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Apple iPod touch

I n de loop der jaren heeft Apple niet stil ge-

zeten en de iPod up-to-date gehouden. Een 

van de meest interessante modellen is zonder 

twijfel de iPod touch. De vergelijking gaat een 

beetje mank, maar je zou kunnen zeggen dat de 

iPod touch een iPhone zonder mobiele telefoon 

is.

De iPod touch wordt geleverd in een mooi zwart 

doosje. Eenmaal uitgepakt heb je een buiten-

gewoon mooi stukje hardware in handen. Het 

scherm heeft multi-touch functionaliteit, dus je 

kunt bijvoorbeeld met twee vingers een afbeel-

ding vergroten en verkleinen. 

Contact via de buitenwereld verloopt via 

de usb-poort, maar mooier is natuurlijk de 

ingebouwde WiFi die beschikt over 802.11b/g. 

Kortom, internet is onder handbereik. Op het 

terras waar ik met de iPod touch zat hadden we 

binnen no time internet connectie via een niet 

beveiligd accesspoint, en dat zal vast niet de 

enige zijn! 

Ingebouwd is tevens een accelerormeter, 

waarmee wordt gedetecteerd of de iPod touch 

zich in portrait of landscape positie bevindt 

en vervolgens het display daarop in de juiste 

stand weergeeft. Over display gesproken, deze 

heeft een resolutie van 430x320 pixels. Verdere 

technische specificaties zijn op de website van 

Apple beschikbaar.

Allemaal erg leuk, maar zonder software kom je 

niet zo ver. Standaard is een aantal applicaties 

beschikbaar, maar er kan veel meer. Daarover 

later meer. Via usb of WiFi sluit je de iPod touch 

aan op je Mac of pc. Via iTunes kun je nu muziek, 

films en podcasts naar de iPod touch synchro-

niseren.

Andere programma’s die met de iPod touch 

kunnen synchroniseren, zijn iPhoto, Adresboek, 

iCal en de Safari bookmarks. Het mailprogram-

ma Mail kan alleen maar accountsettings naar 

de iPod touch sturen. 

Echt leuk wordt het als je connectie met internet 

hebt. Je kunt dan webpagina’s bekijken, filmpjes 

van YouTube afspelen, de stand van je aandelen 

bekijken, via Maps plattegronden, satellietfoto’s 

en een combinatie daarvan opvragen, actuele 

weervoorspellingen ophalen en tot slot notities 

en e-mail schrijven, lezen en versturen. Een uit-

gebreide pdf met de mogelijkheden heeft Apple 

op de website gepubliceerd.

Hoewel Apple, net als andere fabrikanten, 

liever niet heeft dat je eigen applicaties op de 

iPod touch zet, heeft ze dit toch niet kunnen 

verhinderen. Nadat de iPod touch verscheen, 

is er door verschillende groepen gewerkt aan 

het hacken ervan. Dit heeft geresulteerd in 

een zogenaamde ‘Jailbreak’ tool. Hiermee is 

het mogelijk geworden om eigen applicaties 

te installeren. Ondanks dat Apple met nieuwe 

firmware verscheen, is dit nog steeds mogelijk. 

Enig zoeken met Google geeft genoeg sites hoe 

een en ander in zijn werk gaat. Ondertussen is 

Apple met een SDK op de markt verschenen, dus 

mogelijkheden zat.  <
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• De website van iPod Touch: www.apple.com/ipodtouch/

• Technische specificaties van de iPod touch: www.apple.com/ipodtouch/specs.html

• Een uitgebreide pdf met de mogelijkheden van iPod touch:  

http://manuals. info.apple.com/en /iPod_touch_Features_Guide.pdf

• iPhone Developer Program (SDK): http://developer.apple.com/iphone/program/ en 

www.apple.com/webapps/


