
Installering af SP2 med succes!
En lille afhandling om de problemer der er med SP2 firewallen.
og hvad der kan gøres for at imødekomme problermene.
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Dette er mere ment som info end en egentlig artikel for dem, som skal have installeret SP2!
Jeg har nu installeret SP2 på flere XP maskiner og har haft lidt problemer med de 2 første installationer.

Det mener jeg, at have følgende forklaring på.

Inden selve installationen af SP2 er det meget vigtigt, at maskinen er fuldt opdateret i Windows og i dit
Antivirusprogram.
Husk også at tage "back-up" af alle dine vigtige data.
(såfremt noget går galt under installationen)

Herefter installerer jeg programmet Spybot:
http://www.safer-networking.org/en/download/index.html
og opdatere det, kører programmet ved at klikke på "Check for problems". Den finder helt sikkert en del
"snavs", hvis det er første gang, det bliver kørt på pc`en.

Det Spybot finder af "snavs", klikker du på "fix selected problems", klik "Yes" og der vil komme grønne
flueben udfor hver enkelt linie, efterhånden som den "fixer" dem.
Der kommer så en boks "XX antal fixed" - Klik OK.
Herefter klikkes på knappen "Immunize" i venstre side, og den checker alle "bad products", klik på "+
imunnize", og du kan lukke programmet spybot.

Der er også en god Microsoft vejledning (dansk);
http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/whattoknow/da/sp2_whattoknow.mspx

Jeg har downloadet SP2 fra:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9
e368d3cdb5a

Men kan også hentes her:
http://intern.sdu.dk/it-service/tjenester/ftphotel/ftpindhold/ 

Brændt SP2 over på cd, og er klar til at installere den på hvilken som helst XP computer.

Selve installationen forløber i sig  selv godt nok, men tager laaang tid. ( ½ - 1 time alt efter Pc )

Når pc`en så er genstartet, melder problemerne sig så småt!
Det første man skal tage stilling til, er en boks med teksten:
"Beskyt din PC"
Her vælges:
"Hjælp mig med at beskytte min pc ved at aktivere automatiske opdateringer nu"
Klik på Næste og den viser den velkendte "Velkommen" skærm.

Næste punkt der skal tages stilling til, er boksen med det nye SP2 "Sikkerhedscenter"

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Det er her, jeg mener tingene går galt, hvis man har sin egen Firewall og virusprogram installeret, kan
man nemt komme galt i byen, og det giver efterfølgende en hel del problemer.

Jeg har Norton Internet Security installeret på alle de pc`ere, som jeg har arbejdet med, men uanset om
det hedder Norton. Mcafee, Avg, Zone alarm eller andet.

Tilføjelse pr. d. 09-12-2004:
Hvis man har et fuldt opdateret Norton firewall / antivirus / Norton Internet Security 2004 eller nyere, så er
det ikke længere nødvendigt at udføre nedenstående. Norton bliver nu "gendkendt" af Windows
sikkerhedcenter. Norton vil komme op med en "dialogboks" hvor man med et simpilt OK, lader Norton
programmere styre funktionen i servicecenteret så der ikke opstår konflikt.

Men har du et Firewall / antivirus program, der måske ikke bliver gendkendt af Windows servicesenter,
eller du vil i det hele taget ikke bruge servicenterets funktioner, udføres nedenstående.

Har du en firewall installeret, klikker du på linien "Windows firewall" nederst på siden,under feltet
"Administrer sikkerhedsindstillinger for"

Her klikker du på: Slået fra. - klik OK

Nu er der kommet en "brunlig" linie i Firewall og en knap med teksten:  "Anbefalinger".

Klik på knappen Anbefalinger og sæt flueben i:
Jeg har en Firewall løsning, som jeg selv overvåger. - klik OK.

Firewall linien har nu skiftet farve og har følgende tekst:
"Ikke overvåget".

Hvis man også har sig eget antivirusprogram, gøres følgende:
Linien "Virusbeskyttelse" er med en brunlig farve og med teksten: "Kontroller status".
Klik på knappen "Anbefalinger" og Sæt flueben i:
Jeg har et antivirusprogram, som jeg selv vil overvåge - klik OK.

