
Op de Intel-processor in de Mac draaien
Windows XP en Vista als een zonnetje,
maar lukt dat ook met Windows 7, de
jongste telg van de Miclosoft-familie?
En wat is de beste manier om van beide
computerwerelden te profiteren: naast
elkaar of met elkaar?

Bert Rozenberg

r zijn grohveg twee maniercn om
Windows op je Mac te gebruiken.

De eerste optie richl ie comPuter
gewoon in als een pc. Direct bij hct
opstarten neemt Microsoft va1-Iaf de
harde schi j lJe t r - ,uut ic"  tn handcn. Het
Applc gevoel bcperkt zjch ltu tot de
kast, de muis en het toetsenbord. Ben
je klaar met de pc en is het t i jd voor de
\4ac, dan moet je de muchinc opnieu
staften.
Bij dc tweede
methode staal de
syslemen nlqt met
de rug naar elhaar
toe, maar wcrken
ze min ol meer
samen. Je actrveerl
Windows binnen
een vensler vanult
Mac OS X en andere
programma's blijven
gewoon actief. Of je
het meeste protlteeft
van een tweede
virtuele computer ol
juist van een pc in
een Mac behuizilg,
hangt af van de rcl
die Windows in je
levcn speelt.

Naast elkaar: Boot Camp
Om op te kunnen staften met zowel
Windows als Mac OS X. heb je e igenliik
twee harde schijven nodig. Op de ene
zet je het besturingssysteem van Apple
en op de andete dat van Microsoft.
Denk nu niet dat je iMac, MacBooh of
Mac mini vanwege zijn vaste intemc
harddisk afualt: dic verdeel je gewoon in
stukken. Boot Camp assistent neemt dlt
hlusjc graag voor ziin rehening. In een
paar stappen maal<t het prograrnma de
Windows-paftitie aan. Plaats ven',olgcns
de cd of dvd van het andere bcsturings
sycreem en na een hersran act i reen ie
Mac dc windows installer.
Weet je dezc procedurc tot een gocd
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einde te brengen, dan zie je Windows
in beeld komen. Maar daarmee ben
je er nog niet. Een besturingssysteem
praat nameliil< niet rechtstreeks met
de hardware. Het iaat zich veftegen-
woordigen door stul{jes software die
speciliel< zijn geschreven voor de video
lGat, toetsenbod, harde schijf, usb
pooft etccten: d.e zogehelen driaers.
Voor Mac hardware heeft Windows
die niet. Op de installatie dvd van
Snou Leopa"d slaat ecn apane pani l ie
met h( l  roud/akel i j l (e malcr iar l  \ool
Windows 7, maar de verzameling is
niet compleet. Macs die in 2006 zijn
aallgeschall, val]en op het moment van
schrijven nog buiten dc boot. Apple
heell beioofd dit voor 2010 op te Lossen.

Vervuiling
Windows heeft dus tijdens de installatie
materiaal nodig van je Mac OS X dvd.
Het systeem staft de door APPIe
geschreven installer en na afloop zet

ool< Windows 7 de hatdu/are van de
Mac optimaal in. Apple laat het daar
nicr  b i j :  d i r  pakket 'chuih al ler lc i  'oh
nare cr  dr ivers op ie hardJisk uaar i r
helemaal niet om gevraagd hebt. Een
programma om je iPod te vullen, zelfs
als je gecn iPod hcbt. Een pakket om
je iPhone te beheren, zclfs als je een
Nokia bezit..Je ziet iTunes, QuickTime,
Bonjour en Salbri verschijnen. Een deel
van di t  a l le"  ) lan aulomarisch eF con-
sumeeft dus processorli jd, oo1< als je ze
onder Windows nooit gcbruikt.
Het hele installatieproces ncemt
slechts een kwaftieftje in beslag. Het
verwijderen van de ongewaagde extra's
kost een half uur en dan ben jc er nog
niet vanaf. Hct Apple programma dat
regelmatig controleeft of er updates
zijn, verlelt jc eike heer opnieuw
dat het belangrijl< voor je is om het
beheerprogramma voor de iPhone
te installeren. Zelfs de mcest relaxtc
Windows-gebruiker schreeuwt al
sncl ' Apple! uerschuilde, get lost,
f or sain d in gsp un k t, ka to am ist a,
saanire, aerdtuijn, fuga! ! '
Je kunt Software-update onder
windows vertellen dat het nooit naar
updates hoeft te zoeken. Dat levert
natuu r l i j l< u el  een r is ico op als er eel
veil igheidslck in de ddvers opduikt.
En verder? Ie doet wat je wilt met
Windows. Zodla je er genoeg van hebt,
start je weer op met de Mac-partitic.

