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De CompUfair van 26 januari 2019
Redactie SoftwareBus

Afgelopen zaterdag, 26 januari 2019, hebben veel leden van CompUsers
een bezoek gebracht aan de CompUfair om een praatje te maken met
hun favoriete Platformleden. En sommigen kwamen om een of meer

lezingen te volgen of aan workshops mee te doen.

Het lijkt op het eerste gezicht wat
vreemd om daarover achteraf nog
te publiceren. De bijeenkomst ligt
immers al achter ons! Toch meent
de redactie hiermee een goed doel
te dienen, want als we niet publi‐
ceren, is het voor velen heel lastig
om alsnog kennis te nemen van wat
er allemaal te zien en te horen
was. Vandaar deze opsomming van
publicaties die vóór de CompUfair
al op de website stonden.

Platform DigiVideo

Van oud naar nieuw.
Tijdens de CompUfair zullen we bij
de videowerkgroep van oud naar
nieuw gaan.

In tijden van vooruitgang zullen we
ook de oude techniek niet verge‐
ten, want wie heeft er niet oude

videobandjes met de dierbaarste of
vergeten herinneringen!
Tijdens de CompUfair bent u van
harte welkom om uw oude (exter‐
ne) videoapparatuur mee te nemen,
zodat we kunnen controleren of die
nog werkt.
Eventueel kan er gekeken worden
of er nog wat op de oude bandjes
staat.

Het overzetten van (veel) analoge
video naar digitaal kost best wel
tijd en het is daarom niet mogelijk
om dit op de CompUfair te doen.

Pinnacle Studio 22

Presentatie door Aat de Vries en
Janny Boot

Behandelen van kleurcorrectie, o.a.
tussen opnames die gelijktijdig zijn
opgenomen met twee camera's en
waar toch verschil in zit; hoe repa‐
reer je dat met Pinnacle studio 22.
Kleuren wijzigen, bv. rode auto

wijzigen naar blauw of elke andere
kleur.
Overgangen toevoegen zonder dat
de film langer wordt.
Speciale effecten die met Pinnacle
studio 22 mogelijk zijn; ook de
speciale effecten die met audio
mogelijk zijn.

Tevens kunt u natuurlijk terecht
met al uw videovragen.

Platform Linux

De medewerkers van het Platform
Linux staan natuurlijk weer voor u
klaar. U kunt met alle aan Linux‐ en
open source gerelateerde vragen bij

ons terecht. In de zaal demonstre‐
ren wij diverse Linux‐distributies en
enkele Raspberry Pi‐projecten.

Bent u een ervaren Linux‐gebruiker
en vindt u het leuk om anderen met
Linux op weg te helpen door bij‐
voorbeeld lezingen of demonstra‐
ties te geven, meldt u dan aan bij
ons platform.

Platform Muziek

Tijdens de CompUfair van 29 sep‐
tember heeft Rien de Roli songma‐
kerkit geïntroduceerd bij diverse
belangstellenden.

De volgende bijeenkomst (26 janu‐
ari) gaan we gewoon verder met
ontdekken.
Het kost namelijk enige gewenning
om te ervaren wat nou het bijzon‐
dere is van de Roli Seaboard Block‐
serie. Persoonlijk vind ik het veel
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fijner om met deze echte appara‐
tuur te werken.
Een DAW zit namelijk altijd in een
pc, en een pc geeft altijd proble‐
men, terwijl je gewoon muziek wilt
maken en op knoppen wilt drukken.
Dit systeem heeft me wel het met
software muziek maken leren waar‐
deren, het heeft echte knoppen en
ik moet zeggen dat mijn iPad daar‐
bij probleemloos werkt.

Platform Digifoto

Presentatie door Isja Nederbragt
van het programma darktable.

Fotografen, of ze nu beginner, ge‐
vorderd of professional zijn, heb‐
ben steeds meer open source‐soft‐
ware tot hun beschikking. Die soft‐
ware werkt veelal onder Windows,
Linux en MacOS, en ze is gratis.
En de kwaliteit van die programma's
is vergelijkbaar met die van com‐
mercieel verkrijgbare software: van
soms zelfs beter tot heel goed, tot
(soms) matig. darktable is een van
de zeer goede programma's.

Op de website en in de SoftwareBus
is onlangs een review van het pro‐
gramma gepubliceerd. Deze presen‐
tatie van vandaag is een aanvulling
op de review.
In de lezing over darktable maak je
kennis met dit programma.

darktable is niet alleen een RAW‐
bewerkingsprogramma, het is ook

een fotobewerkingsprogramma en
fotoviewer.
Het wordt in besprekingen geduid
als een goed alternatief voor Light‐
room. Aan de orde komt hoe het is
opgebouwd, basisfuncties worden
uitgelegd en gedemonstreerd en
enkele geavanceerde bewerkings‐
mogelijkheden worden genoemd.
Aan tafel bij DigiFoto kun je zelf
met darktable aan de slag.
Er is een calibreerapparaat aan‐
wezig waarmee de bezoekers kun‐
nen experimenteren met kleurcali‐
bratie van computerschermen.

GIMP

Wessel Sijl zal een lezing verzorgen
over de allernieuwste GIMP‐versie.

Platform Windows

Wij staan weer klaar om de mensen
te helpen bij alles wat fout gegaan
is bij de laatste update Wx1809, en
dat zijn er heel veel! We zijn niet
voor niets de vraagbaak op het ge‐
bied van Windows.
Ook kunt u bij ons terecht voor al
uw vragen over Word en PowerPoint
(het Office‐pakket).

Wanneer mensen hun vraag mailen,
kunnen wij kijken of we die in een
lezing kunnen plaatsen waardoor
meer mensen geholpen worden.
Wij noemen er alvast een paar:
‐ Hoe voorkom ik problemen (han‐

dige tips voor de update).
‐ Hoe los ik problemen op met up‐

dates (ook Windows 7 en
Windows 8).

‐ UEFI en Bios en de verschillen, en
hoe ga ik daar mee om.

‐ Problemen achteraf, hoe los ik ze
op?

De lezing van Martin Bekelaar gaat
over de nieuwe videotechnieken,
ook binnen Windows 10 en uiter‐
aard ook op andere devices.

‐ Wat is Virtual reality, en hoe
werkt het?

‐ Wat is Mixed Reality, en hoe vult
Microsoft dit in?

‐ 4K, wat is dat en hoe krijg ik dat
in huis?

‐ Windows 10 en HDR: High Defini‐
tion Resolution. HDR10, HDR10+,
Dolby Vision en andere technie‐
ken. Wij komen weer met functi‐
onele VR‐kits, en met nieuwe
HDR10‐demo’s, dus genoeg te
doen.

Platform Domotica

We gaan verder in op de Homey.
In een presentatie laten we zien
hoe je flows maakt en hoe je apps
op de Homey werkend kunt krijgen
en houden.

De hoofdtaak zal zijn: programme‐
ren via de standaard interface, voor
de gewone gebruiker.
Een tweede presentatie is het star‐
ten met domotica met Domoticz op
een Raspberry Pi.

Ernst zal een presentatie geven
over de slimme Google‐speakers en
hoe je hiermee kunt communice‐
ren.Verder zal hij een introductie
over de Homey geven en hoe hij tot
nu toe het product ervaren heeft.

Flightsimulator

Evert demonstreert in de flight‐
simulator vluchten boven de directe
omgeving van Utrecht.

Werkt op vele OS'en.




