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Opnieuw zijn we er in geslaagd een 8,5 GBvol mooie software voor jullie samen testellen. De meeste software is freewareof (gratis) open source. Maar er staanook demo’s op die met beperkingen,bijvoorbeeld een periode, gratis gebruiktmag worden.
In totaal hebben we deze keer ruim 400nieuwe programma’s op de GigaHitsgezet. Verdeeld over de diverse cate‐gorieën, zodat er vast wel voor ieder‐een wat interessants bij zit. Hierondernoemen we enkele interessante pro‐gramma’s. Maar je kunt het best zelfdoor het gemakkelijke menu van de Giga‐Hits wandelen om te zien wat jezelf in‐teressant vindt.

Relatie met SoftwareBus
We vinden het altijd leuk om een rela‐tie te leggen tussen de SoftwareBus ende GigaHits. Dat lukt niet altijd, wantbeide hebben te maken met krappetijdschema’s.
Deze keer lukte het wel. Op de GigaHitsstaan video’s en links, behorende bij hetartikel ‘To play or not to play’ vanErnst Roelofs, waarin hij de vaak wredeen voor jeugdige deelnemers ongeschik‐te spellen aan de kaak stelt.
Daarnaast is in deze SoftwareBus hetprogramma Actual Multiple Monitors op‐genomen.Hiermee kun je heel gemak‐kelijk in Windows met meerdere monitorswerken.

Android
Voor Android stellen we weer 30 appsvoor, plus enkele programma’s voor depc die iets doen met of voor je Android‐toestel. Enkele apps zijn bedoeld om deveiligheid van je Android‐toestel te ver‐beteren. Zoals Lookout security, een vi‐russcanner die alle apps die jeinstalleert eerst scant en ook helpt jeAndroid‐toestel terug te vinden als jehet kwijt bent. APPlock beveiligt appsmet een wachtwoord of patroon, zodatalleen jijzelf ze kunt opstarten. FileLock beschermt bestanden met eenwachtwoord. All‐in‐One Toolbox voegt19 handige tools aan je toestel toe.

Antivirus
We hebben weer een aantal virusscan‐ners, ad‐blockers en internetveiligheids‐programma’s toegevoegd aan je reper‐toire. Het gaat hier vooral om de mindergebruikelijke, maar wel interessanteprogramma’s; in een aantal gevallentoegespitst op vrij specialistische toe‐passingen. Bijna allemaal gratis te ge‐bruiken.

Audio en Muziek
Voor de muzikanten hebben we FinaleNotepad op de GigaHits gezet. De gratiskleine broer van het commerciële pro‐gramma Finale. Maar voldoende ommuziek op papier te krijgen en om klei‐ne orkestraties te maken.

Bestandsbeheer
Geen enkele pc‐gebruiker ontkomt aande noodzaak zich te wijden aan be‐standsbeheer. Al was het maar om af entoe de overbodige troep te verwijde‐ren. In de rubriek Bestandsbeheer vindje altijd interessante programma’s.
Ben je gebruiker van het uitstekendeprogramma Total Commander? Danhebben we nu Total Commander UltimaPrime voor je. Een verzameling gratisuitbreidingen voor Total Commander.
Ook bieden we een aantal programma’som bestanden, mappen of zelfs geheleschijven achter een wachtwoord te be‐veiligen of onzichtbaar te maken. Debroertjes en zusjes van de hierbovenbeschreven Android‐apps.
Misschien hadden we die onder de rubriekBeveiliging kunnen zetten. Vaak komenprogramma’s voor, die onder meerdererubrieken thuishoren. Dan moeten weeen keuze maken.
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Een lang gekoesterde, maar nog nietvervulde wens is het ontwikkelen vaneen tool om op eenvoudige wijze pro‐gramma’s onder meerdere rubrieken telaten verschijnen, terwijl ze toch maaréén keer op de GigaHits staan. Is ermisschien iemand die deze uitdagingaandurft?

Beveiliging
Met CloudFogger versleutel je bestan‐den voordat ze het internet over gaan.Dat is beter dan het versleutelen aande cloud over te laten, want dan is hetmisschien al te laat.
En ja hoor, ook enkele programma’s diemappen of bestanden beveiligen. Zo zieje maar weer, dat we soms wel eenscreatief moet zoeken op de GigaHitsom eruit te halen wat erin zit.

