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Min vän Zippen och en brandvägg
Att vårt samhälle är sårbart på många sätt har vi alla tvingats att inse den
senaste tiden. Men mot sårbarheten i din dator kan du faktiskt göra en del
själv. Du kan installera skydd mot såväl virus som mot s k hackare som
försöker tränga sig in i din dator.
Tänk dig vilka obehagliga känslor du skulle få om en inbrottstjuv bröt sig in i ditt
hem och rotade runt bland dina tillhörigheter. Liknande känslor skulle du säkert
också ha om någon tog sig in i din dator
utan din vetskap för att hämta information
eller utnyttja den på annat sätt, vilket är
fullt möjligt så fort du surfar på Internet.
Idag när allt fler av oss använder bredband och är uppkopplade längre tider ökar
naturligtvis risken för att någon utomstående försöker att hacka sig in i din dator.
Det finns personer som fått sin bokföring
förstörd, sina bankcertifikat stulna eller
t o m en kraschad dator. Hur kan du då
skydda dig?

Brandvägg
En brandvägg ger dig kontroll över all trafik till och från din dator. Den stoppar
otillåten trafik från utomstående som försöker ta sig in för att hämta information
eller sabotera på något sätt. Brandväggen
stoppar även otillåten trafik från din dator.
Med hjälp av s k Trojanska hästar kan
nämligen en utomstående person få möjlighet att styra din dator. Det är därför
viktigt att du själv kan stoppa all trafik
som verkar konstig. Sedan jag installerade
en brandvägg är jag lite chockad över hur
många försök till intrång i min dator som
görs och som jag tidigare inte visste om.
Du får hela tiden själv bestämma om du
vill tillåta trafik till eller från din dator.
Du kan gratis hämta hem olika brandväggar på Internet:
ZoneAlarm
www.zonealarm.com
Tiny Personal Firewall
www.tinysoftware.com/sweden/pwall.php
Sygate personal firewall
www.sybergen.com/free/spf_download.htm
Jag har testat ett par och tycker nog
personligen bäst om ZoneAlarm. Den är
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enkel att installera och alla instruktioner
är relativt lätta att förstå.

Lösenord
Tänk på att inte spara dina personliga
lösenord och koder på din hårddisk utan
på en diskett eller annan säker plats. Har
du dina lösenord sparade på din hårddisk,
skulle en hackare kunna komma över dem
med förödande konsekvenser.

En Iomega Zip drive har diskar som
rymmer 250 MB. De fungerar som vanliga disketter, d v s du kan lägga över enskilda filer om och om igen. Med en CD-brännare måste du bränna om hela CD:n och
kan inte bara ta en enstaka fil, vilket kan
vara en nackdel många gånger. En CDskiva rymmer dock mer och är billigare
än en Zip-disk. Ett annat alternativ är en
Jaz drive med större kapacitet än en Zip,
men också dyrare. Vilket medium du väljer är inte det viktigaste, utan att du gör
backup till en god vana.
Jag har i flera år använt ”min vän Zippen” och känner mig därför inte alltför
stressad när datorn krånglar, som alla datorer gör då och då. Allt viktigt har jag lagt
över på Zip-diskar.

Virusprogram
Ett bra virusprogram är en självklarhet,
eller borde vara det i alla fall. Utan ett
sådant lever du farligt! De flesta virusprogram kan du köpa på Internet och för
de flesta får du betala, men det är väl
investerade pengar.
Följande program kan du ladda ner från
Internet:
Norton AntiVirus
www.symantec.com
Panda Antivirus
www.pandasoftware.com
McAfee Antivirus
www.download.macafee.com
F-prot Antivirus
www.complex.is

Fråga: Jag har tre olika arbetsböcker i Excel
enligt följande: Bok 1 länkar till Bok 2 som i
sin tur länkar till Bok 3. När jag öppnar Bok 1
och svarar JA på frågan om jag vill uppdatera länkar händer ingenting. Jag har länkat
genom att kopiera och sedan under Redigera, Klistra in special välja Klistra in länk. Kan
man inte göra på detta sätt?
Tacksam för svar!
Svar: Det går bra att länka på det sätt du
beskriver. Om du har formler inlagda och
ändrar i kalkylen, kommer dessa ändringar
att slå igenom även i de arbetsböcker som
du har länkat till.

Backup
För alla som arbetar på företag med servrar är backup inget problem. Men om du
sparar på en hårddisk är du lite naiv om
du struntar i att göra backup, d v s kopior på dina filer på en annan enhet än hårddisken. Tyvärr tror jag att många har den
alltför vanliga inställningen ”det drabbar
inte mig”. Ett virus, en hackare kan lätt
förstöra din hårddisk, ett åskväder likaså. Stäng alltid av datorn när det åskar
och skaffa dig en Zip drive eller en CDbrännare för att kunna göra backup på
ett enkelt sätt.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor skriftligen till Today Press
Datafrågor
Box 1413
751 44 Uppsala.
Du kan också faxa din fråga till oss på fax
018-15 02 10 eller e-posta på
redaktion@ds.todaypress.se
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