
Velkommen 

Sikker færdsel på internettet - kursus 



Sikker færdsel på internettet 
 

• Firewall  
• Antivirus (Microsoft Security Essentials / Defender / McAfee / Norton) 
• Passwords 
• Online køb 
• E-mails (phishing) 
• Lidt om domænenavne og hvordan de læses  
• Opsætning af webbrowser 
• Gratis programmer 
• Mirakelkure 
• Uventede pop ops på en webside 
• Men det er da kun pornosites og piratkopieringssider, der er “farlige” 
• Opdateringer (Windows / Antivirus / Flash / Java) 
• Smart TV og Smart Fridge 
• Men bibliotekets pc’er er da i hvert fald sikre? 
• Administrator contra Bruger på pc’en 
• Jeg har alligevel ikke noget hemmeligt på min private pc 
• Jeg kan ligesågodt slukke min pc og afbestille mit internet 

                            Kulturinstitutionen 



Malware (virus, trojanske heste m.fl.) 
 
 
CNN rapporterede i april 2015 med Symantec som kilde, at der blev udsendt 
næsten 1 million nye malware trusler hver dag. 
317 millioner alene I 2014. 
 
McAfee fandt 2.7 millioner nye “dårlige” URL’s hver måned i andet kvartal 2012, med 
rundt regnet 10,000 nye ondsindede domæner hver dag.  
 
Af de “dårlige” URL’s var omkring 95% værter for malware med det formål at overtage 
kontrollen med pc’en helt eller delvist. 
 
Der er ingen grund til at tro, at tallene vil falde. 
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Hvad så med nyere tal? 
 
I året 2014 blev det rapporteret,  
 
• At studerende har hacket sig ind på en server og har ændret deres karakterer. 
• At omkring 100 kendte kvinder I USA har fået stjålet/hacket nøgenbilleder fra deres 

iCloud konti hos Apple, som dog benægter, at der er en sikkerhedsbrist I iCloud.  
• At der var hackerindbrud hos CSC, hvor blandt andet Rigspolitiets kørekortregister blev 

hacket. 
• At der blev stjålet personfølsomme data fra Skattesagskommissionen. 
• At 4,5 millioner menneskers personlige data blev stjålet fra en amerikansk 

hospitalskæde. 
• At en russisk hackerbande hævdes at besidde 1,2 milliarder logins og kodeord. 
• At der er hackerindbrud hos eBay. 
• At der findes en seriøs sikkerhedsbrist på websider (Heartbleed). 
• At Sonys Playstation netværk blev angrebet. 
• At supermarkedskæden Target fik hacket deres kasseapparater og fik stjålet data fra op 

mod 110 millioner kunder. 
 

Og så videre og så videre. 
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Hvad så med nyere tal? 
 
I året 2015 blev det rapporteret,  
 
• Adskillige landes infrastruktur er under angreb 

– Elforsyning 
– Vandforsyning 
– Atomkraftværker 
– Fly 
– Tog 

• 19.000 franske websites under angreb efter Charlie Hebdo 
• Sygeforsikringsselskabet Anthem angrebet af hacker, som stjæler kundedata 
• Nordfyns kommune får krypteret 34.220 filer på deres netværk 
• Gribskov kommune får krypteret et ukendt antal filer 
• Odense kommune er under angreb og må lukke flere servere ned 
• Fredensborg kommune er under angreb fra de samme hackere 
• Faxe kommune er under angreb 
• 2 unavngivne jyske kommuner er under angreb 
• DR melder at gennemsnitligt 12 personer om dagen er udsat for identitetstyveri 
 
Men i 2016 indrømmer Yahoo at de fik hacket 500 millioner brugernavne i 2014.  

 
Og så videre og så videre. 
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Hvad så med nyere tal? 
 
I året 2017 blev det rapporteret,  
 
• Adskillige landes infrastruktur er under angreb 

– Elforsyning 
– Vandforsyning 
– Hospitaler (specielt England var hårdt ramt) 
– Fly 
– Tog 

• Mærsk mister milliarder på at deres infrastruktur hackes – i ugevis 
 
Og i 2017 indrømmer Yahoo at de IKKE fik hacket 500 millioner brugernavne i 2014. 
Det var faktisk 3 milliarder brugerkonti (men der blev ikke stjålet betalingsoplysninger) 

 
Og så videre og så videre. 

                            Kulturinstitutionen 



Hvor kommer hackerangrebene så fra? 
 
Nedenstående skema er fra 2013, hvor en international undersøgelse blev foretaget 
for at belyse fordelingen af hackerangreb. I 2017 er fordelingen ikke væsentlig ændret, 
men Nordkorea er nævnt i adskillige artikler. 
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Fredensborg ramt i sidste uge (artiklen er fra den 28. januar 2015) 
 
Ifølge it- og digitaliseringschef i Fredensborg Kommune, Thomas Fænø, begyndte angrebet mandag i 
sidste uge, men allerede tirsdag formiddag var det lukket ned uden at andre brugere var blevet ramt. 
 
"Samme dag, som vi fik identificeret problemet, fik vi det lukket ned og indkapslet," siger Thomas Fænø til 
Computerworld.  
 
Han fortæller, at angrebet på den nordsjællandske kommune er sket på helt klassisk vis.  
 
En mail med et malwareinficeret link er blevet åbnet.  
 
