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GigaHits 2016-2
Henk van Andel

Nieuwe previewers, welkom!

De GigaHits wordt samengesteld door een team van 10 à 15
trouwe vrijwilligers. De meesten werken mee door de pro‐
gramma’s te ‘previewen’. Een ‘preview’ is datgene wat je
rechts in het hoofdvenster ziet als je in de linkerkolom op
een programmanaam klikt.

De ‘previewers’ zijn echt heel trouwe vrijwilligers. Maar
toch houdt af en toe een previewer ermee op. Recent was
dat André de Vries, de man die de Android‐apps op de Giga‐
Hits introduceerde. Bedankt André, voor het vele werk dat
je verrichtte.

Om weer enige aanvulling te krijgen, hebben we de laatste
maanden een oproep geplaatst voor wat extra medewerkers.
En jazeker, dit leverde drie nieuwe ‘previewers’ op:

– Aad Munsterman
– Bas Lourens
– Jan Verhoef

En zo zie je maar weer dat CompUsers nog steeds een leven‐
de vereniging is, bestaande uit vrijwilligers. Dat geeft me
een warm gevoel!

Je zult hun namen op deze GigaHits 2016‐2 al tegenkomen in
de ’Previews’, want alle drie zijn ze al ingewerkt en produc‐
tief geweest. Ze zijn daar niet de deur voor uit geweest, al‐
les is telefonisch, met TeamViewer en per e‐mail gedaan.

Het leuke van ‘reviewen’ is dat je alles lekker thuis kunt
doen. Alles is tot in de puntjes voorbereid, je hoeft alleen
wat gegevens en afbeeldingen van het programma in te vul‐
len. Met een WhatYouSeeIsWhatYouGet‐HTML‐editor (Open
source en gratis), zoiets als een moderne tekstverwerker.

Heb je ook interesse? We zouden graag het team nog wat
verder uitbouwen en daardoor het werk voor ieder wat
lichter maken. Mail eens naar DiscWare@CompUsers.nl.
Liefst met telefoonnummer erbij. We nemen dan contact op
voor verdere uitleg en overleg.

Android‐apps

Jawel, het werk van André de Vries zetten we voort. Dus ook
nu en in de toekomst komen Android‐apps op de GigaHits. In
bijna alle gevallen moet je die downloaden en installeren
van Google’s Play Store, de ‘vertrouwde’ plaats om Android‐
apps vandaan te halen.

Nou ja, wat heet vertrouwd. Er staan de nodige apps in de
Play Store met ingebouwde malware, alhoewel Google zijn
(haar?) best doet die erbuiten te houden. Maar erger zijn de

apps die je bespioneren. Zoals de bekende zaklamp‐app die
toegang wenst tot je contacten, berichten, instellingen,
enzovoort.

Er zijn veel alternatieve bronnen van Android‐apps. Maar pas
hiermee op. Er zijn legio bronnen die het echt bont maken
met malware en spioneren. Let daarom heel goed op; in de
regel is het beste advies je te beperken tot Google’s Play
Store. Dat is ook de enige bron om apps te installeren zonder
de beveiliging van het Android‐systeem (tijdelijk) te ver‐
ruimen.

Er is in ieder geval ook een veilig alternatief: F‐Droid. Dit is
een Android‐appstore met uitsluitend veilige Open Source‐
apps. Deels zul je die ook in de Play Store tegenkomen.
F‐Droid is een app die je op je Android‐apparaat kunt instal‐
leren. En dus moet je wat aan de beveiligingsinstellingen
doen. Lees verder in het artikel over F‐Droid.

Google heeft veel standaard‐apps die je (bijna) altijd in een
huis‐tuin‐en‐keuken‐Android tegenkomt. Je wordt als het
ware verplicht deze apps te gebruiken. Maar vaak zijn er ook
alternatieven. In de rubriek Android/Alternatieven voor
Google presenteren we een aantal goede alternatieven. Die
kun je installeren.

