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HET BEGRIP ‘SYNCHRONISATIE’

• Synchronisatie komt van (sýn) 'samen' en χρόνος (chrónos) 'tijd’.

• Iets gelijktijdig laten verlopen.

• Bestandssynchronisatie is het gelijk maken van bestanden die op 
verschillende plaatsen los van elkaar zijn bewerkt.

• Ontstaan vanuit de arbeidsbehoefte om vanuit elke locatie en op elk tijdstip 
te kunnen werken.

• Agenda's zijn een typevoorbeeld van synchronisatie.
• Zelfde agenda op al je toestellen als je een cloudagenda gebruikt.



WELKE DATA SYNCHRONISEREN?

• In het kader van deze lezing zullen we het hebben over:

• Mailsynchronisatie

• Bestandssynchronisatie

• Agendasynchronisatie

• Contactpersonensynchronisatie

• Bookmark-synchronisatie



[1] MAILSYNCHRONISATIE

• Post Office Protocol

• Poort 110 (995 met SSL)

• In POP beheer je e-mails die zijn 
opgeslagen op je lokale 
apparaat.

• Commando’s: RETR, STAT, LIST, 
DELE, QUIT

• Internet Message Access Protocol

• Poort 143 (993 met SSL)

• In IMAP beheer je e-mails die op 
een mailserver zijn (en blijven) 
opgeslagen.

Twee fundamenteel verschillende protocols: 

POP en IMAP



HOE WERKT POP?

Commando: Is er mail voor mij?

Commando: Breng de mail naar mijn toestel

Respons: Ja

Respons: Mail

Commando: Verwijder mail van de server



HOE WERKT IMAP?

• Mail en mailmappen blijven 

permanent op de mailserver.

• Ook een kopie van je antwoorden 

blijft permanent op de mailserver.

• Zoveel toestellen als je wil kunnen de 

server benaderen.

• Elke lokale mailclient werkt steeds 

rechtstreeks op de mailserver.

• Dus op alle toestellen altijd 

synchroon!



BELANGRIJKE EFFECTEN

• Client-software (Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Pegasus, enz.) synchroniseert 

bij IMAP alle mails.

• Inkomende, uitgaande, verwijderde, ongewenste,…

• Bij POP staan…

• Beantwoorde mails enkel op het toestel dat je gebruikte om mail te beantwoorden.

• Verwijderde mails enkel in prullenbak van het toestel waarop de mail verwijderd 

werd.

• Geen synchronisatie dus!

• Bij POP is het aantal mails onbeperkt (of beperkt tot lokale schijfruimte).

• IMAP: aantal mails gelimiteerd door de serverruimte die je van de dienstverlener 

krijgt (maar haast altijd tussen 5 en 15 GB). Recent overzicht 2019: [hier] en [hier].



BELANGRIJKE EFFECTEN …

• POP: eerste toestel dat mail binnenhaalt verwijdert deze van de server zodat 
een tweede toestel bot vangt.

• Hieraan kan een cosmetische oplossing geboden worden, door 
binnengehaalde POP-mail nog enkele dagen te laten staan alvorens te 
verwijderen van de server.

• Instelbaar in client-software (Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Pegasus, enz.).

• Lijkt een beetje op synchronisatie, maar is eigenlijk pseudo-synchronisatie.



ARGUMENTEN PRO EN CONTRA

• IMAP

• E-mails periodiek saneren om te voorkomen dat je de toegewezen opslagcapaciteit 
overschrijdt (Bedenk wel dat 15 GB gigantisch veel is voor e-mail).

• E-mail hoeft niet gebackupt te worden. Bij een computercrash moet je enkel terug 
inloggen. De mails zijn immers op de mailserver bewaard.

• Sommige mappen hebben vaste namen, door de provider bepaald. Die kun je niet 
van naam veranderen. ‘Prullenbak’ heet standaard 'trash' en ‘verzonden items’ heet 
standaard 'sent'.

• Andere namen zijn wel aanpasbaar.

• POP

• Geen zorgen over onvoldoende online opslagruimte. Omdat mails naar je computer 
worden gedownload kun je er zoveel bewaren als je computer kan opslaan.

• Bij een computercrash zijn je mails verloren, tenzij je geregeld een backup maakte.



[2] BESTANDSSYNCHRONISATIE

• Overal toegang tot alle bestanden in je cloudruimte.

