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Making of GigaHits
Henk van Andel

In de vorige SoftwareBus zijn we begonnen met een serie over de activiteiten van
CompUsers. Deze keer is de GigaHits aan de beurt. Een beschrijving vanaf het

verzamelen van de software tot en met het persen en de distributie. Met een
uitvoerige handleiding voor previewers en de daarbij benodigde software.

Wat hier geschreven is over de GigaHits,geldt ‐mutatis mutandis‐ ook voor de an‐dere disctitels van CompUsers. Kort vat‐ten we dat samen als 'DiscWare'. In ditartikel houden we het op GigaHits, om‐dat die titel het best bekend is bij onzeabonnees.

Structuur GigaHits
De GigaHits moet in principe op elkecomputer gebruikt kunnen worden. Zo‐wel onder Windows, Linux, op de 'Mac'en ook andere besturingssystemen. Daar‐om is de GigaHits opgebouwd op basisvan ISO‐normen, met als 'computer‐Espe‐ranto' HTML als basis, waar iedere pcmee om kan gaan. Verder heeft de me‐nustructuur veel 'Javascript'. AlsJavascript – bijvoorbeeld om veiligheids‐redenen ‐ in de browser is uitgescha‐keld, volgt een foutmelding.
Voor de GigaHits is steeds vaker ook'Flash' nodig om video's af te kunnen spe‐len. Hiervoor hebben de meeste brow‐sers een plug‐in geladen. In de toekomstmet HTML‐5, zijn plug‐ins wellicht nietmeer nodig, maar nu wordt nog ruzie ge‐maakt over wiens standaard vast inge‐bouwd moet worden.
De informatie en de programma's staanop de GigaHits in een 'vaste' mappen‐structuur. Meestal staan in het derde ni‐veau de programma's, met als benamingvan de map de naam (en versie) van hetprogramma. Alle gegevens die van be‐lang zijn voor een programma, staan indeze map. Als een programma ver‐plaatst wordt, dan verhuizen alle bijbe‐horende gegevens dus mee.
Er is ook een map 'MenuData' met ge‐gevens die van belang zijn voor de pre‐sentatie van het menu en de informatie.Alle verwijzingen naar MenuData gebrui‐ken 'relatieve adressering'.Er staat in HTML dan zoiets als'../../../MenuData/.....', waarbij'../../../' eigenlijk zegt: 'ga drie niveausomhoog'.
Bij 'harde' adressering zou er iets staanals: 'D:\MenuData\.....'. En je begrijptdat als de DVD‐drive toevallig de letter'E' heeft hier niets van terecht komt.En bovendien snappen niet‐Windowssys‐temen niets van '\'.

Opstarten GigaHits
Windows systemen kunnen de GigaHitsautomatisch opstarten. Daarvoor wordthet programma 'MenuBox' gebruikt, datbehalve voor een leuk 'smoeltje' ookvoor een aantal controles zorgt.MenuBox zal als browser Internet Explo‐rer gebruiken. Ook als je die andersnooit gebruikt. Zelfs ook als je denktdat je de Internet Explorer uit Windowshebt gesloopt. Want de wezenlijke be‐standdelen maken deel uit van Windowsen kunnen niet verwijderd worden!
Internet Explorer vertoont vaak veilig‐heidslekken. Houd hem daarom altijd(redelijk) up‐to‐date. Niet alleen voorde GigaHits, maar er zijn ook anderetoepassingen die – vaak zonder dat jehet in de gaten hebt ‐ de Internet Explo‐rer toepassen. De GigaHits zal overigensalarm slaan als een te oude versie vande Internet Explorer wordt opgestart.
Linux kan programma's niet automa‐tisch opstarten. Hiervoor is in de 'root'van elke GigaHits het bestandje'Start.html' opgenomen. Als je hierop

dubbelklikt, zal in bijna alle systemendit bestand opgestart worden in de alsstandaard ingestelde browser. Ook on‐der Windows. Opstarten in een anderebrowser is in principe geen probleem.
Hoe dan ook, de GigaHits zal tegen‐woordig altijd een 'chromeless' venstervan de browser opstarten. 'Chromeless'wil zeggen: zonder de overbodige me‐nubalken en 'toolbars' die nuttigeruimte op je scherm nodeloos verslin‐den. Zoiets als de Google Chrome brow‐ser standaard in huis heeft en momen‐teel door steeds meer browsers wordtnagevolgd. Het geopende venster zalnagenoeg de volle hoogte van hetscherm zoeken, maar heeft een vastebreedte (om te voorkomen dat de lay‐out van de Previews geweld wordt aan‐gedaan).

