Etienne van Rattingen
A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority. — Rick Warren

Win 10 moet verboden worden
Dit is mijn laatste waarschuwing. Als men blijft werken met
Windows 10 dan is men een imbeciel!
Inleiding
Al jaren klaag ik over Windows 10. Precies omdat Microsoft zich vroeger heeft opgeworpen als
het bedrijf dat de computer naar alle lagen van de bevolking zou brengen, denk ik dat het mogelijk
is geweest om zich een marktpositie te verwerven waardoor het grootste publiek Microsoft haar
software is gaan vertrouwen. Maar … voor wie werkt Microsoft nog meer? Wat zij de ‘default settings’ in Windows 10? En, kunnen we deze veranderen. Zo niet, wat brengen die ‘default settings’
dan teweeg? Wel, als u er niet om geeft dat al uw nieuwe en aangepaste documenten, Excel sheets,
foto’s, bankgegevens en alle andere zaken die u op uw computer doet, zoals uw agenda bijhouden
en al uw inkomende en uitgaande mails die u behandelt, te laten ‘uploaden’ naar Microsoft computers omdat u zoals de meeste onnozelaars niets hebt te ‘verbergen’ dan is alles in orde, denk ik? Dan
hoeft u de rest van het artikel, feitelijk een WHITE PAPER niet te lezen.

Juli 2015, introductie van Windows 10
Door het lanceren van Windows 10 is de grens tussen het gebruik van uw computer en het gebruik
van anderen hun computer flinterdun geworden. Ik wens iedereen zijn en haar privacy toe terwijl ik
weet dat vele Windowsgebruikers er niet eens bij stil staan dat Microsoft hen hun privacy afneemt
en dat onze politici dit hebben toegestaan omdat ze zaken moeten stemmen waar ze geen verstand
van hebben. Dat is ook de reden waarom lobbyen verboden zou moeten worden.

Original story
Windows 10, by default, has permission to report a huge amount of data back to Microsoft. By clicking through "Express Settings" during installation, you allow Windows 10 to gather up your contacts, calendar details, text and touch
input, location data, and a whole lot more. The OS then sends it all back to Microsoft so that it can be used for perso nalisation and targeted ads.
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This isn't entirely unusual: recent versions of Windows, unless you explicitly say otherwise, have reported some kind
of data back to Microsoft. Windows 10 definitely goes one step (well, a few steps) further though, primarily thanks
to Cortana (which ideally needs to be personalised/optimised based on your voice inputs, calendar, contacts, etc.)
and other "cloudy" features that somewhat necessitate the collection and squirting of personal data back to
Microsoft.
That isn't to say you should be happy about this state of affairs, however. If you'd like to retain most of your privacy
and keep your personal data on your PC, Windows 10 can be configured in that way. Just be warned that there are
quite a few toggles that need to be turned off, and you'll lose some functionality as well (Cortana won't work, for
example).

How to make Windows 10 respect your privacy
By far the easiest way to disable Windows 10's various data logging, personalisation, and telemetry functions is to
turn them off during the upgrade/installation process. (If you've already installed Windows 10, skip ahead to the next
section.)
On the installation screen where it wants you to press "Use Express settings," instead click the small "Customise set tings" button. The first customisation page has settings for personalisation, targeted advertising, and location tracking. If you're trying to maximise your privacy, go ahead and disable everything on this first page.
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The second page has a somewhat useful option at the top, but the others—predictive Web browsing, connecting to
open Wi-Fi hot spots, and Wi-Fi Sense—can be turned off.
Additionally, during the setup of Windows 10, another way of sharing less data with Microsoft is to create a local
user account rather than log in with a Microsoft account. When prompted for your Microsoft account credentials, instead click "Create a new account" and then "Sign in without a Microsoft account" on the following page. It goes
without saying, but this will prevent any of your settings/data from automatically propagating to any other Windows
devices that you own.
Now go ahead and complete the installation; the next steps need to be done from within Windows 10.
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Head to the new Settings app and click the Privacy button. You can toggle all of these settings to "Off," though you
may choose to keep SmartScreen Filter enabled. Most of these may already be disabled if you turned everything off
during installation.
At the bottom of the Privacy applet, click Feedback. From here, you can set the Feedback frequency to "never,"
which may prevent Windows 10 from reporting some data back to Microsoft. Note, however, that "Feedback options" cannot currently be disabled; it can only be set to "basic." More on this later.
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Now it's time to disable Cortana. Hit the Start button. Type a few letters and the Start screen will be replaced by a
grey search window. Click the cog icon to reveal Cortana's settings pane (pictured right) and then triumphantly slay
her by flipping the toggle to "Off." If you'd rather keep Cortana turned on but with some of her other abilities curtai led, they can be configured here as well.
That should be about it: you are now reporting very little data back to Microsoft.
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The big question, of course, is whether the potential gain in privacy is outweighed by the loss in functionality. Disa bling personalisation definitely makes sense from a privacy perspective, but it could significantly dent voice recogni tion accuracy and the usefulness of certain OS features like Cortana. On the other hand, there aren't many good reasons for keeping your advertising tracker ID turned on.
After publishing this story, and with the helping hand of some of the Ars readership (thanks for the e-mails and comments!), we investigated things a little further. Even though the first portion of this guide will mostly stop Windows
10 from sending personal data back to Microsoft, there are still a few other mechanisms and services that continue to
report back unless you dig into the registry and group policy editor.