Brugeren har klikket på linket, der så har downloadet malware, som krypterer filer på den lokale pc og de 
drev, som brugeren har adgang til. 
 
"Men vores systemer er meget silo-opdelte, så angrebet har ikke bredt sig, og vi har forholdsvis nemt 
kunnet genskabe de data, som er blevet ramt af angrebet," siger Thomas Fænø. 
 
Han fortæller, at problemerne indskrænkede sig til et par hundrede filer.  
Han er dog helt på det rene med, at det næppe bliver sidste gang, at it-systemerne i Fredensborg 
Kommune får uønsket besøg. 
 
"Vi har 3.500 ansatte, så jeg er overbevist om, at det kommer til at ske igen. Men vi bruger alle de 
muligheder, vi har - blandt andet SSL-dekryptering. Vi har firewall med intrusion protection og prevention. 
Desuden udvider vi brugerkampagnerne omkring adfærd på Internettet og håndtering af e-mail," siger 
Thomas Fænø. 
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Fredensborg Kommune - servere 

 
• En fysisk server har typisk én eller flere specialopgaver (f.eks. printserver) 
• En meget stor fysisk server kan opdeles i virtuelle servere, så én server kan varetage 

flere opgaver, men hver virtuel server arbejder uafhængigt af de andre. 
• En virtuel server kan genstartes, uden at man nødvendigvis skal genstarte de andre 

virtuelle servere på den samme fysiske server. 
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Fredensborg Kommune - storage 

 
• SSD (Solid State Disk) fungerer principielt på samme måde som et USB-stik. Dvs. 

Der er ingen roterende harddisk indeni. Hurtig access. 
• SATA er en traditionel harddisk med roterende skiver indeni. Langsommere 

accesstider og mere følsomhed for f.eks. temperaturen. 
• Der tages selvfølgelig backup af alle data. 
• Hver dag laves der en inkrementel backup (dvs. backup af alt nyt den dag). 
• Der tages også fuld backup med jævne mellemrum. 
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Fredensborg Kommune – netværk 
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Firewall 
 

• En firewall er et filter, der tillader eller afviser forbindelser på et netværk 
• Microsoft Windows har en indbygget firewall 
• Internetrouteren har også en indbygget firewall 
• Mindst én skal være aktiv 
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TCP eller UDP i Firewall 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers 

Og så spørger vi os selv – hvad pokker er TCP og UDP 
 
Begge dele taler om transport af data på nettet. 
 
TCP opretter en dataforbindelse, kontrollerer forbindelsen, 
sender dataene og kontroller at de er modtaget. 
TCP bruges altså hvor datapakker skal modtages i en bestemt rækkefølge, 
hvor præcision er vigtig. 
 
UDP sender data til destinationen og er principielt ligeglad 
med om dataene modtages. 
UDP benyttes f.eks. til online spil og streaming af video og audio. 
 
Virkeligheden er, at der ofte benyttes en kombination af disse metoder. 
 
En Firewall sættes oftest til at godkende ALLE UDGÅENDE forbindelser og kun acceptere få 
udvalgte porte til indgående forbindelser. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers


Antivirus 

 
• En pc bør ALDRIG være uden et aktivt antivirusprogram 
• Antivirusprogrammet skal opdateres mindst hver 14. dag 
• Hvilket antivirus skal jeg vælge? (listen herunder er IKKE prioriteret rækkefølge) 

– AVG (gratis) 
– Microsoft Security Essentials (gratis) 
– Microsoft Defender (gratis og en indbygget del af Windows 7, 8 og 10) 
– McAfee 
– Norton 
– TrendMicro 
– ? 
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Antivirus – for de modige 

 
"Hvis du spørger den gennemsnitlige sikkerheds-ekspert om de bruger antivirus eller ej, så vil en 
betydelig del af dem svare, at de gør de ikke," siger Jeremiah Grossman, der er teknologichef hos 
White Hat Security.  
 
Forklaringen er meget enkel.  
 
Hvis de bliver udsat for et angreb, så er der sandsynligvis tale om en helt ny teknik, som antivirus-
programmerne ikke kan detektere.  
 
De professionelle sikkerhedsfolk sørger for at undgå mistænkelige websider og undlader at åbne 
vedhæftede filer - altså de ting, der typisk spreder malware.  
 
Problemet er, at det er rimelig let for de kriminelle at slippe forbi antivirus-beskyttelsen - de kan 
endda bruge tjenester som Virus Total til at teste om antivirus-software er i stand til at spotte 
deres malware. 
 
Personligt synes jeg, at det er overmåde arrogant at udtale, at man er sikker fordi man er 
”professionel”. 
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Passwords 

 
• Du bør altid have password på din pc 
• Du bør have en administratorbruger og en almindelig bruger 
• Du bør have forskellige passwords til forskellige sites. 
• Du bør have forskellige passwords til forskellige e-mail-adresser 
• Sørg for at dit password er sikkert 

 
 

 
Adobe blev hacket i 2013: 
 
Faktisk var Adobes bud på 2,8 millioner stjålne passwords estimeret alt for lavt, 
da det efterfølgende er kommet frem, at hackerne samlet har fået fingrene  
i over 130 millioner aktive eller inaktive passwords. 

