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Milosevic heropent de aanval als virus
Nieuws
Een mailtje dat belooft exclusieve informatie te geven
over ware doodsoorzaak van Milosevic bevat in
wekelijkheid een Trojaans paard. Virusmakers maken
graag misbruik v a n d e n i e u w s g i e r i g h e i d v a n h u n
potentiële slachtoffers. Daarbij spelen ze ook in op de
actualiteit.
lees verder

Nieuws
Duitse code eindelijk gekraakt
Spellingsupdate Office niet meer
gratis
De robotvis en de mechanische
bejaardenhelpster
Geen limiet meer voor online
publicatie WK-foto's
Banken zijn voornaamste doelwit
hackers
meer .....

Grote collectie gescande Legoboekjes
Surftip
Menigeen zal nog
een grote doos Lego
op zolder hebben
staan, waarschijnlijk
zonder de
bijbehorende
instructieboekjes.
En dan is het maar behelpen om het
originele ontwerp weer te bouwen. Grote
kans dat je de ontbrekende boekjes
terugvindt in de gigantische verzameling
Brickfactory, een onderdeel van de site
van hcc Amsterdam.
naar pagina

Duitse code eindelijk gekraakt
Nieuws
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Skype trekt Intel voor
Column Herbert Blankesteijn
Wat bezielt Skype om
Intel te bevoordelen?
Wat bezielt Intel om
zich door Skype te
laten bevoordelen? Zijn
wij zo slim of zijn zij zo
dom? Het gaat om
Skype 2.0, de laatste
versie van het internetbelprogramma. Eén
van de nieuwe features is AMD, de maker
van processors voor de pc, in het
verkeerde keelgat geschoten.
lees verder

De beste weblogs van Nederland
Artikelen
Linklogs, lifelogs,
themalogs, corporate
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De tweede van een reeks van drie
versleutelde codeberichten verzonden
door duikboten tijdens de Tweede
Wereldoorlog is gekraakt door het M4
Project. Het project, officieel gestart op 6
januari 2006, is een poging om drie
versleutelde berichten met behulp van de
rekenkracht van een netwerk van elkaar
gekoppelde computers te breken.
lees verder

Sony's PlayStation 3 komt pas in
november uit
Game Nieuws
Sony heeft het
vandaag officieel
bevestigd: de
PlayStation 3 komt
er pas begin
november aan. Na
de aankondiging
daalde de waarde van de aandelen met
twee procent op de beurs van Tokio.
Eigenlijk had de console eind maart al in
de winkels moeten liggen.
lees verder

Efficiënt en eindeloos
Column Corrie Gerritsma
De kinderen van nu
weten niet beter dan
dat muziek in digitale
vorm bestaat, als mp3.
Ze communiceren met
vriendjes via MSN en
gaan voor werkstukken
naar Google.nl en niet
meer naar de bibliotheek. Ook ik draai al
jaren geen elpees meer en gebruik de
zoekmachine als belangrijkste bron van
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logs, muziekweblogs of
fotologs. Hielden mensen vijf jaar geleden
nog een homepage of website bij met
wetenswaardigheden of persoonlijke
foto's, tegenwoordig is dat een weblog.
Webloggen is inmiddels net zo'n populair
werkwoord geworden als Googlen. Er
zouden in Nederland zo'n 600.000
weblogs worden bijgehouden. Om het kaf
van het koren te scheiden, organiseert
online magazine About:blank jaarlijks een
verkiezing voor de beste weblogs van
Nederland. Afgelopen zaterdag werden de
prijswinnaars van deze Dutch Bloggies
2006 bekend gemaakt.
lees verder

Eyepilot, het digitale hulpje voor
kleurenblinden
Downloadtip
Niet alleen blinden komen voor problemen te
staan als ze de computer gebruiken, ook
kleurenblinden. Taartdiagrammen,
geografische kaarten of stadsplattegronden
met allerlei gekleurde lijntjes zijn voor hen
een quasi onontwarbare brij van grijze
kleuren. Het Amerikaanse softwarebedrijf
Tenebraex – het einde van de duisternis? –
heeft Eyepilot ontwikkeld om hen daarbij te
helpen.
Het programma bestaat uit een aantal
handige tooltjes. Als je met je muis een
bepaalde kleur aanklikt, lichten alle andere
delen van het scherm in dezelfde kleur ook
op. Handig voor het bekijken van een
grafiek. Een andere tool zorgt ervoor dat na
het aanklikken van een kleur de naam van
de kleur wordt getoond in een popupvenstertje. Op hun website kun je een
demonstratie bekijken. De proefversie
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informatie, toch ben ik blij dat ik ook de
wereld van vóór de internetrevolutie heb
gekend.
lees verder

Online consument
Dossiers
Steeds meer Nederlanders
kopen wel eens een product
in een internetwinkel. Toch
blijven veel Nederlanders
huiverig voor het betalen
via internet. Waar moet je
opletten als je online betalingen doet?
Wat kun je eigenlijk allemaal op internet
aanschaffen, en hoe zit het met de
garantieperiode van producten?
naar dossier
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(pc/mac) kun je hier downloaden. Tenebrae
ontwikkelt ook toepassingen voor het leger,
onder meer de toepassing Colorpath
waardoor nachtkijkers beelden tonen in
natuurgetrouwe kleuren.
naar download pagina

Een film met een gadget in de
hoofdrol
Surftip
Gadgets zijn leuk.
En je kunt er nu ook
prijzen mee winnen.
Door mee te doen
aan de
Gadgetaward 2006.
De competitie staat
open voor Nederlanders, Finnen, Noren en
Denen. Deelnemers moeten een filmpje
maken van maximaal drie minuten over
hun geliefde gadget.
naar pagina
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