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Veel Android Apps

Ooit noemden we 'apps' programma’s.
Sinds de komst van de Smartphones &
Co heten ze apps. Een turbo‐afkorting
van ‘applicaties’, oftewel in gewoon
Nederlands ‘toepassingen’.

Deze keer hebben we op de GigaHits
vijftig apps verzameld. Circa dertig in
de rubriek ‘Androids Apps’, circa tien in

de rubriek ‘Ga er op uit’ en ook circa
tien in de rubriek ‘Live foto‐apps’.
In de ‘gewone’ apps vind je weer een
aantal snoepjes van de week, zoals
‘Flyperlink’, een webbrowser die een
zwevend venster opent in plaats van
je lopende toepassing de nek om
te draaien; je kunt hiermee
dus rustig even tussendoor
een link aanklikken.

En Rohos Logon Key, een
app om je pc of Mac te
openen zonder
wachtwoord door je
smartphone te ge‐
bruiken. Draadloos.

Heel grappig is
Transparent Screen
Het geeft het beeld
van de camera aan
de achterkant van
je smartphone weer
op het scherm als
wallpaper. Het is
dan net alsof je
scherm transparant

is.
In
‘Ga
erop
uit’ vind
je apps die
je helpen om,
lekker buiten,
dingen te doen. Een
aantal GPS‐achtige
apps en tips, maar
ook een aantal apps
die je waarschuwen
als er slecht weer op

komst is. Dan de ‘Live foto‐apps’. Ja,
die zijn uiteraard om foto’s te maken of
om iets met foto’s te doen.

Maar dan wel op een speciale manier.
Zoals 3D‐foto’s, animatie‐foto’s, e.d.

En ten slotte hebben we als extra ook
een aantal programma’s waarmee je
iets op je pc kunt doen wat sterk te
maken heeft met Android. Zoals de
tweede generatie van Bluestacks, een
Android‐emulator voor de pc. Hiermee
kun je Android‐apps (althans een aan‐
tal) draaien op je pc.

Maak je zelf apps? In de eerste plaats:
meld dat even aan ons op

Discware@CompUsers.nl
want we hebben dringend behoefte
aan je. Als tegenprestatie krijg je nu

vast op de GigaHits het programma
GenyMotion, waarmee je op de

pc (Windows en Linux) apps
kunt ontwikkelen en uit‐

proberen op 3.000 geë‐
muleerde apparaten!

Je bent nog niet zo’n
bolleboos die apps
ontwikkelt, maar je
wilt wel het gemak
van Android‐apps
op je pc? Gebruik
dan Vysor om in
Chrome je An‐
droid‐apps te
draaien op het
grote scherm van
de pc.

Gelet op het
groeiend aantal

Android‐apps wordt
dit te veel voor één

Previewer. Inmiddels
is een aantal andere

Previewers ook bereid
gevonden eraan mee te

werken.

À propos, heb je zin om ons team
Previewers te versterken? Het is leuk
werk, niet echt moeilijk en je hoeft
er de deur niet voor uit. Stuur eens

een berichtje aan
Discware@CompUsers.nl.
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Digitale fotografie

Ook deze rubriek komt weer ruim aan
zijn trekken. Niet zo zeer door een me‐
ga‐aantal programma’s, maar meer
door de kwaliteit. Kijk bijvoorbeeld
eens naar VirtualPhotographer, waar‐
mee je heel eenvoudig via een plug‐in
zo’n vijftig stijlen op je foto’s kunt toe‐
passen.

Kijk ook eens naar Synfig, een sterk
open source pakket om 2D‐animaties te
vervaardigen. En Dydelf, waarmee je
allerlei grafische trucs kunt toepassen
op foto’s, o.a. outline‐effecten maken.

Een heel krachtig grafisch programma is
de GIMP. Het evenaart het peperdure
Photoshop én is open source én gratis.
Regelmatig komen er updates uit. Voor
ons een reden om GIMP weer eens op te
nemen. Maar als je alleen een gebouw
wilt ‘rechtzetten’, is ShiftN misschien
handiger.

Bestandsbeheer

Doe je veel met mappen en bestanden?
Kijk dan eens dieper in de rubriek Be‐

standsbeheer. Deze keer staan daar
liefst zo’n vijftig programma’s in, dus
de kans is groot dat je daar wat inter‐
essants in vindt.
Het nadeel van de Microsoft Windows
Explorer is nog steeds dat je het moet
doen met één venster. En het is juist zo
handig als je twee vensters naast elkaar
te zien krijgt. Op de GigaHits vind je
een aantal alternatieven die dat ver‐
zorgen. Zelf ben ik al jaren enthousiast
over FreeCommander XE. Niet alleen
omdat het gratis is :‐), maar vooral om
de vele mogelijkheden. Wil je bijvoor‐
beeld een ‘DOSbox’ openen in een be‐
paalde directory, dan kan dat met één
klik. Iets wat bij de eindredactie van de
GigaHits regelmatig nodig is.
Om van alle mogelijkheden gebruik te
kunnen maken, is enige zelfstudie wel
vereist. Je snapt het al, ik maak van
lang niet alle mogelijkheden gebruik,
maar wel van de mogelijkheden die
voor mij van belang zijn.

Beveiliging

Windows 10 heeft in de nieuwste ge‐
daante – de Anniversary Update – de
mogelijkheid om met gezichtsherken‐
ning in te loggen. Maar als je deze Win‐
dows 10 niet hebt, kun je gebruik ma‐
ken van het gratis Rohos Face Logon om
hetzelfde te bereiken. Niet veilig ge‐
noeg? Je wilt 2‐factor authentificatie?

Kijk dan eens naar het gratis Rohos Lo‐
gon Key, die van je USB‐stick een sleu‐
tel maakt om je te kunnen aanmelden
bij Windows. Een alternatief hiervoor is
het eveneens gratis USB‐Raptor. Stick
niet in de pc? Dan doet Windows niets.

Er wordt natuurlijk ook weer een aantal
programma’s geboden om bestanden en
directory's te versleutelen. Vind je dat
eng? Een alternatief voor jou is dan
misschien een programma om hele di‐
rectory’s te verbergen. Ook van dit
soort programma’s staat een aantal op
deze GigaHits. Bijvoorbeeld het gratis
Secret Disk.

Internet

Heb je niets te verbergen? Of hecht je
aan je privacy als je op internet bezig
bent? In dat geval is het een aanrader
om eens te kijken in de subrubriek
Anoniem Surfen.

Voor de creatievelingen onder ons die
graag zelf websites maken, hebben we
extra veel programma’s opgenomen.

Voor hen die graag zoveel mogelijk aan
een programma overlaten dat uiteinde‐
lijk de gewenste code genereert, bij‐
voorbeeld Website X5 en Aptana Studio.

Voor degene die graag zelf de touwtjes
in handen houdt: een aantal HTML‐edi‐
toren, zoals BlueGriffon met WYSIWYG‐
interface of, voor de echte diehards,
HTMLPad.

Helaas ontbreekt hier de ruimte om in
te gaan op andere interessante en uit‐
gebreide rubrieken. Kijk zelf vooral
eens in Netwerken, Tools, Video en
Film, en Windows.

Problemen met de GigaHits‐DVD?

Graag melden aan:

DiscWare@CompUsers.nl