Yahoo blev hacket i 2013/2014: 
 
Hackerne samlet har fået fingrene i over 3 milliarder brugerkonti. 
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http://www.computerworld.dk/art/228499/adobe-2-9-millioner-brugerkonti-er-laekket-og-kildekode-er-forsvundet
http://www.computerworld.dk/art/228805/kaempe-hack-150-millioner-adobe-brugere-kan-vaere-stjaalet


Passwords 

 
Vi har alle hørt, at et password skal være svært og bestå af komplicerede kombinationer af 
bogstaver og tegn (xY2#3vp(8smD) og skiftes mindst hver tredje måned. Folk valgte ofte 
usikre kombinationer fordi det hele blev alt for kompliceret. 
Men nu har ham der opfandt den metode (Bill Burr), modificeret sine udtalelser en del. Det 
skyldes ikke mindst, at man ikke længere benytter gæt og langsommelige processer for at 
hacke et password. 
 
Anbefalingen er nu, at man skal benytte en lang sætning med mindst fire ord, mindst ét tal 
og mindst ét stort bogstav. 
Følgende ville være OK:  Personlig1koDe7   eller   Faster8Mor1 
     JegErSåGodAtJegIkkeHarBrugForPral17 

 
 Analyse af de hackede passwords fra Adobe: 
 
Omkring to millioner mennesker har benyttet '123456' som deres passwords,  
som et andet hack hos Yahoo også har afsløret som det mest populære bruger-password. 
 
Det næstmest populære kodeord er '123456789', som en halv million brugere har brugt,  
hvorefter kodeordet 'password' kommer på tredjepladsen over de mest benyttede Adobe-passwords. 
 
På de følgende syv placeringer over de mest benyttede kodeord,  
som flere 100.000'er Adobe-brugere har brugt som beskyttelse mod udefrakommende snushaner,  
er ord som 'adobe123', '12345678', 'qwerty', '1234567', '111111', 'photoshop' og '123123'. 
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Online køb 

 
Online køb er stadig et ømt punkt og en kilde til mistro. Imidlertid er der kun en enkelt eller 
to ting, man skal overholde for at gøre det så sikkert, at det er acceptabelt. 
 
Samtidig har man den bonus, at fordi man ikke fysisk kan kontrollere varen, så er den 
danske lovgivning lavet således, at man altid har 14 dages returret. Der er enkelte 
undtagelser, som f.eks. software. 
Og man kan bede sin bank om at nægte betaling eller endda tilbageføre en betaling. Og 
det kan man gøre flere måneder efter at betalingen er foregået. HUSK at give banken 
masser af dokumentation for, at du har et krav. 
 
Den vigtigste ting at huske er, at når man kommmer til det punkt, hvor man skal indtaste 
kortoplysninger, så skal man sikre sig, at indtastningen sker på en SIKKER webside. Og 
så et sikkert password… 
 
Men du skal også sikre dig, at du handler med en troværdig partner… 
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Online køb – sikker forbindelse 

 
Først og fremmest skal du sikre dig, at du KUN indtaster kortoplysninger på en sikker 
forbindelse. Det gør du ved at sikre dig, at der skiftes til en https-protokol. 

 
 Hyper 

Text 
Transfer 
Protocol 

Hyper 
Text 
Transfer 
Protocol 
SECURE 
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Online køb – troværdig partner 

 
Når du handler på nettet, så er e-mærket en garanti for, at firmaet overholder de lovregler, 
der er I Danmark med hensyn til sikre data, overholdelse af dansk lovgivning og du kan 
f.eks. klart tilmelde dig og afmelde dig nyhedsbreve. 

 
 

Men alle kan jo bare kopiere dette lille mærke, og sætte det på deres hjemmeside. 
Jamen når du klikker på mærket, så skal du vises en webside, der viser, at sitet er 
godkendt, og at det er troværdigt. Du skal ALTID ende hos certifikat.emaerket.dk. 
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KRACK – WiFi WPA sikkerhedsproblem 

 
Det nyeste sikkerhedsproblem, som absolut skal tages alvorligt kaldes for KRACK  
(Key Reinstallation AttacK).  
 
Der er tale om et sikkerhedshul i WiFi netværk. Og det gælder stort set alle enheder, der benytter 
WiFi. Og deri er inkluderet tablets, telefoner, pc’er, bærbare, modems, køleskabe osv. osv.  
 
Heldigvis er alle leverandører opmærksomme på problemet og det løses hen ad vejen i de 
sikkerhedsopdateringer, der udsendes. iDimser, Android, Windows, Mac er allerede opdateret. 
Linux er faktisk det mest sårbare styresystem og bør straks opdateres, hvis det ikke er sket. 
Husk at opdatere dit trådløse modem. Spørg din leverandør. 
 
KRACK bryder krypteringen på forbindelsen og kan dermed samle den kommunikation, der er 
mellem enheden og modemet. Den bryder ikke krypteringen på de transmitterede data. 
 
Denne sikkerhedsbrist er fundet af en forsker og der er endnu ingen indikationer af, at den er 
brugt aktivt af hackere. 
En af årsagerne kan være, at man skal være inden for lytteafstand af et WiFi netværk for at 
kunne hacke det. Du er altså ikke pludselig sårbar for alle hackere i verden. Hvis du så oven i 
købet kun aktiverer WiFi på din enhed, når du rent faktisk skal bruge det, så har du større risiko 
for at blive ramt af en tagsten end for at blive udsat for KRACK. 
 
