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Mod jeWindows bureaublad
Henk van Andel

'Modden' is een turbowoord voor'modificeren'. Oftewel in gewoonNederlands, 'veranderen'.
Bij het 'modden' van Windows blijftWindows gewoon Windows, maar hetuiterlijk gaan we hier en daar wataanpassen. Nou ja, als we spreken overhet toevoegen van functionaliteit, danzou je kunnen stellen dat Windowswordt veranderd, of in ieder gevalwordt uitgebreid. Maar we blijven in ditartikel met onze vingers af van dekernel en de registry van Windows. Debeschreven veranderingen zijn daardoorzonder gevaren door te voeren.
Volgens de titel boven dit artikel gaanwe het hebben over het modden van hetbureaublad. Met bureaublad wordtmeestal het beeld bedoeld dat ontstaatnadat Windows is opgestart. In ditartikel zien we het wat ruimer. Wantook bijvoorbeeld het uiterlijk tijdenshet opstarten komt aan de orde.
Sommige programma's noemen we heelkort. Maar er is ook een aantalprogramma's dat echt meer aandachtvergt. En dat samen met een aantalscreendumps ter verduidelijking maaktdit artikel langer dan gebruikelijk. Hetartikel was al klaar voor de vorigeSoftwareBus, maar daarin was debenodigde ruimte niet beschikbaar. Metde redactie is toen afgesproken om hetartikel (en uiteraard ook debijbehorende programma's op deGigaHits) door te schuiven naar 2011‐3.
Veel van de gepresenteerdeprogramma's zijn freeware. Als zebetaald moeten worden, dan is de prijsin alle gevallen zeer 'vriendelijk'. Wantdit soort programma's worden gemaaktdoor programmeurs met een warm hartvoor de computer‐hobbyist.
Achtereenvolgens presenteren we eenaantal programma's op het gebied van:
• Bootskin• Logon skin• Bureaublad en shells• Startmenu en taakbalk• Transformation packs• Icons• Cursors• Gemengd en diversen

Bootskin
Als je de pc opstart met Windows, danzit je eerst een tijdje tegen eenWindows logo (al dan niet metanimatie) aan te kijken. Bij illegale(ahum......) versies van Windows zie jevaak een fraaier beeld.

+ Windows modding/Bootskin/*

BootSkin Vista 1.05
Met je eigen, legale Windows kun hetbeeld dat je ziet tijdens het booten ookzelf aanpassen met BootSkin Vista.
Je kunt kiezen op de website van hetprogramma uit letterlijk duizendenskins, die daar neergezet zijn dooreerdere gebruikers van het programma.Kennelijk geniet het programma eengrote populariteit.
Anders dan de naam doet vermoeden,werkt BootSkin Vista ook voor WindowsXP en Windows 7. Het programma isvoor privé gebruik gratis. Er is ook eenPro versie waarvoor je moet betalen.Die heeft als voordeel dat je zelf skinskun maken.

Logon skin
Na het booten kom je in het logonscherm. De eerste gedachte die bij jeopkomt bij het woord 'logon' is wellichteen website waar je je moet aanmeldenme wat toverspreuken. Maar hier willen

we het hebben over hetaanmeldingsscherm van Windows.
+ Windows modding/Logon skin/*

Logon Studio 1.7
Het standaard logon scherm vanWindows is saai. Met Logon Studioverander je dat snel. Het programmaheeft enkele keuzes, maar op internetstaan er nog 500!
Freeware.

Thoosje Windows 7 login editor 1.0
Je eigen login scherm voor Windowsstaat natuurlijk wel leuk. Bijvoorbeeldeen Ubuntu achtergrond :‐).
Dat kan met Thoosje Windows 7 logineditor. Je kunt een scherm uitzoeken.Dat kan je eigen afbeelding zijn, of eenafbeelding die je bijvoorbeeld kuntdownloaden bij de maker van hetprogramma. Het programma controleertof de afbeelding aan de eisen vanWindows voldoet.
En als je het login scherm weer zatbent, kun je snel een ander schermuitkiezen. Of het originele scherm weerterug zetten.
Freeware.

Windows 7 Logon Background Changer
Een heel gebruikersvriendelijkprogramma om de achtergrond van hetlogon scherm van Windows 7 tewijzigen.

