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Sikker på NETTET K. Bernholm Hent PDF Når du døjer med virus, spam, hackere og alskens andre
fortrædeligheder på din pc, har du mest af alt brug for hurtig og forståelig hjælp til at få løst problemerne. Her

træder denne bog ind.

Bogen hjælper dig med at fjerne virus, spam og hackere fra din pc og dit hjemmenetværk. Den viser dig,
hvordan du kommunikerer sikkert på Internet, hvordan du passer på dine børn, når de surfer og chatter, og

hvordan du i det hele taget sikrer din pc.

Alle råd og forklaringer er skrevet uden teknisk it-snak. Det sidste, du har brug for, er uforståelige
redegørelser for, hvordan pc’er og Internet fungerer. Derimod får du i denne bog konkret og direkte hjælp til

at løse dine it-problemer.

Kræver løsningen, at du skal bruge ekstra programmer såsom antivirus fra Internet, får du grundig vejledning
i at hente og installere disse programmer på din pc. Samtlige programmer der benyttes i bogen er selvfølgelig

gratis.

Indhold
Kapitel 1: Sådan fjerner du virus, spyware, orme, bagdøre og andre ondsindede programmer fra din pc.

Kapitel 2: Du kan undgå uønskede reklamer i dit email-program på flere måder. Her får du hjælp med de to
bedste metoder.

Kapitel 3: Når du kobler hjemmets pc’er på Internet, tiltrækker du automatisk hackernes opmærksomhed. Læs
her, hvordan du holder dem ude, og hvordan du sikrer dit trådløse netværk.

Kapitel 4: Tør du bruge dit Dankort på Internet? Kan nogen begå kriminalitet i dit navn? Få svarene og
hjælpen i dette kapitel.

Kapitel 5: Børn chatter og downloader piratkopieret musik på nettet. Nogle gange lokkes de også til det, der
er værre. Men du kan passe på dem.

Kapitel 6: Hvis du nogensinde har mistet et dokument, eller ikke kan have din ting i fred på pc’en, er der
hjælp at hente på disse sider.
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