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GigaHits 2016-3
Henk van Andel

Het einde van Windows?

De Amerikaanse Windows‐expert Paul Thurrott profeteert
het einde van Windows op de desktop. Volgens hem wordt
het binnenkort onder de voet gelopen door Android en iOS
(het Apple besturingssysteem op iPhones en iPads).

Krijgt hij gelijk? Een feit is dat Microsoft hard vecht om een
plaats te behouden op de desktop en een plaats te veroveren
op mobiele platforms. Windows 10 zou met ‘continuum’ op
de desktop en mobiele platforms moeten gaan werken. Maar
een echte doorbraak naar mobiele platforms laat nog op zich
wachten.

Kijk eens naar het hoofdthema van deze GigaHits. We pre‐
senteren Remix 2.0 beta. Een volledige
Android gemaakt voor de desktop. Niet
zomaar een ‘groot Android‐scherm’,
maar o.a. met de mogelijkheid om
meerdere vensters (program‐
ma’s of zo je wilt ‘apps’) te
openen en de mogelijkheid
de grootte van de ven‐
sters aan te passen.

Zie ook het uitge‐
breide artikel over
Remix in deze Soft‐
wareBus. Of pro‐
beer Remix op een
pc of laptop te in‐
stalleren en ervaar
het zelf.

Previewers

In de vorige Soft‐
wareBus stelden we
drie nieuwe Pre‐
viewers voor de Giga‐
Hits voor. En ze zijn
echt al lekker bezig.
Er meldde zich zelfs nog
een nieuwe Previewer:

Marius
Bergmans.
Welkom! En ook
hij is al weer lekker
bezig geweest voor
GigaHits 2016‐3. Heb je
ook interesse? Stuur dan
een mail aan Discware@CompUsers.nl.

Android en Windows Apps

Nee, we doen niet mee aan het onder de voet lopen van
Windows. Maar toch hebben we maar liefst 56 Android Apps
op deze GigaHits staan. Onderverdeeld in verschillende sub‐
categorieën. Haast een GigaHits op zichzelf voor Android.

Dat is onbewust. We zijn indertijd
met Android Apps begonnen omdat
Android Open Source is. En daarmee

voelen wij ons sterk verwant.
Maar kijk naar de praktijk. Bij
Android wordt het orgel ge‐
trapt door niemand
minder dan Google. Een
van de grootste be‐
drijven op IT‐gebied.
Ik krijg daarbij niet
echt dat romanti‐
sche Open Source‐
gevoel. Jij wel?

Nu die Windows‐
Apps. Die staan
niet op deze
GigaHits. Maar
het zou best
wel kunnen.
Waarom meld jij
je niet aan om
zo’n rubriek op
touw te zetten?
Schrijf eens een
mailtje voor in‐
formatie naar:
Discware@CompUsers.nl.

Wat zou je moeten doen?
Windows‐Apps selecteren.

Meedoen met Previewen. En
dat soort dingen. En je hoeft er de

deur niet voor uit, dankzij internet.
En apps voor de iPhone en iPad?

Ja, waarom niet. Kom maar op!
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Passwords kraken

En andere zwaar vertegenwoordigde rubriek op deze Giga‐
Hits is Beveiliging. Vooral de passwords daarin. En dan met
name het kraken van wachtwoorden. Dat kunnen we doen
met pakweg 50 programma’s.

Onze bedoeling is niet dat je andermans wachtwoorden
daarmee gaat kraken. Hooguit die van jezelf, als je ze ver‐
geten mocht zijn. Maar de bedoeling is bovenal om erop te
wijzen dat wachtwoorden eigenlijk niet veilig zijn. Dat lees
je ook in de krant. Bijvoorbeeld over de iPhone die door de
FBI gekraakt werd.

Hardware

De tijd van de soldeerbouten ligt voor de meesten ver achter
ons. Maar helemaal om een rubriek Hardware kunnen we
niet heen. Niet om te solderen, maar om hardware of de he‐
le pc te testen, alsmede drivers en allerlei tools die direct
betrekking hebben op hardware.

Internet

Met 35 programma’s ook een ‘zware’ rubriek op de GigaHits.
En zelfs 21 in de subrubriek Browsers.

Daar moet ik dan wel meteen bij zeggen dat de meeste
daarvan toch weer betrekking hebben op het kraken van
wachtwoorden van browsers.

O, je wist niet eens dat je een browser kunt voorzien van
een wachtwoord? Dan hebben we ons doel bereikt en heb jij
weer wat geleerd.

Video

Ook een sterk vertegenwoordigde rubriek. Dat komt mis‐
schien door mijn eigen activiteiten op dit gebied; ongemerkt
ben je dan bevooroordeeld.

Maar deze keer zijn het niet zo zeer de ‘Players’ en de Be‐
werkingsprogramma’s, maar vooral een aantal Tools. Zoals
databases voor je video’s. Dus programma’s waar iedereen
wat aan heeft, want video’s verzamelen en bekijken doen
we allemaal.

Windows

Je kent ze: de toolbars van Ask.com, Yahoo.com en nog veel
meer. Etters die zich in je browser nestelen en als je niet
oppast je hele browserscherm in beslag gaan nemen.
Hoe kom je ervan af? Bijvoorbeeld met het programma Tool‐
bar Terminator, dat je in de Rubriek Windows tegenkomt.

En zo vind je nog veel meer handige hulpjes in de rubriek
Windows.

Problemen met de GigaHits‐DVD a.u.b. melden bij:

DiscWare@CompUsers.nl




