� #' � �# ��'# 
SaI11lU BSO EW 120GB (MZ-75El2DB 

2 Simsung BSO PRO 128GB [MZ-7KEl2B) 
3 PlaxtorMSS 128GB[PX-128M6S)===-=

-_______ _ 

Samsung BQO EW 120GB [MZ-7TEl20BW) 
Toahlba Q300 Pro 128GB (�2!lSTA) 

98,2 
9q.7 
93.6 
90.8 
86.8 
85.3 
aq,2 

Toahlba Q Sari .. Pro 128GB H0TS312EZSTA) ________ --'-_-:=."=--i 
Toahlba Q300 120GB OTS7l2EllITA) 
AdataXPG SX900 12BGB [AaX900S3-128GMj 7q,6 

7Q,0 
7� 

9 T ........ nd SSD720128GB (TS128GSSD720),
=-

_______ -t_-.:,::::. 
10 Kingston HyporX 3K 12DGB [SHI03S3B/120G _______ _ 

AHe beoordelingen In punten (ma)! looJ. Posities zijn gebaseerd op 10 tests. 

Samsung 850 EVD 120GB 
Deze Samsung is bijna de perfecte SSD. Hij heeft zeer korte 
toegangstijden, is extreem zuinig en scoort perfect in de 
praktijktest. Er zijn SSD's met iets snellere transferrates, 
maar die scoren veel lager op de andere punten. 
o Snel, korte toegangstijden, zuinig 
O Geen echte 

nadelen 
www.samsung.nl 
ca. 75 euro 

75 96 100 100 98 5'lO/339 
95 97 90 99 88 539/q73 
75 91 96 97 93 521f3'l5 
95 92 85 97 87 523/27q 
70 99 52 1IJO 91 sq2/Q93 
105 100 q6 99 91 sqs/51O 
sa 87 68 B9 100 521/103 
70 90 25 96 Bq 517/Q99 

100 B9 26 96 77 517/q98 -
100 88 25 96 90 

BEOORDELINGEN 

Toshiba Q300 120GB 
Onze prijstip levert bij lezen een degelijke transferrate, maar 
is bij schrijven helaas stukken trager. De toegangstijd is 
redelijk, maar bovenal scoort deze Toshiba Q300 maximaal 
op zijn stroomverbruik. AI met al is dit een aardig alternatief. 
o Zeer zuinig 
o Lage transferrate bij schrijven 

www.toshiba.com 
ca. 50 euro 

Mi.@"j.f,e s.wSfIIIPa.ow 
SSD 

Topklasse [90-100) BovenkJasse [75·89) • MlddenklasS8 [%-7q) InstapkJasse [O-qQ) Alle beoordelingen In punten [max, 100) Oe testgegevens zijn af1<omstig uit de internationale testdatabase van CHIP, 
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2-BAY NAS 

AUe beoordelingen I n  punten {max 100] Posities zjjn gebaseerd op �q tests 

QNAP HS-251 + 
De Qnap HS-251 + heeft geen ventilator en is daardoor pret
tig stil. De NAS heeft een gebruiksvriendelijk besturings
systeem met apps voor entertainment. opslag en back-ups. 
Het mediacenter en de ondersteuning van DLNA en AirPlay 
maken deze NAS een aanwinst voor filmliefhebbers. 
o Prima prestaties. streamingfuncties. stil 
o Geen 4K-streaming 

www.qnap.com 
ca. 390 euro 

r.iiiil WINNAAR 
� 132/2016 

LI - BAY NAS 

Asustor AS·511JllT 
QNAP TS·qSl-'lG 

-----

Asustor AS·5001/T 
QNAPTll-l131 

7 Synology 1IS'I15+ 
B SynDlogy OSll15p1IY 

Notgaar Ra.dyNAS 31'1 RN3:=1"'qO:=O ___ _ 
10 wo My,EIDUd EXqlOO 

All" beoordelingen kt punten {ma. lOO}. Posities zijn gebaS8efd op 18 tests. 

QNAP TS-Ll51+ 8G 
Deze NAS van QNAP met vier bays scoort optimaal op  pres
taties en functionaliteit en produceert bovendien nauwelijks 
geluid. Door de geïntegreerde Kodi-mediaplayer. onder
steuning van DLNA en Airplay en de HDMI-aansluiting is hij 
tevens een goede uitbreiding voor ie thuis bioscoop. 
o Prestaties. streaming

functies 
o Hoge prijs. niet krachtig 

genoeg voor streamen 
van 4K-video 
www.qnap.com 
ca. SDD euro 

93.9 
B9.0 
B7.Q 
B6.3 
B5.3 
B3.2 

QNAP TS-251C 
Met datarates van boven de 100 MB/s bij lezen en schrijven 
behaalt de QNAP TS-251C in de test een uitstekende pres
tatiescore. Het positieve totaalbeeld wordt gecompleteerd 
door het gunstige stroomverbruik. de vele aansluitingen en 
de netwerkfuncties. Met 1.6 
sone is hij wel wat luidruchtig. 
o Datadoorvoer. uitrusting. 

stroomverbruik 
o Beetje luidruchtig tijdens 

gebruik 
www.qnap.com 
ca. 2SD euro r.iiiil PRlJmp 

� 132/21118 

600 100 92 100 91 
500 99 100 90 9q 
510 100 96 96 95 
'l9O SB B9 100 92 
q30 100 93 BB 97 
� 91 B2 B3 7q 
550 95 7q BB 96 
q30 95 72 87 BB 
605 B3 Bq BB 81 
'IIlO 71 79 89 92 

• BEOOROELINGEN 

QNAP TS-Ll31 

99 l2 2S.3 
100 l2 29,6 
91 lq 26.0 
97 l3 27.q 
91 lq 25,B 
B2 1.3 25,q 
97 1.3 30.9 
91 l3 30.3 
93 1.6 26.9 
BB Ilq 2B.B 

--.L TECHNISCHE
'

GEGEVENS J 

Dit is de goedkoopste NAS uit de test. maar voor zijn prijs 
staat hij opmerkelijk hoog. De TS-431 is bijna net zo stil als 
de testwinnaar en scoort op stroomverbruik zelfs nog be
ter. Tegelijk levert hij niet al te veel in op prestaties. al is de 
schrijfsnelheid wat matig. Een goed alternatief. 
o Prestaties dik in orde. zuinig 
o Weinig werkgeheugen. geen 

hdmi-aansluiting 
www.qnap.com 
ca. 2qD euro 

r.iiiil PRIJ8TIP 
� 132/2IJIB / 
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TEST & TEC H N IEK Topl ijsten 

AC-ROUTERS 

AIuo RT-AC88U 
Asus RT-AC87U 
lT'alagy RTl900AC 
NeIgeM RBlIOO 
AIuoOSl-AC68U ____ _ 
ZyXeINB� 
Asus RT-AC3200 
O-Unk DIR-890l ----
UnksysEA8500 ____ 

_ 

10 Asus RT-ACS8U 
Alle beoordBlingeo In punten [maK 100). Posities zi,," Qebaseerd op 37 tests 

Asus Rl -AC88U 
Met de  Asus RT-AC88U heeft Asus zijn vorige topmodel 
(plaats 2) verder verbeterd. In de test overtuigt het apparaat 
met uitstekende draadloze prestaties. maar vooral ook met 
een fantastische uitrusting en desondanks eenvoudige be
diening. Jammer van de hoge prijs. 
o Krachtige data

doorvoer. 
topuitrusting 

o Hoge prijs 
www.asus.nl 
ca. 330 auro 

POWERLA N -A DA PTERS 

TP-UnkAVl2oo lltllrtllrKlt -PAB030�L 
Oovala dlAN 1200+ IItIIrtIIr KIt (09376) 

3 Xel PlA525B lltllrtllrKlt PlA5258-EUD201F] 
N�e., Pawartlna 12D0 KIt [PLPl200-1ooPES) : ___ "'"" __ 

Trandnst Pawartlna 1200 AV2 Ad. KIt [TPl-Q21E2K/EU) 
TP-Unk AV1200 Starts, KIt [Tl-PAB010PKlTJ __ 

7 AYM FRITZlPawartlne 1000",E=:S8t==-::::-==:oOavala dUN 650 trlpla+ Starts, Kit (09236) 
ZyXal PlA5215 KIt"-__ _ 

10 Edlmax AV600 PawarUne KIt J�P-6002ACK) __ 

Alle beoordelingen In punten (max._lOO) Posities ZIjn gebCStlBfd op 15 tests. 

lP-link AV1200 Starter Kit 

92.5 
92.1 
91.1 
90.1 
89.8 
67.6 
78.9 
77.6 

De adapterset TP-Link AV1200 Starter Kit (TL-PA8030PKIT) 
haalt met een nipte voorsprong de eerste plaats in onze test. 
De set scoort vooral vanwege zijn snelheden. de drie gigabit 
lan-poorten op elke adapter en de geïntegreerde contact
doos. 
o Hoge datadoorvoer. 

3 lan-poorten per adapter 
o Voorganger (plaats 6) is onder 

dezelfde naam nog te koop 
nl.tp-link.com 
ca. 95 euro ( ï.l WINNAAR L!J 132/2016 

65 
100 
150 
90 

110 
125 
90 
80 

� � 
152 / 285 --1 

90 </15/ 353 
90 '125/ 367 
9q QS3 / 3Sq 

100 96 qsq /379 
90 qoq/ 391 
87 q29 / 310 
90 q1q / 3qq 

386 / 3q& 
qo3/ 371 
Q07 / 380 

Netgear R6L100 
Deze router van Netgear levert uitstekende prestaties. Hij 
gebruikt beam-forming voor een krachtiger en stabieler sig
naal. Draadloos op 5 GHz haalt hij topsnelheden van 1300 
Mbitls. Aangesloten apparaten moeten hiervoor wel het 5 
GHz·kanaal ondersteunen. 
o Uitstekende presta· 

ties. instelbaar met 
smartphone oftablet. 
prijs 

o Geen echte nadelen 
www.netgear.nl 
ca. 130 euro 

78 
87 

96 61 
96 61 100 
sq 61 100 
sq 60 93 
96 69 100 
87 91 77 
79 81 75 

1200 
1200 1 
1000 2 
1200 1 
1200 � 
1200 1 
1000 0 
600 + __ 

1 
600 1 

77 80 72 600 C'l .. TECHNISCHE Gl:GEVENS 

ZyXel PlA5256 Starter Kit 
Deze makkelijk te installeren starterkit bewijst dat uitste
kende prestaties en een goede uitrusting (twee lan-poorten 
en een doorvoercontactdoos op elke adapter) ook voor 
goedkopere powerline-adapters 
op kunnen gaan. Hun stroom-
verbruik is een minpunt. 
o Goede prijs-prestatieverhou' 

ding, prima uitrusting 
o Stroomverbruik 

www.zyxel.com/nl 
ca. 65 auro 

.- .. . -

� 

Topklasse [90-100] Bovenklasse [75-69] • Middenklasse [QS-7Q] Instapklasse [O-QQ] Alle beoordelingen In punten [max. 100] Oe testgegevens zijn afkomstig uit de internationale tes!database van CHIP 
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I TA BLETS 

IIPadAlr2q�G 128==6B::...-__ _ 

Appll lPad mini q qG 12BGB 

ch qG 
[MGJ22FD/Al 

88.3 
B7.0 

Huawo! Mldl.Pad X2 
Samsung Galaxy TAB S2 B In 
�pl.IPad mlnI3 � 
AeelllPad mini Retina WIR +qG12BGB 

7 HTC Googll N ..... 9 16GB WI R � B6.2 
Deil V.nUlB (7&qOJ __ _ 
Appla lP.d Air 1:;:2B;.::G=-8 q..;::G,-__ 

10 A pll lPad Pro 12BGB:..;WI�R ___ _ 
Alle beoordel ngen In punten (max 100) Positles Zijn gebaseerd op 57 tests 

Apple iPad Air 2 WiFi + LTE 128 GB 
De iPad Air 2 valt op door een slank en licht design, een 
uitstekend Retina-scherm en vooral het gemak waarmee je 
het apparaat gebruikt. De 4G- • 

module en de grote hoeveelheid 
opslagruimte maken hem hele
maal af. 
o Slank en licht. veel intern ge

heugen, 4G-module, handling 
o Geen SD-kaartslot. alleen met 

Lightning-poort 
www.apple.nl 
ca. 800 euro 

ï.l WINNAAR 
L!:I 13212016 

ii: 

fll 
ij 
D � 
• 

SMARTPHO NES VA NAF € 350 

32G8 

Sony!plria Z5 Compact 

rn Cl r 
� Q) Ij 
• 1!1 [J 
(ol fi,1 Ooi 

• 

� 8 .. 

S9Ó 
soo 
BOO 
qqo 
qso 

Sam.ung Galaxy S6 Edgl Plus 32GB 
7 Samsung GalaxyNolllq _____ _ 

Sony Xp",lric;:8;.::Z5=,,--,:-=_ 
Googi. Naxus SP 32GB 

10 Sony Xparia Z3 cam ct �:� :: ____ �o S80 
90,7 600 

90.5 qoo 

Afte beoofdelingen In puntan {max UlO). Posities zijn gebaseerd op 93 tests. 

Samsung Galaxy S6 Edge 32GB 
De enige minpunten van de  S6 Edge zijn het ontbreken van 
een microSD-slot en het feit dat je de accu niet kunt vervan
gen. De snelheid, behuizing, camera en 
accuduur zijn uitstekend, evenals de 
uitrusting. TouchWiz is aanzienlijk afge
slankt en het scherm is megagroot. 
o Design, afwerking, display, prestaties, 

accuduur, camera, NFC 
o Geen microSD-slot. geen vervangbare 

accu, prijs 
www.samsung.nl 
ca. 590 euro ï.l WINNAAR 

L!:I 13212016 ---

q60 
6SD 
7SD 
qoo 

• 

99 

98 93 98 79 5.31 
98 85 73 BO s sa 
8'1 92 100 79 B.33 
91 87 89 76 S 16 
97 B3 7q 7q 6'32 
96 Bq 73 72 6:q1 7.9 
92 100 71 62 7:21 B.9 

B7 97 62 9·q9 +--BS 66 72 6 05 
Bq 53 BO q 5B I 

BEOORDELINGEN �� -TECHNISCHE GEGEVENS 

12.9 
___ ol. 

Huawei MediaPad X2 
De MediaPad X2 verrast in onze test met prima prestaties, 
een lange accuduur en een goede afwerking. De uitrusting 
en het heldere display met full hd-reso
lutie vallen in de smaak en ook de prijs
prestatieverhouding is uitstekend. 
o Prestaties, goed display, accuduur, 

gunstige prijs-prestatieverhouding 
o Geen wifi-ac 

consumer.huawei.com/nl 
ca. qOO euro 

1:"# � �� ��'\:I!<\). �� �� -M � <'$' #' §, � " 
SIo<Ji /... �� ��<;, �'\:I �.<4i �"! /,,,,"'i ,�'iJ �>"> ;� �'::j r .# �� , # ."'� 

es 83 93 99 gq 5.1 B:09 15.9 ac/n 
100 B9 es 93 99 B8 5.1 B.3q l5.9 Beln 
97 100 71 100 B3 86 s.s 6 13 22.9 aeln 
gq 93 79 90 100 91 5.5 B 1q 15.9 ac/n 
97 100 73 9q B7 Bq '1.6 7:09 22.9 aeln 
98 88 77 95 100 87 5.7 7:26 15.9 Beln 
gq 95 Bl B9 90 9q 5.7 7:55 15.9 ac/n 

97 100 73 97 BS 80 5.2 6:12 22.9 Beln 
9B B3 B9 B6 92 93 5,7 9:qO 12.2 Beln 
96 93 BO es es 93 '1.6 B:23 20.7 acln 

BEOORDELINGEN 'L-TECHNISCHE GEGEVENS-----.l-

Sony Xperia Z3 compact 
De Sony Xperia Z3 Compact is een van de beste compacte 
smartphones in onze lijst. Hij is hoogwaardig afgewerkt. 
heeft een lange accuduur en een 
stralend helder scherm. Ook heeft 
hij veel extra hard- en software
features voor een inmiddels erg 
schappelijke prijs. 
o Behuizing, display, snelheid. 

accuduur, NFC, microSD-slot 
o Camera valt tegen bij zwak licht 

www.sony.nl 
ca. qOO euro 
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TEST & TECHNIEK Toplijsten 

MONITOREN [TOT 2'-1 I N CH ]  

1 

7 
8 
9 

10 

EIZD CoIorEdge CG2qll-l4K 
NEC MultiSync PA2q2W 
Asu. PA2Q9Q 
Samsung U2QEBSOR 
Asus PA2QBQ 
Oell P2Q1BO 
Dali UltraSharp U2Q13 
BenQ Xl2Q2QG 
VlewSonlc VX2Q75Smhl-llK 
AOC G2QBOPF 

Alle beoordelingen in punten (muI( 100] Posities zijn gebaseerd op 20 tests 

Eizo ColorEdge CG2L1B-LlK 
Deze Eizo ColorEdge overtuigt in onze test met maximum
waarden voor beeldkwaliteit en uitrusting. Ook de score voor 
ergonomie mag gezien worden. Die topprestaties jagen wel 
het stroomverbruik omhoog. De grote kleurruimte dekt 99% 
van de Adobe RGB-kleurruim
te af. 
o Automatische kalibratie, 

uitmuntende 4K-beeldkwa
liteit voor foto's en video 

o Stroomverbruik, erg duur 
www.eizo.nl 
ca. 2220 euro 

MONITOREN [VANAF 25 I N CH ]  

#'� / 
EIZD CoIorEdi" CG277 

2 BenQ SW27DDPT 
Samsung U320970Q 
Elzo Fori. FS273S 
Dali UltraSharp UP271SK 
LG31MU97-B 

7 LG 27MBBSZ·B 
NEC SpectraVIew 272 

93.8 
6q.l 
62.2 
79.5 
76.6 
772 
76.7 
7q.O 
72.q 

69.9 

� 92.7 
9lq 
91.0 
90.9 
66.2 
67.6 
67.7 
67.3 

EIZD CS270-BK �.6 
10 Samsung U32EBSOR 66,0 

Alle beoordelingen in punten (mu. lCIO). Posities zijn gebaseerd op '1'1 tests 

Eizo ColorEdge CG277 
Ook deze Eizo ColorEdge is waarschijnlijk te duur voor de 
gemiddelde gebruiker. Maar als je per se een scherm wilt 
hebben dat kleuren accuraat reproduceert en de beelden 
haarscherp toont, moet je deze monitor - of de 24-inch ver
sie - kopen. Waren alle moni
toren maar zo goed. 
o Uitrusting, ergonomie, 

beeldkwaliteit 
o Stroomverbruik, geen 

16:10-formaat. prijs 
www.eizo.nl 
ca. 20QO euro 

2220 100 100 9'l 50 IPS 3B'Il,2l5Ó 
950 91 50 93 100 IPS 1920 > 1200 
5'10 9'l Bq 91 qq IPS 1920 > 1200 
550 60 59 100 76 PlS 3840 , 2160 
qlO 62 56 91 61 IPS 1920 . 1200 
260 BB q2 67 73 IPS 2560 , lqqQ 
550 66 52 66 51 IPS 2q 1920 x 12OO 
6'IIl 66 73 9D 62 TN 2q 1920 , 1060 
520 �O q5 53 79 PlS 23.6 3BLJO . 2160 
250 66 q9 90 91 TN 2q 1920> 1060 

L-BEOOROELINGEN +L- TECHN SCHE GtGEVENS 

Dell P2L116D 
De betaalbare Dell P241D met IPS-panel scoort vooral op 
beeldkwaliteit en ergonomie: grote kijkhoeken, een hoge 
resolutie en een haarscherp beeld met mooie kleuren. De 
monitor is goed verstelbaar. Een prima all -roundmonitor 
voor office, games en het kijken 
van videostreams. 
o Beeldkwaliteit. kijkhoeken, 

stroomverbruik, prijs 
o Geen pivotfunctie, minder 

geschikt voor FPS-games 
www.dell.nl 
ca. 260 euro 

� / � 
� �$> è 

,� #' #' #'\.� ��'\. ;� #$- ,-# /  ... � t+-�� -# :!f!-� / /� � � <Jf>� � r �  �� # .. 
2D'IIl 97 
750 100 

1'11lD 97 
Lloo 9'l 
1520 � 
1150 96 
7DD 9q 

1720 +-97 
1050 96 
950 93 

100 
73 
90 
87 
93 
75 

B3 
SB 
62 
71 

86 70 lI'S 27 2560 > 1qqQ 169 
SB 73 IPS 27 2560 > 1q'IIJ 169 
91 63 PlS 32 36'11l . 2160 169 
BB 95 IPS 27 2S6Ox lqqo 16:9 
93 2q IPS 27 512O.2B80 16'9 
BD 67 IPS 31 'IIl96 . 2160 17 '9 
B2 76 IPS 27 2560> 1q'lO 16:9 
91 67 IPS 27 2560> 1qqo 16:9 
66 6q IPS 27 2560x lQQO 169 
90 27 3BLJO . 2160 � �  16� ---L-9EOOROELINGEN� &_-- TECHNISCHE GEGEVENS ---.J. 

BenQ SW2700PT 
Dat het ook goedkoper kan, bewijst de BenQ SW2700PT. 
die in de test de maximaal scoort op beeldkwaliteit. De 
hoge helderheid van 329 cd/m2 en het schaakbordcontrast 
van 183:1 maken hem bij uitstek geschikt 
voor beweidbewerkingstaken. De 
uitrusting en het stroomverbruik 
scoren wat minder. 
o Beeldkwaliteit. ergonomie, 

prijs/prestatieverhouding 
o Niet geschikt voor gamers, 

stroomverbruik ----... 
www.benq.nl 
ca. 750 euro 

ï.] PRIJmp 
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A L LROU N D  COMPACTCA MERA'S 

-- -------+-=:---t 

AUe beoordelingen In punten (max.lOO) Posities zi .. n gebaseerd op 25 tests 

Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV 
De Sony Cyber-shot DSC-RXI00 IV is momenteel de beste 
compactcamera die je kunt kopen. De camera levert op alle 
onderdelen topresultaten. De beeldkwaliteit is op het niveau 
van een spiegelreflex en de elektronische zoeker is een high
l ight. 
o DSLR-beeldkwa

liteit. lichtsterk 
objectief, krachtige 
autofocus 

o Geen flitsschoen 
www.sony.nl 
ca. 1150 euro 

COMPACTE MEGAZOOMCA MERA'S 

ber-Ihat DSC-HXBOV 

Panasonle Lumlx DMC-TZBl 
80ny Cybar-8hol D8C-WX500 
80ny Cybar-shol D8C-HX50� 
Panasonle lomlx DMC-TZql 
canon PowerShot SX7l.0 HS 

Nlkon Coolplx 899DO 

Alle beoordelingen in punten (max 100) Posities zijn gebaseerd op 39 tests. 

60.9 
79.7 
79.3 
76.6 
77.6 
76.9 
71l.5 
72.6 
72.� 
72.0 

Sony Cybe�shot DSC-HX90V 
De Sony HX90V is de beste compacte megazoomcamera 
van het moment. Aan de uitrusting met onder andere een 
elektronische zoeker, 30x zoom, wifi en gps valt weinig 
te verbeteren. In telebereik heeft de camera een langzame 
autofocus. 
o scherpe zoeker, selfie-dis

play, veelzijdige zoom, wifi, 
gps, nfc 

o Snelle maar korte serieopna
mefunctie, purple fringing 
www.sony.nl 
ca. '130 euro r::J WINNAAR 
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330 
270 
280 
21j() 
269 
230 
2511 

7'10 
630 
500 
500 
590 

99 
100 

92 
93 

93 
93 

Sony Cybe�shot DSC-RX100 

2.9 
2.9 
3.l 
�.2 
3.6 
5.0 
�.O 

De doelgroep voor de RX100 is zeer klein. De camera is een 
alternatief voor als je geen spiegel reflex of systeemcamera 
wilt. bridgecamera's te groot vindt en de beeldkwaliteit van 
compactcamera's te slecht. Wil je een nog betere fotokwali
teit. dan ga je voor de RXI00 11, 111 of IV. 
o Prestaties, goed display, 

accuduur, gunstige prijs
prestatieverhouding 

o Kleine en platte toetsen 

72 
72 
7� 
73 
73 
71 

www.sony.nl 
ca. 360 euro 

90 
67 
69 
62 
6� 
61 
75 
75 
76 
76 

BEOOROELINGEN 

S3 
� 
71 
BB 
76 
S3 
67 
91 
76 
76 

0.21 16.0 90 
0.2Q 12.0 30 
0.23 16.0 30 
0.23 16.0 30 
080 20.2 30 
0.2Q 16.0 20 
D.3� 20.2 30 

.0.13
_ 

15.9 2Q 
0.30 15.9 30 
033 15.9 30 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Canon PowerShot SX710 HS 

2�5 
2� 
236 
233 
272 
196 
270 
270 
235 
292 

De Canon PowerShot SX710 HS positioneert zich als reis· 
zoomcamera in de middenmoot. Qua uitrusting scoren wifi, 
de 30-voudige optische zoom en de full-hd videomodus. 
De autofocus is snel en de serieopnamesnelheid hoog. Bij 
weinig licht wordt de beeldkwaliteit wel wat minder gedetail' 
leerd en toont de camera wat meer ruis. 
o Snelste autofocus, 30-vou

dige zoom, serieopname
snelheid, wifi, nfc 

o Veel basisruis, geringe 
detailweergave 
www.canon.nl 

. " '''''''r- ---
ca. 2'10 euro 19iJa.. . \ ... . ' \ 

, . ' 
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TEST & TECHNIEK Rekenmachines 

d e  
Van telraam tot app 

h i sto r i e va n d e  re ke n m a c h i n e  
Rekenhulpjes zijn net zo oud a ls het rekenen zelf. Pas toen elektronische 

componenten heel klein konden worden gefabriceerd, kwamen er krachtige 
en handzame model len op de markt. 

Door Jas Heijmans en Mathias Gerlach 

H et oudste hulpmiddel bij het rekenen zijn je vingers, 

maar als je verder dan tien wilt tellen, moet je vin

dingrijk zijn. Dus werden al zo vroeg als in de derde en 

tweede eeuw voor Christus in het huidige China en in Meso

potanië de eerste telramen ontwikkeld .  Deze raamwerken 

met kraaltjes op horizontale staafjes werden tot ver in de 17e 

eeuw gebruikt door grote delen van de bevolking. 

Deze uitvinding van de Engelsman Edward Gunter hielp met 

het sneller optellen en aftrekken van getallen. Omstreeks 

deze periode werkte de Duitse astronoom Wilhelm Schikard 

aan een mechanische rekenmachine. De doorbraak kwam in 

1645 toen de Franse wiskundige Blaise Pascal zijn 'pascaline' 

u itvond. Rekenmachines met tandwielen, walsen en aandrijf

zwengels maakten in  de loop van tijd enorme verbeteringen 

door, maar bleven erg groot en lomp. Zelfs toen de mecha

nische exemplaren aan het begin van de twintigste eeuw 

In 1624, tien jaar nadat het principe van de logaritmische 

berekening bekend werd, deed de rekenliniaal zijn  intrede. 

16q5 
Pascaline 

Blaise Pascal was 19 

jaar oud toen hij aan zijn 

rekenmachine begon 

1623 
Rekenmachine 
Schickards uitvinding 

bestond uit walsen en 

tandwielen 
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1958 
A.N.i.T.A 

De Britse Bell Puch 

Company maakte 

aan het eind van 

de jaren 50 de eer

ste elektronische 

rekenmachine 

1887 
Comptometer 
De comptometer 

was de eerste 

commercieel suc

cesvolle rekenma

chine 



verdrongen waren door de eerste elektrische varianten, ver

anderde er weinig aan het formaat. Deze elektrische reken

hulpen bestonden voor een groot deel uit buizen en ponskaar

ten en hadden ook veel ruimte nodig. 

In de jaren zestig kwamen de eerste bureaucalculators 

met microprocessor op de markt. Deze waren in het begin 

nog loodzwaar, maar later volgden er com-

Twee jaar later zag de eerste wetenschappelijke rekenma

chine, de HP-35 van Hewlett-Packard, het levenslicht. Voor het 

eerst kon je trigonometrische en logaritmische berekeningen 

maken. Dalende prijzen zorgden ervoor dat menig zakjapanner 

vanaf het midden van de jaren zeventig de weg naar het klas

lokaal wist te vinden. Vrijwel tegelijkertijd kwam Sharp met de 

EL-8026, het eerste model dat gevoed werd 

pactere modellen. In 1967 kregen de ingeni

eurs van Texas Instruments het voor elkaar Mi sverstand 
door zonnecellen. De ontwikkelingen volgden 

elkaar snel op, met name op het gebied van 

de levensduur van de batterijen en de tech

niek van het display. Het eerste rekenpols

horloge volgde weldra met de Casio C-80. 

om alle componenten zodanig te verkleinen, 

dat deze in een handzame behuizing pas

ten. Dit prototype dat Cal Tech heette, woog 

nog steeds anderhalve kilo en je kon ermee 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 

delen. Op een acculading bleef het apparaat 

MEN HEEFT LANGE TIJD GEDACHT 
DAT BLAISE PASCAL DE UITVINDER 

VAN DE REKENMACHINE WAS. 
MAAR SCHICKARD WAS HEM 20 

JAAR VOORUIT De opmars van de pc luidde zo'n beetje 

het einde van de rekenmachine in. AI in ver-

vier uur actief. Vanaf 1970 bracht Canon de Cal Tech onder 

sie 3.0 van Windows zat een wetenschap

pelijke software-calculator. Dat je tegenwoordig met een app 

op je smartphone alle berekeningen kunt maken die je wenst. 

spreekt eigenlijk voor zich. 

de naam Pocketronic op de markt. Omstreeks dezelfde tijd 

gingen de fabrikanten Casio, Sanyo en Sharp ook over op het 

vervaardigen van rekenmachines. 

