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Ook deze keer weer zo’n 500 nieuwe programma’s
over een breed scala.

Android

In de rubriek Android vind je bijvoorbeeld de app BEETmobile
Hotspot, waarmee je heel eenvoudig je internetverbinding
met anderen kunt delen. Voor Windows staat dit programma
in Netwerken/Draadloos ‐Wi‐Fi. Het bijzondere aan de BEET‐
mobile Hotspot App zijn de veiligheidsaspecten.

Muziek

In de rubriek Audio vinden de componisten onder ons deze
keer vast wat van hun gading.

En de liefhebbers van ‘beeldende kunsten’ kunnen deze keer
hun hart ophalen met 3D modeling en Animatie. Heel bijzon‐
der is bijvoorbeeld Synfig Studio, dat voor zowel Windows als
Linux aangeboden wordt.

Veiligheid

Met Moborobo kun je smartphone of tablet op een ge‐
makkelijke manier vanaf je Windows‐pc of laptop beheren.
Zie Android/PC Progs. Als goed alternatief staat MyPhone‐
Explorer op deze GigaHits.

Zoals gebruikelijk bevat ook deze GigaHits een belangrijk
aantal programma’s in de rubriek Beveiliging. Hier vind je
weer programma’s om bestanden en gegevens te versleute‐
len. En ook een groot aantal die te maken hebben met
wachtwoorden: het maken van veilige wachtwoorden, het
veilig opslaan van wachtwoorden, maar ook het achterhalen
van (vergeten) wachtwoorden. Die laatste groep is uiteraard
niet bedoeld om er misbruik van te maken. Maar we willen
wel graag laten zien hoe betrekkelijk de veiligheid van
wachtwoorden feitelijk is.

Als je het over veiligheid hebt, dan denk je vaak aan in‐
ternet. Terecht, daar vinden de grootste bedreigingen
plaats. Kijk dus ook in de rubriek Internet naar programma’s
op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld de omgang met
cookies, anoniem surfen en dergelijke.
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Matterhorn

Er staat natuurlijk nog veel meer op de
GigaHits. Dat kunnen we niet allemaal
hier beschrijven. Daarom nu nog even
over iets wat niet op de GigaHits staat:
Matterhorn.
Daarover staat een artikel in de Softwa‐
reBus. En natuurlijk zouden we het ook
graag op de GigaHits zetten, zodat je er
zelf ook wat mee kunt.
Maar helaas, dat zou niet eenvoudig
zijn. Het moet namelijk geïnstalleerd
worden op een Linux‐server, verbonden
met internet. En de daarvoor beschik‐
bare software is – eufemistisch uitge‐
drukt – nogal nukkig. Dat kunnen we
jullie niet aandoen.
Maar we hebben bij CompUsers al wat
ervaring met Matterhorn en een aantal
‘duo’ video’s staan voor iedereen toe‐
gankelijk als MiniCursus (ca. 60 mi‐
nuten) of als MicroCursus (ca. 5
minuten) op de server van CompUsers.

De links naar deze Mini/MicroCursussen
staan op de GigaHits in de rubriek
+Matterhorn.
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