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Ontwerp en vormgeving

mijn nieuwe ‘thuiswerkplek’: vanaf mijn snelle laptop met
kabelaansluiting had ik vanuit m’n huiskamer contact met

de hele wereld. Inmiddels zit ik weer gewoon op kantoor. Ik
durf namelijk niet meer... Bang voor een virus, het virus.
De berichten over het laatste virus, de blasterworm of hoe

dat ding ook mag heten, hebben grote indruk gemaakt. Mijn
laptop staat al enige tijd ongebruikt op tafel en iedere keer

als ik er naar kijk moet ik onwillekeurig aan de worm denken.
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Zou mijn pc ook besmet zijn?

Onlangs vroeg een vriendin aan mij - ik ben in haar ogen de
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technologie

‘computerexpert’, want ik werk tenslotte bij het RC - wat er
met haar computer aan de hand kon zijn. Een foutmelding
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en dan werd Windows automatisch afgesloten. Toen ik dit
geval aan mijn collega’s voorlegde (wat ik meestal doe met

dat soort vragen van vrienden), keken zij mij veelbetekenend
aan. Een virus, het virus. Daar scoor je natuurlijk niet mee als
je met dit antwoord terug moet.
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Ondertussen moest ik aan mijn eigen computer denken. Ik
vrees dat ik niet erg virus-bewust ben geweest. Ik vertrouw
helemaal op mijn (volautomatische) firewall. Maar is dat
afdoende? In de berichtgeving over het virus lees ik dat een
regelmatig gebruik van de Windows Update-functie één van
de manieren is om besmetting te voorkomen.
Ai. Iedere keer als het venstertje met de tekst ‘Windows

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-
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klikte ik het weg. Ik kreeg het op een presenteerblaadje
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aangereikt maar deed er niks mee. Zou ik nu gestraft worden
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Update’ in beeld sprong, kwam het net even niet uit en
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Herkent u zich in dit verhaal? Dan is het artikel over het
Sobig.F-virus en de Blaster-worm van RC-security manager
Frank Brokken in dit Pictogramnummer een aanrader. Meer
actuele informatie over virussen en het verwijderen ervan is
ook te vinden op www.virusalert.nl, www.symantec.nl of
www.microsoft.nl. Sterkte...
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