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Open source software
maar dan voor Windows

Jan Stedehouder
Misschien begin je zo langzamerhand wel warm te lopen voor open source

software, maar vind je overstappen naar Ubuntu of een andere Linux
distributie nog een brug te ver. Het doet er dan weinig toe dat Ubuntu

relatief eenvoudig naast de huidige Windowsinstallatie gezet kan worden.
Het kan zijn dat je er toch tegen op ziet om zo’n 'aanslag' opje harde schijf te plegen of dat je een computer hebt (bij‐voorbeeld voor het werk) waar een dual‐boot niet mogelijk isof niet is toegestaan. En dan nog: doet de open source softwa‐re wel wat jij er mee moet doen? Kortom, er zijn redenen teover, goede en valide redenen, waarom je (nog) niet verderkan met Ubuntu of een andere smaak van Linux. Het betekentechter geenszins dat je niet verder zou kunnen met open sour‐ce software. Er is prima open source software beschikbaarvoor het Windows besturingssysteem. In dit artikel zullen wekort langs een collectie programma’s lopen; stuk voor stuk goe‐de programma’s, die je zo van het internet kunt plukken.

‘Ja, maar programma X heeft nietfunctionaliteit Y.’
Voordat we langs de programma’s lopen wil ik toch even stil‐staan bij het volgende. De programma’s die in dit artikel voor‐bij komen zijn goede en hoogwaardige programma’s. Zeworden ontwikkeld door kundige ontwikkelaars met oog voorwat de gebruikers nodig hebben. Zo in de loop der jaren benik vaak genoeg de kritiek tegen gekomen dat een programmamisschien wel goed lijkt, maar dat feature Y (dat de criticussoms of regelmatig nodig heeft) ontbreekt, op een andereplek zit of niet precies zo werkt als hij/zij gewend is. En datdaarom het programma inferieur is aan het gesloten program‐ma dat wordt gebruikt. Dit laatste is natuurlijk kul. 'Anders' isnamelijk nooit automatisch synoniem met 'slechter'. Functi‐onaliteiten die door gebruikers van een type applicatie veelgebruikt moeten worden, zijn ook aanwezig in open sourceapplicaties in dat domein. Anders is het snel over en uit metde belangstelling van de gebruikers. Functionaliteiten dieslechts voor een beperkte groep van belang zijn, ja, daar kanhet nogal eens wringen.In dit verband is het ook wel leuk even stil te staan bij de ont‐wikkeling van de 'ribbon', de nieuwe opzet van het menu datin Microsoft Office 2007 werd geïntroduceerd. Daaraan vooraf‐gaand had het bedrijf een onderzoek gedaan naar nieuwefunctionaliteiten waar gebruikers behoefte aan hadden. In detop tien stonden negen gewenste nieuwe functionaliteitendie echter al lang in het Officepakket aanwezig waren. Hetwas dus zaak dat gebruikers eenvoudiger zicht kregen op diefunctionaliteiten, vandaar de 'ribbon'. Maar het laat ook ziendat diezelfde gebruikers prima met Microsoft Office uit devoeten konden zonder die functionaliteiten.Wat ik maar wil zeggen, is dit: laat je niet gek maken doorverhalen over ontbrekende functionaliteiten. Ga lekker aan

de slag met de hieronder genoemde programma’s en trek jeeigen conclusies.

Met open source het internet op
Je zult met je computer toch ten minste het internet opmoeten kunnen. Een computer is prima te gebruiken zonderinternetverbinding. Ik heb het jaren gedaan (en daarna nogeen periode waarin ik alleen online ging via een telefoonver‐binding, en dat zo kort mogelijk). Maar de tijden verande‐ren. Welke open source software heb je om het online levente ondersteunen?Op de eerste plaats kun je dan de Internet Explorer vervan‐gen door de Firefox. Een prima webbrowser die eenvoudiguit te breiden is met extra functionaliteiten. Voor e‐mail ishet zusje Thunderbird aan te raden. Thunderbird is op deeerste plaats bedoeld voor het ontvangen en versturen van e‐mail. Via de uitbreiding Lightning voeg je daar een kalender‐functie aan toe.

Ben je op zoek naar een vervanger van Microsoft Outlook danzou je het programma Zimbra voor de desktop eens moetenproberen. Ik heb de afgelopen dagen wat gespeeld metZimbra 7.0 bèta en die ziet er goed uit. Nog niet direct ge‐schikt voor als je net met open source aan de slag gaat (nietzonder ruwe kantjes), maar de integratie van LinkedIn enTwitter is veelbelovend.Voor online communicatie is Pidgin een aanrader. Het pro‐gramma ondersteunt een groot aantal communicatienet‐
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werken: AIM, ICQ, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN Messenger,Yahoo!, Bonjour, Gadu‐Gadu, IRC, Novell GroupWise Mes‐senger, QQ, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, MXit, MySpaceIMen Zephyr. Wil dan ook nog ondersteuning voor Twitterhebben dan kan dat via een plugin.Indien je (soms) gebruik moet maken van FTP voor het uplo‐aden/downloaden van bestanden, dan moet je echt eens kij‐ken naar Filezilla en WinSCP

