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Firefox heeft ongeveer 20 opties verborgen achter‘about’‐commando’s. De meeste zijn vrij cryptisch enmoeilijk te vinden.
Het belangrijkste ‘about’‐commando is ongetwijfeld‘about:about’. Dit moet je invoeren in de adresbalk vanFirefox. Daarna verschijnt er een lijst met alle ‘about’‐commando’s.
Sommige commando’s leveren overigens bijonoordeelkundig gebruik gevaren op. Pas dus op wat jedoet.

About:About

Een geheimzinnige code? Klopt, een code om geheimeinstellingen van je Android‐telefoon te voorschijn tetoveren.
Toets deze code in op de plaats waar je normaal een tebellen nummer invoert. Onmiddellijk verschijnt er eenkeuzemenu voor Telefooninformatie, Batterij‐informatie,Gebruikersstatistieken en Wi‐Fi‐informatie.
Maak je keuze; daarna volgt een nieuw keuzemenu. Kijkzelf maar eens naar de (extra) mogelijkheden.

Je kunt heel eenvoudig de goede werking van jephishing‐beveiliging in de browser controleren.
Ga naar: http://www.mozilla.org/firefox/its‐a‐trap.html.Als het goed is, krijg je een waarschuwing zoals inbijgaande afbeelding.
Firefox en Mozilla blokkeerden bij mij de testsite. MaarOpera, Chrome en Safari lieten de site doorgaan, die dankeurig meldt dat het niet echt een phishing‐site is.
De testsite www.urlvoid.com trapt evenmin in de testvan Mozilla en geeft aan dat de site CLEAN is,onderbouwd met 30 betrouwbare beveiligings‐'engines’.

Phishingbeveiliging testen

Korte Tips & Trucs
Henk van Andel

Heb je een leuke tip? Stuur die dan naar Redactie@SoftwareBus.nl
Bij plaatsing vermelden we je naam, tenzij je aangeeft dat niet te willen.
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Hard en zacht met muiswielHard en zacht met muiswielHard en zacht met muiswielNetsetman

Windows wachtwoord lezen Afzender variabel kiezen

Fastone Capture

Ben je ook zo iemand die overal zwerft met zijn laptop?En heb je problemen om telkens het netwerk op eenandere locatie in te stellen?

Dat hoeft niet. Met het gratis programma Netsetman kunje eenmalig netwerkprofielen aanmaken voor elkelocatie en die selecteren als je daar bent.
Het kan ook handig zijn als je thuis meerdere netwerkenhebt.

GigaHits 2013‐1: Netwerken/Beheer/Netsetman 3.5.1

Met een ‘screenshot’ kun je een scherm vastleggen. Maarwat doe je als niet alles wat je wilt vastleggen op hetscherm past?
Probeer het dan eens met het gratis Fastone Capture.Hiermee kunnen bijvoorbeeld gehele webpagina’sworden vastgelegd, ook als die onder de rand van hetscherm doorlopen.
Zelfs video’s kunnen met Fastone Capture van hetscherm geplukt worden.
GigaHits 2013‐1: Bureaublad/Screen Grabbers/FastoneCapture 7.3

Wachtwoorden slaat Windows keurig versleuteld op op deharde schijf. Veilig? Nee hoor!
Want als Windows draait, staat het in klare taal in hetgeheugen. En met het gratis programma WindowsCredentials Editor kan dat uitgelezen worden, mits degebruiker beheers(admin)rechten heeft.
Als het programma Windows Credentials editor op de pcstaat of gezet wordt, is het commando ‘wce ‐w’voldoende om het wachtwoord te zien. Maar hetprogramma kan nog veel meer.
GigaHits 2013‐1/Beveiligings/Passwords/WindowsCredentials editor 1.3beta

Stel, je hebt meerdere e‐mailadressen. Bijvoorbeeld voorde hockeyclub, voor de kaartclub en natuurlijk privé.
Als je e‐mail verzendt, wil je ook de juiste afzendernaamgebruiken, zodat bij ontvangst van een antwoord dit ookkeurig in de juiste in‐box komt.
Met Thunderbird als e‐mailprogramma zit je dan goed.Gebruik de plug‐in Identity Chooser.
Telkens als je een e‐mail aanmaakt of doorstuurt, moetje dan eerst het afzender‐adres kiezen uit de lijst vanbeschikbare adressen.
GigaHits 2013‐1: Communicatie/E‐mail/Identity Chooser