Met elkaar: virtuele machines
ICes je tijdens het opstarlen liever
niet tussen Mac OS X of Windows,
dan helpt de vidualisatietechniek van
de hujdigc Intel-processorc je verder.
De chip bedicnt op verzoek meerdcre
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Resident Evil toont aan dat de test-iMac m€t Boot Camp goed meekan als machine voor



Je kunt de viduele pc's tot in detail instellen.

besturingssystemen tegelijk. Elke naar het beeldscherm schrilven, valt er
moderne Mac druait zonder problemen weinig meer te zien.
gelijktijdig Mac OS X, Windows, De oplossing ligt voor de hand:
ClearOS, Ubuntu, CentOS, Fedora Mac OS X beheeft als belansriihsre
en dergelijke. De enige vraag in deze besturingssysteem de hardwire. Een
spaghetti van systemen is de aansturing VirtuaL Mqchine Manager (YMM)
van de andere componenten:wie is de activeet de andere systemen en
baas over videokaart, netwerkkaarl, bemiddelt bii de instructies van deze
geluidchip, muis en toetsenbord? viftuele computers. De technologie is
Als alle kandidaten tegelijk informatie behoorlijk complex, maar als gebruiker

Boot Camp zonder assistent
Apples hulpmiddel voor de installatie van Windows werkt alleen op een standaard Mac
met 66n harddisk die uit 66n partitie bestaat. Als je configuratie anders is, kun je het
volgende stappenplan uitvoeren:
. Staft de Boot Camp-assistent en druk de installatie, en configuratiegids af.
. Sluit de assistent daarna weer.
. Zorg datje een volledige backup hebt.
. Start Schijfhulpprogramma.
. Selecteer de harde schUf (intern of extern) waaropje ruimte voor Windows witt
maken. Kies het tabblad Partitioneren en je ziet een overzicht van de aanwezige
partitie(s). Om ruimte te maken voor een nieuwe partitie, dien je een bestaande
partitie te verkleinen. Dit doeje door de rechter onderhoek van het partitieveld met
de muis vast te pakken en omhoog te slepen. Klik vervolgens op het plusje om een
nieuwe partitie toe te voegen.
. Selecteer de nieuwe partitie, geef hem een naam en zet de structuur op
r\.4s-Dos (FAT).
.  Kl ik oo de knoD 'Pas toe'.
opgeletl Schijfhulpprogramma verteltje voor de zekerheid wetke acties hij gaat
uitvoeren. Let erop dat hij nergens aankondigt dat hU een partitie zat wissenl ls hij dat
toch van plan, dan hebje 66n van
de vorige stappen niet correct uit-
gevoerd. Breek de partitionering
af en begin opnieuw.
. Bevestig de acties 'De grootte
van een partitie veranderen' en
'Een partitie toevoegen' met een
kl ik op Part i t ioneer.
. Plaats de cd of dvd met
Windows en start het paneel
Opstartschijf van de Systeem-
voorkeuren. Kies de cd/dvd uit de
Ii jst en kl ik op'Herstart. . . ' .
. Ga verder met de instructies uit
de installatie- en configuratiegids.
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Schijlhrlpprogramma ma€l de rulmte tijdens het
partitloneren anders verdelen, maar nieis wlsgen.

