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Inleiding

W
ie vandaag een Apple-computer koopt, is hiermee niet

alleen de gelukkige eigenaar van een zeer duurzame en

betrouwbare computer, maar krijgt daarbij gratis het

besturingssysteem macOS Big Sur en diverse andere programma’s

meegeleverd. In dit boek leert u werken met de vele functies en

mogelijkheden van macOS Big Sur en de bijbehorende program-

ma’s.
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Afspraken in dit boek

Opdrachten en onderdelen in een programmamenu worden vetgedrukt. Op

deze manier geven we aan waarop u met de muis moet klikken of welk onder-

deel u met de muis moet aanwijzen. Ook knoppen, pictogrammen, menu-

namen en tabbladen worden vet weergegeven.

Wanneer het de bedoeling is dat u een keuze in een menu maakt, geven we dit

als volgt aan: Kies in Finder het menu Ga, Recente mappen, Programma’s en

selecteer de map Documenten.

Woorden in het Engels zijn cursief weergegeven: Plaats de muis boven het

zoekresultaat en er verschijnt een informatievenster (tooltip).

Opdrachten die u moet typen worden in een ander lettertype weergegeven.

Dat ziet er als volgt uit: Kies Finder, Ga naar map en typ ~/Library in het

invoerveld.

De namen van macOS

Om de verschillende versies van Apples besturingssysteem eenvoudig te kun-

nen onderscheiden zijn ze, behalve van een versienummer als 10.13, 10.14

enzovoort, tevens voorzien van een naam. Eerdere namen waren bijvoorbeeld

OS X El Capitan en OS X Sierra. Bij de lancering van High Sierra ontdeed Apple

zich van de naam OS X, omdat die niet meer paste in de huidige softwarelijn

met besturingssystemen van Apple, met namen als iOS, watchOS en tvOS. Het

besturingssysteem voor de Mac werd daarom omgedoopt tot macOS.

Ofschoon de aanduiding OS X al uit de naam van Apples besturingssysteem is

verdwenen, heeft versienummer 10 het maar liefst vijftien updates volgehou-

den. De nieuwste versie, macOS Big Sur (een verwijzing naar een kuststreek in

Californië), is echter omgedoopt tot versie 11. Daar zijn meerdere redenen

voor te bedenken. Allereerst is de gebruikersinterface op diverse fronten radi-

caal aangepast waardoor macOS steeds meer overeenkomsten heeft met iOS

en iPadOS. De titel macOS 11 lijkt tevens de opmaat naar een nieuwe periode

voor Apple waarin haar zelfontwikkelde Apple Silicon-processor een centrale

rol zal spelen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Apple Silicon Mac

Apple stapt over van Intel- naar ARM-processoren voor de ontwikkeling

van alle toekomstige Mac-computers. De ARM-architectuur past beter

bij de toekomstplannen van Apple met nóg dunnere, stillere en ener-

giezuinigere Apple-apparaten. De overstap naar ARM verandert veel

voor de gebruikers, maar ook voor de appontwikkelaars. MacOS Big Sur

is er op gericht om de overstap voor beide partijen zo naadloos moge-

lijk te laten verlopen. Universal 2, Rosetta 2 en virtualisatiesoftware hel-

pen hierbij. De nieuwe versie van Xcode, het programmeergereedschap

van Apple, stelt appmakers in staat om apps te maken die zowel op

computers met een Intel- als ARM-architectuur werken. Dit maakt het

ook mogelijk om iOS- en iPadOS-apps te gebruiken op een Apple Silicon

Mac.

Nieuw in macOS Big Sur

Als u overstapt van een oudere macOS-versie naar Big Sur zal het ongetwijfeld

opvallen dat er weer een en ander is veranderd aan het uiterlijk van Finder.

Programmavensters zijn lichter en menu’s en dialoogvensters bieden extra wit-

ruimte om de leesbaarheid te verbeteren. Dialoogvensters worden voortaan

ook gedimd en in het midden van de app weergegeven. Het dock is transparan-

ter en hangt iets boven de rand van het scherm. De iconen zijn nu vierkant met

afgeronde hoeken, net als op iOS. Sommige onderdelen, zoals de navigatie-

kolom in een Finder-venster maken gebruik van extra kleur en de menubalk is

iets hoger en transparant. Het contrast van een menu past zich aan de kleuren

van het bureaublad aan.

