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MegaCompUfair 2016
Een terugblik



MegaCompUfair 2016 (2)

MegaCompUfair 2016 (3)
Meer Communicatie graag!

Tijdens de MegaCompUfair viel op dat aan de tafels van Communicatie en
WebOntwerp slechts een tweetal blauwe jasjes te zien waren.Dit is een

teken dat bij de leden de beide platforms qua belangstelling (nog) niet hoog
scoren, terwijl die toch onderwerpen betreffen die best veel deskundigheid

vergen om goede resultaten te behalen.



Colofon



Digitaal AudioWerkstation (DAW)

Het kiezen van het juiste Digitale AudioWerkstation (DAW) voor je muziek-
computer is niet altijd even eenvoudig. Er zijn behoorlijk wat DAW’s op de

markt,met eenvoudige,maar ook zeer uitgebreide programma’s.





Creatief met de Apple iPad

Waarom tekenen en schilderen op een iPad leuk is





360-gradenvideo
Een ervaring rijker



Verder met hotmail en live.nl!
Dat kan met Outlook.com enWLM via IMAP

Een grote update van Outlook.com, voorheen msn.com, hotmail.com, live.com en live.nl,
maakte dat het vanaf 1 juli 2016 niet meer mogelijk was om op de standaardwijze de mail in
Windows Live Mail (WLM) te synchroniseren.Dit had grote gevolgen voor de gebruikers

vanWLM.Het was voor velen een onverwachte tegenslag.





Frambozengebak en Bananentaart

Deel 1:we maken een bananentaart

Van ATX naar creditcardformaat en nog kleiner.
De pc van de toekomst is zo groot als een postzegel.







Photokina 2016
Imaging unlimited

Een impressie van ’s werelds onlangs
gehouden grootste fotografiebeurs









GigaHits 2016-5





De baas over Secure Boot deel 2

De vorige maal heb ik u laten zien hoe Secure Boot werkt,met welke methode u
volledige zeggenschap kunt krijgen over Secure Boot, en hoe u de daarvoor

benodigde digitale sleutel kunt aanmaken.Tot slot vertelde ik het een en ander
over de verschillende UEFI-interfaces, over de mogelijkheid dat ze niet alles

bieden wat we nodig hebben, en ik gaf aan dat wat ze wél bieden op
uiteenlopende manieren is ingericht. Er is echter een virtuele UEFI met de naam
OVMF, die als referentie dient voor actuele UEFI-implementaties en uitvoerige

mogelijkheden biedt om Secure Boot naar eigen wensen in te richten.



‘NO VOLUME LABEL, [PciRoot(0x0)/Pci(0x7,0x0)/
HD(1,GPT,244D4BD0- 6B96-481E-AC92-
DF7344D1A4B9,0x800,0x100000)]

‘ESP, [PciRoot(0x0)/Pci(0x7,0x0)/HD(1,GPT,
244D4BD0-6B96-481E-AC92-DF7344D1A4B9,0x800
0x100000)]



menuentry “UEFI Shell {
search --no-floppy --set=root --file
/shellx64.efi chainloader /shellx64.efi

}

bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\refind\
refind_x64.efi

s0:
cd efi\tools

ls *.efi

cp \Sleutels\SelfSign.cer \efi\tools
updatevars -g <GUID> -a db SelfSign.cer

rm SelfSign.cer



sbsign --key SelfSign.key --cert SelfSign.crt
--output Voorbeeld-signed.efi Voorbeeld.efi

sbverify –-cert SelfSign.crt Voorbeeld
-signed.efi

sbverify –-list Voorbeeld-signed.efi

osslsigncode verify Voorbeeld-signed.efi

sbattach –-remove Voorbeeld-signed.efi

sbattach –-remove –-signum 2 Voorbeeld
-signed.efi

mokutil - disable-validation



Total Commander versie 9
- werk in uitvoering of …

Er is een nieuwe versie van Total Commander in de maak.Op het moment van
schrijven was bèta 17 net uit. Naar mijn idee kan het niet lang meer duren voordat

de releaseversie gereed is.Total Commander kan worden gebruikt als een
vervanger voor deVerkenner. Door het opsplitsen van het beeld in twee vensters is

het simpel om bestanden van het ene naar het andere venster te kopiëren.





HetWSL inWindows 10

DeWindows 10 Anniversary Update brengt ons naast allerlei andere
nieuwtjes ook hetWSL (Windows Subsysteem voor Linux) , een echte Linux-
omgeving binnenWindows.‘Gefundenes Fressen’ voor Linux-enthousiasten!





ls -l /mnt/c

cat /etc/os-release

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt-get clean

sudo apt install mc

mc

bash -c "<Linux opdracht>"

bash -c "sudo apt upgrade"

bash -c mc



Een webpagina afdrukken

Op een van de CompUfairs van 2016 sprak een van de bezoekers de redactie aan met
de vraag of we misschien het lezingenprogramma bij de hand hadden.Helaas, dat
hadden we niet.‘Maar’, zeiden wij,‘thuis had u vanaf de website de actuele versie
kunnen afdrukken.’ Hij antwoordde:‘Ja, dat advies heb ik wel gelezen,maar ik kreeg
het niet voor elkaar. Ik wist niet waar ik moest beginnen.’ Voor ons reden om dat hier

uit te leggen, uiteraard aan de hand van schermafdrukken van de website.