Veel usLapparaten moeten kiezen: luisteren ze 6aar je pc of
naar Mac OS X?

merk je daar niets van. Met een dubbele
muisklik verschijnt het bureaublad van
Windows in een venster.
Er zijn drie bruikbare Viftual
Machine Managers voor Mac OS X
op de markt: VMware Fusion,
Panllels Desktop en VirlualBox van
Sun Microsystems. De jongste versies
van VMware en Parallels kunnen de
64-bitstand van Snow Leopard aan.
Voordat je het efira bestudngssysteem
installeerl, moet je de manager de
viftuel0 computer laten inrichten.
Hoer eel geheugen van je Mac offer jc
op voor Windows? Hoeveel RAM k jgt
de vituele videokaart? Welk deel varr
de processor mag de gast gebruiken?
De standaardkeuze is meestal een goed
begin. Bevalt een instelling toch niet,
dan wijzig je die achteraf.
Alleen de indeling van de harde schijt
leg je voor de hele levensduur van
je virluele pc vast. Heeft je Mac een
Boot Camp-paftitie, dan kunnen
VMware Fusion en Parallels Deslftop
dic gebruiken. Het altematief is een
virluele harde schijf: een bestand
dat zich aan Mndows als harddisk
presenteerl. De grootte bepaal je zelf.
Naar keuze reseNeer je de opslag
capaciteit direct of pas als er ruimte
nodig is. Bij de tweede optie groeit het
bestand mee met de waag- Dit neemt
ninder ruimte in beslag, maar werkt
wel iets trager. Verder hrijg je de keuze
om het harddiskbestand op te delen in
kleinere eenheden. Dat is met name
handig als je wilt dat Time Machine er
een bachup van maakt.

Virtuele drivers
Na het instellen van de virtuele machine
en het aanmal<en van de virtuele harcie
schijl is het installeren van Windows
een fluitje van een cent. Je hoeft je geen
zorgen te maken over ddvels: de Virtu,
al Machine Managers rcgelen dat hele
maal zelf. Direct na installatie staat het
nieuwe systeem voor je klaar, inclusief
netwerl<verbinding. In de meeste geval-
len werkt je printer meteen. Onderdelen
als de ingcbounde camera. Bluclooth
adapte! Wili-|aaft en usb apparaten
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zijn niet in staat naar twee kapiteins te
luisteren. Per appanat kun je aangeven
wie de overhand l(Iijgt.
De prcgrammeu$ van de viftuele
computers leveren d veIS om
bestanden en mappen van je Mac
naar het Windows venster te slepen
en ande$om. Ook het klembord is
onder beide systemen beschilibaar.
Ituippen onder Mac OS X en plakken
in windows verloopt naadloos. Mappen
delen werkt al net zo eenvoudig. Het
is zelfs mogelijk om je thuismap van
Mac OS X aan te wijzen als de basis
voor je Windows-documenten en instel-
lingen, al is dat meestal niet aan te
raden. Van het drietal VMM-pakketten

blijft VidualBox op dit onderdeel
achter. Bestanden slepen is er niet bij.
VMware en Parallels hebben nog extm
mogelijkheden en functies; te veel
om hier allemaal te beschrijven. In
het algemeen leveft Parallels Desktop
de meeste functionaliteit en haalt
VMware Fusion de hoogste snelheid.
Vift ualBox hobbelt achteraan.
We hielden Windows op je Mac
eerder tegen het licht in MacFan.74
en 78. Sindsdien hebben Apple en
de programmeurs van de viftuele
compute$ vooruitgang geboel(. Apple
laat je na het opstaten van Windows
toch de harde schijfvan je Mac
raadplegen en andersom lul(t het ool<.

in Mac OS X mag je gewoon bladeren
door de bestanden op de Windows
paftitie van Boot Camp. Om er nieuwe
infomatie aan toe te voegen, heb
je onder Tiger en Leopard een extra
systeemerlensie nodig. Die trel je aan
op MacFanCD.86, net als het gratis
pakhetje NTFS Mounter dat hetzelfde
doet voor Snow Leopad. Nog een tip
voor wie de pc-paftitie juist niet wil
zien: zet vanuit Windows een punt voor
de naam van de C-schijf.