HUSK at sikre websider (dem med https) stadig er sikre, selvom netværket måske er sårbart. 
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E-mail (skadelige programmer) 

 
• Når du modtager en fil vedhæftet en e-mail, så check fil-endelsen for at vurdere sikkerheden. 
• En fil, der kaldes  sjov_på_ferien_billeder.jpg er en SIKKER fil. 
• Medens en vedhæftet fil, der hedder sjov_på_ferien_billeder.jpg.scr  er helt sikkert farlig — 

sikkert en VIRUS. 
 
 
 
 
 
 
 

• Husk dog, at de fleste e-mail-udbydere har virusfiltre, der stopper virus, FØR de når til din 
indbakke. Men som med alle filtre, så kan en ny virusteknik omgå selv disse filtre. 

• Selvom din e-mail-udbyder har filtre, er du stadig selv ansvarlig for at være opmærksom på 
eventuelle trusler mod din digitale sikkerhed. 
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E-mail (skadelige programmer) 

 
• Når du modtager en fil vedhæftet en e-mail, så check fil-endelsen for at vurdere sikkerheden. 
• En fil, der kaldes  sjov_på_ferien_billeder.jpg er en SIKKER fil. 
• Medens en vedhæftet fil, der hedder sjov_på_ferien_billeder.jpg.scr  er helt sikkert farlig — 

sikkert en VIRUS. 
• Du kan dog kun være sikker på filendelsen, HVIS DIN WINDOWS ER SAT RIGTIGT OP. Du skal 

kunne SE filendelserne. Som standard har Microsoft slået dette fra. Tumbedumt, men sådan 
er det. Heldigvis er det nemt at rette. 
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E-mail (skadelige 
programmer) 

 
• Således skal opsætningen være 
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Windows 7 
Fjern hakmærke 

Windows 10 
Sæt hakmærke 



E-mail (sikre filendelser) 

 
• Følgende filendelser kan betragtes som sikre (der er flere, men disse sendes ofte i mails): 

 
• .jpg — et billede 
• .jpeg — et billede 
• .gif — et billede 
• .png — et billede 
• .tif — et billede 
• .tiff — et billede 
• .txt — en tekstfil  
• .pdf — et adobe acrobat læsbart dokument (det mest sikre dokumentformat i øjeblikket) 
• .mp3 — music eller audio  
• .wav — music eller audio  
• .avi — en video  
• .mpg — en video  
• .mpeg — en video 
• .wmv — en video  
• .flv — en video (flash video) 
• .mov — en video (apple quicktime video) 
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E-mail (sikre filendelser) – hvad med WORD? 

 
Microsoft Office har en række filformater, som vi også skal have med i vores overvejelser: 
 
.doc og .dot er typisk fra Word 97 eller 2003 og kan have indbyggede makroer, som kan 
være en sikkerhedsrisiko. Husk at sætte Makrosikkerhed til høj eller mellem. 
 
.xls og .xlm er fra Excel 97 eller 2003 og kan have indbyggede makroer.  
Husk Makrosikkerhed. 
 
I de nyere Officeprogrammer – fra 2007 og fremefter kan du kende Makro-behæftede 
dokumenter på deres filendelse, som vil slutte på “m” – f.eks. .docm og .xlsm 
 
Makroer i Microsoft Office kan være temmelig avancerede og lave en del ravage. 
Du skal bestemt kun acceptere makroer i dokumenter, du selv har lavet, eller som er en 
del af dit arbejde og som kommer fra en troværdig kilde. 
 
OpenOffice og LibreOffice (gratis officepakker) har også makroer, og de skal selvfølgelig 
også behandles med forsigtighed. 
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.ade Microsoft Access project extension 

.adp Microsoft Access project 

.asx Windows Media Audio / Video 

.bas Microsoft Visual Basic class module 

.bat Batch file 

.chm Compiled HTML Help file 

.cmd Microsoft Windows NT Command script 

.com Microsoft MS-DOS program 

.cpl Control Panel extension 

.crt Security certificate 

.exe Program 

.hlp Help file 

.hta HTML program 

.inf Setup Information 

.ins Internet Naming Service 

.isp Internet Communication settings 

.js JScript file 

.jse Jscript Encoded Script file 

.lnk Shortcut 

.mda Microsoft Access add-in program 

.mdb Microsoft Access program 

.mde Microsoft Access MDE database 

.mdt Microsoft Access workgroup information 

.mdw Microsoft Access workgroup information 

• .mdz Microsoft Access wizard program 
• .msc Microsoft Common Console document 
• msi Microsoft Windows Installer package 
• .msp Microsoft Windows Installer patch 
• .mst Microsoft Windows Installer transform 

Microsoft Visual Test source file 
• .ops Office XP settings 
• .pcd Photo CD image; Microsoft Visual 

compiled script 
• .pif Shortcut to MS-DOS program 
• .prf Microsoft Outlook profile settings 
• .reg Registration entries 
• .scf Windows Explorer command 
• .scr Screen saver 
• .sct Windows Script Component 
• .shb Shell Scrap object 
• .shs Shell Scrap object 
• .url Internet shortcut 
• .vb VBScript file 
• .vbe VBScript Encoded script file 
• .vbs VBScript file 
• .wsc Windows Script Component 
• .wsf Windows Script file 
• .wsh Windows Script Host Settings file 