Windows isWindows. En het ziet er bij iedereen hetzelfde

uit. Maar het kan ook anders, vaak tegelijk met toevoeging

van extra functionaliteit. In dit artikel en op GigaHits 2011 -3

staat een aantal mogelijkheden.
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Kies een map met plaatjes, selecteerhet gewenste plaatje en pas dit toe.Basta. Het plaatje moet geschikt zijn,maar ook daar wordt je mee geholpen.Lengte, breedte en resolutie wordenautomatisch aangepast.
Freeware.

Bureaublad en shells
Normaal ken je je bureaublad als eenplat vlak, als comptutermonitorbijvoorbeeld 1200x900 pixels groot. Meteen 'wallpaper' als achtergrond. En aldan niet vol met icoontjes voorgeïnstalleerde programma's en anderesnelkoppelingen (links).
De achtergrond (wallpaper) wijzigen,krijgen de meesten zelf wel voor elkaar.Maar het bureaublad is méér. Het is infeite een afbeelding van de WindowsExplorer, de 'shell' oftewel debuitenschil waarmee we Windowsbedienen. Door die te vervangen,kunnen we de functionaliteit vanWindows uitbreiden.
In de programma's die hieronder wordengepresenteerd, wordt daar veelvuldiggebruik van gemaakt. Soms met eenheel originele aanpak.
+ Windows modding/Bureaublad enshells/*

360Desktop
360Desktop ziet je bureaublad als eensoort Panorama van Mesdag. Eencilindervormig panorama, waarvan jetelkens een deel op je bureaublad kuntschuiven. Je zou in plaats van eenpanorama, ook 'panelen' vanverschillende afbeeldingen kunnenmaken. Als je dat te bont vindt, dan kun

je ook effen vlakken maken.
Icoontjes zet je op de gewensteplaatsen van het panorama en staandaar vast. Je kunt dus een paneel

maken met de programma's om teinternetten, een paneel voor hetbewerken en presenteren van foto's,een paneel voor moeder de vrouwenzovoort. Dan blijft het bureaublad(paneel) opgeruimd.
Hierboven zie je zo'n opgeruimd paneel,met op de achtergrond het Louvre(Parijs). Mijn rommelige desktop met'tig' icoontjes het ik naar links latenverdwijnen, maar de 'widgets' rechtsblijven op hun plaats. Desgewenst kunje bij de opties instellen dat ook deicoontjes op hun plaats blijven. Degeopende vensters van toepassingenblijven dan 'schuifbaar'.
Rechtsboven zie je verkleind het helepanorama. Je kunt naar links en rechtsschuiven met een slider, of een deelvan het panorama selecteren door er opte klikken. Het verkleinde panoramaverdwijnt na enige tijd, maar de slider

(helemaal bovenaan) blijft op hetbureaublad, maar bij de optisch kun jeopgeven dat ook dit verdwijnt (en terugkomt als de muis in de buurt komt). Hetverkleinde panorama komt terug als jeop de slider klikt.
Het naar links en rechts schuiven kanlastig zijn om juist te positioneren. Ookdaar is een oplossing voor: je kunt bijde opties een vinkje zetten bij 'snap toview'.
Door de 360Manager op te roepen, kunje onder andere een bestaandpanorama als achtergrond kiezen. Diezijn er te kust en te keur.
Maar je kunt ook je eigenachtergronden maken. Je kunt er eeneen webpagina of een deel daarvan opintegreren, of video's, widgets,spelletjes. Op die manier krijg je een'live' bureaublad, dat je ook aananderen ter beschikking kunt stellen. Jehebt dan direct toegang tot hetbureaublad van de gebruiker, want degeïntegreerde inhoud kun je uiteraardzelf sturen. Er is zelfs een soort'appstore' waarvan de maker de helftvan de opbrengst krijgt.

De prijs? Gratis. Maar je zult genoegenmoeten nemen met wat advertentiesdie af en toe verschijnen. Er is ook een'Pro' versie, zonder advertenties.

Aston 2.0.3
Een exotisch strand. Een palmboom diezijn bladeren wuift in de zeebries.Uitzicht op een idyllisch haventje. Datbeeld zou je nooit meer los willen
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Dat hoeft ook niet, als je Aston toepastvoor je Windows bureaublad. Met Astonkun je het bureaublad verfraaien. Nietalleen door een nieuw dood'behangetje'. Ook levend behang ismogelijk, een 'animated desktop'.
Aston zegt gemakkelijk te zijn. Op dewebsite staat een uitgebreidehandleiding.

