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Previewers gevraagd!
De 400 à 500 Previews van programma’s die opgenomen worden
op de GigaHits, worden gemaakt door ca. 10 Previewers.
Ieder doet zijn klusje thuis en krijgt daarvoor een aantal
weken. Na wat routine gaat dat best snel. Om het te verge‐
makkelijken, krijgen de Previewers per programma een deels
al ingevuld sjabloon, dat verder ingevuld wordt met een
HTML‐editor
(WhatYouSeeIsWhatYouGet), net zo‐
iets als een tekstverwerker. HTML‐
kennis is niet nodig, maar kan soms
wel handig zijn.
Maar er vallen door allerlei oorzaken
soms Previewers af, soms om ge‐
zondheidsredenen. Om de diversiteit
van de GigaHits op peil te kunnen
houden, is er nu dringende behoefte aan enkele nieu‐
we Previewers. Die krijgen de nodige gereedschappen en een
training waar je ook de deur niet voor uit hoeft.
Lijkt het je wat om te gaan meedoen? Of wil je eerst verdere
informatie? Schrijf dan aan DiscWare@CompUsers.nl een e‐
mail. Doe er je telefoonnummer bij, want praten is gemak‐
kelijker dan heen‐en‐weer mailen.

Windows 10 ShutUp
Windows 10 is gratis. Jaja, je moest eens weten welke in‐
formatie over jou bij Microsoft terecht komt. Die wordt te
gelde gemaakt door advertenties waarmee je vervolgens
wordt bestookt, of die aan derden verkocht worden. Je be‐
taalt dus met je privacy, want ook bij Microsoft moet de
schoorsteen roken. Lees maar eens de ‘duidelijke’ ca. 50 pa‐
gina’s Privacy Statement en Service Agreement van Microsoft.

De volgende programma’s staan op de GigaHits:
• Destroy Windows 10 Spying 1.6
• DoNotSpy10 1.0.0.2
• ShutUp10 1.2.1352
• Spybot Anti‐Beacon for Windows 10 v1.2
• Ultimate Windows Tweaker 4.0.1.0 for Windows 10
• W10Privacy 1.5.3.2
Al deze programma’s zijn gratis. Sommige zijn beschikbaar in
meerdere talen, maar met alleen Nederlands is het moeilijk.
Het bekendst is het programma ShutUp10. De toepasselijke
term ‘ShutUp’ betekent zoveel als ‘Houd je kop dicht’. Het
programma hoeft niet geïnstalleerd te worden, je kunt het
zelfs opstarten vanaf de GigaHits door op de knop ‘Install’
(ahum ...) te klikken. En meteen krijg je een overzicht van
alle mogelijke privacy‐instellingen. Dat is een veelvoud van
wat je via het menu Instellingen/Privacy van Windows 10 te
zien krijgt.

