


Voorwoord
Samen werken aan een vitale vereniging

Inhoud



TeraHits?



CompUfair 18 februari

Op de eerstvolgende bijeenkomst in het H.F.Witte Centrum te De Bilt
gaan de Platforms van CompUsers en enkele HCC-interessegroepen
weer hun beste beentje voor zetten. Zie hieronder een bloemlezing van

wat u daar die dag mag verwachten.









Zo maak je een goede portretfoto

Het maken van een portret is altijd populair geweest.Tot nog niet zo lang
geleden moest je ervoor naar een schilder of een fotograaf. Nu pak je
een smartphone, al of niet met selfie-stick.Een selfie is technisch niet

altijd fraai. Een goed portret vraagt meer aandacht.Over dat laatste gaat
dit artikel. In het eerste deel komt wat theorie over licht en lichtbronnen
aan de orde, in het tweede deel de praktijk met voorbeelden en tips.







Colofon



SeniorenExpo 2017

Van 10 t/m 15 januari werd deze Expo gehouden in het NH Conferentie
Centre inVeldhoven. Busladingen vijftigplussers kwamen naar de

vijftiende SeniorenExpo inVeldhoven. Een impressie.



OpenMediaVault

De Banana Pi als simpele fileserver.
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?











LogicalVolumeManager (LVM)

Tijdens de CompUfair in september 2016 gaf ik een presentatie over LVM,
maar helaas ging de demonstratie een beetje de mist in. Ik was vergeten
dat je met Ctrl+Shift+Plus de letters groot en leesbaar op het scherm

kunt krijgen, net als bij een browser.
Vandaar dit artikel, zodat je thuis zelf de demo kunt uitvoeren.

/var D: vgcreate

lvcreate

mkfs

ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso-DVD



df -h | grep media

/dev/sdb1 981M 64K 980M 1% /media/
ubuntu/D193-2027

/dev/sdc1 2.0G 4.0K 2.0G 1% /media/
ubuntu/08E2-D382

/dev/sdb1 /dev/sdc1

sudo bash

/dev/sdb
/dev/sdc /dev/sdd

umount /dev/sdb1
fdisk /dev/sdb

m
p

t b
8e

p

w

pvcreate --metadatacopies 2 /dev/sdb1

pvcreate
pvscan -n
pvdisplay /dev/sdb1
pvs /dev/sdb1

vgcreate vg_demo /dev/sdb1

vgdisplay

lvcreate -v -n HCC_Demo -L 300M vg_demo

lvs vgdisplay -v

Path /dev/vg_demo/HCC_Demo

vgdisplay

mkfs.ext4 /dev/vg_demo/HCC_Demo
mount /dev/vg_demo/HCC_Demo /mnt
df -h

/mnt

wget -O /mnt/BBB_480.ogg http://download.
blender.org/peach/bigbuckbunny_movies/
big_buck_bunny_480p_stereo.ogg

/dev/sdb1

umount /dev/sdc1
fdisk /dev/sdc1

t (8e) w
pvcreate --metadatacopies 2 /dev/sdc1

vgextend vg_demo /dev/sdc1
vgdisplay -v

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

pvchange -xn /dev/sdb1

vgdisplay -v

pvmove -i 10 -n /dev/vg_demo/HCC_Demo
/dev/sdb1

vgdisplay -v

/dev/sdb1

vgreduce vg_demo /dev/sdb1

fdisk /dev/sdb
t (b) w

mkfs.fat /dev/sdb1



Tien toptips voor iPhone en iPad

Met onderstaande tips uit de tiplijsten
van apple.hcc.nl haal je nog meer uit
je iPhone en iPad.





Uitbreiden werkgeheugen
smartphone

Goedkope smartphones hebben soms een te klein werkgeheugen
om alle gewenste apps te kunnen installeren. Als het bewuste

apparaat geschikt is om er een sd-kaart in te plaatsen,
is daarvoor een oplossing. Hieronder mijn ervaringen.





GIMP plug-ins of scripts?

Over het fotoprogramma GIMP verschijnen met enige regelmaat artikelen in
de SoftwareBus.Oók over het enorme aanbod aan plug-ins. Juist omdat er
zoveel plug-ins zijn voor GIMP, is er altijd stof om een artikel aan te wijden.









Cyberlink Powerdirector-app

Zoals sommige mensen wel weten is Cyberlink Powerdirector een van
mijn favoriete videobewerkingsprogramma's. Dat ik hier graag mee
werk heeft vooral te maken met de combinatie van uitgebreide
mogelijkheden en een eenvoudig en overzichtelijk uiterlijk.





Ubuntu Studio (1)

De multimediaversie van Ubuntu





VirtualDub

Videobewerkingsproramma voor correctie en aanpassing