Dagelijks aan het werk
Welke software heb je nodig om dagelijks je werk te doen?Tja, dat zal van persoon tot persoon verschillen, maar een goe‐de officesuite lijkt me minimaal nodig. Ben je op zoek naareen compleet officepakket, dan kun je nu terecht bij LibreOffi‐ce en OpenOffice.org. Het verschil tussen deze twee is nu nogminimaal. Vrij recent heeft een groep ontwikkelaars van Open‐Office.org besloten dat ze de software via een andere beheers‐organisatie wilden doorontwikkelen: The DocumentFoundation, die verantwoordelijk is voor LibreOffice. Oracle,het bedrijf dat verantwoordelijk is voor OpenOffice.org, maak‐te kort daarna bekend de verantwoordelijkheid voor de ontwik‐keling bij de gemeenschap neer te willen leggen.Voor het lezen van PDF‐bestanden kun je gratis AcrobatReader downloaden, maar als je voor open source wilt gaandan zou je kunnen kiezen voor Sumatra PDF. In de 'PDF‐hoek'horen dan ook de programma’s PDF Blender (voor samen‐voegen van PDF‐bestanden) en PDF Creator (de naam zegt alvoldoende, denk ik). Voor het maken van eenvoudige stroom‐schema’s is Dia een prima oplossing. Een persoonlijke favo‐riet is het programma XMind, een open source pakket voorhet maken van mindmaps.

Voor het beheer van de financiën kun je terecht bij MoneyManager en GNUCash. Dat laatste programma is niet bedoeldvoor het bijhouden van een eenvoudig gezinsbudget. Het kanwel, maar het is gewoon een stevig boekhoudprogramma.Moet je iets met projectmanagement doen, dan moet jeGantt Project installeren. Echt een grandioos programma.De ontwikkelaars zijn met een forse update bezig en mis‐schien is het voor jou de moeite waard gelijk mee te kij‐ken/werken met de bèta.

We gaan creatief doen
In de creatieve hoek vinden we een een mooie collectie pro‐gramma’s. Voor het bewerken van muziekbestanden heb jeAudacity nodig, als het gaat om videobestanden dan moet jeVirtualDub of Avidemux eens proberen.

The GIMP is nog steeds hét programma voor hoogwaardigebewerking van foto’s en afbeeldingen. Met Inkscape kun jezelf nieuwe vectorafbeeldingen ontwerpen.Wil je als schrijver software hebben voor het complete pro‐ductieproces? Geen enkel probleem. Celtx is bedoeld om hetschrijfwerk te ondersteunen, met een voorkeur voorschrijvers van audiovisuele producties. Mijn voorkeur gaat uitnaar Lyx. Dat is geen tekstverwerker, wel een schrijfprogram‐ma waarmee je tekst naar een publiceerbaar formaat kanexporteren. Het programma 'dwingt' een rigide opmaak af.Super! Met Calibre is het trouwens prima mogelijk jouw cre‐atieve productie naar verschillende e‐book‐ formaten teconverteren. Calibre is ook hét open source programma voorhet beheer van je e‐book‐collectie en het synchroniserenmet je e‐reader. Ben je meer van 'het zelf doen' dan kun jemet Scribus gaan DTP‐en.Heb je via Celtx een fantastisch script geschreven en wil jedat omzetten in een animatiefilm? Dat kan via het program‐ma Blender. Het bekijken van de film (en het afluisteren vanmuziek) verloopt het best via VLC Mediaspeler.

Links:
Firefox: http://www.mozilla‐europe.org/nl/firefox/Thunderbird: http://www.mozillamessaging.com/nl/thunderbird/Lightning: http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/Zimbra: http://www.zimbra.com/products/desktop.htmlPidgin: http://www.pidgin.im/download/windows/Twitter voor Pidgin: http://code.google.com/p/microblog‐purple/Filezilla: http://filezilla‐project.org/WinSCP: http://winscp.net/

Links:
LibreOffice: http://www.libreoffice.org/OpenOffice.org: http://www.openoffice.org/Sumatra PDF: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free‐pdf‐reader.htmlPDF Blender: http://www.spaceblue.com/products/pdfblender/PDF Creator: http://www.pdfforge.org/Dia: http://dia‐installer.de/XMind: http://www.xmind.net/Money Manager: http://www.codelathe.com/mmex/GNUCash: http://www.gnucash.org/Gantt Project: http://www.ganttproject.biz/Gantt Project bèta: http://ganttproject.blogspot.com/
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Moet je bestanden wegbranden naar een cd/dvd? Geen enkelprobleem voor Infrarecorder.

Ontwikkelaars van websites moeten Bluefish en BlueGriffoneens bekijken. Dat laatste programma is een 'what‐you‐see‐is‐what‐you‐get' editor, dus dat is wel handig.