Daarmee ben je nog niet van de standaard Google‐apps af,
maar die kun je links laten liggen. Om er helemaal vanaf te
komen, moet je je Android‐apparaat ‘rooten’ en nog wat
gevaarlijke handelingen verrichten. Die gaan we hier niet
uitleggen.

En natuurlijk hebben we nog een aantal leuke apps opge‐
nomen. Evenals de nieuwe Bluestacks App Player, hiermee
kun je veel Android‐apps op je pc toepassen. In de volgende
SoftwareBus en GigaHits komt Remix aan de orde. Dat is een
echte Android voor je pc, met als voordeel dat die ook met
meerdere app‐vensters werkt.

Bestandsbeheer

Jan VerhoefAad Munsterman Bas Lourens
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Dit is een vaste rubriek op de GigaHits. Want met bestands‐
beheer hebben we vroeg of laat allemaal te maken. Bij‐
voorbeeld om te voorkomen dat je harde schijven helemaal
verstopt komen te zitten met onnodige
bestanden. Of ‐ nog belangrijker ‐ om
regelmatig back‐ups te maken.

Deze keer hebben we extra veel
programma’s opgenomen in
de rubriek Bestandsbeheer.
Verdeeld over een breed
spectrum aan toepas‐
singen.

Beveiliging

Een andere be‐
langrijke rubriek
op deze GigaHits
is Beveiliging.
Hoe je omgaat
met je wacht‐
woorden. Hoe je
je gegevens kunt
versleutelen. Of
van je harde schijf
kunt wissen.

Je weet toch dat
een bestand wissen
niets anders doet dan
het onzichtbaar maken

voor
de Ver‐
kenner? In
feite blijft het
(voorlopig)
gewoon op de harde schijf staan
en is het in principe ook weer te‐
rug te toveren.

Daarom pluizen experts van de
politie graag pc’s en mobieltjes
uit. Zoals recent in Amerika met
de iPhone van terroristen.

Fonts

Windows brengt standaard een
heleboel lettertypes (fonts) mee.

Hiermee kun je je geschriften veel vormen geven. Kies eens
een font dat bij de stijl van de tekst past, wat anders dan
Ariel of Times New Roman.

Maar als het om speciale fonts gaat, dan laat Windows je in
de steek. Vooral als het op geschreven tekst moet lijken. In
de rubriek ‘Printen ‐ PDF XPS ‐ eBook e.d/Fonts (Letterty‐
pes)’ staat een ruim aantal van dit soort fonts. Allemaal
gratis te gebruiken. Doe er je voordeel mee.

DigiFotoDisc 2016

In deze SoftwareBus zul je ook een
aankondiging van dit nieuwste product
van het CompUsers Platform DigiFoto
aantreffen. Er staan o.a. zo’n vijftig

pdf‐artikelen over (digitale) fo‐
tografie en twee video’s over
filmen met een digitale fo‐
tocamera op. En als
‘toegift’ ook nog drie‐
honderd programma’s
op het gebied van fo‐
tografie.

Wil je in detail we‐
ten wat er allemaal
op staat? Kijk dan
eens op deze
GigaHits in
‘‐ Inhoud 2009 ‐
2016/DigiFotoDisc
2016’. Daar vind
je trouwens ook
de inhoud van an‐
dere CompUsers‐
Discs . De meeste
zijn nog bij Comp‐
Users te bestellen of
aan te schaffen op
bijeenkomsten.

Overige

In totaal staan er deze keer meer
dan 350 nieuwe programma’s op de
GigaHits. Die kunnen we hier niet al‐
lemaal de revue laten passeren. En dat
hoeft ook niet.

De GigaHits heeft een overduidelijke menustructuur.
Wandel daar eens door en klik links op de naam van een pro‐
gramma, dan zie je rechts daarvan meteen de details.

We wensen je weer veel plezier met deze GigaHits. En nog‐
maals, als je ook daaraan wilt bijdragen, stuur dan een be‐
richtje aan DiscWare@CompUsers.nl.

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

DiscWare@CompUsers.nl