/. 

Prototype 'Call Tech' 
Deze machine woog 1,5 kilo. 

had geen scherm en printte 

zijn berekeningen op een 

strook papier 

1972 
HP-S5 

oprichters van Apple, werkte 

mee aan de eerste wetenschap

pelijke calculator 

jos.heijmans@chip.nl I! 

1976 
Sharp EL-8026 
Bij de eerste rekenmachines 

op zonnecellen zaten de 

fotovoltaïsche cellen op de 

achterzijde 

2007 
IPhone-app 

Het uiterlijk van de 

rekenmachine-app in de 

eerste iPhones is afge

leid van de Braun ET 66 

o. I 
1990 
Windows 
Rekenmachine 
Sinds versie 3.0 zit 

een wetenschap

pelijke rekenma

chine standaard in 

Windows 
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TEST & TECHNIEK Plug-ins 

N ieuwe extensies 

voor Fi refox 
Firefox wordt gewaardeerd om zijn plug-i ns. Met de n ieuwe WebExtensions krijgt de 

browser nu een moderne API  die sneller en vei l iger is. 

Door Jörg Geiger en Mark van Sommeren 

Toen Mozilla in augustus 2015 aankondigde dat de API 

voor add-ons ging veranderen, barstte er een storm 

van verontwaardiging los. Firefox-gebruikers waren 

bang dat hun favoriete add-ons niet meer zouden werken 

en ontwikkelaars vreesden dat al hun werk aan de extensies 

voor niets zou zijn geweest. Wat zit er werkelijk achter de 

nieuwe API van Mozilla? 

In  de toekomst moeten extensies voor Firefox niet meer 

met de verouderde en logge interfaces XPCOM (Cross Platform 

Component Object Model), XBL (XML Binding Language) 

en XUL (XML User Interface Language) gemaakt worden, 

maar met WebExtensions. Deze nieuwe interface (developer. 

mozilla.org/en-US/Add-ons/WebExtensions) is gebaseerd 

op de techniek van de API Blink die Google Chrome gebruikt. 

Dat heeft twee voordelen en een nadeel. Het onderhouden 

van WebExtensions is veel makkelijker dan dat van add-ons 

met de vijftien jaar oude interfaces van Firefox. En omdat zowel 

Google Chrome als Opera op een soortgelijke techniek zijn 

gebaseerd, kunnen ontwikkelaars hun extensies makkelijker 

voor verschillende browsers maken. Het nadeel is dat de oude 

extensie-techniek niet meer ondersteund wordt. Dus wanneer 

ontwikkelaars hun add-ons-ins niet opnieuw programmeren, 

werken die binnenkort niet meer in Firefox. Een favoriete plug

in zoals NoScript wordt zeker geporteerd, maar je kunt proble

men verwachten met downloadextensies zoals DownThemAl1. 

ZIP-FORMAAT 
De technische gedachte achter WebExtensions is simpel, 

namelijk dat het ontwikkelen van add-ons net zo makkelijk 

moet zijn als het maken van een website. Ontwikkelaars schrij

ven code die zonder grote wijzigingen moet werken in Firefox, 

Chrome, Opera, Safari en straks ook in Microsoft Edge, zodra 

deze browser extensies ondersteunt. Omdat WebExtensions 

beproefde concepten uit de webontwikkeling aan boord heeft, 

zoals JavaScript. HTML en CSS, zijn de nieuwe add-ons in 

wezen simpele websites. Ze lijken daar echter niet op, omdat 

ze alleen op de achtergrond werken of als knoppen, pop

ups of zijbalken worden weergegeven. Zoals gebruikelijk bij 

Firefox worden de extensies in XPI-bestanden (Cross Platform 

InstalIer) verpakt, maar de ontwikkelaars overwegen over te 

stappen op het populaire zip-formaat. Achter XPI zit sowieso al 

een zip-container die de eigenlijke onderdelen van de extensie 

gecomprimeerd bundelt. Een extensie bevat een overzichtelijk 

aantal modules. Het Manifest-bestand (manifest.json) dat de 

metadata bevat en de andere onderdelen van de WebExtension 
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met elkaar koppelt. is het enige vereiste onderdeel. In het 

plaatje hiernaast zie je de structuur van een WebExtension. 

Content scripts zijn de kern van de WebExtensions omdat 

ze daarmee communiceren met de geopende websites en ser

vers. Het is ook belangrijk dat je via WebExtensions toegang hebt 

tot onderdelen van de browser zoals tabbladen, bookmarks of 

de geschiedenis. Andere modules in het XPI-bestand bevatten 

de elementen die in Firefox zichtbaar zijn, zoals knoppen en 

zijbalken. Een leuke bonus is dat je gemakkelijker toegang tot 

andere webresources krijgt, zoals het downloaden van afbeel

dingen of data van het internet. WebExtensions hebben extra 

functies die het de ontwikkelaars makkelijker maken. Daarmee 

kun je bijvoorbeeld de content van een website identificeren 

en indien nodig blokkeren. Als een extensie meerdere websites 

gebruikt, kunnen die direct en bijzonder snel communiceren. 

Momenteel verkeert WebExtensions nog in de alpha-fase. 

In de uiteindelijke versie heeft Firefox waarschijnlijk meer func

ties dan andere browsers. Bovendien komt er een soort meta

API waarmee extensies experimentele functies kunnen gebrui

ken. 

EIGEN PROCES 
Dat Mozilla nu aan de extensies sleutelt, komt doordat Fire

fox zelf ook voor grote veranderingen staat. Onder de pro

jectnaam Electrolysis wordt er aan een multiproces Firefox 

gewerkt die in twee fasen geïntroduceerd wordt. In de eerste 

fase draait de browser in een eigen proces (user interface pro

cess), dat gescheiden is van de inhoud (content process). In 

fase twee draait elk geopend tabblad in zijn eigen proces. Uit

eindel ijk  resulteert dat in een veiligere en stabielere browser. 

WebExtensions werken nu al met Electrolysis, maar gewone 

plug-ins meestal niet. Wanneer straks het procesmodel van 

Firefox wijzigt, zouden bij voorkeur al zoveel mogelijk plug-ins 

geconverteerd moeten zijn. 

Met WebExtensions probeert Mozilla met name de bevei

liging van de browser te verbeteren. Onder Firefox heeft een 

plug-in toegang tot zo goed als al les, dus ook tot de weergave 

van websites en alle instellingen van de browser. Er zijn agres

sieve tooi bars die deze zwakke plek exploiteren en daarom 

krijgt Firefox steeds meer problemen met ongewenste soft

ware en zelfs malware. Sinds kort moeten extensies door 

Mozilla gesigneerd worden en als ze dat niet zijn, worden ze 

vanaf Firefox 45 geblokkeerd. Met WebExtensions wil Mozilla 

in ieder geval bereiken dat plug-ins en updates aanzienlijk 

sneller uitgerold worden. mark.vansommeren@chip.nl l!l 



Structu u r  va n 
een Web Extens i e  
Tot nu toe heeft Mozilla alleen simpele voorbeelden van WebExtensions 
getoond. Daarom verduidelijken we de structuur en mogelijke elementen 
met behulp van de plug-in Beastify die een pop-upvenster opent waarin 
verschillende foto's afgebeeld worden. 

MANIFEST-BESTAND 
Dit vereiste bestand voor elke WebExtension bevat een beschrijving, alsmede een naam, 

versienummer en toegangsrechten. f MANIFEST.JSON l 
.. ....... .... . . .... .. ... .... .. .. .... ...... . .. ........ ........................... . . . . 

waarmee de gebruiker de extensie 
bedient. In dit voorbeeld is dat een 

.......................................................................... .. ... . · . · . · . �:::: 
INHOUD UIT HET WEB �:::: 

Voor de scripts moet de inhoud, in dit 
voorbeeld foto's, net zoals een url op 

het internet bereikbaar zijn. 
:::::::
' De zich�:a�:e�:����:���!�:rowser !:::::::

1 

knop. [ BEAST.PNG ,-[ ___ FR
_

O
_
G
_

.J
_

P
_

G __ � 

r-"\ 

I 
r �;i�iI�i�}�j��:i�i;i�: i I E ::::: 

� � CHOOSE_BEAST.HTML � � : . . . .... . ... .. . . . . .. . . .. ... . ... .. .... . . .. . .. . . .... . .. .... ... .. ... .. . ... .. .. ... . : 

i I ;HOOSE_BEMT.CSS I ,  l ;i�§i�t��i:;;;i::i.": 1  
I I  [ CHOOSE_BEAST.JS I I! i • [ BEASTIFY.JPG I I L�::::::::::· ...... ·::· .. ·:· .............. ·· .. ·· ... ....... l .... ·········· ................................................ :::� .. � 1· . . . . . ···· . . . . = . . · .. . . . . . . ···r . . · .. . . . . · .. . . ··· · . . . . · . . . . . . ··· . . . . 1 t DE CODE IN DETAIL , 

1 html, body { 

2 width: le0px; 

4 

5 . beast { 

6 margin : 31 auto; 

7 padding: 4px; 

8 text-align: center; 

font-size: 1 . 5em; 

19 background-color: #E5F2F2; 

11 cursor: pointer j 
., l 

WebExtensions beschrijven in CSS-code 
hoe een pop-up er precies uitziet. 

16 �nct�on insertBeast(beastURL) ( 1 17 var beastlmage • docuaent. createElementC-img 

18 beastIllage.setAttribute{ "src", beastURL) ;  

19 beastImage. setAttribute( "styl.", "width: 1 
211 be.stIllag •. s.tAttribute{ "styl." . "height : 1 
21 document . body • • ppendChild (be.stldage); 

22 } 
23 

2.4 function beastNameTOURL(be.stN .... ) ( 

25 switch (beastName) { 

26 case "Fros- :  

return chroae. extension . getURL( -beasts/f 

Content scripts wijzigen elementen op web
sites. Hier laadt de browser foto's. 

+ 

Frog 
... .. 

Frog 

Turtle 
Snake 

< > 

N ieuwe procesarchitectuur  
WebExtensions moeten de nieuwe 
multiprocesarchitectuur Elektrolysis 
van Firefox ondersteunen, die sneller en 
veiliger is dan de oude . 

Genera l  

SIiIrtup 
" Enoble multi·proass Nlghtly 

o x 

" 

" M!!Iys chedt if Nlghtly IS your default 
Nlghtlyls notyourclefoult_ 

Onder Electrolysis draaien Firefox en de 
plugin-containers als eigen processen. 

WebExtensions uitproberen 
Als je met WebExtensions wilt spelen, 
kan dat al met Firefox Nightly of 
Developer. 

1 Installeer een nightly build van Fire
fox (nightly.mozil la.org) 

2 Zet de waarde »xpinstall.signatures. 
required« in»aboutconfig« op »false«. 
3 Download de WebExtension-voor
beelden van https://github.com/ 

mdn/webextensions-examples. 

4 Zip de gehele inhoud van de map 
»webexten s io ns-exam plesm a st e r/ 
beastify« en hernoem beastify.zip 
naar beastify.xpi. 
5 Klik in  de nightly van Firefox op »File 
I Open File« en selecteer »beastify. 
xpi«. Beantwoord de waarschuwing 
met een klik op »Install«. 
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E lke computer waarop Windows draait, kan geoptimali

seerd worden. Hoe langer je met een pc werkt, des te 

instabieler en langzamer deze wordt vanwege alle soft

ware die je er in de loop van de tijd op hebt geïnstalleerd. 

Nieuwe computers staan vol met vooraf geïnstal leerde soft

ware (crapware en bloatware) van de fabrikant en zijn door

gaans niet optimaal geconfigureerd. De verleiding is dan 

groot om een programma te kopen dat je computer met één 

druk op de knop optimaliseert. Onze ervaring is dat zulke 

tools meestal meer kapot maken dan ze oplossen. Dat hoeft 

niet per se te liggen aan het program ma, want dat moet 

gewoonweg rekening houden met ontelbaar veel verschil

lende pc-configuraties en net zoveel problemen. 

In dit artikel lees je hoe je elke Windows-pc stap voor stap 

optimaliseert. Mocht er daarbij iets misgaan, dan kun je jouw 

optimalisaties gemakkelijker terugdraaien dan wanneer je een 

optimizer had gebruikt. Verder leggen we uit hoe je sneller met 

de computer werkt, of eigenlijk hoe je de computer voor jou laat 

werken, door telkens terugkerende taken te automatiseren. 

SYSTEEM SNELLER MAKEN 
Wanneer het opstarten van de pc veel langer dan een minuut 

duurt, laadt het systeem waarschijnlijk te veel autostartpro

gramma's en achtergronddiensten. De pc start sneller op 

wanneer je het systeem op een ssd zet of wanneer je hem 

opschoont. Daarmee begin je in de systeemconfiguratie, die 

je opent door »msconfig« via het zoekveld van het startmenu 

te openen en dan op »Systeemconfiguratie« te klikken. Op het 

tabblad »Services« zet je een vinkje voor »Alle Microsoft-ser-
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vi ces verbergen«. Bij de items die dan overblijven, verwijder je 

het vinkje voor overbodige diensten (zie lijst hierboven). 

Omdat deze services na een herstart van de pc volledig 

uitgeschakeld zijn, schakel je eerst de diensten uit waarvan je 

zeker weet dat ze niet nodig zijn - bijvoorbeeld van program

ma's die je zelden gebruikt of die je binnenkort van je systeem 

wilt verwijderen. Blijf in ieder geval van services af die te maken 

hebben met antimalwareprogramma's of met je hardware. 

Weet je niet zeker of je een dienst mag uitschakelen, 

googel dan op de naam ervan en check wat die doet. Open 

daarna het overzicht van de diensten door »service« in het 

zoekveld van het startmenu te typen en op »Services« te klik

ken. Dit overzicht is wat rommeliger dan dat van de systeem

configuratie, maar geeft je wel de mogelijkheid om meer aan 

het opstarten van diensten in te stel len. Bovendien staat er bij 

»Beschrijving« wat de service doet. 

Klik met de rechtermuisknop op een service waarvan je 

niet zeker bent of je die moet uitschakelen en open »Eigen

schappen«. Als je nu het opstarttype van »Automatisch« naar 

»Handmatig« verandert, wordt de service pas gestart als je 

die daadwerkelijk nodig hebt. 

Onder Windows 7 schakel je de automatisch startende 

programma's uit op het tabblad »Systeemstart« van de sys

teemconfiguratie. Vanaf Windows 8 ga je daarvoor naar het 

tabblad »Opstarten« in het taakbeheer dat je opent met [Ctrl] 

+ [Shift] + [Esc]). Ook hier kun je bijna alle items uitschakelen, 

met uitzondering van antimalwaretools en programma's die 

belangrijk zijn voor hardwareonderdelen zoals het touchpad 

van je notebook of de videokaart. 
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Met de tooi »Services« 0 schakel je diensten in en uit. Op je thuis
pc kun je de diensten aanpassen zoals in de tabel f) hiernaast. 
Onder Windows 8.1 en 10 kunnen de namen wat anders zijn. 

Harddiskruimte vrijmaken 

Wanneer de harde schijf, en dan met name de systeempar

titie waarop Windows staat, tot de rand toe gevuld is, leidt 

dat tot problemen die de computer trager maken. Eén van de 

gevolgen is dat belangrijke updates voor Windows en andere 

programma's in een eindeloze lus blijven hangen en niet geïn

stalleerd worden. 

Bij het efficiënt opruimen helpen tools zoals TreeSize Free 

en SequoiaView die aangeven hoeveel ruimte mappen en 

bestanden op de harde schijf innemen. Met dergelijke tools 

vind je vergeten videobestanden en grote downloads die je 

niet meer nodig hebt. Je kunt ze dan direct met de tooi of via 

de Windows Verkenner verwijderen. De grootste bestanden 

op de systeem partitie zijn waarschijnlijk »c:\hiberfil.sys« en 

»c:\pagefile.sys«, die op kleine ssd's tot 120 gigabyte vaak 

meer dan twintig procent van de capaciteit innemen. Wan

neer je de computer a ltijd volledig afsluit. kun je de stand

bymodus uitschakelen. Hierdoor verdwijnt het grote bestand 

»hiberfil.sys« van de schijf. Typ »cmd« in het zoekveld van het 

startmenu, klik met de rechtermuisknop op het zoekresul

taat »cmd.exe« en daarna op »Als administrator uitvoeren«. 

Typ dan »powercfg·-h·off« en druk op [Enter] om de stand

bymodus uit te schakelen. Met »powercfg· -h·on« schakel je 

de modus weer in. 

Bij het verder opruimen van de harde schijf moet je oppas

sen, want wanneer je temp- en cachemappen leegmaakt 

(vooral onder »c:\Windows«), kun je het systeem lamleggen. 

Installeer daarom CCleaner en schoon de harde schijf daar

mee op. Let erop dat CCleaner niet de internetgeschiedenis 

van je browser(s) wist (tabblad »Cleaner I Toepassingen«). Bij 

de »Instell ingen« onder »Opties« kun je aanvinken dat de tooi 

je computer automatisch tijdens het opstarten opschoont of 

volgens een planning die je zelf instelt. 

Voor het regelmatig en automatisch opschonen kun je ook 

Sequoia View geeft de grootte van mappen en bestanden grafisch 
weer, waardoor je de ruimtevreters makkelijk ziet en kunt verwij
deren of verplaatsen. 

f) 
Windows 7 Home I servicenaam I Opstarttype 

Application Management Uitgeschakeld 
Bluetooth Support Service 

�
Ultgeschakeld 

BranchCache ---" Ütgeschakeld 
Certificate Propagation 
Distributed Link Tracking Client 
lP Helper 
Microsoft iSCSl lnitiator Service 
Netlogon 
Network Access Protection Agent 
Offline Files 
Parental Contrals 
Protected Storage 
Remote Desktop Services UserMode Port 
Redirector 
Remote Registry 
Remote Procedure CaU (RPC) Locator 
Smart Card 
SNMPTrap 
Windows Media PlayerNetwork Sharing Service 
Windows Search 
Windows Connect Now - Config Registrar 

....... 
Uitgeschakeld 

-I-Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Handmallg 

Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld +Ultgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld 
Uitgeschakeld ___ 

I Uitgeschakeld 

de schijfopruiming van Windows gebruiken. Typ [Win] + [r] in 

en voer de opdracht »cleanmgr Isageset:10« uit. Meestal kun 

je alle opties van de tooi inschakelen. Indien je niet weet wat 

een optie precies doet. lees je de beschrijving en schakel je de 

optie uit. Sluit het programma met »OK« om de instellingen 

op te slaan. Maak vervolgens een tekstbestand met de vol

gende zinnen 

cleanmgr Isagerun:10 

shutdown Is It It 0 

(met een nul als laatste teken). Sla dit bestand als bijvoor

beeld »schoon_uit.cmd« op het bureau blad op. Met een 

dubbelklik op dit batchbestand start je het script je dat de 

pc eerst opschoont met de instellingen die je hebt gemaakt 

en hem daarna geforceerd ('/f') en zonder vertraging ('/t 0') 

afsluit ('Is'). Als je de computer wilt opschonen zonder dat die 

daarna afgesloten wordt. laat je de laatste regel weg. 

Malware en oude software 

Heel veel pc-problemen worden veroorzaak door malware die 

of niet 'schadelijk' genoeg is, of nog te nieuw om de virusscan

ner alarm te laten slaan. De tooi Anti-Malware van MaIware

bytes vindt dergelijke remmen en lost ze op doordat het alle 

programma's op potentieel schadelijk gedrag onderzoekt. 

Let op: tools zoals ShutUp10 en Unchecky die we verderop in 

dit artikel noemen, passen het Hosts-bestand van Windows 

aan, wat Malwarebytes als een probleem detecteert. Om te 

voorkomen dat Anti-Malware deze tools altijd als schadelijk 

aanmerkt, zet je ze op de ignore-lijst van de malwarescanner. 
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Software Updates Monitor checkt ook van lang vergeten program
ma's of daar updates voor zijn. 
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Ook verouderde software waaraan je helemaal niet meer 

denkt. kan problemen veroorzaken omdat ze bijvoorbeeld 

veiligheidslekken hebben. Daartegen helpt de tooi Software 

Updates Monitor (SUMo) die van alle geïnstalleerde program

ma's aangeeft of er updates voor zijn. 

Drivers en lettertypen 

Om een systeem soepel te laten draaien, moeten de stuurpro

gramma's up to date zijn. Bij gangbare hardware zorgt Windows 

Update voor stabiele drivers die door Microsoft gecertificeerd 

zijn. Maar vooral voor videokaarten zijn dat meestal niet de 

beste. Als je de beste prestaties uit je videokaart wilt halen en 

alle mogelijkheden ervan wilt benutten, moet je altijd de nieuw

ste stuurprogramma's van de fabrikant installeren. Met een tooi 

zoals Drivers Update Monitor, die de versienummers van alle 

geïnstalleerde drivers met zijn online database vergelijkt, zie je 

of er updates zijn. Wanneer de tooi aangeeft dat er een update 

beschikbaar is, raden we je af om naar de nauwelijks behulp

zame bijbehorende downloadsite te gaan. In plaats daarvan zoek 

je op de site van de hardwarefabrikant naar de nieuwste driver. 

Er zijn veel meer mogelijkheden om Windows aan te pas

sen, maar die worden zelden gebruikt. Neem bijvoorbeeld het 

kalibreren van het beeldscherm, wat je start door »dccw« in 

het zoekveld van het startmenu te typen. Een wizard helpt je 

vervolgens met het correct instellen van de monitor en met 

het optimaliseren van de kleurenweergave van je notebook, 

die daar geen knoppen voor heeft. 

T r , 

This is a samp!e lexl in English! 
Th!! quick brown fox jumps ove, !he Iazy dog 

Thls Is • sample lext In Engllshl 
The qulck brown fax Jumps over tbe lazy dog 

This is a sample text in English! 
Th .. quick brown fox jumps owr /he lazy dog 

Thls Is a .... mple text In EngHshl 
The qulck brown fox jumps over th .. Iazy dog 

Thls is a sample tut in Englishl 
The quick blOwn fox jumps over the lazy dog 

In de preview van Nexus Font Manager selecteer je de let
tertypen die je wilt verwijderen. Let erop dat je de onder
staande fonts en varianten niet weggooit! 

Arial 
Arial Black 
Courier 
Courier New 
Lucida Console 
Lucida Sans Unicode 
Modern 
MS Sans Serif 
MS Serif 
Roman 
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Script 
Segoe Print 
Segoe Script 
Segoe U I  
Small Fonts 
Symbol 
Tahoma 
Time New Roman 
Webdings 
Wingdings 
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Notebooks hebben geen knoppen waarmee je de display kunt 
instellen. Het is maar goed dat dccw de kleuren en het contrast 
kan aanpassen. 

Een ander voorbeeld is het rudimentaire lettertypebeheer van 

Windows. Als je fonts wilt uitschakelen om office-program

ma's overzichtelijker te maken, kun je daar veel beter de tooi 

NexusFont voor gebruiken. Die geeft een overzicht van alle 

fonts die op je computer geïnstalleerd zijn en laat zien hoe ze 

er in een tekst uitzien. Let op: de optie om een back-up van de 

lettertypen te maken voordat je ze verwijdert, werkte niet op 

onze Windows lO-pc. Daarom is het verstandig datje ze hand

matig back-upt. Je kunt meerdere fonts tegelijk aankl ikken en 

met [Ctrl] + [y] selecteer je een volledige lettertypefamilie. 

Daarna klik je op »Bewerken I Kopiëren naar map« en kies je 

een doel map. Pas daarna verwijder je de gewenste fonts met 

een rechtermuisklik gevolgd door »De-installeren«. 

SOFTWARE EFFICIËNT BEHEREN 
In twee gevallen levert het aantal geïnstalleerde programma's 

problemen op. Namelijk wanneer je te veel tools in één keer 

wilt installeren of wanneer er te veel ongewenste program

ma's op de harde schijf staan waar je vanaf wilt. Op een pc 

die je kant-en-klaar in de winkel hebt gekocht. zijn dat voorna

melijk testversies van programma's die je maar enkele weken 

mag gebruiken of niet alle functies van de volledige versie 

hebben. Dergelijke programma's vertragen echter wel het 

opstarten van de pc, tonen irritante reclame op het scherm 

en hebben in het ergste geval zelfs veil igheidslekken. 

Je kunt elk programma apart verwijderen, maar dat is 

omslachtig en te gevoelig voor fouten. Sommige program

ma's die verdacht lijken, kunnen immers vereist zijn voor het 

functioneren van de hardware. De tooi PC Decrapifier speurt 

deze crapware op en verwijdert die in één keer. Na de analyse 

zie je drie tabbladen. Op »Recommended« staan de program

ma's die je probleemloos kunt verwijderen. 

De software op »Questionable« kun je verwijderen wan

neer de programma namen je niets zeggen en op het tabblad 

»Everything Else« staan de overige programma's. Ook daar kun 

je meerdere tools in één keer deïnstalleren. Wanneer je maar 

één programma wilt verwijderen, kan dat via het configuratie

scherm of met CCleaner. Indien je software van twijfelachtige 

origine zo volledig mogelijk van je computer wilt verwijderen, 

gebruik je daar een tooi zoals Revo Uninstaller voor. Die verwij

dert na de normale deïnstallatie van een programma nog even

tuele restanten van de harde schijf en uit het register. 

Het is helemaal niet zo eenvoudig om ongewenste soft-
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Het kleine Everything is veel sneller en beter dan de ingebouwde 
zoekfunctie van Windows. 

ware van je computer te houden, zeker niet als je er niet op 

bedacht bent dat er tijdens het installeren van een programma 

ook andere tools op je computer worden gezet. Er zijn heel 

veel gebruikers die op downloadsites in de vallen trappen dat 

ze samen met de gewenste tooi ook een browsertoolbar of 

een zogenaamde systemoptimizer downloaden en installe· 

ren. Om dat voortaan te voorkomen, installeer je Unchecky. 

Dit gratis programma vinkt geheel automatisch ongewenste 

software uit tijdens de installatie van een programma dat 

gebundeld is met optionele software zoals tooibars, browser 

hijackers en allerhande adware. 

Ook wanneer je veel tools in één keer wilt installeren, is 

er een handige oplossing. Op de website ninite.com staan 

heel veel gratis programma's. Selecteer de tools die je op je 

computer wilt installeren en klik op »Download«. Je krijgt dan 

een exe·bestand dat alle gewenste tools downloadt en met

een instal leert, zonder crapware. Wanneer je dit exe-bestand 

naderhand nog een keer uitvoert, zoekt het na updates voor 

de programma's die je ermee geïnstal leerd hebt en installeert 

het deze volledig automatisch. 

BESTANDEN GEMAKKELIJKER BEHEREN 
Ondanks alle verbeteringen die Windows in de loop van de 

e Motorola Mobile Drive .. lnstallation 63.0 
NcICaRIbWobllryut.vrnlc:nl.l.O 

g _tand o.ployment Kit 
NIaoIoft�vmlanl.5i.25:ol4 

o 7·Zip 9.20 (x64 edition) 

Op kant-en-klare pc's die je in de winkel koopt, staan heel 
vaak ongewenste programma's van de fabrikant die het 
systeem trager maken. Met PC Decrapifier verwijder je die 
allemaal in één keer. 
Deze software mag je niet verwijderen: 
> Programma's die bij de hardware horen (bv. voor de touch
pad van je notebook) 
> Het antimalwareprogramma dat je zelf hebt geïnstalleerd 

Nlnlte ',�. '" 
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Op ninite.com selecteer je alle tools die je wilt installeren en 
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jaren heeft ondergaan, heeft het bestandsbeheer van dit 

besturingssysteem eigenlijk sinds het begin al  geen fat

soenlijke zoekfunctie. Het zoeken naar bestanden duurt 

een eeuwigheid en levert meestal onvolledige resultaten. Uit 

ervaring weten we dat het inschakelen van de indexeerfunc

tie daar weinig aan verbetert. Het gratis tooit je Everything 

demonstreert hoe het eigenlijk moet. Wanneer je daarin een 

bestandsnaam typt, verschijnen de zoek resultaten meteen 

omdat de tooi direct de NTFS-index gebruikt. 

