
  

Datasikkerhet

Er din PC sikker ?
Helt sikker ?



  

Hva kan skade en PC ?

● Fysisk skade
● Skade forårsaket av bruker
● Feil på harddisk
● Feil på programmer
● Tyveri
● Virus
● etc...



  

Fysiske skader

● Miste i gulvet, kaste i veggen osv.
● Alle former for væskebehandling



  

Skade forårsaket av bruker

● Sletting av “unødvendige” filer
● Manglende back up
● Installering av masse programmer en ikke bruker



  

Feil på harddisk

● En harddisk kan f.eks. gi en fatal feil pr 10^15 
operasjoner.

● En vanlig garanti er også 300 000 start/stopp-
sykluser



  

Feil på programmer

● Feil på program
● Feil på oppdatering
● Feil på program forårsaket av feil på harddisk



  

Tyveri

● Stasjonær PC tryggere
● Låsesystemer av bærbare lite verdt



  

Tiltak mot tyveri

● Lap Top-lås, (fungerer sannsynligvis ikke)

● Sporingsprogram, (fungerer så lenge programmet ikke blir “tuklet 
med”, http://preyproject.com/)

● Stasjonær PC er sikrere mot tyveri.



  

Virus

● DDoS-klienter, DDoS er en forkortelse for "distributed denial of service". 
Det er et hackertriks hvor mange millioner av pc-er prøver å få tilgang til den 
samme nettsiden samtidig, så serverne til slutt krasjer. Pc-en din er involvert ved 
hjelp av et installert klientprogram uten av du er klar over det selv.

● Falsk sikkerhet, Kriminelle reklamerer ofte med "fantastiske sikker-
hetspakker og anti-virusprogrammer som er helt gratis å laste ned. Men så fort du 
har installert programmet, låser det store deler av pc-en, og det falske programmet 
krever betaling for å "kurere" datamaskinen.

● Malware, Malware er en generell betegnelse for skadelig programvare av alle 
slag - inkludert virus, ormer og trojanske hester. Men malware kan også være et 
program som registrerer alle tastetrykkene dine og sender passord og annen 
informasjon til en bakmann.



  

Virus

● Ormer, En orm er et selvstendig program som kloner seg selv og sprer seg til 
andre datamaskiner i et nettverk. Ormen kan spre seg helt automatisk (uten at den 
for eksempel er nødt til å skjule seg i en fil på pc-en), og den kan skade både 
nettverket og pc-ene som er rammet. 

● Rootkit, En orm er et selvstendig program som kloner seg selv og sprer seg til 
andre datamaskiner i et nettverk. Ormen kan spre seg helt automatisk (uten at den 
for eksempel er nødt til å skjule seg i en fil på pc-en), og den kan skade både 
nettverket og pc-ene som er rammet.



  

Virus

● Trojanere, En trojaner er et skadelig program som skjuler seg i et annet 
program. Når du tror at du bare starter det egentlige programmet, kjører trojaneren 
også i bakgrunnen. Når trojaneren først er aktivert, installerer den som regel andre 
skadelige programmer på pc'en.

● Virus, Et virus er et program som sprer seg ved å klone seg selv inn i andre filer. 
Noen virus har bare til hensikt å gjøre skade på pc-en eller filene dine, mens andre 
for eksempel sender epostmeldin-ger til alle kontaktene dine - eller bruker pc-en din 
til å sende ut hauger med reklame og søppelpost.



  

Hvordan får vi virus ?

● E-post
● Besøk på nett-sider
● Usikre innstillinger på PC'n
● Innstallering av tvilsomme programmer
● Nedlasting av filer fra nettet
● Telefon fra “Microsoft”
● Epost fra Nigeria



  

Hold PC'n frisk..

● Behandle den pent
● La program- og system-filer være i fred
● Hold PC'n oppdatert
● Vaksinasjon (sørg for å ha et oppdatert virusprogram installert)

● Medisin (scanner-program, optimaliseringsprogram)



  

Vedlikehold

● Oppdatering av drivere: 
(https://www.slimwareutilities.com/slimdrivers.php)

● Renseprogram: 
(https://www.slimwareutilities.com/slimcleaner.php) 
(https://www.ashampoo.com/en/eur/pin/3606/System_Utilit
ies/Ashampoo-WinOptimizer-Free)

● Defragmentering
● Sørg for å ha godt med ledig plass på harddisken



  

Virusprogrammer

● Et tidsbegrenset program som “følger med” PC'n.
● Gratis virusprogram: (Microsoft Security 

Essentials), (AVG AntiVirus FREE 2013), og andre 



  

Virusscannere

● Microsoft Safety Scanner
● housecall.trendmicro
● Kaspersky Virus Removal Tool
● etc



  

Backup

● USB-minne, (16 GB vil ha plass til ca 8000 bilder)

● DVD, (kan lagre 4,5 GB)

● Ext. harddisk, (Veldig god plass)

Backup bør lagres langt fra PC'n !
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