Linien Virusbeskyttelse har nu skiftet farve og er med teksten:
"Ikke overvåget"

Luk hele boksen på X i øverste højre hjørne, og du har en pc, der ikke er i konflikt med dit eget
firewall/antivirus program. 
Den hopper nu på nettet uden problemer og du kan igen opdatere via update. osv.

Min pointe er, at det er ikke nok at "Deaktivere" Windows Firewall og virusbeskyttelsen i SP2, den
afgørende ændring er "fluebenet" i henholdsvis Firewall og virusbeskyttelsen.

Jeg har ikke haft problemer med installationen af SP2, hvor dette er udført fra starten, hvorimod jeg på de
2 første installationer, kun "deaktiverede" dem.
Det gav en masse problemer efterfølgende med Norton firewall, ikke kunne komme på nettet osv. osv.

Der er desuden udgivet et "Hotfix" i forbindelse med SP2, da der kan være problemer med nogle IP
adresser.

Hotfix til Dansk XP kan hentes her;
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=17d997d2-5034-4bbb-b74d-
ad8430a1f7c8

Hotfix til Engelsk XP:
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=17d997d2-5034-4bbb-b74d-
ad8430a1f7c8

Tilføjelse:
Kenp skriver ganske korrekt, i sin kommentar d.09/11 2004 at man efterfølgende kan stoppe
"Sikkerhedcenter" i
Start > Kontrolpanel > Administration > Tjenester > Sikkerhedscenter.

selv om man stopper sikkerhedscenter så køre tingende stadigvæk videre det er kun "centret" som er
stoppet.
Firewall/virusbeskyttelse er ikke fjernet, men man slipper for en evt. advarsel i systray.
Automatisk opdateringer kører videre, således alle har deres Win update til at hente alle kritiske
opdateringer.
Tak Kenp ;)

Med venlig hilsen
Haverslev

Kommentar af snowball d. 15. Oct 2004 | 1

Udemærket tip hvis man har det specifikke problem. Det hjalp en smule at du fik lavet lidt ud af
formateringen af din artikel ;)

Kommentar af heiberg d. 17. Oct 2004 | 2

Jeg ville nu nok rense computeren for spyware, INDEN jeg installerede SP2. Desuden ville jeg ikke nøjes
med Spybot, men også gøre brug af AdAware SE eller SpySweeper, som begge er bedre end Spybot. Men
ellers god og informativ artikel.

Kommentar af kenp d. 10. Nov 2004 | 3

Så nu syntes jeg det hjalp og blev til meget god :)

Kommentar af miethe d. 02. Jan 2005 | 4

Det er en fin artikel for ikke eksperter. Gode tips. Mange tak
E. miethe

Kommentar af hcma d. 12. Oct 2004 | 5

udmærket artikel/huskeseddel til alle os "normal-brugere".

Kommentar af smikkel d. 23. Oct 2004 | 6

Kommentar af htmlkongen d. 17. Oct 2004 | 7

Fin artikel, selvom den kom for sent for mit vedkommende ;)

Kommentar af wickedd d. 12. Oct 2004 | 8

Dobbel linjeskift engang imellem, ellers udmærket
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Kommentar af over-load d. 12. Oct 2004 | 9

Godt fif - syntes også godt du kan forbedre din formatering ;)

Kommentar af whazax d. 18. Oct 2004 | 10

Fedt, det virker sq!  Havde først installeret -problemer. 
Læst dette og install. igen - No problemo.  PS.(bruger) heiberg,
Spybot fjerner spyware !

Kommentar af jeanette18 d. 14. Oct 2004 | 11

Fin og letforståelig information som de fleste burde kunne finde ud af.

Kommentar af finjoe d. 15. Nov 2004 | 12

Jeg har fået 2 problemer efter installation af SP2:
- min PC kan ikke finde nogle enheder, der tilsluttes mine USB porte (kamera, Motorola modem f. eks.)
- I Outlook arbejder Windows Installer meget ofte og "fryser" min PC i flere minutter.
Er der nogen der kan hjælpe med løsninger?