Overzicht werkproces
De GigaHits komt tot stand volgens eenvastomlijnd stramien, ingepast in deplanning van de SoftwareBus:• Verzamelen software• Maken Previews• Nabewerken en controle

Enige wetenswaardigheden over Previewen
Als Previewer breng ik behoorlijk wat tijd door achter de computer en probeer ik zo
veel mogelijk informatie te verzamelen. Het is veel knip‐ en plakwerk, waarvan ik
naar eigen idee de beste resultaten ga gebruiken.
De taal is vaak een bijkomend probleem; ik weet dat de voorkeur van de redactie is
om in de Nederlandse taal te publiceren. Dit valt echter niet mee; vaak zijn de pro‐
gramma’s alleen verkrijgbaar in de Engelse of Duitse taal en heeft naar mijn idee
vertaling in het Nederlands weinig zin. Wat moet je met een Nederlandse vertaling
als je de desbetreffende talen niet kan lezen? Dan kun je sowieso het programma
niet gebruiken.
De uitvoering van de Previews gaat nogal eens gepaard met de nodige tijdsdruk. In
het algemeen probeer ik de mij toegewezen Previews over de periode van ontvangst
tot terugzending in de beschikbare dagen te plannen. Met andere woorden een aan‐
tal per dag/avond. Als het lekker loopt ga ik vaak gewoon door en kan ik de Previews
eerder als verwacht opsturen; dit geeft dan weer wat verlichting voor de eindredac‐
tie.
Het leuke van dit 'werk' is dat je vaak zelf ook hele leuke programma’s tegenkomt
om uit te proberen. Uiteraard test ik de gepreviewde programma’s niet
en als ik wel eens nieuwsgierig ben test ik altijd in een 'virtuele ma‐
chine', dit om 'vervuiling' van mijn computer te voorkomen. Als het
programma voor mij waardevol is, dan installeer ik het.
André de Vries
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• Maken menu‐structuur• Aanpassingen per uitgave• Pre‐mastering• Testen en malware controle• Maken glassmaster en stempels• Persen en verpakken• DistributieDeze aspecten komen hieronder uitge‐breider aan de orde.

Verzamelen software
Per GigaHits worden ongeveer 500 nieu‐we programma's (of significante upda‐tes) uitgebracht. De grote brondaarvoor is uiteraard het internet, maarook allerlei publicaties en suggestiesvan gebruikers. Een interessant program‐ma wordt meteen gedownload.
Om relevante en nieuwe software te ver‐zamelen is een redelijke dosis kennisvan computers en software nodig. Ombovendien doublures en opnemen vanhetzelfde programma op opeenvolgendeGigaHits te vermijden, komt bovendieneen goed geheugen van pas. Googlehelpt hierbij, omdat reeds bezochtelinks een afwijkende kleur krijgen. Tot‐dat je van systeem wisselt en ook Goog‐le alles vergeet ...
Daarvoor kun je ook een systeem beden‐ken. Dat moet er ook voor zorgen datbijvoorbeeld 'PDF Maker 1.0' en 'pdf_ma‐ker_1.0.0' geïnterpreteerd70‐er70‐er j j'worden als zijnde identiek.

Maken Previews
Van elk programma wordt een 'Preview'gemaakt. Een redelijk vast omlijndmodel met de basisinformatie van hetprogramma. In de Preview wordt ookeen link naar de website van het pro‐gramma opgenomen, zodat gebruikersdesgewenst snel toegang hebben totmeer informatie.
Eerst wordt van de programma's een le‐ge mappenstructuur gemaakt. Dus zon‐der de programma's, maar wel met een'lege' Preview, dus alleen het sjabloon.De Previewers krijgen ieder een 'pluk'werk op, elk een deel van demappenstructuur. Meestal in batches

