
Na een mobiel bestu-
ringssysteem, An-
droid, levert Google
vanaf deze maand

ook een besturingssysteem
voor computers. De gigant gaat
daarmee de strijd aan met Mi-
crosoft, Apple en Linux.

Google zelf zwijgt – zoals al-
tijd – in alle toonaarden, maar
de lancering van Chrome OS
kan volgens ingewijden
worden afgeleid uit aller-
hande berichten over de
productie van laptops
die met het systeem
worden uitgerust.
Google kondigde
Chrome OS een jaar
geleden officieel aan.

Het besturingssys-
teem is afgeleid van de
eigen internetbrowser
die Google in 2008 uit-
bracht, Chrome. De code
daarvan is openbaar, zodat
softwareontwikkelaars er pro-
gramma’s voor kunnen maken.

Chrome OS komt als down-
load beschikbaar en kan op el-
ke computer worden geïnstal-
leerd. Daarnaast zal het sys-
teem door een aantal fabrikan-
ten, waaronder marktleiders
Acer en HP, worden voorgeïn-
stalleerd op laptops. Ook doen
berichten de ronde dat Google

een eigen laptop op de markt
zal brengen.

Chrome OS is een ‘licht’ bestu-
ringssysteem dat vooral be-
doeld is voor gebruik op net-
books (kleine laptops) en ta-
blets. In tegenstelling tot Win-

dows 7 en Apple OS X neemt het
minder ruimte in op harde
schijven en, bij gebruik, in pro-
cessoren.

De kern van Chrome is geba-
seerd op Linux, waarboven
Google zijn eigen bedienings-
mogelijkheden heeft gezet. Ge-
bruikers van de Chromebrow-

ser zullen blindelings de weg
kunnen vinden op het nieuwe
systeem, omdat de bediening
van het systeem naadloos over-
eenkomt met die van het inter-
netprogramma.

Alle functies van Google, zo-
als Gmail, Youtube, fotodienst
Picasa en Earth, zullen in het
systeem zijn geïntegreerd – ge-
bruikers hoeven er geen aparte

programma’s voor te openen.
Ook wordt met een aantal

aanbieders, waaronder Fa-
cebook, samengewerkt
voor dergelijke integra-
tie.

In hoeverre Chrome
compatibel is met ande-
re besturingssystemen,
is onzeker. In tegenstel-

ling tot Android – of de
iPad – werkt het systeem

niet met apps, maar met vol-
waardige programma’s. Het

merendeel daarvan bevindt
zich online – zo is online foto-
en videosoftware ingebouwd.

Het systeem zal vooral de slag
aan moeten met Windows, dat
op ruim negentig procent van
de computers in de wereld
draait. De verwachting is dat
dat vooral ten koste gaat van Li-
nux (minder dan twee procent
van de computers).
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meer kwijt

Amsterdam zoekt
Sinterklaas

1. intocht sinterklaas 100
2. club van sinterklaas 40
3. gedichten 30
4. horror 20
5. sinterklaasjournaal 20
Populairste zoekopdrachten
met ‘sinterklaas’ bij Google

Geen paniek; pingen
blijft mogelijk. Black-
berry heeft de vooral
bij scholieren popu-

laire mogelijkheid om onder-
ling gratis tekstberichtjes te stu-
ren in zijn nieuwe modellen
zelfs uitgebreid.

Van de Blackberry Bold –
waarvan er vorig jaar meer van
werden verkocht dan iPhones –
verschijnt deze maand in Ne-
derland een nieuwe versie, de
Bold 9780. In vergelijking met
zijn populaire voorganger heeft
het toestel wat meer geheugen
en een betere camera (vijf me-
gapixel). Het vertrouwde toet-
senbordje is onveranderd ge-
bleven en zijn scherm is nog
steeds niet aanraakgevoelig.

Grootste vernieuwing is dat
het toestel werkt met de nieuw-
ste versie van Blackberry’s be-
sturingssysteem. De menu-in-
deling en bediening is in Black-
berry 6 makkelijker geworden.
Een uitgebreide notificatiebalk
toont nu ook push-notificaties
van applicaties, sociale netwer-
ken en nieuwssites.

