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Overpeinzingen aan het
van het jaar...
Frank Brokken
f.b.brokken@rc.rug.nl

ICT-security
Frank Brokken is security manager bij
het RC. Met het instellen van deze
functie probeert de RUG het ‘security
bewustzijn’ bij de gebruikers van de
universitaire ICT-voorzieningen te
bevorderen. In zijn column houdt Frank
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Tegenwoordig kunnen echter ook
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met:
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‘druk op de knop’ is vaak het enige dat van de gebruiker wordt gevraagd. Die er een boel zekerheid
en veiligheid voor terug krijgt.

Authenticiteit
Links

Digitale handtekeningen zijn met
name handig voor wie wel eens email verstuurt en de geadresseer-

• Annual Security Award:
www.rug.nl/rc/security/award

de in de gelegenheid wil stellen
om eenvoudig de authenticiteit

In tegenstelling tot een paar jaar

van de afzender te veriﬁëren.

geleden is er nu eigenlijk geen

Omdat de handtekening ook niet

reden meer om het gebruik van

door met virussen geïnfecteerde

encryptiemogelijkheden en di-
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• Surfnet Public PGP key server:

of geïmiteerd weet je als ontvan-

ger uit de weg te gaan. Kortom,

ger ook, bij een intacte handteke-
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ning, dat eventuele attachments
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• Mozilla Thunderbird:
www.mozilla.org/projects/thunderbird/
• Mozilla Thunderbird GPG plugin:

http://pgp.surfnet.nl:11371/
• GNU Privacy Handbook:
www.gnupg.org/gph/en/manual.html
• International PGP Home Page:
www.pgpi.org
• The Protection of Your Secret Key:
senderek.de/security/secret-key.protection.html
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