Het gehoor wil ook wat, dus de systeem- en waarschuwingsgeluiden zijn even-

eens gewijzigd en ook het opstartgeluid is terug van weggeweest. Daarnaast

zijn er nog talloze nieuwe functies die niet direct zichtbaar zijn, maar wel dege-

lijk het functioneren van uw Mac verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld macOS-

updates worden geïnstalleerd op de achtergrond en beschermt Big Sur het sys-

teemvolume door de exacte lay-out van de vaste schijf in de gaten te houden

en in te grijpen bij manipulatie van buitenaf.

Widgets
In macOS Catalina namen we afscheid van enkele programma’s. Van Dash-

board bijvoorbeeld, een voorziening met handige widgets. Veel gebruikers

waren bepaald niet blij dat de voorziening plotsklaps verdween. In Big Sur vin-

den we widgets terug in Berichtencentrum. Widgets en meldingen worden

hierin gezamenlijk weergegeven en gegroepeerd per applicatie. U kunt direct
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in de widget reageren op berichten, uw favoriete podcast beluisteren, uw

agenda raadplegen en meer. U bepaalt zelf welke plek ze in Berichtencentrum

krijgen. De widgets zijn beschikbaar in drie verschillende afmetingen.

Big_Sur_Widgets_BerichtencentrumHet bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is een nieuwe functie in macOS die rechtstreeks afkom-

stig is uit iOS en iPadOS. Het nieuwe menuonderdeel maakt het mogelijk om

sneller toegang te krijgen tot veelgebruikte functies en voorzieningen, zoals de

instellingen voor wifi, Bluetooth, AirDrop, nachtmodus en meer, zonder Sys-

teemvoorkeuren te hoeven openen. U kunt instellen welke functies u in het

paneel plaatst. Menuopties die u het meest gebruikt kunt u vastzetten in de

menubalk waardoor u nog sneller toegang hebt tot deze onderdelen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Big_Sur_Bedieningspaneel_FinderSafari
De nieuwe versie van Safari – volgens Apple eigen zeggen de grootste Safari-

update ooit – bevat naast talloze zichtbare ook onzichtbare verbeteringen,

zoals een lager energiegebruik en een langere batterijduur op draagbare Mac-

modellen.

De gebruikersinterface van Safari bevat enkele subtiele aanpassingen en we

kunnen het uiterlijk van het startscherm nu personaliseren met items zoals

leeslijst, favorieten, iCloud-tabbladen, een privacyrapport en een achtergrond-

afbeelding. De nieuwe vormgeving van Safari zorgt ervoor dat u meer tab-

bladen tegelijk ziet. Als we de cursor boven een tabblad houden, verschijnt een

voorvertoning van de pagina.

Om de inhoud op een webpagina te vertalen, hebt u geen externe website

zoals Google Translate meer nodig, maar kan de pagina direct in Safari worden

vertaald vanuit – of naar – het Engels, Spaans, Chinees, Frans, Duits, Russisch

en Braziliaans-Portugees.

Safari-extensies hebben een eigen categorie gekregen in de App Store en zijn

daardoor eenvoudiger vindbaar. Ontwikkelaars kunnen ook extensies van

andere browsers aan Safari toevoegen. Safari vraagt de eindgebruiker overi-

gens nog altijd bij welke websites u een extensie toegang wilt geven. Safari

biedt ook nieuwe functies die helpen uw privacy te waarborgen tijdens het

bezoeken van websites. ‘Slimme trackingpreventie’ verhindert bijvoorbeeld dat

anderen uw surfgedrag volgen of hieruit profielen kunnen afleiden. Een nieuw

wekelijks rapport op uw startpagina laat zien hoe Safari uw privacy heeft

beschermd op door u bezochte websites. Klikt u tijdens het bezoek aan web-

sites op de bijbehorende knop in de Safari-knoppenbalk dan kunt u direct zien

welke ‘trackers’ Safari op dat moment blokkeert. Bij gebruik van iCloud-sleutel-

hanger waarschuwt Safari voortaan ook zodra bewaarde wachtwoorden in ver-

keerde handen zijn terechtgekomen en helpt u om deze gegevens te wijzigen.
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Big_Sur_Safari_Privacy_KnopBerichten
Het programma Berichten biedt ook diverse nieuwe functionaliteit, zoals

groepsgesprekken, vastgemaakte gesprekken die bovenaan in het venster van

Berichten worden geplaatst. Tapbacks, typindicatoren en recente berichten

verschijnen boven het vastgemaakte gesprek. Vastgemaakte conversaties wor-

den tevens gesynchroniseerd op andere Apple-apparaten die u gebruikt met

hetzelfde Apple ID.