• Werkende dataconnectie nodig.

• Client-server-model voor je persoonlijke data.



WAAROM CLOUDOPSLAG?

• Mobiele apparaten hebben van huis uit slechts weinig opslagruimte. 

• 16 of 32 GB zijn het meest gangbaar.

• Toegang tot alle gegevens of media op je cloud-account, ongeacht je 
geografische locatie.

• Een goede bandbreedte is dus wel noodzakelijk.

• In Play en App Store vind je apps om je cloud-ruimte te managen.

• Bijkomend voordeel: makkelijk bestanden delen met familie, vrienden, 
collega’s.



DE WOLK ALS METAFOOR

• Cloudopslag kan je gesimplificeerd vergelijken met het huren van een harde 
schijf bij een externe aanbieder.

• In netwerkdiagrammen wordt het internet meestal afgebeeld als een wolk.

• Vandaar het woord ‘cloud’.



WAAR GEBEURT DATASYNCHRONISATIE 
IN HET OSI-MODEL?

• Situeert zich in layer 5: Session Layer.

• Het OSI-model is een door ISO gestandaardiseerd 
referentiemodel voor 
datacommunicatiestandaarden.

7 - Application

6 - Presentation

5 - Session

4 - Transport

3 - Network

2 - Data Link

1 - Physical



WAAR ZIJN MIJN BESTANDEN?

• Fysiek opgeslagen in data centers.

• Deze data centers kunnen in principe overal staan. Je data kan zelfs 
gefragmenteerd zijn over meerdere data centers.

• Data van Europese gebruikers moet wel verplicht binnen Europa blijven.

• EU-richtlijn van 2014 verplicht bedrijven data van Europeanen in Europa op te 
slaan.

• Antwoord op Amerikaanse Patriot Act.



POPULAIRE DIENSTEN

• Google Drive

• Je hebt een Google-account nodig

• iCloud

• Je hebt een Apple-account nodig

• OneDrive
• Je hebt een Microsoft-account nodig

• Dropbox
• Je hebt een Dropbox-account nodig

• Anderen: Box, Mega, Amazon,…



APPS VOOR ELKE DIENST

Google Drive
15 GB gratis

Apps voor 

Android, iOS en 

Windows

OneDrive
5 GB gratis

Apps voor 

Android, iOS en 

Windows

iCloud
5 GB gratis

Apps voor iOS en 

Windows

Geen app voor Android

(wel alternatieve apps 

van derden)

Dropbox
2 GB gratis

Apps voor Android, iOS 

en Windows





ACTUEEL OVERZICHT 
CLOUDDIENSTEN (2018)

• Uit het Amerikaanse PC Magazine: 

• https://www.pcmag.com/roundup/306323/the-best-cloud-storage-
providers-and-file-syncing-services (ctrl-klik om link te volgen).



EUROPESE CLOUD-PROVIDERS

• Ondervertegenwoordigd.

• Europese regels voor digitale economie komen maar moeizaam op gang.

• Dienstverleners richten zich niet op particuliere consumenten.

• Voorbeelden: UpCloud, OVH, 1&1, T-Systems, Inap,…

• Wel zeer ambitieus project inzake wetenschap:

• European Open Science Cloud.

• Cloud waarin alle publieke Europese wetenschappelijke data en kennis zal 
worden ondergebracht.

• Ver gevorderd.



EEN PERSOONLIJKE TIP

• Gebruikers van Office 365 personal krijgen bij hun licentie 1 TB cloudopslag

• Office als abonnement:

• Nooit meer nieuwe Office kopen.

• Altijd de nieuwste versie.

• Op onbeperkt aantal apparaten, maar…

• … op maximaal vijf apparaten tegelijk ingelogd.

• 69,90 €/jaar (05/2019).

• Per maand 100 belminuten voor Skype. 

• Link: [hier]



WAT ALS MIJN CLOUDDIENST 
OFFLINE IS?

• Is een probleem op mobiele devices omdat alle bestanden on-demand
worden opgeroepen.

• Is geen probleem op PC’s:

• Synchronisatie gebeurt zodra je terug online bent.

• De desktop-applicaties van Dropbox, OneDrive, Google Drive zorgen ervoor dat 
je cloudruimte op je harde schijf ge-mirrored wordt.