Hierover is al veel gezegd en geschreven. Maar dat bereikt
niet de doorsnee Windows 10‐gebruiker. Die zijn in de regel
overgeleverd aan de standaardinstellingen van Windows 10,
met een maximale oogst aan gegevens over jou. Heb je de
instellingen aangepast? Na de november‐update zette Micro‐
soft weer hun standaard‐instellingen terug. Foutje..? Na
stormen van protest volgde een patch, waarmee de gekozen
instellingen werden hersteld. Maar... houd na toekomstige
updates de boel in de gaten.
Mij werd gevraagd iets in de SoftwareBus te schrijven over
programma’s op de GigaHits, zoals ik wel vaker doe. Welnu,
op deze GigaHits staan in de rubriek ‘+ Win 10 Shut‐up’ een
aantal programma’s waarmee je handig en beter je privacy
kunt instellen dan via de instellingen van Windows 10. Want
bij Microsoft word je om de tuin geleid. Wat betekent: ‘In‐
formatie over de manier waarop ik schrijf naar Microsoft
verzenden om te helpen toekomstige typ‐ en schrijffunctio‐
naliteit te verbeteren’? Dat is gewoon een ‘key logger’ die
alles wat je typt naar Microsoft stuurt. Ook dit artikeltje
over de GigaHits. Wie weet krijg ik binnenkort een dreigbrief
van een advocaat van Microsoft.
Dat artikel kwam voor de SoftwareBus op het verkeerde
moment, er zou al een artikel over Windows 10 Privacy
komen. Het leek me toch handig voor onze lezers om die
‘+ Win 10 Shut‐up’ rubriek te plaatsen en te vullen met zes
handige programma’s die je privacy waarborgen. Dan hoef je
je niet meer door de instellingen met misleidende teksten
van Microsoft te worstelen.
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Je bent toch zo verstandig om in een beperkt gebruikersac‐
count te werken? Klik dan eerst op de knop ‘Restart as Ad‐
min’, want voor bijna alle instellingen zijn admin‐rechten
nodig.
Daarna kun je de instellingen naar behoefte aanpassen; alle
rode schakelaars aan de linkerkant kunnen op groen gezet
worden. Als er een groen vinkje bij staat, dan wordt dat
aanbevolen. Als er een oranje driehoekje bij staat, wordt
dat ook aanbevolen ‘tenzij’; er kan namelijk ‘verderop’ een
eigenschap die je wilt gebruiken, uitgeschakeld worden. Bij
een rood uitroepteken is het extra oppassen, bijvoorbeeld
Windows Defender alleen uitschakelen (op groen zetten) als
je een alternatief beveiligingsprogramma
gebruikt, wat de meesten overigens
doen.
De overige vijf programma’s
laat ik graag geheel aan
jullie zelf over.

Veiligheid
Veiligheid van je gegevens
is een belangrijk on‐
derwerp, behalve voor
degenen die denken nu
en nooit iets te ver‐
bergen te hebben.
Maar veiligheid is
ook altijd betrek‐
kelijk. Ook wacht‐
woorden zijn vaak
moeiteloos te
kraken.
Om dat nog eens
duidelijk onder de
aandacht te bren‐
gen, hebben we op
de GigaHits in ‘Vei‐
ligheid/Passwords’
twintig password‐
crackers gezet. Alle
gratis op één na en die
ene kost minder dan $ 18.

Android Apps
Door een ‘onge‐
lukje’ staan op
deze GigaHits
haast ontelbare
Android Apps.
Gerubriceerd in
de sub‐
rubrieken
‘Zakenreis’, zo‐
als de Microsoft
Translate app.
Ja, ook Microsoft
levert tegen‐
woordig een aan‐
tal Android‐apps.
In ‘Outdoor Apps’
vind je onder andere
Rain Alarm. Zoiets als

Ga nu maar eens proberen
hoe veilig jouw wachtwoorden
zijn. En dan hebben we het nog
niet eens over de superdure profes‐
sionele wachtwoordkrakers.
Buienradar,
maar Rain
Alarm zegt uit
te gaan van real
time data en
niet van voor‐
spellingen. Als
je telefoon
trilt, gaat het
regenen. Nou
ja, dat is mis‐
schien te kort
door de bocht
omschreven,
dus bekijk het
zelf maar.
De meeste apps
staan in de ver‐
der niet inge‐
deelde rubriek
‘Android Apps’.
In totaal on‐
geveer 55 apps.

Verdere programma’s
Op GigaHits 2015‐6 staan weer 450 nieuwe programma’s. Die
kunnen we hier niet allemaal de revue laten passeren. En dat
hoeft ook niet, het menu op de GigaHits is overduidelijk en
snel toegankelijk. Duik er eens in, wellicht vind je er diverse
voor jou interessante programma’s op.

Dank aan de Previewers
Dit is de laatste GigaHits van 2015. En we hopen ook in 2016
weer op dezelfde voet jullie van dienst te kunnen zijn.
Overweeg eens om mee te doen als Previewer of op een an‐
dere manier. Mail DiscWare@CompUsers.nl (liefst met je te‐
lefoonnummer) voor informatie.
Rest ons aan het eind van dit jaar onze Previewers weer
hartelijk te bedanken voor hun inzet en de prettige samen‐
werking in het afgelopen jaar. We zien graag een voortzet‐
ting in het nieuwe jaar tegemoet.
Problemen met de
Wij wensen allen een gezond en
GiGaHits DVD kunnen
voorspoedig 2016 toe.
gemeld worden bij:
discware@compusers.nl
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