Aston AltDesk 1.9.1
Naast 360Desktop heeft Aston ook eenvirtuele desktop manager in hetprogramma, onder de naam AltDesk.Hiermee maak je virtuelebureaubladen. Het is alsof je meerderemonitors op je pc hebt aangesloten,maar om die te bekijken moet je weleerst even omschakelen.
Op elk bureaublad kun je toepassingenlaten draaien. Je ziet dan alleenhetgeen je op dat moment interesseert.Opgeruimd staat netjes.
Het aantal virtuele bureaubladen is inprincipe onbeperkt, maar het isnatuurlijk onoverzichtelijk als je er heelerg veel van hebt; dan wordt het middelerger dan de kwaal. Omschakelen doeje met een 'hotkey', of door te klikkenop een vakje dat zichtbaar blijft vooralle bureaubladen. Daarin staan ook deicoontjes van de toepassingen die ophet betreffende virtuele bureaubladactief zijn.

BumpTop 3D 2.1
Waarom zou een bureaublad altijd platmoeten zijn? Als je naast de vloer, ookde muren kunt gebruiken, dan heb jeveel meer plaats.
En dat doet nu BumpTop. Je kunt ookicoontjes groeperen, bijvoorbeeldstapelen en aan de muur hangen.
Er waren voorheen ook allerlei thema'svoor BumpTop. Maar de maker werdbegin 2010 overgenomen door Google.Er valt bij de maker niets meer tedownloaden. Jammer. Ooit zullen wewellicht het principe van BumpTop weerterug vinden in een Google product.
BumpTop was freeware en beschikbaarvoor Windows en Mac.

CubeDesktop 1.4.0
Met CubeDesktop heb je meteen zesvirtuele bureaubladen. Op elk vlak kunje de icoontjes van de programma's naarkeuze zetten. Op die manier kun je jebureaublad opgeruimd houden.

Verwisselen van bureaublad iseenvoudig. Je kiept de kubus om methet gewenste vlak vaan voren. Net alseen dobbelsteen. Dat omkiepen doe jedoor het bureaublad met de cursor 'vastte pakken' en te kiepen. Heeleenvoudig.
Elk vlak kan zijn eigen achtergrondkrijgen. Als aan vlak wordt geopend,kunnen gewenste toepassingenautomatisch starten. Je kunt ook heeteenvoudig een verkleind overzicht vanalle geopende vensters op jebureaublad oproepen en zo een sneloverzicht krijgen van wat er gaande is.
Ook voor de privacy is CubeDesktop eenaanrader. Vlakken kunnen voorzienworden van een wachtwoord, zodatalleen de persoon die het wachtwoord

kent dit bureaublad kan openen.
Prijs: $ 20.

DeskScapes
Ben je dat behangetje zat? Wil je eenswat anders? Dan is misschien DeskScapeiets voor jou.
DeskScape is meer dan een wallpaperop je bureaublad. Het brengt leven inde brouwerij. Het behang beweegt. Datkan een video zijn, een website ofandere informatie die je wilt (laten)zien.
Maar je kunt ook een deel van hetbehang laten bewegen. En dat lijkt meniet onbelangrijk, want als je hele
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bureaublad aan het bewegen is, wordtje volgens mij van al dat 'gewriemel' inkorte tijd horendol.
Bij het programma zit een uitgebreidemogelijkheid om zelf je bewegendeachtergronden te maken. Maar je kuntook kiezen uit duizenden bureaubladenop de website van het programma. Eenklein aantal zit al in het programma,zoals een draaiende aardbol metlicht/donker in real time.
Het programma kost ondanks deuitgebreide mogelijkheden slechts $ 20.

DesktopX 3.5
Als computerdeskundige krijg jemisschien de kriebels om zelf ook eenseen desktop te maken. Compleet meteigen widgets.
Dan komt het programma DesktopX jegoed van pas. Het helpt je om objects(plaatjes of 'live' data) te maken die jeop de desktop kunt zetten. Of widgets,dat zijn objects die in feite kleineprogrammaatjes zijn. Of widgets teexporteren als losstaande programma's;ze worden dan (in de DesktopXterminologie) gadgets genoemd.

En je kunt er nog aan verdienen ook.Want je creaties kun je niet alleenweggeven, maar ook verkopen.
Nu we het toch over geld hebben,DesktopX kost $ 15, $ 25 of $ 70, al naargelang het aantal mogelijkheden.

GridMove 1.19.60
Vooral als je een groot beeldschermhebt, kan GridMove van pas komen. Metdit programma kun je vensters uitlijnenop grids, als tegels of dakpansgewijsarrangeren enzovoort. GridMove helptje om je bureaublad opgeruimd tehouden en er er maximale uit te halen.
Freeware.