Nog wat voor de gereedschapskist
Ter afronding van het lijstje programma’s staan we nog even stilbij de categorie 'Erg handig'. Hoeveel wachtwoorden heb je? Pre‐cies, en daarom zou je het programma Keepass eens moetenproberen. Indien je behoefte hebt aan het veilig opbergen vanpersoonlijke bestanden, dan mag Truecrypt niet ontbreken. MetTruecrypt kun je een map of partitie compleet versleutelen. Eenknappe jongen die daar dan nog bij kan. Voor het inpakken enuitpakken van archieven is 7‐zip een aanrader. Parted Magic, tenslotte, is een 'must' voor de gereedschapskist, altijd handig alsje de harde schijf opnieuw moet indelen.

Is dit het?
Nee hoor, er is nog veel meer open source software voorWindows te vinden. Maar dit lijkt me genoeg om mee aan deslag te gaan en om er de vraag ‘Is er wel goede open sourcesoftware?’ mee te kunnen beantwoorden.

Links:
Audacity: http://audacity.sourceforge.net/VirtualDub: http://www.virtualdub.org/Avidemux: http://fixounet.free.fr/avidemux/The GIMP: http://www.gimp.org/windows/Inkscape: http://inkscape.org/Celtx: http://celtx.com/Lyx: http://www.lyx.org/Calibre: http://calibre‐ebook.com/Scribus: http://wiki.scribus.net/canvas/DownloadBlender: http://www.blender.org/download/get‐blender/VLC Mediaspeler: http://www.videolan.org/Infrarecorder: http://infrarecorder.org/Bluefish: http://bluefish.openoffice.nl/BlueGriffon: http://www.bluegriffon.org/

Links:
Keepass: http://keepass.info/download.htmlTruecrypt: http://www.truecrypt.org/7‐zip: http://www.7‐zip.org/Parted Magic: http://partedmagic.com/

Infrarecorder

Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging Comp‐Users, maar ook beschikbaar voor HCC‐leden en niet‐leden. Het bladverschijnt zes keer per jaar.Elk nummer gaat vergezeld van de GigaHits, een DVD‐ROM metspeciaal geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.
Artikelen
De SoftwareBus komt tot stand uit bijdragen door onze leden vooronze leden. Daarnaast heeft CompUsers samenwerkingsverbandenmet een aantal uitgevers van computerbladen. Auteurs voor de Soft‐wareBus geven impliciet toestemming voor het in het kader van dezesamenwerking doorplaatsen van hun artikelen in deze bladen. Uiter‐aard zal dit gebeuren met vermelding van auteur en bron. Vanzelf‐sprekend komen eventuele vergoedingen voor deze doorplaatsingenten gunste van de auteur(s).Als u als auteur hiertegen bezwaar hebt, dan willen we nog steedsgraag uw bijdragen voor de SoftwareBus ontvangen. Geef uw stand‐punt in dezen door aan de redactie; het wordt uiteraard gerespec‐teerd. We hopen natuurlijk dat alle auteurs willen bijdragen aandeze vorm van samenwerking.
Abonnementen
Abonnementen kosten CompUsers‐ en HCC‐leden € 15/jaar. Vooradressen buiten Nederland: € 21/ per jaar in de EU en € 27,‐ inalle andere landen. Niet‐leden betalen € 9,‐ per jaar meer.Losse nummers: € 5,‐.Abonneren en bestellen: www.compusers.nl/eshop.Voor visueel gehandicapte abonnees is gratis een elektronische versiebeschikbaar; deze mag niet verder verspreid worden; aanvragen:redactie@compusers.nl.
Een abonnement wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzijten minste drie maanden van tevoren opgezegd bij:abonnementen@compusers.nl.
N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de HCC‐administratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of Comp‐Userslidmeer is, geldt voor de verlenging de niet‐ledenprijs.
Betaling
Liefst per automatische incasso. Bij een andere wijze van betalingwordt € 2,50 extra berekend.
ING‐bankrek.nr.: 206202IBAN: NL13 INGB 0000 206202BIC: INGBNL2A
Adresmutaties
CompUsersleden: adreswijziging naar abonnementen@compusers.nl.HCC‐ leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.Voor overigen: mail het oude en nieuwe adres aan:abonnementen@compusers.nl
Advertenties
Informeer bij de redactie: redactie@compusers.nl
Redactie
René Suiker, hoofdredacteurRob de Waal Malefijt, eindredacteurGer Stok, coördinatorRein de Jong, auteurErnst Roelofs, auteur
NB: er zijn nog vacatures bij de redactie. Interesse?Mail naar de redactie.
Opmaak: DTP‐team CompUsers
Henk van AndelHenk HeslingaDennis van HoofHarry van MosseveldFrits SchagenGer StokRob de Waal Malefijt

Druk: Senefelder Misset ‐ DoetinchemOntwerp opmaak: Okker Reclame ‐ VeenendaalOntwerp omslag: FIR&E – Wageningen
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