U kunt ook direct antwoorden op specifieke berichten in een gesprek. Het oor-

spronkelijke antwoord wordt dan automatisch een nieuwe berichtenreeks. Zo

vindt u de antwoorden in een groepsgesprek voortaan veel sneller weer terug.

De optie Groepsfoto’s zorgt dat een groep eenvoudig herkenbaar is met

behulp van een afbeelding, zoals een foto, memoji of emoji.

Met de nieuwe optie, Vermeldingen, typt u een naam om eenvoudig aan te

geven voor welke specifieke persoon een bericht is bedoeld. Wanneer u in een

bericht wordt genoemd, wordt uw naam gemarkeerd. U kunt instellen dat u

alleen meldingen ontvangt wanneer uw naam wordt vermeld in een actieve

groep.

Het vinden van specifieke conversaties of bijlagen gaat ook weer sneller dankzij

een lijst met relevante gesprekken, links en foto’s.

Notities
Notities maakt het in deze nieuwe versie mogelijk om de lijst met vastge-

maakte notities uit te klappen of samen te vouwen. De zoekfuntie van Notities

toont de beste resultaten bovenaan. De Aa-knop biedt extra opmaakopties en

tekststijlen die u direct kunt toepassen op geselecteerde tekst van een notitie.

Ook de Continuïteit-camera is weer verbeterd zodat u scherpere scans met uw

iPhone of iPad kunt maken, die automatisch en nauwkeuriger worden bijgesne-

den en die meteen in de notities op de Mac verschijnen.

Herinneringen
Het doel van Herinneringen is zeer basaal, maar er valt natuurlijk altijd wel iets

te verbeteren aan de manier waarop we onze ‘kattenbelletjes’ maken en ont-

vangen. We kunnen nu herinneringen toewijzen aan personen met wie we lijs-

ten delen. De functie is handig voor een taakverdeling voor betrokken perso-

nen bij een project, het organiseren van een surpriseparty of andere situaties

waarin we met meerdere mensen samenwerken. Iedereen kan zo precies zien

wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en wanneer – en of – ze zijn uitge-

voerd.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Herinneringen geeft voortaan slimme suggesties met betrekking tot datums en

locaties op basis van vergelijkbare herinneringen die we eerder hebben inge-

steld. Aan de hand van de inhoud in een e-mailbericht geeft Siri nu suggesties

in Mail om een herinnering te maken. Wie veel herinneringen maakt zal ook

blij zijn met de optie om slimme lijsten eenvoudig aan te passen. De verbe-

terde zoekfunctie draagt bij aan het sneller vinden van de juiste herinneringen

doordat nu gezocht kan worden op basis van personen, locaties of door u toe-

gevoegde notities.

Dictafoon
U kunt gemaakte opnamen met Dictafoon nu in mappen bewaren. U kunt

opnamen nu ook snel en eenvoudig als favoriet markeren, zodat u ze later

makkelijk terugvindt. Opnamen die u met uw Apple Watch hebt gemaakt, alle

onlangs verwijderde opnamen en uw favorieten worden nu automatisch in een

eigen slimme map ondergebracht.

Dictafoon bevat in deze versie ook een functie om achtergrondgeluid en sto-

rende echo in de opname te verwijderen.

Foto’s
Foto’s heeft er eveneens enkele nieuwe functies en bewerkingsmogelijkheden

bijgekregen. Zoals de mogelijkheid om videomateriaal te bewerken. U kunt de

video roteren, bijsnijden en ook de bewerkingsfilters gebruiken. De retou-

cheertool gebruikt kunstmatige intelligentie om een foto van vlekjes, stofdeel-

tjes en andere oneffenheden te ontdoen.

Hoewel het terugvinden van een specifieke foto in veel gevallen prima werkt

met de beeldherkenningstechnologie in Foto’s, kan het gebruik van onder-

schriften – voorheen beschrijvingen – bij uw foto’s en video’s hier nog beter

aan bijdragen. U bekijkt en bewerkt onderschriften in het infopaneel. Als u de

functie iCloud-foto’s hebt ingeschakeld, worden alle onderschriften automa-

tisch gesynchroniseerd op alle andere apparaten waarop u hetzelfde Apple ID

gebruikt.

