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What's in a name
VMware heeft bij de nieuwste versie 
van zijn desktopvirtualisatiesoftware 
een aantal details veranderd en de 
naam gewijzigd.
VMware Workstation 12 Pro heeft ten 
opzichte van Workstation 11 voornamelijk 
kleine aanpassingen gekregen. Nieuw zijn 
bijvoorbeeld de gastondersteuning voor 
DirectX 10 en OpenGL 3.3, NAT voor IPv6 
en USB 3.0 bij Windows 7. Bij het afsluiten 
van de host worden de draaiende virtuele 
machines automatisch gepauzeerd.

Voor gastsystemen vanaf Windows 7 kan 
het schalen van het Bureaublad automatisch 
aan de host aangepast worden. De door de 
producent genoemde ondersteuning voor 
een multi-monitor set-up met verschillende 
dpi-instellingen moet de inhoud van 
het venster van de virtuele machine 
aan de schalingsfactor van de monitor 
aanpassen. Dat werkte bij onze test helaas 
niet: de software hield zich steeds aan de 
vergrotingsfactor van de primaire monitor.

Bij de sterk beperkte versie met de 
naam Player heeft VMware de naamgeving 
omgegooid. Die heet nu zowel voor privé 
als voor commercieel gebruik Workstation 
12 Player. Daarin ontbreken bijvoorbeeld 
de editor voor virtuele netwerken, EFI-
gastondersteuning en integratie in VMwares 
vCloud-dienst. Maar wat met name 
ontbreekt is de handige snapshotfunctie 
voor het bewaren en herstellen van de 
toestand van een virtuele machine – die zit 
alleen in de Pro-versie.

Kortom: Workstation heet nu Workstation 
Pro en verder verandert er niet zoveel. 
De aanschaf daarvan is net als voorheen 
interessant voor wie snapshotbeheer nodig 
heeft en Microsofts Hyper-V niet kan of wil 
gebruiken. (nkr) 

www.ct.nl/softlink/1512030

VMware Workstation 12
Virtualisatiesoftware
Producent  VMware, vmware.nl
Systeemeisen alleen 64-bit: Windows vanaf 7,  

Windows Server vanaf 2008, Linux
Prijs € 252 (Pro-versie),

€ 135 (Player-versie voor commercieel gebruik),
gratis (Player-versie voor privégebruik)

Recht naar het doel

Cliqz is een handige add-on die de 
zoek- en adresbalk van Firefox kan 
uitbreiden met voorstellen en directe 
links.
Als je met Firefox iets zoekt, dan typ je dat 
in de gecombineerde zoek- en adresbalk 
in. Wil je een adres intypen, maar typ je dat 
niet volledig in, dan kom je op de zoekpa-
gina van Google, Bing of een andere zoek-
machine uit waar je de juiste url kunt uit-
zoeken en aanklikken – vaak nogal redelijk 
omslachtig.

Cliqz maakt gebruik van het feit dat in-
ternetters meestal niet naar onbekende 
informatie zoeken, maar een concreet na-
vigatiedoel hebben. Vaak typ je de naam 
van een al bekende en eerder bezochte 
website in. Cliqz zal je in dergelijke en 
veel andere gevallen de omweg via een 
zoekmachinepagina besparen. Tijdens het 
typen krijg je al voorstellen in de vorm van 
een drop-downmenu onder de adresbalk.

En er is meer: voor populaire websites 
biedt Cliqz praktische deeplinks, bij Markt-
plaats.nl bijvoorbeeld naar categorieën 
waar je vaak in kijkt en bij PayPal recht-
streeks naar de overzichtspagina. Als je 
op het logo helemaal rechts naast de link 
klikt, wordt een apart tabblad geopend. 
Mocht Cliqz geen voorstellen kunnen 
doen, dan wordt je aangeboden je zoek-
term op te zoeken met DuckDuckGo, Bing, 
Google. Google Images of Google Maps. 
Als je 'weather <plaatsnaam>' intypt krijg 
je de weersinformatie meteen te zien zon-
der dat je daar een aparte pagina voor 
hoeft te openen.

Cliqz is ook bezig met een eigen brow-
ser op basis van Firefox, waarin de functies 
nog meer geïntegreerd zijn. Op de website 
kun je de alfaversie daarvan downloaden 
en uitproberen. De resultaten zijn af en toe 
redelijk Duits georiënteerd, maar je krijgt 
wel een goed idee welke kant het op gaat.
 (nkr)

Cliqz
Navigatie-addon foor Firefox
Producent  Cliqz,  

https://cliqz.com/en
Systeemeisen Firefox vanaf versie 10
Prijs gratis

Gaming-tv

Onder Linux heb je geen browser 
meer nodig om gameplay-streams te 
bekijken. Gnome Twitch brengt Let's 
Plays naar je desktop.
Gnome Twitch houdt zich op de typische 
Linux-manier bezig met één enkele taak: 
de jonge Gnome-software biedt Twitch.
tv-streams van games aan en speelt ze 
meteen af. De sobere interface is makke-
lijk te bedienen. 

De startpagina toont recente live-
streams die je direct kunt bekijken. Let's 
Plays van bepaalde gametitels kun je 
makkelijk vinden onder Games. Hieronder 
sorteert Gnome Twitch de streams op de 
manier waarop de Twitch.tv-website dat 
ook doet. 

Naast de gamerubrieken vind je ook 
rubrieken als Gaming Talk Shows, Music, 
Poker, Game Development en Creative. 
Als je een rubriek hebt geselecteerd, krijg 
je een lijst met de op dat moment actieve 
streaming-sessies te zien. Een knop bo-
venaan werkt de lijst bij als je dat wilt.

Gnome Twitch sorteert categorieën 
niet alfabetisch, maar op basis van popu-
lariteit. Als je naar specifieke streams op 
zoek bent, kun je beter de ingebouwde 
zoekfunctie gebruiken. Deze doorzoekt 
Twitch.tv op gametitels en gebruikersna-
men. 

Als je een bepaalde stream leuk vindt 
om te bekijken, kun je deze met een druk 
op het ster-symbool toevoegen aan je 
favorieten. Helemaal bovenaan het ven-
ster krijg je er dan ook een knop voor je 
favorieten bij, zodat je ze snel bij de hand 
hebt. 

Voor de kwaliteit van de streams kun je 
behalve voor de originele resolutie kiezen 
voor High, Medium of Low. Er zijn voor 
Arch Linux en Ubuntu al kant-en-klare 
pakketten beschikbaar. (avs)

Gnome Twitch
Twitch.tv-player
Producent  Vincent Szolnoky,

https://github.com/Ippytraxx/gnome-twitch
Systeemeisen Linux, Gstreamer-plug-ins
Prijs gratis