Er zijn nog meer belangrijke taken van het besturings

systeem waar Microsoft in principe al sinds Windows 3.1 

nauwelijks iets aan verbeterd heeft, en dat is het kopiêren 

en verplaatsen van bestanden. De Verkenner kopieert nog 

steeds het ene bestand na het andere en als je meer kopieer

acties tegelijk u itvoert, remmen ze elkaar af. Vanaf Windows 

10 is het gelukkig mogelijk om het kopiêren te pauzeren en 

naderhand te hervatten. Het vreemde is, dat Microsoft zelf 

de tooi RichCopy aanbiedt die vooral van pas komt bij het 

kopiêren van bestanden via slechte netwerkverbindingen of 

van en naar langzame opslagmedia. In RichCopy kun je sets 

van instellingen vastleggen voor kopieertaken die je regel

matig uitvoert, zoals van een sd-kaart naar de harde schijf. 

In die instellingen leg je onder andere vast hoeveel bestan

den er tegelijkertijd gekopieerd moeten worden (»Action I 

Copy options I Thread number I File copy:«). Het programma 

TeraCopy biedt nog meer gemak, omdat deze tooi zichzelf 

integreert in het snel menu van de Verkenner. Je start dan 

heel makkelijk een kopieeropdracht door met de rechter

muisknop op een map, bestand of selectie van bestanden te 

klikken en dan »TeraCopy« te kiezen. Je kunt dan aangeven 

of je de selectie wilt kopiêren (Copy) of verplaatsen (Move) 

voordat je de doellocatie kiest en op »OK« klikt. 

Bij geen van de twee tools kunnen we op onze test-pc 

met Windows 10 en een externe usb 3.0-schijf een duidelijk 

snelheidsvoordeel vaststellen. Met het kopiêren van heel veel 

kleine bestanden naar een langzame usb-stick is TeraCopy 

wel iets sneller dan Windows. Dat komt waarschijnlijk door 

het verbeterde cachemanagement. 

Bij bestandsbeheer gaat het vaak om het synchroniseren 

van twee mappen, waarbij dus alleen nieuwe en gewijzigde 

bestanden gekopieerd hoeven te worden. Als je dat handma

tig doet, is het een heel gedoe waarbij bovendien het risico op 

fouten groot is. Ook daar heeft Microsoft een tooi voor, name-
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� LockHunter - a free 32 / 64 bit tooi for force<! rem ... o x 
MI!nJ . . . 
OIosenpath 
{"). D:\Downloads\Syndlll�SeIup.l!XC! � I!dt 

What proce.sses Me Iod:ing INs 1ie1 

Visit Web-Ste 

Exit 

Soms kun je bestanden niet verwijderen, omdat ze nog geblok
keerd zijn. Met LockHunter lukt het dan wel. 
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De taal RichCopy kan 
kopieeracties pauze
ren en weer hervatten . 
Dat is handig wanneer 
je een slechte net
werkverbinding hebt . 

lijk SyncToy. Daarin maak je één of meerdere mappenparen, 

bijvoorbeeld de map met documenten op de interne harde 

schijf en een back-upmap op een usb-drive. 

Voor elk mappen paar stel je met de actie »Synchronize« 

in of de bestanden in beide richtingen gekopieerd moeten 

worden of dat ze eventueel gewist mogen worden. Moet dat 

maar in één richting gebeuren, dan gebrUik je »Echo« en als 

je bestanden in één richting en zonder verwijderingen wilt 

kopiëren, gebruik je »Contribute«. »Preview« geeft aan wat 

het programma zal doen en »Run« voert de actie uit. De eer

ste keer duurt het synchroniseren wat langer, omdat SyncToy 

óf alle bestanden voor het eerst moet kopiëren óf vergelijkt. 

indien die al in beide mappen staan. De volgende keren gaat 

het synchroniseren veel sneller, omdat SyncToy dan alleen de 

gewijzigde bestanden onderzoekt. 

Ook bij het verwijderen van bestanden voert Windows zijn 

werk niet zo goed uit als je zou verwachten, omdat het alleen 

de verwijzingen naar de bestanden uit de index verwijdert (zie 

grafiek onderaan � ?? Dat is handig als je bestanden wilt her

stellen die je per ongeluk hebt verwijderd of als je data van 

een geformatteerde harde schijf wilt terughalen. Zolang je 

daarna niets of nauwelijks iets op de schijf hebt opgeslagen, 

dus verwijderde data hebt overschreven met nieuwe, kan een 

programma zoals Recuva nog heel veel bestanden herstellen. 

Om zeker te weten dat verwijderde bestanden niet meer her

steld kunnen worden, overschrijf je de inhoud daarvan met een 

tooi zoals Eraser. Na de installatie daarvan verwijder je mappen 

en bestanden door er met de rechtermuisknop op te klikken en 

dan de gewenste actie in het snelmenu te kiezen. Bij een harde 

schijf is het voldoende dat je de data één keer met willekeurige 

data overschrijft (»Settings I Default file erasure method: Pseu

dorandom Data (1 pass) ... «). Bij ssd's moet je echter alle vrije 

schijfruimte meerdere keren overschrijven, omdat de ssd-con-
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SyncToy synchroniseert automatisch mappenparen die je 
instelt. Erg prettig als simpele back-up . 

troIIer het gebruik van de geheugencellen aanstuurt om hun slij

tage evenredig te verdelen. Het besturingssysteem kan de data 

op een ssd dus niet doelgericht overschrijven. 

Tot slot nog een andere veelvoorkomend probleem onder 

Windows. Wanneer een niet correct afgesloten proces nog 

toegang tot een map of bestand heeft, is het niet mogelijk om 

die map of het bestand te verwijderen. Dat probleem los je 

op met de tooi LockHunter. Klik met de rechtermuisknop op 

het bestand of de map die je wilt verwijderen en kies »What is 

locking this file? I Delete It!«. Omdat dit een nogal rigoureuze 

methode is, gebruik je LockHunter pas nadat andere pogingen 

zoals het afsluiten van het proces in het taakbeheer niet heb

ben gewerkt. 

TAKEN PLANNEN EN AUTOMATIS EREN 
Tijdens het dagelijkse werk achter je computer voer je heel 

vaak dezelfde taken uit. Sommige daarvan kun je veel gemak

kelijker uitvoeren. In het eenvoudigste geval al door omslach

tig klikken met de muis te vervangen door sneltoetsen (zie 

kader l inksboven). 

Om nog meer van deze handige sneltoetsen te kunnen 

gebruiken, is er de tooi AutoHotkey waarmee je zeer ingewik

kelde taken als een soort macro aan een toetsencombinatie 

toewijst. Het is een krachtig, maar moeilijk programma, want 

na de installatie moet je scripts in de taal van AutoHotkey 

schrijven die toetsencombinaties en de uit te voeren acties 

Verwijderd of niet? 
Bij het verwijderen verwijdert Windows de 
koppeling tussen de bestandsnaam en 
de inhoud op de harde schijf uit de 
NTFS-index. 
> Bestand herstellen 
Tools zoals Recuva scannen 
de inhoud van de schijf en 
herstellen bestanden die niet 
overschreven zijn 
> Onherstelbaar verwij
deren 
De taal Eraser overschrijft alle 
bits van het bestand met wille
keurige getallen. Hierdoor kun je 
het bestand niet meer herstellen 

o Bestandl.txt 

o Bestand2.txt 

D. 
+ 

VERWIJZING NAAR 
BESTAND GEWIST 



� Taakplanner 

Bestand "'-'-

.. ..  I� Nieuwe trigger 

(9 Ta,k Sc Start deze taaie: Gepland ... 
.., Ta, Instellingen .., ::] 

) o Eenmalig Start 1 4- 3-2016 0·1 113:00:00 L: 11 0 Sync. tu .... 

o Dagel�ks 
Elke: � ® Wekelgks weeklweken uitvoeren: 

o Moandelgks o zandig (7) o ", .. ndag (l) o dinsdag (2) 0 
o danderdlg (4) D vrijclag (5) o uterdig (6) 

Geavanceerde insteJlîngen 

o Taak vertragen vaar max. (willekeurig): l wf ... 
o Tlak herhalen elke: 1 UUt gHiurende: 1 dag 

Met de taakplanner van Windows kun je programma's zoals Mal
warebyte op vastgestelde tijden laten starten. 

definiëren. Het voorbeeld hiernaast zoekt bij de zoekmachine 

duckduckgo.com naar het woord dat je in een programma 

hebt geselecteerd. Omdat het programmeren zo ingewikkeld 

is, heb je er een handleiding bij nodig en die staat op autohot

key.com/docs/AutoHotkey.htm. 

Taken plannen 

Voor een pc is er niets makkel ijker dan een bepaalde actie op 

een bepaalde tijd uit te voeren. Die eigenschap gebruik je om 

de pc saaie routinetaken te laten uitvoeren. Dat kan met de 

taakplanner, die elke versie van Windows heeft, en die er op 

het eerste gezicht ingewikkelder uitziet dan die is. Als je bij

voorbeeld Malwarebytes Anti-Malware één keer per week wilt 

starten, ga je als volgt te werk. 

Typ »taak« in het zoekveld van het startmenu en klik op 

het resultaat »Taakplanner«. Kies »Actie I Taak maken ... «. Vul 

nu elk tabblad in. Onder »Triggers« stel je bijvoorbeeld een 

wekelijks tijdstip in en onder »Acties« voer je het programma 

»C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\ 

mbam.exe«. Onder »Instell ingen« schakel je de optie »Taak 

zo snel mogelijk uitvoeren, nadat een geplande activering is 

gemist« in. Dan start het programma één keer per week en 

als de computer op dat tijdstip niet aanstond, start het pro

gramma tijdens de eerstvolgende keer dat je de pc aanzet. 

PRIVACY-INSTELLINGEN AANPASSEN 
Windows 10 is  technisch gezien natuurlijk de modernste versie 

van het besturingssysteem, maar het heeft nieuwe functies die 

veel gebruikers tegen de borst stuiten. We hebben het dan met 

name over het feit dat Windows 10 veel meer informatie over 

de gebruikers verzamelt en naar Microsoft stuurt dan welke 

versie ervoor. Je kunt de meeste daarvan uitzetten, maar daar

voor moet je op meerdere plaatsen in de systeeminstellingen 

zijn.  Het uitschakelen van de functies gaat veel makkelijker 

met een tooi zoals 0&0 ShutUp10, waarmee je in een oogop

slag ziet welke uitgeschakeld zijn. Je begint met het aanvinken 

van »Actions I Apply all recommended setting«. Daarna check 

je de items en schakel je eventueel nog handmatig opties uit 

(dus op 'groen') waar je toch niets aan hebt. Je kunt meestal 

alle locatiediensten (Location Services) uitzetten en als je geen 

moderne apps gebruikt, hebben die ook geen machtigingen 

voor de agenda, camera of microfoon nodig. 

Aaive Window Info � - 0 x � C.\lkers\.chrmoph\��p test2.ahk. - N 
_ 1lIo.a...rnl l\ocea  Datei 8earberten 5<>< .... An�icht K.d. 
��_�-Nat_* I Fenster 1 
_daa tbeped .... o IB I!I IQ  • • I ol' lIa\ Cl i exD� ..... _ 

... - _ Cl 
1 tHo�v : Reeo:=ended tor � 489. 2!2 .... altonUlld) I 2 : tWarn : Enable varning :;;0 ·213. 17IWd, 3 5e.ndMode Inpu� : Re:cazzeJ ·221 -5l �  

"" lkrdar  _ _  , Se:l:WortlngDir t,," _ ScripeDi 
5 I • : :bev: :bY ehe: way 

.... 7 !l.!l:w:t:L FFFfFF (Rodof!' Geonof!' Ibtoff) • 
• : : 19 t : L1ebe Grl16e 

la R.e:�urn 

.. __ . 11 
d02 ,.-265 w 714  h. 560 1 12 In: : ... w 698  h: 482 13 Run ·C:\ program Files (aB 

.. e.T_ 11 re:�urn 

AutoHotKey: shortcuts voor gevorderden 
Na de installatie van AutoHotKey maak je met een rechts
klik in de Windows Verkenner en »Nieuw I AutoHotKey 
Script« een script dat je een naam geeft. Je bewerkt dit be
stand met Wordpad of Notepad++, slaat het op en activeert 
het door erop te dubbeklikken. Dit voorbeeld zoekt op inter
net naar het huidige gemarkeerde woord als je de shortcut 
[Ctrl]+[Alt]+[d] indrukt. 

A !d:: 
oudeCache':='ClipboardAII 
Send.·Ac 
InternetVerzoek·:=·"https:/ /duckduckgo. 
coml?q="·. 'Clipboard 
Clipboard·:=·oudeCache 
Run,·%·lnternetVerzoek 
Return 

Sneller met sneltoetsen 

WINDOWS BEDIENEN 
Beeldscherm blokkeren 

Taakbaheer openen 

Bestand hernoemen 

Normaal tussen vensters switchen 

Snel tussen vensters switchen 

Uitvoeren 

loeken 

Buraaublad weergeven 

Venster maximaliseren of links/rechts dokken 

PROGRAMMA'S BEDIENEN 

[Win]+[L] 
[Ctrl]+[Shift]+[Esc] 

T[F2] j���]+[Tab] �]+[ESC] 
[Win]+[R] 
[Win]+[F] 
[Win]+[D] 
[Win]+[pijltoetsen] 

Bestandsmenu openen [ook Indien onzichtbaar) i [Alt)+[D) 
In tekst zoeken 

loeken en vervangen 

BROWSEROPDRACHTEN 
Naar adresbalk springen 

[zonder cache) Scherm verversen 

Teru� de geschladenls 

Vooruit in da geschladenls 

f [Ctrl)+[F) 

[Ctrl]+[L 
[Shift]+.-'-'[F--=S-,-] __ _ 
[Alt]+[linksl 
[Alt]+[rechts] 
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PRAKTIJ K Windows tunen 

ElI Configuratiescherm 

l' EiI > Configumieschorm 

Bestand Bowmen Beeld Extra Help 

De instellingen van de computer aanpassen 

Systeem en beveiliging 
Oe status van uw computer controleren 
Bmandsgeschiedenis gebruiken om back.�up5 van 
uw b6tanden te maken 
Back-up maken en terugzetten (Windows 7) 
Problemen d�ederen en oplossen 

Netwerk en internet 
Netwerkstalus en -taken weergeven 

IJ l 
w� 

Gebruikers� 
� Accounttyp/ I 
Vormgevins 
Het thema w�� 
Beeldschermr'" 

I Klok, taal e� 
Een taal toevae, 

..-9Qti es Y'!!Q!Jh�roepen �fI del�n 5e!�çt.�!.e",n __ -",".--� ....... """, 
In Windows 10 kun je de instellingen openen via het actiescherm 
of op de oude manier via het configuratiescherm. 

Niet iedereen vindt de gebruikersinterface van Windows 10 

prettig. Hoor je bij die groep, dan kun je de nieuwigheden 

makkelijk terugdraaien. Classic Shell heeft daar veel opties 

voor, zoals onder andere een startmenu dat op Windows 7 of 

XP lijkt en veel instellingen voor de Verkenner. 

Veel gebruikers van Windows 10 ergeren zich aan de 

eigenmachtige wijze waarop het besturingssysteem updates 

installeert en daarna de computer herstart wanneer hij dat 

wil. Daar kun je weinig tegen doen, zeker als je een Home

editie hebt. Wanneer je computer draadloos met je thuisnet

werk is verbonden, heb je in ieder geval de mogelijk om de 

wifi-verbinding als internetverbinding met een datalimiet in te 

stellen. Daardoor downloadt en installeert Windows alleen de 

vereiste veil igheidsupdates. Om dat in te stellen, open je het 

Actiecentrum en klik je op »Netwerk en internet«. Open dan 

het tabblad »Wi-Fi«, klik op »Geavanceerde opties« en scha

kel » Instellen als verbinding met datalimiet« in. 

Indien je Windows 10 Professional hebt, kun je updates 

met een beleidsinstelling vertragen. Typ daarvoor »gpedit. 

msc« in het zoekveld van het startmenu en dubbelklik daarna 

in de tooi op »Computerconfiguratie I Beheersjablonen I Win

dows-onderdelen I Windows Update I Upgrades en updates 

uitstellen«. Kies »Ingeschakeld« en geef aan hoe lang je 

• Instellingen voor CI.uit Start Menu 4.2.5. 

p I ZOf!:Ic. mstelhngen 121 Toon Ille instellingen 

Uiterlijk Startknop Windows 10 instellingen Startmenu aanpassen 
Startmenu stijl Controle Speciale onduwttpen Hoofdmenu 

Selecteer een uiterlijk voor het slIrtmenu 

o Kllssiel<e stijl ® Klassiek met 2 kolommen 

a---
.-D-.......... 
a -
�-0--
p-0 ... -

a_ 
c ... -

n - '--
• __ c-z--..... .-

Als je het startmenu met de tegels niets vindt, herstel je het oude 
startmenu met Classic Shell. 
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" � 0&0 ShutUplO (Administrator) 

File 

Security 

Actions Help 

I v Apply all recommended settings 

Ó. Apply all recommended and limited recommended settings 

I Apply all settings 

Undo all changes rractory settings' 

El Create a system restore point (recommended) 

WiFi Sense for all use" disabled v 
WiFi Sense for user disabled v 
WiFi Sense of my contacts disabled v 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 

C) 
� 
� 
� 

Internet access of Windows Media Digital Rights Management (DRM) d'sab 

App access to wireless connections disabled Ó. 
App access to loosely coupled devices disabled Ó. 

Met een tooi zoals 0&0 Shutup10 voorkom je dat Windows aller
lei gegevens naar Microsoft stuurt. 

updates en upgrades wilt uitstellen. Let op: de optie »Updates 

en upgrades onderbreken« blijft hoogstens actief tot de eer

ste patchday. Daarna moet je die weer opnieuw inschakelen. 

Onder Windows 10 kun je meer aan de weergave van de 

elementen op het bureaublad aanpassen dan onder Windows 

7. Nadat je met de rechtermuisknop op het bureaublad hebt 

geklikt en »Beeldscherminstellingen« hebt gekozen, kun je 

net als voorheen de letters en symbolen groter maken waarbij 

de wijzigingen meteen zichtbaar worden. Onder de »Geavan

ceerde beeldscherminstell ingen I Tekstgrootte en andere 

items afzonderlijk aanpassen« leg je tot in detail voor verschil

lenden elementen zoals titelbalken, pictogrammen et cetera 

vast hoe groot Windows die moet weergeven. Let op met tips 

en tools van het internet die beloven dat ze de simpele kleu

renschema's van Windows 10 mooier maken en met name de 

mooie Aero-weergave van Windows 7 herstellen. We hebben 

nog niets gevonden dat werkelijk consistent functioneert. 

WINDOWS 7 EN 8.1 LANGER GEBRUIKEN 
Als je nu nog steeds Windows 7 of 8.1 gebruikt, heb je er vast 

je redenen voor. Windows 7 ontvangt nog tot januari 2020 vei

l igheidsupdates, Windows 8.1 tot juli 2023. Microsoft probeert 

de systemen van deze gebruikers echter regelmatig naar 

'-I (" /'A, CO'uro1 r'.)nei 

��----------------------------------------� 
Is·Got wndows lO'_ """ ........ 1 (,AopnoCr, ... IJ· 
ls 'Get wndows lO'_ "",, _1 (,Aopiiot r.üid.) -

ke ... llrnalicwndows lO lqrodes lllowedl No. 
� _ wndows �"'I No. 

GWXContralP ...... MonI ... Mode stalus: EnIIbIed(oI .-.). __ 

S .. lus and  .. ttngs ........,." 

wndows lODov.ftood 
_.Iwndows w 

No Iraces of Ihe: GetW'f1dows W epp, � 10 lW-settl1gs, or """'" 10 ns�tion� brd. You 

Wie Windows 7 of 8.1 nog zo lang mogelijk wil gebruiken, voor
komt met GWX Control Panel dat het besturingssysteem automa
tisch geOpdatet wordt. 



�- -----r;ter tdrcor 
. Bewenen Be�d Fwondtn Help 

C..,1nII . NHm Typ< Gegevens 
m4608OF-97E0-4E26-' !!t (StJndurd) REG_SZ (geen wIltde ingest� I ACPI I , AGP .èJ BootOrivt<flogs REG_DWORO 0.0000001, (28) 
AppIO é) Cunmtlker REG_SZ U5{RNAME 

I AppRudinul � EJrtySurt5eMce5 REG_MLl.TI_SZ RpcSs Power BraQrl� 
I Arbiters � FirmwllttlootOevice REG_SZ multi(O)d�lc(O)rd.k(a I IickupRestore oà]lAstBootShutdawn REG_DWORD IhImXXIOl (1) I 

f BGFX .èllutBootSuccmled REG_DWORO IhImXXIOl (1) J BilLocltu � PreshutdownOtder REG_MUlTI_SZ USOSVC gpsvc trust • 

BitkKbrStatus � 5ystemBoatOevsce REG_SZ multó(O)áosk(1!)<dist(d 
Cl � 5y5temStJrtOptions REG_SZ NOEXEClITE;opmJ 

) .  CIw 5!100 
I CMF 

CoDMceinstJllers Teltenrttb bewerken X 
COMName Arbiter I " W •• TolGl15eMc:.r....... REG_SZ 

I I CommonGklbUwSett 

E I Compatibilrty 
ComputerN.me W_ 
Contentlnclex 13000 CrlshControl 
Coyptog .. phy I DO -
OMCtClaua 

Na twee aanpassingen in het register sluit je computer aanzienlijk 
sneller af. 

Windows 10 te upgraden. Met twee wijzigingen in  het register 

voorkom je dat. Start daarom de registereditor door »regedit« 

in het zoekveld van het startmenu te typen en uit te voeren. 

1. Navigeer naar »HKEY _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 

Policies\Microsoft\Windows« en maak daar de nieuwe sleutel 

»WindowsUpdate« aan als die nog niet bestaat. In deze sleutel 

maak je het nieuwe DWORD »DisableOSUpgrade« en zet je 

die met een dubbelklik op de waarde »1«. 

2. Maak de nieuwe DWORD-waarde »DisableGWX« in de sleu

tel »HKEY _ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\ Micro

soft\Windows\Gwx« om de melden van de upgrade uit te 

schakelen. 

Omdat Microsoft regelmatig het upgrademechanisme 

wijzigt, kunnen we niet voorspellen hoe lang deze instellingen 

blijven werken. Daarom biedt de GWX Control Panel de zeker

ste bescherming tegen de ongewenste upgrade, omdat die 

het systeem constant controleert. 

Pc sneller afsluiten 

Veel Windows 7- of 8.l-installaties draaien al jaren en werken 

niet meer zo snel als op de eerste dag. Hierboven hebben we 

al beschreven hoe je de computer sneller laat opstarten, maar 

oudere systemen doen meestal ook lang over het afsluiten. 

Meestal kun je die wachttijd korter maken door een aan

passing in het register. Navigeer daarin naar »HKEY _LOCAL_ 

MACHINE , SYSTEM , CurrentControlSet , Control«. Dubbelklik 

op »WaitToKiliService Timeout« en verander dan de waarde van 

12.000 (milliseconden) naar 3000. Mocht je daarna problemen 

met de pc hebben, dan verhoog je de waarde wat. 

We hebben nog één tip, maar daar moet je wel voorzich

tig mee zijn. Want wanneer je de melding bij het afsluiten van 

taken uitschakelt, kapt de shutdown alle programma's zonder 

meer af. Als je op dat moment je werk niet hebt opgeslagen, 

ben je het kwijt. Je schakelt de meldingen voor het actieve 

account in het register uit onder »HKEY_CURRENT_USER , 

Control Panel ' Desktop«. Daar maak je een nieuwe tekenreeks 

die je »AutoEndTasks« noemt en de waarde »1« geeft. De wijzi

gingen in het register worden meteen actief en je kunt de editor 

gewoon ?fsluiten. 

mark.vansommeren@chip.nl (!I 

I-=- M.lcnum Reflect- Frtt Edition for non-commerólf use -v6.1 1011 (UEA) 
F"M V"te* Backup Retort Othu Tuks Help 

l(j � · @ e l 
Disk lmlgt R.estoft Lot 

Q Itnlge selected disks on this computer 

I .. CfUte In irnIge of tht pirtrtion(s) requiml ta .. bI(ltuplndrest�Windcwl I J) Othalasb 

I . � D ... i!s 
H .... 01 
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Fil< 5yst""'NTFS 

� GPT 0lIl* 1 ('D5DIF'M 0f'55 1e11F5T HJTlCIEDt) . SfIJ 
. 1._(Il00 • . ·"" ..... 1 . '. l/000I I!J NTP'5 MNry FATlZ ...... ) .... UIinu=Id 
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� 

Doordat Macrium Reflect zo overzichtelijk is en eenvoudig te bedie
nen, is het een goed alternatief voor de back-upfunctie van Windows. 

D ownl oadl inks 
Programma 

-Zip 
AutoHotkey 
CCleaner 
Classic Shell 
Drivers Update Monitor 
Eraser 
Everything 
GWX Control Panel 
IrfanView 
Macrium Reflect 
Malwarebytes Anti-Malware 
Notepad++ 
LockHunter 
NexusFont 
0&0 ShutUplO 
PC Decrapifier 
Revo Uninstaller 
RichCopy 
SequoiaView 
Software Updates Monitor 
Sumatra PDF 
SyncToy 
TeraCopy 
TreeSize Free 
Unchecky 
VLC Media Player 

Website 
.7-zip.org 
autohotkey.com 
piriform.com/ccleaner 
classicshell.net 
kcsoftwares.com/?dumo 
eraser.heidLie 
voidtools.com 
goo.gl/XzOWm7 
irfanview.com 
goo.gl/vk5Dx 
goo.gl/e5M3G5 
notepad-plus-plus.org 
lockhunter.com 
xi/es. net 
goo.gl/CmxVAM 
pcdecrapifier.com 
goo.gl/qVvrOX 
goo.gl/zJINHO 
goo.gllVSEVoX 
kcsoftwares.com/?sumo 
goo.gl/9FQ4sx 
goo.gl/JNX3Sr 
goo.gl/dkA9uc 
goo.gl/oEX52c 
unchecky.com 
videolan.org/vlc 

Beter dan Windows-progra mma's 
> Notepad++ 
De editor voor eenvoudige .txt-bestanden Is veelzijdiger dan de 
editor van Windows 
> lrfanView 
Snelle en nauwkeurig bedienbare fotoviewer 
> 7-Zip 
De nieuwe versie van deze in- en uitpakker ondersteunt alle 
formaten 
> Macrium Reflect 
Tooi voor het maken van systeem images 
> Sumatra POF 
Geeft pdf-bestanden razendsnel en zonder opsmuk weergave 
> VLC Media Player 
Speelt alle video- en audiobestanden af 

132/2016 83 



PRA KTIJ K Communicatie 

� � Welcome ! 
Slack is a messaging app for teams. 

Got the hancof Sbdr. aftady? SkIp the tutori�1 

sIadcbot 1 4 � Right now anyone on your team an invite a new member.lf you'd like,. you cao restrict that to just administnators.. 
Rrst,ict fa odmms ' AI/ow your ftam fo invite 
HeIIo. I·m Slackbat l Iry 10 bo holpful. (But I'm still just a boL Sorry!) Type somethInc 10 gel started. 

Just below thismessage is a lm input field foryou to type in. Try itout. 
fI'ed n "M 
it'sde.ar 

sIadcbot I ..... 
Pleasure to meel you.let me sOOw you. coupIe things.bout Siack. 

+ 

Teamcommunicatie 
met Slack 

Slack is veel méér dan een messenger-programma waarmee tea mleden kunnen chatten.  
M et name de integratie van apps uit de eigen app store maakt S lack tot een veelzijdig 
communicatiemiddel voor teams en groepen. Ontdek de mogelijkheden. Wordt dit de 

opvolger van e-mail? 

Door Fred van Llerop 

Alweer een chatprogramma? Dat is misschien wat je denkt 

als je voor het eerst over het bestaan van dit programma 

voorteamchats hoort. Na Facebook Messenger, WhatsApp, 

iMessage et cetera zit je eigenlijk niet op nóg zo'n programma te 

wachten. Maar als je dan ziet wat je met Slack allemaal kunt, ver

andert je scepticisme als bij toverslag in verbazing. 

Slack werd in augustus 2013 opgezet als een zakelijke 

communicatiedienst voor bedrijven. Het doel was om de 

teamcommunicatie binnen een bedrijf gemakkelijker te 

maken. Je hoeft echter niet per se een bedrijf te hebben om er 

gebruik van te kunnen maken. Slack is ook geschikt voor aller· 

lei andere teams en groepen mensen die samen leven of wer· 

ken. De dienst is toegankelijk via een webbrowser of via een 

gratis app die breed beschikbaar is voor mobiele en desktop

platforms, zoals iOS en Android, respectievelijk Windows, OS 

X, Linux en ChromeOS. Bijzonder aan Slack is dat je kunt chat-
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ten met je eigen personal assistant SlackBot. die je al meteen bij 

je aanmelding hulp biedt bij het invullen van je profielgegevens 

en je daarna de weg wijst door Slack en de vele mogelijkheden. 