 

E-mail (“farlige” filendelser) 
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E-mails er sikre - fra dem jeg kender 

 
• MYTE: mails, fra en jeg kender, er sikre 
 
• På bibliotekerne sender vi flere hundrede mails hver eneste dag. Samtlige af dem 

markeres som kommende fra bib@fredensborgbibliotekerne.dk 
 

• Virkeligheden er, at de kommer fra systematic.com sendt til fredensborg.dk, som 
sender dem videre til credocom.net, som så sender dem til borgerne og fortæller, at 
de kommer fra fredensborgbibliotekerne.dk 
 

• Hvis vi kan fuske med det, så kan alle andre også. 
 
 

Og så kunne det jo være, at din vens pc er blevet kompromitteret og derfor sender mails 
uden at han/hun er involveret. 
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E-mail (phishing) 

 
• Phishing er langt den største trussel via e-mail i øjeblikket 

 

Phishing er et internetfænomen, 
hvor svindlere forsøger at franarre 
godtroende internetbrugere deres 
kreditkort- eller netbankoplysninger. 
Det sker typisk ved at brugeren får 
tilsendt en e-mail, hvis indhold 
forsøger at få brugeren til at indsende 
sine oplysninger pr. e-mail eller logge 
ind på en falsk internetside, der ligner 
f.eks. bankens. 
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E-mail (phishing) 

 
• Og der er en anden metode, som ofte benævnes FAX-Phishing. I nedenstående 

eksempel linkes der til en ondsindet zip-fil. Der findes også MobilPhishing. 
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E-mail (phishing) 
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E-mail (phishing) 
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E-mail (phishing) 
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E-mail (phishing) 
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E-mail (phishing) 

 
 

Domænenavne læses fra den første singleskråstreg 
og mod venstre 
.com er angivelse af Commerciel (det kunne være .dk) 
.joomladevspace er domænenavnet – dvs. udbyderen 
(kunne have været .fredensborgbibliotekerne) 
payment-skat er navnet på ”webserveren” 
Kunne have været 
support.skat.dk eller 
Selvangivelse.skat.dk eller 
du-bliver-snydt.hos.skat.dk 
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E-mail (phishing) 

 
 

Der er INGEN virksomheder eller banker, der beder dig 
om at indtaste brugeroplysninger, passwords eller 
kortoplysninger for at bekræfte noget som helst. 

Du skal aldrig reagere på den slags mails.  
Hvis de truer med at lukke en konto, et kreditkort eller 
en adgang til et site, så tag det roligt. 
 
Er du i tvivl, så gå direkte på den relevante hjemmeside. 
Log ind og check om de har en besked eller advarsel 
til dig. 
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Selvfølgelig skal du sikre din pc 

 
Først og fremmest skal du holde dig alle de sædvanlige ting for øje:  

 
• Lad være med at åbne mærkelige vedhæftninger, selv fra folk du kender.  
• Lad være med at klikke på links i mails. 
• Hold dig væk fra mistænkelige hjemmesider.  
• Hold din antivirus opdateret.  

 
Men du skal også sørge for at gøre det svært for de kriminelle. 
 
• Hvis du bruger din pc med et login / konto, der har administratorrettigheder, er du modig 
• Lad være med at benytte links, som du får tilsendt. Start din browser og gå direkte til den 

hjemmeside du skal bruge. 
• Den største trussel mod din pc er dig selv 

 
Benyt en online antivirus som supplement: 
F.eks. : http://housecall.trendmicro.com/ som i øvrigt straks stiller videre til en secure 
webside: 
https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html 
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• Opsætning af webbrowser 
 

Slet data, når du lukker browseren 
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• Opsætning af webbrowser 
 

Slå blokering af pop op-vinduer til 
 
Sites, som du ikke 
kan undvære, bør du tilføje til sikker zone 
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• Opsætning af webbrowser 
 

   UNDGÅ TOOLBARS 
 
Det skal dog tilføjes, at enkelte Toolbars kan anses for at være en fordel, idet de supplerer 
en tjeneste, du allerede benytter. 
Eksempler på dette er Facebook Toolbar og Google Toolbar 
 
MyWebsearch, Startnow, Gameztar og Babylon er eksempler på særdeles uønskede 
Toolbars. 
 
Imidlertid skal man huske, at den grundlæggende funktionalitet i Toolbars er at skabe et 
loyalitetsforhold og at indsamle oplysninger om brugermønstre og besøgte sider. 
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• Gratis programmer 
 
Det er nemt at finde gratis programmer på internettet. 
 
Den gamle tanke fra 90’erne om, at man lavede et fikst program og derefter sendte det ud 
på nettet til gratis brug, er ved at være en saga blot. 
 
Du kan få et skrabet program eller en tidsbegrænset udgave gratis, men du skal så købe 
dig til alle funktionaliteter eller “evigt brug”. 
 
Alternativt, så kan du få et gratis program, som så skynder sig at medinstallere andet 
software. Det kan være suspekt software, men det kan også blot være såkaldt 
“sponsorsoftware”. 
 
