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«Utpressing»



Datavirus, 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. Kode som er i stand til å spre seg 
selv fra en datamaskin uten å gå veien om e-post, kalles en orm. Ormer 
spres gjerne ved å utnytte sårbarheter i programvare på både servere og 
PCer. Trojanske hester, eller trojanere, er ondsinnede programmer som gir 
seg ut for å være ufarlige; de sprer seg ikke selv og regnes derfor strengt 
tatt ikke som virus.

Store norske leksikon

Datavirus



 De fleste datavirus spres gjennom

 vedlegg i e-post

 falske og/eller ondsinnede nettsider

 infiserte programmer

 infiserte eksterne medier (minnebrikker, disker, cd eller dvd)

 sosiale medier

 fra enhet til enhet i et nettverk (ref Wanna dekrypeteringen) 

Datavirus «bærere»



 Hold alltid enhetene dine, PC, nettbrett og smarttelefon, oppdatert

 Minsker risiko for tap av data, id-tyveri og virus

 Sikkerhetskopier viktige data, bilder, dokumenter, e-post, …

 Ta vare på aktiveringskodene for operativsystemet, dvs. Windows, iOS, 
Office og andre lisensierte programmer som er viktige for deg

  Dette gjør det enklere å rekonstruere enheten hvis noe skjer.

Forbyggende aktiviteter



 Sjekk faktisk avsender av en e-post

 Sjekk alltid hvilken nettadresse som står i adressefeltet i nettleseren din 
og den faktiske nettadressen som en lenke peker til på en nettside eller i 
en e-post.
 Stikkord -> PC: musepeker, Nettbrett: pek og hold

 Dersom du får en e-post med en lenke til en side der du blir bedt om å 
oppdatere informasjon: åpne en ny flik, logg deg på slik du normalt gjør.
 Stikkord -> HTTPS kryptering, fisking (phising), kryllisk alfabet -> Chrome, 

Firefox, Opera

Noen «enkle» forholdsregler

http://nordea.no/
http://www.dinside.no/data/ma-vi-snart-bare-slutte-a-klikke-pa-lenker/67504766

