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En andere verhalen over
hoe computers werken en
wat ze allemaal kunnen

Met illustraties van
Frank Landsbergen

Voorwoord
Toen ik 10 jaar oud was, vond ik het altijd leuk om aan mijn vaders
computer te zitten. Ik probeerde van alles uit en wijzigde regelmatig
allerlei instellingen. Het ging ook weleens mis, dan had ik per ongeluk
een programma verwijderd. Maar soms deed ik het ook expres, dan
veranderde ik bijvoorbeeld stiekem alle standaardkleuren van mijn
vaders computer naar roze.
Ik ging vaak naar de bibliotheek, op zoek naar computerboeken.
Helaas hadden ze eigenlijk alleen maar boeken voor volwassenen.
Die las ik wel hoor, maar ik begreep er niets van. Want die boeken
stonden vol met moeilijke woorden.
Nu studeer ik informatica en begrijp ik computers beter. Ik vind het
nog steeds bijzonder wat computers allemaal kunnen. Daarom wil ik
je laten zien dat computers geen magische machines zijn en dat ze
overal om ons heen zijn, ook op plaatsen waar je het helemaal niet
verwacht. Ik wil je laten zien dat je zelf kunt bedenken wat je ze wilt
laten doen. En dan is het handig als je een beetje weet hoe ze werken.
Want net zoals het handig is om een paar woordjes Frans te spreken
als je naar Frankrijk op vakantie gaat, is het handig om computers
te begrijpen als je ze gebruikt. En wie gebruikt ze nou niet?
Er valt heel veel te vertellen over computers en je kunt dat op allerlei
manieren doen. Waar moet je beginnen? Ik doe dat met Nlolptahhs.
Nlolptahhs? Nlolptahhs is het eerste hoofdstuk en gaat over geheimtaal. Zo begint het verhaal over de techniek achter computers, apps,
games, e-mail en internet.

Je hoeft het boek niet van voren naar achteren te lezen: begin
waar je wilt. Er zit wel een losse opbouw in. De eerste hoofdstukken gaan over de enen en de nullen en andere principes
waarmee een computer werkt. Het lijkt allemaal abracadabra,
maar er zit zowaar wat logica achter.
Ook vertel ik over de ontdekkers van computers en het
internet. En ik leg uit hoe mensen met elkaar op afstand
communiceren. Tegenwoordig bel je of mail je zonder
moeite met iemand in Australië of Zuid-Amerika, maar als
je erbij stilstaat, is dat eigenlijk heel bijzonder.
We geven computers, websites of robots opdrachten via programma’s,
en dat gebeurt weer in bepaalde talen, computertalen. Je leert hoe je
zelf kunt doen alsof je een robot bent, of hoe een zelfrijdende auto zou
moeten werken, of hoe je de uitgang van een doolhof moet vinden.
We duiken in de onderwereld van het internet, waar goede hackers
met witte hoedjes zitten, maar ook slechte hackers met zwarte hoedjes
en waar je leuke spelletjes kunt spelen, maar ook nepnieuws leest.
Je hoeft niet alles meteen te begrijpen, het belangrijkste is dat je
plezier hebt en wat leert over computers en informatie! Elke dag
worden er weer nieuwe dingen uitgevonden, nieuwe versies van
programma’s, van smartphones. Het is nauwelijks bij te houden,
maar dit boek is een goed begin!
Veel leesplezier!
Ines
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Nlolptahhs
Julius Caesar zat in zijn werkkamer te lezen. Er werd twee keer op
de deur geklopt. Julius keek op uit zijn boek. ‘Binnen!’ riep hij nors.
Een man stapte de kamer binnen.
‘Een boodschap voor u, Caesar,’ zei de man, en gaf hem een
brief. Voorzichtig verbrak Julius het zegel. Er stond:
‘Ilzal Jhlzhy, Pr alza vuz nlolptzjoypma!
Dlyra ola?’
Julius keek er even naar en dacht na. Langzaam verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Het werkt, dacht hij, mijn geheimschrift werkt!
Julius Caesar heerste meer dan 2000 jaar geleden over het Romeinse rijk. Hij verstuurde veel berichten in geheimtaal. Hij wisselde
letters om met andere letters, zodat spionnen en andere vijanden zijn
boodschappen niet konden lezen. Een geheimtaal.
Het alfabet heeft 26 letters, die ken je. Je kunt natuurlijk elke letter
wisselen voor een andere letter uit het alfabet. Maar Julius wisselde
de letters niet zomaar. Hij schoof alle letters een vast aantal plaatsen
op. Als hij de letters van het alfabet bijvoorbeeld 4 plaatsen opschoof,
dan werd de A een E, de B een F, en de C een G, enzovoorts.
In de boodschap voor Julius hierboven is een verschuiving van
7 gebruikt om de tekst te versleutelen. Alle letters uit het alfabet
zijn dan zeven plaatsen opgeschoven. De A wordt een H, de B een I.
Ben je bij de T? Dat wordt dan een A. Zo ga je door tot de Z, en dat
wordt een F. Weet je wat er staat?
Knip maar eens twee cirkels uit een vel papier of een stuk karton:
oplossing: ‘Beste Caesar, Ik test ons geheimschrift! Werkt het?’
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