
Gør din computer sikker !
Det ville være dejligt hvis din computer var helt sikker over for vira, spyware osv.
Man kan ikke få den helt sikker men her er en lille guide til hvordan du får den
meget sikker !
Skrevet den 03. Feb 2009 af visualdeveloper I kategorien Sikkerhed / Generelt | 

Intro
Det første man skal installere når man enten har fået ny computer, lige har genindstalleret sit system eller
ikke har nogle sikkerhedsprogrammer er at installere dem. Der er både gratis og licensopkrævende
programmer så det må du selv vælge.

Firewall
En af de vigtigste af alle sikkerhedsprogrammer er en firewall. I Windows XP Service Pack 2 er der en
indbygget firewall. Den er udemærket og kan er faktisk gået hen og blevet en god firewall. Hvis ikke du
har windows xp så findes der et hav af gratis og ikke gratis firewalls, men af de gratis vil jeg helt sikkert
anbefale Zone Alarm. Hver gang et program prøver at få adgang til internettet eller et program fra
internettet prøver at få adgang til din computer kommer den op med en popup. Du kan enten vælge at
allowe programmet hvis det skal kunne komme på internettet som fx Internet Explorer eller vælge deny
hvis ikke du ønsker at lade programmet få kontakt.
Zone Alarm kan downloades gratis på

http://www.zonelabs.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp?lid=zaskulist_downl
oad

og kan derefter opdateres til pro hvis du har købt en seriall eller selve Zone Alarm pro/suite.
Du kan selvfølgelig også finde mange andre gratis firewalls men jeg har prøvet ret mange og jeg vil sige at
Zone Alarm er klart den bedste og mest sikre :) Et link til en topti side med firewalls.

http://www.personal-firewall-software-review.toptenreviews.com/

Antivirus
Antivirus er selvfølgelig også en meget vigtig ting at have på sin computer. Her findes selvfølgelig både
gratis og meget dyre antivirus programmer. Det bedste antivirus program (som er gratis) vil jeg sige er
AVG Antivirus. Det er gratis og let at bruge. Det kan hentes på denne side

http://free.grisoft.com/freeweb.php/doc/2/

Du skal når du har downloadet det indtaste din mail i programmet så du kan modtage en seriall (gratis)
som du skal indtaste.
Det mest kendte antivirus program er Norton Antivirus. Det havde jeg engang, men en dag da jeg skulle
prøve AVG afinstallerede jeg Norton Antivirus og intallerede AVG min computer blev meget hurtigere. Det
er altså Norton Antivirus der kan gøre computeren langsom! En af mine venner havde også det samme
problem og vi fandt ud af at Norton Antivirus kun var for computere hvor jeg vil sige at processoren min
skal være på 2.8 RAM på min 512 mb gerne 1 gb så få kun Norton hvis din computer er hurtig. Tilgængæld
er Norton meget let at bruge og fjerner de fleste vira hvis ellers det er opdateret. En anden ulempe ved
Norton er at det koster ret meget så hvis man bare skal have sin computer alm. sikker så vil jeg fraråde
Norton. Her er en lille liste over nogle antivirus programmer (ikke alle er gratis men nogle af dem der
hedder pro kan fås ikke pro gratis)

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



http://www.anti-virus-software-review.toptenreviews.com/

Antispyware
Spyware er vi alle ved at være godt trætte af, popups, toolbars i Internet Explorer osv. for at fjerne alt
dette kan vi jo bruge et antispyware program, og sådan et kan man både downloade gratis og købe. Der
findes mange og jeg vil heller ikke sige at der er en der er meget bedre end de andre. Et godt råd til at
fjerne alle spywares er at have tre-fire forskellige programmer. Dermed finder de alle sammen de samme
men der er også nogle som kun antispyware 1 finder som antispyware 2 og 3 ikke finder og omvendt. Et
eksempel på et godt antispyware program er Spybot som kan downloades her

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

Det er et godt program der scanner hurtigt men finder også mange og så kan man få det på dansk.
Et andet program er Ad-Aware SE som er et godt antispyware program som både kan tage en quick scan
og en fullsystem scan. Programmet kan downloades på denne side

http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Personal-Edition/3000-8022_4-10045910.html?part=dl-ad-aware
&subj=dl&tag=top5

Man kan også købe programmet som Professional eller Plus.
Et sidste program som jeg synes er det beste, fordi det er let at bruge og opdatere ofte, er Webroot
SpySweeper. Programmet kan købes på siden

www.webroot.com

og kan også downloades som en prøve version. Med disse tre antispyware programmer, en jævnlig
opdatering og jævnligt scan er din computer godt rustet mod spyware !
Der findes også andre antispyware på denne side er der et par stykker :)

http://www.anti-spyware-review.toptenreviews.com/

Afslutning
Jeg håber du kunne bruge denne artikel til noget. Min konklusion er at det vigtigste man kan gøre for at
holde sin computer sikker er at vælge det bedste software, prøv evt. en masse og vælg så ud efter hvilken
noget du synes er bedst. En andet MEGET vigtig ting som nok er den vigtigste er at holde alt sit software
opdateret inc. Windows. Meget software opdatere sig selv, men ellers kan det gøres på producentes
hjemmeside. Der er nogle andre programmer jeg ikke har fået med i denne artikel som fx antispam,
"computer fix" programmer osv. Der vil i starten af 2005 komme en 2er med tips til de andre programmer!
Kritik, tilføjelser og stavefejl i denne artikel er meget velkommen, så kan jeg ændre den :)