Bureaublad
Een dankbaar onderwerp voor pro‐gramma’s zijn verbeteringen aanhet bureaublad, oftewel dedesktop. Want die gebruikenwe allemaal.
En we zitten ook allemaalte hannessen metmeerdere openvensters die elkaarproberen te verdrin‐gen zodat je niet zietwat achter het raamgebeurt. Wat dat be‐treft had Microsoftallerlei namen mogenbedenken voor hunbesturingssysteem,behalve Windows.Want het zijn geenWindows, het zijn ge‐woon ondoorzichtigeplanken voor je kop.
Er zijn gelukkig ook pro‐gramma’s die Microsoft tehulp komen door venstersdoorzichtig te maken. Heel mooiis Actual Transparent Window,maar daar moet je na de demo‐pe‐

riode wel € 20 voor neertellen. Als jedat te veel vindt, dan hebben we voorjou het gratis Peek Through. En om Mi‐crosoft te laten zien hoe het hoort, la‐ten we in een screenshot het Windows‐logo erdoorheen schemeren.

Hardware
Dacht je dat hardware heel iets andersis dan software? Dan heb je het mis,want de werking van hardware hangt afvan software. Om het überhaupt te la‐ten functioneren, maar ook om de wer‐king te verbeteren.
Onder de subrubriek Muis, bijvoorbeeld,brengen we het programma Joe Mouse‐Wrangler. Hiermee kun je met muis‐‘gestures’ werken.Gestures is letterlijk vertaald: geba‐ren. Gebarentaal voor de muis dus, diereuze handig kan zijn.

Ben je niet in voor zulke moderne frat‐sen? Dan heb je toch vast wat aan hetprogramma SuperEasy Mouse Tracker.Daarmee kun je vast leggen hoeveel ki‐lometer je de muis laat lopen. Je krijgtvast medelijden met dat arme beestje...

Internet
De oogst van programma’s op GigaHits2013‐3 om ‘veilig’ of ‘onzichtbaar’ tesurfen, is weer aanzienlijk. En dewoorden ‘veilig’ en ‘onzichtbaar’ zet‐ten we niet voor niets tussen aanha‐lingstekens. Het is maar dat je het weet.

Het toppunt aan veiligheid biedt hetprogramma Tails. Het is geen pro‐gramma, het is een compleetbesturingssysteem van ca. éénGB om op een DVD of nogliever op een USB‐stick tezetten. Hiermee kun jedan een pc op je vakan‐tieadres (of je eigen lap‐top) opstarten enbehoorlijk veilig van in‐ternet gebruik maken.Zonder gevaar om afge‐luisterd te worden,want het dataverkeerkan worden versleuteld.Zonder gevaar om ge‐traceerd te worden,want het verkeer kan viahet behoorlijk veilige Tor‐netwerk geleid worden. Enzonder gevaar om ongewildsporen achter te laten op degast‐pc of je laptop. Zet dusvóór je op vakantie gaat Tailseven op een USB‐stick. Maar leesook even de waarschuwingen op dewebsite van Tails, want echt veilig is
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het pas als je weet wat je doet. Enbedenk altijd: 100% veilig bestaat niet.

Kantoortoepassingen
Niet interessant want je werkt niet(meer) op een kantoor? Dan heb je hetmooi mis, want we hebben hier onderandere een aantal gratis office‐suitesgezet, die je ook thuis prima kunt ge‐bruiken.
Niet onvermeld mag blijven: Scribus.Een krachtig open source en gratis DeskTop Publishing pakket, waarmee ook deSoftwareBus drukklaar wordt gemaakt.We hebben de laatste versie 1.4.2 opde GigaHits geplaatst.

Linux redt Windows
Een aantal jaren geleden had CompUsersde PCtoGO USB‐stick in de eShop, volmet ‘portable’ programma’s die vanafde USB‐stick gebruikt konden worden.Heel succesvol, er zijn duizendenexemplaren van verkocht.