Madotate 2.02.02
Normaal bedekken je open vensters hetbureaublad, tenzij je ze sluit of op detaakbalk zet. Met Madotate verandertdat.
Met dit programma krijg je een extra

mogelijkheid. Je kunt je vensters ookwegklappen naar boven, beneden, linksof rechts. Bovendien kun je voor dezeweg geklapte vensters transparantieinstellen.
Op deze manier blijft je bureaubladoverzichtelijk, terwijl toch een grootaantal vensters op het bureaubladblijft.
Freeware.

Moo0 MultiDesktop 1.11

Het hoeft helemaal niet ingewikkeld tezijn. Met Moo0 MultiDesktop krijg je viervirtuele bureaubladen, waaruit je kuntkiezen door in een klein venstertje eropte klikken. Degenen die vertrouwd zijnmet Linux, zullen dit direct herkennen.

Freeware.

MyColors Themes
Stardock heeft een aantal gratis'themes', waarmee je je bureaublad snelen effectief kunt 'opleuken'. Installeerhet programma en kies je favorietethema op de website van Stardock.
De meeste thema's gaan je geld kosten.

Maar er zijn ook enkele gratis thema's.We hebben de thema's ThinkGreen(want je wilt toch ook de aardesparen?) en AMD Games op de GigaHitsgezet.
Freeware (maar een aantal tedownloaden thema's kosten geld.....)

Oceanis Change Background Windows7
Door rechts te klikken op een plaatje,kun je dit als wallpaper instellen. MetOceanis Change Background Windows 7kun je meer dan dat.
Je kunt een plaatje kiezen uit eenserie. Je kunt ook instellen dat hetplaatje van tijd tot tijd wisselt, zodatde achtergrond van je bureaublad eensoort diashow wordt.
Het programma moet geïnstalleerdworden, waarna de pc opnieuwopgestart moet worden. Na hetopstarten verschijnt dan het hierafgedrukte beeld en kun je beginnenmet de instellingen van de achtergrondvan je bureaublad (wallpaper).
Freeware.

Okozo Desktop 1.1.7
Okozo Desktop is met 35 kBwaarschijnlijk het kleinste programmavan deze serie. Maar dat is nep, het ineen installer‐programma dat eerst eengroter bestand binnen haalt.
Het programma is heel simpel, maarook heel effectief. Het wijzigt deachtergrond van je bureaublad in een'animated' wallpaper. Die moet je
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downloaden vanaf de site van OkozoDesktop, maar dat regelt hetprogramma allemaal voor je. Er is keuzeuit honderden mogelijkheden.Bijvoorbeeld de hier afgebeelde 'GlowClock', die uiteraard de actuele datumen tijd weergeeft.

Bij installatie zet Okozo Desktopmeteen zijn eigen achtergrond met logoop het bureaublad. 't Is maar dat je hetweet. En je krijgt je origineleachtergrond niet meer terug, totdat jeOkozo Desktop uitschakeld. Hetverbergt zich in het systeemvak.
Freeware.

Real Desktop 1.64
We praten allemaal wel over'bureaublad', maar we bedoelen hetmonitorscherm. Weg met dezebeeldspraak, voortaan doen we het meteen echt bureaublad!
Nou ja, een virtueel bureaublad bedoelik. Een afbeelding in 3D van jebureaublad op het monitorscherm. Of inieder geval iets dat op een bureaubladlijkt. Je kunt je eigen bureaubladontwerpen, dus je hoeft ook niet altijdtegen hetzelfde aan te zitten kijken.
Freeware.

Talisman Desktop 3.21
Met Talisman Desktop kun je de maniervan bediening van Windows naar jewensen aanpassen.
In de eerste plaats kun je het uiterlijkvan je bureaublad naar hartelustveranderen. Je kunt ook achtergrondenoproepen die bij de toepassing horendie je activeert.

Het is met Talisman mogelijk omgeheime knoppen te definiëren op jebureaublad, die alleen jij weet. Of eenbureaublad maken die alleen detoepassingen die op dat bureaubladstaan, toelaten. Bijvoorbeeld voor eenpc in een openbare ruimte. Hetstartmenu van Windows is dan nietbereikbaar voor het publiek.
Talisman laat je niet in de steek als jeeigen grafische fantasie of'programmeerkennis' je in de steeklaten. Kies dan uit de honderdenmogelijkheden, die de maker van hetprogramma op zijn webpagina heeftstaan.
Talisman kost $ 25, maar de honderdenkant‐en‐klaar modellen die je kuntdownloaden zijn gratis.

