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Til familie og venner

JANUAR

Computer tip 1
Vil en computer ikke starte, skyldes det oftest,
at det lille 3 volts knapcellebatteri, der holder
opsætningen i BIOS, er opbrugt. I Vibes Asus
EeeBox PC var batteriet pakket ind i
krympeplast, limet fast og ledningerne svejst
fast. Ikke beregnet til udskiftning. Det er de
samme batterier du får 30 stk. for 20 kr i Netto,
og som sidder i de små cykellygter. Jeg
udstyrede computteren med en udvendig
batterifatning og satte et nyt batteri i, og så var
alt i orden.

Men jeg måtte smide min kæmpestore
farvelaserprinter ud, for jeg kunne ikke finde
det lille bitte batteri.

Det er ikke i orden med elektronik med
batterier, der ikke kan udskiftes. Der sidder
også sådan et i vores automatiske Pskive! Køb,
brug i 23 år og smid væk, så producenterne
kan tjene penge.

Vibe fik en ny computer, nu
bruger jeg EeeBoxen til Software
Defined Radio. Batteriet sider nu
udenpå i en batteriholder.

Ny hovedør
Det skulle være en
dobbeltdør. Derfor pillede
jeg radiatoren ned og
fjernede rør i gangen, så
en murer kunne skære et
større hul til den nye
dobbeltdør.

BornGlas synes ikke det
skulle være en dobbeltdør
og så sammenstemte Vibe.
Så det blev bare en dør
som før, bare breddere.

Sikkerhed?
Døren er tung m. 4 hængler på grund af lovkrav om
sikkerhed. Men enhver kan da komme ind ved at smadre
en rude! Døren åbner udad, så fylder den døren ikke i
entreen og jo mere det blæser, jo tættere bliver den. Den
kan så heller ikke sparkes ind.



FEBRUAR

Snetid
60 cm driver på vejen er ikke til at komme udenom!
Flemming rydder vejen med sin gummiged.

Hardware hacking
Vintertid er sysletid. Med en billig RTL
SDR Dongle (den hvide dims), kan man
høre radio på sin Linux, desværre kun
fra 25 mHz og op til 2.6 GHz. Men man
kan pille den intergrerede dims ud af
donglen og sætte den i et print købt i
Kina, så kan man hacke hardwaren til at
omfatte alle frekvenser. I Linux kan man
skrive en simpel kommando og høre
radio P4 Bornholm, uden et specielt
softwareprogram.

Se hvordan: www.facrelster.dk/Teknik/RTLSDR.pdf

Påskeliljer
Butikkerne sælger allerede påskelinier. Det varer nok lidt før vi ser dem i haven!
Blomster gør os i godt humør!

Computer tip 2
Opdaterer du din computer flere gange, kører den meget
langsommere. Du kan købe mere memory eller en ny computer.
Men der er ikke noget i vejen. Softwaren er bare blevet
opgraderet med alle mulige funktioner, du aldrig opdager eller
bruger. Det svarer til du har en sportsvogn, du totalt overlæsser
med ting, du ikke kender til eller ikke bruger. Det går ud over
accelerationen.

Løsningen er at installere skriveborde, du kan skifte imellem. Så
kan du se forskellen i hastighed og bruge den du bedst kan lide.
Til dagligt bruger jeg Ubuntu Mate. Mate en teplante. Min far
havde mate med hjem fra Brasilien, min mor serverede mate en
aften til fodboldholdet, som min far havde inviteret med hjem.
Der var ikke en, der sov den nat, mate er virkelig opkvikkende.
De tabte.

Når jeg logger på, kan jeg skifte mellem Budgie, IceWM, Mate,
Unity, OpenBox. IceWM og OpenBox er lynende hurtige og
stjæler ikke ressourcer fra dine programmer.



MARTS

Pukkelpist
Østersøen er 3 grader varm, men selv med den radiator rund om os, så tager det en
herrens tid før driverne på opkørslen til huset er smeltet!

Lampen ved døren
Da døren blev breddere, måtte
jeg flytte ledninger og lampe.
Men lampen er stadig tæt ved
døren.

Men en dag jeg stod med en
masse ting i hænderne, tog
vinden fat i døren og
smækkede op i lampen, son
blev smadret.

Jeg har lavet den igen.

Udhusene giver læ
Da jeg byggede carporten,
tænke jeg mig godt om
omkring placeringen. Der
skulle være sol ind og
varme bilen, det skulle
give læ for vind og
snedriver. Det fungerer!




