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Agenda... 

Thema voor vrijdag 16 mei 2014 

  

Die avond gaan we in op de werking van een fototoestel. 

  

Wat zijn de functietoetsen op mijn fototoestel? Waarvoor dienen ze? Hoe 
gebruik ik ze? Alle wetenswaardigheden en tips komen die avond aan bod. 
Breng je toestel mee en volg samen met ons de uitleg door Chretien. 

Nieuws... 

Bestuursverkiezingen 

 

Het einde van de maand nadert en daarmee ook de laatste kans om je 
verkiesbaar te stellen voor het nieuwe bestuur. Zoals ieder jaar wordt er 

een nieuw bestuur gekozen. Heb je interesse hiervoor dan mag je je 
kandidatuur indienen tot uiterlijk 1 juni. 

 

Introductie nieuwe chipset Intel 

 

Deze maand lanceert Intel een nieuwe chipset, daarom dat sommige 
winkels al hun oudere chipsets uitfaseren. 

  

Dit betekent ook dat tal van fabrikanten een nieuwe line-up klaar hebben 
waaronder ASUS & Gigabyte: 

  

ASUS levert niet minder dan 20 verschillende modellen met deze chipset, 
waaronder de volgende borden (Z97-A, Z97-Deluxe en Z97I-Plus uit de 
standaardreeks, de Z97 Sabertooth Mark 1 uit de TUF-serie en de Maximus 
VII Hero en Ranger uit de Republic of Gamers-lijn). 

  

Zie hier voor verdere info 

  

Gigabyte gaat nog verder met 34 verschillende moederborden te lanceren. 

  

De G1-serie is gericht op gamers en wordt uitgevoerd in een zwart/rode 
kleurstelling. Uiteraard besteedt Gigabyte extra aandacht aan audio, onder 
de naam AMP-UP, en de netwerkchip. Afhankelijk van het model gaat het 
om een Intel- of Killer-chip. Deze serie omvat maar liefst twaalf 
moederborden, waarvan zeven met de Z97-chipset en vijf met de H97-
variant. 

  

Met de SOC-moederborden wil Gigabyte overklokkers bereiken. Deze 
borden zijn zwart met oranje tinten en beschikken over extra 
handigheidjes voor overklokkers, zoals het stroom geven aan fans en 
andere apparaten terwijl de pc zelf uitstaat en switches om geheugen- en 
PCI-Express-sloten stuk voor stuk in of uit te schakelen. Uiteraard zijn ook 
een hoop overklok-knopjes, een debug-display en voltagemeetpunten te 

http://t.ymlp219.net/mjhafaujwsyaoaumuagaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjhafaujwsyaoaumuagaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjwakaujwsyakaumuavaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjqaxaujwsyaaaumuagaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mbsadaujwsyapaumuagaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mbuaaaujwsyataumuazaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mbeaoaujwsyadaumuafaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mbmavaujwsyanaumuavaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mbharaujwsyalaumuafaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjjaoaujwsyalaumuazaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjbavaujwsyaiaumuaaaub/click.php
http://t.ymlp219.net/mjyanaujwsyaaaumuaiaub/click.php


Giveaway 

 

Ubuntu 
 

 

vinden op de GA-Z97X-SOC en het Force-model daarvan, de enige twee 
moederborden in deze serie. 

  

Zie hier voor verdere info 

  

Dit is nog maar het topje van de ijsberg en maar beperkt tot 2 fabrikanten, 
het zal niet makkelijk worden om hier een keuze in te maken. 

  

Politiegijzelvirus verslaat Cryptolocker op Windows 

  

Win32/Crilock, oftewel Cryptolocker, ontving behoorlijk wat media-
aandacht in 2013, maar was de op zes na meest gebruikte vorm van 
ransomware in 2013. Dat blijkt uit een nieuw Security Intelligence Report 
(SIR) van Microsoft. Niet gek, Cryptolocker kwam pas in september 
opzetten en gaat nogal rigoureus te werk door alle bestanden op je 

computer daadwerkelijk te versleutelen. 
 
