
6

Windows 10 Anniversary Update
Ruud Uphoff

Het is bijna zover!Windows 10 wordt in juli vernieuwd.De exacte datum staat niet vast,
maar als ik het info-display in de laatste preview mag geloven, staat de maand juli wel vast.
En als het echt om een verjaardagsfeestje gaat, zou het de 29e moeten zijn. Sensationele
wijzigingen? Dat zal iedereen anders ervaren, afhankelijk van hardware en locatie.

Helaas, voor het Neder‐
lands taalgebied nog steeds
geen Cortana.

Ook zonder aanraakscherm
heb je niet zoveel aan
prachtige en deels zeer
welkome nieuwe zaken,
ook al is de grote hoeveel‐
heid kleine veranderingen
best zeer waardevol.

Laten we daarom eerst
eens zien wat voor ieder‐
een nieuw is.

Het menu start

Ja, stel je voor dat het eens niet over dat startmenu zou
gaan! Onze ‘bonte hond’ sinds Windows 8. We gaan, zonder
het fraais van Windows 10 prijs te geven, een stapje terug
naar de functionaliteit van Windows 7, want de volledige al‐
fabetische lijst van apps staat nu in het menu.

We waren jarenlang gewend om onderaan, naast afsluiten
ook afmelden te kunnen kiezen, en hoera, dat is weer terug!
Nou ja, kijk zelf maar hoe het eruit ziet.
Wanneer je op het ‘Hamburger pictogram’ links bovenaan
klikt, verdwijnen het alfabetisch menu en het menu ‘Meest
gebruikt’, maar krijg je bijschriften bij het submenu, links
onderaan (inzet in de afbeelding).

In de ‘Tabletmodus’ krijgt het pictogram dezelfde functie,
maar nu verschijnen er twee extra pictogrammen die als ra‐
dio‐toetsen functioneren. Je kunt daarmee het tegelmenu
‘Vastgemaakte Tegels’ (zo noemt MS het) vervangen door
het schermvullende menu ‘Alle apps’ in drie overzichtelijke
kolommen. Daarmee hebben we terug wat onder Windows 8
nu wel bruikbaar was op een tablet.

Windows Ink!

Windows Ink laat je, op systemen met aanraakscherm, noti‐
ties en tekeningen maken met je ‘stylus’, de aanwijspen
voor tablet en telefoon. Zonder aanraakscherm zijn er be‐
perkte mogelijkheden met de muis.

Iedereen kent die bloknootjes van gele blaadjes met een
kleefrandje. Je maakt even een notitie en plakt dat aan de
deur van de koelkast of op je bureau. Daarvan bestaan ook al
heel lang digitale versies van verschillende auteurs, maar nu
maakt Sticky Notes vast onderdeel uit van Windows 10.

Je kunt de app afzonderlijk gebruiken, maar hij is verweven
met Windows Ink. Alleen zal je zonder aanraakscherm en
stylus, notities moeten invoe‐
ren vanaf het toetsenbord. In
de laatste update werkt ove‐
rigens de pen niet in Sticky
Notes. Bug, of ‘by Design’?
Het schetsblok is ook te ge‐
bruiken door te tekenen met
de muis en hetzelfde geldt
voor de mogelijkheid tekst op
het bureaublad te schrijven.

Microsoft Edge?

Ja, met een vraagteken! Ik
kan het ding nog steeds niet
gebruiken, want nog steeds is
Firefox de enige browser die
in staat is wachtwoorden te
onthouden als er geen gebrui‐
kersnaam wordt ingetypt.
Kinderachtig? Voor mij een
hot item want ik heb geen zin
om meerdere keren per dag
het zestien tekens lange
wachtwoord van mijn router
in te kloppen. Gewoon onbruikbaar.
Er is een begin gemaakt met het toelaten van extensies en
terwijl ik wil vertellen dat het allemaal nog erg pover is,
blijkt in de nieuwe previewversie het aantal flink gegroeid.
Het begint er nu goed uit te zien.
Bijzonder is de toevoeging om flash‐objecten te ‘bevriezen’.
Ik heb het nog niet kunnen testen, maar het zou op tablets
en de telefoons energiebesparend effect hebben. De gebrui‐
ker moet ze dan zelf starten (click to play). En dat is nu
weer iets ongerijmds, want of de marketingmaffia daar blij
mee zal zijn? Ik in elk geval wel, want reclame is tot daar
aan toe, maar dat idiote geflits is echt hinderlijk.
Webnotities maken gaat nu ook met gebruikmaking van
Windows Ink.