Sponsorsoftware har ofte kun ét formål.  
At høste oplysninger om din brug af internettet. 
Toolbars er et typisk Sponsorsoftware, som ofte installeres med brugbar software for at 
gøre det mere legitimt eller mere “spiseligt”. 
Når Oracle i deres endeløse Java-opdateringer anbefaler Chrome, Yahoo og Toolbars, så 
er det ikke fordi de har vurderet, at det er godt. Det er fordi de får penge for at distribuere 
dette software. 
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• Gratis programmer 
 
Hvis du I installationsfasen får muligheden for “Hurtig Install (Anbefales)” eller 
“Brugerdefineret Install” (nogen gange kaldt “Avanceret”), så tænk på hvorfor det anbefales 
at gøre det hurtigt.  
 
Måske skjuler der sig en mulighed for at fjerne et flueben (eller sætte det), så man undgår 
at installere et ekstra program eller toolbar. 
 
Danmark har en lovgivning, som kræver, at man skal give sit samtykke for at installere 
ekstra sponsorsoftware. 
 
I de fleste andre lande er det lovligt at man aktivt skal vælge det fra. 
 
De fleste programmer er produceret ude af Danmark. 
 

                            Kulturinstitutionen 



• Mirakelkure 
 
• Tag dig i agt for ”gratis” software, der hævder straks at kunne speede din pc op. Mange 

programmer påstår, at din pc er døden nær, og at de vil bringe den tilbage til livet ved hjælp 
af dit Dankort/VISAkort/Mastercard.  
Undgå dem! 

• Tag dig i agt for telefonopringninger fra folk, der hævder at være fra Microsoft og som 
fortæller at de har opdaget, at din pc melder om fejl til deres server. 
Fortæl dem, at det forstår du ikke, fordi du ikke engang har en pc. Det plejer at 
forvirre dem. 
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• Uventede pop ops på en webside 
 
Det sker ofte, når man bevæger sig rundt på nettet, at éns browser pludseligt popper up 
med en uventet besked eller endda et nyt browservindue SELVOM man har aktiveret pop 
op blokering i sin browser. 
 
Dette skyldes at pop op blokering i browseren hovedsageligt tager sig af at blokere for 
ekstra vinduer når en side åbnes. 
 
Mange “pop ops” er I virkligheden “pop unders”, som åbnes ved hjælp af Javascript, Flash 
eller mere avancerede DHTLM-funktionaliteter. Og en del af dem har simulerede knapper 
for “Annuller”, som straks aktiverer eller sender videre, hvis man klikker på dem. 
 
Den sikreste metode til at lukke et aktivt uønsket vindue i Windows er at benytte ALT+F4. 
Nogle gange skal man dog helt ud i Joblisten for at lukke selve processen. 
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• Uventede pop ops på en webside 
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• Uventede pop ops på en webside 
 

Hvis du har svært ved at lukke en pop op med f.eks. 
ALT+F4, 
Så kan du benytte Joblisten: (højreklik på proceslinjen og 
vælg Jobliste) 
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• Men det er da kun pornosites og 
piratkopieringssider, der er “farlige” 

 
Det korte svar er Nej. 
Google’s Safe Browsing teknologi vurderer “millioner af URLs" dagligt, og i øjeblikket sættes 
der “flag” ved op til 10,000 websites om dagen. Mange af disse er legitime sites der er 
kompromitteret, siger Google. “Når vi detekterer usikre sites, viser vi advarsler i Google Search og i 
Web browsere." 
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• Opdateringer  
(Windows / Antivirus / Flash / Java) 

 
Sørg for at opdatere Windows hvis du ikke har Windows 10 med automatiske 
opdateringer.  
 
Check at din antivirus henter de nyeste opdateringer. Sørg for at køre en FULD skanning 
mindst én gang om måneden. 
 
Opdater din Flash Player jævnligt. Måske hver måned bør du hente en ny version direkte 
fra adobe.com (gå direkte til webstedet – brug ikke links) 
Husk at fjerne fluebenet fra den ekstra software og eventuelle toolbar de forsøger at 
installere samtidig. 
 
Opdater din Java jævnligt. Måske hver 14. dag bør du hente en ny version direkte fra 
java.com (gå direkte til webstedet – brug ikke links) 
Husk at fjerne fluebenet fra den ekstra software og toolbar de forsøger at installere 
samtidig. En ny feature gør automatisk Java forældet efter kort tid. 
Alternativt kunne du forsøge at fjerne Java. Hvis du støder på et program, som 
kræver Java, så kan du installere den. Skal du ikke bruge den, så lad være med at 
installere den. 
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Smart TV og Smart Fridge samt andre enheder med netadgang 
 

• En enhed med webadgang/Netadgang indeholder en pc med et styresystem. Den 
kan være nok så lille og primitiv, men den er modtagelig for de samme 
angrebsforsøg, som alle andre pc’er. 

• Forestil dig, at kameraet i dit TV i soveværelset (med internetadgang, kamera og 
Skype) aktiveres, uden at du ved det. 
 

Det bedste forsvar er, at man kun benytter fastnet til en sådan enhed. Så kan man hive 
netværkskablet ud, når man ikke bruger det. 
Eller man kan deaktivere WiFi på enheden, når man ikke bruger denne facilitet. 
 