• Dat gebeurt standaard in zijn geheel, maar is indien gewenst aanpasbaar.

• Er wordt een map binnen de Gebruikersmap aangemaakt (heet dan OneDrive, 
Google Drive, Dropbox).

• Deze map bevat de mirror.



FILE VERSIONING

• Een voorziening waarbij wijzigingen in bestanden bewaard worden, en dus 
ook beheerd kunnen worden.

• Teruggaan naar een eerdere versie van het bestand (document, foto, enz.).

• Wijzigingen worden meestal aangeduid met een revisienummer,  
revisieniveau of revisiedatum.

• Stilaan gemeengoed, ook in consumentenproducten.

• Standaard beschikbaar in Google Drive, OneDrive,...



HET RISICO OP DEADLOCK

• Doet zich voor wanneer je niet de enige gebruiker bent die aan een 
bestand werkt.

• Of wanneer je één bestand op verschillende apparaten tegelijk bewerkt.

• Gebruiker A is bezig een bestand aan te passen.

• Gebruiker B past hetzelfde bestand aan.

• A kan niet wegschrijven want dan worden de wijzigingen die B ondertussen 
gedaan heeft teniet gedaan.

• Beide gebruikers wachten oneindig op mekaar.

• Dit is een deadlock.



… HET RISICO OP DEADLOCK

• In 1965 formuleerde Edsger Dijkstra het 
‘filosofenprobleem’ teneinde een 
oplossing te vinden voor deadlock.

• Dijkstra bewees dat een deadlock 
voorkomen kan worden door regulering 
en bestandslocking.

• Uitleg filosofenprobleem, zie Wikipedia.

• De moeite om Dijkstra’s oplossing te 
bestuderen.



[3] AGENDASYNCHRONISATIE

• Voordelen van cloudagenda’s:

• Afspraken onmiddellijk beschikbaar op al je apparaten.

• Meerdere agenda’s combineren (persoonlijk, werk, vereniging,…).

• Agenda’s delen met anderen.

• Bij verlies van toestel blijft de agenda online behouden.

• Nota’s, locaties en invitaties toevoegen aan afspraken.

• Overzicht per dag, week, maand.



HOE KOM IK AAN EEN 
CLOUDAGENDA?

• Heb je een account bij Google, Microsoft, iCloud, Yahoo?

• Je hebt al een cloudagenda; log in.

• Anders:

• Maak een account.

• Bij andere aanbieders, zoals TimeTree, Mail.be, Teamup Calendar.
• Maak een account.

• Meestal gratis voor beperkt gebruik, betalend voor extra voorzieningen.



AGENDA STAAT LOS VAN 
AGENDA-APP

• Er is een veelheid agenda-apps te vinden in zowel App Store als Play Store.

• Je kiest een app van je keuze en definieert dan je agenda’s.



INGELOGD… WAAR IS MIJN 
AGENDA?

Google
google.be

Microsoft
l ive.com



Instellingen/Cloud 

en accounts

Voeg account van 

dienstverlener toe

Agenda 

synchroniseren 

aanzetten

Op mobiele 

apparaten:

Geen 

cloudagenda

zonder eerst je 

account te 

definiëren!



Microsoft Exchange

VOOR MICROSOFT:

• Definieer je account als Microsoft Exchange-
account. 

• Niet als Outlook-account. 

• Waarom?

• Met een Exchange-account worden je e-mail, 
contactpersonen en agenda automatisch 
gesynchroniseerd. 

• Met een Outlook-account wordt enkel e-mail 
gesynchroniseerd.

• Zie [hier].



o Eerst en vooral: accounts goed 

definiëren in de instellingen van 
Android of iOS.

o Daarna zijn de agenda's die aan 
deze accounts gekoppeld zijn 
beschikbaar in je agenda-app.

o Agenda’s kunnen per vinkje in- of 
uitgeblend worden.

Agenda’s in of 

uitblenden



o Belangrijk!

o Plaats je afspraak in de juiste 
agenda.

o Meestal via de titelbalk te kiezen.
Kies de juiste 

agenda



CROSS-SYNCHRONISEREN VAN 
AGENDA’S

• Agenda’s van verschillende dienstverleners (bvb. Google en Microsoft).

• Niet rechtstreeks ondersteund.

• Diverse third-party tools verkrijgbaar die:

• Inloggen bij Dienst A (bvb. Google).