voor de werkverdeling.
Met de lege mappen en de Preview‐sja‐blonen gaan de Previewers aan de slag:het invullen van het Preview‐sjabloon.Niet intypen, maar door 'knippen enplakken', vaak zelfs nog sneller door'sleuren en pleuren', vanaf internet.Hiervoor wordt een What‐You‐See‐Is‐What‐You‐Get (WYSIWYG) HTML‐editorgebruikt. Momenteel is dat het gratisOpen Source KompoZer, dat voorWindows, Linux en MacIntosh beschik‐baar is. En alle drie deze systemenworden door de Previewers gebruikt!
De nodige informatiebron is de webpagi‐na van het te previewen programma.Die vind je meestal snel met de naam(en versie) van het programma metGoogle. Om die uit de mappenstructuurte 'peuteren', hebben we een handig pro‐grammaatje (ClipName).
Ook plaatjes worden in de Previews op‐genomen. Die worden meestal ook vande website van het programma afge‐haald d.m.v. 'sleuren en pleuren'. Datgaat heel snel.
Als een Previewer zijn 'huiswerk' klaarheeft, dan wordt het 'ingepakt' (zip ofrar) en per e‐mail teruggestuurd naar deGigaHits‐ redactie. Al met al is hetPreviewen een leuk, leerzaam en gezel‐lig werkje. En het gaat ook vrij snel.
Momenteel is een team van ongeveertien Previewers actief. Dat mogen ermeer worden, want vele handen makenlicht werk. Bovendien willen sommigePreviewers wat meer tijd gaan bestedenaan wat uitgebreidere beschrijvingenvan programma's in de SoftwareBus. Bin‐nenkort starten we met een introductie‐avond om wat kennis en vaardighedenover te dragen. Ook enkele huidigePreviewers zijn beschikbaar voortraining van nieuwe Previewers, voor zo‐ver de weg zich niet vanzelf wijst.
Op de GigaHits 2011‐1 staat een (te) uit‐

gebreide Handleiding voor Previewers,zie '+ Making of GigaHits', bedoeld als'naslagwerk'. Ook staan de twee nodigeprogramma's KompoZer en ClipNamedaarbij. Wat oefenmateriaal kun je hierdownloaden: www.Program‐maTheek.nl/Oefenmateriaal.zip. Pro‐beer het ook eens en stuur een e‐mail

aan DiscTeam@CompUsers.nl voorvragen of hulp.

Naberwerken en controle
Het verdere werk gebeurt bij de eind‐redactie. Dat zijn een aantal kleineklusjes, maar bij elkaar is het toch eenredelijke hoeveelheid werk. Ook hierzoeken we nog wat aanvulling op hetteam (info: DiscTeam@CompUsers.nl,liefst met je telefoonnummer).
Het nabewerken en de controle van dePreviews bestaat uit het volgende:• Op een aantal plaatsen in dePreview‐sjablonen staat voorlopigeinformatie, die met een simplele'search & replace' vervangen wordtdoor de juiste code. Deze code staatniet in de sjablonen, omdat die dePreviewers alleen maar zou hinderen.Het gaat met name om het au‐tomatisch vergroten van plaatjes alsje er met de muis over gaat.• De 'Install'‐knop in de Previews moetnog gekoppeld worden aan het pro‐gramma. Nog handwerk, maar er iseen handige tool waarmee het pro‐gramma alleen naar een icoontje ophet scherm gesleept behoeft teworden. Ook hier is nog potentieelvoor verdere automatisering. Wiegaat ons daarbij helpen?• Ook de beste breister laat wel eenseen steek vallen. Dat kan dus ook ge‐beuren bij de Previewers. En somskomt het voor dat informatie vanaf

Welke slimme ICT‐er/program‐meur gaat deze uitdaging aan enwil zoiets voor de redactie vanGigaHits maken?



3

een website wordt binnengesleept dieniet verdraagzaam is met de Previewsof die ongewenst is. Daarom wordenalle Previews visueel gecontroleerd.Voor zo'n 500 Previews een hele klus,maar het gaat vrij snel in de browser,nadat een (voorlopige) menustructuuris aangebracht.• Wat je daarbij vaak niet kunt zien,zijn foute links in de HTML‐code.Links naar informatie die niet bestaatof websites die er niet (meer) zijn.Dat wordt gecontroleerd met behulpvan het programma 'HTML Link Valida‐tor'. Eventuele correcties kunnen snelgemaakt worden, omdat dit program‐ma een ingebouwde editor heeft.Hiervoor is enige kennis van HTML no‐dig.