Snelheidsperfectie
Om de prestaties te meten, installeerden
we de programma's op een iMac uit
voorjaar 2009 met een 2,93 GHz Intel

!40

105

1100

825

550

215

0

Internet Explorer doet na Instatlatie aanbevellngen over het downloaden
van extra comoonenten.
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t Boot Camp 3 Fusion 2

cPu score CrystalMark PassMark

Fusion 364 bit  I  Paral lels 4 I  Paral lels 5 32 bit  @ Paral lels 5 64bit

VirtuatBox struiketde over atte tests; Parattels Desktop 4 kon de Crystalltlark.test niet aan. Vermenigvuldig de getallen bij de C.ystalMark-test met

looo voor de we*elijke cijfers. Parallels Desktop 5 kwam te laal binnen om de PassMark-test nog uit te voeren.

Echt nieuw of Vista op herhaling?
Wie de berichtgeving over het andere platform een beetje heeft
gevolgd, weet dat Windows 7 moet slagen waai voorganger Vista
faalde: een goede update bieden aan pcgebruikers die zich nu nog
thuis voelen bij het verouderde XP
Vanaf de installatieprocedure merkje dat alles inderdaad een stuk
soepeler werK. De weergave van de voor€ang beperkt lvlicrosoft tot
percentages. Een onder l\4ac OS X voorkomende ergernis, waarbu
Appleje soms een uur lang laat zien dat het nog maar 66n minuutje
duurt voor de installatie klaar is, hebben we bij Windows 7 dan ook
niet meegemaalt.
Bij het systeem zitten opvallend weinig programma's. De Europese
vefsie laatje kiezen uit de gangbare internetbrowsers en daarna
biedt l\4icrosoftje online hvee bundels aan: Live Essentials bevat
Messenger, Windows Mail, Wrlter, Photo Gallery, Movie Maker,
Family Safety en Toolbar. Verder krn je lvlicrosoft Security Essentials
binnenhalen om schadelijke software en indringers tegen te houden.
Windows Mail is een robuust emailprogramma met meer mogelijk-
heden dan Safari. Behalve email en rss_feeds leest het ook
nieuwsgroepen en het biedt direct toegang totje (online) agenda
en adresboek. l\4et uitgebreide routines tegen spam, virussen en
andere malware kunje zelfs bepalen datje geen post uit buvoor-
beeld Rusland wilt ontvangen. Ook de vormgeving van het pakket

mag je bijstellen.
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Core 2 Duo processof 4 GB RAM en
een NVIDIA GeForce GT 120 video
kaaft. Bij Microsoft haalden we de
32-bit versie van Windows 7 Ultimate.
Vier toonaangevende testproglamma's
maakten duidelijk dat je het snelste
systeern cre€ert door de Mac dircct
met Windows te laten opstarten.
VMware Fusion benadet deze
snelheidsperfectie behoorlijk.
Opvallend is wel dat de 64 bitveruie
slechter scoorl dan zijn voorganger.
Parallels Desktop tounr minder lraaie
cijfers. De CrystalMark test weigerde
bij versie 4 dienst. omdat de viduele
\ ideol(aad geen mld wisr mct de drie-
dimensionale testpatronen. De net
uitgebrachte versie 5 heeft daar geen
lasr van cn scoon ook ;c ls beter bi j  dc
andere meetprogramma's. Vift ualBox
liet ons bij alle testen in de steeh. Zodra
de benchmarks de gfafische kracht
probeerden te meten, crashte het.
Wanneer snelheid onder Windows
niet je ee$te doel is, kies je waar
schijnlijk voor het gemak van een
viftuele pc. Die combineeft alle voor
delen van Mac OS X met toegang tot
het andere plattbrn. Dat werkt snel
genoeg en het bedieningsgemak is
pdma. De vituele conputers bieden
je zel{s mogelijkheden die je niet
hebt als je volledig in Windows staft.
De bclangr i iksre is de snapshorfuncr ic

