God håndhygiene er ikke nok
for å beskytte seg mot virus.
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En ønsker selvsagt ikke at noen
skal få anledning til å drive hærverk på maskinen. Derfor er det
nødvendig å beskytte seg. Når en
kjøper en PC, følger det ofte med
en virusbeskyttelse som varer i tre
måneder. De mest kjente antivirusprogrammene er Norton, Nor-
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man eller McAfee. Etter at bindingstida er utløpt er det bare
å åpne lommeboka.
Men det finnes flere gratis
antivirusprogrammer. Et av
dem er AVG AntiVirus et annet er Avast. De har en strippet
versjon som er gratis.
Flere banker tilbyr kostnadsfri virusbeskyttelse. Sparebank1s avtale med Norman
avsluttes til nyttår, mens DNB
fortsetter sin avtale om gratis
virusprogram for nettbankkunder.

Microsoft har et eget gratis antivirusprogram som får
skryt blant fagfolk. Det heter
Microsoft Security Essentials,
men finnes ikke for mac-brukere.
Mac-brukere er sjeldnere utsatt for virusproblemer. Det
finnes færre macer i verden,
og de som utvikler virus har fokus på Windows. Men den virusfrie tida er over. I april 2012
ble 700 000 macer infisert av
et virus.
En oversikt over ulike sikkerhetsprogrammer finner du på
siden www.norsis.no under
valget «sikkerhetsverktøy».
Det gir ikke bedre sikkerhet å
kjøre flere ulike virusprogram.
Stort sett vil de da bare ødelegge for hverandre og gjøre at
PCen jobber saktere. a

Kjekt å bruke

Noen påstår at det nærmeste
mennesker har klart å skape liv, er
datavirus. Uansett hva slags «liv»
viruset er, så er det en pest og en
plage en må beskytte seg mot.
Store norske leksikon på nettet
forklarer fenomenet slik: «Datavirus er program som selv er i stand
til å kopiere og spre seg for å øve
hærverk mot PCer og datanettverk, vanligvis i form av ondsinnet kode gjemt i tilsynelatende legitime datafiler.»
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