Maken menustructuur
Je kent vast wel de menustructuur vande GigaHits. Je klikt ergens links, enrechts verschijnt de Preview van het pro‐gramma. Aan de linkerkant zit een vrijkrachtige boomstructuur. Het lijkt al‐lemaal erg ingewikkeld om te maken.
Maar dat valt wel mee. Het is een klusjevan enkele minuten met het programmaSiteXpert, dat het werk voor je doet:een heleboel HTML/Javascript‐code ge‐nereren. Op een soortgelijke manierwordt binnen enkele minuten het in‐dexeren voor de 'zoekmachine' verzorgddoor het programma Search EngineStudio. Beide zijn kostbare program‐ma's, maar er is een probeerversie ver‐krijgbaar (www.xtreeme.com).

Aanpassingen per uitgave
Voor elke GigaHits moeten de juistebenamingen en (achtergrond)plaatjesaangebracht worden. Een klein klusje.De achtergrondplaatjes corresponderenmet de voorkaft van de SoftwareBus. Enmet de opdruk van de GigaHits. Het ma‐

ken van dit 'artwork' wordt professi‐oneel gedaan door Coen van Roekel.Gezien de creatieve en accurate manierwaarop hij dat doet, mag dat ook wel‐eens gezegd worden.

Pre‐mastering
Alle gegevens zijn nu gereed en staanop een harde schijf. Maar het is debedoeling om er een DVD‐ROM van temaken. Er moet dus een DVD‐R 'gebrand'worden. Of op zijn minst moet een 'iso'‐bestand aangemaakt worden.
Daarbij is er een complicatie. Meestal isde GigaHits 'bootable', soms multi‐boot‐able (mogelijkheid tijdens booten te kie‐zen welk systeem moet opstarten). Danstaat er ook nog vaak een video op, dieook in de huiskamer op de DVD‐spelermoet kunnen werken. Een zogenaamde'mixed mode'‐DVD: video en data.
Het maken van dit soort DVD's gaat bo‐

ven de pet van huis‐tuin‐en‐keuken pro‐gramma's zoals Nero. Bovendien moetvaak rekening gehouden worden meteen specifieke Linux‐structuur. Daaromworden de iso‐bestanden meestal ge‐maakt op een Linux‐machine met hetprogramma 'mkisofs'.

Testen en malware controle
Eerst wordt getest met behulp van hetverkregen iso‐bestand. In een 'virtuelemachine' wordt het booten getest. Ende menustructuur wordt getest in eenvirtuele DVD‐drive. Uiteindelijk wordtook een DVD‐R gebrand voor de algehe‐le eindcontrole. Totdat alles goed(b)lijkt te zijn.
Om virussen op de GigaHits te voor‐komen, wordt gewerkt op een 'be‐schermde' computer achter eenvirusscanner. Aan het eind wordt hetgeheel door een 'in the cloud' scannergehaald. Nog steeds geen 100% zeker‐heid, er kan altijd een virus tussendoorglippen dat de virusscanners nog nietkenden. Voor zover bekend is dat nognooit voorgekomen, maar het gevaarligt op de loer.
Soms komen er wel meldingen van degebruikers over een virus. Deze wordenaltijd zeer ernstig genomen en gecon‐troleerd. Tot nu toe bleken dat 'falsepositives'. Dat kan een interpretatiefoutzijn van een virusscanner. Maar somsgeeft ook de aard van een programmadaar aanleiding toe. Bijvoorbeeld eenprogramma dat wachtwoorden'herstelt', of een programma dat diepingrijpt in het systeem, maar toch geenkwaad in de zin heeft.

Glassmasters en stempels
De grote persers hebben vaak zelf eenafdeling glassmastering. De kleinere
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persers maken meestal gebruik van eenonafhankelijk glassmasteringbedrijf.Gezien de afstand is het opsturen ofbrengen van een DVD‐R geen goedeoptie. Daarom wordt het iso‐bestandvan ca. 8,5 gigabyte met (Win)RAR op‐geknipt in delen en met een snelle in‐ternetaansluiting (kabel) binnen drieuur overgebracht naar de FTP‐site vande glassmastering in Zuid‐Duitsland, defirma Elsässer.
Het maken van een glassmaster iseen tijdrovend karwei. Eerst wordende bitjes op een fotogevoelige glazenplaatje gezet. Na etsen en wat ande‐re bewerkingen is het eindresultaatmetalen stempels, die gebruiktworden door de perserij. Twee per