Wih u het volgende progbmma En en onbekdde

'ritgever 
testaan wirigingq aar d€ze .mputs aan te

die een soorl backup maakt. Als je aan
het experimenteren slaat met Windows
en er gaat iets fout, wat niet ongebrui-
helijk is, dan keer je eenvoudig ter-ug
naar de vorige toestand van het systeem.
Bij VirtualBox maak je met de hand
een snapsnot voor Je proeven neemt_
Parallels Desktop en VMware Fusion
doen dit desgewenst automatisch
volgens een schema. Parallels biedt als
extra no9 de Ltndo-disft. In deze stand
schrijf je veranderingen aan de 'harde
schijf'van Windows naar een tijdelijke
buffer Op het moment dat je de viftuelc

l  r "*" Ia - '

Een waarschuwing onder virtuatBox. Windows 7
vehoedt dat het benchmarkprogramma iets pro-
beert dat schade aan kan richten.

pc alsluit, vraag het progranma of je
alle veranderingen in 66n keer door
wilt voeren, of dat je de schijftoch
maar liever in de originele slaat laat.

Mac-gebruikers zoeken vergeefs naar iets dat |tld op slimme post,
bussen. Microsoft komt niet verder dan een lijst meI euick Vjews,
maar die mag je zelf niet aanpassen.
De andere progfamma's van Windows Live Essentials zijn ook heel
behoorlijk en eenvoudig te bedienen. De meeste tofgaat naar de
nieuwe lnternet Explorer Nu Microsoft vanwege de aanhoudende
instructies van eurocommissaris Neelie Kroes echt moet concur-
reren met browserfabrikanten, hebben de programmeurs zichtbaar
hun bestgedaan. lE vraagt beleefd naarje voorkeuren en als je
niet de standaard volgt, bepaalje zelfwelke zoekmachineje het
beste vindt, watje openingspagina moet zUn en welke ptuginsje wilt
activeren. Zo hoort een vriendelijke browser zich op te stellen.

Schuiven en schudden
Windows 7 presenteert ook niellwe snu0es in het besturings-
systeem, Een paar daarvan zUn zo handig dat Apple ze best mag
kopidren. Net als in Snow Leopard kun je alle open vensters van
een programma zien door met de muis op het symbool van de
applicatie in de taakbalk (Dock) te klikken, maar Windows 7 geeft
je altjjd een miniatuurweergave en pluld ook de tabs van een
bfowservenster uit elkaar. Beweegje een venster naar de rand van
je monitor, dan springt het zo in de houding dat het precies een hatf
beeldscherm in beslag neent. Wanneerje twee documenten wilt

vergeltken, sleepje de partner naar de andere rand. Opgeruimde
types pakken een venster met de muis beet en schudden even: alle
andere versters verdwijnen direct ,lit beeld.

Vergeten vinkje
Op bijna alle fronten is Windows 7 wat Vista had moeten zijn. Het
loopt lekker soepel, ziet ergelikt uit en heeft handige snules.
Maar op het onderdeel Gebruikersaccountbeheer heeft N4icrosoft
de uitdaging laten liggen. Vista eist bij elk wissewasje dat invtoed
op het systeem zou kunnen hebben toestemming van de gebruiker.
Windows 7 kan het veiligheidsniveau en daarmee het aantal
meldjngen terugschroeven met een schuite. Maar het is de vraag
of die secutilyslderin de behoefte voorziet. Als je een programma
start dat wijzigingen in het systeem aan kan brengen, dan witje
daar natuurlijk eerst toestemming voorgeven. Maar d;e vraag moet
je niet week ln, week uitvoor hetzelfde programma voorgeschoteld
krugen. Het vinkje 'Vraag niet opnieuw' is Microsoft vergeten en dat
is een gemiste kans.
Al met al kunnen we Windows 7 geen directe bedreiging voor
1\4ac OS X noemen. Mogelijk slaagt Microsoft.-er wel in het aantal
switchers terug te dringen en zo Apple scherp te houden. En daar
profiteert uiteindeliik iedereen van.
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De schuif van Gebruikercaccountbeh€er kent vief standen die altijd voof elk
progfamma gelden.

Dc T cruele luesrc rd van \ , \  i r rdur ' r .  b l i j t t
bewaarcl t i jdens het afsluiten cn dat
scheelt opstatt i jd. Ic pc staat er binnen
ee r  paar recorrdcr '  $ecl  ncr zo b" i , l '  ie
hem eerder achtcrl iet.  Het l i jkt bi ina op
ontwaken Llit sluinel-Stand.

