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360° filmen enVR

De vorige CompUfair werd goed bezocht. In ieder geval was het ook
aan de tafels van het Platform DigiVideo lekker druk.



Voorjaarskaderdag in Breukelen

Op zaterdag 18 maart heeft zich, ondanks het slechte weer, een groot aantal van onze
kaderleden (vrijwilligers) verzameld in Breukelen voor de voorjaarskaderdag.



Ubuntu Studio (2)
Demultimediaversie van Ubuntu

In het eerste deel zijn de achtergronden van de keuze voor Ubuntu Studio verteld.
Verder moetWindows 10 voor demonstratiedoeleinden nog steeds beschikbaar
zijn. In dit tweede deel komt de voorbereiding vanWindows 10 aan de orde.



Colofon



Overstappen naarThunderbird

NuWindows Live Mail niet meer door Microsoft wordt ondersteund, zijn er vanuit de
Microsoft-collectie maar twee gratis alternatieven.DeWindows 10 Mail-app en online
via de webinterface http://outlook.com.Deze opties ondersteunen niet het zuivere
IMAP-protocol,maar een daarop gelijkend protocol van Google,Microsoft enYahoo.
Thunderbird is nu het enige mailprogramma dat IMAP volledig, veilig en privé

ondersteunt voor het gebruik bij je eigen mailprovider.



[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=default
IsRelative=0
Path=D:\Data\TB-mail\
Default=1









C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\
thunderbird.exe -addressbook

C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\
thunderbird.exe -addressbook



Passe-partouts en inlijsten

Presenteren van gedrukte foto’s. Dé finishing touch van je meesterwerk.
Zo’n vijf jaar geleden heb ik voor de SoftwareBus een artikel geschreven
over het snijden van passe-partouts en inlijsten van foto’s.Op veler

verzoek, onder andere opgetekend tijdens de CompUfair van februari
2017,waar ik het maken van passe-partouts demonstreerde, heb ik een

update geschreven op het eerder verschenen artikel.









EOSMS
EenOntzettend SimpeleMuziek Speler

Ik was van plan te starten met het schrijven van een reeks artikelen over de
Arduino, een populaire microcontroller, en domotica.Totdat ik iets tegenkwam
waarvan ik dacht dat ik dat de lezers niet mocht onthouden: een ontzettend
simpele muziekspeler voor headless muziek spelen zonder kopzorgen!







Nep of echt?

De auteur van dit artikel zag afgelopen weekend een dinosaurus in de
uiterwaarden van de Maas lopen.Dat kan ze bewijzen met een foto.Of niet?







Encryptie voor pc en laptop

Er is op dit moment veel aandacht voor cybercrime en privacy.
Daardoor willen we wel eens vergeten dat er ook nog ouderwetse
inbrekers actief zijn. In dit artikel vind je informatie over hoe je
ervoor kan zorgen dat bij een fysieke inbraak je gegevens

toch niet direct op straat komen te liggen.





sedutilcli --scan

\.\PhysicalDrive0 2 Crucial_CT120M500SSD3 MU05
\.\PhysicalDrive1 2 ST500LT0251DH142 0001SDM7
\.\PhysicalDrive2 No Hitachi HDT725040VLA360

V5COA7BA
\.\PhysicalDrive3 12 Samsung SSD 850 EVO 500GB

EMT01B6Q

sedutilcli query \.\PhysicalDrive3

sedutilcli initialsetup <password>
\.\PhysicalDrive3

sedutilcli loadPBAimage <password> LINUXPBA-
Release1.12.img \.\PhysicalDrive3
sedutilcli setMBREnable on <password>
\.\PhysicalDrive3

sedutilcli enableLockingRange 0 <password>
\.\PhysicalDrive3

sedutilcli –disableLockingRange 0 <password>
\.\PhysicalDrive3
sedutilcli –setMBREnable off <password>
\.\PhysicalDrive3



sedutilcli –enableLockingRange 0 <password>
\.\PhysicalDrive3
sedutilcli –setMBRDone on <password>
\.\PhysicalDrive3
sedutilcli –setMBREnable on <password>
\.\PhysicalDrive3



Foto-excursie naar Elburg
op zaterdag 20 mei 2017