Maar de echte winnaar heet Reveton. Dit politievirus komt in velen 
verschijningsvormen. Reveton laadt regiospecifieke afbeeldingen zodat het 
logo van de nationale politie is te zien en een tekst te lezen is in de juiste 
taal die slachtoffers maant een boete te betalen. Zeker in Nederland 
behoorlijk lucratief. 

 
Het houdt niet op bij de gijzelingsactie. Zo koppelt Reveton computers 
onder meer aan C&C's van het botnet Citadel. Europol rolde in februari 
2013 de bende op die politievirus Reveton heeft verspreid en daarmee 
mogelijk miljoenen euro's heeft verdiend. Met name Windows-gebruikers in 
Italië, België en Spanje zijn getroffen. 
Uit de data blijkt dat ransomware slechts een klein percentage Windows-
gebruikers aanvalt. 

Hardware... 

NOAA's Puma 

 

  

NOAA maakt student tijdelijk gelukkig 

  

Een student in Boston keek raar op toen hij een pakketje thuis kreeg 
bezorgd met daarin de onderdelen van een drone ter waarde van 350.000 
dollar. Foutje van UPS. 

  

Wat te doen als de pakketdienst je een doos komt brengen met daarin de 
onderdelen van een drone? In elkaar zetten en vliegen! 
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Als een Amerikaanse student gebruik wil maken van een per ongeluk bij 
hem afgeleverde drone ter waarde van 350.000 dollar moet hij snel zijn, 
want de rechtmatige eigenaar is al onderweg om het pakketje weer op te 
eisen, schrijft het blog Motherboard. 

  

De National Ocean and Atmospheric Administration (NOAA) had acht van 
die drones, een Puma onbemand vliegtuigje, opgestuurd naar de 
Stellwagen Bank Marine Sanctuary in Massachusetts, maar onderdelen van 
een ervan kwamen op onverklaarbare wijze terecht bij de student in 
Boston. Pakketdienst UPS is gemaand het ding weer op te halen. 

  

De student heeft op Reddit foto's geplaatst van het pakketje en de drone-
onderdelen om zijn verbazing tot uitdrukking te brengen. "Did I just get a 
drone in the mail?" 

  

Telenet zwicht (gedeeltelijk) door Test-Aankoop 

  

Telenet belooft voortaan vijf jaar ondersteuning voor klanten die hun 
digibox of digicorder hebben aangekocht in plaats van eentje te huren. 

  

De Mechelse provider heeft dat servicebeleid voor gekochte decoders 
uitgewerkt na gesprekken met consumentenorganisatie Test-Aankoop. Die 
tikte Telenet op de vingers nadat begin april bekend raakte dat klanten 
met een oude SD Digibox of SD Digicorder verplicht een nieuw HD-
exemplaar zouden moeten aanschaffen om vanaf september nog tv te 
kunnen blijven kijken. 

  

Telenet maakte die beslissing omdat het de volledige overstap wil maken 
van uitzendingen in Standard Definition naar High Definition, maar dat 
nieuwe HD-signaal wordt door de oude SD-decoders niet ondersteund. 
Volgens de operator gaat het om 7 procent van zijn klanten die de 
overstap nog moeten maken. 

  

Test-Aankoop schreef op zijn beurt een open brief aan Telenet, waarin 
werd geëist dat de omruiling gratis zou gebeuren en dat er bovendien een 
minimumduur voor de ondersteuning van de decoders zou worden 
vastgelegd. Die brief werd door 27.000 mensen ondertekend en dat was 

een niet te miskennen signaal voor de operator. 