COMMUNICATIE VIA KANALEN 
Communicatie via Slack werkt niet met telefoonnummers of 

e-mailadressen, maar met kanalen ('channels'). Leid je een team 

of groep en wil je de communicatie met teamleden vereenvou

digen, dan maak je voor het team een Slack-account in de vorm 

van een subdomein op slack.com. Zo'n subdomein geef je als 

naam bijvoorbeeld je bedrijfsnaam. Hierna kun je kanalen aan

maken en daaraan teamleden toevoegen. Dat kan door huidige 

of potentiële teamleden een uitnodiging te sturen, maar ook 

automatisch door gewoon iedereen die een eigen e-mailadres 

heeft bij het bedrijf waarvoor je een team aanmaakt, toe te staan 

zich aan te melden. 



Vervolgens stuur je het hele team een kort chatberichtje, typ je 

een langer bericht met de ingebouwde tekstverwerker of upload 

je een bestand door een bericht met een toegevoegd bestand via 

een team kanaal te delen. Overigens kun je via de optie »Direct 

Messages« ook privéberichten naar afzonderlijke teamleden 

sturen en van hen ontvangen. 

Zo eenvoudig is het. Zodra de uitgenodigde teamleden zich 

via hun webbrowser of via een van de apps voor mobiele appa

raten registreren en aanmelden bij Slack - wat je kunt zien aan 

een groen lampje naast hun naam - kunnen ze je berichten 

lezen en beantwoorden. Overigens worden alle chatgesprekken 

door Slack snel naar verschillende apparaten gesynchroniseerd, 

zodat je nergens berichten tweemaal hoeft te lezen. Berichten 

die je juist wel nog eens wilt teruglezen, 'like' je met een ster. 

IRC-CHATKANALEN 
Standaard maakt Slack bij de registratie van je Slack-subdomein 

twee nieuwe kanalen aan: '#general' en '#random' - elke kanaal 

heeft een kanaalnaam die met een '#' begin. Zowel de Slack

beheerder (degene die het Slack-subdomein heeft gemaakt) als 

de toegevoegde teamleden kunnen op hun beurt zelf ook nieuwe 

kanalen aanmaken. 

Chatten via kanalen is een kenmerk van het vroegere Inter

net Relay Chat (IRC): publieke chatruimtes waarin je met alle 

aanwezigen kunt chatten, maar ook privéruimtes waarin je zon

der uitnodiging niet binnenkomt. In Slack herleeft dat allemaal: 

telkens als je een nieuw kanaal maakt, geef je aan of het een 

openbaar of een privékanaal is. 

Publieke kanalen worden niet alleen aangemaakt voor 

teams, maar ook voor projecten, bepaalde onderwerpen, andere 

functiegroepen et cetera waarin iedereen mag zien wat er 

gebeurt. Heb je een team of project waarin gevoelige informa

tie wordt uitgewisseld of gedeeld, kies dan voor een privékanaal. 

Onbevoegden hebben dan geen toegang en kunnen niet zien 

wat er in of via dat kanaal allemaal gebeurt. 

EIGEN APP DIRECTORY 
Naarmate je aan Slack gewend raakt, ontdek je steeds meer 

mogelijkheden. Slack heeft bijvoorbeeld zijn eigen App Direc

tory. Daarin bevindt zich een verzameling van ruim 160 nuttige, 

� sJack 

Find your team 

We'" scndyou ;an�lwilh sWHn lirits 
for iII'Pf Sbclc te.vns tlSsociltcd with the 
-� .. ) _ ...... ....". 

Werkt je team al met Slaek, maar weet je de team naam even niet 
meer, klik dan op »Find your team« en geef je e-mailadres op. Je 
ontvangt dan per e-mail een lijst van teams (teamnamen) die aan 
jouw e-mailadres zijn gekoppeld. 

zakelijke apps die je in Slack kunt integreren. Bekende apps en 

diensten die je in Slack kunt integreren zijn bijvoorbeeld Drop

box, Evernote en Twitter. Zelfs Skype kun je erin opnemen, zodat 

teamleden niet alleen via korte of lange chatberichten met 

elkaar kunnen communiceren, maar ook via spraak of video. 

En dat niet alleen, wanneer geïntegreerde apps notificaties ver

strekken, worden die óók in Slack weergegeven, maar wel zo dat 

je niet alles dubbel te zien krijgt. 

Juist de vele apps die je in Slack kunt integreren, maken dit 

programma anders dan alle andere chatprogramma's: je kunt 

niet alleen op verschillende manieren chatten, maar ook allerlei 

andere taken uitvoeren, zoals bestanden delen, agenda's bijwer

ken, berichten archiveren et cetera. Slack vormt op die manier 

feitelijk een digitaal - of zo je wilt virtueel - kantoor waarin col

lega's op afstand bijna net zo makkelijk met elkaar kunnen com

municeren als wanneer ze zich fysiek in één en dezelfde ruimte 

bevinden. 

VERSIES 
Omdat je vanuit Slack met geïntegreerde apps en diensten aller

lei taken kunt uitvoeren zonder van app te hoeven wisselen, clai

men de makers ervan dat bedrijven op deze manier de hoeveel

heid interne e-mailberichten drastisch kunnen verminderen en 

veel productiever kunnen werken. Sterker nog, Slack wordt door 

sommigen gezien als de opvolger van e-mail. 

In elk geval is Slack een snelle groeier. Zo'n tweeënhalf jaar 

na de introductie wordt het al gebruikt door meer dan 2,3 mil

joen mensen, is de onderneming al 2,8 miljard dollar waard en is 

er met 80 miljoen dollar een fonds opgericht dat de ontwikkeling 

van apps en diensten voor Slack verder moet gaan versterken. 

Slack zelf is gratis maar kent wel beperkingen. Zo kun je met 

de gratis versie maar maximaal vijf apps of diensten in Slack 

integreren, gebrUikers (teamleden) krijgen 5 GB opslagruimte 

en je hebt veel minder zoekmogelijkheden: alleen de eerste 

10.000 gearchiveerde berichten zijn doorzoekbaar. Voor 8 dol

lar per maand heb je de Standard-versie die het volledige archief 

doorzoekbaar maakt en leden tweemaal zo veel opslagruimte 

geeft. Verder is er nog een Plus-versie voor 15 dollar per maand, 

die meer ondersteuning biedt evenals opnieuw een verdubbe

ling van opslagruimte voor gebruikers: naar 20 gigabyte. 

_ .. -
--

. ..... -

Gooste calencbr 

r -
. ..... _-

--
c 

Door de app Google Calendar aan een kanaal in Slack te kop
pelen, worden alle afspraken die je maakt met het hele team 
gedeeld. 
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What web address do you 
want for your Slack team? 

GeeoI __ ... _ • ...a... ___ _ 
� ... _ .. __ .......... 

-

Za dae je het 
1 NIEUW SLACK-TEAM AANMAKEN 

Starten met Slack begint met het aanmaken van een 

Slack-account en een teamdomein. Degene die dat doet. 

wordt automatisch de beheerder. 

Ga naar de homepage van Slack op https://slack.com. 

Vul je e-mailadres in en klik op de knop »Create a new team« 

D. In het volgende venster voer je een naam voor je Slack

team in EI. Dat kan de naam van je bedrijf zijn, maar ook de 

naam van de afdeling of cluster waarin je werkt. In plaats van 

een bedrijfsnaam kun je natuurlijk de naam van je handbal

club, buurtvereniging, vriendengroep of wat voor team of 

groep dan ook invullen. Klik hierna op »Next«. 

In de volgende stap vul je de subdomeinnaam voor je 

Slack-team in ID. Dit kan je bedrijfsnaam zijn of de naam van 

je vereniging. Het moet in elk geval een unieke naam zijn, 

zodat je team een uniek webadres op het slack.com-domein 

Connrm your Slack detaifs 

1 -
.--..... ....... L . � .. _-... -

� � We l come ! 
Slack Is a messaging app tor teams. _ 0 

86 132/2016 

Whal do you want to call 
your Slack team? 

I ( .. Ac-. .... .a.c_ ............... 

What"syour name' 

._- """' ......... _-_. 
---

, -

� 
. 
. -

L ________ L_"_IIIIIIIL� 

krijgt. Na weer een klik op »Next« geef je je volledige naam en 

je gebruikersnaam - bijvoorbeeld je voornaam - op m .  Na 

controle van de ingevoerde details klik je op de knop »Create 

my new Slack team« 11 .  

2 TEAMLEDEN UITNODIGEN 
Nu je teamdomein is gemaakt, kun je anderen met een 

e-mai ltje via Slack uitnodigen om lid te worden van het team. 

Vul de e-mailadressen van de gewenste teamleden in en klik 

zo nodig op »Add another Invitation« om meer invoervakken 

toe te voegen. Klik tot slot op »Send invites« om de uitnodi

gingen te versturen lil .  Hiermee is je Slack-team ingesteld. Je 

krijgt het welkomstscherm van Slack te zien BI .  
Alle personen die een uitnodigingsmailtje hebben ontvan

gen, vinden hierin een grote knop »Join team« met daarin de 

link waarmee ze zich eenvoudig kunnen aanmelden liJ .  Klik op 

die knop en vul in het volgende scherm je volledige naam en in 

kleine letters je gebruikersnaam (bijvoorbeeld je voornaam) 

in lil .  Klik op »Next« en geef een wachtwoord op. Na een klik 

s=.�._I '" .. 

� slack 

Send Invitations 
Sl.ack mfght be illitlle Ionety aU by yourself 

/'i'� Jomalnrom 

• Ut"""OI'IYDUrturnsilnupW'ithlheirwrifled 
......................... 

SklpforrtfNf 
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��:�= r'";.."; 11-G).. 0-... ........ ..-f��!.�'*O.. 
11-0:1-" 

�...;:.:.=-.!.. ...... " 
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E-��"'!�" 
...... " 

�-a"�_ 

� slack 
You're invited to join the _Slock 
team 

SIock Is .  rnossogIng _ fa< ....... h ....... _ 1IirnpIo< 
""'" --"""" pradUcIMII 

Ju8t . .... up: The .... ct thIa iIwIIatiDn hun', vaIidat8d tNIt 
ernDII wtth us yet. sa 1hIn' •• chInce ti isn't actuaBy trom tt.n. tf you 
�'t expecting ua lrMtalicln. you Ihol-*f check with the ... 
- .......... 

............... ..... ,.. -.-: .....,..,. ......... T��iO;l�lIft01�l� 

Vour toam • SJack domain is: 
-.,...c:k.com 
lbw lIgtHIemaKls: 

1 
WIInI: to dowr*-I the app? AvaIIbIe tor both mobh end do3ktopl 

op »Join Team« ben je teamlid. Elk teamlid krijgt het wel

komstscherm van Slack te zien IJ .  
I n  het bovenstaande is d e  procedure telkens i n  een brow

ser op je computer uitgevoerd, maar je kunt daarvoor ook de 

Slack-app gebruiken die verkrijgbaar is voor je desktop-pc 

of Mac en mobiele apparaten zoals je smartphone en tablet. 

Voor de beheerder werkt het instellen van Slack vanaf de 

desktop echter het prettigst. 

3 KANALEN AANMAKEN 
Je Slack-team beschikt over twee standaardkanalen, 

'#general' en '#random' ID, die voor alle teamleden zijn 

bestemd. Het eerstgenoemde kanaal is bedoeld voor team

communicatie en aankondigingen. Het tweede gebruik je voor 

allerlei informele zaken die niet direct met je werk te maken 

hebben, maar die je wel met je team wilt delen. 

Via de plusknop naast »Channels« maak je eenvoudig 

meer kanalen aan. Ook teamleden mogen kanalen aanmaken. 

Voor elk kanaal bepaal je met de schuifregelaar of het een 

openbaar of privékanaal is. Zo is het denkbaar dat je voor je 

Create a new public channel 

Channel name 

# Enter name here 
N�� must be 21 chJrxten or Ies.s.. lower c.He and cannot contain spaces or period'i. 

Invite others to joln (optional) 

Search by name 

Purpose (optional) 

Briefly describe the purpose of this channel 

OiYe your ch;mncl � purpose th.lt descnbcs what It wlll be used tor 

Create channel 

� slack 

Join the Slack team for 

_ ..... 

Ihcfl\ame -'-'"] 
lkftNlmeS m&nt bIe;llll kMen.J'U:. They ,.vt ontyconuio IcttCf'l" 
numbftl.periocb.JJrphont.nundeoriCor� 

J h'solr.b:lsendme(WfY� 
�.tIouttheS&at:llsetWe 

teamleden ook een privékanaal wilt instellen. Vervolgens geef 

je een kanaal naam en een beschrijving op, nodig je eventueel 

anderen voor het kanaal uit en klik je op »Create channel« om 

het kanaal aan te maken lEI .  

/ 1  BERICHTEN INVOEREN, VERSTUREN EN ONTVANGEN 
"1 Berichten die je naar je hele team wilt sturen, upload je 

naar het #general- of #random-kanaal ,  terwijl je privéberich

ten het best via direct messaging naar een of meer specifieke 

teamleden stuurt. Voor een privébericht klik je links in de zij

balk op »Direct Messages« of druk je op de plusknop ernaast. 

Selecteer in de l ijst het teamlid dat je een bericht wilt sturen 

en klik op »Go« lIJ .  Op deze wijze kun je een privébericht naar 

maximaal acht personen tegelijk versturen. In het volgende 

venster kun je een bericht invoeren. 

In het berichtvak kun je standaard een kort bericht van 

één regel plaatsen. Zodra je op de [Enter]-toets drukt, wordt 

het verstuurd (eigenlijk: geüpload). Het ziet er een beetje 

anders uit dan chatten met tekstballon netjes, maar het werkt 

ongeveer hetzelfde. Wil je een langer bericht sturen, vergelijk-

Direct Messages 

---- -- --- -
Vou Qn.xid 7 'T1Ofe PtOPIe 

luke 0 lukc van lierop 
Q 

slackbot � 

� Wel cor  

11 
A�tum tJ 

-� 
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.een" .... ' 
2 �rs C�-widc announc.cments and work·bascd matters @ [])  

#general 

0. SrJrch 

All File Types · x 
Everyone .MI y"", .. Add Newfile .. 

liJ Channels Keep Your Conversations 
Orcanlzed 

This is the very beginning of the #general channel. which you created on March 18th. 

Purpose: This channeJ is for team·wide cammunicatian and annauncemenls. All team members are 

in this channel. (edit) 

$Iade Iets voo joi" and create wnnels to keep you' 
cOI'1VerSóltlonsorganized and fOCU5Cct Create mann . .  

�kbot M.1rt.h lBth Olt 1:45 PM 
Uploadi ... Your Flles lnta Sladc + Adel all app or custom inlegratlon g Send lbi.1.!ink to your team to invite lhem 

fftd t."SPM 
jointd 'sener,,' Also. fiulce � 

tred S.s7PM 
shartd Ol Post · 

D Team opSlack � ustedited about 17hoursaKO 

:'l UpIoad . file 

!J CreateaSnippet 

.. Impartfrom Dropbcc 

• 

n�team. 

loor. 

Morch18th 

Yestenby 

baar met een e-mail of een memo. dan open je links van het 

tekstvak het menu onder de plusknop en kies je »Create a 

Post« DIl .  Daarmee start je de ingebouwde tekstverwerker. Je 

kunt nu een langere tekst invoeren en desgewenst opmaken. 

Als je klaar bent. klik je rechtsboven op de »Share«-knop om 

het bericht te uploaden. 

Teamleden die een bericht ontvangen, kunnen daar op 

reageren.  Met een klik op het emoji-knopje van de optie 

»Add reaction« helemaal rechtsboven aan een bericht. open 

je een venster met tien tabbladen vol smileys en pictogram

men Dil. zodat je snel een passend antwoord kunt geven 

zonder omslachtig een tekst te hoeven tikken. Bijvoorbeeld 

een vinkje of een opgestoken duimpje om een vraag of 

afspraak te bevestigen. Bijzonder aan Slack is dat deze func

tionaliteit is uitgebreid met de mogelijkheid om zelf een 

emoji van een foto of andere afbeelding te maken, bijvoor-

lIen" .... ' 

#general 

Sbc:k lets you add your (lies into a (hamei to cet 

fcedb.xk tromyourteam.Anyooewhocansee the ... 

l "-tt<t Moarth lBlhat 1:45 PM 

Gettln, Started wlth Posls 

Hi' Wekome to Posts. Slack's built-in document 

editor. Posts are a great W"'f to wrC' long form ..• 

• Je p.,iMdI 18that 1:45PM 

Welcame to SI.ilckt 
$Iade Is here to help make voor work1ns lIfe dmpler, 

more ple�t, and more productive. 

See all hles on il web p:lse _ 

Voo can look for files uslng the Scarch Bar above, by name. 
keywords. or contents . 

Filter your view by fde type, suc.h as images ���ljI .... ï 
the drop-down menu at the top of this 
filter files postcd by everyone.just 

beeld emoji's van je eigen hoofd en de hoofden van team

leden. 

In  plaats van op het emoji-knopje van »Add reaction« te 

klikken, open je met het knopje ernaast (met de drie puntjes) 

een klein uitklapmenu met nog enkele opties. In berichten 

waaraan een tekst is gekoppeld, die bijvoorbeeld afkomstig 

is van de tekstverwerker Post. vind je ten slotte nog de knop 

»Add Comment« voor het toevoegen van commentaar even

als een knopje om het bericht zelf te bewerken. 

5 APPS EN DIENSTEN INTEGREREN 
Diensten en apps die je dagelijks gebruikt. koppel je (als 

beheerder van je team)  gewoon aan Slaek, zodat je niet steeds 

tussen allerlei apps en programma's hoeft te wisselen. Een 

van die integreerbare d iensten is Dropbox, een online opslag

d ienst waarmee je documenten, foto's, video, enzovoort kunt 

@ [])  0. Sc'rth 

0. t;e,rch 

Frequently Used 

• r;e , 

x 
AddNew Ale • 

enatlons 

This is the very beginning of !he #general channel. which you created on March 18th Peaple 

Purpose: This channeJ is far team·wiIle cornmunicalian and announcements. All team met - � @ e (j @  
hMnels to ktt!p your 

Kused Createchann. '. 

88 13212016 

in thischannel. (editl 

+ AcId an .pC) or custom lotegration & Scnd l.bi1Jilk to your team to Invite them 

frN '4SPM 
joiMi �fen=1 Ako, lOl"" jOÖ><d. 

fred S-SJPM 
shated a Post .. 

D T ... m op SI.ek ® Lilst edited 4tbout 17 hours aso 

Alterna.ill welkom bij het nieuwe team, 

March18th 

Yestenby 

Handy Reactions 

Emoji Deluxe 'Y 

Q � 
o .  

g �  
m . 

SI .... 
o a cmnnc:1 ta get 

Klilf.in document 

�ekmc·rorm 

sb<kbot March 18that 1 45 PM 

Welcome to Slack! 
Slack is here 10 help make yourworkins lile simpler. 

mort! pleasant. � more productive 
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• Slackbot here! 
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back-uppen en delen. Als je Dropbox aan Slack koppelt. wor

den bestanden die je in Dropbox opslaat ook in Slack geïm

porteerd. Bovendien worden geïmporteerde bestanden auto

matisch geüpdatet als in Dropbox het betreffende bestand 

wordt bijgewerkt. 

Ga in je browser naar je Slack-account. Klik l inksboven 

op het uitklapmenu naast je teamnaam en kies »Apps & Inte

grations« m. In plaats daarvan kun je ook naar een kanaal 

gaan en dan bovenaan op de link »Add an App or Custom 

integration« klikken. In beide gevallen kom je in de App 

Directory terecht IB. Klik in de categorie »File Management« 

op »Dropbox« en klik op de groene knop »Install«. Klik in het 

volgende venster op de knop »Authenticate your Dropbox 

account«. Dropbox vraagt netjes om toestemming. Klik op 

»Toestaan« en vervolgens rechtsboven aan het venster op 

»Configu re«. 

#general 

Featured 
.... -
-'
....... """ 

....... ,-
... 
-
""""
-'-
--
--
5ecwity" CompIance 
SocbI'Fun 
T.-

File Management 

�.... GaosIe Drive � Oriinr ctoa..nenl;nl MestQf2Ce. 

Om voor een bericht een bestand uit je Dropbox te importe

ren. klik je rechtsboven op de knop met de drie puntjes en kies 

je in het uitklapmenu voor »AII Files«. Klik op het uitklapmenu 

naast »Add New File« en kies »Import from Dropbox« m. Nu 

opent een bestandsselectievenster in Dropbox. Selecteer een 

bestand en klik op »Kiezen«. Tot slot wordt je gevraagd te 

bevestigen of je dit bestand inderdaad naar het bericht in 

Slack wilt uploaden. 

Op dezelfde manier integreer je andere d iensten zoals 

Google Now. Twitter of een van de andere apps. Gevorderde 

gebruikers kunnen zelfs nog een stap verder gaan. Het is 

namelijk mogelijk om met scripts specifieke taken te automa

tiseren. Daarbij kun je de automatiseringsmogelijkheden aan

wenden die bijvoorbeeld Zapier en IFTTT Cif th is th en that') 

bieden. Kijk voor meer informatie eens op https://zapier. 

com/blog/slack-integrations. fred.vanl ierop@chip.nl [!I 

All File Types · 
Everyone Just Voo .. 

x 

Add NewFiIe ... 

3 UpIoad.file 
This is the very beginning af !he 11general channel. which VOO created on March 18th. 
Purpose: Thi. channe/ is (or t""m·wide OJI1lIl1unicDtion aM <JnI1OUncements.AJI tl!llm members are 
in this chm1neJ. (edit) 

D fred Ytstet"d.Jyat5;57P,., ® T ... mopSbck 
,,",,","",_Ikom bij het 
Sh.aredinl�. 

D ere.t .. 5nippet 
o Create a Post 
y Import from Dropbo�:<:-

+ Add an app or custom mtetraHon & Send tb:i.iok to '(OUr team to Invite them 

tred t<4SPM 
joiI'I<d ,,.,,.....A/so . .. uk< jGón<d. 

tred 5:57PM 
shared. Post • 

D sl.1ckbot �rd\18that l _  ® o-nelsKeepYourCo� Orpnlzed 
Sbd; Iets ygu join ind aeatechannels ta keep yaur 
COf'ro'eYtÎOnS orpnized and focused. �te chann.. 

D sbckbot � 18th .at 1 45PM ® UpIoodlns Your Ales Intc Slack 
Sbdt Jets ycu add yoor!lles into a channel 1.OQet 
feedback frtIm your team. Anyone who can see the 

D sbckbot MMc:h t8th at 1.45 PM ® GettJnc St;uted wIth Posts 
Hi! Wekc:me la Posts. Sbck's bw1t-in cIoc:uttamt 
editor Post:s are a gre.at wzr 1.0 share kM1I f' ...... 

r-"- sbdtbot Mx'th 18that 1:45 PM 
�""'h" .. rh. __ .tt-· ___________________ I...=..L""""_._C1_"'1 ___ ..... 
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PRA KTIJ K Back-uppen 

Sla je  bestanden vei l ig op 
Met ons vierstappenplan maakt je computer automatisch back-ups van foto's, 
documenten en zelfs van Windows - lokaal ,  in je thuisnetwerk en in de cloud. 

Door Markus Mandau en Mark van Sommeren 

T ien jaar geleden bewaarden we vakantiefoto's en belang

rijke documenten in  fotoalbums en ordners. tegenwoor

dig staan ze op de harde schijf. Deze elektronische opslag 

is handig. want een harde schijf biedt veel meer ruimte dan 

dat er ordners en albums in je huiskamer of kantoor passen. 

Voor deze digitale archivering moet je echter wel structureel 

te werk gaan. In tegenstelling tot het spreekwoordelijke gedul

dige papier. dat eeuwenlang goed blijft mits je het goed opslaat. 

houden bits en bytes het niet zo lang vol (zie rechts). Wanneer 

je die langer dan drie jaar gebruikt. neemt het risico op uitval. 

en dus op dataverlies. fl ink toe. 

REGELMATIG BACK-UPPEN 
Vergeleken met papier is het veilig opslaan van bits en bytes 

veel makkelijker. als je daar tenminste op tijd mee begint. Je 

kunt er namelijk niet op vertrouwen dat de harde schijf geen 

defect heeft of dat er tijdens het verwijderen van bestanden 

niets misgaat. De professionele gegevensredders van Kroll 

Ontrack hebben de oorzaken van gegevensverlies op een rijtje 

gezet. In meer dan de helft van de gevallen werd die veroor

zaakt door kapotte hardware en een kwart is toe te schrijven 

aan menselijke fouten. In al deze gevallen had je met een regel

matige back-up die automatisch op de achtergrond plaatsvindt 
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in ieder geval voorkomen dat je gegevens kwijtraakte. 

We hebben een vierstappenplan gemaakt waarmee je al je 

back-ups moeiteloos up-to-date houdt. Daarin leggen we uit 

hoe je de back-up op een lokale harde schijf. in je thuisnetwerk 

of in de cloud opslaat. Deze laatste methode. het online opslaan. 

is populair. Nederland staat met 36 procent op de zesde plaats 

van cloudgebruik i n  de EU (gemiddeld 27 procent). Voordat je 

met de eerste stap van het plan kunt beginnen. moet je nog de 

juiste hardware kiezen 

DE JUISTE SCHIJF VDOR JE BACK-UPS 
Elke goede back-upstrategie begint met een harde schijf. of 

die nu in een NAS in  je thuisnetwerk zit of als extra opslagme

dium in je computer. AI je lokale back-ups belanden uiteinde

lijk op een magnetische schijf en die moet bestand zijn tegen 

heel veel schrijf- en leesacties. Daar kun je een normale harde 

schijf voor nemen die je ook voor de pc zou kopen. maar er zijn 

betere alternatieven. Sinds enkele jaren bieden fabrikanten van 

harde schijven speciale opslagmedia voor back-ups aan. Deze 

schijven uit de Red-serie van Western Digital of de NAS-serie 

van Seagate gebruiken dezelfde elektronische onderdelen als 

normale pc-schijven. maar hebben een andere firmware die de 

trillingen van de platters probeert te minimaliseren en andere 



Vier back- u pnivea u s  

Q\ DeltaCopy Setver Console '-_-" 

1 Maak een back-up van je 
bestanden en zet die op een 
tweede harde schijf met Aomei 
Backupper. 

2 Kopieer een image van je 3 Save je bestanden regelmatig 4 Versleutel je belangrijke 
bestanden met BoxCryptor en 
upload ze naar de cloud. 

systeem naar een externe harde op een server of een NAS in je 
schijf, eveneens met Backupper. thuisnetwerk. 

lagers heeft. Hierdoor zijn deze schijven beter bestand tegen 

een continue belasting en gaan ze langer mee. 

Verder moet je er op letten dat het back-upmedium stil 

en zuinig is. De fabrikanten beloven dat hun NAS-schijven 35 

procent langer meegaan dan hun pc-versies die voor prestaties 

geoptimaliseerd zijn. Bij NAS-systemen is de snelheid van de 

schijf of de schijven die je erin gebruikt niet zo belangrijk, omdat 

de snelheid van de netwerkaansluiting toch de beperkende fac

tor is. De drives in de RED-serie draaien bijvoorbeeld maar met 

5900 toeren per minuut, wat voldoende is voor datatransfers 

in je thuisnetwerk, om energie te besparen en minder warmte 

te produceren. De NAS-serie van Seagate draait met 7200 rpm 

en is dus sneller, waardoor we die aanraden als tweede harde 

schijf in je pc. 

Nadat je de hardware gekocht en geïnstalleerd hebt, kun je 

met het configureren van je back-ups beginnen. In de eerste 

stap beschrijven we hoe je met het programma Aomei Backup

per een back-up instelt die regelmatig en automatisch gebeurt. 

Daarna leggen we uit hoe je een back-up of image van een 

draaiend systeem op een extern medium opslaat. In stap drie 

volgt dan het back-uppen op je netwerkschijf en tot slot leer je 

hoe je je back-ups via een beveiligde cloud-verbinding opslaat. 

Back-uppen in vier stappen 

Met de vier stappen uit ons plan behandelen we in principe alle 

back-upmogelijkheden. Wanneer je echt zeker wilt weten dat 

je nooit bestanden kwijtraakt, kun je de opties combineren. Zo 

is het bijvoorbeeld mogelijk om de back-up die je op de lokale 

harde schijf in je pc maakt te spiegelen naar de NAS in je net

werk. Ook de image die je van je systeem maakt, moet je niet 

alleen lokaal bewaren, maar naar een andere pc, usb-medium 

of NAS kopiëren. 

Heel veel mensen bewaren hun belangrijke gegevens 

ondertussen niet meer al leen op de computer, maar ook op 

het smartphone en tablet. Om daar een back-up van te maken, 

kun je die naar een computer in je thuisnetwerk kopiëren en 

daar een aparte back-uptaak voor maken. Je mobiele data in 

de cloud back-uppen is zelfs nog makkelijker. Zowel Apple als

Google hebben daar apps voor (zie 15l 97). 

STAP 1: DATABACK-UP 
Voordat je met back-uppen begint, raden we je aan om de 

originele bestanden op hun eigen partitie te zetten en nieuwe 

voortaan daarop op te slaan. Mocht er dan eens iets misgaan 

met de systeempartitie waarop Windows staat, dan hebben je 

documenten, foto's en andere belangrijke data op de andere 

partitie daar geen last van. 

