
Microsoft AntiSpyware - gennemgang
Denne artikel er til nybegyndere af AntiSpyware, som synes at programmet virker
lidt uoverskueligt.
Det er IKKE en GUIDE, men en hjælp, til dem der vil se mulighederne i
programmet. Den er primært skrevet til nybegyndere!
Skrevet den 03. Feb 2009 af mtj111 I kategorien Programmer / Generelt | 

Microsoft AntiSpyware Beta, er det bedste antispyware program, jeg endnu har set. Dog er det ikke
nær så god til at fange spyware, som f.eks. Ad-Aware eller SpyBot! Det der fangede mig, var den specielle
spywarefirewall, som holder styr på alt, lige fra Internet Explorers startside til spyware der prøver at
komme ind.

Når der er fundet spyware, giver programmet selv en vurdering af, hvilke spywareelementer der bør
fjernes.

Når programmet er installeret, vil programmet køre en guide, som sikrer at du har de nyeste
spywaredefinitioner, og slår autoupdater til, og diverse andre ting.
Når den foreslår at køre en scan, vælg nej. Den kører du senere.
Når den foreslår at starte Realtime Protection, vælg Ja. Det er selve "Firewall'en".

Når programmets vindue er åbent, vises oversigtsskærmen. Her står bl.a. hvornår den sidst er blevet
opdateret, og scannet, samt diverse andre ting. AntiSpyware vil holde op med at virke den 31. juli, da det
er en Betaversion (pr. dags dato).

Hvis du klikker på linket "Scan options", under knappen "Run quickscan now", kommer scanindstillinger
frem. Dér har du 2 valgmuligheder: Intelligent scan og Full scan.
Jeg kører en intelligent scan, hver dag kl. 15:30 (se under Schedules), og en gang om måneden (eller når
jeg ikke har andet at lave) kører jeg en Full scan.
Lad dig ikke forskrække af beregnede tid. For min computer tager det omkring 4 minutter for en Full Scan.

Under RealTime Protection, er der enlig ikke noget at indstille. Her kan man gå på opdagelse, og se
hvad AntiSpyware beskytter.
Hvis man vil slå RealTime Protection fra et øjeblik (f.eks. når man installerer), højreklikker man bare på
AntiSpywares ikon, nede ved siden af uret (systembakken).

Advanced Tools, er en "drøm" for alle nørder :-)
Der er 3 synlige funktioner, men der i realiteten 4!
Beskrivelse af hver funktion:

System Explorers: Her kan du bl.a. se hvilke ActiveX scripts du har installeret.
Under Running Processes vises en liste over alle programmer der kører i baggrunden. Du kan stoppe en
proces, ved at klikke på det, og derefter klikke på linket "Stop the process form running now".
Under StartUp Programs kan du se og fjerne de programmer der starter op sammen med computeren.
Under IE Settings kan du se bl.a. startsiden
I IE Toolbars kan du se og fjerne de toolbars du har i Internet Explorer, f.eks. Google Toolbar.

Browser Restore: Bruges til at ændre bl.a. startsiden i Internet Explorer tilbage til normal, hvis du f.eks.
er blevet inficeret med spyware, der ændrer startsiden til en side, der giver dig endnu mere spyware.
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Track Eraser: Dette er nok den smarteste funktion. Den kan slette spor, f.eks. Internet Explorer. Sæt
kryds ud for de ting du vil have fjernet, og tryk på Erase Tracks. Den bruger jeg en gang imellem, bl.a. til at
slette midlertidige internetfiler og cookies

Advanced File Analyzer: den fjerde (og skjulte) ligger i Tools > Advanced tools > Advanced file analyzer.
Der kan du tjekke filer. Den kan muligvis hjælpe dig, hvis du tror at du har spyware i en fil! Den kan også
benyttes for sjov, da den er ufarlig!

Oppe i Options > Settings kan du indstille AntiSpyware. Der er seks kategorier: AutoUpdater, RealTime
Protection, Alerts, Spynet Antispyware Community, Spyware Scan og General.

Under AutoUpdater, kan du indstille hvordan og hvornår den skal hente spyware opdateringer. Min er sat
til at den skal tjekke for opdateringer når computeren starter op.

Under RealTime Protection er der enlig ikke noget at indstille, jo mindre at man ikke vil have
AnitSpyware til at starte op automatisk (hvilket ikke kan anbefales!!!)

