– Benga’s tekniska hörna
Varför behöver jag ett skydd mot virus- och spionprogram?
Att ha ett effektivt skydd mot virus- och spionprogram är idag en nödvändighet när
man är uppkopplad mot internet. Nya virus utvecklas i en allt snabbare takt och
sprids via nätet. Spionprogram är program som normalt inte hanteras av traditionella
virusskydd och dessa har blivit mycket vanliga. De sprids på olika sätt och om du
saknar skydd så kan de installeras och verka på din dator utan att du upptäcker det.

Vad är ett virus?
Ett virus är ett program som skapats för att störa, ändra eller förstöra funktionerna i
din dator. Ett virus kopierar sig själv till andra filer och kan, när det öppnas, ställa till
med mycket skada. Förutom tidigare kända virus som t ex Sobig.F och Sasser
kommer det ständigt nya virus. Virus kommer oftast in i en dator via e-post med
bilagor, via disketter eller liknande. Väl inne i datorn smittar det sedan systemfiler och
dokument. För vissa typer av virus krävs även brandvägg för att man ska vara
skyddad fullt ut.

Vad är ett spionprogram (spyware)?
Spionprogram är ett samlingsnamn på program som på ett eller annat sätt samlar
information om dina användarvanor och annan information som kan knytas till din
datoranvändning. Spionprogram utgör idag ett mycket irriterande inslag på internet
och man drabbas ofta utan att man märker det i samband med att man installerar en
programvara och genom att man besöker en webbsida.

Vad är en brandvägg?
En brandvägg fungerar på samma sätt som ditt hus, men på brandväggen heter det
portar istället för dörrar och fönster. Vid ett samtal med en annan dator öppnas en
eller flera portar. Under samtalets gång kommer paket in genom portarna. Paketen
innehåller den information som datorerna skickar mellan varandra. Medan datorerna
pratar med varandra kan en annan dator försöka skicka ett oönskat paket till dig.
Dessa paket filtreras bort av regler, vilka fungerar som myggnäten i fönstren.
Med en brandvägg förhindras intrång utifrån och du får godkänna de program som
ska kunna kommunicera ut från din dator. En brandvägg minimerar också kraftigt
risken för att din dator ska bli infekterad av nya s.k maskar eller andra virus som
sprids via nätverk.
En brandvägg måste alltid kompletteras med ett virusskydd, då brandväggen inte
oskadliggör eller tar bort virus, maskar, trojaner eller annan elakartad kod.
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