• Inloggen bij Dienst B (bvb. Microsoft).

• Synchroniseren.

• Tips: Sync2, Outlook CalDav Synchronizer, Outlook Google Calendar Sync, 
CalendarSyncPlus, Microsoft Flow.



[4] CONTACTPERSONEN 
SYNCHRONISEREN

• Op alle toestellen dezelfde contactpersonen.

• Bij SIM-wissel nooit meer contactpersonen kwijt.

• Bewaar je contacten op één plaats in de cloud.

• Synchroniseer naar al je apparaten.



INGELOGD… WAAR ZIJN MIJN 
CONTACTEN?

Google
google.be

Microsoft
l ive.com



o Op mobiele apparaten:

o Eerst en vooral: accounts goed 
definiëren in de instellingen van 

Android of iOS.

o Daarna in accountsynchronisatie 

contacten aanzetten (of aan laten).

o Contactpersonen van deze 

account worden automatisch met 
de app Personen of de app 
Contacten gesynchroniseerd.

Contacten 

inschakelen



BESTAANDE CONTACTEN 
IMPORTEREN

• Contacten in Google exporteren naar Outlook of omgekeerd.

• Beide hebben een export-functie, maar maken een CSV-bestand.

• Beetje primitief.

• Er bestaan handige tools om het beter te doen.

• Bvb. GO Contact Sync Mod (open source).



[5] BOOKMARKS SYNCHRONISEREN

• Moderne browsers bieden de mogelijkheid synchronisatie aan je profiel te 
koppelen.

• Edge koppelt je bookmarks aan je Microsoft-account.

• Chrome en Chrome-derivaten koppelen met je Google-account.

• Firefox voorziet in een eigen Firefox-account.

• Items voor synchronisatie: bookmarks, geschiedenis, tabbladen, 
wachtwoorden (en/of).

• Safari kan desgewenst bookmarks in je iCloud-account plaatsen. 



Chrome

Firefox



SYNCHRONISEREN OP ICLOUD

• De iCloud Bookmarks-add-on
bestaat voor Firefox, Chrome, Safari 
en Internet Explorer.

• Nadeel: je moet onderliggend de 
omvangrijke iCloud-desktopapp 
installeren.
• Maar dan kan je wel mail, agenda 

en foto’s synchroniseren van/naar 
iCloud.

• Dus werkbare oplossing als je een 
Apple-gebruiker bent en Apple-ID 
hebt.



CROSS-BROWSER/MULTI-
PLATFORM

• Bookmarks synchroniseren met meerdere browsers in meerdere OS’en.

• Kan web-based (je maakt eigenlijk een webpagina waar je bookmarks 
opstaan).

• Kan je dan best als startpagina instellen.

• Dit is geen synchronisatie maar wordt vaak zo voorgesteld.

• Kan ook met een syncing service.



SYNCING SERVICES MET BROWSER 
EXTENSIES

• xBrowserSync: is gratis en open source. Anoniem en geëncrypteerd.

• Enkel voor Chrome (en derivaten) en Firefox.

• EverSync: is gratis, maar men kan ook een betalend plus-account nemen. 

• Edge niet ondersteund.



WEB-GEBASEERDE DIENSTEN

• Heeft eigenlijk niets met synchronisatie te maken, maar heeft een 
gelijkaardig effect.

• Raindrop.io: geval apart. Tegelijk Syncing Service en web-gebaseerd.

• Symbaloo: gratis webapplicatie waarop je bookmarks organiseert in de 
vorm van een verzameling tegeltjes. Nederlands.

• Atavi: geen bladwijzer-synchronisatieservice. Net als Symbaloo organiseer je 
je bookmarks op een speciale startpagina.

• Anderen: start.me, netvibes, favattic,…

• Volgende dia’s: enkele screenshots.









SOCIAL BOOKMARKING

• Social bookmarking is een methode om via internet bookmarks te delen.

• Kunnen individueel gebruikt worden, enkel voor eigen bookmarks.

• Kunnen ook gedeeld worden met vrienden of met een specifieke groep 
mensen.

• Papaly: een eenvoudige social bookmarking-tool. Deel en volg interessante 
onderwerpen om nieuwe websites te ontdekken.

• Mix: omschrijft zichzelf als ‘social discovery and news app’.
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