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GigaHits 20151
Henk van Andel

Ook tijdens de feestdagen ging de voor‐
bereiding van de GigaHits gewoon door.
GigaHits 2015‐1 is weer geheel gevuld
met 8,5 gigabytes. Dat zijn weer 350
nieuwe programma’s. Voornamelijk zijn
dat Windowsprogramma’s. We willen de
Linuxgemeenschap niet in de kou laten
staan, maar steeds meer programma’s
zijn opgenomen in de Linux ‘reposito‐
ries’ en kunnen van daaruit gemakkelijk
worden geïnstalleerd. Opnemen op de
GigaHits heeft dan geen nut. Integen‐
deel, dat zou het alleen maar lastiger
maken.

Windows

Voor de gebruikers van de GigaHits is
Windows ontegenzeggelijk het meest
gebruikte besturingssysteem. Dat zie je
ook terug op de GigaHits.

In de rubriek ‘Windows’ vind je de pro‐
gramma’s die direct met dat bestu‐
ringssysteem te maken hebben. Om het
gebruik te vergemakkelijken, om het te
verbeteren, enzovoort. Deze keer heb‐
ben we erg veel van dit soort program‐
ma’s.

Drivers vormen vaak een probleem. In
de subrubriek ‘Drivers’ bieden we een
ruim aantal programma’s om je daarin
tegemoet te komen. Bijvoorbeeld het
gratis DUMo, waarmee je drivers auto‐
matisch up‐to‐date houdt.

Daarnaast enkele andere programma’s
met soortgelijke functie, deels ook
gratis, deels ‘payware’ maar wel tegen
een schappelijke prijs.

Handig is ook het (freeware) programma
Double Driver, waarmee je van geïnstal‐
leerde drivers een back‐up maakt.

Alhoewel problemen met drivers heel
ingrijpend kunnen zijn op je systeem,
zijn de problemen met toepassingspro‐
gramma’s soortgelijk. In de subrubriek
‘Software‐installatie’ vind je veel pro‐
gramma’s, in totaal ongeveer twintig.
Ook programma’s moet je up‐to‐date
houden voor de beste prestaties en om
van onvermijdelijke bugs af te komen.
Daarvoor zijn een aantal programma’s
hier opgenomen. Ook het grondig ver‐
wijderen van programma’s is vaak een
probleem. Revo Uninstaller is hiervoor
een echte aanrader.

Vooral ook programma’s die je hele‐
maal niet wilde installeren, maar als

‘bijproduct’ toch installeerde. Dit is te
voorkomen als je goed oplet bij instal‐
latie van een programma. Heel goed
oplet, bedoel ik. Want gratis program‐
ma’s gaan vaak vergezeld van allerlei
reclameprogramma’s. Zijn ze er toch
door geglipt, dan kunnen bijvoorbeeld
‘PC‐Decrapifier’ of ‘Should I Remove It’
helpen om er weer vanaf te komen.
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En een aantal programma’s is moeilijk
te rubriceren. Dat leidde tot ongeveer
25 programma’s in de subrubriek
‘Varia’. Van alles wat. Mis‐
schien vind jij daarin wel dat
handige programma waar
je al jaren naar zocht.

Toch Flash?

Het is mogelijk
om voor de iPad,
iPhone en Android
toch Flash te ge‐
bruiken met
speciale browsers.

Voor Android kan
Flash nog geïn‐
stalleerd worden,
zij het met wat
omwegen. Zie het
artikel ‘Toch Flash’
in de SoftwareBus.

In de rubriek ‘‐ Soft‐
wareBus 2015‐1’ staan
de hiervoor benodigde
apps en programma’s.

Astrologie

Wil je een virtuele ruimtereis maken?
Of wil je liever de aarde tot in de uit‐
hoeken verkennen? Dan moet je zijn in
de rubriek ‘Wetenschap en Techniek/
Astrologie’. Programma’s als Google
Earth, Microsoft World Wide telescope,
een planetarium, simulatie van ruimte‐

reizen. En als je het beu bent, dan kun
je altijd nog in de stemming blijven

met de Asteroïden Screensaver.

Je vindt trouwens ook in de
rubriek ‘Spellen’ enkele op de

ruimte gebaseerde spellen.

Veiligheid

Het beveiligen van je
gegevens is nog
steeds een actueel
onderwerp. Het be‐
ste is het om je ge‐
voelige gegevens te
versleutelen. De
professionele
Windowsversies
hebben daar een

uitstekende oplos‐
sing voor ingebouwd,

maar die zijn duur.
Het kan echter ook

gratis.

Nu het bekende TrueCrypt
programma door de mand

gevallen is, bestaat er behoef‐
te aan alternatieven. Kijk eens

in de rubriek ‘Beveiliging/Crypto
bestanden’. Hier vind je vast wel een
goede oplossing voor jouw situatie.

De redactie van de GigaHits bestaat al
jaren uit tien personen. Daar gaat wel
eens iemand af en daar komt wel eens
iemand bij. Maar vooral voor het Pre‐
viewen van de programma’s kunnen we
best wat extra hulp gebruiken.

De Previewers krijgen voor elk nummer
een ‘portie’ programma’s. Alles is
al zo goed mogelijk voor‐
bereid, zodat het Previewen
feitelijk bestaat uit het
invullen van een sjabloon.
Enfin, je kent dit vast wel
van de GigaHits.

En dat invullen is niet
moeilijk. Het echte leuke
werk is het invullen van de
informatie over de pro‐
gramma’s en het plaatsen van
de afbeeldingen, waarbij je eigen
inbreng van belang is.

Meestal kun je de nodige informatie
snel vinden op internet, bij voorkeur bij
de oorspronkelijke maker van het pro‐
gramma, waar het ook werd gedown‐
load. Het is niet nodig en het wordt ook
afgeraden om de programma’s op je ei‐
gen systeem te installeren.

Vaste werktijden hebben we niet. Over
een portie programma’s kun je

meerdere weken doen. Per
saldo is het misschien niet

meer dan een middag of
een avond werk. En alles
doe je thuis. Er kan ge‐
bruik gemaakt worden
van gratis programma‐
tuur voor Windows, Linux

en de Mac.
Dat is een zogenaamde

WYSIWYG HTML‐
editor, zoals

tekstver‐ werking. Kennis
van HTML is niet nodig.

Interesse? Stuur dan een mail aan on‐
derstaand adres. Liefst met telefoon‐
nummer. Je wordt dan benaderd voor
verdere uitleg en overleg.

OPROEP Previewen GigaHits

DiscTeam@CompUsers.nl

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

DiscWare@CompUsers.nl




