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Weet je nog?
Het is zo’n artikel waarvan je hoopt
dat je het over een paar jaar weer
leest en dan zegt: ‘Weet je nog, dat
dat toen gewoon nog kón? Gelukkig is
de veiligheid nu veel beter geregeld.’
Zoals je vroeger met het hele gezin
zonder autogordels of airbags in een
oude Eend naar Frankrijk tufte.
Ik heb het over het artikel op pagina
10 waarin IT-studenten Jerry en Konrad als afstudeeropdracht een paar
printers en routers proberen te hacken. Natuurlijk vind ik het als hoofdredacteur dan mooi dat het ze nauwelijks moeite heeft gekost. Dat Konrad
een Epson-printer op afstand kapot
weet te maken en Jerry een populaire
router van het merk TP-Link overneemt.
Maar het is natuurlijk bedroevend
dat het ze zo eenvoudig afgaat. En we
hebben het hier niet eens over exotisch IoT-speelgoed zoals slimme
speakers en bewakingscamera’s met
een app – waarover we in het vorige
nummer publiceerden. Het zijnhuis-tuin-en-keukenproducten die
iedereen al jaren heeft.
Net als bij de cameratest valt ook nu
weer op dat fabrikanten het niet altijd
nodig vinden om veiligheidsproblemen op te lossen.
Hoog tijd dus dat bedrijven wettelijk
aansprakelijk worden voor de digitale
veiligheid van hun spullen. Daar
gaan we op Europees niveau
voor strijden. Zodat we over
een paar jaar kunnen zeggen:
weet je nog?
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10 Focus
Zo hack je een printer
Niet alleen computers zijn te
hacken, ook andere apparaten die
met internet zijn verbonden. Twee
studenten laten zien hoe simpel dat
gaat bij een printer en een router.

14 Workshop
Dubbel beveiligd
Wil je je belangrijke accounts
echt goed beveiligen, stel dan
tweefactorauthenticatie in. Hoe
simpel dat gaat, laten we zien
voor tien diensten.

26 Quiz
Herken je de trucs?
Doorzie je alle slimme trucs van
oplichters? Beantwoord zes
quizvragen en lees hoe de trucs
werken.
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Lost & found

Digitale nieuwtjes en producten

08 Back-up

Dubieuze doorverbinddiensten

Een bestand en e-mail
raken makkelijk zoek, ze
terugvinden is soms heel
lastig. Wat zijn de beste
tactieken om ze terug te
vinden?
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Pc-problemen opgelost
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24 Usb-kabels

Alle soorten en standaarden

44 Tips & trucs

De beste tips en gratis software

Kies de beste zoektactiek
Spoor verloren e-mails op
Vind bestanden terug
Verwijderd? Geen paniek
Gegijzelde bestanden

50 Woordenlijst

Technische termen uitgelegd
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18 Praktijk
Time Machine

38 Keuzehulp
40 Test
Externe schijven Chromebooks

¢ Gratis nieuwsbrief

De Mac heeft met Time
Machine een prima backupfunctie. We laten zien
hoe die werkt.

Welke harde schijf kies je
voor je bestanden? Ons
advies voor 4 verschillende
gebruikstypen.

¢ Phishingchecker

Is een Chromebook een
volwaardig alternatief voor
een Windows-laptop? Dat
zochten we uit.
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