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De CompUfair van 22/4

Op 22 april jl. vond hij weer plaats, onze CompUfair, op
onze vertrouwde locatie H.F.Witte Centrum te De Bilt.



Verslag ALV 2017

Op 22 april 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van de
interessegroep HCC!CompUsers gehouden, zoals gebruikelijk in het
HFWitte Centrum te De Bilt. De vergadering werd bezocht door ruim

veertig leden. Zie het verslag hieronder.



Colofon



Reviews

Na de aankondiging van Henk van Andel in het najaar van 2016 dat hij in
december de laatste GigaHits zou afleveren, gebeurde er ogenschijnlijk
even niets. Echter, achter de coulissen werd inmiddels al overlegd over

hoe we dit probleem zouden kunnen aanpakken.



Nieuwe router? Doe dit!

Acht dingen om te doen na het aansluiten van een nieuwe router







Videobewerking met Openshot

Er zijn verschillende gratis videobewerkingsprogramma's en een
daarvan is Openshot. Dit programma is beschikbaar voor Linux,
Windows en macOS X.Het valt onder de GNU-licentie en is

daardoor onder meer vrij te gebruiken.





Op foto-excursie in Elburg

Platform DigiFoto duikt samen met HCC Apeldoorn
in de historie van Elburg





Windows 10 Mobile op Lumia 950

In SoftwareBus 2017-1 stond een ingezonden brief van Jaap Smit. Daarin vertelt
hij ons dat hij, na enig wikken en wegen, in september 2016 op de

MegaCompUfair in De Bilt, voor 25 euro een echte smartphone heeft gekocht.





Veilig downloaden met Ninite
Zet snel de nieuwste software op je pc of laptop

Als je net een nieuwe computer hebt aangeschaft, of een nieuwe versie
vanWindows hebt geïnstalleerd,moet je tal van programma's opnieuw
installeren.Gelukkig bestaat er dan een website met de applicatie

Ninite (spreek uit: nin-ite).





Ubuntu Studio (3)
De multimediaversie van Ubuntu

In het vorige deel van deze artikelenreeks hebben weWindows
voorbereid volgens de ideeën die in het eerste artikel zijn beschreven.
Nu gaan we eindelijk aan de slag om Ubuntu Studio te installeren.



UUID=xxxxx / ext4 errors=remount-ro 0 1

UUID=xxxxx / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1

sudo mv -v /etc/cron.weekly/fstrim /etc/cron.daily

sudo leafpad /etc/sysctl.conf

# Verminder de swapneiging ten zeerste
vm.swappiness=1



browser.sessionstore.restore_on_demand

browser.sessionstore.resume_from_crash

services.sync.prefs.sync.browser.sessionstore.
restore_on_demand



sudo mkdir /media/Data
sudo chown <naam> /media/Data

sudo ./veracrypt-1.19-setup-gui-x64

/home/<naam>/.veracryptcredentials
<naam>

chmod 600 /home/<naam>/.veracryptcredentials

/home/<naam>/.veracryptcredentials

mkdir /home/<naam>/scripts

mount_data.sh

#!/bin/bash
# Mount VeraCrypt Data Disk
#
cd /usr/bin
sudo ./verascript

chmod +x /home/<naam>/scripts/mount_data.sh

sudo leafpad /usr/bin/verascript

#!/bin/bash
# Veracscript - mounting VeraCrypt drives
#
# Mount favorites veracrypt drives
# started until it is shut down again.
file="/home/ton/.veracryptcredentials"
/usr/bin/veracrypt $(cat "$file") –automount=
favorites

sudo chmod 640 /usr/bin/verascript

sudo chmod +x /usr/bin/verascript

sudo visudo -f veracrypt

<naam> ALL = (root) NOPASSWD: /usr/bin/
verascript,/usr/bin/veracrypt

sudo chmod 640 veracrypt

/home/<naam>/scripts/mount_data.sh



Arduino

Een eerste kennismaking of liefde op het eerste gezicht?





/*
Blink
Stuurt LED repeterend aan/uit gedurende een seconde
Alle tekst in deze sectie is als commentaar bedoeld
Beschrijf bijvoorbeeld kort de functie van de sketch
Het is zogenaamd multi-line commentaar

*/
// de setup functie start eenmalig wanneer je op
// de resetknop drukt of spanning op de Arduino zet
// deze tekst is single-line commentaar

void setup() {
// initialiseer digital pin LED_BUILTIN als een uitgang

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// de loop functie blijft repeterend actief

void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

// stuurt LED aan (HIGH is aanduiding spanningsniveau)
delay(1000);

// wacht een seconde
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

// doof de LED (door spanningsniveau LOW te maken)
delay(1000);

// wacht een seconde
}





Tien handige vakantie(app)tips

In dit artikel van HCC!apple maak je kennis met enkele handige
vakantie-apps voor je iPhone en iPad.Omdat de meeste apps ook
beschikbaar zijn voor Android, is dit artikel ook interessant voor

eigenaren van een Android-toestel





Werken met lagen

Bewerken van foto’s tot nepfoto’s (1)
In de vorige SWB (2017-2) heb ik geschreven over nepfoto’s.

Twee belangrijke vaardigheden die nodig zijn om
nepfoto’s te maken, zijn selecteren en werken met lagen.
In dit artikel ga ik uitgebreid in op het werken met lagen.

In een volgende artikel komt het maken van selecties aan bod.









KPN Back-up online: duur!
Zijn er alternatieven?

KPN stopt met de goedkope back-up: € 6,-- excl. btw wordt nu
€ 6,-- excl. btw per 100 GB.Daar tegenover staat een uitbreiding
van functionaliteit.Wil je alleen maar een goede back-up in

Nederland, dan is dat te veel van het goede. Zoek je net als ik een
alternatief? Ik heb er drie gevonden!Waar ik voor kies?
Livedrive of Backblaze. Ik ben nog aan het testen.
Daarnaast heb ik ook nog Crashplan getest.