Producenterne sørger selvfølgelig for at deres produkt er så sikkert som muligt. I 
teorien, men virkeligheden er noget andet. Ofte skal du selv sørge for at opdatere 
software på enheden. Gør det. 
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Cloud (eller Skyen) 
 

• Ordet benyttes ofte som en metafor for internettet. 
• Benyttes også i forbindelse med særlige tilbud om applikationer på nettet, 

dataplads på nettet eller services på nettet. 
 

De fleste vil nok referere til OneNote, SkyDrive, iCloud, Dropbox, EverNote og lignende 
services. 
 
Er de sikre? OK ja. De er lige så sikre, som man kan gøre dem, når det drejer sig om at 
beskytte data inden for rammerne af de betingelser, man “hakker af” som læst (hvor 
mange læser dem egentlig?) 
 
Kun Microsoft (og dermed OneNote og SkyDrive) har skrevet under på at overholde 
den danske databehandlingslovgivning. 
 
Du kan sagtens benytte de andre, men tænk over, hvad du propper i dem. 
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Men bibliotekets pc’er er da i hvert fald sikre? 
 

 
Det ville være dejligt at kunne svare “Ja”, men sandheden er, at de ikke er sikrere end 
den sidste bruger lige før dig selv. 
Alle biblioteker forsøger naturligvis at sikre deres pc’er så godt som muligt, og vores 
pc’er er da også rimelig godt beskyttet. Men der er ingen garantier vi kan give. 
At benytte en offentligt tilgængelig pc til f.eks. Netbank er ikke en god ide. 
 
SOM MINIMUM BØR DU GENSTARTE PC’EN FØR DU BRUGER DEN TIL FØLSOMME 
TING. 
 
OG DU BØR ALTID LUKKE BROWSERVINDUER OG GENSTARTE PC’EN, NÅR DU 
FORLADER DEN. 
 
Skal du bare skøjte rundt på internettet er der ingen grund til genstart.  
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Administrator contra Bruger på pc’en 
 

Vi hører ofte klager fra vores brugere, når Java endnu engang kræver en opdatering, og man kun 
får lov til at opdatere, hvis man har et administrator password. Og dét har vores brugere 
selvfølgelig ikke. 
 
Man kan diskutere, om det er forkert af biblioteket, at almindelige brugere ikke har adgang til at 
opdatere Java eller om det er Oracle, der har lavet et dårligt produkt, når de kræver, at der skal 
gives administratorrettigheder for at installere. 
 
Biblioteksbrugere har ikke adgang til Administratorrettigheder fordi det giver adgang til at  
• deaktivere antivirus, 
• ændre i Firewall 
• slette systemprogrammer 
• ændre systemfiler til nye kompromitterede versioner 
• installere spionsoftware, virus, hackersoftware, ikke-testede programmer 
• aflure andre brugeres NemID, passwords, brugernavne, logins, mails 
 
Og ALLE ovennævnte muligheder kan foretages helt automatisk UDEN at brugeren aner, at det 
sker. F.eks. fra en kompromitteret webside. 
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Jeg har alligevel ikke noget hemmeligt på min private pc 
 

Hvis du stadig mener, at ovenstående påstand er en gyldig grund til at “tage det 
roligt”, så tænk på, at man ved hjælp af ét eneste suspekt program kan gøre følgende: 
 
• Overtage kontrollen med din pc, SAMTIDIG med at du selv bruger den 
• Åbne din pc’s firewall og ændre således at nyt suspekt software kan få adgang 

uden din kontrol 
• Benytte din pc som lager for børneporno 
• Bruge din mail til at sende virus og andet godt til hele verden 
• Aflure din kode til Netbank 
• Aflure din kode til eBoks 
• Stjæle opysninger nok til at misbruge din identitet 
• Bruge din pc som en del af et hackernetværk 
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Jeg kan ligesågodt slukke min pc og afbestille mit internet 
 

Det burde ikke være nødvendigt. 
 
Tænk over hvordan du bruger internettet 
Husk at bruge forskellige passwords til forskellige sites 
Husk at opdatere antivirus og styresystem 
 
Lad være med at tro, at “det sker ikke for mig” 
 
Min egen personlige favorit er, at jeg ALDRIG åbner vedhæftede filer, der ikke direkte 
har med arbejde eller privat kommunikation at gøre.  
Alle disse mails med “prøv at se denne joke”, “Se det her seje billede”, “Det her 
program er sejt”. 
Jeg ignorerer dem og sletter dem med det samme. Hvis jeg skal have noget fra 
internettet, så finder jeg det selv. 
Eller sådan burde det være. Men virkeligheden er selvfølgelig et kompromis mellem 
paranoia og en realistisk risikovurdering. 
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Jeg kan ligesågodt slukke min pc og afbestille mit internet 
 

Det burde ikke være nødvendigt. 
 
Tænk over hvordan du bruger internettet 
Husk at bruge forskellige passwords til foreskellige sites 
Husk at opdatere antivirus og styresystem 
 
Lad være med at tro, at “det sker ikke for mig” 
 
Min egen personlige favorit er, at jeg ALDRIG åbner vedhæftede filer, der ikke direkte 
har med arbejde eller privat kommunikation at gøre.  
Alle disse mails med “prøv at se denne joke”, “Se det her seje billede”, “Det her 
program er sejt”. 
Jeg ignorerer dem og sletter dem med det samme. Hvis jeg skal have noget fra 
internettet, så finder jeg det selv. 
Eller sådan burde det være. Men virkeligheden er selvfølgelig et kompromis mellem 
paranoia og en realistisk risikovurdering. 
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Jeg kan ligesågodt slukke min pc og afbestille mit internet 
 

Det burde ikke være nødvendigt. 
 