Meer beeld
De vil.tuele computers lcggcn de
windows desl{top op een cleel van
jc bureaublad en daarbinnen stan je
programrra's in hun eigen vcnster

Onze trouwe donateurs
weten ondertusen wel dat
Klokhuis al28jaar voor hen
klaarstaat met elk kwartaal
een Klokhuis Magazine
met veel interessante
artikelen met gratis cdldvd
met veel software, ook in
2010 drie keer een lande-
li jke AppleDag, regionale
bijeenkomsten, aantrek-
keli jke aanbiedingen van
o.a. Apple en uitsluitend
voor donateurs, cursussen
en workshops, reparatie-
dienst voor hardware,
software bestelseryice en
een helpdesk voor vragen
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dagl Voor maar € 30.- per
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website: www.klokhuis,nl

Nieuwe locatie Appledagen

M.i.v. 2009 worden de
Annla. lAopn 
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nieuwe locatie gehouden:
H,F. Wittecentrum
I janr i  nr  rn r . rn la in 4

3731 CL de Bilt, zie ook:
http ://www.hfwitte.nl
en het laatste Klokhuis
Magazine.
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Zo benut je
bepaald niet de
volledige opper
vlal(tc van je
beeldscherm.
Hcb je daar rvel
behoette aan,
dan zet je de vit
tuele computer
op fLt l l  screel1.
Onthoud wel de
toetsencombinatie
orn weer terug
te schakclcn,

wal-rt je Nlac progiammah zijn in dczc
stand lastig te bereiken. Nog handiger
is dan ook de optic om het bureau
blad van Windows helcmaal buiten
beeld te laten: je geell alle Microsott-
p' oSra n rnri l \ deu oor hrr \ i luc r en >tc_.
VifiualBox noemt dit de SeamLess-
Mode. in VMwarc Fusion heet hct
Llllity cnbll Parallels Dcsktop clraagt
het de naam Col1erctrce. Dc laalsre
Irccll nog een extra grapje Modality
verkleint hc1 complete pal{l{et tot een

minivenster, zondcl dat Windows hcl
doorhcclt. Dit is icleaal a1s je een oogje
in het zejl wilt houden ter-wij l dc pc een
lang.lurige taak uitvocrt.

Conclusie
Een winnaar aanwijzen is moeil i jk.
De snelste Windows-plestaties haal
je via Boot Camp. Bijkolt'icnd voor-
deel is ciat ie daar, buiten Winclorvs
zclI, geen extra geld voor uit hoefl tc
trekl<cn. VirtualBox is net zo goedkoop,
maar scooft op ccn aantal zaken vcr
ondcr de maat. Toch l(an hct voor een
incidentecl windows-uitstapic ccn
gocdc oplossing zijn. VMware Fusion
en Parallcls Desktop bieden bcide
eel1 goecle viftuclc pc met enorm vecl
mogcli j l<heden. De eerstc is sneller en
de t\a'eede bctcr uitgewerkt. lc maakt de
al . \  ceing her be"t  zel I  Joor de Llcm,-,  tc
do$,nloadcn.
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6 MAART, 18 SEPTEMBER
EN 18 DECEMBER

26 krijg je het laatste nieuws van MacFan
dagelijks op je iPhone of iPhone touch:

-: 
--, - : .  : :  .  Surf  met Salar i  op ie le leroon naar:

i.macfan.nl
(let op: aLs ie'u-,!?!' aoor dit adrcs
typt, gaat het fout)

. wacht tot de pagina geladen is.

. Druk op het Plusknopje (+) onderaan
het scherm.

. Selecteer de optie 'Zet in beginschOrm'.

. ICes een titel voor je nieuwe icoon,
bijvoorbeeld'MacFan'.

. Drul< op de l<nop 'Voeg toe'.

Hct MacFan-icoon staat nu op de ecrstc vri je plaats
in je iPhone voor le klaar. Vccl plezierl
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