Under Alerts kan du bestemme hvornår AntiSpyware, skal vise sine beskeder.

Under Spynet Antispyware Community er det lidt en smagssag, om man vil deltage i "jagten på nyt
spyware". Hvis der er kryds i feltet, vil AntiSpyware sende besked til Spynet, hvis den opdager nogle
ukendte programmer. De vil så teste programmerne, og få et "stempel": Spywarefri eller Spywarefyldt.
Den vil også sende besked, hvis den opdager nyt spyware.

Under Spyware Scan, kan du bestemme om den skal vise et vindue om, bl.a. hvor lang tid det har taget,
efter en Spywaretest. Du kan også se de ignorerede spyware, som AntiSpyware har fundet i scanningerne.

Under General, kan du bestemme om du er en nybegynder eller erfaret computerbruger. Ligeledes kan du
bestemme om den skal vise teknisk information. Du skal sætte kryds i den, hvis du ikke bliver forvirret af
det. Teknisk information bliver bl.a. vist under Track Eraser, om hvilke filer og/eller registreringsnøgler der
vil bliver slettet.

------- indsat d. 17/5-05 kl 15:48 ---------
Schedules findes under Tools > SpywareScan > Manage Spyware Scan Schedule, kan du oprette en
tidsplan, hvor den kan scanne computeren på valgte tidspunkter.
Man kan vælge at køre den daglig, ugentlig og månedligt.
--------------------------------------------

Hvis din computer begynder at opføre sig mærkeligt kan du sende en report til SpyNet, ved at klikke på
Tools > Suspected Spyware Report. Du skal dog først udfylde nogle felter.

Den sidste ting jeg vil komme ind på her er, AutoUpdater-funktionen.
AutoUpdater kan findes 2 steder: Under startmenuen (under AntiSpywares mappe), eller vil File > Check
for updates. Det smarte ved exe-filen under startmenuen er, at du kan trække den over i Start > Alle
programmer > Start, og så vil den starte sammen med computeren.

Da dette er en betaversion, er det ikke sikkert at den bliver gratis, når den rigtige version kommer. Men
lad os håbe at den kommer på dansk!
(tilføjet d. 21 maj kl. 13:12)
Bill Gates har besluttet at den rigtige version skal være gratis

------- indsat d. 20/5-05 kl 12:45 ---------
Programmet ligger til download på
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=321cd7a2-6a57-4c57-a8bd-dbf62eda9671&di
splaylang=en

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=321cd7a2-6a57-4c57-a8bd-dbf62eda9671&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=321cd7a2-6a57-4c57-a8bd-dbf62eda9671&displaylang=en


--------------------------------------------

-- indsat d. 21/5-05 kl 13:18 & 22/5-05 kl 10:40 --
Jeg har ikke selv testet programmet imod nogle andre, men jeg kan henvise til en glimrende test:
http://www.flexbeta.net/main/articles.php?action=show&id=84&perpage=1&pagenum=1
Husk på at der er 4 sider, hvoraf Konklusionen er spændende!

Elles kan jeg henvise til Komputer For Alle nr. 7-2005 s. 66, som tester Ad-aware, Spybot, AntiSpyware,
Spyware Eliminator, X-cleaner og Spy Sweeper imod hinanden.
--------------------------------------------¨

!!! Husk på at denne artikel ikke er en guide, men en skrevet til begyndere af AntiSpyware, som vil se
mulighederne i programmet. Nogler mener måske at der står det samme i hjælpefilen, men her er det på
dansk, og med en brugers egne ord !!!
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Udemærket artikel, ikke meget informativ, men man kan sagtens selv klare resten, en god introduktion
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Hmmm.....men ok , 5 point er jo ikke alverden..
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Æhm... Hvor findet jeg dette program? :-)
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Ikke special god artikel.
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Ikke synderligt informativ, men 5 point fra eller til :)
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Det pudsige er, at det sandsynligvis har taget længere tid at skrive artiklen, end det ville tage for mig at
finde ud af de ting.
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Sådan en "artikel" skal da være gratis ;)
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Er ok.
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Lidt tyndt, og mangler klart en konklusion eller en sammenligning mod andre programmer. Dette kan en
n00b også have glæde af!
Artiklen forklare ikke mere end der står i faq.