VistaGlazz 2.2
Heel leuk zijn de transparante 'aero'vensters. Als als je deze schermgrootmaakt, dan verdwijnt de transparantie.
Daar je kunt er niets aan veranderenzonder aanvullende programmatuur.Zoals WindowBlinds. Maar die vertragenhet systeem meestal aanmerkelijk,omdat er nogal wat rekenwerk bij komtkijken.
VistaGlazz heeft hier een modernebenadering voor. Het gebruikt de GPU‐de grafische processor‐ voor detransparante schermpjes. Daardoorvertraagt het systeem niet. Dit geeft demogelijkheid om de 'aero' vensters vanWindows te wijzigen naar eigen inzicht.Ook als je XP gebruikt.
Freeware.

WindowBlinds 7.2
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.Waarom moet iedereen dan naarhetzelfde uiterlijk van Windows zittente staren?
Met WindowBlinds pas je het thema('themes') van Windows aan naar jeeigen wensen. De achtergrond(wallpaper), kleuren, texturen,lettertypes enzovoort. Ooktransparantie kun je aanpassen.
Op zich voegt WindowBlinds niet zo heelveel toe aan de 'on board' middelen vanWindows, maar je hebt metWindowBlinds wel de keuze uitduizenden 'themes', die je kunt ophalenvan de website van de maker van hetprogramma.
WindowBlinds kost $ 20.

Startmenu en taakbalk

Programma's starten doe je (vaak) viahet Startmenu of via de taakbalk (destrook die meestal onderaan het schermstaat). Ook hier kun je een aantalveranderingen in uiterlijk enfunctionaliteit aanbrengen.
+ Windows modding/Startmenu entaakbalk/*

7stacks
Veel veranderen op je bureaublad doet7stacks niet. Maar het kan wel eenheleboel icoontjes van je bureaubladopruimen en in stacks (stapels)onderbrengen die tevoorschijn komenals je het desbetreffende icoontje opde taakbalk met de muis aanwijst.

Een typisch voorbeeld is de serieicoontjes voor de diverse programma‐onderdelen van een OfficeSuite, zoalsMicrosoft Office en OpenOffice.org. Opde taakbalk staat één icoontje, de restverschijnt naar behoefte.
Dit kun je naar believen toepassen. Eenicoontje op de taakbalk voor spelletjesbijvoorbeeld. Of voor een reekstoepassingen. Als het te veel icoontjesworden voor een stapel, dan kun je eenrechthoek met icoontjes vullen. Je kuntook 'subfolders' maken, die openen alsje een icoontje met de muis aanwijst.
7stacks is gratis.

Aston Menu 2.0.3
Aston Menu past het 'Start' menu vanWindows aan en breidt het aantalmogelijkheden uit.
Allerlei 'skins' zijn mogelijk. Ennatuurlijk kun je ook zelf skins maken.Ook kunnen widgets in het startmenugebruikt worden, zelfs animated iconsen geluid behoren tot demogelijkheden.
Aston Menu kost ongeveer € 20.

Bullzip Express Menu 2.0.3186
Elke keer als je een programmainstalleert, wordt het startmenu langeren langzamer. En daardooronoverzichtelijker.
Bullzip Express Menu heeft daar eenoplossing voor. Het maakt een tweede
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startmenu, dat opgeroepen wordt metde 'Windows+Z' toetscombinatie. Hierinkun je de programma's zetten die jewenst. Je kunt erin navigeren met demuis, de pijltjestoetsen of je kiest deeerste letter van een programmanaam.
Freeware en beschikbaar in vele talen,waaronder Nederlands.

Classic Windows Start Menu 4.0.6b
Je herkent vast de wijsheid van je oma,die zei dat al die vernieuwingen nietswaard waren. Vroeger was altijd allesbeter.
En sommigen vinden dat dit gezegdeook voor Windows geldt. In Windows 7missen zij de 'klassieke' startmenu vanWindows XP.
Het programma Classic Windows StartMenu brengt het XP startmenu terugvoor Windows XP. Maar het doet meer.Je kunt een zoekmogelijkheid gebruikenen een heleboel dingen van hetstartmenu naar je hand zetten.
Freeware.