In het algemeen gaat het bij een databack-up om een 

actie die regelmatig en met een zekere efficiëntie wordt uit

gevoerd. Efficiënt, want om te voorkomen dat de hardeschijf

ruimte onnodig snel volloopt door telkens dezelfde bestanden 

te back-uppen, ondersteunen back-upprogramma's de zoge

naamde incrementele back-up. Die maakt eerst een complete 

back-up of snapshot en voegt er naderhand alleen maar de 

bestanden aan toe die sindsdien gewijzigd of toegevoegd zijn. 

Hoe vaak deze back-up uitgevoerd wordt, stel je met een plan

ner in. Windows heeft zelf tools waarmee dat kan, maar pro

gramma's zoals Aomei Backupper hebben daar meer functies 

voor en zijn gemakkelijker te bedienen. 

Databack-up configureren 

Aomei Backupper draait onder Windows 7, 8.1 en 10. Nadat 

je het programma gestart hebt. zie je links een overzicht van 

de functies van het programma. Om je bestanden regelma

tig te back-uppen, klik je op het »Backup« en daarna op »File 

Backup«. Omdat het programma je data in een image-bestand 

opslaat, geef je bij »Stepl« eerst de mappen aan die je wilt 

U itva l percentage van harde schijven 
Het is niet de vraag 6f, maar wanneer een magnetische harde 
schijf kapot gaat. Bij cloudaanbieder Backblaze is na zes jaar de 
helft van de harde schijven uitgevallen. 

Harde schijven 
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In het hoofdmenu van Aomei Backupper kies je het soort back-up 
dat je wilt maken. 

back-uppen door op »Add folder« te drukken. Die voeg je één 

voor één toe en daarom is het verstandig dat je je bestanden 

overzichtelijk organiseert. Maak daarom aparte mappen aan 

voor documenten, foto's, fi lms et cetera. De submappen die je 

daarin maakt, neemt Backupper automatisch mee. Bij de »Fil

ter settings« kies je de bestandstypen die je wilt back-uppen.  

Zet in ieder geval een vinkje voor »Exclude system files and 

folders«, want anders slaat het programma ook bestanden op 

die Windows automatisch maakt. zoals »Thumbs.db«, dat de 

previews van mappen met afbeeldingen bevat. 

Na een klik op »OK« stel je bij de »Backup Options« in, hoe 

Backupper de bestanden opslaat. Op het tabblad »General« 

kun je ze via »Enable encryption for backups« versleutelen met 

een wachtwoord. Dat is niet zo interessant voor familiefoto's of 

videobestanden, maar wel voor privé- en zakelijke documen

ten. Onder »Compression« stel je in of de bestanden gecom

primeerd moeten worden. Office-documenten en e-books zijn 

prima te comprimeren, bij jpegs, mp3's en films win je er niets 

mee. Daarom maak je per bestandstype een aparte back-up. 

Voor elke back-up stel je vervolgens na een klik op »Schedule« 

op het tabblad »General« in hoe vaak die moet gebeuren. Van 

Office-documenten die je regelmatig bewerkt, maak je dage

lijks een back-up. Multimediabestanden die je zelden opent. 

hoef je niet zo vaak te back-uppen. 

Back-upschema kiezen 

Op het tabblad »Advanced« stel je de back-upmethode voor 

elke back-up in. De incrementele back-up is standaard inge

steld. Die neemt minder ruimte in dan een volledige back-up, 

maar werkt alleen probleemloos wanneer alle incrementele 

back-ups heel blijven. Als één daarvan kapot gaat. is het niet 

meer mogelijk om de back-ups te herstellen die je erna hebt 

Back-up-methodes 
Incrementeel Na een eenmalige volledige back-up worden al
leen de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande snapshot 
opgeslagen. 
Differentieel In elke snapshot worden de wijzigingen ten op
zichte van de volledige back-up opgeslagen. 
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In de scheduler stel je in hoe vaak een back-up uitgevoerd moet 
worden, bijvoorbeeld elk uur, dagelijks of wekelijks. 

gemaakt. De differentiële back-up slaat alle wijzigingen ten 

opzichte van de volledige back-up compleet op. Hierdoor loop 

je minder risico op dataverlies, maar neemt de back-up wel 

meer ruimte in. 

Om een back-up te herstellen, klik je in het hoofdscherm 

van Backupper op »Restore« en selecteer je een taak onder 

»Task Name«. Na een klik op »Next« kies je een snapshot. 

waarna Backupper de image in een Verkenner-venster opent. 

Daarin zet je vervolgens vinkjes voor de mappen en bestanden 

die je terug wilt zetten. Daarna geef je aan of je ze op hun oor

spronkelijke locatie wilt herstellen (»Restore to original loca

tion«) of naar een andere locatie (»Restore to a new location«), 

die je dan moet aangeven. Na een klik op »Start Restore« wor

den de geselecteerde items uit de back-up terug gezet. 

STAP 2: SYSTEEM KLONEN 
In tegenstelling tot het regelmatig back-uppen van bestan

den, hoef je niet zo vaak een herstelkopie van het systeem te 

maken. Sinds Windows 7 hoef je het systeem alleen opnieuw 

te installeren wanneer er iets verschrikkelijks mee aan de hand 

is, zoals een besmetting met hardnekkige malware. Om het 

systeem compleet terug te zetten, heb je behalve de image 

of kloon daarvan ook een opstartbaar herstel medium nodig, 

waarop een recovery-systeem draait. Dat heb je nodig wan

neer Windows helemaal niet meer opstart. Denk erom dat je 

de image niet op de systeemschijf opslaat. maar op een andere 

harde schijf. Omdat het een eenmalige back-up betreft, raden 

we daar een usb-opslagmedium voor aan. 

Image van het systeem maken 

In het hoofdmenu van Backupper kun je onder het item 

»Backup« de optie »System Backup« selecteren waarmee je 

een i mage van Windows maakt. Daar selecteer je de Windows

partitie bij »Stepl«. Bij de »Backup Options« kies je »Intelligent 

Sector Backup« op het tabblad »Intelligent Sector« om alleen 

de sectoren waarop je data staan in de back-up op te nemen. 

Wanneer je »Make an Exact Backup« zou kiezen, worden álle 

sectoren van de harde schijf geback-upt. Dat heeft alleen nut 

als je naderhand in het image-bestand naar verwijderde data 

wilt zoeken die in deze lege sectoren staat. Op het tabblad 

>,vSS« heeft Backupper de optie »Use VSS«, oftewel de Volume 



Om een image van het systeem te maken, moet je de partitie van 
Windows in Backupper selecteren. Meestal zijn de »Backup Opti
ons« al goed ingesteld. 

Shadow Copy Service van Windows, standaard ingeschakeld. 

Hierdoor kun je een back-up maken terwijl je in Windows werkt. 

Zou VSS niet ingeschakeld zijn, dan heeft Backupper geen toe

gang tot systeembestanden zoals het register. 

Nadat je in het hoofdmenu bij »Step2« nog een doeiloca

tie voor het image-bestand hebt ingesteld, klik je op »Start 

Backup« om de image te maken. De voortgang daarvan ver

schijnt in beeld en je kunt nu »Check backup integrity on com

pletion« inschakelen. Dan checkt Backupper of de image van 

het systeem fouten bevat, wat een paar minuten duurt. 

Herstelmedium maken 

Wanneer Windows niet meer opstart of wanneer je de huidige 

systeeminstallatie op een nieuwe harde schijf wilt zetten, heb 

je een herstelsysteem nodig. Dat maak je meteen nadat je een 

image van de systeemschijf hebt gemaakt. In Backupper zit 

deze functie onder »Utilities« en heet die »Create Bootable 

Media«. Als opslagmedium werkt een usb-stick het handigst, 

omdat de computer daar makkelijk van opstart. In de volgende 

stap moet je kiezen of je een Windows- of een Linux-stick wilt 

maken. Een op Windows PE gebaseerde stick ligt in dit geval het 

meest voor de hand. Na een klik op »Next« sta je voor een iets 

moeilijker keuze. Indien de stick vanaf een computer met een 

BIOS moet opstarten,  selecteer je »Create the bootable disc 

based on legacy boot mode«. Heb je een nieuwere computer 

met een UEFI, dan kies je de eerste optie »Create the bootable 

disc based on UEFI boot mode«, die het programma ook aan

raadt. Stop een lege usb-stick in de computer, selecteer »USB 

Boot Device« als »Storage Media« en klik op »Next«. Backup

per kopieert nu de vereiste bestanden naar de stick. 

Wanneer je een pc vanaf de stick boot. start Windows PE op 

en wordt Backupper vanaf de stick geopend. Het terugzetten 

van de image gaat dan via »Restore« in het hoofdmenu. 

Image van het systeem terugzetten 

Indien Windows nog wel opstart, kun je de image die de sys

teem partitie bevat vanuit Windows met Backupper terug

zetten. Klik in het hoofdmenu op »Restore« en selecteer het 

image-bestand dat je eerder hebt gemaakt. Het programma 

vraagt of je het systeem wilt herstellen, wat je met een klik op 

»OK« bevestigt. Daarna geeft het de acties aan die uitgevoerd 

worden. Na een reboot van de computer start Backupper nog 

vóór Windows op en zet het de systeempartitie automatisch 

terug. 

Tip Als je Windows niet naar dezelfde harde schijf wilt terugzet

ten, maar naar een nieuwe, moet je daarvoor eerst de functie 

»Universal Restore« activeren. Die zorgt ervoor dat Windows 

ook vanaf de nieuwe harde schijf start. 

STAP 3A: SERVER IN JE THUISNETWERK 
De interne back-up naar een tweede harde schijf in je computer 

werkt prima voor een desktop-pc. Deze is echter niet geschikt 

voor notebooks, omdat die doorgaans maar een harde schijf 

hebben. Daarom moet je van je notebook een back-up in je 

thuisnetwerk opslaan en dat kan dan op een NAS of op een 

oude computer die als dataserver fungeert. We leggen beide 

methodes uit en beginnen met het back-uppen naar een 

netwerk-pc waarvoor we rsync gebruiken. Rsync is zowel een 

verbindingsprotocol als een synchronisatie- en back-uppro

gramma. Oorspronkelijk komt het uit de Linux-wereld, maar 

ondertussen draait het op alle mogelijke besturingssystemen. 

Rsync zit onder andere in het Windows-programma DeltaCopy 

dat er een grafische interface voor biedt. Schrik je niet terug 

voor het intikken van opdrachten, dan kun je rsync ook bedie

nen in een opdrachtvenster. 

Voor Backupper een image van het 
systeem terug zet, geeft het pro
gramma een overzicht van wat er 
gaat gebeuren. 

132/2016 93 



PRAKTIJ K Back-uppen 

Back-upserver maken 

DeltaCopy bestaat uit een server- en een dientdeel die allebei 

tijdens de installatie op de computer worden gezet. ook als je 

maar één van de twee gebruikt. Je begint met het installeren 

van DeltaCopy op de oude Windows-pc en daarna configureer 

je het serverdeel. Daarvoor start je het programma en klik je op 

»Register Windows Service« om DeltaCopy als een service te 

activeren. Daarna voer je de inloggegevens van het Windows

account in waarmee je je normaal gesproken bij het bestu

ringssysteem aanmeldt. Aan het einde toont DeltaCopy een 

melding dat de configuratie succesvol is verlopen en kun je de 

dienst met een klik op »Start Server« activeren. Als de foutmel

ding 'Could not start the service' verschijnt. is er een tussen

stap noodzakelijk. Open de Services van Windows door »ser

vices« in het zoekveld van het startmenu te typen en dan op 

het zoekresultaat »services« te klikken. Dubbelklik daarin op 

het item »DeltaCopy Server«, open het tabblad »Aanmelden« 

en selecteer de optie »Lokaal systeemaccount«. Ga dan terug 

naar DeltaCopy en klik weer op »Start Server<<. Nu spring het 

verkeerslicht in het venster van DeltaCopy op groen en draait 

de server. 

Nu moet je nog de »Virtual Directories« inrichten, waarin 

de dient straks zijn bestanden opslaat. Met een dubbel klik op 

»Add New Directory« maak je een nieuwe map voor de back

up, die je een eenduidige naam zoals 'MijnFotos' geeft. Let erop 

dat je geen spaties in de naam gebruikt. Via de knop »Browse« 

blader je naar een bestaande (sub-)map. 

Voor het instellen van de dient heb je straks het ip-adres 

van deze computer nodig. Om daarachter te komen, open je 

een opdrachtvenster en voer je »ipconfig« uit. De waarde die 

achter »IPv4-adres« staat. bijvoorbeeld 192.168.1.10, is het ip

adres. Onthoud dat of schrijf het op. 

Client met de server verbinden 

Nu installeer je DeltaCopy op de andere computer of notebook. 

In het pakket zit een dient die straks de bestanden naar de 

oude computer stuurt waarop je de server hebt ingericht. Deze 

OeltaCopy: server i nr ichten 
Als eerste installeer je DeltaCopy als een service, waarvoor je 

de gegevens van je Windows-account moet intikken O. Daarna 
geef je de doelmap op, waarin DeltaCopy later de bestanden 

moet opslaan fl 
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dient open je door in de installatiemap van DeltaCopy op »Del

taC.exe« te dubbelklikken. In de eerste stap maak je een nieuw 

profiel via »Add New Profile«. Geef dat profiel een naam en voer 

daarna het lP-adres van de oude Windows-pc in. Daarna test je 

met een klik op »Test Connection« of de dient verbinding met 

de server krijgt. Verschijnt er een foutmelding, dan zijn er twee 

zaken die je moet controleren. 

Open allereerst het »Netwerkcentrum« en klik op »Geavan

ceerde instellingen voor delen wijzigen«. Activeer »Netwerk

detectie inschakelen« en »Bestands- en printerdeling inscha

kelen« in het gedeelte »Thuis of werk«. Daarna schakel je de 

Windows Firewall via het Netwerkcentrum uit. Dat is niet erg, 

want de firewall in de router biedt normaal gezien voldoende 

bescherming. Als je de firewal l  van Windows niet wilt uitscha

kelen, maak je in »Configuratiescherm I Windows Firewall I 

Geavanceerde instellingen« een nieuwe regel voor DeltaCopy. 

Ana lyse- en recoverytools  voor de harde schijf 
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Crystal Diskinfo leest de SMART
waarden van harde schijven ult. De 
'Self-Monitoring, Analysis en Reporting 
Technology' moet bijtijds waarschuwen 
voor een crash van de harde schijf. De 
tooi geeft ook aan hoeveel uren de schijf 
al achter zich heeft en hoe vaak die is 
aangezet. 
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TestDisk analyseert de logische struc
tuur van de harde schijf en geeft aan 
wanneer er fouten zijn in de partitietabel. 
TestDisk kan dergelijke problemen in veel 
gevallen verhelpen - daarvoor hoef je zelf 
niet te weten wat de tooi precies doet. 
Met PhotoRec, dat erbij zit. kun je verwij
derde foto's redden. 

Recuva spoort gewiste en al uit de prul
lenbak verwijderde bestanden op en 
herstelt ze. Daarvoor onderzoekt de tooi 
gewiste items in de partitietabel. In de 
Deep Scan-modus zoekt Recuva ook op 
gewiste sectoren van de harde schijf. 
Dat duurt langer, maar levert betere 
resu ltaten. 



DeltaCopy: cl ient i nr ichten 
In de dient maak je een profiel met het ip-adres van de server 0 
en test je of de verbinding werkt. Daarna geef je de mappen aan 

die DeltaCopy moet back-uppen en maak je een tijdschema in de 
scheduler &. 
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In de wizard voer je vervolgens de paden naar de exe-bestan

den van de server en de dient van Deltacopy in en selecteer 

je ) De verbinding toestaan« bij beide voordat je op »OK« klikt. 

Als de dient en server daarna wel met elkaar kunnen com

municeren. kies je onder »Virtual Directory Name« in de dient 

de opslaglocatie die je in de server hebt gemaakt en geef je 

die een profiel naam. Via »Add Profile« sluit je de operatie af. 

Daarna selecteer je het profiel en configureer je het: 

Bij »File List I Add Folder« voeg je de mappen toe waarvan 

je een back-up wilt maken. Als je op »Modify Schedule« klikt. 

opent de taakplanner van Windows automatisch een nieuwe 

job. 

In het scheduler-scherm open je het tabblad »Schema« 

en klik je op »Nieuw« om een nieuw schema te maken - een 

dagelijkse back-up is al standaard ingesteld. Wil je minder vaak 

of vaker back-uppen. dan stel je de frequentie nauwkeuriger in 

NAS voor b ack-updoele i nden 

via »Geavanceerd«. Om er voor te zorgen dat de taakplanner 

de job uitvoert die je zojuist hebt gemaakt. moet het Windows

account een wachtwoord hebben. dat je onder »Accountge

gevensinstellen« invoert. Nadat je de taakplanner hebt afge

sloten. is de client geconfigureerd en worden de mappen en 

bestanden die je hebt geselecteerd geback-upt op de tijdstip

pen die je hebt ingesteld. 

STAP 3B: BACK-UP OP EEN NAS 
Heb je geen oudere pc die je als server kunt gebruiken. dan is 

back-uppen op een NAS een ideale methode. Moderne NAS

systemen zijn relatief makkelijk te installeren en configureren 

en hebben heel veel tools en functies die het back-uppen ver

eenvoudigen. Voor thuis raden we een NAS met twee harde 

schijven aan. omdat die een goede combinatie van prijs en 

zekerheid biedt. Je kunt immers de tweede schijf in een RAID

I-configuratie spiegelen of een interne back-up van de ene 

naar de andere schijf maken. Hiermee zijn je gegevens nog 

bereikbaar nadat één van beide schijven kapot is gegaan. Een 

NAS met één schijf biedt deze zekerheid niet. Een NAS met 

vier schijven wel. maar die is veel duurder en biedt geen grote 

voordelen. Op de goedkopere modellen van bekende fabrikan

ten zoals Qnap. Synology en Asus staat dezelfde veelzijdige 

firmware als op hun duurdere apparaten. maar ze hebben 

bijvoorbeeld geen mediacenter of een hdmi-aansluiting. Dat 

is niet erg. want die heb je toch niet nodig als je de nas alleen 

voor back-ups en data opslag in je thuisnetwerk gebruikt. Toch 

kan het geen kwaad om eerst de specificaties van een NAS te 

bestuderen voordat je hem koopt. Dan zie je bijvoorbeeld op 

welke onderdelen de fabrikant bespaard heeft. Het is belangrijk 

dat het maximale aantal gelijktijdige datatransfers minimaal 

128 is. want anders gaat het back-uppen erg traag. 

Aan de hand van de firmware van Synology leggen we uit 

hoe je automatisch naar een NAS back-upt. 

Server-software installeren 

Vroeger was het configureren van een Synology-NAS met een 

op Linux gebaseerd besturingssysteem lastig. Tegenwoordig 

Voor het back-uppen van je data is een dualbay NAS zonder features zoals een hdmi-poort of mediaspeler voldoende. Het is belangrijk 
dat het een NAS met een besturingssysteem is dat de fabrikanten goed bijhouden. zoals die van Synology en Qnap. 

DiskStation DS214 TurboStation TS-21 
Fabrikant Synology Qnap 
Prijs ca. 230 euro ca. 170 euro 
Leessnelheid 97,0 MB/s 107,1 MB/s 
Schnjfsnelheid 9309 MB/s 94.3 MB/s 
Stroomverbruik 8.3 watt 7.6 watt (stand·by) 
Stroomverbruik 20,2 WIItt 18.6 watt (in bedrijf) 
Geluidsniveau !,8 so.,. 1,8 so.,. (in bedrijf) 

o Beter dan gemIddeld 0 Slechter dan gemiddeld 
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PRAKTIJK Back-uppen 

CSoud Station � 11 - es X 

mJ fr.er: eh: 

Ingeschakeld 
Hl! sys:zen as geZOAd 
15",% :!FiI' 

Ooud satJon-dlenthulpprogril�'5 downloaden 

.. ..... 

... ............ ... - ... -

Download Cloud Station Backup door in het hoofdvenster van Cloud Station te 
klikken op »Nu downloaden«. 

Op het bureau blad van de NAS staat een snelkop
peling naar Cloud Station Server. 

gebeurt dat voor een groot deel automatisch. Om toegang tot 

de instellingen van de NAS te krijgen. typ je het ip-adres van de 

NAS in de adresbalk van een browser en log je in met een admi

nistrator-account dat je eerder voor de NAS hebt gemaakt. Dit 

doe je bij voorkeur op de computer waarvan je straks de bestan

den wilt back-uppen. 

Start Cloud Station Server door in het hoofdmenu op zijn 

pictogram te klikken. Is de server nog niet geïnstalleerd. dan 

open je het »Package Center«. ga je naar »Back-up« en instal

leer je de server die daarna automatisch start. Klik op »Ope

nen« om de server te openen. Daarin geeft een groen haakje 

aan dat de server-applicatie actief is. 

Onder »Machtigingen« activeer je de gebruikersnaam die 

je tijdens de configuratie hebt gemaakt en daarna klik je op 

»Opslaan«. Open »Configuratiescherm I Gedeelde map« en 

kl ik op »Maken« om een nieuwe gedeelde map aan te leggen 

die je bijvoorbeeld »Back-up« noemt. In het volgende venster 

open je het tabblad »Machtigingen« en zet je een vinkje bij de 

Goud Station Backup 

Back-upbron Verbinding 

Selecteer back-up bron :  

� Desktop 

,.. • Documents 

Opties 

� <ol' Aangepaste Office-sjablonen 

� 8luetooth-ultwisselîngsmap 

� <ol' Mijn ontvangen bestanden 

� <ol' Outlook-bestanden 

TomTom 

� Tyre 

� Downloads 

8ack-updoel: Ivideo/CloudStabon/MARK-lENOVO 

In de cUent op de desktop geef je de mappen aan die Cloud Sta
tion op de pc moet bewaken en synchroniseren. 
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optie »Lezen/Schrijven«. Ga nu terug naar de instellingen van 

Cloud Station Server. selecteer daar de map die je zojuist hebt 

gemaakt en schakel daar de »Synchronisatie-instell ingen« in. 

NAS-Client configureren 

Nu moet je de client op de Windows-computer configureren. 

Om die te downloaden. open je het tabblad »Overzicht« van 

»Cloud Station Server« en klik je op »Nu downloaden« onder 

»Cloud Station backup«. In het volgende scherm klik je op 

»Cloud Station Backup downloaden voor Windows« en sla je 

het msi-bestand lokaal op. 

Na het installeren en starten van de client verschijnt er een 

wizard die je door de instellingen leidt. Daarin moet je het IP

adres (de domeinnaam) van de NAS en de gebruikersnaam en 

het wachtwoord van je account op de NAS intypt. In het vol

gende scherm selecteer je de lokale mappen die je wilt back

uppen daarna klik je achter »Back-updoel« op »Selecteren«. 

Na een klik op »Voltooien« checkt en synchroniseert de client 

de geselecteerde mappen met de NAS. 

STAP ti: OPSLAAN IN DE CLOUD 
Naast het thuisnetwerk en een tweede harde schijf in je com

puter biedt de cloud een extra methode voor het veilig opslaan 

van je data. Vanwege de beperkte uploadsnelheid moet je de 

hoeveelheid data beperken tot belangrijke documenten of tot 

bestanden die je met anderen wilt delen. Bij opslaan in de cloud 

moet je er rekening mee houden dat veel cloudaanbieders 

Configuraties 

P ZoeI= Mak"" _""'en VefWl)de_ 

DI downloads 
_ 1  

Gedeelde map homes 
""*""" 1 11 Bestandservlces 

DI music 
.:. GebruIker 

\IaIume 1 

DI photo 

:1 Groep 
IAlIume 1 

video 
In het configuratiescherm van de NAS maak en deel je de map
pen waarop straks de back-ups opgeslagen worden. 
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zoals Microsoft en Google jouw geüploade bestanden analyse

ren. Om je privacy te beschermen, raden we aan dat je eerste 

de bestanden lokaal versleutelt en daarna pas uploadt. Dat kan 

bijvoorbeeld met de tooi BoxCryptor 

BoxCryptor-account maken 

Omdat BoxCryptor (boxcryptor.com) een virtuele harde schijf 

aan Windows toevoegt, wordt er tijdens de installatie van deze 

tooi een stuurprogramma geïnstalleerd. Je moet daar toe

stemming voor geven, anders werkt het programma niet. In 

het startvenster moet je een account bij de online service van 

BoxCryptor maken. Dat is vooral zinvol als je betaalde features 

gebruikt zoals het versleutelen van map- en bestandsnamen. 

De gratis versie versleutelt alleen de bestanden zelf en onder

steunt maar één cloud-aanbieder. Als je meerdere aanbieders 

met BoxCryptor wilt gebruiken, moet je ervoor betalen. Meestal 

heb je deze features niet nodig voor de simpele en sporadische 

bar;k-up van belangrijke, persoonlijke documenten. Heb je ze 

wel nodig, dan kun je daar het gratis opensource alternatief 

Cryptomator voor overwegen. 

Als je dat allemaal niet nodig hebt. gebruik je BoxCryptor 

lokaal en sla je de online registratie over. De eerste keer dat je 

BoxCryptor opstart, klik je rechtsonder op de drie punten en 

daarna in het volgende scherm op »Setup account« onder 

»Local account«. Vervolgens maak je een key file (sleutel be

stand) dat je met een wachtwoord beschermt lokaal op de 

Android back-uppen 
HEIISTEllDI EH SYIII:HIOIEa{ 

1-----

Messaging Storage 0 SMS and CIIIIIllgs 

computer opslaat. Wees daar zuinig op, want als je dat kwijt

raakt, kun je de versleutelde bestanden niet meer openen. In 

het scherm dat dan verschijnt. kies je de gratis (Free) versie 

van BoxCryptor, waarmee de dienst met het standaardaccount 

local@Boxcryptor.com op je pc is ingericht. Daarbij meld je je 

nu aan met het wachtwoord dat je eerder hebt ingesteld, om 

BoxCryptor te configureren. 

Cloud-account koppelen 

Als je al een verbinding met een cloudopslagdienst hebt die 

BoxCryptor ondersteunt, herkent het programma die. Box

Cryptor ondersteunt behalve Apple iCloud, Google Drive en 

Dropbox nog meer dan tien bekende aanbieders. Indien het 

programma geen lokale cloud-map op je computer kan vinden, 

voeg je het pad daarvan handmatig toe via »Instellingen« en 

»Locations I Add«. BoxCryptor versleutelt alle bestanden die in 

deze map belanden voordat ze naar de cloud worden geüpload. 

Of dat goed gelukt is, kun je heel makkelijk controleren door 

de cloud-map in de Windows Verkenner te openen. Daarin zie 

je aan de extensie ' .bc' dat een bestand versleuteld is en dat het 

niet zomaar geopend kan worden. Wanneer je de versleutelde 

bestanden later weer op de lokale pc wilt hebben, sleep je ze in 

de Windows Verkenner vanuit het BoxCryptor-station naar een 

gewone map op de computer. Daarbij ontsleutelt BoxCrytor de 

bestanden automatisch. 

mark.vansommeren@chip.nl I!I 

Helium Backup maakt een back-up van 
apps, sms, wifi-wachtwoorden en gebrui
kersdata van een Android-apparaat op 
een pc. Om dat zonder root-rechten te 
laten lukken, heb je de ADB-drivers van 
de home page nodig, alsmede de Helium
desktopclient waarmee je vanaf een 
Windows-pc verbinding met de Android 
maakt. 

AirOroid maakt vanaf de pc en via het in
ternet verbinding met je Android, waarna 
je het toestel op de pc kunt bedienen en 
er bijvoorbeeld sms'jes mee kunt ver
sturen. De datatransfer voor de back-up 
verloopt eveneens via het internet, maar 
werkt alleen met een AirDroid-account. 

TItanium vereist root-rechten omdat het 
alle gegevens van het mobiele apparaat 
back-upt, waaronder de systeem-apps. 
Dat werkt alleen wanneer je bij de Super 
User (SU) kunt, die toegang tot alle be
standen heeft. Titanium is ideaal als je 
naar een andere Android overstapt, want 
de app kan de back-up op een ander toe
stel terugzetten. 
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PRAKTIJK Webbrowsers 

Sluit de poorten 
van je browser 

Het l ijkt wel a lsof iedereen op i nternet erop uit is om jouw gegevens te verzamelen voor 
schimmige doelei nden. Met de tips in d it artikel kun je je webbrowser afschermen zodat 

jouw gegevens vei l ig zij n .  

Door Fablan van Keudell e n  Peter Marinus 

Z olang Windows en de antivirussoftware netjes van de 

laatste updates voorzien zijn, voel je je als pc-gebrui

ker helemaal veilig. Maar om echt veilig te internetten 

is meer nodig, want er zijn genoeg andere zwakke plekken 

en de opvallendste zitten misschien wel in de webbrowser. 

Gelukkig kun je die gaten in de beveiliging met een mix van de 

juiste instel l ingen en een paar add-ons afdichten. Daarmee 

houd je in elk geval de criminelen buiten de deur, maar dan 

zijn er nog de reclamebureaus en overheidsdiensten. Om je 

internetgedrag te analyseren plaatsen zij trackers diep in je 

browser, zodat je altijd te identificeren bent. Dit type deep 

tracking cookies zijn heel moeilijk te verwijderen. 

