
Tjek din IT-sikkerhedTjek din IT-sikkerhed
Det er altid en god idé at teste din sikkerhed. Måske du har installeret antivirusprogram, et anti-malware 
program, og andre tiltag, men svagheder i systemet består også af ikke- opdaterede programmer, manglende 
opdatering af dit styresystem osv.

Her fortæller jeg om mulige sikkerheds-tjek du kan udføre ganske gratis.

Kontroller din mail-konto
Hvis du har mistanke om din mail har været udsat for et hack, kan du besøge nedenstående side, skrive den 
mail-adresse du mener er kompromitteret og se resultatet. 

’Have I been pwned!’ indeholder mere end 4,7 millioner kompromitterede konti, blandt andet fra store 
selskaber som MySpace, Adobe, og LinkedIn.

Når du har undersøgt selve kontoen, bør du undersøge, om dine kodeord er sikre nok. Der 
findes et hav af muligheder til dette, men du skal naturligvis vælge en med sikker forbindelse 
(HTTPS).

Min favorit til dette, er ’How Secure Is My Password?’. Her kan du indtaste dine kodeord et ad 
gangen og se, hvor længe en hacker vil være om at knække din kode.

Tjek dine sikkerhedsprogrammer
Lad ikke en malware infektion være første tegn på et sikkerhedshul. Der findes en organisation, der har 
specialiseret sig i at finde huller i systemet. Anti Malware Testing Standards Organisation (AMTSO) 
kontrollerer og afslører evt. potentielle svagheder i systemet.

Undersøgelsen består af sekst test, hvoraf fire indebære download af filer, som din computer skal
identificere og automatisk blokere. Filerne er naturligvis ikke ondsindede, men er kodet til at 
blive betragtet som sådan. 

Med til sikkerheden er tjek af din Firewall. Systemets første forsvar mod ubudne gæster vil altid 
være afvisning af forsøg på indtrængen eller forsøg fra hackere, at finde porte, der ikke burde 

være åbne.

Til dette formål anvendes en såkaldt portscanner. GRC ShieldsUP er en sådan, hvor samtlige 
porte forøges gennemtrængt. 

Hvordan står det til med dine tilføjelser (add-ons) i din browser? Fungerer de eller er de blot til 
pynt?

Det kan Qualys BrowserCheck afsløre for dig. Den registrerer om nogle af dine tilføjelser er forældede og 
naturligvis for andre svagheder. Når testen er gennemført, kan du vælge at trykke på knappen ’Fix’ for at rette 
evt. fejl eller vælge programmet skal opdatere tilføjelser til nyeste version. Ganske smart!

Facebook har også mulighed for at tjekke sikkerheden. Du kan blandt andet få oplyst, om du fortsat er logget 
ind på din profil, selv om du burde være logget af. Samtidig får du muligheden for at øge sikkerheden, blandt 
andet ved at få login-advarsler tilsendt på din telefon. Du kan prøve muligheden her.
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https://haveibeenpwned.com/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhome.php%3Fsecurity_checkup%3D1
https://browsercheck.qualys.com/
https://www.grc.com/shieldsup
https://www.amtso.org/
https://howsecureismypassword.net/
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