DockBar 1.3.0
Met het Duitse DockBar kun je eentaakbalk maken aan de rand van hetbeeldscherm; boven, onder, links ofrechts. Hier kunnen je toepassingen sneltoegankelijk zijn.
Het programma kost € 10. Het voegtweinig toe aan de standaardmogelijkheden van Windows en er zijnandere mogelijkheden die meer in hunmars hebben, voor een soortgelijke prijsof zelfs helemaal gratis.

ObjectBar 2.1
Het programma ObjectBar heeft zijneigen opvatting over het startmenu vanWindows. Zowel de vorm en het themakun je ermee naar je eigen hand zetten.
De thema's hoef je ook niet zelf temaken. Op de website van hetprogramma (Stardock) kun je een aantalthema's vinden en downloaden.
Prijs: $ 20.

ObjectDock 2.0
Heb je de taakbalk van de Mac weleensbekeken? Dan weet je dat die er heelwat levendiger uitziet dan de taakbalkvan Windows. Grotere iconen die noggroter worden als je eroverheen 'fietst'.Trouwens, in een aantal Linuxdistributies is dit effect ook nageaapt.
Met ObjectDock kun je hetzelfdebereiken onder Windows. Ditprogramma is heel succesvol, meer dan10 miljoen keer is het gedownload.
Voor privégebruik is het programmagratis. Voor $ 20 kun je de plus‐versiekopen, die extra mogelijkheden biedt.
Freeware.

RocketDock 1.3.5

De levende icoontjes op het bureaubladvan een Mac hebben ook dit programmageïnspireerd. Je kunt de icons vanprogramma's in de RocketDock balkzetten, als je eroverheen gaat met demuis worden de icons magically groter.
Ook de geminimaliseerde vensters vanopen programma's kun je op deRocketDock balk onderbrengen.
De RocketDock balk is 'alpha blended',oftewel je kunt de mate vandoorzichtigheid instellen. Dat werktheet 'blitz'!
Freeware.

SliderDock 1.18
We hebben al de 'docks' gezien dieleentjebuur hebben gespeeld bij deMac. SliderDoch heeft echter een eigenbenadering.

De icoontjes worden bij SliderDock nietin een (horizontale of verticale) rijgezet, maar in een kring metperspectief. De voorste icoontjes zijndus groter dan de achterste.
Het gewenste icoontje zet je op devoorgrond door 'aan de kring tedraaien'. Het bijbehorende programma(of andere actie) wordt opgestart doorop het icoontje te klikken, zoalgewoonlijk.
Freeware.

Transformation Packs
+ Windows modding/TransformationPacks/*
Niets is vervelender dan dat debuurman al Windows 7 heeft, terwijl jijhet nog met XP doet en pas over enkelejaren een nieuwe pc wilt kopen metWindows 8. Hoe kun je op een elegantemanier die tijd overbruggen?
Heel simpel: met een TransformationPack. Daarmee laat je in één klap je XPvisueel omtoveren tot een Windows 7uiterlijk. Achtergrond bureaublad,icoontjes, menu's, de hele boel. Netecht! Je buurman heeft Windows 7
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Home Edition, dus jij tovert je XPmeteen om in de Windows 7 UltimateEdition. Dan kun je er ten minste weereen paar jaartjes tegen.
Dit is een voorbeeld van demogelijkheden met transformationPacks. Er zijn vele verschillende. OpGigaHits 2011‐3 hebben we een kleinaantal verzameld, maar er zijn er veelen veel meer te vinden.
Je hoeft je niet te beperken tot het'upgraden' van Windows XP of Vista. Ook'downgraden' is mogelijk, bijvoorbeeldomdat je zo gehecht bent aan het XPuiterlijk.
Voor de meer ambitieuze gevallen kanhet ook anders. Je kunt je Windowsmachine ook omtoveren tot een Linuxdoos. Of zelfs tot een Mac.
\niet alleen Windows machines kunnenten prooi vallen aan een metamorfose.Je kunt ook van een Mac een Windowsmachine maken. Of een Linux systeemupgraden naar Windows. We konden hetniet nalaten om een TransformationPack op de GigaHits te zetten die vanLinux een Windows systeem maakt. Komop, Linux‐boys, schaam je niet voor jevriendjes en keer in ieder geval optischterug tot de mainstream der volkeren.Niet van echt te onderscheiden, zoalsbijgaande schermafbeelding laat zien.
Meestal freeware.

SkinStudio 7.0
Met SkinStudio kun je je eigen grafischestijlen maken voor Windows XP, Vista en7. Een volledige stijl verandert detitelbalken van vensters, randen,knoppen, scrollbars, Startbalk, Start

menu en nog andere elementen.
Deze ontwerpen kun je op je pc zettenmet het programma WindowBlinds.
Prijs: $ 20.