In dit artikel laten we je zien hoe je een webbrowser 

afschermt tegen dataverzamelaars en hackers. We beschrij-
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ven welke plug-ins je beter niet meer kunt gebruiken en hoe 

je andere add-ons juist beter instelt. Bovendien geven we tips 

over het veilig surfen met de browser op je mobiele apparaten. 

BESCHERM JE PRIVÉSFEER 
Het kan met moderne browsers lastig zijn om jezelf te bescher

men tegen nieuwsgierige reclamebureaus. De browsers 

hebben allerlei verborgen mappen en andere plaatsen waar 

trackingsoftware verstopt kan worden. 

Cookies 

Websites gebruiken gewone cookies om inloggegevens op te 

slaan of om informatie die een gebruiker bij een later bezoek 

van de site kan identificeren te bewaren. In eerste instantie 



CooIdIH 

z��I�I _______________________ p�1 
Oe volgende CJlOJóes zijn op uw computer opgeslagen: 

Website 

� 207 __ 
� ibNlmra.nl 
� obnanvo.lt.cmbdc..nd 

Na.un: <geen roob. geselecteerd> 

Inhoud: <� CDOkIe geselecteerd> 
Host <geen rooIae geselec:eerd> 

Pad: <� CDOIae geselecteerd> 

Verzenden bij: <geen CJlOJoe ge<..eIecteerd> 

Verloopt <geen rooJoe gesell!C'.eerd> 

In de instellingen van Firefox kun je bij »Privacy I Geschiedenis I 
Aangepaste instellingen gebruiken ... I Cookies tonen« een lijstje 
zien van de cookies op je systeem. 

x 

stond gebruiksgemak dus centraal bij het gebruik van cookies. 

Tegenwoordig worden cookies daarentegen vooral gebruikt 

zodat bedrijven advertenties kunnen toespitsen op individuele 

gebruikers. Als je bijvoorbeeld naar schoenen hebt gezocht bij 

Zalando, is de kans groot dat je de komende tijd op allerlei plaat

sen advertenties van Zalando voorgeschoteld krijgt, gedistribu

eerd door de advertentieservers van Googie. Het beste is om 

geregeld al je cookies weg te gooien. Dat kost je weliswaar het 

gemak van automatisch inloggen bij webshops, maar er wordt 

tenminste niet meer standaard bijgehouden waar je gewinkeld 

hebt. Het handigste is om cookies automatisch te laten verwij

deren wanneer je de browser sluit. 

Om dat te regelen ga je in Chrome naar het menu (de knop 

met drie streepjes onder elkaar) rechtsboven. Daar klik je op 

»Instellingen I Geavanceerde instellingen weergeven . . .  « waar

door de opties voor 'Privacy' zichtbaar worden. Klik hier op de 

knop »Instellingen voor inhoud« en selecteer onder 'Cookies' 

de optie »Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser 

sluit« en sluit af met »Gereed«. 

In Firefox klik je op de menu knop rechtsboven en daarna op 

het tandwiel met »Opties« en vervolgens naar »Privacy«. Hier 

zie je onder 'Geschiedenis' de optie 'Firefox zal:' met een uit

valmenu ernaast. Open het menu en selecteer de optie »Nooit 

geschiedenis onthouden«. In de browsers van Microsoft ga 

je naar het tandwielsymbool en vervolgens »Internetopties«. 

Doorgaans zal het tabblad 'Algemeen' weergegeven worden, 

maar als dat niet zo is, klik je erop. Onder 'Browsegeschiedenis' 

zet je een vinkje bij 'Browsegeschiedenis verwijderen en afslui

ten: 

In de Firefox-app ga je naar »Instellingen I Privacy« en zet 

je onderaan een vinkje bij 'Wissen bij afsluiten: De Chrome-app 

biedt deze optie niet. maar via »Instellingen I Site-instellingen 

I Cookies« kun je het accepteren van cookies in elk geval uit

zetten. De browsegeschiedenis kun je handmatig wissen bij 

»Instellingen I Privacy I Browsegegevens wissen«. In iOS heb 

je ook alleen de optie om het binnenlaten van cookies te voor

komen. Ga daarvoor naar de »Instellingen I Safari« en zoek de 

optie 'Blokkeer cookies'. Als je deze op »Blokkeer altijd« zet, 

worden alle cookies afgewezen, maar je kunt ook meer genu

anceerde opties gebruiken. 

Cookies in Flash 

Gewoon de cookies van je systeem afgooien is een goed begin, 

maar dat is pas het halve werk. De uitbaters van websites hebben 

namelijk nog andere middelen om jou als gebruiker te identifice

ren. Het is mooi dat je de cookies met behulp van de omschrijvin

gen hiervoor hebt verwijderd, maar er zijn ook cookies die veel 

moeilijker te verwijderen zijn. Deze zogenaamde supercookies 

blijven zelfs op je systeem aanwezig als je de browser verwijdert 

en opnieuw installeert. Eén van de locaties waar deze hardnekkige 

spionnen zich verbergen, is de Flashplayer. Om deze te verwij

deren, zoek je hulp op www.macromedia.com/supportldocu

mentation/nl/flashplayer/help/settings_manager03.html. 

In het venstertje dat je vervolgens verschijnt. haal je de schuif

regelaar voor de 'Algemene opslaginstellingen' helemaal naar 

links. Daarna verwijder je de haakjes voor de twee opties onder 

de schuifregelaar. Zo ontneem je webpagina's de mogelijkheid 

om Flashcookies op jouw pc op te slaan. Aangezien Flash steeds 

minder belangrijk wordt met de opkomst van HTML5, kun je de 

Flash Player zelf ook compleet verwijderen. Je voorkomt daar

mee buiten het opslaan van cookies ook dat hackers van de 

gebrekkige beveiliging van de Flash Player gebruik maken om in 

te breken op je systeem. Je kunt hiervoor het beste de officiêle 

Flash Player Uninstaller gebruiken. 

Bij de mobiele systemen ondersteunt alleen Android 

Flashcode, en dan nog alleen in speciale browsers. De grote 

namen zoals Chrome en Firefox gebruiken al leen HTML5, net 

als de browsers voor iOS. Als je geen speciale Flash-browser 

op je smartphone of tablet hebt. hoef je dus niks te doen 

tegen Flash-cookies. 

VERBORGEN OPSLAG IN DE BROWSER 
Cookies zijn dus te verwijderen, zelfs als ze dieper in je sys

teem zitten dan de gebruikelijke browsermappen. Maar 

websites hebben nog andere trucjes achter de hand, bij

voorbeeld het wegschrijven van identificeerbare data in de 

zogenaamde DOM-opslag (Document Object Model) van je 

browser. Gewone cookies bevatten doorgaans maar een paar 

Waa r  worden cookies verstopt? 
Cookies 

Bedrijven slaan in een lokaal bestand individuele gegevens 
van een gebruiker op, zoals inloggegevens. Deze cookies 
zijn te verwijderen door je browsergeschiedenis te verwij
deren. 
Supercookies 

Deze diepere cookies blijven gewoon staan als je de brow
sergeschiedenis leegt. Het verwijderen van supercookies 
vergt wat meer inspanning. 
DOM-opslag 
Deze speciale opslag vind je in alle browsers. De bestanden 
die hier opgeslagen worden, zijn vergelijkbaar met cookies, 
maar kunnen 10MB aan informatie bevatten. 
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PRAKTIJK Webbrowsers 

AdobeCD FlashID Player Sellilgs Idanager 

Algemene opslagil.te"gen 

Geef op hoeveel schifruinte websites die u nog niet hebt bezocht, �unnen 

gebruiken om gegevens op uw computer op te slaan 

13 Nooit meer vragen 

o Sta Flasll-ilhoud van derden toe gegevens op uw computer op te 

slaan 

o GemeenSchappelijke FIa.lI-componenten op.laan om downloadtijden 

te beperken 

Er wordt vaak informatie opgeslagen in Flash-cookies omdat die 
moeilijk te verwijderen zijn. Je moet daarvoor als gebruiker een 
verborgen Flash-menu openen. 

verbieden. In Firefox typ je daarvoor »aboutconfig« in de 

adresbalk, waarna je op »Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof 

ik!« klikt .  Druk nu op [Ctrl] en [F] en zoek de volgende regel 

op: »dom.storage.enabled«. Dubbelklik op de regel en je ziet 

de status rechts van 'true' in 'false' veranderen. Bij I nternet 

Explorer en Edge ga je naar het tandwielsymbool en dan 

»Internetopties I Geavanceerd«. Daar haal je het vinkje weg 

voor de optie 'DOM-opslag inschakelen: Chrome doet het 

eenvoudiger, want daar doe je de instellingen voor al le soor

ten cookies, inclusief DOM. Om ze allemaal te verbieden ga je 

via de menu knop naar » Instellingen I Geavanceerde instel lin

gen I Instellingen voor inhoud« en selecteer je de optie »Sites 

niet toestaan gegevens in te stellen«. Mocht je wel al leen de 

DOM-cookies willen wissen, dan ben je aangewezen op een 

add-on zoals Ghostery. 

Veiligheid ten koste van privacy 

Als je nog dieper in je systeem gaat kijken, kom je een bijzon

der soort supercookie tegen: het HSTS-mechanisme. Deze 

HTIP Strict Transport Security-systeem is in eerste instantie 

bedoeld om je systeem tegen hackers te beschermen. HSTS

compatibele websites plaatsen een permanente cookie op de 

pc die registreert dat een bezoeker in het vervolg a lleen via 

een beveiligde verbinding met de webserver kan communice

ren. Zo wordt een zogenaamde downgrade-aanval, waarbij de 

gebruiker naar een nepsite wordt gelokt met de boodschap dat 

de pagina waar zij heen willen alleen onbeveiligd bereikbaar is, 

onmogelijk gemaakt. 

Maar de HSTS-cookies worden ook als tracking cookie 

gebruikt door inlichtingendiensten. Je moet daarom een keuze 

maken tussen grotere veiligheid of je privésfeer. Het type aan

val waar HSTS-cookies je tegen beschermen zijn relatief zeld

zaam en het lijkt er dan ook op dat de inlichtingenwereld meer 

aan HSTS heeft dan de pc-gebruiker. De cookies hebben ook 

geen vervaldatum en blijven dus actief op je pc, zelfs als je 

browsercookies verwijderd. Google heeft bovendien de keuze 

voor veiligheid gemaakt. waardoor de incognitomodus van 

Chrome geen bescherming biedt. Bij Firefox, IE en Edge is dat 

niet het geval .  Deze verdeling geldt ook voor de mobiele versies 

van deze browsers. 

Als je helemaal geen HSTS-cookies op je systeem wilt, is 

dat bij sommige browsers lastiger dan andere. Firefox stelt je 
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Firefox-gebrulkers kunnen zichzelf tegen het opslaan van super
cookies beschermen. door een configuratiebestand als alleen
lezen op te slaan. 

cookies te verwijderen volstaat het om alle browsersgegevens 

te verwijderen via de instellingen. Bij Internet Explorer en Edge 

geldt hetzelfde. 

BESCHERMING TEGEN DATADIEFSTAL 
Nu je de privésfeer helemaal hebt afgeschermd hoef je niet 

meer ongerust te zijn dat reclamebedrijven en overheden 

je gangen nagaan. Maar je gegevens zijn nog niet helemaal 

veilig, want de hackers zijn er ook nog. Volgens een studie 

van Kaspersky worden in bijna 60 procent van de inbraken 

zwakke plekken in een browser uitgebuit. Het probleem is dat 

maar weinig gebruikers hun browser regelmatig updaten. 

Updates automatiseren 

We hebben het in het verleden regelmatig geschreven, maar 

we herhalen het graag. Zorg er a ltijd voor dat je de laatste ver-
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Plug-ins zoals NoScript of ScriptSafe blokkeren op onveilige pa
gina's alle pogingen om JavaScript uit te voeren in je browser. 



Geavanceerd 
Algemeen Gegevenskl!Uzes Netwer1c Update Certificaten 

Fltwfox-updatH: 

• klîPdates automatisch installeren (aanbevolen: verbeterde beveilig� 
'" Mij w.aarschuwen als dit een van miJn add-ons zal uitscha�en 

c.ontroteren op updates, maar miJ laten kiezen of ik deze wil installeren 

NOOit controleren op updat� (nu!t aanbevolen: bevedigingsrisico) 

UPdat�eschiedenis tonen 

'" Een jchtergrondservice gebruiken om updates te installeren 

Automatisch blJ-rbn: 
� Zoekmadl,nes 

sie van de browser gebruikt. De meeste browsers zorgen hier 

automatisch voor, behalve als je de browser nooit afsluit. Je 

ziet dat een update beschikbaar is als de menu knop met de 

drie gestapelde streepjes verkleurt. Een groen icoon houdt in 

dat er al  twee dagen een update klaar staat, geel staat voor 4 

dagen en rood voor 7 dagen. 

Internet Explorer en Edge krijgen automatisch updates 

binnen via Windows Update. Als je niet zeker weet of het 

automatisch zoeken en installeren van Windows Updates is 

ingeschakeld, kun je dat controleren bij »Configuratiescherm 

I Windows Update I Instellingen wijzigen«. 

Op mobiele systemen heb je naar de update doorgaans 

helemaal geen omkijken. De browser-apps krijgen netjes hun 

updates binnen via de App Store of Play Store. Als je hebt 

ingesteld dat je updates handmatig wilt toestaan, hoef je 

al leen af en toe goed te keuren dat ze geïnstalleerd worden. 

Aanvallen via JavaScript 

De programmeertaal JavaScript maakt het mogelijk dat 

kleine programma's direct in de browseromgeving uitgevoerd 

kunnen worden, zodat je leuke elementen op websites kunt 

weergeven. Maar het kan ook gebruikt worden om inlogge

gevens te stelen met een Cross Scripting-aanval, door een 

gebruiker een site met een valse inlog voor te schotelen. Om 

zelf te bepalen of JavaScript uitgevoerd mag worden, instal

leer je een plug-in zoals NoScript of ScriptSafe. Varianten van 

deze plug-ins zijn voor alle grote browsers te krijgen. 

Voor iOS-gebruikers is het uitschakelen van JavaScript 

nog belangrijker dan voor anderen, want juist hier bestaat 

het gevaar dat hackers in logvensters aanbieden, die sterk 

op Apple-menu's lijken. Ga naar »Instellingen I Safari I 

Geavanceerd« en zet de schuifregelaar bij 'JavaScript' uit. De 

instelling geldt ook voor browsers van derde partijen, maar 

dat geldt niet voor Android want daar moet je de instelling 

voor elke browser apart doen. Ga daarvoor naar de instel

l ingen van de verschil lende browser-apps die je gebruikt. 

Aanvallen via add-ons 

Hierboven worden bepaalde plug-ins en add-ons beschre

ven als middelen tegen hacks,maar add-ons kunnen ook 

een zwakke plek vormen. Zelfs als je browser up to date is 

kan malware op je pc komen via de add-ons of plug-ins die je 

toevoegt aan je browser. Updates voor add-ons worden vaak 

over het hoofd gezien, waardoor de gaten ook niet gesloten 

worden. Om je add-ons netjes te updaten doe je het volgende. 

In Chrome ga je naar het menu en »Instellingen I Exten

sies«, waar je rechtsboven een vinkje zet bij 'Ontwikkelaars-

Bij veel browsers heb je 
de optie om updates en 
bugfixes automatisch 
toe te laten passen. Zo 
is je browser altijd be
schermd, zonder dat je 
er omkijken naar hebt. 

In iOS kan JavaScript 
misbruikt worden om de 

gebruiker valse Apple 10-
logins voor te schotelen. 

Sign In to iCloud 

Enter Ihe AppIe 10 password tor 
..youremalladdress.com". 

modus: Er verschijnen een aantal knoppen, waarna je al leen 

nog op »Extensies nu updaten« hoeft te klikken. Onder Fire

fox klik je op de menuknop en daarna op het puzzelstuk met 

»Add-ons«. Klik daarna bovenaan op het tandwielsymbool 

en op »Controleren op updates«. Let bovendien op dat er 

een vinkje staat voor 'Add-ons automatisch bijwerken: Bij de 

Microsoft-browsers ga je tot slot naar het tandwiel rechtsbo

ven en dan naar »Invoegtoepassingen beheren«. Daarna moet 

je in de l ijst met uitbreidingen voor elke toepassing afzonder

lijk nagaan of deze op de laatste stand is. 

ADVERTENTI EVI RUSSEN 
Vroeger werd malware regelmatig op pc's gezet via reclame

banners op websites. Een simpel bezoekje aan zo'n site waar

bij de banner werd weergegeven was al genoeg. Om deze 

drive-by downloads te voorkomen heeft Google besloten geen 

Flash-inhoud meer toe te staan in reclamebanners. Dat helpt 

al behoorlijk, maar het gevaar is nog niet compleet geweken. 

HTML5-advertenties zijn namelijk ook niet per definitie veilig. 

De enige manier om zeker te weten dat er geen malware met 

reclamebanners meekomt is het gebruik van een adblocker. 

Het nadeel is wel dat je legitieme sites op die manier een bron 

van inkomsten ontneemt. Je kunt voor de pagina's die je het 

gunt daarom uitzonderingen instellen. Adblock Plus is een 

van de beste adblockers die je op het moment kunt kiezen en 

hij is er voor alle grote browsers, inclusief mobiele systemen. 

Bij iOS moet je de adblocker wel eerst activeren in de 

instellingen voor Safari. Ga daarvoor na het downloaden van 

de app naar » Instellingen I Safari I Materiaalblokkeringen«. 

Kies de app die je wilt gebruiken en je kunt aan de slag. Onder 

Android heb je twee opties: je kunt kiezen voor de ingebouwde 

adblockers die met Chrome samenwerkt of voor een add-on 

voor de Android-versie van Firefox. Over het algemeen kun 

je mobiel nog redelijk veilig surfen zonder adblocker en het 

gebruik van zo'n optie is dan ook vooral geschikt om irritante 

reclame te onderdrukken. 

In reclamebanners kan 
malware verstopt zitten. 
Adblock Plus blokkeert 
al het advertentiever
keer, maar je kunt uit
zonderingen inbouwen 
voor favoriete sites. 

peter.marinus@chip.nl [!I 
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P RAKTIJK Firefox 
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Firefox Op zijn  snelst 
Door wat verborgen instel l ingen van Fi refox te wijzigen, 

maak je de browser aanzienl ijk snel ler. 

Door Andreas Vogelsang en Mark van Sommeren 

M et een marktaandeel van ongeveer 12 procent is de 

opensourcebrowser Firefox na Internet Explorer 

en Chrome de derde browser van Nederland. Fire-

Zo werkt het 

1 ".NLcc AAN ADRES TOEVOEGEN 
Wanneer je de naam van een website in de adresbalk van 

Firefox typt. voegt de browser daar automatisch de extensie 

».com« aan toe om de gewenste site sneller te bereiken. Als je 

voornamelijk Nederlandse sites met het top level domain ».nl« 

bezoekt. moet je ».com« in ».nl« veranderen. 

Zoeken: browstt.tukblr 

VoorUumum 

browser.U:sIdMrJastgroupid 

browser,tukb.r.1ists.en.bled 

browser,t.slr.b.t hstl rrequent.en.bled 

brcwser.tJskbar,llsts.maxlistltemCount 

browser.tJskbar.llsU,fKent.enabled 

browser,taskb'f,lists.refreshInSKonds 

browsB.uskbar.llsts.t.sks.enlbled 

browsu.tlskb'f,prMrws,Clchetme 

browset,wkba,.pre\l1ew1,mu 

SUl .. Typ. 
gebruiker string 
mndl.rel boalean 

st.tndaard bOG/u" 

standaard Integer 

standaard boolun 

standaard lIlt�er 

standaard boolean 

st,ndun:l inleger 

sundurd Integer 

TAB-PREVIEW IN DE TAAKBALK 
Met deze instelling zie je een pre-

iew van het geopende tabblad in Firefox 

en kun je door alle tabbladen bladeren. 

Waarde 

E7Cf176Ell0C2118 
'NO 
'NO 

,.Ist: 

120 
'NO 

lO 
�pieren 

Hum kopiëren 

.wurde kopi!ren 

NilUW 
l:::iennlt,.ltsertn 

Open »about:config« en zoek naar het item »browser.taskbar. 

previews.enable«. Klik daar met de rechtermuisknop op en 

kies »Omschakelen« om de waarde »false« in »true« te wijzi

gen. Omdat dit een zogenaamde booleaanse waarde is. kun je 

die ook wijzigen door erop te dubbeklikken. 
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fox wordt ontwikkeld en verbeterd door een grote commu

nity. maar je kunt zelf ook de browser verbeteren en sneller 

maken. 

Typ »about:config« in de adresbalk en typ daarna »browser. 

fixup.alternate.suffix«. in het zoekveld. Na een dubbelklik op 

de waarde ».com« verschijnt er een nieuw venster waarin je de 

waarde wijzigt in ».nl« en daarna opslaat met een klik op »OK«. 

Voork�urnaam Status 

middl�mous�.cont�ntloadURl 

middlemous�.op!!nNewWindow 

standaard 

standaard I m,ddl<mous" paste 
middl�mous!!.sc(ollba 

----
Qmschakelen 

Kopii!ren 

Naam kopiër!!n 

Waard!! kopii!ren 

Ni.cuw 

!::!�nnrttahs!!ren 

Typ!! 

bool9n 

boolean 

Waar 

fals!! 

tru!! 
boolean false 
bool�an false 

3 PLAKKEN MET HET MUISWIEL 
Om teksten die je naar het klembord gekopieerd hebt in 

de adresbalk. een zoekveld of een tekstveld te kunnen plak

ken. druk je op het muiswiel. Maar eerst moet je die functie 

inschakelen. Zoek in »about:config« naar het item »middle

mouse.paste« en verander de waarde van »false« naar »true«. 
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1 1  HTTP-INSTELLINGEN OPTIMALISEREN 
-; Met de volgende instellingen, die standaard uitgescha

keld zijn ,  surf je aanzienlijk sneller over het internet. 

Open »about:config«, typ »network.htlp.pipelining« in het 

zoekveld en wijzig de waarde van het item met een dubbelklik 

van »false« in »true«. Navigeer daarna naar het item »network. 

htlp.proxy.pipelining« en wijzig die eveneens naar »true«. Bij 

»network.htlp.pipelining.max-optimistic-requests« verhoog 

je de waarde van »4« naar »8«. Tot slot ga je naar »network. 

htlp.pipelining.ssl« waarvan je de waarde met een dubbelklik 

wijzigt van »false« naar »true«. Wanneer je op een website 

komt waarvan de server deze functie niet ondersteunt, dan 

herstel je de standaardinstellingen door erop te dubbelklik

ken. 

Als je een integer, dus een getal, moet herstellen, klik je in 

de kolom »Status« met de rechtermuisknop op »gebruikercc 

en kies je »Herinitialiseren«. 

6 OPSTARTTIJD DRASTISCH VERSNELLEN 
In de loop van de tijd duurt het steeds langer voordat Firefox 

na het opstarten de startpagina toont. Dat komt allereerst door 

de steeds groter wordende hoeveelheid persoonlijke informa

tie die de browser van je opslaat. waardoor het profielbestand 

steeds meer gefragmenteerd wordt. 

Dit probleem los je op met de gratis tooi SpeedyFox (van 

crystalidea.com/speedyfox), die de browser tot wel drie keer 

sneller kan laten opstarten. SpeedyFox versnelt overigens ook 

het opstarten van andere programma's zoals Google Chrome, 

Skype, Thunderbird of Opera. 

Na het downloaden en uitpakken van de tooi, start je deze 

met een dubbelklik op het EXE-bestand. In het programmaven

ster zet je dan nog een vinkje voor het »Firefox«-profiel dat je wilt 

optimaliseren. Voordat je daarmee begint, moet je de browser 

afsluiten. Klik daarna op de knop »Optimize!« in het rechterdeel 
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5 FIREFOX VERDER VERSNELLEN 
Er zijn nog meer manieren op Firefox een stuk sneller te 

laten werken. Zoek naar het invoeren van »aboutconfig« in de 

adresbalk naar het item »network.http.max-connections« en 

verander de waarde van »256« naar »48«. Navigeer dan naar 

»network.http.max-persistent-connectionsper-proxy« en wij

zig de waarde daarvan van »16« in »12«. 

Als deze instellingen niets aan de snelheid verbeteren, 

herstel je de oorspronkelijk waarde op de wijze die we in tip 

4 beschreven. 

van het venster. De tooi verbetert vervolgens de startprocedure 

van het geselecteerde programma (of de geselecteerde pro

gramma's) en stopt daarbij de tijd. Hierna biedt Speed Fox aan 

om opnieuw een optimalisatie uit te voeren. Herhaal dat net zo 

vaak, totdat er geen verbetering meer meetbaar is. 

-

I --- ! 

--.. -
UniMt.II T .. I. IJoirasIzt.." ...... �IIiIII � spad!  
I'wfod blIabt. IId-6ooo I:1111:bDa 1Iooi:z:r.1iIrIç ..... ca:! ......... 

7 ADD-ON »FASTERFOX« INZETTEN 
De Firefox-extensie »Fasterfox« gebrUikt de tijd dat de 

browser idle is om alvast alle links op de huidige pagina in te 

laden, wat de surfsnelheid ten goede komt. Ga naar de site 

addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/rsccmanfasterfox en klik 

op de knop »Toevoegen aan Firefox« , gevolgd door een klik op 

»lnstalleren« en een klik op »Nu herstartenc(. 

In de »Add-ons-managercc van Firefox, die je opent door 

»aboutaddons« in de adresbalk te typen, kun je Fasterfox con

figureren. Klik links eerst op »Extensies« en daarna op de knop 

»Opties« achter Fasterfox. Nu heb je de mogelijkheid om ver

schillende profielen te kiezen, van »Standaard« tot »Turbo gela

denc(. Wanneer je op de radiobutton »Gebruikersinstellingenc( 

klikt, verschijnen er extra tabbladen waarop je de instellingen 

met de hand kunt configureren. Op het tabblad »Pipelining« 

staan bijvoorbeeld de http-instellingen van tip 4. 
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PRA KTIJK Joomla 

Maak een website 
met Joomla 

Het maken en in de l ucht houden van een eigen website of weblog is tegenwoordig 
helemaal niet meer moei l ijk. Op www.joomla.com wordt al het lastige werk voor je gedaan, 

zodat j ij t ijd  overhoudt voor de leuke dingen.  

O f je nu een persoonlijke hobbywebsite, een zakelijke 

bedrijfswebsite of een uitgebreid online winkelsys

teem wilt bouwen, heel specifieke kennis van al lerlei 

programmeertalen hoef je tegenwoordig niet meer te heb

ben. Joomla biedt jou al le bouwstenen en zelfs de server

ruimte om jouw website op te plaatsen. Zo kun je bijvoor

beeld beginnen met een kleine web log en deze vervolgens 

uitbreiden naar een website bestaande uit meerdere pagi

na's. En als dan een keer vast komt te zitten dan biedt de 

wereldwijde community ondersteuning in de vorm van boe

ken, online artikelen en video's. 

Joomla is een content management systeem, kortweg 

CMS. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de inhoud van je website 

gemakkelijk kunt beheren, zonder dat je daarvoor allerlei 

speciale kennis en vaardigheden hoeft te hebben. Het wordt 

allemaal vrij intuïtief gemaakt door middel van een contro

lepaneel in het beheergedeelte van de website, waarmee je 

alle inhoud van je website organiseert en onderhoudt. 
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Door Jas Heijmans 

Joomla is er in  twee varianten. Je kunt het softwarepakket 

Joomla gratis downloaden en zelf installeren bij een hos

tingprovider. Dit is de meest uitgebreide versie en kent geen 

enkele beperking. Zelf zorg je voor het updaten en onder

houden van de website. Beschik je a l over hosting en een 

domeinnaam en wi l je Joomla zonder beperkingen gebrui

ken? Dan raden we deze versie van Joomla aan. 

Je kunt ook kiezen voor een site die wordt geplaatst op 

de servers van Joomla zelf. Hier maak je gebruik van een 

aangepaste versie van het Joomla-cms. De site wordt voor 

je geïnstalleerd, automatisch geüpdatet en je betaalt geen 

abonnementskosten. Joomla.com kent wel enkele beperkin

gen zoals een beperkte keuze aan sjablonen. Joomla.com 

is er voor iedereen die dit CMS beter wi lt leren kennen, de 

mogelijkheden wil ontdekken of snel een eigen website wil 

starten. In de workshop op de volgende pagina's kiezen we 

voor een website bij Joomla zelf. 



1 WEBSITE REGISTEREN 
Ga naar joomla.com. Voer in het l inker vakje de naam van 

je website in. in het midden je e-mail en in het rechter vak tik je 

een sterk wachtwoord. Klik op »Launch your website«. 