  

Zie hier voor verdere info 

  

Hardware te koop 

  

Laptop (bevragen bij Jos) 

  

HP Envy 17 Notebook PC 17-j000eb 

4th gen. Intel Core i7-4700MQ Pros. 2,4Ghz 

1 TB Hard Drive 

8192MB DDR3 SDRAM 

DVD Optical Drive 

43,94cm(17.3") Diagonale HD+ LED Display 

NVIDIA GeForce Graphics 

Lan, WLan, USB & Bleuthooth  

Windows 8 
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Computeronderdelen (bevragen bij Bart)  

 

Asus A8N32-SLI Deluxe  + I/O Shield 

AMD Athlon 64 X2 4600+ zonder cooler 

4x1GB DDR PC3200 (GE1GB3200BSC) 

  

Bovenstaande set voor 50 EUR. 

  

2x2GB DDR3-1600 (CML4GX3M2A1600C9B) 25 EUR 

2x2GB DDR3-1600 (CML4GX3M2A1600C9B) 25 EUR 

  

1x 500 GB SATA WD5000AAKS-00YGA0 15 EUR 

1x 1TB SATA WD10EAVS-00D7B0 40 EUR 

  

De S.M.A.R.T. & Power on Hours waarden kunnen opgevraagd worden. 

Software... 

Bill Gates faseert uit bij Microsoft 

  

Gates staat alom bekend als één van de grootste weldoeners ter wereld. 
De miljardair doneert zijn grotendeels bij Microsoft verdiende geld 
voornamelijk via de Bill & Melinda Gates Foundation, de grootste 
particuliere stichting ter wereld, die zich inzet voor hulpverlening en 
armoedebestrijding. Dat geld komt ook van verkochte Microsoft-aandelen. 

  

Daardoor slinkt zijn aandeelhouderschap in het bedrijf. Uit de laatste telling 

blijkt dat Gates door het verkopen van 4,6 miljoen aandelen op 30 april 
jongstleden nu 330,1 miljoen aandelen heeft, meldt CNet op basis van 
SEC-documenten.  

 

Gates verkoopt jaarlijks zo'n 80 miljoen aandelen en doet dat al 12 jaar. 
Dit verloopt via een vooropgezet plan met de Foundation van hem en zijn 
vrouw. Mocht dit onveranderd doorgaan, verbleekt zijn rol bij Microsoft 
binnen vier jaar. In dat geval zal Gates medio 2018 geen direct 
eigendomsbelang meer hebben in het bedrijf, dat hij in 1975 mede 
oprichtte. 

  

Ondanks alle donaties blijft Gates één van de rijkste personen op aarde. De 
filantroop heeft een fortuin dat wordt geschat op 76 miljard dollar, waarvan 
hij al heeft gezegd dat hij nog meer weg gaat geven. 

  

Toch nog een update na xpocalypse 

  

Microsoft brengt na de Xpocalypse alsnog een update uit voor Windows XP. 
De update komt tegelijkertijd met een aantal patches voor de 
kwetsbaarheid in Internet Explorer 6 tot en met 11 die eind april bekend 
werd. 

  

Hun beslissing getuigd toch van een verwarrende gang van zaken, 
aangezien de EOL (end-of-life) toch echt achter ons ligt. Sinds 8 april, zo 
heeft Microsoft jarenlang gecommuniceerd, zou het bedrijf stoppen met 
beveiligingsupdates voor het oude besturingssysteem. Wel doet Microsoft 
dat nog voor grote bedrijven en overheden, waaronder Nederland, die grof 
geld betalen hiervoor. 
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Maar ook de overige XP-plakkers profiteren hiervan. Het browserlek waar 
het om draait zou overigens nauwelijks misbruikt zijn, aldus Hall. "De 
zorgen hierom zijn eerlijk gezegd overtrokken." De patches zijn inmiddels 
beschikbaar via Windows Update. 

  

  

Voordelen... 

Maandelijkse nieuwsbrief met de laatste IT-nieuwtjes en de 

daarbij horende links; 

 
  

Een korting bij aankoop van 
computerliteratuur op vertoon 

van een geldige BitMappers 
lidkaart 
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