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Henk van Andel
Deze keer zijn de samenstellers van de
GigaHits heel productief geweest. Ca.
520 nieuwe programma’s met Previews
staan op GigaHits 2015‐2. Recent
schreef ik dat programma’s steeds gro‐
ter worden en er dus minder op een Gi‐
gaHits passen. Dat klopt nog steeds.
Maar deze keer staan er veel Android‐
apps op (de apps zelf moeten gedown‐
load worden van Google Play Store) en
we hebben heel veel Open Source‐pro‐
gramma’s. Die nemen minder ruimte in
dan commerciële programma’s.

Windows 93
Een opvallende verschijning is Windows
93, dat je vanaf de GigaHits kunt op‐
starten. Zonder de pc opnieuw te moe‐
ten ‘booten’. Windows 93 is wat dat
betreft Microsoft vooruit. En het is ook
helemaal gratis.

Windows 10 wordt in vele gevallen
gratis. Althans, de upgrade van
Windows 7 en 8 naar Windows 10 is
gratis. Zelfs als je een illegale versie
zou gebruiken, maar dan moet die ver‐
volgens gelegaliseerd worden: kassa!
Ook voor kleine apparaatjes is Windows
10 gratis. Bijvoorbeeld voor de Rasp‐
berry Pi. Microsoft wil ook de wereld
van Internet of Things binnen dringen.

Helaas is Windows 93 pas en‐
kele maanden geleden uitge‐
komen. Anders hadden we
het graag eerder opge‐
nomen. Het is in feite
een grap van enkele
Franse musici. Maar
het is meer dan
een grap. Er zitten
ook enkele cyni‐
sche trekjes in.

Zal Windows 10 in juni af zijn? Vast
niet. Ik voorspel een lawine aan upda‐
tes die automatisch binnen zullen
komen en de functionaliteit telkens
verder zullen uitbreiden. Maar we mogen
ervan uitgaan dat de basiselementen
ten minste op het niveau van Windows
7 en 8 gereed zullen zijn.
Helaas mogen we Windows 10 niet op
onze GigaHits zetten. Microsoft is
doodsbang dat hun programma in een
met een virus besmette omgeving
terecht komt. Dat geldt ook voor
de voorafgaande versies.
Maar we hebben wel een ru‐
briek gewijd aan Windows
10 (zie: Windows/Windows
10‐look). Hier kunnen
zij die nu al hun sys‐
teem op Windows 10
willen laten lijken,
of nu al wat van de
functionaliteit van
Windoes 10 willen
inbouwen, hun
hart ophalen.

Windows 10
Soms gedragen we
ons als een stel
kinderen die op
Sinterklaas zitten
te wachten. ‘Hij
komt, hij komt, hij
komt die goede Sint’,
zitten ze bij de
schoorsteen te zingen.

Android
Bij het selecteren
van Android‐apps
streven we naar apps
die voor veel van onze
lezers nuttig zijn. Dat
kunnen handige toepas‐
singen zijn, of utility's,
soms ook apps die qua
technologie vernieuwend zijn.

Zo is het ook met Windows
10. En dan plotseling komt
Windows 10 niet deze herfst,
maar al deze zomer. In de geruch‐
tenkeuken wordt vertel dat het al in
juni op de markt komt.

Deze keer is de keuze vrij groot;
meer dan 50 apps hebben we verzameld
en gepreviewd. Als je in de Preview op
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programma’s zijn vaak heel summier.
Iets wat je in de Previews zult herken‐
nen.
De Open Source‐programma’s zul je
over de hele GigaHits aantreffen. Met
enige nadruk op de rubriek Tools.

DiscWare@CompUsers.nl

Internet
In de rubriek Internet/CMS staan deze
keer extra veel programma’s. Onder
meer de meest gangbare CMS (Content
Management Systems) ‐programma’s,
zoals Joomla! en Drupal. Vaak zul je
hiervoor een server‐omgeving moeten
hebben of creëren. Maar het is goed om
een overzicht te hebben van de
mogelijkheden.
Onder Internet/Homepage ontwikkeling
staat een aantal programma’s om HTML
te maken of te bewerken. Want ondanks
de vele CMS‐systemen is het ‘edele
handwerk’ nog steeds onmisbaar.