Biometrisch aanmelden

Met de juiste hardware, en dus op veel systemen nog niet, is
biometrisch aanmelden beschikbaar. We hebben het dan
over zaken als vingerafdrukken, gezichtsherkenning, etc.
Ook aanmelden met je favoriete foto wordt ondersteund.
We zullen in de toekomst naar dergelijke voorzieningen toe
moeten, want het aantal wachtwoorden dat een gebruiker
moet beheren rijst de pan uit. Maar onderschat ook hier de
mogelijkheden tot fraude niet. Vingerafdrukken, gezichten
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en zelfs iemands iris zijn na te maken. Een gecompromit‐
teerd wachtwoord kun je wijzigen, een vingerafdruk niet!

Verbeterde menu’s

Bladeren door de diverse instellingen? Je moet het echt ge‐
woon even doen! Het gaat om details die iedereen wel pret‐
tig zal vinden, maar vooral is de wens van velen om de don‐
kere menu’s te kunnen gebruiken nu door MS gehonoreerd.
Tot nu was daarvoor een instelling in het register bekend,
maar nu staan op het scherm waar je de kleuren instelt, ra‐
diotoetsen met het bijschrift ‘Kies een app‐modus’ en daar
kun je kiezen tussen de lichte of de donkere versie.

Ook beginnen
steeds meer
instellingen
uit het klas‐
sieke configu‐
ratiescherm
hun weg te
vinden naar
de nieuwe
menu’s, die
beter bruik‐
baar zijn op

aanraakschermen. In de update van november 2015 werd de
mogelijkheid van gekleurde titelbalk boven folders toege‐
voegd, maar helaas alleen in combinatie met de kleur van
taakbalk en menu. Microsoft luistert toch wel eens, want nu
kun je de kleur van de titelbalk afzonderlijk aan‐ of uitzet‐
ten.

Arrogant opdringerig Windows Defender

Ook na installeren van beter (betaald) antivirus, blijft Micro‐
soft ‘Windows Defender’ zich min of meer opdringen. Ik
wens die nonsens‐optie ‘Scannen met Windows Defender’ na
installatie door échte AV‐software niet te zien. Leverde dat
eerder een venster op met de mededeling dat de optie van‐
wege een ander AV‐programma niet beschikbaar was, nu
verschijnt het complete menu van Windows Defender; daar
kun je niets mee, tenzij je gebruik maakt van een nieuw
bedenksel. Je kunt nu Windows Defender, naast je andere
AV‐software, toch periodiek het systeem laten scannen.
Deze optie staat (gelukkig) standaard uit. Als je hem in‐
schakelt krijg je een ongelooflijk staaltje van ouderwetse ar‐
rogantie uit de koker van Microsoft te zien. Als je dit
voortreffelijke speelgoed, dat in elke serieuze AV‐test als
laatste eindigt, wilt gebruiken, moet je even die dure échte
AV‐software verwijderen ...

Nog steeds geen deugdelijke mailclient in de
Store

Het ding dat in Windows 10 is meegeleverd, is geen volwaar‐
dige mailclient. Op de pc kun je dat ondervangen door een
desktopapplicatie als bijvoorbeeld Thunderbird te installe‐
ren, maar op een tablet is dat niet handig werken vanwege
de kleine lettertjes op het aanraakscherm. Een deugdelijke
mailclient vereist geen Outlook, Yahoo of Gmail, maar is tot
in elk detail configureerbaar voor zowel POP3 als IMAP4.
Onder Android heb je een groot aanbod aan bruikbare mail‐
clients, zoals Aquamail en K‐9mail. Voor mij dus nooit een
Windows Phone zolang dit niet is geregeld.

