Benga’s IT-hörna
15 Gratisprogram som gör din dator bättre:
Spybot Search & Destroy
(www.safer-networking.org/sv/download/index.html )
Stoppar spionprogram i realtid alltså samtidigt som du har datorn igång och är på
internet. Det tar även bort spyware som redan installerats på din dator. Erbjuder ett
bra skydd.
Spyware Terminator
(www.spywareterminator.com/ )
Stoppar spionprogram redan när de försöker infektera din dator. Gör automatiska
uppdateringar.
Microsoft Defender
(www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/default.mspx )
Microsofts egna program. Det skyddar mot spyware, stoppar popupreklam och
hindrar även annan farlig programvara.
SuperAntiSpyware
(www.superantispyware.com/ )
Söker igenom din dator och kan upptäcka spyware och adware, men också vissa
virus och trojaner.
Ad-Aware
(www.lavasoft.nu/ )
En klassiker som finns i gratisversion att ladda ner. Hittar spionprogram som redan
installerats på din dator.
Avast Home Edition
(www.avast.com )
Virusprogram som i de senaste versionerna även har skydd mot spionprogram.
Söker igenom datorn när den sätts igång.
Avg Anti-Virus
(www.grisoft.com )
Antivirusprogram som skyddar användaren mot spionprogram och virus.
ZoneAlarm
(www.zonealarm.com )
Brandvägg som skadar mot virus och eventuella hackare.
Kan köpas men det finns också en gratisversion.
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Autoruns
(technet.microsoft.com/sv-se/sysinternals/bb963902(en-us).aspx )
Autoruns kontrollerar vilka program som startar automatiskt samtidigt som din dator.
Dessa program slöar ner både din start och datorns prestanda i allmänhet. Rensa
bort de program du inte behöver.
Ccleaner
(www.ccleaner.com )
Raderar onödiga filer från datorn. Kan rensa i Windowsregistret och plocka bort
temporära filer, och tömma cacheminnet. Kan ta en backup av det gamla registret så
att du kan återgå till det om något går fel.
Advanced WindowsCare Personal
(www.iobit.com )
Förbättrar datorns prestanda genom att rensa i datorns registerfil. Kan även spara
backup på registret.
Glarysoft Registry Repair
(www.glarysoft.com/gu )
Rensar också i registerfilen vilket gör datorn snabbare. Kan även spara backup på
registret.
Speedefrag
(www.vcsoftwares.com )
Defragmenterar hårddisken och organiserar alltså datorn och sorterar informationen,
vilket gör den snabbare.
Dacris Benchmarks
(www.dacris.com )
Ett program som mäter datorns prestanda i de olika delarna. Installera före du gör en
systemrensing för att se hur mycket snabbare datorn blivit.
Revo Uninstaller
När du vill avinstallera ett program kan det finnas kvar filer - trots att du använt
kontrollpanelen. Då kan du använda Revo som raderar alla filer som har med
programmets installation att göra.
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