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CompUfair op 21 april 2018

Platform Domotica

We zullen weer zaken met de Domoticz op de Raspberry Pi
demonstreren. RFX‐com, Z‐wave en Zigbee zullen met elkaar
en door elkaar gebruikt worden. Philips (Eindhoven) is
natuurlijk bij iedereen bekend. Hun Hue‐systeem wordt
steeds uitgebreider en kenmerkt zich door gebruiksgemak en
koppelbaarheid met vele andere domoticasystemen.
Ikea, het beroemde woonwarenhuis, heeft nu een eigen
domoticalijn, die daar sterk op lijkt. We hebben deze on‐
langs aangekocht en hopen deze op de beurs te kunnen laten
zien. Athom (Enschedé) met hun domotica–controller Homey
is een groeiende speler op de markt en is sinds kort ook in
het buitenland actief. Zowel de Homey als de Hue zullen
werkend getoond worden.

Er is een presentatie over de tado°‐thermostaat.De Slimme
Thermostaat van tado° stuurt je verwarming aan op basis
van je locatie en verwarmt alleen als je thuis bent. Met de
smartphone‐app heb je op elk moment controle over je ver‐
warming. Ervaar een nieuw niveau van comfort en bespaar
tegelijk energie en tot 31% op je verwarmingskosten.
Zo is er voor iedereen, die zich interesseert voor domotica,
wat te vinden op de CompUfair. Voor de eindgebruikers, die
niet veel zelf willen knutselen, maar ook voor de doe‐het‐
zelver, die graag alles zelf bedenkt en uitvoert.

Platform DigiFoto

Het platform DigiFoto slaat nieuwe wegen in.
Was het platform DigiFoto tot nog toe vooral gericht op een
breed scala van min of meer onsamenhangende werkterrei‐
nen (techniek, presentatie, voorlichting, programmatuur,
compositieleer, etc.), nu gaan we proberen om de samen‐
hang van deze elementen af te bakenen, vorm te geven en
verder uit te werken in een bruikbare ‘workflow fotografie –
van opname tot eindproduct’.

Daarbij worden alle aspecten in deze workflow aangekaart, zoals:
– Welke doelstelling heb je met de foto, zoals informatief,

kunstzinnig, documentair of reisverslag, etc.

– Welke soort camera (spiegelreflex, compact, maar bv. ook
smartphone) kun je gebruiken voor welk doel.

– Waar zoek en vind je de juiste entourage voor je foto. Een
portret vereist een ander decor dan een sportfoto.

– Hoe en met welke middelen (programma’s) bewerk je de
opnames om te komen tot een passend resultaat dat aan
je doelstelling beantwoordt.

– Op welke manier presenteer je het eindresultaat (bijv. een
expositie met ingelijste kwalitatief hoogstaande foto’s in
een passe‐partout, een fotoboek van een reisverslag,
projectie met een beamer voor een lezing of voordracht).

We zijn voornemens om dit vorm te gaan geven met een
lezing en een workshop, waarbij eveneens andere platforms
mee zullen werken voor een specifieke inbreng.
Bekijk ons volledige programma en houd daartoe de Comp‐
Users‐website in de gaten; daar vind je de meest actuele in‐
formatie!
We hebben ook al een mooie titel bedacht:
Workflow in fotografie: het kost u geen geld, het vraagt wel
wat energie!

Platform DigiVideo

Ook op de komende CompUfair zal de videowerkgroep weer
aanwezig zijn, met genoeg interessante dingen, dus kom ze‐
ker kijken!
Erhard Braas pakt uit met HDR, waarover in dit nummer al
meer te lezen is.
Met zowel een presentatie als met doorlopende demo’s in de
zaal zal hij op een tv video’s laten zien met en zonder HDR.
Ook zal hij tonen hoe je zelf HDR kunt toevoegen aan be‐
staand beeldmateriaal.

Roel laat in
de zaal het
(chroma/
kleur)
‘keyen’
zien; erg
interessant,
zeker voor
hen die het
de vorige
keer gemist
hebben.

Verder zal het werken met de bekende programma’s, zoals
Cyberlink Powerdirector, te zien zijn en op het gebied van
video kan van alles gevraagd worden.
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Muziek platform

Deze keer willen we laten zien dat er veel Digitale Audio
Werkstations op de markt zijn die niet onderdoen voor de
bekende zoals Cubase en zelfs Protools.

