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Windows 10 op een stick?

Het is misschien wel gemakkelijk om je eigen Windows 10 al‐
tijd bij je te hebben op een USB‐stick. Maar Microsoft heeft
deze mogelijkheid alleen in de dure Enterprise versie inge‐
bouwd.

Moet je daar genoegen mee nemen? Nee hoor. Want zoals al‐
tijd zijn er slimme mensen die Microsoft te rap af zijn. Je
kunt alle versies van Windows 10 op een USB‐stick zetten en
daarmee een pc opstarten. Ook de Home‐versie, die de
meeste abonnees zullen hebben.

De benodigde programmatuur vind je op deze GigaHits onder
‘+WindowsToGo 10 alle versies’. Je kunt daar kiezen uit de
vier bekendste mogelijkheden.

Of het echt handig is om Windows 10
op een USB‐stick bij je te hebben,
mag je zelf bepalen. Ook met
een USB 3.0‐ stick lijkt het
mij tergend langzaam.
Maar je kunt ook met
een (USB 3.0) externe
harddisk werken, dat
gaat ongetwijfeld
beter.

Heel veel
Android
Apps

Het aantal An‐
droid Apps op
de GigaHits is
groeiende. En
niet zonder
reden: steeds
meer mensen
gebruiken een
smartphone of
tablet met dit be‐
sturingssysteem.
Maar het aantal is
deze keer mede erg
groot omdat ze op de
vorige GigaHits door een
‘technische storing’ niet
meegenomen werden.

In de eerste plaats hebben we zo’n
25 apps van diverse aard. Dat is niet zo

moeilijk; uiteindelijk zijn er ongeveer een miljoen Android‐
apps. We selecteren op populariteit, maar ook op potentiële
interesse bij onze eigen doelgroep.

Een voorbeeld: Microsoft Remote
Desktop. Hiermee kun je op af‐
stand een Windows‐pc besturen.

Ja, ook Microsoft is steeds
actiever op de Android‐
markt, maar ook op de
iOS‐(Apple)‐markt.

Nog enkele
voorbeelden:
Portal ‐ Wifi file
transfers (ver‐
sturen van
veel en ook
grote be‐
standen
regelrecht
naar je An‐
droid‐appa‐
raat),
Remote
Mouse (ge‐
bruik je mo‐
bieltje als
muis voor je
pc) en Smart
IR Remote ‐
AnyMote (voor
het bedienen van
de TV). Verder

moet je zelf maar
eens kijken.

Maar we hebben ook
enkele speciale rubrieken met

Android‐apps: ongeveer tien fit‐
ness‐apps (in het kader van het
HCC ‘Health’ thema voor het derde

kwartaal), zo’n dertig OpenSource‐apps (met heel
interessante apps) en tien Outdoor‐apps, die allemaal wat
met GPS/locatie te doen hebben. Een wel heel bijzondere is
Track Caller Location Offline. Hiermee zou je de locatie
kunnen zien van iemand die je opbelt. Zou dat bij ons ook
werken? Probeer het zelf!

Maar we hebben ook twee programma’s voor de pc, om wat
met je Android‐apparaat uit te halen: herstellen van ge‐
gevens, tweaken en bovendien een Android‐versie voor een
pc. Gemakkelijk als je WhatsApp‐berichten wilt versturen
vanaf je pc. Maar daar komen nog wat WhatsApp‐trucs bij
kijken die overigens in een recente SoftwareBus beschreven
staan.
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RAW‐fotografie

Natuurlijk hebben we weer een groot aantal programma’s in
de populaire rubriek ‘Beeld en Fotografie’. Maar fotografen,
ga eens even recht zitten. We hebben deze keer een specia‐
le groep toegevoegd: ‘RAW fotografie’.

Speciaal toegespitst op de ‘serieuze’ (hobby)fotograaf met
een dure camera (een compactcamera heeft nog nooit ge‐
hoord van RAW) en de nodige kennis. In deze rubriek vind je
twaalf programma’s, alle toegesneden op het importeren,
converteren en gebruiken van ‘RAW’‐bestanden.

Internet

In de rubriek ‘Internet’ neemt de subgroep ‘Browsers’ altijd
een belangrijke plaats in. Hierin staan vaak ‘exotische’ en
speciale browsers, bijvoorbeeld voor het extra veilig (of:
minder onveilig) surfen.

Ook vind je hierin interessante plug‐ins voor browsers, vooral
voor het (open source) uitstekende FireFox. Natuurlijk kun je
deze ook zelf vinden bij Mozilla. Maar de kunst is om de
krenten uit de pap te vissen. Dat probeert de redactie van
de GigaHits voor je te doen.

PDF

Nog steeds een rubriek met een ogenschijnlijk onuitputtelijk
aantal programma’s. Ook deze keer weer een vijftiental
nieuwe op de GigaHits.

Met deze programma’s kun je PDF‐bestanden bewerken,
PDF‐formulieren maken, PDF‐bestanden analyseren en nog
veel meer.

Windows

Nee, we gaan het
nu niet hebben
over Windows 10.
Daar zijn al wel
specifieke pro‐
gramma’s voor.
Maar Windows 10
zou zo compatibel
moeten zijn met
Windows 7 en
Windows 8 dat we
niet zo veel
specifieke
Windows 10 pro‐
gramma’s hoeven
te verwachten.