DIscover Joomla com 

u ... g .... 
Welcome to Joomla.caml (.HIde� 1 
TNsIs)'OlM,IOOII'III com lXetNU .. Htre"auc.an.cctsSlhtlCllTlln pand ot 
)'QU'lrHjOOm\.I �tl:)sun.��Mnl:ln.COtllml .sd new  
IttnpbIH tl) Chln&f how li boks.  RMtMWwebslres.ncsuparade)'Our 
tzIWfta cnn. The $/\on wdcomt \IIdtO wil show )'OU UIt rnt stt1)S: 
• HowtoKCHSJOIa'51le 
• HOWtoKttU�AdtNnpantl 
· HOwt:ll1lanae)'OUl'l� 

u- s:..tNewSlte 
� Upp.seOpDON 
� VISltSupportCffk� 

3 KIES EEN UITERLIJK 
Je site moet er wel een beetje leuk uitzien, dus begin je 

met de lay-out. Klik achter 'Access Admin' op het tandwiel

tje en kies daarna voor »Change Template«. Bepaal of je een 

blog, zakelijke of persoonlijke site maakt. 

---------
----------

@ Wlth Simple Oata 0 Blank M·%' 
Blog Green � Demo + select Blog 

5 PAS HET SJABLOON TOE 
Als je een geschikte sjabloon hebt gevonden, klik je op 

»Select«. Kies daarna voor »With Sample Data«. Deze hoef je 

straks alleen nog te vervangen door je eigen schrijfsels. Klik 

op »Apply« en daarna op »Confirm«. 

I 

o 
Your Account has been Successfully Created! 

Voo can Io&;n your D.1Sh�rd ilOO mn buIIdIn& yourwtbsl:e rilht away. Voo wIIl .tso re!eIw iÖI 
W@k:ome emallwithln (he next hoor wlth useM InrOl1'Ntlon and resources to help you �t 
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2 GEGEVENS INVOEREN 
Klik op de link in de bevestigingsmail om de registratie 

te voltooien. Na een klik op »Customer Area« kom je in het 

beheerdersgedeelte van je site. 

hrson&lll&ek , - """ 

/ 1  WIJZIG DE JUISTE SITE 

'-nonal llue '.> Demo " Sded 

"1 Aangezien je bij Joomla.com in totaal tien sites kunt aan

maken, moetje er wel op letten datje het uiterlijk van de juiste 

site aanpast. Controleer dat boven aan de pagina. 

!IIftc Ifyou ... anythlng unusual or not werking. dlck here to report a bug and holp us lmpr 

Vou are changlng the template lor chlpblog.Joomla.com 

I Solect tempiate type: CD (0 Corporate; Im;p.i,ij+ 
__ 

_ 

6 NIEUWE LAY-OUT BEKIJKEN 
Nadat je op »Confirm« hebt geklikt. kun je zien of deze 

lay-out aan je verwachtingen voldoet. Klik op »See it here«. 

Als je wilt beginnen met je eerste bericht, klik je op »Dash

board«. Klik daarna op »Access Admin«. 
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STRUCTURE 

=5 Menu(s) 

ti Modu�s 

USERS 

a Users 

CONFIGURATION 

G> Temptates 

'I!!I Language(s) 

EXTENSIONS 

Purge Cache 

" --CD Contant ltam Tld. 4 -I 
• Abo"t 
ti) Content Item TIlIe 1 

I CIa Home Pag. Tld. I CD Content Item Tld. 2 

I 
RECENTLY AOOED ARTICLES I 
." About AdminIstriotor I ." Contcnt ltem TllIo 5 Adnnst, 

., Contant ltam Tld. 4 _. 

." Content Item lillo J � , 

." Content Item lille 2 ..... .1 
7 TAAL WIJZIGEN 

In het beheerdersscherm kun je allerlei instellingen wijzi

gen, waaronder de taal van je blog/site. Klik op »Language(s)« 

en kies bij ' Installed - Administrator' voor »Dutch«. Klik op 

»Default« om deze als standaard in te stellen. Stel eventueel 

de andere elementen ook op Nederlands in. 

}:{ • • ,. ... . . .. . " .  < • •  ,. • 
� Artlke!en 

MW.III . ....... 

I 0 ., • • Canl:Mlllem Ttle 5c.ta. �.I) 
,_ ... 

I IiJ � Canl:entllemTlCle2c .... � 
'-... 

! Ii �. Ccn ... llem TII5t 1 ( ..... �1 
_ ... 

9 EEN NIEUW BERICHT SCHRIJVEN 
Wanneer je een nieuw bericht op je site wilt plaatsen, klik 

je boven aan het venster op »Nieuw«. Je ziet een zelfde ven

ster als bij het bewerken van een bericht. Aan de rechterzijde 

geef je aan wat je met het bericht wilt doen. 

-

RECENTLY ADDED ARllCLES 

" About _tr_tOf 

" Content Item lide 5 Admillstr.t", 

" Content Item lide 4 _trat", 

" Content Item lide 3 Administrator 

" Content Item lide 2 AdminIstrator 

BESTAAND BERICHT BEWERKEN 8 Klik in het linkermenu van het 'Controlepaneel' op »Arti-

kelen«. In het centrale venster staan de voorbeeldartikelen. 

Klik op een titel van zo'n artikel om te bewerken. Geef een 

nieuwe titel en vervang de bestaande tekst door jouw eigen 

tekst. Als je klaar bent klik je op »Opslaan & sluiten« 

IC_ 

-... 

....... -

_ .... 

-
... -

_ .... 

_ .... 

1 0 AFBEELDING TOEVOEGEN 
Een blog wordt pas echt leuk om te lezen als er 

ook afbeeldingen bij staan. Klik onder aan het tekstvak op 

»Afbeelding«. Vervolgens klik je op »Bestanden kiezen« en op 

»Upload starten«. Het plaatje staat nu in  de bibliotheek. Klik 

erop en daarna op » Invoegen«. 

MCflu tlcms lJ Status Titel 

o Feat ... es (AIH fe&retj 
__ �.''!...'-.�.I Attlden . Irdv  ....... et 

1 1  PUBLICEREN 
Als je klaar bent met je bericht klik je op »Opslaan«. Als 

je niets meer te melden hebt, klik je op »Opslaan & sluiten« en 

als je nog een bericht wilt maken, klik je op »Opslaan & nieuw«. 

Aan de rechterkant kun je nog extra informatie aanklikken. 
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1 2  MENU-ITEMS TOEVOEGEN 
Om meer items aan het hoofdmenu toe te voegen, klik 

je op »Menu's« en achter 'Main Menu' klik je op »Nieuw menu

item toevoegen«. 



=: Menu's Nlellw menu I!em 

""-d"" Archief 

...... ........ --

13 MENU BEWERKEN 
Geef het menu-item een titel en bepaal van welk type 

het is. In dit voorbeeld kiezen we voor »Selecteren«, »Artike

len« en »Gearchiveerde artikelen«. Klik op »Opslaan«. 

: 0 Status Titel 
� I Zoekmlddolen - I 1  I'oIssen I 

I c ., .. - lip _lig ,.HP_en ... I-... v..,/O_.., 

............... &I»IbIIJ 
c_ .... 

i e .., . .. About (Aln IIIeuII 
CJiIeogorie Unc*OOrited 

� Wolk ... op het CHlP __ IIebIog ' .... __ .....; 
c_ . .... 

g ., tr ..  Content Item litt. 4 ( ...... : contont-Iem-llIIe-4) 
CIk9OfIe. !log 15  ARTIKELEN TOEVOEGEN AAN MENU 

Klik op »Inhoud« en daarna op »Artikelen«. Klik op het 

neerwaartse pijltje voor de artikelnaam van je keuze en kies 

voor »Archiveren«. 

11 ,'\"lJd - COl1lponp.lllen - [xlpIlS\('s - H,-,;, -

)( VeIW� 

r 

Stijl 
• Beez3 - Default 

� Modules 
9 

Templates 
Talen 

0. )( 

17 MODULES TOEVOEGEN 
Je kunt jouw blog uitbreiden met allerlei modules, 

zoals l inks naar sociale netwerken en plattegronden. Klik op 

»Extensies« en daarna op »Modules«. Klik op »Site ground -

Social module«. 

.... _.� 

• a 

....... . IIdIIIIoIIII... I • F*""- _ ...... 
..,._.--.. ..... 

.. c.uu � __ 

-�-�=-------1/ 1  MENUBALK INDELEN 
"'1 Het nieuwe item staat boven aan de l ijst. hetgeen 

betekent dat deze l inks in de menubalk komt. Als je dat niet 

wilt kun je hem verplaatsen. Pak het op en sleep het naar de 

gewenste positie. 

locatie menu · 

I Maln Monu 

Hoofditem �Hom. 
M.�.Jlem root 

- About 
- Features 

- -T y povr;ophy 
· - Buttons 

- Contact 

J. 

Toegang 

[ PubiIc 

. ) 

. ) 16 MENU
'
S OPRUIMEN 

Als je heel veel menu's maakt, dan loopt de menubalk 

heel snel vol. Breng menu's dus onder in submenu's. Klik op 

»Menu's« en »Beheren«. Klik in het l inker menu op »Menu

items«. Klik op het gewenste menu en kies rechts bij 'Hoofdi

tem' waar dit menu onder moet vallen. 

........ 

!--
��..,,. 
L� t..w.ct_ual-

Sucu. Tic.! 

...... ..... 

0 _ 

18 LINKS NAAR SOCIALE NETWERKEN MAKEN 
Voer de adressen in van de sociale netwerksites. Geef aan 

de rechterkant aan waar de links moeten staan (bijvoorbeeld 

»footem of »headem). Klik op »Gepubliceerd«. Klik op het tab

blad »Menutoewijzing«. Kies in het uitvalmenu achter 'Module

toewijzing' voor »Op alle pagina's« en klik daarna op »Opslaan«. 
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Photoshop 

I ndrukwekkende 
zwart-witfoto's 

In s lechts een paar stappen en binnen enkele m inuten maak je van iedere minder 
geslaagde zwart-witfoto een sprekende, contrastrijke afbeelding. 

Door Jos Heijmans 

AiS je meer indruk wilt maken met je foto's, denk dan 

eens aan zwart-witfotografie. Uiteraard kun je een 

kleurenfoto met één druk op de knop omzetten naar 

zwart-wit, maar als je er een beetje meer tijd aan besteedt, 

krijg je veel betere resultaten. 

Zwart-witfoto's moeten het vooral hebben van diepzwarte 

schaduwen, helderwitte delen en sterke contrasten. In deze 

workshop laten we je zien hoe je in Photoshop het filter 

Camera Raw gebruikt om de contrasten en belichting lokaal 

aan te passen. In Photoshop zelf ga je daarna aan de slag met 

de gereedschappen 'Penseel', 'Sl im selecteren', 'Vervagen' 

en 'Tegenhouden' om het resultaat nog verder te verfijnen. In 

een paar stappen tover je een wat saaie zwart-witfoto om in 

Zo werkt het 
1 LUCHT DONKERDER MAKEN 

Open de zwart-witfoto en klik op »Filter I Camera Raw 

Filter«. Selecteer je bovenin het gereedschap »Gegradueerd 

filter« en trek een verloop van boven naar het onderwerp dat 

je eruit wil laten springen. Zet de 'Belichting' op een nega

tieve waarde. In ons voorbeeld: »-1,50«. 
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een monochroom kunstwerk. Je kunt h iervoor je eigen foto 

gebruiken, maar ook onze voorbeeldfoto downloaden van 

Pixabay. Ga daarvoor naar www.pixabay.com. Gebruik op die 

website de zoektermen 'hond zee hemel natuur wolken'. 

Als je een foto van jezelf gebruikt, moet je vooral spelen 

met de waarden die in onderstaande workshop staan opge

geven. Het kan zijn dat in jouw versie juist meer of minder 

belichting, contrast etc. noodzakelijk is. Uiteraard kun je er 

ook voor kiezen toch een beetje (selectieve) kleur toe te pas

sen. Verschuif daartoe in Stap 2 de regelaars 'Temperatuur' 

en 'Kleur' naar de gewenste kleur. Daarnaast kan het nodig 

zijn dat je tevens de regelaars verschuift bij 'Schaduwen' en 

'Hooglichten' voor een beter resultaat. 



2 INSTELLINGEN VOOR AANPASSINGSPENSEEL 
Klik nu boven op het gereedschap 'Aanpassingspenseel'. 

Stel eerst het volgende in: 'Belichting: +1,50', 'Contrast: +30' 

en 'Lokaal cont.: +35'. Let er op dat onder de regelaars zowel 

'Autom. maskering' als 'Masker' zijn aangevinkt. Kies een wil

lekeurige kleur om het masker zichtbaar te maken. 

3 ELEMENTEN BESCHILDEREN 
Schilder over het onderwerp (de hond). Pas zo nodig in 

het menu of met de toetsen m en [)] de penseelgrootte aan. 

Als je meer elementen wilt aanpassen, druk je op [N] voor een 

nieuwe correctie. Schilder over dat element en pas naar wens 

'Belichting' aan. Als je klaar bent. klik je op »OK«. 

/ 1  BEWEGING IN DE WOLKEN 
., Selecteer de horizon met het gereedschap 'Snelle selec

tie' en druk op [Ctrl]+[J] om de selectie in een nieuwe laag te 

plakken. Ga in het menu naar »Fi lter I Omzetten voor slimme 

filters« en »Filter I Vervagen I Radiaal vaag«. Wij kiezen achter 

'Hoevlh' voor »30« en selecteren »loomen« voor de bewe

ging. Klik op het witte masker van 'Laag l' en schilder met een 

zwart 'Penseel' over de randen van de horizon en de eventueel 

aanwezige elementen,  zoals in ons geval de hond. 

5 CONTRAST VERHOGEN 
Klik op het icoontje 'Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag 

maken' en dan op 'Curven'. Geef de curve een lichte S-vorm 

zoals getoond en toets [Ctrl]+[I] voor een zwart laagmasker. 

Selecteer het gereedschap 'Penseel' met een witte voor

grondkleur en schilder over de rotsen, het schaap en het gras. 

6 DOORDRUKKEN EN TEGENHOUDEN 
Maak met [Ctrl]+[Shift]+[Alt]+[E] een nieuwe, gecom

bineerde laag. Pak het gereedschap 'Tegenhouden' en kies 

bovenin de optiebalk voor 'Bereik: M iddentonen' en 'Belich

ting: 10%'. Schilder over de delen die nog iets lichter mogen 

worden. Houd de [Alt]-toets ingedrukt voor het gereedschap 

'Doordrukken' als het juist donkerder moet worden. 
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/ 
PRAKTIJK Tips & Trucs 

TIPS & TRUCS 
Met deze tips maak je computers nog sneller 
en beter! Bovendien:  de beste trucs voor Office, 
Facebook, Photoshop, smartphones, andere 
hardware en nog veel  meer. 

Zo werkje in de registereditor 
Om de regIsteredItor te starten. typ je in Win· 
dows 7 lIregedit« In het zoekveld van het Start· 
menu en druk Je op [Enter]. Jn WIn 8 en Win 10 
ga Je naar de bureaubladweergave en druk je 
[Ctrl]+[R] In. HIerna typ Je lIregedlt« In en druk Je 
op [Enter]. In de boomstructuur In het linkerdeel 
van het regIster staan de sleuteJs en subsleutels: 
rechts staan de sleutelwaardes met hun gege· 
vens. Werken in het register IS geheel op eIgen 

riSICO! Maak daarom altlld eerst een back-up. Ga 
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in de regIstereditor naar het menu lIBestand« en 
klik op lIExporteren«. Geef vervolgens een loca
tIe en naam voor het bestand op. 
Let op In de programmacode worden pro

grammaregels steeds door een grijze lijn van 
elkaar gescheIden. Voer dus altIjd de complete 
opdrachtregel tot aan deze lijn zonder een 

[Enter] In. Let daarbij op spaties. DIe worden In 
de code steeds met een rode punt (» .«) aange
geven 

H ARDWARE 
ACCU Waar moet je bij de eerste keer 
opladen op letten? 

2 HARDDISK Een externe drive met 
defecte usb-aansluiting repareren 

3 BEELDSCHERM De helderheid is niet 
meerlnstelbaar! Wat nu? 

WIN DO WS 
4 WINDOWS 10 Het dataverbruik van de 

laatste 30 dagen bekijken 

5 WINDOWS 10 Wachtwoorden in Edge 
opslaan en gebruiken 

6 WINDOWS 10 Automatisch aanmelden 
zonder wachtwoord 

7 WINDOWS Voorkomen dat Microsoft je 
privacy aantast 

8 WINDOWS Configuratiescherm openen 
via Uitvoeren 

9 WINDOWS De verdwenen prullenbak 

10 WINDOWS 8 De standaardcursor met 
een paar klikken wijzigen 

1 1  WINDOWS Het vergeten wachtwoord 
van je thuisgroep weergeven 

OFFICE 
1 2 OUTLOOK Alle ongelezen berichten in  

de mailclient weergeven 

1 3  POWERPOINT Objecten horizontaal of 
verticaal spiegelen 

14 WORD Dit kun je doen als je 
tekstverwerker steeds crasht 

FOTOGRAFIE 
1 5  TECHNIEK Mooie foto's in d e  regen 

16 PAINT Verkleinen. croppen en opslaan 
als 

17 KLEUREN Breng kleur aan in grijze 
scènes 

SOCIAL MEDIA 
18 TWITTER Profiel- en gebruikersnaam 

veranderen 

19 WHATSAPP Een gesprek archiveren op 
je telefoon 

20 SNAPCHAT Verborgen beeldeffecten 
activeren 

MOBIEL 
22 TOETSENBORD Spellingscontrole 

beheren 

23 IPHONE Meer basstonen in 
muziekweergave 

24 GAMES Snel n ieuwe levens voor 
Candy Crush Saga 



HARDWARE 
Apparaten weer goed laten werken 
en optimaal gebruiken 

1 ACC U  WAAR MOET JE BIJ DE EERSTE 
KEER OPLADEN OP LETTEN? 

Wanneer je een elektrisch apparaat koopt dat op een 

accu werkt, lees je in de handleiding of op internet nog 

vaak dat je de accu bij de eerste keer opladen 12 tot 14 

uur i n  het stopcontact moet laten zitten. Die procedure 

noemen ze dan het 'reconditioneren' van de accu. Dit is 

heel nuttig voor n ikkel-cadmium-accu's ware het niet 

dat die nauwelijks nog worden toegepast. Tegenwoor

dig heeft praktisch elk technisch apparaat een l ithium

ion-accu. Heel lang opladen voorafgaand aan het eerste 

gebruik heeft daarbij geen enkel nut: als de accu vol is, 

wordt de stroomtoevoer afgesloten. Wel moet je de accu 

de eerste keer volledig opladen. Dat verbetert niet al leen 

de accuprestaties, maar ook de nauwkeurigheid van de 

laadniveauweergave. Als je een nieuwe smartphone uit 

de doos hebt gehaald, dan moet het apparaat eerst leren 

hoe veel stroom de accu feitelijk opslaat. Het toestel kan I dan nauwkeuriger aangeven hoeveel stroom er nog in de 

accu zit. 

2 HARDDISK EEN EXTERNE DRIVE MET 
DEFECTE USB-AANSL UITING REPAREREN 

Is de usb-poort van je externe harde schijf defect. dan is 

een nieuwe behuizing de oplossing. Controleer wel eerst of 

echt de aansluiting defect is en niet de usb-kabel. Zit het 

defect inderdaad in de usb-poort, maak dan een back-up 

van de gegevens op je externe schijf. Dat doe je via een 

van de andere aansluitpoorten. Zijn die er niet, open dan 

de behuizing en maak een back-up via een sata-naar-usb

adapter. Deze zijn al  vanaf 10 euro verkrijgbaar. Omdat de 

usb-controller in de behuizing van de harde schijf zit. heb 

je voor de reparatie een nieuwe behuizing nodig. Reken 

ook daarvoor op 10 euro of meer en let op de vormfactor. 

2 In het nieuwe 
kastje 

functioneert de 
externe harde 
schijf weer 
perfect. 

1 Bij 
Lithium

Ion-accu's 
heeft extreem 
lang opladen 
van de accu 
geen zin. 

Voor pc's heb je een 3,5-inch kastje nodig, voor laptops een 

2,5-inch versie. Voor de aansluiting kies je sata - niemand 

gebruikt tegenwoordig nog de ide-standaard. 

Zijn de nieuwe componenten binnen? Open dan de 

oude behuizing en verwijder de harde schijf. Op welke 

manier dat gaat, is per fabrikant verschi llend. Veel behui

zingen zijn in  elkaar geschroefd, andere zijn met plastic 

klemmetjes gefixeerd. In  3,5-inch kastjes zit de harde schijf 

meestal met schroeven vast. Nadat je de houder voorzich

tig hebt verwijderd, bouw je hem in omgekeerde volgorde 

in de nieuwe behuizing. Het apparaat moet nu weer pro

bleemloos functioneren. 

3 BEEL DSCHERM DE HEL DERHEID IS N IET 
MEER INSTEL BAAR! WAT NU? 

Wanneer je op je notebook de helderheid van het scherm 

niet meer kunt instellen, kan dat meerdere oorzaken heb

ben. Misschien ligt het aan de grafische driver. In dat geval 

zoek je op de website van de fabrikant naar een nieuw 

stuurprogramma. Ook software van derden kan proble

men geven.  Heb je onlangs zo'n programma gedeïnstal

leerd? Instal leer het dan opnieuw om te zien of daar de 

fout zit .  

Ook het energiebeheer kan de foutenbron zijn .  In het 

Configuratiescherm vind je in de categorie »Systeem en 

beveil iging« de optie »Energiebeheer«. Daar kun je de hel

derheid handmatig wijzigen. Biedt dat geen soelaas, dan 

is er nog een trucje. Wijzig de helderheid in het Configu

ratiescherm en plaats de computer in de energiebespa

ringsmodus. Bij notebooks moet je daarvoor het apparaat 

dichtklappen. Zodra je de computer daarna weer inscha

kelt. is de helderheid veranderd. In enkele geval len neemt 

Windows het beeldscherm niet meer actief waar. Dat los je 

op door in Apparaatbeheer met de rechtermuisknop op de 

monitor te kl ikken en »Activeren« te kiezen. 

' .......... . ...... 'las..... • _� ....... 

1' ... � . ....... -�� ... c, �� 
3 Je kunt de 

helderheid 
vaak via 
Energiebeheer 
regelen, maar 
soms worden 
er speciale 
tools gebruikt. 
Deïnstallatie 
daarvan kan 
mogelijk tot 
problemen leiden. 
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PRAKTIJ K Tips & Trucs 

WI N DOWS 
Met deze tips haal je meer uit 
het besturingssysteem 

1 1 WINDOWS 10 HET DATAVERBRUIK VAN DE 
"""1 lAATSTE 30 DAGEN BEKIJKEN 
In Windows 10 kun je je dataverbruik van de laatste 30 dagen 

laten weergeven. Klik l inksonder op het Windows-symbool 

en kies »Instellingen«. Ga naar de categorie »Netwerk en 

internet«. Klik vervolgens op »Dataverbruik«. Nu krijg je 

het netwerkverkeer van de laatste 30 dagen te zien. Onder 

»Verbruiksgegevens« wordt de netwerkbelasting van de ver

schillende programma's voor je in een l ijst weergegeven. 

5 WINDOWS 10 WAC HTWOORDEN IN EDGE 
OPSLAAN EN GEBRUIKEN 

Microsoft Edge heeft een geïntegreerde wachtwoordmanager, 

waarin je wachtwoorden kunt opslaan en beheren. Start Edge 

en klik in de rechterbovenhoek van de browser op de drie punt

jes. In het uitklapmenu kies je »Instellingen«, scrol omlaag en 

klik op »Geavanceerde instellingen weergeven«. Onder »Pri

vacy en services« kun je niet alleen het opslaan van wachtwoor

den in- en uitschakelen, maar ook opgeslagen wachtwoorden 

beheren. 

Klik op deze optie. Je ziet alle websites waarvoor je wacht

woorden hebt opgeslagen. Met een klik op de »X« ernaast wis 

je het betreffende wachtwoord. Wil je de gebruikersnamen of 

het wachtwoord bewerken, dubbelklik dan op de bijbehorende 

website. De opgeslagen naam wordt gewoon getoond, het 

opgeslagen wachtwoord niet. 

Om het wachtwoord als leesbare tekst weer te geven, open 

je het configuratiescherm en kies je de categorie »Gebruikers

accounts«. Via »Referentiebeheer« vind je vervolgens alle in 

Microsoft Edge opgeslagen wachtwoorden. Selecteer hier de 

website waarvoor je het wachtwoord wilt weten en klik naast 

het wachtwoord op »weergeven«. Nadat je de beveiligingsvraag 

met het wachtwoord van je Windows-account hebt bevestigd, 

krijg je het wachtwoord van de betreffende website in leesbare 

tekst te zien. 

« Geavanceerde instellingen 

Aanbieden om wachtwoorden op te slaan 

., Aan 

Mlln opgeslagen wachtwoorden beheren 

Invoergegevens op formulieren opslaan 

., Aan 
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5 De 
Microsoft

browser Edge 
beschikt 
over een 
eigen wacht
woordmanager. 

" -

Hoeveel verbruiken de apps? 
27.1 MB 

26.7 M8 

",84MB 

1."0 MB 

812 k! 

/ 1  Windows 
""1 10 
toont welk 
programma 
de laatste 30 
dagen veel 
gegevens heeft 
verzonden. 

6 WINDOWS 10 AUTOMATISCH AANMELDEN 
ZONDER WACHTWOOR D  

Wanneer niemand anders dan jijzelf toegang tot j e  computer 

nodig heeft, kun je de automatische aanmelding activeren. 

Daarmee bespaar je jezelf ieder keer de verplichte invoer van 

het Windows-wachtwoord. Je activeert het automatisch aan

melden als volgt: druk op de toetscombinatie [Win]+[R] om 

het venster »Uitvoeren« te openen. Typ vervolgens het com

mando »netplwiz« in en bevestig dit met »OK«. In het ven

ster »Gebruikersaccounts« klik je tot slot met de muis op het 

account waarmee je je automatisch wilt aanmelden. 

7 WINDOWS 10 VOORKOMEN DAT MICROSOFT 
JE PRIVACY AANTAST 

Windows 10 biedt alles wat nodig is voor een onvervalste data

hack. Geen enkel ander besturingssysteem verzamelt zoveel 

persoonlijke gegevens. AI bij de installatie kent Windows zich 

een hele reeks toegangsrechten tot privégegevens toe. Wan

neer je bij de installatie van Windows 10 »Expressinstellin

gen gebruiken« selecteert, verleen je M icrosoft automatisch 

omvangrijke toegangsrechten. Klik daarom bij de installatie op 

»Instellingen aanpassen«. Deactiveer zo veel opties als maar 

mogelijk is - alleen het SmartScreen-filter laat je geactiveerd, 

tenminste als je geen andere antivirusbescherming toepast. 

Elk Microsoft-account is gekoppeld aan een 10, waardoor 

het concern verzamelde app- en browsergegevens aan je naam 

en e-mailadres kan koppelen. Je kunt je ook zonder Microsoft

account met een lokaal account aanmelden, maar dan werkt 

bijvoorbeeld het synchroniseren van je account niet meer. In 

elk geval moet je in Windows 10 de privacy-instellingen aanpas

sen. Daarvoor druk je op [Win]+[I] en klik  je op »Privacy«. Hier 

deactiveer je de optie »Apps mogen mijn reclame-id gebruiken 

voor ervaringen met andere apps«. Toegang tot je locatie mag je 

alleen voor bepaalde apps, zoals een navigatiedienst toestaan. 

Dat bewerkstellig je door de bijbehorende schuifregelaars op 

'aan' of 'uit' te zetten. AI net zo belangrijk is de toegang tot de 

--- ------- - -
GdiruilclR.lccoynts 

Aan dt h.nd van de andcnuande lijs1 kunt u gëNilcm toeg.ng tClt 
deze tDmputtt gevm of weigerm. mWlthtwvordm DI aMm 
IftRtHingen *JZl9U'. 

o GtbnMktn motten ta'I gduUlkersnum en wKhtwoord opgftl8'l Dm del 
camputer Ie kunnen gebr\lilcen 

Gtbru!km vin deIe computer: 

Gno<p .. 9··: 

x 6 Wanneer 
jij de 

computer als 
enige gebruikt, 
kun je de 
standaard
vraag naar 
je Windows
wachtwoord 
deactiveren. 



- Privacyopties wijzigen 7 Schakel 
in de 

privacy
instellingen 
van Windows 
10 alles uit 
wat niet per 
se nodig is_ 

camera, de microfoon, de accountinformatie, contacten en de 

agenda. Zorg dat hiertoe alleen apps toegang hebben die de 

betreffende gegevens daadwerkelijk nodig hebben en die niet 

op een andere manier kunnen functioneren. Skype bijvoorbeeld, 

heeft toegang nodig tot de camera, de microfoon en je account. 

8 WINDOWS CONFIGURATIESCHERM OPENEN 
VIA UITVOEREN 

Vanuit het venster Uitvoeren kun je programma's zoals Confi

guratiescherm rechtstreeks met een commando openen. Roep 

het venster Uitvoeren op met de toetscombinatie [Win]+[R], 

typ vervolgens »control« en bevestig je invoer met de [Enter} 

toets. Het Configuratiescherm wordt nu direct gestart. 

9 WINDOWS DE VERDWENEN PRULLENBAK 
Normaal staat hij op je bureaublad en nu is hij weg. Waar 

is de prullenbak? Er zijn twee trucjes om hem terug te halen. 