Kommentar af hojben d. 19. Dec 2004 | 1

Henvisning til Danske Sites ville nok vække glæde for ikke engelsk kyndige.. fx spywarefri.dk

Kommentar af nanoq d. 20. Apr 2005 | 2

Jeg kan ikke anbefale læsere af denne artikel, at rette sig efter den. "anbefalinger" og omtale af
produkterne er subjektive. Der skal objektive udsagn til, for at man kan danne sig et overblik over, hvad
der er bedst.

hvad er dine argumenter for at sige AVG er det bedste? - at det er gratis og nemt at installere, er ikke et
kvalitetsstempel i sig selv.



Kommentar af fastwrite d. 21. Dec 2004 | 3

Hmm.. lettere overfladisk må jeg nok indrømme. Som nanoq skriver, så er firewallen i XP2 faktisk gået hen
og blevet god. Jeg synes personligt at man ikke skal bruge Zone Alarm, jeg tror mange vil blive forvirret
over dens måde at interagere med brugere.

Du nævner slet ikke muligheden for en hardware baseret firewall, som også vil være et rigtig godt
alternativ til software baseret firewalls. På den måde er du endnu bedre beskyttet, og så tager en
hardware firewall heller ikke dine cpu kræfter som en software vil gøre.

Og ja, endnu som nanoq skriver, så fordi det er gratis, er det ikke ensbetydende med at det er godt. Jeg
kan personligt anbefale at man downloader NOD32 antivirusprogrammet - du får 30 dages gratis
download.. når den er udløbet kan du købe programmet, eller du kan installere det igen og få nye 30 dage!

Kommentar af timealert d. 20. Dec 2004 | 4

Det er fint at fjerne spyware når det er kommet ind, men hvorfor ikke forhindre det i første omgang? Jeg
ville fx forslå SpywareGurad, SpywareBlaster + andre prog. fra www.spywarefri.dk

Kommentar af arnepedersen d. 20. Dec 2004 | 5

Kommentar af fromsej d. 19. Dec 2004 | 6

Hmm, hvad med beskyttelse mod at skidtet overhovedet kommer ind?
Hvorfor give 5 point for noget der er gratis i andre artikler?
http://www.eksperten.dk/artikler/144
http://www.eksperten.dk/artikler/254

Kommentar af frederikschack d. 21. Dec 2004 | 7

Kort intro til sikkerhed, en god idé, men med de angivne instruktioner er man absolut ikke sikret.  Læs evt.
mere om mine egne kvaler på http://www.eksperten.dk/spm/568514.

Et godt tip, men som heller ikke er absolut, det er at oprette en særskilt account med begrænsede
privilegier til at surfe Internettet med. Personligt er jeg ved at undersøge mulighederne for hvordan man
sikrer sådan en account bedst muligt. De indbyggede begrænsninger i XP's User account er ikke
tilstrækkelige.

Angående Zone Alarm, så har jeg ofte haft problemer med den firewall og har droppet den. Nogle gange
blokerer den Internet forbindelsen totalt og den eneste løsning for at åbne forbindelsen, det er at
afinstallere programmet. Jeg har selv brugt Sygates firewall, som jeg var meget tilfreds med, Black Ice er
også en meget nem firewall at have med at gøre, hvis den ellers gider at installere på ens computer.

Angående SpyBot, så husk at bruge SpyBot's TeaTimer, den har reddet mig fra meget skidt og skrammel.

Men når alt kommer til alt, så er man aldrig sikret, pas på med den falske sikkerhedsfornemmelse.

Kommentar af freehelp d. 20. Dec 2004 | 8

Ubrugelig efter min mening. Som brugeren fromsej allerede forklare, findes der både artikel 144 og 254.
Du fortæller intet om forebyggelsen, som er alfa og omega!

Kommentar af rhandersen d. 23. Dec 2004 | 9

http://www.spywarefri.dk
http://www.eksperten.dk/artikler/144
http://www.eksperten.dk/artikler/254
http://www.eksperten.dk/spm/568514.


Syntes nok du skulle linke til et ikke-gratis antivirus program, da grisofts ikke tager ret mange. Link fx til
NOD32.

Kommentar af patrion d. 19. Dec 2004 | 10

Udmærket tiltag.Ikke for lang.Gode links.
Forstå ikke den med de 5 point.

Kommentar af madsgr d. 19. Aug 2005 | 11

Jeg synes den er god...er selv nybegynder !

Kommentar af jokerfidus d. 03. Mar 2005 | 12

Totalt meningsløs artikel, lavet på et dårlig grundlag!

Kommentar af iostream d. 14. Aug 2005 | 13

lidt kort men ellers meget god !


