Pictogram 5 | oktober/november 2005

Pandora’s PDA
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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 ons
op de hoogte van de stand van zaken met
betrekking tot zijn missie.
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Uw verpakkingsdeskundige,
Frank B. Brokken
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Links

in dit tranendal gekomen.
• SURF: www.surf.nl
Waarom nou Pandora’s PDA? Net
zoals de good guys bijeenkomsten organiseren, doen de bad
guys (zoals What the hack) dat
ook. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten wordt duidelijk dat:

• Meer informatie over het encrypted filesysteem van WindowsXP:
www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=10215
• GPG/PGP encrypted filesysteem: zoek in Google naar pgp encrypted filesystem en vind dan onder andere
security.resist.ca/diskcrypt.shtml.
• Wie de details van Pandora’s verhaal niet meer helder voor de geest staat: www.physics.hku.hk/
~tboyce/ss/topics/prometheus.html.

1. Virussen en andere vormen

• Bad guys-bijeenkomst: wiki.whatthehack.org/index.php/Main_Page

van kwaadwillende software er

• Kaaimaneilanden: www.doitcaribbean.nl/nl/kaaiman-eilanden.html
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