dual‐layer DVD, voor de twee laagjesdie op elkaar geplakt worden.
Persen en verpakken
Het persen gebeurt door de firma Oss‐wald in de buurt van Stuttgart. Zijproduceren per dag 150.000 CD's plus150.000 DVD's. Osswald doet dit nu eenaantal jaren voor CompUsers, tot volletevredenheid. Stipte afspraken (dat ver‐wacht je ook in Duitsland), soepel in deomgang en prima kwaliteit. Per produc‐tie krijgen we hooguit enkele klachtenover mispersingen.
Het persen gebeurt in principe in driearbeidsgangen:• Het persen zelf gebeurt in een machi‐ne onder 'clean room' omstandighe‐den. Er gaan korreltjes plastic in ener komen DVD's uit. Het persen en opelkaar plakken van de lagen gebeurtdus allemaal in die ene machine. Infeite zijn er drie lagen: de twee lagen

met informatie en de 'B‐kant' waaroplater het label wordt geprint.• Het bedrukken gebeurt ook in één ma‐chine. Vijfkleurendruk: een witte on‐dergrond en daarop de kleuren cyaan,magenta, geel en zwart om vierkleu‐rendrukwerk op te bouwen. Er zijntwee mogelijkheden: zeefdruk en off‐setdruk. Omdat er gedetailleerdeplaatjes op de GigaHits staan, wordtgebruikt gemaakt van offsetdruk.

• Verpakken. Voor de GigaHits is dateen simpele onbedrukte 'venster‐envelop'. Voor de andere titels latenwe vaak kleurige kartonnen insteek‐hoesjes maken, die overigens in Oos‐tenrijk geproduceerd worden.

Distributie
Osswald levert de GigaHits af bij onzedrukker Senefelder in Doetinchem. Daarworden ze ingepakt in plastic folie,samen met de SoftwareBus en wordt hetadres erop 'gespoten'.

Dan wordt alles afgeleverd bij defirma Sandd in Apeldoorn, die daarnaalles bij de abonnees bezorgt.
De distributie vergt weleens wat organi‐satie en overleg, maar kent verder voorCompUsers geen zorgen. Het loopt doorprofessionele mensen op rolletjes.

Dank aan medewerkers
Na zo'n 30 jaar softwaredistributiemogen de mensen op de achtergrondbest eens speciaal bedankt worden.Zij blijven vaak op de achtergrond. DePreviewers zijn de laatste jaren wat be‐ter zichtbaar geworden door o.a. een

naam en een fotootje. Somswerken zij ook mee tijdens eenCompUsers‐bijeenkomst en vooralook tijdens de HCC!dagen. Bij hetuitwerken van de principes hebbenenkele vrijwilligers van Comp‐Users een grote rol gespeeld. Vanhen noemen we speciaal Inge Wolters,Bas van den Dikkenberg, Ruud Uphoffen Hans Lunsing.
We willen graag verder en zoeken daar‐om extra mensen voor diverse functies.Mede om een aantal posten dubbel tebezetten voor eventuele calamiteiten.Leuk en dankbaar werk, waar je vaakde deur niet eens voor uit hoeft. Voorextra informatie, vragen en suggestiesmag je altijd een mailtje sturen aanDiscTeam@CompUsers.nl. Liefst met jetelefoonnummer, zodat we je kunnenbellen voor overleg.

Glassmastering (foto Elsässer)

Medewerkers gevraagd
Voor het maken van de GigaHits en andere 'discware' van CompUsers komen
we graag in contact met vrijwilligers voor:
• Previewers (binnenkort start een introductieronde)
• Algeheel coördinator
• Eindredactie
• Verzamelen software
• Ontwikkelaars (met kennis HTML, etc. en/of programmeren)
Bijna alles doe je lekker thuis en in je eigen tempo.

CompUsers heeft een vrijwilligersbeleid. Gemaakte onkosten worden ver‐
goed.Vraag eens nadere inlichtingen: DiscTeam@CompUsers.nl

Zet er liefst je telefoonnummer bij, zodat we ook telefonisch kunnen overleggen!

Enkele disc‐persen (foto Osswald)

Verpakkingsmachine (foto Osswald)

Zeefdrukmachine (foto Osswald)




