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Over het conflict met HCC
Een stukje geschiedenis

Dit artikel is bedoeld om inzicht te verschaffen in de vraag hoe in
de afgelopen jaren de verhouding tussen Compusers en HCC
kon verslechteren en kon uitmonden in een conflict waarin

partijen elkaar niet meer tegemoet willen komen.
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Onderstaande informatie ontvingen we van de Activiteitencommissie en

de diverse platforms en groeperingen. Kijk voor
het actuele programma op de website:www.compusers.nl.







Even voorstellen
HugoWalg, beoogd secretaris van CompUsers



Arduino (2)
It runs in the family: nog meer familieleden

In een vorig artikel heb ik laten zien wat (de) Arduino is. Ik heb toen
aangegeven dat er geen sprake is van ‘dé Arduino’,maar dat er een

echte familie is van broertjes en zusjes.
Dit keer wil ik een aantal familieleden ten tonele voeren

#include <LiquidCrystal.h>







Ubuntu Studio (4)
Demultimediaversie van Ubuntu

In dit artikel laat ik zien hoe we audio en MIDI
in Ubuntu Studio configureren





Reviews update

In de Softwarebus 2017-3 heeft René Suiker
uitgebreid geschreven over reviews en
hij beloofde dat wij u op de hoogte
zouden houden. Ik zal gevolg geven
aan deze belofte en u een overzicht
geven van de stand van zaken.
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Colofon



Rosegarden

Elders in dit blad kwam bij de bespreking van
Ubuntu Studio (deel 4) het Pogramma Rosegarden

als Digital AudioWorkstation al ter sprake.
Hier volgt de complete review van dit programma
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KeePass

Er zijn een groot aantal (gratis)wachtwoordkluizen,
maar welke functioneert niet alleen betrouwbaar,
maar is ook nog eens simpel te gebruiken?

Deze Review zal het u bij het maken van een keuze
in ieder geval een stuk gemakkelijker maken.Re
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Werken met selecties
Bewerken van foto’s tot nepfoto’s (2)

In SoftwareBus 2017-2 heb ik geschreven over het maken van nepfoto’s.
Een vaardigheid die daarbij nodig is, is het werken met lagen.Daarover ging mijn

artikel in de vorige SoftwareBus (2017-3). Selecties maken is een andere,
belangrijke vaardigheid die nodig is bij het maken van een nepfoto.

Daarover gaat dit artikel.









Snelmaskeroefeningen

Dit artikel sluit aan op het artikel Selecties en behandelt het maken van
selecties met het snelmasker, zowel in Gimp als in Photoshop.









Inkt, inkt en nog eens inkt

Een geslaagde zoektocht naar goede alternatieve inkten
en supply-systemen voor fotoprinters







AOMEI Backupper

Voor een kennis met twee ‘linker computerhanden’ ging ik op zoek naar een
gratis,maar vooral gebruikersvriendelijk back-upprogramma.Uiteindelijk
vond ik AOMEI Backupper, een programma ontworpen voor gebruik op een

pc, laptop en een server om een back-up te maken van data,
zowel van bestanden, partities, een disk, als het besturingssysteem.
Die data kunnen eenvoudig worden teruggezet, zowel naar de

oorspronkelijke locatie als naar een andere.







Linux-puzzel opgelost

Welke Debian pakketten zijn later handmatig geïnstalleerd?
Een oefening met synaptic, sed en reguliere expressies.

dpkg

dpkg -1

apt-get install pakket

apt show bash

dpkg -l

apt
show pakketnaam

sudo apt-get install synaptic

wget -c http://nl.archive.
ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/x/
xosview/xosview_1.17-2_amd64.deb

cat script_door_syntaptic

_

_.*$

_

sed -e s/_.*$//

^.*/

sed -e sX^.*/XX

cat script_door
_syntaptic | sed -e s/_.*$// |
sed -e sX^.*/XX > lijst

sudo
apt-get install 'cat lijst