Icons
Overal op je pc kom je icons tegen,maar vooral op het bureaubladvervullen deze een prominente rol.Daarom hebben we ook deze rubriekopgenomen.
+ Windows modding/Icons/*

Desktop Icon Toy 4.5
Soms kom je bij de samenstelling vande GigaHits echt verniewendeprogramma's tegen. Niet van 'twaalf ineen dozijn', maar uniek. Volgens mijvalt Desktop Icon Toy in deze categorie.
Als je echt eens de 'blitz' wilt maken bijje vrienden, dan moet je eens aanDesktop Icon Toy denken. Het is eenstukje speelgoed, maar best de twintigdollar die het kost waard.
Je kunt bijvoorbeeld de icons op jemonitor in de vorm van een ster zetten.Of er een analoge klok van maken. Jekunt ook de icoontjes laten dansen alsje er met de muis boven komt. Je kuntde tekst onder de icoontjes latenverdwijnen. Of omgekeerd: de teksthandhaven maar de icoontjes latenverdwijnen.
Maar er zijn nog veel meermogelijkheden met de icoontjes op jebureaublad. Ook heel nuttige. Je kuntde icoontjes bijvoorbeeld een vaste

plaats geven. Heb je je laptop weleensaangesloten op een beamer met eenlagere resolutie dan het scherm van jelaptop? Dan weet je precies wat ikbedoel.
Het programma kost $ 20.

IconDeveloper 2.0
Als je toch bezig bent om Windows naarje hand te zetten, dan wil je misschienook wel je eigen icoontjes ontwerpen.Daar is IconDeveloper bij uitstekgeschikt voor.
IconDeveloper is niet zozeer eengrafisch programma. Het gaat uit vanreeds bestaande plaatjes en zet diedoeltreffend om in icons. In allekleuren en maten.
IconDeveloper kost $ 20.

IconPackager 5.1
Je zit een groot deel van de dag tegenicons aan te kijken. Dus watverandering is best welkom.
Met IconPackager kun je een hele risWindows icoontjes vervangen. Veelmeer als mogelijk is met de Windowsthemes.

Icons maken doe je met dit programmaniet (zie daarvoor bijvoorbeeldIconDeveloper). Maar je kunt wel jeeigen sets van bestaande iconssamenstellen.
Door de hoeveelheid icons verlies jesnel het overzicht. IconPackager heefteen functie IconExplorer om snel eenoverzicht te hebben van de icons in eenset.
IconPackager kost $ 10.

Fences 1.01
Nee, we gaan geen horden lopen en ookniet op hekken klimmen. De maker vanhet programma, Stardock, heeft denaam 'fences' gegeven aan groepenicons.
Met het programma kun je de icons vanbij elkaar horende programma'sonderbrengen in groepen. Die kun jelaten verdwijnen en weer oproepen alsje ze nodig hebt. Op die manier blijft jebureaublad opgeruimd. Simpel engeniaal!
De groepen kun je op een willekeurigeplaats en van een willekeurige grootteop je bureaublad onderbrengen. Doormiddel van dubbel klikken verdwijnenof verschijnen ze.
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De kleur en de mate van doorzichtigheidzijn instelbaar. Ook kun je de groottevan de icons aanpassen.
Maar er kan nog meer. Je kunt eensnapshot maken om de plaatsen van jeicons vast te leggen. Nadat je deresolutie van je scherm hebt gewijzigd‐bijvoorbeeld je hebt een beameraangesloten gehad‐ dan kun je de iconsweer op hun oorspronkelijke plaatsenterug zetten.
Fences doet er nog een schepjebovenop. Je kunt ook de icons vergrotenof verkleinen, naar gelang de resolutievan je scherm.
Een aanrader en nog gratis ook (voorprivé gebruik). Misschien laat je jeverleiden om de ca. $ 20 kostende maarkrachtigere Pro versie te kopen.
Freeware.

Cursors
Ook cursors verschijnen continu op hetbureaublad. Daarom hebben we ook eenprogramma opgenomen om de cursoraan te passen.
+ Windows modding/Cursors/*

CursorFX 2.05
Normaal is de cursor een pijl, maar alsje een 'link' aanwijst, dan wordt hetmeestal een handje. Meestal, want nietaltijd. Windows biedt de mogelijkheidom zelf de verschijningsvorm van demuispijl te bepalen. Je kunt kiezen uiteen aantal mogelijkheden.
Met CursorFX kun je meer. Je kunt jeeigen muispijlen ontwerpen. Ofdownloaden uit de immense databasebij de maker van het programma.
CursorFX is de opvolger van CursorXP engeschikt voor zowel Vista als Windows7.
Prijs: $ 20.