Gebruikers van de Hyves-ap-
plicatie voor Blackberry kun-
nen zo bijvoorbeeld makkelij-

ker met Hyves-vrienden com-
municeren. De zoekfunctie
werkt nu in sms’jes, mails,
adresboek en het toestelgeheu-
gen tegelijk, net als in veel nieu-
we smartphones.

Het adresboek geeft per con-

tact een overzicht van alle inter-
actie met die persoon. Ook is de
webbrowser veel sneller gewor-
den. Blackberry’s webbrowser
was tot voor kort minder goed
dan die van de concurrentie.
Blackberrygebruikers hebben
nu vijf thuisschermen tot hun
beschikking, die iets uitgebrei-
der zijn dan de rijtjes kleine ico-
nen die Blackberry voorheen
toonde.

De tweede nieuwe Blackberry
is de Torch (foto), die op het eer-
ste oog alleen een aanraak-
scherm heeft. De vorige Black-
berry-modellen met alleen
touchscreens waren geen groot
succes, waardoor de Torch nu
een combinatie van touch en
toetsen heeft.

Waar Blackberry moet nog
een inhaalslag moet maken, is
in het aanbod aan extra appli-
caties. Voor de Blackberry zijn
inmiddels ruim tienduizend
verschillende programmaatjes
te downloaden. Dat is nog
steeds verwaarloosbaar, verge-
leken met de driehonderddui-
zend Apple-apps en honderd-
duizend Android-toepassingen.
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Made in Holland

Mee eens. De stroom tablets die mo-
menteel uitkomt begint tsunami-vor-
men aan te nemen. Toch eentje nog
dan, omdat het de eerste tablet van Ne-
derlandse makelij is: de Ambiance.
Draait bovendien onder volwaardig
Windows 7, zodat er volwaardige pro-
gramma’s op geïnstalleerd kunnen wor-
den. Voor 599 euro.
www.ambiancetechnology.com

mobiel blackberry

Elsevier

Elsevier heeft heeft zijn digitale archief
online gezet. Sitebezoekers kunnen alle
uitgaven en artikelen van het tijdschrift
die sinds 1945 zijn verschenen, bekijken
en doorzoeken. Eerder was het Elsevier-
archief van 1891 tot 1940 al toegankelijk
gemaakt. In totaal gaat het om 430.000
pagina’s die alleen toegankelijk zijn
voor abonnees van het weekblad.
www.elsevier.nl
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mensen op een ‘oude peeskamer’
aan de Brouwersgracht. Dat aantal
wil hij graag zo houden: “Ik heb lie-
ver een klein team van geweldige
mensen dan een groot team van
goede mensen.”

Het bedrijf draait nog geen
break-even, maar moet bin-
nen een jaar ‘zeker winst

gaan draaien’. Een uniek gegeven
volgens Fountain: “Winst maken
met een online dienst in plaats van
uurtje factuurtje te vragen, dat is in
Nederland best bijzonder.” Boven-
dien zijn er in de toekomst alleen
maar meer mogelijkheden: “Het
aantal adresboeken neemt alleen
maar toe, dus het probleem blijft be-
staan.”

Al geeft de internetondernemer

toe dat Soocial het probleem nog
niet helemaal heeft opgelost: “ We
hebben het synchroniseren en het
maken van automatische backups
nu opgelost. Het volgende onder-
deel is dat je adresboek automa-
tisch nieuwe gegevens van je vrien-
den ontvangt. Je hoeft dan hele-
maal niets meer te doen om de
meest recente informatie van je con-
tacten bijgewerkt te hebben. Dat
doet Soocial voor je.”

Over een aantal jaar gebruikt ie-
dereen Soocial, Fountain is ervan
overtuigd: “Net zoals de meeste van
ons nu niet meer zonder mobiel
kunnen, zal hetzelfde opgaan voor
Soocial. Dan kun je je niet eens meer
voorstellen hoe je het zonder deed.”

www.soocial.com
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