Kantooromgeving
de Install‐knop klikt, verschijnt een
aanwijzing hoe je de Android‐apps kunt
installeren. Maar dat kan ik hier wel
meteen verklappen. Als je op de web‐
site klikt, ga je regelrecht naar de be‐
treffende app in de Google Play Store.
Daar kun je aangeven dat je de app wilt
installeren en (eventueel) op welk ap‐
paraat. De rest volgt automatisch,
meestal binnen enkele minuten staat de
app op je smartphone of tablet.

Het belangrijkste programma hierin is
omgetwijfeld Scribus 1.4.4 Portable in
de subrubriek DTP. Met dit programma
wordt o.a. de SoftwareBus vormge‐
geven. Een heel goed Open Source‐pro‐
gramma.

Jullie zijn een beperkt aantal spellen
gewend, die vaak veel ruimte innemen
vanwege de grafische uitvoering.

Op deze manier kunnen we op GigaHits
2015‐2 ongeveer dertig spellen op‐
nemen.

Open Source
Zoals reeds opgemerkt, hebben we op
deze GigaHits heel veel Open Source‐
programma’s. Die zijn (bijna) altijd
gratis. Vaak zijn het handige, maar
kleinere programma’s. De grote Open
Source‐programma’s, zoals bijvoorbeeld
Open Office, zul je deze keer niet aan‐
treffen. Vaak zijn het programma’s van
minder dan 100 kB.
Open Source‐programmeurs zijn vaak
technisch ingestelde en slimme
jongens, maar veel opsmuk op hun pro‐
gramma’s mag je niet van ze verwach‐
ten. Ook de beschrijvingen van de

In de subrubriek Varia vind je een vijf‐
tiental handige tools om Windows op
allerlei fronten te verbeteren. En die
kunnen soms heel handig zijn.

Allerhande
Ik wil nog de aandacht vestigen op
enkele interessante programma’s die
her en der op de GigaHits staan. Wat ik
interessant vind, vind jij misschien
minder interessant. Om alle potentie
uit de GigaHits te halen, kun je het be‐
ste zelf het aanbod langslopen.
Dat is heel gemakkelijk door de boom‐
structuur links in het menu te volgen.
Als je bovenaan eerst op ‘Alles uitvou‐
wen’ klikt, dan is dat echt een fluitje
van een cent.
Vaak wil je een bestand wissen, ver‐
plaatsen of de naam wijzigen, terwijl
Windows weigert je dat te laten doen.
Wellicht is het bestand dan al in ge‐
bruik. Of Windows is misschien even de
weg kwijt. Met DropPermission 1.0 (Be‐
standsbeheer/Varia) krijg je toch je
zin.
Het voorjaar komt er weer aan. Tijd om
in de tuin aan de slag te gaan. Maar
misschien heb je geen tuin? Geen nood,
met het programma Garden with Insight
1.2 kun je in je virtuele tuin aan de slag
(Hobby en vrije tijd/Varia).

Spellen

Deze keer is gelet op een wat groter
aantal, maar kleinere spellen. Ook deze
komen vaak uit de Open Source‐stal en
zijn misschien grafisch wat minder.

Vragen, suggesties of
problemen met de
GigaHits?
Neem contact op met:

En omdat het ‘portable’ is, hoeft het
niet geïnstalleerd te worden. Een ge‐
legenheid bij uitstek om ook eens aan
DTP te snuffelen. Om het echt ‘produc‐
tie‐rijp’ te maken, zul je een instal‐
latieversie nodig hebben.
Verder zijn enkele handige program‐
ma’s voor tekstverwerking en een aan‐
tal agenda‐programma’s opgenomen.

Windows
Weer Windows? Ja, maar nu ‘gewone’
toepassingen. Nou ja, wat heet ‘ge‐
woon’. Het zijn vooral utilities en toe‐
passingen om Windows te verbeteren.
Onder andere meer dan tien ‘uninstal‐
lers’. Want de wijze waarop Windows‐
programma’s van je systeem ver‐
wijdert, is vaak wat gebrekkig. Dat kan
ook liggen aan de programma’s zelf.
Een aantal uninstallers van derden zijn
wat grondiger.
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Onder Netwerken/WiFi vinden we
WirelessKeyView v1.70. Dit programma
is handig om vergeten Wi‐Fi‐wacht‐
woorden tevoorschijn te toveren uit
Windows. En tegelijkertijd om je te la‐
ten beseffen dat Windows deze wacht‐
woorden in klare taal opslaat. Ook
zonder dit programma zijn deze ge‐
makkelijk zichtbaar te maken.

