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Blinde vlek
Hoe is het nu écht gesteld met de
veiligheid van de pc’s bij mensen
thuis? Dat was het uitgangspunt voor
ons unieke veiligheidsonderzoek:
IT-studenten van Studentaanhuis
gingen langs bij 100 computergebruikers voor een uitgebreide ‘APK’.
Dat leverde een stortvloed aan
uitkomsten op, maar de opvallendste
vind ik nog wel deze: mensen die
zichzelf pc-vaardig vinden, computeren niet noemenswaardig veiliger dan
de anderen. Interessant. Geldt dat
soms ook voor mij? Dus ik draaide, net
als de studenten, ook maar de gratis
virusscanner Malwarebytes om te
checken of mijn gewone virusscanner
(Avast) nog wat over het hoofd had
gezien.
Al snel vulde het venster zich met
‘ongewenste elementen’, tot de teller
na 13 minuten en 26 seconden stopte
bij 27. Het bleek te gaan om Yontoo,
OpenCandy, Spigot en MySearchDial,
allemaal zogenoemde browserkapers
die een zoekbalk kunnen installeren of
je homepage veranderen. (Tip: zoek op
internet naar ‘Malwarebytes’ plus de
naam van de kaper om te zien wat het
is). Ik ben ook laks met back-uppen
trouwens. Op dat onderdeel zou ik
ook door de mand zijn gevallen.
Deze ‘kenner’ is dus ook niet echt
veilig. Zou het een blinde vlek zijn? Dat
je denkt: ik heb er verstand van,
dat overkomt mij niet? Ik kan me
er nu meer bij voorstellen. Lees
het hele onderzoek op pagina
30.
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Uit het overstelpende aanbod
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keer zo veel kiezen we de beste
smartphones voor elk type
gebruiker.
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om nog beter te zoeken op
je Mac.
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