Altijd weer die bugs hè!

Software zonder fouten bestaat niet, en met hier en daar
een foutje valt te leven. Ergerlijk wordt het pas als Microsoft

totaal niet van plan is sommige fouten nu eindelijk eens te
repareren. Was onder Windows 8 die koppeling naar ‘Home
net’ niet definitief van het scherm te jagen, in Windows 10
verschijnt dat irritante pictogram naar ‘Alle configuratie‐
schermonderdelen’. Het is niet te wissen, maar verdwijnt
weer een poosje als je het bureaublad ververst. Jawel, het
ding is er ook in de laatste preview nog steeds. Allen maar
rot vervelend.
In het logboek verschijnen deels nog steeds dezelfde
meldingen als in de oerversie. Sommige zijn niet echt van
belang voor de goede werking, maar laat die meldingen daar
dan weg! Een foutmelding in een logboek dient de attentie
van de gebruiker te hebben met als doel het probleem op te
lossen.
De fout waardoor RegEdit op sommige systemen bij een
zoekactie vastliep, geïntroduceerd in de november 2015 up‐
date, is wel verholpen. Het werd tijd, na een half jaar ge‐
klungel!
Sommige software zal na de update niet werken. Het aantal
gevallen is zeldzaam en de oplossing is simpel: opnieuw in‐
stalleren van het programma, maar het is wel gewoon fout.
De update wijzigt namelijk in het register (HKCR) de ge‐
gevens van sommige bestandsextensies.

XBOX en Freecell, Patience, etc.

Met Windows 8 verdwenen de Microsoft Games zoals Free‐
cell, Patience en Spider Solitaire. Geen nood, want al snel
verscheen op diverse stoute plaatsen op internet hoe je die
van Windows 7 of XP kon overzetten naar Windows 8. En dat
werkte tot nu ook voor Windows 10.
In Windows 10 2016 is die mogelijkheid actief geblokkeerd.
Microsoft heeft zelfs zijn voorwaarden aangepast om
‘Counterfeited’ (vervalste) software te blokkeren. Waarom
zou je dat ook willen? Aha, je wilt gewoon even een spelletje
Freecell doen zonder eerst door allerhande commercieel ge‐
schreeuw te moeten. Hoe dan ook, ik ben benieuwd of het
onschuldig digitaal geboefte hier nog iets aan doet, maar
met Microsoft Solitair Collection valt prima te leven, als je
de rotvervelende hints even weg klikt.
Microsoft geeft hoog op over de nieuwe mogelijkheden van
Xbox. Ik heb ze niet bekeken, want ik gebruik de pc voor
totaal andere zaken dan spelletjes, maar het zou voor de
ware ‘Gamer’ best leuk moeten zijn.

Windows Update tijdvenster.

Windows Update wordt nog opdringeriger. Het probleem is
simpel: tijdens mijn nachtelijke back‐upsessie dient Windows
Update volledig opgeduveld te blijven, dus onder geen voor‐
waarde mag de allerbelangrijkste back‐up in conflict zijn
met ongeacht welke geplande taak.
Nu kun je een venster instellen waarbinnen Windows Update
het systeem niet opnieuw mag opstarten, maar dat werkt
niet. Die herstart moet worden uitgevoerd altijd indien en
alleen indien de grote belangrijke ‘Ik de gebruiker’ daarvoor
het nietig nederig machientje opdracht geeft.

Wi‐Fi Sense?

Uit Wi‐Fi Sense is de mogelijkheid je internetverbinding met
vrienden te delen, verwijderd. Nee, de andere mogelijkhe‐
den blijven gewoon.

Meer informatie?

Het is niet mogelijk in dit bestek, niet meer dan een impres‐
sie, volledig te zijn. Terwijl ik dit afsluit komt op het Test‐
systeem de volgende preview binnen, met nieuws over
Cortana. En dat blijkt niet te werken.
Microsoft: Happy Debugging!