The most troublesome issue seems to be the "Feedback options" drop-down, which cannot be fully disabled. You can
set it to "Basic Health and Performance," which is probably anonymised enough that you don't need to worry, but
turning it off completely is difficult. On Enterprise and Server versions of Windows 10, open up the group policy
editor (gpedit.msc) and navigate to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components >
Data Collection. Enable the policy, then set the value to "0 - Off." You will note that Windows 10 Home and Profes sional users cannot turn telemetry off entirely; they can only setAit to "Basic."
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Another feature that you might want to disable is Windows 10's BitTorrent-like update sharing: by default, your Windows 10 PC will upload Windows update files to other PCs on the Internet, peer-to-peer style. Open the Settings app
and navigate to Update & Security > Windows Update > Advanced Options > Choose how updates are delivered.
From here, you can disable this feature fully, or restrict it to just other PCs on the LAN.
Unlike Windows 8 Home, Windows 10 Home comes with full-disk BitLocker encryption (hooray!). Oddly, though,
you must use a Microsoft account if you want to enable BitLocker in Windows 10 Home, and your recovery key
(which will decrypt your whole drive) is uploaded to Microsoft's servers. Windows 10 Pro doesn't have this restriction: you can use BitLocker with a local account and not upload your key to the cloud.
Finally, it's worth pointing out that these are just the visible config flags; without some packet-level analysis, it's hard
to say exactly what data is being sent back to Microsoft, and by which service. As one commenter pointed out, even
after they disabled Cortana and turned off a bunch of privacy-related settings, the search box still seemed to be sending keystroke data back to Microsoft.

Maar u moet maar uitmaken voor uzelf of u wilt blijven werken met dit SHIT SYSTEEM!
Als u met Microsoft SHIT werkt zult u wel al ervaren hebben dat u het slachtoffer bent van gepersonaliseerde advertenties. Dat komt omdat uw Machine ID bekend is en wordt gekoppeld aan hetgeen u zoekt via Google, Facebook en al die andere asociale netwerken. Zelfs uw ‘smartphone’
heeft er last van want u hebt natuurlijk een Google paswoord voor al hun spionagemateriaal op beiden of u hebt uw telefoonnummer ingegeven!

Ook andere OS’ sen lichten de Privacy Wet pootje
Microsoft kwam als eerste met een OS (Win 8) dat de mogelijkheid had een grote hoeveelheid privé data vanaf de hard disk naar Microsoft computers te sturen. Zo werd de ‘Cloud’ geboren. Dat is
DE mogelijkheid om u zelf uw virtuele ‘computer’ te laten ‘configureren’ waarna u niets meer te
zeggen heeft over uw netwerkstructuur, uw operating systeem en uw ‘hardware’ updates. En, daardoor hebben ze voor eeuwig en altijd toegang tot AL UW DATA. LEVE DE CLOUD! Bijzonder
FENOMEEN! U betaalt hen om uw data te laten gebruiken door advertentiebureaus en inlichtingendiensten die hiervoor ook miljoenen per jaar betalen aan Microsoft en andere ‘uitbaters’ van virtuele
datacenters!
Alle gebruikers van Mac OSX en Ubuntu Linux zenden ook zonder te weten lokale zoektermen
naar de respectievelijke genoemde bedrijven maar ook en nog andere onbekende bedrijven. Deze
‘settings’ kunnen voor Ubuntu gemakkelijk worden veranderd. De bedrijven analyseren alles wat
een gebruiker heeft ingetypt in een zoekactie om een file of app op hun schijven te kunnen vinden.
En natuurlijk wordt er aan de data ook het unieke ID en locatie aangeplakt.
Hoe men dat bij de Mac kan oplossen daarvan heb ik geen idee. Ik werk daar niet mee. Bij
Ubuntu moet u via het software center de ‘unity tweak tool’ installeren.
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Zoek naar de ‘unity tweak tool’ en click installeren

Geef uw root paswoord in
Na de installatie start u de tool op waarna u op zoeken moet klikken.