Presentaties in Over de Veghtzaal
10:15 – 11:15 Wat doen effecten met de muziek door Rien
Parhan
Gebaseerd op het boek: The new electronic guitarist ga ik
het hebben over effectpedalen, gitaar synths, echo’s en
dergelijke. Wat doen die effecten eigenlijk met je muziek?

En ook een heel bijzonder keyboard:
‘een ROLI seaboard’.

11:30 – 12:30 Het Ei van Co door Ronald Fukken
Het akkoordenschuifsysteem ‘Het Ei van Co’ en het bijbeho‐
rende boek ‘Spelen met Akkoorden’ van Co Atpress geeft de
musicus een schat aan informatie. Het is gebruikt als cursus‐
boek bij de cursus ‘Let’s Swing’ van Teleac in de jaren
tachtig, maar nog steeds actueel. Ronald laat zien hoe het
akkoordenschuifsysteem door de musicus kan worden ge‐
bruikt. Het boek is een goede hulp bij het gebruik van de
schuif en helpt ook de musicus die wil leren improviseren. De
schuif en het boek zijn gratis voor hcc!leden verkrijgbaar.

Demonstraties in de Oostbroeckzaal (van 10:00 tot 16:00)
Pieter neemt zĳn digitale ‘budget’‐piano de YAMAHA P115
mee. Deze redelijk geprijsde digitale piano heeft ondanks
zijn prijs toch wel veel onder de motorkap.

Rien laat nu zien en vooral horen wat effecten kunnen doen
voor muziek. Het boek The new electronic guitarist is
leidend voor deze demonstratie.
Verder aandacht voor een Roli Seaboard. Een serie keyboards
met ongekende mogelijkheden.

Ronald neemt zĳn YAMAHA wind‐controller en gewone altsax
mee om met het programma Band‐in‐a‐Box te demonstreren
hoe je in je eentje met begeleiding van een combo heerlĳk
muziek kunt maken.
Er zijn tegenwoordig veel Digitale Audio Werkstations op de
markt. Een keuze maken is soms lastig.

Leon demonstreert het audioprogramma Presonus Studio
One. Hij gaat in op de vele fascinerende functies betrekking
hebbende op componeren, opnemen en mixen/masteren van
muziek met het programma.
Daarnaast beantwoordt hij al je vragen op het gebied van
het aanschaffen en toepassen van software en hardware om
muziek te maken.

Ton heeft een opstelling met Ubuntu Studio. Deze opstelling
gebruiken we om te laten zien wat Ubuntu onder de motor‐
kap heeft op het gebied van muziek. Ton geeft speciale aan‐
dacht aan de Digitale Audio Werkstations Rosegarden en
Ardour.

Frans demonstreert voor degenen die meer van Primus willen
weten, hoe je de mooiste bladmuziek kan maken met het
Nederlandstalig programma Primus. Updates en kleine
correcties zijn gratis en komen automatisch binnen. Als men
iets niet meer weet kan via TeamViewer hulp geboden
worden. De gebruiksaanwijzing zit in het programma. Het is
zeer geschikt voor piano en koorpartijen. Met veel voorbeel‐
den en tips over de bediening. Een goede gelegenheid om er
met hem iets dieper op in te gaan.

Platform Linux

De medewerkers van het Platform Linux staan natuurlijk
weer voor u klaar. U kunt bij hen terecht met alle vragen
over Linux en open source software. Bijzondere aandacht
wordt gegeven aan de zogenaamde ‘overstappers’.
Onze medewerkers zijn bij uitstek geschikt om te adviseren
als het gaat om alternatieven voor de Windows‐software die
u gewend bent te gebruiken. Mochten directe alternatieven
niet voorhanden zijn, dan is het in veel gevallen ook moge‐
lijk om ‐ in Linux ‐ Windows‐software te gebruiken. Voor dat
laatste zijn meerdere softwarepakketten beschikbaar; over
de verschillende voor‐ en nadelen van deze pakketten kunt u
spreken met onze medewerkers.

Platform Windows

Op onze stand staan wij klaar om u te helpen: u vraagt en
wij geven gericht antwoord!

Wij demonstreren de sneltoetsen die op de muismat zijn af‐
gebeeld en we geven hierop een toelichting.
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