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PC- og onlinesikkerhed er i stigende grad
blevet vigtigt for

pc-brugere over hele verden. Der er en
lang række trusler, der kan ramme dig,

når du er på Internettet.

Du har måske hørt om en række former for skadelige programmer, der
under ét kaldes for malware, og som kan ramme den intetanende pc- og

smartphonebruger.

Der kan være tale om:

· Virus – programmer, der smitter og inficerer ens egen og andre pc’er på
netværket.

· Trojanske heste –
programmer, som har en skadelig ladning af malware med sig.

· Spyware –
programmer, der udspionerer din gøren og laden på pc’en, og som f.eks.
sender dine indtastede kreditkortoplysninger videre til en bagmand.

· Keyloggere –
programmer der registrerer alt, hvad du taster på tastaturet, og sender

det til en bagmand.

· Zombier – din pc
kan blive overtaget af en bagmand og skjult indlemmet i et netværk

(botnet) af andre zombie-computere, som sammen angriber hjemmesider eller
sender store mængder spam ud i verden.

· Adware –
programmer, der viser reklamer på din pc og på hjemmesider, og som er

meget irriterende.

· Ransomware – du
kan blive afkrævet en løsesum for at slippe din pc fri for malware, der

krypterer dine filer, så du ikke kan læse dem igen.

Du lærer om:

· Identitetstyveri – pas på ikke at få stjålet dine personlige oplysninger, som kriminelle så kan
misbruge.

· Fupbutikker – lær
at spotte falske netbutikker, som sælger kopivarer under dække af at være

ægte eller sælger dine kreditkortoplysninger.

· Digitalt
selvforsvar – hvordan sikrer du din anonymitet på nettet? Lær om

browseranonymitet og andre værktøjer såsom TOR-netværket, der øger din
grad af anonymitet på både pc og smartphone.

· Dine børns
onlinesikkerhed – Windows stiller en række værktøjer til rådighed for

forældres styring af deres børns brug af pc’en. Læs også hvordan du sikrer
dine børns smartphones og tablets.

· Adgangskoder
– hvordan gør man dem sikre? Hvor mange skal man have?

Lær også om farerne ved uopfordret tilsendte e-mails:



· At der kan følge
malware med i en vedhæftet fil (bilag) i en e-mail.

· At du har vundet
millioner i et lotteri, uden at du har deltaget i det.

· At en person har
arvet en millionsum, men har brug for en udlænding (dig) til at overføre

pengene til sig – mod betaling af en procentdel af arven.

· At blive
mellemmand (muldyr) med en bankkonto til at modtage penge og sende dem

videre for et udenlandsk firma – mod at beholde nogle få procent af
beløbet.

· At dit NemID er
midlertidigt suspenderet – indtil du oplyser dit NemID-log-ind og uploader
et billede af dit nøglekort. Læs om farerne for og hvordan du sikrer dit

NemID og netbank.

· At din
PayPal-konto er blevet kompromitteret, og at du derfor skal bekræfte dit
log-ind. At du skal sende din Verified-by-Visa-SMS-kode videre per

SMS til en bagmand.

· At en person, du
har fået kontakt med via en dating-hjemmeside, akut har brug for mange

penge.

Heldigvis kan man med oplysning og uddannelse og de rette
sikkerhedsprogrammer gardere sig mod disse farer og færdes ret sikkert på
nettet alligevel. Denne bog med mange illustrationer beskriver disse farer
indgående og oplyser om, hvilke faresignaler du skal være agtpågivende

overfor.

Der er sammenligninger af antivirusprogrammer med firewall, så du
kan se hvilke programmer, der er gode lige nu. Hvis du skulle være blevet

ramt af malware, er der også beskrevet nogle fremgangsmåder, hvormed du kan
fjerne den igen. Desuden lærer du om sikkerhedskopiering, så du ikke

behøver at miste dine filer, hvis du rammes af ransomware.
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