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bankmaffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen

Haal het vinkje weg bij ‘Search online sources’ en ‘Show More suggestions’ Als u nu zoektermen
in geeft worden ze niet naar Ubuntu gezonden. Linux Mint gebruikt niet dezelfde zoekstructuur ondanks dat het is gebaseerd op Ubuntu.
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Over Cortana
Cortana is voor Windows 10 een ‘persoonlijke’ digitale assistent, te vergelijken met Apple haar
Siri. Cortana gebruikt een kenmerk die ze ‘getting to know you’ hebben genoemd. En deze staat aan
als default waardoor Windows automatisch begint met het uploaden van gegevens naar Microsoft
computers zoals documenten, spreek en type patronen, locatie, contacten, kalender en nog heel wat
meer. Als u uw computer gebruikt om via de bank betalingen te doen, dan worden ook deze gegevens allemaal naar Microsoft computers gezonden.
Er is ons wijsgemaakt dat het voor ons eigen gemak is dat Siri en Google Now inclusief zijn. In
feite kunnen deze bedrijven niets aanvangen met onze data als onze persoonlijke gegevens niet worden meegezonden. Want data wordt niet alleen naar Microsoft, Apple of Google verzonden, ook alle
politiediensten, inlichtingendiensten en third party bedrijven die een ‘service agreement’ met deze
bedrijven hebben ondertekend worden voorzien van onze data. Genoemde apps worden gebruikt
voor het verbeteren van het algoritme dat reageert op alles wat we ingeven of zoeken. We kunnen
hier niets aan veranderen. Deze programma’s werken en doen gewoon waarvoor ze in het leven zijn
geroepen. Al onze persoonlijke gegevens ontfutselen en naar de servers van de overkoepelende bedrijven sturen waar ze voor eeuwig worden opgeslagen en natuurlijk doorverkocht.
Nieuwe technieken zouden ons nooit voor de keuze mogen zetten tussen onze privacy opgeven of
te leven in het stenen tijdperk van de computertijd; Dit is fundamenteel volledig verkeerd en dat
zegt genoeg over landen hun regeringen en politici die dit allemaal door laten gaan. Gaat u mij proberen wijs te maken dat niemand bij de staat weet wat voor een SPIONAGE TOOL Windows 10
feitelijk is? Een BEDRIJFSSPIONAGE TOOL om exact te zijn. Gebruikers, zo blijkt uit meerdere
studies, veranderen hun instellingen bijna nooit en bedrijven die software ontwerpen weten dat en
maken er MISBRUIK van. Wettelijk is dit strafbaar terwijl de kosten van bedrijfsspionage oplopen
tot 45 miljard euro per jaar en dat zijn cijfers van 2012. Bedrijfsspionage is BIG BUSINESS!

Wat ook zeer opvallend is in het gedrag van deze bedrijven dat het ontzettend gecompliceerd is
om de default settings aan te passen of af te zetten zodat onze privacy bewaard blijft. Bij Windows
10 zijn alle privacy settings verborgen gedurende het installatieproces totdat er voor een zeer moei-

De houding van de (EU) politiek, wetenschap, religie, ‘geheime’ clubjes,
denktanks en bankmaffia naar mij toe is even beledigend als alle woorden die ik
gebruik om hun houding te omschrijven

Etienne van Rattingen
lijke aangepaste installatie wordt gekozen. Deze setup wordt EXPRESS genoemd. Gebruikers die
bijvoorbeeld niet willen connecteren naar de cloud en alleen een lokale account willen, moeten twee
verschillende opties aanvinken om hun account alleen lokaal te kunnen gebruiken.
Zelfs als Cortana volledig is uitgeschakeld en alle instellingen zijn aangeklikt om volledige pivacy
te krijgen, worden er nog steeds gegevens naar Microsoft gestuurd. Sommige instellingen kunnen
niet eens worden uitgeschakeld als je niet met de ‘Enterprise’ versie werkt. Windows 10 en Cortana
zijn ontwikkeld om iedereen de moed te ontnemen om alles aan te passen om zoveel mogelijk privacy te hebben. Als je het mij vraagt is dit pure misleiding!

Tot nu toe weet ik niet exact welke services data naar Microsoft sturen. En, om eerlijk te zijn
maakt het niet veel uit. Voor mij is het bewezen dat Windows 10 overal ter wereld verboden zou
moeten worden! Dat wil zeggen als u nog om uw privacy geeft, natuurlijk.

En vergeet niet, het is een BEDRIJFSSPIONAGE TOOL pur sang.
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