Het eenvoudigst is dat je hem via het Configuratiescherm of 

bureaubladpictogram »Instellingen« weer activeert: klik met de 

rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad en kies 

»Aan persoonlijke voorkeur aanpassen«. Klik op het onderdeel 

»Bureaubladpictogrammen wijzigen« respectievelijk »Thema's I 
Instellingen van bureaubladpictogrammen« en plaats een vinkje 

bij »Prullenbak«. Daarna klik je op de »OK«-knop. 

Mocht dit niet werken, druk dan op [Win]+[R] en voer 

»regedit« in. De registereditor wordt geopend. Navigeer ver

volgens naar het pad »HKEY _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\ 

NameSpace«. Klik nu met de rechtermuisknop op de ingang 

»NameSpace«, kies eerst »Nieuw« en dan »Sleutel«. Als sleu

tel typ je »{645FF040-508HOlB-9F08-00AA002F954E}«. 

Selecteer de nieuwe sleutel en dubbel klik in het rechterdeel 

van het programmavenster op »(Standaard)«. Geef de sleu

tel de naam »Prullenbak«. Hierna klik je op »OK« en sluit je de 

register-editor. Ga tot slot terug naar het bureaublad en druk 

op [F5]. Ziedaar, de prullenbak staat er weer! 

I l:_· .. � ' . 
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10 In 

Windows 8 
vind je het 
benodigde 
dialoog
venster het 
snelst via een 
zoekopdracht 
in de metro
interface. 
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8 Het Con
figuratie

scherm 
kun je in 
Windows 
ook via het 
venster 
Uitvoeren 
starten. 

1 0 WINDOWS 8 DE STANDAARDCURSOR 
MET EEN PAAR KLIKKEN WIJZIGEN 

Om in Windows 8 in plaats van de standaardcursor een 

andere muiswijzer te gebruiken, klik je in de taakbalk op het 

Windows-symbool en typ je in de metro-interface het zoek

begrip »weergave muiswijzer« in. Kies in de zoekresultaten 

voor »De weergave van de muiswijzer wijzigen«. 

Er verschijnt een nieuw dialoogvenster. Wil je de totale 

opmaak van de cursor aanpassen, selecteer dan onder 

»Schema« een nieuw design pakket. In plaats daarvan kun je 

ook de afzonderlijke cursorsymbolen aanpassen. Daarvoor 

klik je onder »Aanpassen« op de actie en stel je via »Blade

ren« een nieuw symbool in. Ten slotte sla je de wijzigingen 

op met de knop »Toepassen«. 

11 WINDOWS HET VERGETEN 
WAC HTWOORD VAN JE THUISGROEP 

WEERGEVEN 
Stel, je hebt een nieuwe pc en je wilt hem in je thuisnetwerk 

integreren. Wanneer je hem aan je bestaande thuisgroep wilt 

toevoegen, word je naar een wachtwoord gevraagd - maar dat 

wachtwoord ben je helaas kwijt. Gelukkig is dat geen ramp: de 

maker van de thuisgroep krijgt dit wachtwoord bij het instellen 

te zien. Je hoeft het dus maar te vragen. Weet je niet wie de 

thuisgroep heeft ingesteld, dan kan het wachtwoord te allen 

tijde ook door een deelnemer van de thuisgroep worden opge

vraagd. 

Open het Configuratiescherm en typ rechtsboven de term 

»thuisgroep« in het zoekvak. Zorg er wel voor dat de compu

ter die je hiervoor gebruikt. deelnemer is aan de thuisgroep. 

Aansluitend kies je het resultaat »Thuisgroep«. Onder het punt 

»Andere bewerkingen voor deze thuisgroep« vind je de optie 

»Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdruk

ken«. Nu krijg je het vergeten wachtwoord voor de thuisgroep 

in je netwerk in leesbare tekst te zien. 
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11 Via het 
Con

figuratie
scherm 
kunje het 
wachtwoord 
voor de 
thuisgroep 
laten 
weergeven. 
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PRAKTIJ K  Tips & Trucs 

OFFICE 
Tips en trucs om effectief met de 
kantoorsuite op je pc te werken 

12 OUTLOOK ALLE ONGELEZEN BERICHTEN 
IN DE MAILCLIENT WEERGEVEN 

Hoe zou je alle ongelezen e-mails in Outlook in één keer kun

nen weergeven? In Outlook 2013 gaat dat met één klik, in 

versie 2010 gaat het wat omslachtiger. In Outlook 2013 kies 

je boven de berichtenlijst de knop »Ongelezen«. Dat werkt 

in elke map van je Postvak IN. Met een klik op »Alle« toon je 

daarna weer de berichtenlijst met daarin ook de e-mails die 

je al hebt gelezen. 

In Outlook 2010 selecteer je de map die je op ongelezen 

e-mails wilt doorzoeken. Vergewis je ervan dat je je op het tab

blad »Start« bevindt. Helemaal rechts in het lint vind je dan 

de groep »Zoeken«. Klik in deze groep op »E-mail filteren« en 

kies vervolgens de optie »Ongelezen«. Van de geselecteerde 

map worden nu alleen de ongelezen berichten in de lijst weer

gegeven. 

13 POWER POINT OBJECTEN HORIZONTAAL 
OF VERTICAAL SPIEGELEN 

In PowerPoint kun je ingevoegde objecten en diagrammen 

zowel horizontaal als verticaal spiegelen. Bovendien kun je 

verschillende spiegelingen als kunstzinnige effecten toepas

sen. Selecteer een willekeurig object. klik op »Start« en ga In 

de subgroep »Tekenen« naar de optiegroep »Schikken«. Onder 

»Objecten plaatsen« vind je de optie »Draaien«. Zodra je daar 

met de muis op komt. wordt een menu geopend met daarin 

de optie »Horizontaal spiegelen«. Met deze optie maak je een 

spiegelbeeld van je geselecteerde object. 

Het zelfde effect bereik je wanneer je met de muis links of 

rechts van de objectselectie op een selectiehandvat gaat staan. 

Zodra je dan de linkermuisknop ingedrukt houdt. verandert de 

muiswijzer van een dubbele pijl in een kruis. Sleep nu het kruis 

horizontaal over het object naar de andere zijde om de spiege

ling te produceren. 

Om je object verticaal te spiegelen, kies je »Start I Schik

ken I Draaien I Verticaal spiegelen«. Dit effect kun je vanuit de 

'd in árl bericht oB )[enand ... Aln: mij af cc: mij 
+ Me<rfilten... 
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12 Met 
een klik 

toont Outlook 
je ongelezen 
mails. In versie 
2010 zijn 
het een paar 
klikken meer. 
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13 Met de 
opties 

rechts 
regel je de 
transparantie 
en grootte van 
de spiegeling. 

objectselectie ook realiseren via een selectiehandvat met een 

klein cirkelvormig pijltje erboven. Zodra je de muisknop inge

drukt houdt. verandert de muiswijzer in vier pijltjes die een cir

kel vormen. Met ingedrukte muisknop kun je het object nu in 

elke gewenste hellingshoek draaien. 

Moet je PowerPoint-presentatie er optisch overtuigend 

uitzien, selecteer dan het object en vraag via »Start« in de 

optiegroep »Tekenen« het dialoogvenster »Afbeelding opma

ken« op. In het taakvenster »Afbeelding opmaken« vind je de 

optie »Weerspiegeling«. Achter deze optie zit een uitklapmenu 

waarmee je onder andere de grootte en de transparantie van 

de objectspiegeling kunt bepalen. Je hebt hier ook de mogelijk

heid al le groottes handmatig te controleren. 

1 LJ WORD DIT KUN JE DOEN ALS JE TEKST
VERWERKER STEEDS CRASHT 

Wanneer Word voortdurend crasht, controleer je het register, 

voorbeelden en add-ins. Klik in Windows »Start« en typ »rege

dit« in het zoekvak. Bevestig het opstarten van de registereditor 

met »Ja«. Navigeer naar de sleutel »HKEY_CURRENT_USER\ 

Software\M icrosoft\Office\15.0\Word\Data«. Afhankelijk van 

de Word-versie kan hier ook een ander getal staan, bijvoor

beeld 12.0 voor Word 2007. Klik in het menu op »Bewerken« en 

daarna op »Verwijderen«. Bevestig de actie met »Ja«. 

Helpt dat niet, dan zoek je in Windows naar het bestand 

»Normal .dot« of »Normal.dotm«. Wis het gevonden bestand. 

Bij de volgende start van Word, wordt het bestand automatisch 

nieuw en foutvrij aangemaakt. 

Als laatste oorzaak blijven defecte invoegtoepassingen 

over. Kies in Word »Bestand I Opties«. Klik nu op »Vertrouwens

centrum« en daarna op de knop »Instellingen voor het Vertrou

wenscentrum«. Daar kies je vervolgens »Invoegtoepassingen«. 

Plaats een vinkje bij »Alle invoegtoepassingen voor toepassin

gen uitschakelen« en start Word opnieuw. Hierna moet je de 

add-ins één voor één weer activeren om de foutieve invoegtoe

passing op te sporen. 

V�tDc_;.s 
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FOTOGRAFI E 
De handigste tips voor al  
je fotografieavonturen 

15 TECHNIEK MOOIE FOTO'S IN 
DE REGEN 

Foto's maken in de regen kan best leuk zijn, omdat 

je hierdoor anders naar alledaagse onderwerpen 

gaat kijken. Zorg ervoor dat je apparatuur goed 

beschermd is tegen de regen. Meestal is een paraplu 

al voldoende. Steek deze in je rugzak, zodat je je 
handen vrij hebt. Dit wordt lastiger als er ook veel 

wind staat. In dat geval doe je er verstandig aan om 

een plastic tas om het objectief te wikkelen en met 

een elastiekje vast te maken. Vervolgens maak je een 

opening voor de lens. Zorg ook dat je altijd een doekje 

bij je hebt zodat je de druppels die onverhoopt op 
de lens terechtkomen, eenvoudig kunt verwijderen. 

Denk er aan dat je bij het wisselen van lenzen met je 

rug naar de wind staat. Hiermee voorkom je dat er 

voorwerpen tegen de gevoelige lens aan waaien en 

dat deze hierdoor beschadigt raakt. 

Voor een creatieve foto kun je de waterdruppels 

die van een raam naar beneden glijden fotograferen, 

met een mooi onderwerp op de achtergrond. Probeer 

ook eens objecten in de weerspiegeling van een 

plas te fotograferen. Je kunt hierbij denken aan de 
vallende regen zelf of aan personen of gebouwen. 

Het vastleggen van vallende neerslag lukt het best 

indien je de iso-waarde vermindert en het diafragma 

vergroot. De individuele druppels zijn dan makkelijker 

vast te leggen door de camera. Welke instellingen 

je exact moet doen, hangt uiteraard af van de 

omstandigheden ter plaatse. Zo zijn het beschikbare 

licht, het onderwerp zelf en de hevigheid van de bui 

bepalende factoren. Wanneer je de iso-waarde heel 

laag instelt en het diafragma helemaal open, dan ligt 

het risico op overbelichting op de loer. Om dit tegen te 

gaan, kun je het gebruik van een grijsfilter overwegen. 

1 6 Met 

16 PAINT VERKLEINEN, CROPPEN 
EN OPSLAAN ALS 

15 Met 
geopend 

diafragma, korte 
belichtingstijd 
en een lage iso
waarde maak je 
leuke regenfoto's. 

Voor kleine routinebewerkingen hoef je Photoshop niet te 

gebruiken, maar kun je volstaan met het programma Paint 

dat je gratis bij Windows krijgt. Als je een afbeelding wilt 

verkleinen, open je het in Paint en klik je op het tabblad 

»Start«. Kies daarna »Formaat wijzigen« en klik op 

»Pixels«. Geef de gewenste grootte op, zowel 'Horizontaal:' 

als 'Verticaal:: Zorg dat er een vinkje staat voor »Hoogte

breedteverhouding behouden«. Klik op »OK« en sla de 

afbeelding op. 

Als je een afbeelding wilt bijsnijden, klik je op 

»Selecteren«. Trek met de muis een kader om het gedeelte 

dat je wilt behouden en klik op »Bijsnijden«. 

Om de afbeelding in een ander formaat op te slaan, 

klik je op het neerwaartse pijltje links bovenaan. Klik 

op »Opslaan als« en kies uit één van de voorgestelde 

bestandsformaten. Als je meer keuze wilt, klik je op 

»Andere indelingen« en maak je je keuze uit de lijst. Geef 

de afbeelding een naam en klik vervolgens op »Opslaan«. 

17 KLEUREN �RENG KLEUR AAN IN 
GRIJZE SCENES 

Fotograferen op grijze dagen levert niet altijd de mooiste plaatjes 

op. Als je van een overwegend saaie foto toch nog iets wilt maken, 

zoek dan één element uit dat kleur geeft. Hierdoor ontstijgt de foto 

de grijze massa. Trek er op een mistige, grijze en druilerige dag op 

uit en ga op zoek naar dat opvallende voorwerp dat eruit springt. 

Het gekleurde element werkt het best wanneer het goed 

afsteekt tegen de achtergrond. Kleuren die elkaar aanvullen 

en versterken, zoals een rood voorwerp tegen een groene 
achtergrond, doen het altijd goed. Dit levert een bijzonder kleurrijk 

en helder resultaat op, waardoor de foto er fris uitziet. 

17 Een 
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I PRAKTIJ K Tips & Trucs 

SOCIAL M ED IA 
Netwerken met behoud van privacy 

18 TWITTER PROFIEL- EN 
GEBRUIKERSNAAM VERANDEREN 

Als je niet meer tevreden bent met je Twitler-naam, kun 
je die vrij gemakkelijk veranderen op de website. Maar er 

is een belangrijk verschil tussen je gebruikersnaam en je 

profiel naam. Die laatste is de naam die bezoekers van je 

profiel te zien krijgen als ze je pagina bezoeken. Maar de 

gebruikersnaam is belangrijker, want dat is de naam die 

in tweets naar jouw pagina verwijst. 
Om de profielnaam te wijzigen, klik je links op je 

profielafbeelding om op je persoonlijke pagina te komen. 

Klik nu rechts onder je omslagfoto op »Profiel bewerken«, 

selecteer je naam in het tekstvak links en typ op die plaats 
je nieuwe naam in. Om het af te maken klik je helemaal 

rechts op de blauwe knop met »Wijzigingen opslaan«. 

De gebruikersnaam van een pagina is uniek, aange

zien deze op Twitler als 'adres' telt. Er zijn nooit meerdere 

gebruikers met dezelfde gebruikersnaam maar je kunt de 

naam wel veranderen. Daarvoor klik je eerst rechtsboven 

op je profielafbeelding en daarna op »Instellingen« in het 

uitvalmenu. Typ bovenaan in het tekstvak bij 'Gebruikers

naam' de naam in die je wilt gebruiken. Zoals gezegd moet 

je gebruikersnaam uniek zijn en daarom gaat Twitler nu 

controleren of de gewenste naam nog vrij is. Als blijkt dat 

de naam al in gebruik is, heb je echt pech en zul je een 
andere moeten bedenken. Als het gelukt is, klikje helemaal 

onderaan op »Wijzigingen opslaan«. Je nieuwe gebrui- [ 
kersnaam is per direct geldig dus wanneer je de volgende I keer wilt inloggen, doe je dat met deze nieuwe naam) 
19 WHATSAPP EEN GESPREK ARC HIVEREN 

OP JE TELEFOON 
Het kan voorkomen dat je een gesprek niet meer in je 

'Chats'-scherm wilt hebben, maar het toch nog wel wilt 

bewaren voor later. Bij WhatsApp kun je zo'n gesprek 

zonder al te veel moeite archiveren op je telefoon. 

Verzend lijsten Nieuwe groep 

Mar GSM 11:37 

aan het typen. .. 

09:55 

n Mies Vrijdag � Leuk om te horen! Gezellig 
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19 Wil je een 
gesprek 

niet meer zien 
maar eigenlijk 
ook niet 
kwijtraken? 
Dan archiveer 
je het met een 
paar tikken op je 
telefoon. 

Account 

Inhoud 
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18 Bij 
Twitter 

heb je een 
profiel- en een 
gebruikers
naam. Je kunt 
ze allebei 
wijzigen, maar je 
gebruikersnaam 
moet wel uniek 

__ -!*>L-.J ...... _________ ---J zijn 

Op een iPhone open je om te archiveren de app en zoekt in 

het scherm 'Chats' het gesprek dat je wilt opbergen. Daarna 

veeg je over gesprek van rechts naar links, waarbij je een 

aantal opties ziet verschijnen. T ik op »Archiveer« om het 
gesprek te verwijderen uit 'Chats' zonder het echt weg te 

gooien. Op een Android-telefoon doe je dit door je vinger 

op een gesprek te houden totdat er opties verschijnen. Hier 

kies je vervolgens voor »Chat archiveren«. 

Je kunt ook alle chats die op een bepaald moment 

open staan in één klap archiveren. Daarvoor tik je op een 

Android-apparaat in Chats op de menuknop (drie bolletjes 

rechtsboven) en kies je vervolgens voor »Instellingen«. 

Zoek hier »Chats en oproepen I Chatgeschiedenis« en 

tik op de optie »Alle chats archiveren«. De route is op een 
iPhone vergelijkbaar: tik rechtsonder op »Instellingen«, ga 

naar »Chats« en tik in dat menu op »Archiveer alle chats«. 

20 SNAPCHAT VERBORGEN 
BEELDEFFECTEN ACTIVEREN 

Je kunt in Snapchat gebruik maken van leuke speciale 

effecten, maar daarvoor moet je eerst een verstopte 
functie activeren. Start de app en veeg van boven 

naar beneden over het scherm. T ik  nu op het rode 

tandwielsymbool rechtsboven in het scherm en daarna 

onder het kopje 'Aanvullende services' op »Beheren« en 
zet een vinkje bij de optie »Filters«. Je moet toestaan dat 

Snapchat je locatie bijhoudt om alle filters te gebruiken. 

T ik in het hoofdscherm rechtsboven op het symbool 

om van camera te wisselen, tenzij de frontcam (voor 

selfies! ) al geselecteerd is. Houdt de telefoon zo op je 

gezicht gericht dat het in zijn geheel in het scherm te 

zien is. T ik nu op je gezicht en druk zolang totdat onderin 
een menu met filters verschijnt. Dat kan wel even duren! 

Kies een effect uit de lijst en volg de instructies die op het 

scherm verschijnen. 

2 0 Houd in Snapchat je 
vinger op je gezicht om 

een lijst met leuke effecten te 
openen. 



M O B I E L  
M eer gemak en minder problemen onderweg 

2 2 TOETSENBORD SPELL INGSCONTROLE 
BEHEREN 

Als je geregeld ruzie hebt met de spellingscontrole op je 

iPhone of Android, kun je een aantal stappen ondernemen 

om de functie minder brutaal te maken. Als alternatief kun 

je hem ook gewoon uitschakelen. Daarvoor ga je op een 

iPhone naar de »Instellingen« en zoek je onder »Algemeen« 

naar het menu »Toetsenbord«. Met de schuifregelaars in dit 

scherm kun je onder andere de autocorrectie uitschakelen. 

Op een Android-telefoon volg je de volgende route. 

Open de app »Instellingen« en zoek naar »Taal en invoer«. 

In dit menu haal je het vinkje voor 'Spellingcontrole' weg, 

hoewel je op sommige telefoons ook voor elk individuele 

toetsenbord dat je geïnstalleerd hebt de automatische 

correctie kunt uitschakelen. 

Als je liever wel automatische correctie wilt, maar 

vooral problemen hebt met bepaalde termen, voer je die 

in een soort whitelist in. Op een iPhone ga je daarvoor 

naar »Instellingen I Algemeen I Toetsenbord«. T ik daar op 

»Tekstvervanging« en voeg termen waarvan je wilt dat de 

iPhone die op een specifieke manier corrigeert. Het leuke is 
dat je hiermee ook afkortingen zoals 'mvg' voluit kunt laten 

aanvullen tot 'met vriendelijke groet: 

Androidgebruikers hebben voor deze functie een 

makkelijkere weg beschikbaar. De geïntegreerde woorden

boeken in Android-telefoons nemen termen die je vaak 

gebruikt namelijk automatisch over. Je hoeft zelf eigenlijk 

helemaal niets te doen, behalve wat geduld hebben tot 

de telefoon doorheeft welke term je wilt gebruiken.  Als 

je de autocorrectie in het gareel hebt, kun je een Swype

toetsenbord gaan gebruiken. Daarmee hoef je alleen nog 

maar over de juiste letters te vegen en het toetsenbord 

zet de juiste woorden neer. Android-telefoons hebben een 

Swype-toetsenbord doorgaans standaard voorhanden. Je 

kunt inschakelen bij «Taal en invoer«. Onder iOS zul je zo'n 

toetsenbord zelf moeten installeren, door de Swype-app 

23 ��one 
Latin heeft geen 

instelbare 

Loudness 
equalizer, 
maar je kunt 
wel bepaalde 

Lounge instellingen 
kiezen, zoals 

Meer hoge tonen 
'meer laag' 
of bepaalde 
muziekgenres. 

Meer lage tonen ". 

22 Als de 
spellings

controle je op de 
zenuwen werkt met 
rare correcties, kun 
je hem geheel uit
schakelen. Maar er 
zijn ook opties om 
selectief te werk te 
gaan. 

te downloaden. Daarna selecteer je het toetsenbord onder 
«Instellingen I Algemeen I Toetsenbord«. 

2 3 IPHONE MEER BASSTDNEN IN 
MUZIEKWEERGAVE 

Als de muziek uit je iPhone blikkerig en vlak klinkt, kun 

je het beste eens kijken naar de tooninstellingen van je 

muziekspeler. Open de »Instellingen« en ga dan naar 

»Muziek«. Scrol vervolgens naar beneden totdat je de 

optie »Equalizer« ziet. Open deze en je krijgt een aantal 

kant-en-klare instellingen om uit te kiezen. Er zitten veel 

optimalisaties voor specifieke muziekgenres tussen, 

maar wij zoeken naar de optie »Meer lage tonen«. T ik 

op deze optie en er komt een vinkje bij te staan. Om de 

selectie toe te passen ga je gewoon uit de instellingen. 

De equalizer van Apple is erg eenvoudig en je kunt 

dan ook geen handmatige instellingen doen. De lijst 

kant-en-klare instellingen bevat alle opties die je hebt. 

Als je toch graag een zelf instelbare equalizer wilt, kun je 

die downloaden in de App Store. Zoek bijvoorbeeld eens 

naar de app Sound Focus. 

2/ 1 GAMES SNEL NIEUWE LEVENS VOOR 
-; CANDY CRUSH SAGA 

In Candy Crush Saga moet je even een tijdje wachten 

totdat je weer nieuwe levens krijgt. Maar met het volgende 

trucje kan dat een stuk sneller. Open de instellingen op je 

smartphone en ga vervolgens naar het menu waar je datum 

en kloktijd instelt. Zet in dit menu de datum een dag vooruit 

en start vervolgens Candy Crush Saga weer op en je zult 

zien dat je een nieuwe set levens hebt. 

Natuurlijk wil je de datum niet op de verkeerde dag laten 

staan, dus sluit je het spel en ga je terug naar instellingen 

en het klokmenu. Zet de datum weer goed en verlaat het 

menu. Let op: een iPhone 6S kan accu problemen krijgen 

door het verzetten van de datum. 

2� Door de 
systeem-

datum op je 
telefoon te 
veranderen, 
krijg je snel 
een nieuwe set 
levens voor 
Candy Crush 
Saga. 
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HET LAATSTE WOORD 

11 Goodbye BlackBerry Way" 
Nee, dit wordt geen lofzang op het bekende nummer van The 

Move uit 1968, maar een zwanenzang voor de eens zo suc

cesvolle smartphone. Nu de ene na de andere app-program

meur geen ondersteuning meer inbouwt voor de BlackBerry, 

lijken zijn dagen geteld. Ondanks de lancering van een heuse 

Android-telefoon in september 2015, de BlackBerry Priv, ziet 

het ernaar uit dat het de strijd gaat verliezen van Google en 

Apple. 

Nog niet zo lang geleden voerde BlackBerry de smartphone

markt nog aan. Dit had het bedrijf mede te danken aan al die 

gebruikers bij overheden en bedrijven. Zij roemden met name 

de hoge graad van beveiliging en de encryptiemogelijkheden 

van de BlackBerry's. Met de Pearl (2006) zette het bedrijf een 

eerste stap op de consumentenmarkt. Het was het eerste con

sumentenmodel van het bedrijf dat multimediamogelijkheden 

had, doordat er een camera en mediaspeler in verwerkt zaten. 

Door de overeenkomsten d ie het bedrijf gesloten had met alle 

grote telecomaanbieders in Amerika, hoefde BlackBerry zich 

geen zorgen te maken over concurrentie. Zelfs toen de eerste 

iPhone op de markt kwam, bleef het aantal verkochte toestel

len alleen maar stijgen. De sterkste troef die BlackBerry in han

den had, was het berichtensysteem 'ping'. Gebruikers stuurden 

op een eenvoudige manier berichtjes naar elkaar. Pingen werd 

vooral onder jongeren populair. 

Pas toen provider AT&T een overeenkomst sloot met 

Apple, begon men bij BlackBerry te reageren. Jarenlang was 

het sterkste punt van de toestellen van BlackBerry het schuif

toetsenbord geweest. Door de voorzijde omhoog te schuiven 

verscheen er een heus qwerty-toetsenbord. Men was er stel-
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lig van overtuigd dat gebruikers nooit zouden wennen aan een 

schermtoetsenbord. Het onmiddellijke succes van de iPhone 

l iet echter het tegendeel zien. Dus besloot BlackBerry met 

de Storm (2008) het schermtoetsenbord te introduceren. 

Toch kreeg het bedrijf al  gauw veel kritiek te verduren. De 

apparaten zagen er ouderwets uit en daarom ontwikkelden 

veel programmeurs geen apps voor BlackBerry. Toen daarna 

Google met zijn mobiele OS Android de smartphonemarkt 

betrad en ook nog eens veel fabrikanten mee kreeg, begon de 

neerwaartse trend. Een dagenlange storing in oktober 2011, 

waardoor gebruikers overal ter wereld niet op internet konden 

of - wat nog veel erger was - niet konden pingen, deed het 

vertrouwen danig slinken . 

Tegen Apple had Blackberry nog wel op gekund, maar 

Android met zijn installed base was een maatje te groot. In 2010 

was het marktaandeel van BlackBerry nog 43% tegenover 

7.1% van Android. ln 2015 waren de rollen volledig omgedraaid. 

Zelfs een vermaard en verstokt BlackBerry-gebruiker als de 

Amerikaanse president Obama kan het tij niet meer keren. En 

nu app-programmeurs van onder andere WhatsApp en Face

book hebben besloten BlackBerry niet meer te ondersteunen, 

lijkt de laatste nagel aan de doodskist te worden gespijkerd. 

BlackBerry vestigt alle hoop op de eerste Android-telefoon, 

de Priv om het merk weer een beetje mee te laten gaan in de 

vaart der volkeren. Of de ingreep op tijd komt. moet de tijd uit

wijzen, maar de kans dat je The Move's Blackberry Way nog 

lang met de Spotify-app op je BlackBerry kunt beluisteren, 

wordt wel steeds kleiner. 

jas heijmans@chip.nl I!I 
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DE VOLGENDE CHIP 

PRAKTIJK 

Maakje trage 
smartphone sneller 
Je smartphone werkt traag en hapert soms. het geheugen 

is vol en de accu is snel leeg. Komt dat je bekend voor? 

Volgende maand helpen we je met het sneller maken en 

opschonen van elke Android-. iOS- en Windows-smart

phone. 

PRAKTIJK 

PRAKTIJK 

Verbeter je 
thuisnetwerk 

Een einde aan je 
wachtwoordproblemen 
Met af die sociale netwerken. e-maildiensten. webshops en andere 

sites waar je kunt inloggen. is het nog best lastig om te onthouden 

welke wachtwoorden je allemaal gebruikt. Geen nood. want LastPass 

neemt dit werk van je over. 

TEST 

Het perfecte 
mediacenter 
Alles op alle apparaten afspelen: we leggen uit hoe je een 

perfecte mediacentrale maakt. waarmee je op je pc. smart

phone. tablet en televisie van al je films. foto's en muziek kunt 

genieten. 
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TREND 

Maken \computers 
ons dor? 
Navigatieapparaten. spellingscontroie. Googie. Outlook

agenda - we hoeven
l 
nergens meer over na te denken. 

want dat doet de computer voor ons. Maar wat doet dat 

met onze hersenen? Worden we dommer als we al het 

denken aan digitale media overlaten? 



B ESCH E RM 
J E  KI N D E R E N  
als ze de online wereld verkennen 

�g Geef toega n g  tot websites en a pps die j ij geschikt v indt 

e Bepaal  hoe la ng, welk apparaat gebru i kt mag worden 

80 M o n itor berichten v ia  Facebook en Android-toestel len 

� H ou d  met GPS de locatie va n je k inderen i n  de gaten 

.&. O n tvang d i rect meld i ngen van onvei lige a ctiviteiten 

kaspersky.nl 
Geschikt voor PC, Mac, iPhone, 

I pad en Android toestellen 
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