Foto’s stelt nu ook een nog relevantere collectie foto’s en video’s samen met

terugblikken. De videostabilisatie in de terugblikken is verbeterd en u hebt

meer keuze uit muzieknummers, waarvan de lengte automatisch aan de film

wordt aangepast.
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Kaarten
Kaarten maakt nu optimaal gebruik van het grote scherm van uw Mac, waar-

door u nog makkelijker een route kunt plannen. Een nieuwe functie zorgt dat u

een bestemming vooraf uitgebreid kunt bekijken. Wie een nieuwe plek zoekt

om te lunchen, winkelen of te wandelen, kan de door anderen samengestelde

gidsen raadplegen, maar u kunt ook zelf gidsen maken voor uw eigen favoriete

plekken en die met anderen delen.

Google Maps biedt natuurlijk al jaren Streetview waarmee we een uitgestip-

pelde route helemaal van tevoren tot in de details kunnen bekijken. Kaarten

biedt nu eindelijk ook de mogelijkheid om locaties op een dergelijke manier te

bekijken.

Big_Sur_Kaarten_RondkijkenKaarten toont voortaan ook hoogteverschillen, actuele verkeersinformatie en

meer. Zodra de optie in ons land beschikbaar komt, wordt het ook heel een-

voudig om uw perfecte fietsroute te plannen en deze naar uw iPhone te sturen

voordat u op de fiets stapt. De optie voor het bekijken van routes voor de elek-

trische auto toont nu ook de laadstations die u onderweg tegenkomt.

App Store
De App Store is een belangrijke schakel voor nieuwe software en updates. Het

is dus logisch dat Apple wil dat u zich veilig voelt op deze plek. De App Store

voorziet voortaan elke app van informatie over de wijze waarmee een app met

uw gegevens omgaat Net als bij etiketten op voedselproducten, weet u dus

eindelijk wat u mogelijk in huis haalt. Apple verplicht ontwikkelaars om u, voor-

dat u een app downloadt, zo transparant mogelijk te informeren of en hoe uw

gegevens worden verzameld.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Geen 32-bitsapplicaties

Sinds macOS Catalina (versie 10.15) ondersteunt Apples besturings-

systeem alleen nog 64-bitsprogramma’s. Voor gebruikers die afhanke-

lijk zijn van bepaalde 32-bitsapps kan deze ingrijpende verandering een

reden zijn om de overstap naar Big Sur niet te maken, of in elk geval te

wachten tot deze ‘oudere’ programma’s beschikbaar zijn in een 64-bits-

versie.

Voorkomen is beter dan genezen.

Als u voor het upgraden naar macOS Big Sur wilt weten of er 32-bitsap-

plicaties op uw Mac staan die u absoluut niet kunt missen, open dan

het menu Apple en kies hierin Over deze Mac. Klik op Systeemover-

zicht en hierna op Systeemoverzicht. Open het onderdeel Software en

klik vervolgens op Verouderde software. U ziet nu een lijst met alle

applicaties die verouderd zijn. Staan hier bepaalde apps tussen waar-

voor (nog) geen 64-bitsversie bestaat, neem dan contact op met de

maker van de software om te achterhalen of – en wanneer – er een

update verschijnt. U kunt natuurlijk ook achterhalen of er een alter-

natief voor de ‘oude’ app bestaat.

Big Sur installeren

U vindt de gratis update voor Big Sur met het programma App Store. Voor een

upgrade naar Big Sur moet uw Mac echter aan diverse voorwaarden voldoen.

Upgraden is mogelijk vanaf Mac OS X Mountain Lion (10.8) of hoger. Apple-

computers die geen gebruik kunnen maken van Metal 2 zijn niet geschikt voor

een upgrade naar macOS Big Sur.

De volgende Mac-modellen ondersteunen macOS Big Sur:

• iMac (2014 en nieuwer)

• iMac Pro (2017 en nieuwer)

• Mac Pro (2013 en nieuwer)

• MacBook (2015 en nieuwer)

• MacBook Air (2013 en nieuwer)

• MacBook Pro (2013 en nieuwer)

• Mac mini (2014 en nieuwer)

Minimale systeemeisen: uw Mac moet een 64-bitsprocessor bevatten (een

Intel Core 2 Duo of nieuwer). Vanaf versie OS X El Capitan 10.11.5 of hoger

hebt u minimaal 2 GB RAM en minimaal 12,5 GB vrije schijfruimte nodig om de
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update te kunnen installeren. Er is maximaal 18,5 GB vrije opslagruimte nodig

om de upgrade vanaf eerdere releases uit te voeren.

