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Generelt 
 
Mystiske opkald  
Fra personer som giver sig ud for at komme fra f.eks. din Internetudbyder, eller fra en producent af 
computerudstyr– men de kan kun tale engelsk og du har ikke bedt om hjælp! 
 
Eksempel:  De vil have dig til at åbne computeren og klikke på et ikon imens de vejleder dig i tlf. 
 
Selvfølgelig kan din Internetudbyder ringe til dig, men du skal lige sikre dig at det virkelige er dem og det er 
ikke uhøfligt at bede dem om at bekræfte hvem de er over for dig. Hvis de ikke taler dansk, eller vil have dig 
til at give dem nogen form for kort, eller kontonummer, er den helt gal! 
 
Pas på med snydemails:  
 
Mails fra venner som ser underlige ud -  typisk uden emne, som ikke normalt vil skrive til dig på engelsk 
eller vil kalde dig din emailadresse. Hvis du modtager fra ”venner”, hvor de måske skriver ”hej 
peter@vejle.dk”, der er ingen tekst i emnelinjen og selve mailen indeholder kun et link (lad være med at 
åbne linket). 
 
Help me mails: Svindlere er ret ligeglade hvad der skal til for at snyde dig, så de prøver også at appelere til 
din medlidenhed. Mange har oplevet at modtage lange lidelseshistorier efterfulgt af ”send me money” og et 
kontonummer eller lignende. Hop ikke på den! Hvis du gerne vil hjælpe nogen, så hjælp nogen du ved hvem 
er. 
 
Antivirus: Der findes et udvalgt af antivirusprogrammer og ikke alle er enige om hvilke der er bedst. Her er 
et par eksempler: Avast er et gratis antivirusprogram. De har også en betalings pakke hvor du får flere 
værktøjer. På sidste side er der et link til en downloadside, hvor der også optræder et par andre 
antivirusprogrammer. Avast er temmelig populært. Desværre har jeg hørt en del dårlige anmeldelser af 
gratisprogrammet Panda.Eksempler på antivirusprogrammer man skal betale for, men som man kan få til en 
overskuelig pris er McAfee og Norton som koster ca. 600 kr. om året alt efter hvilken version man vælger. 
 
Windows update: bruges til at opdatere dine Windows programmer og dit styresystem. Du kan indstille det 
til kun at opdatere, når du har valgt imellem de mulige opdateringer og har givet tilladelse, eller du kan sætte 
det til automatisk opdatering. Det er lidt et spørgsmål om smag. Nogen anbefaler at man bruger automatisk 
opdatering. Andre vil gerne selv have kontrollen med hvad der bliver opdateret. Et eksempel kunne være da 
Internet Explorer 8 kom frem. Den har der været meget kritik af, så mange valgte ikke at installere den. Hvis 
man havde automatisk opdatering sat til fik man den installeret derigennem og er den først opdateret kan det 
være noget af en kamp at slippe af med den igen, for at installere en ældre version. 
 
Backup: Der er mange komplicerede måder at tage backup på og hvis det er for kompliceret får man det 
ofte ikke gjort. Derfor vil jeg anbefale jer en meget let og simpel måde at tage backup på og så kan man 
oven i købet bruge filerne – f.eks. billeder direkte i en anden computer. 
 
Når man tager backup på en ekstern harddisk eller et USB kopierer man simpelthen filerne fra sin computer 
til den eksterne HD via programmet Stifinder, som er standard i styresystemet. Du skal altså ikke finde og 
installere det. Du kan åbne det ved at klikke på tasten med flaget på (windowstasten) og bogstavet E, eller 
ved at skrive stifinder i søgefeltet der kommer frem, når man klikker på startknappen(W Vista og 7). Husk en 
Extern harddisk har meget mere plads end et USB stik og visse filer, som billeder fylder temmelig meget. 
 
Trådløst netværk: Hvis du har et trådløst netværk er det bedst at sikre det med et kodeord. Skift kodeordet 
engang imellem. For at oprette et kodeord skal du læse i brugsvejledningen til dit trådløse netværk. 
 
Cc cleaner: Er et gratis lille renseprogram som ofte finder filer som antivirus ikke kan finde. Vær dog lidt 
forsigtig med indstillingerne og læs vejledningen. 
 
Favoritter bliver, oversigten og cookies forsvinder når du renser din computer! Gør dig ikke afhængig af 
cookies og oversigten. Gem de adresser du gerne vil kunne finde igen hurtigt i foretrukne. 
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Firewall: En firewall er software eller hardware, der kontrollerer data, som kommer ind fra internettet eller et 
netværk, og derefter enten afviser dem eller lader dem få adgang til computeren, hvilket afhænger af 
firewallindstillingerne. 

En firewall hjælper med at forhindre, at hackere eller skadelig software (f.eks. orme) får adgang til 
computeren via et netværk eller internettet. En firewall kan også stoppe, at din computer sender skadelig 
software til andre computere. 
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Pas på med snydemails:  
Mails fra venner 
Help me mails:  
Antivirus:  
Windows update:  
Backup:  
Trådløst netværk:  
Cc cleaner: 
Favoritter bliver, oversigten og cookies forsvinder  
Firewall:  
Diskoprydning og diskfragmentering:  

 

 

Næste gang brug de gode afsnit (gule sedler) fra librishæfterne og lav illustrationer af 

emnerne. 