Wel in de Windows‐rubriek deze keer een speciale subrubriek
voor het automatiseren van allerlei taken. Hierin vind je
dingen die bijv. te maken hebben met hot keys, scripts,
macro’s en dergelijke. Kijk er maar eens naar, misschien kun
je hiermee in de toekomst een heleboel tijd besparen.

In de subrubriek ‘Software Installatie’ zou je op het eerste
gezicht programma’s verwachten om software te installeren.
Terecht. Maar we zetten daar ook programma’s in die juist
het omgekeerde doen: programma’s deïnstalleren waar je
weer vanaf wilt.

En die zijn er vaak bij de vleet. Zoals die vervelende toolbars
in je browser, waar je moeilijk vanaf kunt komen. Hiervoor
dus een aantal programma’s. Maar vaak worden ook pro‐
gramma’s bij niet goed opletten op zelfs zonder dat je het
kunt verhinderen met andere programma’s mee geïnstal‐
leerd. Vooral een aantal downloadsites heeft er een handje
van om het gewenste programma uit te breiden met
reclametroep, waar ze aan verdienen.

Of ‐nog erger‐ ze laten je niet het gewenste programma
downloaden, maar een installer (met reclametroep) die pas
bij installatie het gewenste programma downloadt. Ook
hiervoor is een oplossing: het programma Unchecky claimt
het vinkje weg te halen bij de (potentieel) ongewenste pro‐
gramma’s, zodat die niet onbedoeld meegeïnstalleerd
worden.
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Overige programma’s

Het GigaHits‐team heeft zich in de
vakantieperiode nuttig gemaakt door
weer 450 nieuwe programma’s op de
GigaHits te zetten. Hierboven hebben
we uiteraard slechts enkele daarvan
kunnen noemen.

Geen probleem, de GigaHits heeft een
gemakkelijk toegankelijk menu en is
overzichtelijk. Kijk dus vooral zelf op
de GigaHits.

Foutje, bedankt

De vorige GigaHits had bij enkelen een
(nog niet opgehelderd) technisch
probleem. Deze nieuwe GigaHits brengt
het er ook niet zonder kleerscheuren af.

Bij de Previews staat een Info‐tabel
met compact de belangrijkste informa‐
tie van het programma. Op onverklaar‐
bare wijze zijn die tabelletjes bij een
aantal Previews gekortwiekt.

Dit zal ongetwijfeld bij een van de vele
bewerkingen bij de eindredactie ge‐
beurd zijn. Het kwam pas aan het licht
bij de visuele eindcontrole. De oorzaak
wordt verder onderzocht, om herhaling
te voorkomen.

Herstellen van informatie die verdwe‐
nen is, zou ongeveer neer komen op op‐
nieuw beginnen. Gelukkig konden we
concluderen dat de schade beperkt
blijft tot een vervelend schoonheids‐
foutje.

Het meest vervelende is het wegvallen
van de homepage van een programma
(zoeken met Google & Co!) en de prijs
(zie homepage).

Wellicht ten overvloede vermelden
we hier dat problemen met de
GigaHits DVD alleeen gemeld moe‐
ten worden bij:
discware@compusers.nl.

Het e‐mailadres van de Redactie is
uitsluitend voor correspondentie
over de inhoud van de SoftwareBus.

TiPisch Rhino – Patience
&Mijnenveger

Rein de Jong

Bespaar € 20,- per jaar!

Wanneer je nog nooit Patience, Mijnenveger of Freecell hebt gespeeld, behoor je
tot een kleine minderheid. Deze eenvoudige Windows spelletjes hebben denkelijk
tot meer verloren werkuren geleid dan alle uitgelopen koffiepauzes bij elkaar. Het
grappige is dat deze spelletjes in hun Windows‐uitvoering oorspronkelijk niet ge‐
bracht zijn voor het vermaak. De oudste van deze spellen, Patience, ook wel Soli‐
taire genaamd, is toegevoegd aan Windows 3.0 in 1990 op basis van een al heel
oud spel dat eind 18de eeuw voor het eerst werd gespeeld.
Het digitale spel leek te willen aantonen dat er geen fysiek spel kaarten meer no‐
dig is om in een toekomstige wereld te spelen. Het échte doel was meer be‐
scheiden, namelijk het leren omgaan met de muis. De toenmalige pc‐gebruikers
waren voornamelijk bekend met de commando‐regel. Solitaire was bedoeld om
hen ‘drag‐and‐drop’ aan te leren zonder dat ze zich dat realiseerden. We mogen
constateren dat het ons dat wonderwel goed heeft bijgebracht, gelet op het feit
dat we het ‘sleur‐en‐pleur‐principe’ nog steeds volop gebruiken.

Windows 10 wordt uitgebracht met de Microsoft Solitaire Collection, een Patience‐
versie die je verplicht tot het bekijken van reclamefilmpjes van dertig seconden
om het spel te mogen blijven spelen. Natuurlijk kan het ook zonder reclame, al‐
leen moet je voor het verwijderen daarvan betalen.
Maar … er is een betere manier!
In navolging van Candy Crush c.s. heeft Microsoft het ‘free‐to‐play’ (F2P) spel‐
principe omarmd. Zodat je gratis spelletjes legaal kunt spelen, waarbij de ont‐
wikkelaars geld kunnen verdienen door het verkopen van advertenties of door het
verkopen van uitbreidingen in het spel. Op die manier wordt door het vragen van
relatief weinig geld voor ‘in‐app’‐aankopen flink geld verdiend. Misschien ver‐
klaart dat ook waarom Candy Crush Saga automatisch is geïnstalleerd op nieuwe
Windows 10‐pc’s.