Hoe oud is uw Mac?

Wellicht hebt u geen flauw idee hoe oud uw Mac is. Kies in dat geval

het menu Apple, Over deze Mac, Overzicht. Naast de informatie over

de Mac die u gebruikt, wordt vermeld hoe oud het model is.

Big_Sur_Over_Deze_Mac
Vertrouwd met muis en toetsenbord

Voor wie nog niet zo lang met een computer werkt, leggen we eerst een aantal

basishandelingen met de muis en het toetsenbord uit. Zo raakt u snel ver-

trouwd met de grafische gebruikersinterface van macOS. Bent u hiermee al

helemaal vertrouwd, dan kunt u dit deel natuurlijk overslaan en direct naar het

volgende hoofdstuk gaan.

Muis in de hand
Als u de muis beweegt, ziet u een pijl op het scherm bewegen: de cursor. Soms

ziet u de cursor veranderen van het pijltje in een ander symbool. In dat geval

hebt u iets geselecteerd waarmee u extra functies tot uw beschikking krijgt.

Cursor kwijt?

Als u een hoge beeldschermresolutie op uw Mac gebruikt, kan het voor-

komen dat u de muisaanwijzer niet meer kunt vinden. Beweeg dan de

muis een paar keer snel heen en weer, om de muiscursor een paar

seconden te vergroten.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Selecteren
U gebruikt de muis onder meer om mappen, programma’s en bestanden op de

computer te openen en menu’s en dialoogvensters te bedienen. Als u één keer

op het icoon in de rechterbovenhoek – Macintosh HD – klikt, ziet u aan de

oplichtende randen en bestandsnaam van het icoon dat het is geselecteerd. Als

we het in dit boek hebben over het selecteren van een map, document of pro-

gramma, weet u nu wat er wordt bedoeld.

Blauw

Klikt u na het selecteren nogmaals op de naam van een bestand, dan

wordt deze blauw. De Return-toets geeft hetzelfde resultaat. Selecteer

een bestand, druk op de Return-toets en typ een nieuwe naam voor het

bestand.

Dubbelklikken
U opent mappen, programma’s en documenten door twee keer snel achter elkaar

op het icoon te klikken. Als er meer bestanden in de map staan dan er in het ven-

ster zichtbaar zijn, gebruikt u de schuifbalken aan de zijkant van het venster.

Scrollen
Om door de inhoud van een pagina of venster te navigeren, scrolt u met de

muis of via het trackpad. Scrol naar beneden om naar de inhoud van een ven-

ster of pagina bovenaan te gaan en naar boven om de inhoud onder in een

venster of pagina te kunnen bekijken. De bediening van uw computer sluit

hiermee helemaal aan op iOS, het besturingssysteem dat wordt gebruikt op de

iPhone, iPod touch en iPad.
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Afbeelding 1.6 U kunt ook de vaste schijf een nieuwe naam geven.

Afbeelding 1.7 Met de schuifbalken kunt u de inhoud van een venster geheel

bekijken.



Big_Sur_venster_schuifbalkenMet de standaardinstelling van macOS wordt de schuifbalk in het venster ver-

borgen totdat u het scrolwiel of het stuurvlak van de muis gebruikt, of met

twee vingers over een trackpad omhoog of omlaag veegt. Als u het verbergen

van de schuifbalken niet prettig vindt, verander dan de instellingen met Sys-

teemvoorkeuren, Algemeen. Selecteer in Toon schuifbalken de optie Altijd.

Trackpad

Bij de MacBook en MacBook Pro van Apple wordt geen muis geleverd,

maar gebruikt u een trackpad om alle muishandelingen uit te voeren.

Met speciale bewegingen, gestures genoemd, kunt u selecteren,

(rechts)klikken, scrollen, zoomen en bladeren, of toepassingen zoals

Mission Control en Launchpad activeren.

Bewegingen

MacOS Big Sur gebruikt bewegingen voor het trackpad, waarmee u de

computer nog intuïtiever kunt bedienen. Gelukkig is dit niet alleen

voorbehouden aan de bezitters van een MacBook. Het Magic Trackpad

van Apple kunt u apart aanschaffen. Het werkt hetzelfde als het track-

pad van een MacBook, maar is stukken groter. U verbindt het Magic

Trackpad draadloos met uw Mac met de Bluetooth-technologie.