Tænk over hvordan du bruger internettet 
Husk at bruge forskellige passwords til foreskellige sites 
Husk at opdatere antivirus og styresystem 
 
Lad være med at tro, at “det sker ikke for mig” 
 
Min egen personlige favorit er, at jeg ALDRIG åbner vedhæftede filer, der ikke direkte 
har med arbejde eller privat kommunikation at gøre.  
Alle disse mails med “prøv at se denne joke”, “Se det her seje billede”, “Det her 
program er sejt”. 
Jeg ignorerer dem og sletter dem med det samme. Hvis jeg skal have noget fra 
internettet, så finder jeg det selv. 
Eller sådan burde det være. Men virkeligheden er selvfølgelig et kompromis mellem 
paranoia og en realistisk risikovurdering. 
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Det er ligesom, når du færdes i trafikken. 
Du kan se til højre og venstre, overholde 

vigepligter, holde tilbage for rødt 
og følge alle regler i færdselsloven. 

 
De mest berømte “sidste ord” er: 

Åh nej! En bus 
 

Derfor skal du da ikke holde dig inden døre. 

                            Kulturinstitutionen 



 
 
 
 
 
 

• www.license2share.dk 
 
• https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/sikker-naar-du-klikker 
 
• www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=RdU--d46D80 
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Kan du se ironien? 
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WiFi sikkerhed derhjemme? 
 
Jeg vil anbefale at man logger sig på sin router via sin webbrowser. I 
adresselinjen skriver du 192.168.1.1 og trykker Retur (på enkelte systemer er 
det 192.168.10.1). 
Så skulle du gerne få en indlogningsside til din internetrouter. Password står 
på en lille label på routeren. 
Første regel er at ændre standard password til noget andet. 
 
Dernæst skal du finde frem til WiFi/trådløst netværk opsætningen. 
WPA2 er fin – WPA2-AES er finere. 
Brug en lang adgangskode. Gerne mindst 16 karakterer.  
Så er det slut med at naboerne bruger dit trådløse netværk. 
 
Hvis du vil have ekstra sikkerhed, så skal du finde MAC-adressen på dine 
trådløse enheder. De adresser lægger du så ind i et MAC-filter på routerens 
opsætning. Og så giver du KUN adgang til de MAC-adresser, der står i listen. 
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De vigtigste råd 
 

Det er dig og din antivirus, der vurderer risikoen – ikke en tilfældig popup fra en internetside. 
 
Moderne webbrowsere (Firefox, Chrome, Edge og Internet Explorer) har indbyggede kontroller, 
som hjælper dig. En advarsel fra browseren om, at en webside er bekymrende skal absolut ikke 
ignoreres. 
 
Nysgerrighed er hackernes vigtigste hjælpemiddel – næst efter frygten for at miste adgang eller 
data. Det er derfor de lokker med penge eller truer med at lukke for din mail eller bank. 
 
Hvis du svarer på en mail, som tilbyder dig et større pengebeløb for at hjælpe med at frigive en 
masse penge I en udenlandsk bank, så bliver du snydt og taber penge. 
 
Sørg for at holde dine systemet opdateret. 
 
På iPhone og iPad kan du undlade en antivirus fordi de programmer, du kan få via AppStore er 
blevet forhåndskontrolleret af Apple. 
ALLE andre enheder på nettet (Wifi, Bluetooth og fastnet) SKAL have et antivirusprogram. 
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Så hvad er konklusionen? 
 

Først og fremmest så er der faciliteter i dit styresystem, din internetrouter og din antivirus, som i 
vid udstrækning hjælper dig med at undgå problemer. Groft set kan man sige, at det tager ca. 95 % 
af alle trusler, inden de bliver et problem. 
 
Din adfærd er med til at sikre dig yderligere. 
 
Sørg for at opdatere styresystem, sikkerhedssoftware og flash/java 
Det tager yderligere 4 %. 
 
Hvis du så  
1. lader være med at klikke på links i mails,  
2. sletter mails, du ikke mener, du skulle have,  
3. lader være med at installere alle mulige smarte programmer, du finder på internettet og 

holder dig til anerkendte leverandører (kan ofte findes via datatidsskrifter),  
4. undlader at reagere på de advarsler, du tit ser på websider og IKKE MINDST  
5. lader være med at tro på folk, der uopfordret fortæller dig, at din pc melder fejl til dem… 

 

Så er du på rundt regnet 99,8 %  
 

Og så er risikoen pludselig lavere end risikoen for at at blive ramt af en tagsten. 

                            Kulturinstitutionen 



 
 
 

HUSK AT LAVE BACKUP 
AF DINE DATA 

 
Min anbefaling er, at du kopierer alle dine dokumenter og 
andre typer datafiler over på en ekstern harddisk, som du 
så kan frakoble og opbevare et sikkert sted.  
 
Du har så filerne BÅDE på din pc OG på den eksterne 
harddisk. 
 
Skulle din pc så blive hacket, stjålet eller dø på anden vis, 
så har du stadig dine data. 
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