
Säkerhet på nätet

Virusskydd:
- Windows egen Defender (gratis)
- Norton och F-secure (kostar, de mest kända)

Säkra webbsidor: (hänglås och efter http ett s)

- 

Använd Edge webbläsaren när du skall betala någonting på nätet och 
ställ in den så att historiken töms när du stänger webbläsaren.
Du kan också ändra webbsökaren till inkongnitoläge .Sidor som visas på 
flikar i inkognitoläget försvinner från webbhistoriken, från dina cookies och
från sökhistoriken när alla inkognitoflikar har stängts. Alla filer som du 
laddar ned eller bokmärken som du skapar sparas.
Du behöver Google Chrome webbläsaren för många saker tex 
översättning

Öppna inga bilagor på e-posten om ni inte vet vad det är, 
det gäller också era bekanta kontakter.

Vill ni vara anonym på nätet eller titta på alla program på yle arena 
när ni är utomlands.

- F-Secure Freedoom Vpn (kostar,den mest kända)

Putsa upp datorn: utforskaren>höger musknapp C:> 
diskrensning>markera alla>ok

Stoppa alla onödiga startup program: höger musknapp  > välj 
aktivitets hanteraren>autostart>  inaktivitera alla onödiga startup program

Avinstallera program som ni inte använder eller som är 
tidsbegränsade.

höger musknapp  >välj kontrollpanelen> program> avinstallera 
det program ni önskar

Lösenord: exempel på lösenord,Larsmo€$. Spara alltid er inloggning
och lösenord i ett häfte så att ni hittar dem.



Användbara program i windows 10:

Ett office program: Ms Office 2016 kostar ca 130€
LibreOffice gratis

Ett PDF program: Acrobat Reader gratis

Ett läsprogram: Adobe Flash Player gratis

Bildbehandling Adobe Photoshop Lightroom6 kostar ca 138€
Paint.Net gratis
Icecream Image Resizer gratis
Icecream Slideshow gratis

Krympta filer 7-Zip gratis

Andra intressanta program och tillbehör:
Google Earth, Tillbehör i Windows, Windows 
skanna app från Store, Skype, VLC-media 
player, Fonecta, uBlock

Moln tjänster: Dropbox, OneDrive (Microsoft), Drive (Google)

Andvändbara appar I Android telefon från Play butik  

Fonecta, ÖT, Ficklampa, Minska bilder, TomTom fartkamera, Here WeGo

Whats app,Solitaire,Bredbandskollen,PassAndroid,Endomondo, 

Adblock

Skadliga program du bör ta bort ur datorn

Reimage Repair, Alla 30 dagars test program, Ask Toolbar, Java
Winfixer, Antivirus monitor, Snap.do, McAfeen gamla versioner
Internet Explorer, Itunes, Babylon Search Toolbar, Realplayer