Vergroten en verkleinen
Pas de grootte van een venster aan door de randen boven, rechts, onder en

links van het venster te selecteren en deze te slepen. Of selecteer de hoek

rechtsonder aan het venster en sleep hiermee om het venster te vergroten of

te verkleinen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Afbeelding 1.8 Aan u de keuze of u de schuifbalken standaard in het venster

wilt weergeven of niet.



Met de zoomknop, het kleine groene knopje linksboven in het venster, worden

vensters getoond in volledige schermweergave. Als er zich te veel bestanden of

mappen in een venster bevinden, verschijnen – afhankelijk van uw instellingen –

de horizontale of verticale schuifbalken, zodat u door de inhoud kunt scrollen.

Vensters maximaliseren

Als u de inhoud van een Finder-venster wilt bekijken zonder dat het

venster schermvullend wordt weergegeven, klik dan met ingedrukte

Option-toets op het groene knopje van een venster.

Vensters maximaliseren met dubbelklik

Het is ook mogelijk om de inhoud van een map in een Finder-venster

beter te bekijken zonder dat het venster schermvullend wordt wee-

rgegeven: dubbelklik dan op de titelbalk van het venster. Als dit niet

werkt ga dan naar Systeemvoorkeuren, Dock. Activeer de optie Klik

dubbel op titelbalk van venster om te en kies zoomen.

Minimaliseren
Geopende vensters die u later nodig hebt, verbergt u tijdelijk met de minimali-

seerknop (het gele knopje). Het venster verdwijnt hiermee met een sierlijke

bocht in het dock en verschijnt rechts van de andere symbolen.
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Afbeelding 1.9 De drie knoppen waarmee u elk venster – respectievelijk –

sluit, minimaliseert en maximaliseert.

Afbeelding 1.10 De vensterknoppen treft u aan in alle programma’s van

macOS. Met minimaliseren bergt u een scherm tijdelijk in het dock op.



Minimaliseren met dubbelklik

Een venster kunt u ook minimaliseren door te dubbelklikken in de

bovenste balk van het venster. U stelt dit in met de systeemvoorkeu-

ren. Ga naar Systeemvoorkeuren, Dock. Kies minimaliseren naast de

optie Klik dubbel op titelbalk van venster om te. Wilt u het geminimali-

seerde venster weer zien, dan klikt u erop in het dock, of klikt u in het

menu Finder, Venster op de vensternaam.

Sluiten
U sluit een geopend venster met het rode knopje (sluitknop) linksboven in het

venster. Het venster is dan echt verdwenen. Als u een venster van een pro-

gramma sluit, vraagt het programma – als dat nog niet is gebeurd – of u de

inhoud van het venster als document wilt bewaren. Dit wordt overigens alleen

gevraagd als de functie Vraag om wijzigingen te bewaren bij sluiten van docu-

menten is geactiveerd. U vindt deze instellingen in Systeemvoorkeuren, Alge-

meen.

Inhoud van map

Dubbelklikken op een map toont de inhoud van de map. Dubbelklik op

een programma om het te starten. Een dubbelklik op een document

start het programma waarmee het bestand is gemaakt. Is dat program-

ma niet op uw computer geïnstalleerd, dan wordt er – indien beschik-

baar – een alternatief voor het programma gebruikt.

Slepen
Een veelgebruikte handeling met de muis is slepen. Slepen doet u zo: selecteer

een bestand en verplaats het terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. U kunt

een selectie naar een andere plek in een Finder-venster slepen, of naar het

bureaublad of een andere map op de computer. U gebruikt slepen ook om het

uiterlijk van een Finder-venster aan te passen of om onderdelen aan een ven-

ster toe te voegen.

De rechtermuisknop
Hebt u ervaring met Windows, dan bent u gewend aan een muis die is voorzien

van minimaal twee muisknoppen. Oorspronkelijk werd de Macintosh-computer

bediend met een muis met slechts één muisknop. U kunt de rechtermuisknop

simuleren door de Ctrl-toets in te drukken voordat u klikt, of met twee vingers

klikken op het trackpad.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Contextmenu’s

Een zeer goede reden om een rechtermuisknop te willen gebruiken, vormen de

zogeheten contextmenu’s (ook snelmenu’s genoemd). U activeert die met de

rechtermuisknop. Contextmenu’s bieden extra functies die binnen de context

van het geselecteerde object vallen. Opent u bijvoorbeeld een snelmenu na

het selecteren van een bestand, dan ziet u opties die van toepassing zijn op dat

type bestand. Doet u echter hetzelfde bij een knop, een lege plek in een ven-

ster of een programmasymbool, dan krijgt u weer andere opties.

