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Skrevet den 02. Feb 2009 af fromsej I kategorien Sikkerhed / Virus | 

Brug denne, den er noget nyere.
<a href="http://www.eksperten.dk/artikler/1232">Artikel 1232</a>

Nyt værktøj (og en gammel kending)

Hent denne scanner.
<a href="ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe">Dr.Web</a>
<a href="http://fromsej.dk/Vejledninger/html/drweb.html">Billedvejledning</a>

Hent og installer denne scanner:
<a href="http://www.superantispyware.com/downloads/SUPERAntiSpyware1241.exe">SAS</a>

Start superantispyware, klik på Check for updates, når det er opdateret, luk programmet og genstart i
fejlsikret.

Dobbeltklik på drweb-cureit.exe, den vil køre en expressscan, det siger du ja til.
Når den skriver Done nederst til venstre, skal du klikke på Options->Change settings.
Skift til fanebladet Scan, fjern fluebenet ved Heuristic analysis.
Skift til fanebladet Actions, her skal alle punkter under Malware sættes til Rename.
Klik så på det eller de drev du vil have scannet, der kommer en rød prik for at vise det/de er valgt.

Klik så på den grønne pil ovre til højre på siden, så starter scanningen.
Første gang Dr.Web finder noget, klik "Yes to All", så fjerner den hvad den finder.
Når scanningen er færdig, gå op i file &#8211; Tryk på- Save Report list.
Så ligger der en en fil der her hedder "drweb.csv" på skrivebordet.
Luk Programmet.

Start superantispyware, klik på Scan your Computer, sæt flueben i de drev der skal scannes.
(Fixed disk betyder harddisk)
Flyt prikken til Perform complete scan og klik på Næste, så kører scanningen.

Når den er færdig kommer der et vindue med en opsummering, klik på OK, klik så på næste og så på
Udfør.

Der kommer et vindue med Quarantine and removal Complete, klik på OK, klik på Udfør.
Luk programmet.

Genstart normalt.

Start superantispyware igen, klik på Preferences, skift til fanebladet Statistics/Logs, i vinduet
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dobbeltklikker du på SUPERAntiSpyware Scan Log, den åbner i notesblok, kopier resultatet herind.
Dobbeltklik på drweb.csv og kopier teksten fra den herind.

Gå ind her og hent <a href="http://www.spywarefri.dk/vaerktoj.htm">Hijackthis.</a>

Kør Hijackthis, scan, save log og kopier logfilen herind, så kigger vi på den.
Opret et spørgsmål i Virus kategorien, der er chancen størst for hjælp.
Lad være med at slette noget selv med Hijackthis, det kan skade mere end det gavner.
---------------------------------------------

Gør dig selv den tjeneste at tjekke Karma og hvilke spørgsmål den bruger der vejleder dig har deltaget i,
på Eksperten er der frit slag, risikoen ved dette er at man får forkert rådgivning, det er ikke sikkert at en af
os der er vant til logløsning ser det, før det er for sent.

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

Hvad gør scannerne

Dr.Web har gang på gang vist sig effektiv til diverse infektioner.
Den gode doktor er "engangs", skal man bruge den igen, bør man hente en frisk.
<a href="http://www.drweb.com/">Hovedsiden.</a>

SuperAntiSpyware (SAS) er et nyt produkt, som har vist sig helt uhyggelig effektiv, overfor selv de
sværeste infektioner, Spywarequake, Spyfalcon osv. altså Smitfraud familien snupper den, desuden rydder
den godt op i en Lop infektion, og tilsyneladende også med hensyn til CWS.
Wareout kan den desværre ikke snuppe, men det er der heller ingen andre scannere der kan i øjeblikket.
<a href="http://www.superantispyware.com">Hovedsiden.</a>

Abovergaard har lavet en mere udførlig vejledning, som kan findes <a
href="http://www.spywarefri.dk/manualer/superantispyware-manual.htm">her.</a>

Hvis man ønsker "realtime" beskyttelse, så skal man købe programmet, men som scanner alene kan man
klare sig med den gratis version.
(Programmet er fuldt på højde med SpySweeper)
Køb det f.eks <a href="http://spywarefri-shop.dk/product_info.php?cPath=35&products_id=84">hos
Spywarefri.</a>
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Fin, fin artikel
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Super artikel
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Superb artikel. "blevet bragt op igen" som at den forsvinder på et tidspunkt?? Det håber jeg ikke. Bruger
den med jævne mellemrum!
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Godt værktøj til at igangsætte (og i mange tilfælde: færdiggøre) virus-rensninger. :-)
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SUPER!! Mange tak..
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Perfekt
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Som realtime beskyttelse/scan har jeg selv haft ingen fingre at sætte på komboen SpywareBlaster/Spybot-
Search & destroy. Ikke umuligt dog, at jeg ganske simpelt bare ikke ved hvor jeg skal sætte mine
pølsefingre .. har jo hørt SAS lovprist vs. whatever før ;)
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Jeg har dårlige minder om SAS, men jeg bruger den i mit nyeste fix, så får vi at se hvad der sker =)
BTW: god artikel
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Virkede med mic comp :)
Rigitg god artikel
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