Gemengd en diversen
Als je probeert om een grote diversiteitaan programma's in rubrieken ondertebrengen, dan zul je altijd zien dateen aan tal in merdere rubriekenthuishoort. En dat een aantal nergens inonder te brengen is.
Als je specifieks ziekt, moet je dus ookeven in de rubriek 'Gemend en diversen'kijken.
+ Windows modding/Gemengd endiversen/*

CustoPack Tools 1.0.0.40
GigaHits 2011‐3 bevat tientallenprogramma's waarmee je het uiterlijkvan Windows kunt aanpassen. Demeeste hebben één of een klein aantaldoelen.
CustoPack Tools heeft een bredere blik.De volgende elementen kunnen met deCustoPack Tools worden aangepast:
Standard iconsVisual StylesBackgroundsFontsCursorsSounds/Notifications Logon screen  RocketDock  ColorFolder Skin  DLL modificationsAdditional softwares
En ook voor CustoPack Tools is op dewebsite van de maker een ruime keusaan thema's, die je kunt downloaden.Maar als je artistieke aanleg hebt, kunje ze ook zelf maken met hetprogramma.

DeskAngel 2.2.3.1
DeskAngel is een klein en 'portable'programma. Installeren is dus nietnodig. Het programma kan een heleboeldingen die het gebruik van Windowsvergemakkelijken. Wat dat betreft zouhet beter in een categorie als 'systemenhancements' passen.
Maar een aantal van de mogelijkhedenvan DeskAngel heeft direct te makenmet het uiterlijk van Windows en pastdaarom toch in dit rijtje van 'Windowsmod' programma's. DirectScroll enAutoScroll laten de inhoud van eenvenster onder de muiscursor scrollen alsje aan het muiswieltje draait. Adjusttransparent rate verhoogt of vermindertde transparantie van een venster dooraan het muiswieltje te draaien.
Freeware.

Keyboard Launchpad 1.6
Vroeger, toen alles beter was, kon jemet je toetsenbord allerlei fratsenuithalen. Nu is de mode een grafischinterface en moet je op een plaatjeklikken.
Nou ja, er moet niets. Want metKeyboard Launchpad kun je mettoetsen en combinaties van toetsenweer hetzelfde en nog veel meer danvroeger. Zoals programma's opstarten,URL's oproepen, links naar plaatjesmaken en dat soort dingen.
Prijs: ca. $ 10.

Moo0 TransparentMenu 1.08
De Windows menu's zijn normaal wit enondoorzichtig. Zou het niet leukerstaan, als ze transparant zouden zijn?
Dat kan heel simpel met het programmaMoo0 TransparentMenu. Kijk maar eenshoe mooi dat is.
Freeware.

Moo0 WindowMenuPlus 1.11
Als je op de balk bovenaan een vensterrechts klikt, of op een icoontje op detaalbalk en systeembalk, dan opent zicheen menu.
Met Moo0 WindowMenuPlus kun je dekeuzemogelijkheden in deze menu'suitbreiden. Je kunt bijvoorbeelduitgebreide informatie van eenprogramma oproepen, een vensteraltijd 'on top' zetten zodat anderevensters het niet kunnen bedekken, ennog een aantal mogelijkheden.
O ja, en als je ze transparant wilt, dankun je dat met dit programma meteen'meenemen'.
Freeware.

SoundPackager
We hebben het hier telkens over visueleaspecten, maar geluid hoort eruiteraard ook bij.
Met SounPackager is het niet meermoeilijk om alle geluiden op eenoverzichtelijke manier samen te stellenen snel over de volle breedte vanWindows aan te passen.

Winstep Xtreme 10.9
Iedereen wil wel eens wat anders zien.En daar komst Winstep erg goed vanpas.
Winstep Xtreme is een verzameling vanwerktuigen om van alles op jebureaublad te veranderen en meestalook te verbeteren. Het uiterlijk, hetorganiseren van je icoontjes, hetgemakkelijker toegankelijk maken vande meest gebruikte icoontjes,
Winstep Xtreme biedt ook een aantal'widdgets' die je op het bureaublad kuntplaatsen.
Prijs: $ 30.