De PCtoGO stick was ook bootable meteen kleine, grafische Linux distributie:Puppy Linux. En ja hoor, op de eerst‐volgende CompUfair kwam het Comp‐Users Platform Linux met een lezing hoeje een Windows‐systeem kon reddenmet Puppy Linux, opgestart vanaf dePCtoGO‐stick. En dat bleek best tedoen, ook voor degenen die geen erva‐ring met Linux hadden.
Op de GigaHits 2013‐3 hebben we nuook zoiets geplaatst: Plop Linux. Eennieuwe, kleine, Linux‐distributie vanminder dan 100 MB. Je moet het ISO‐bestand zelf op een USB‐stick, CD, DVDenzovoort zetten, zelfs booten vanafeen netwerk is mogelijk. Start de pcmet Plop Linux op en je gelooft je ogenniet als je de mogelijkheden ziet. PlopLinux is bruikbaar als ‘desktop‐pc’,maar ook als server. En als je dan tochinmiddels een Linux ‘techie’ aan hetworden bent, dan kun je met de devel‐oper‐ versie je eigen Plop maken.

Fonts en pdf
Deze keer een aantal programma’s omzelf fonts (lettertypes) te maken. Zoalshet gratis Font Maker 1.0. Maar ook omfonts te bekijken en te beheren. Enzelfs een aantal gratis True Type fonts.Nou ja, een aantal, ik bedoel 600!
Op het gebied van pdf blijf ik me ver‐bazen over het aantal programma’s dathiervoor beschikbaar is. Nu hebben weweer zo’n 30 pdf‐programma’s, waar‐van de meeste niet eerder op een Giga‐Hits zijn verschenen.
Interessant is bijvoorbeeld 7‐pdf Web‐site Converter, waarmee een websiteals één stuk omgezet kan worden alspdf. Erg bruikbaar in de thuissituatiezijn ook het gratis Pdf Sam (splitsen ensamenvoegen van pdf‐pagina’s) en pdfGrabber om een pdf‐bestand om te zet‐ten naar bijvoorbeeld Word.

Spellen
De vakantie komt eraan, en het kánregenen. Dan komen de vele gratisspellen op deze GigaHits misschien vanpas. De spellen‐redacteur Louis Baesjouheeft daarom extra zijn best gedaan.Helaas konden we niet alles wat hijvoorbereidde op deze GigaHits kwijt,maar ... wat in het vat zit, verzuurtniet.

Er zitten nogal wat spellen tussen diezich in het heelal afspelen. Daar regenthet in ieder geval niet! En om eenbeetje mee te gaan met je tijd, zit erook Angry Birds Space bij.

Tools
In de rubriek Tools zijn vaak de leukstehandige programma’s verscholen! Kijkdus altijd even in Tools.
Deze keer is Notepad++ in de nieuwsteversie opgenomen. Met dit gratis pro‐gramma kun je met teksten toveren opeen manier die ver uitgaat boven demogelijkheden van tekstverwerkers. Ener zijn bovendien talloze gratis plug‐insverkrijgbaar.
Je zult vaak ervaren hebben dat jeeerst op de linkermuistoets moet klik‐ken om de muis te activeren. Bijvoor‐beeld als je een website wilt verslepenom te scrollen. Met Mouse Hunter be‐hoort dat tot het verleden. De inhoudvan het scherm onder de muisaanwijzerreageert voortaan altijd op het muis‐wieltje.
Ook zijn enkele handige tools opge‐nomen om het opstarten van de pcaangenamer te maken. Met Plop BootManager voeg je ontelbare mogelijkhe‐den om de pc op te starten toe. Ja, in‐derdaad, familie van Plop Linux. En metReboot‐To kun je een werkend systeemvertellen welk besturingssysteem opge‐start moet gaan worden.

O, en deze moet ik zeker niet vergeten:Touchpad Blocker. Als je een laptopgebruikt, herken je vast het probleemdat je plotseling ergens op een plaatsmidden in je document zit te typen, inplaats van keurig onderaan tekst aanhet toevoegen bent. Dat komt meestaldoordat je met je pols of lange mouwenop de touchpad hebt zitten friemelen,waardoor de muisaanwijzer aan de haalgaat. Met Touchpad Pro is deze ellendevoorbij.

Windows
Voor Windows zijn er talloze program‐ma’s om dit besturingssysteem te be‐heren of te beïnvloeden. Op GigaHits2013‐3 bleken er maar liefst onbedoeld75 te staan.