Het toetsenbord

Big_Sur_toetsenbord_indelingFunctietoetsen
We wijzen u op enkele bijzondere toetsen die niet zijn bedoeld om tekst te

typen, maar om opdrachten te activeren of extra functies te bieden. Links-

boven vindt u de Esc-toets (Escape), waarmee u vensters kunt sluiten of acties

onderbreekt. Hiernaast staan de functietoetsen, waarmee u speciale functies

van macOS gebruikt. Op de nieuwe toetsenborden van elke Mac staan sym-

bolen op de functietoetsen die als geheugensteuntje dienen voor de opties die

Apple hieraan heeft toegekend.

Mission Control

De voorzieningen Mission Control en enkele andere programma’s

gebruiken de functietoetsen. Als de beloofde actie van een functietoets

niet werkt, gebruik de functietoets dan in combinatie met de Fn-toets.
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Afbeelding 1.11 Snelmenu’s bieden snel toegang tot commando’s.



Touch Bar en Touch ID

Sommige nieuwe MacBook Pro-modellen zijn uitgerust met een zoge-

heten Touch Bar, een in het toetsenbord ingebouwde glazen strook die

u kunt bedienen met Multi-Touch-gebaren. De Touch Bar bevindt zich

op de plaats van de functietoetsen boven aan het toetsenbord en past

zich automatisch aan uw werkzaamheden op de Mac aan. U krijgt rele-

vante tools te zien waarmee u bekend bent, bijvoorbeeld de schuif-

knoppen om het volume en de helderheid aan te passen, maar de inter-

actieve strook biedt ook methoden om door content te bladeren en

intelligente typefuncties zoals emoji te gebruiken. In sommige apps

kunt u de Touch Bar zelf instellen met de opdrachten die u zelf het han-

digst vindt. De Touch Bar kan ook worden gebruikt om uw Mac te ont-

grendelen met Touch ID. Zo hebt u bijvoorbeeld veel sneller toegang

tot systeeminstellingen en vergrendelde notities, of kunt u schakelen

tussen gebruikersaccounts.

Pijltoetsen
De pijltoetsen op het toetsenbord worden ook wel ‘cursortoetsen’ genoemd,

omdat u hiermee de positie van de cursor verandert. U gebruikt de pijltoetsen

om met de cursor door een tekst te bewegen, of om door bestanden in een

Finder-venster te bladeren. In sommige programma’s verplaatst u er ook

objecten mee, of zet u het geluid harder en zachter.

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Afbeelding 1.12 Dit zijn de toetsen die we terugvinden op de meeste toet-

senborden van Apple.



Bijzondere toetsen
De Ctrl-toets (Control), Alt-toets (ook Option-toets genoemd) en Cmd-toets

(Command) gebruikt u in combinatie met de ‘gewone’ toetsen. Daarmee krijgt

u extra commando’s en functies in programma’s tot uw beschikking. We noe-

men dergelijke toetscombinaties sneltoetsen.

Het belang van een reservekopie

De verleiding is vast groot om direct aan de slag te gaan met de programma’s

en voorzieningen van macOS, maar we raden u aan eerst een reservekopie van

uw systeem te maken.

Time Machine
MacOS Big Sur maakt automatisch een reservekopie voor u met het program-

ma Time Machine. Nadat u het programma hebt ingesteld, maakt Time

Machine ieder uur en iedere dag, week en maand een reservekopie van uw

vaste schijf (of schijven). Zodra de externe schijf geen vrije ruimte meer heeft,

worden de oudste kopieën verwijderd om plaats te maken voor actuelere

reservekopieën. U hoeft nooit meer bang te zijn dat u bestanden kwijtraakt,

want met Time Machine kunt u letterlijk terugreizen in de tijd. U gaat naar de

datum (of het tijdstip) waarop u een bestand nog had en plaatst het terug.

Extra vaste schijf
Bent u niet in het bezit van een extra vaste schijf? Schaf die dan zo snel moge-

lijk aan. Let erop dat de USB-, FireWire- of Thunderbolt-schijf minimaal de dub-

bele opslagcapaciteit heeft van de vaste schijf in uw computer. Vooral media-

bestanden zoals foto’s, video en muziek vreten schijfruimte. Externe vaste

schijven vanaf 1 TB zijn tegenwoordig prima betaalbaar, dus bezuinig hier niet

op.

