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MegaCompUfair 23 september

Op 23 september jl. was het weer zo ver, in het cultureel centrum H.F.Witte te De Bilt
stond alles in het teken van CompUsers en onze gasten. Het had wat voeten in aarde

gehad,maar we hebben er weer een waar feest van gemaakt voor onze
computerhobbyisten,met dank aan Leen van Goeverden en zijn team.







Kort geding



Nieuwe penningmeester

In SoftwareBus 2016-3 stelde Carel Richters zich voor als de opvolger van
Marco Steen, die het na een jaar of zes welletjes vond.Carel begon met veel
goede wil aan zijn taak als penningmeester,maar in de loop van het jaar

bleek het hem tegen te vallen. En aan het eind van 2016 gaf hij aan ermee te
gaan stoppen.Het bestuur vond daarna in Marike Tukker een enthousiaste
opvolger. Zij is door de ALV in april 2017 benoemd en draait inmiddels mee

in het bestuur. Hierbij stelt zij zich aan u voor.



IrfanView

Het Zwitserse zakmes onder de fotoviewers
(Deel 1)



Colofon



Veilig werken?

Als het niet kan zoals het moet …
tja, dan moet het maar zoals het kan.

Wachtwoorden,
steeds maar
weer die

wachtwoorden.

Veiligheid is
een mooi woord voor
‘aanvaardbaar risico’.





RawTherapee

Een van de vele formaten in de digitale fotografie is het raw-
formaat. Raw is het Engelse woord voor 'ruw, onbewerkt'. De

betere moderne digitale camera's kunnen opnamen vastleggen in
dat raw-formaat, dat alle eigenschappen onbewerkte en

ongecomprimeerd opslaat. Niet meteen bruikbaar om af te
drukken,maar voor de liefhebber het ultieme uitgangspunt om
zijn 'eigen' foto te componeren en erin te benadrukken wat hij/zij

letterlijk de boventoon wil geven.
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Paragon ExtFS voorWindows

Paragon ExtFS maakt het mogelijk om vanuitWindows lees- en
schrijftoegang te krijgen tot zowel fysieke als logische (LVM) Linux-
partities met een ext4 (of ext2 of ext3) bestandssysteem, als waren het
gewoneWindows-partities.Met het bijbehorende beheerprogramma

kunnen ze ook geverifieerd en geformatteerd worden.
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Resolutie, pixels, dpi en ppi





Demobiele revolutie

Uit Brussel komen ook leuke dingen! Zo kun je sinds juni, vanuit elk
ander land in de EU, gewoon bellen met je mobiele telefoon, zonder dat
je bij thuiskomst een doodschrik krijgt over de rekening. Je belminuten
en databundels zijn voortaan in de hele EU geldig. Als je tijdens je
vakantie naar huis belt, is dat gewoon een binnenlands gesprek.





Chromebook

In het kader van aandacht voor alternatieve
besturingssystemen nu eens iets over Chromebook. Zoals u van
mij gewend bent: ik ben geen expert op dit onderdeel, ik neem
u gewoon weer aan de hand op mijn ontdekkingsreis en we

zien wel waar we terechtkomen.





Beeldstabilisatie video

Hoewel er mensen zijn die (bijna) altijd met een statief filmen,werkt het overgrote deel
zonder. Dit levert dan ook vaak bewogen beelden op. Daar is iets op gevonden: een van

de dingen die betaalde videobewerkingssoftware heeft, is beeldstabilisatie.







Arduino (3) – Domotica – IoT

Een paar simpele voorbeelden met de Arduino Uno, ESP8266,MQTT
en openHAB:‘Ter leering ende vermaeck’











Ubuntu Studio (5)
Demultimediaversie van Ubuntu

In het vorige artikel hebben we Ubuntu Studio geconfigureerd voor
audio en MIDI. Nu gaan we aan de slag met persoonlijke instellingen en

de specifieke laptopaspecten.



sudo leafpad /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash "

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash
acpi_osi= acpi_backlight=native"

sudo update-grub

#!/bin/bash
# toggle_touchpad.sh

is_off=`synclient | grep -Pio
"TouchpadOff.*?(\d)" | grep -Eo "[01]"`

if [ -z "$1" ]; then
echo "Wijzig touchpad status"
if [ "$is_off" -eq '0' ];then

synclient TouchpadOff=1
notify-send "Touchpad Uitgeschakeld"

else
synclient TouchpadOff=0
notify-send "Touchpad Ingeschakeld"

fi
else

if [ "$1" == "on" ]; then
echo “Inschakelen touchpad"
synclient TouchpadOff=0
notify-send "Touchpad Ingeschakeld"

elif [ "$1" == "off" ]; then
echo "Uitschakelen touchpad"
synclient TouchpadOff=1
notify-send "Touchpad uitgeschakeld"

else
echo "Onbekend argument! Geen aan of

uit doorgegeven !"
fi

fi

chmod +x toggle_touchpad.sh

sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt-get update
sudo apt-get install touchpad-indicator



sudo leafpad /etc/systemd/logind.conf
Voeg de volgende regel toe in het bestand:
HandleLidSwitch=poweroff

sudo service systemd-logind restart

sudo leafpad /etc/rc.local

sudo rfkill block bluetooth

nmcli radio wifi off
sudo rf-

kill block bluetooth

nmcli radio wifi on