Hoe groot is uw vaste schijf?
Om te achterhalen hoeveel opslagcapaciteit de schijf in uw computer heeft,

selecteert u het icoon van Macintosh HD. Kies het menu Finder, Archief, Toon

info. Het dialoogvenster toont de beschikbare capaciteit, de hoeveelheid

gebruikte schijfruimte en de hoeveelheid schijfruimte die u nog kunt gebrui-

ken.
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Plug in dat ding
Zodra u voor het eerst een externe vaste schijf op uw computer aansluit, krijgt

u het verzoek of u de schijf wilt gebruiken met Time Machine. Na bevestiging

verschijnt het dialoogvenster van Time Machine.

Vragen en oefeningen

Met dit boek willen we graag bereiken dat u een breder inzicht krijgt in het

besturingssysteem van uw Mac: macOS Big Sur. Daarom vindt u aan het eind

van ieder hoofdstuk vragen en oefeningen die u hierbij helpen. Zo kunt u zelf

controleren of u de behandelde onderwerpen uit een hoofdstuk goed hebt

begrepen. Beschouw de vragen beslist niet als een examen, maar zie ze liever

als een leuke quiz. De antwoorden op de vragen zijn doorgaans in de tekst van

het betreffende hoofdstuk te vinden. Soms leggen we de lat iets hoger en

moet u de informatie zoeken in een ander hoofdstuk of op internet.

Vragen
1 Noem drie voorgaande versies van het besturingssysteem voor de Mac.

2 Kunt u macOS Big Sur installeren op een iMac uit 2014?

3 Noem nog drie andere besturingssystemen die worden gebruikt op de

computer, smartphone of tablet.

4 Hoe schaft u macOS Big Sur aan en wat kost het?

5 Ook macOS Big Sur biedt weer talloze nieuwe functies en toepassingen.

Kunt u er minimaal drie noemen?

Hoofdstuk 1 – Inleiding
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Afbeelding 1.13 U kunt bij het maken van een reservekopie met Time Machi-

ne ook specifieke bestanden uitsluiten.


	Inhoud
	1 Inleiding  1
	Afspraken in dit boek 2
	De namen van macOS 2
	Nieuw in macOS Big Sur 3
	Big Sur installeren 9
	Vertrouwd met muis en toetsenbord 10
	Contextmenu’s 15
	Het toetsenbord 15
	Het belang van een reservekopie 17
	Vragen en oefeningen 18

	Index
	App Store  8, 34, 112, 175, 303
	Apple Silicon-processor  2
	ARM-processor  3
	Bedieningspaneel  4, 140
	Berichten  23, 175, 268, 311
	nieuwe functies  6

	Besturingssysteem  2, 22
	Bewegingen  12
	Big Sur
	nieuw in ~  3
	op een oudere Mac  9

	Contextmenu  15
	Cursor  10
	Dictafoon  176
	nieuwe functies  7

	Dock
	werking  14, 25

	Dubbelklikken  11
	Foto's  176, 237-238
	nieuwe functies  7

	Functietoets  15
	Gesture  12
	Herinneringen  176
	nieuwe functies  6

	Kaarten  22, 176
	nieuwe functies  8

	Mac
	ontgrendelen  16

	Magic Trackpad  12, 162
	Map
	inhoud  14

	Muis  10
	cursor  10
	dubbelklikken  11
	rechtermuisknop  14
	scrollen  11
	selecteren  11
	slepen  14
	werking  10

	Notities  177, 205
	nieuwe functies  6

	Ontgrendelen  16
	Pijltoets  16
	Rechtermuisknop  14
	Reservekopie  17
	Safari  22, 177, 268, 290
	nieuwe functies  5

	Schuifbalk  11, 13
	Scrollen  11
	Selecteren
	muis  11

	Slepen  14
	Snelmenu  15
	Time Machine  166, 177, 251
	toepassing  17

	Toepassing
	Time Machine  17

	Toetsenbord  10, 15
	bijzondere toetsen  17
	functietoets  15
	pijltoets  16
	werking  10

	Touch Bar  16
	Touch ID  16
	Trackpad  12, 162
	Vaste schijf
	back-up  17
	externe schijf  17
	toon info  17

	Venster
	minimaliseren  13
	schuifbalk  11, 13
	sluiten  14
	vergroten  12
	verkleinen  12

	Widget  3




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


