Luk ned for truslerne:

Beskyt
din telefon
mod virus
Det er ikke længere kun på pc’en, at du skal holde
øje med farlige filer. Hackere har også fået øjnene
op for smartphones, og så kan det være en rigtig
god idé med et sikkerhedsprogram på telefonen.
overblik
sværhedsgrad

Let
Middel
Svær
for enheder med

Android
det skal du bruge

Din smartphone med
Android
Internetforbindelse
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martphones er så småt
ved at blive fast inventar hos de fleste, og det
er efterhånden svært at opstøve en simpel mobiltelefon, der ikke har et hav af
funktioner. I takt med den
stigende popularitet har
programmører uden rent
mel i posen fået øjnene
op for at lave ondartede filer som virus og malware
skræddersyet til smartphones. Der er stadig langt flere trusler mod din computer,
men mængden af malwarefiler rettet mod smartphonen stiger i øjeblikket markant. For at holde truslerne
for døren er et antivirusprogram til telefonen en glim-

rende idé, og firmaet Avast
har lavet en udgave, der bestemt er anbefalelsesværdig. I flere år har de tilbudt
en gratis løsning til computere, og det kan Androidbrugere med en smartphone
eller tavle-pc altså også få
glæde af nu.
Sidder du nu med en
iPhone eller en Windows
Phone og får sved på panden, fordi Avast Mobile Security ikke findes til netop
din telefon, så er der ingen
grund til panik. Android er
nemlig langt mere udsat
end konkurrenterne, fordi
styresystemet er mere åbent
og findes på 80 procent af
alle verdens smartphones,

hvilket betyder mange potentielle mål for en it-tyv. I
modsætning til iOS og Windows Phone kan Androidbrugere også hente apps
på hjemmesider uden for
Google Play, og det øger risikoen for, at telefonen bliver inficeret. I app-butikkerne bliver alle programmerne tjekket, før du kan hente
dem, så det er næsten umuligt at smugle farlige filer
ind på den måde.
Holder du dig til at hente
apps fra Google Play, er du
allerede godt på vej til en
sikker telefon, men hvis du
gerne vil holde ubudne gæster helt væk, så viser vi her,
hvordan du gør.

Af Mathias Alsted Flinck. Foto: Shutterstock /Julien Tromeur.

AVAST
Søg efter “Avast” i Google Play
Butik eller scan QR-koden herunder.
Hold din smartphone fri for farlige
filer med et antivirusprogram.
systemkrav

Android
Sprog

Engelsk
Hent app’en ved
at scanne denne
QR-kode.

Hent Avast
til telefonen
Først skal du hente app’en fra Androids programbutik, hvor du kan finde alle slags programmer til
din telefon eller tavle-pc. Avast er gratis og har de
vigtigste sikkerhedsfunktioner til din telefon, men
du kan senere vælge at opgradere til en betalingsversion med blandt andet udvidet backup og mulighed for at låse apps og blokere reklamer.

2

3

4
1

Åbn telefonens menu. Her
skal du finde og trykke på
applikationen Play Butik 1 , der
har en indkøbspose med en farvet trekant som logo.

1

I Googles programbutik skal du
starte med at søge efter programmet. Det gør du ved at klikke på forstørrelsesglasset 2 i værktøjslinjen, som du
finder øverst i skærmbilledet.

2

5

Når du har trykket på forstørrelsesglasset, dukker en søgemenu frem. Her søger du efter
avast 3 . Vælg avast mobile security 4 , når forslagene dukker op.

3

6

7

Nu dukker en hel liste af sikkerhedsprogrammer op, og
her vælger du Avasts Mobile Security & Antivirus 5 , der gerne skulle
ligge øverst.

4

Her kan du læse lidt om programmet, og så trykker du
blot på INSTALLER 6 . Herefter skal
du bekræfte, at du vil hente app’en,
ved at trykke på Accepter.

5

Første gang du åbner Avast,
skal du godkende licensen
og vælge udgave. Først klikker du
på Accept og dernæst vælger du
Stay Free 7 .

6
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Scan
din telefon
1

Når du har hentet Avast,
kan du gå i gang med at
scanne din telefon efter
farlige filer. Scanneren kan
kigge både apps og hukommelseskort igennem for
inficeringer, så du får bugt
med alle typer angreb.

2

3

4

Start med at åbne Avast, som
du finder i din menu. Når programmet er åbnet, trykker du på
det øverste punkt i hovedmenuen,
Virus Scanner 1 .

1

Nu vælger du, hvad du vil scanne, ved at sætte flueben i de sorte kasser. Det kan både være apps 2
og telefonens hukommelse 3 . Derefter trykker du på Scan now 4 .

2

6

5

7

Scanningen kører derefter
på fuldt drøn, og hvis der
bliver fundet farlige filer, vil der
være en rød boks med et antal
problemer 5 .

3

Finder Avast problemer på
telefonen, vil du efter scanningen have mulighed for at løse
dem. Her klikker du på den røde
knap med teksten Resolve all 6 .

4

Programmet spørger
efter tilladelse til at slette
hver enkelt virusfil, der bliver
fundet. I disse vinduer skal du
trykke på Yes 7 .

5

Scan
automatisk
1

Vil du løbende holde din
smartphone fri for snavs i
programmerne, kan du også
indstille Avast til at scanne
på bestemte tidspunkter. Du
kan både vælge, hvilke dage
og hvornår på dagen scanningerne skal foregå.

2

I startmenuen trykker du igen på den
øverste knap i hovedmenuen, der har navnet
Virus Scanner 1 .

1
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Sæt nu hak i kassen til højre
for Automatic Scan 2 . Det
aktiverer automatisk scanning, og
du får mulighed for at vælge, hvornår den skal køre.

2

4

3
6

5

Vælg først, hvilke dage du vil
scanne din telefon. Du kan vælge
lige så mange dage, du vil, ved at trykke
på dem. Dagen er valgt, når feltet er sort
med en lille orange pil 3 .

3

Indstil det tidspunkt, som virusscanningen skal køre, ved at klikke
på 00:00 til højre for Time. Træk de to
tal 4 op eller ned for at ændre klokkeslættet. Klik derefter på Udført 5 .

4

Opdater
din scanner

Nu er din automatiske scanning
gjort klar. Vi har valgt at scanne
mandag, torsdag og fredag kl. 22:56 6 ,
men indstillingen kan altid ændres, hvis
der skulle være behov for det.

5

1

2

Hvis du vil være sikker på, at du
altid får has på selv de nyeste
typer af virus og malware, så skal
du sørge for at holde Avast opdateret. Du kan også vælge at lade
programmet opdatere automatisk,
så du er sikker på, at du altid har
den nyeste version.

3

Tryk på de tre prikker 1
øverst i skærmens højre hjørne. I den lille menu, som dukker
op, trykker du på den øverste
knap, der hedder Updates 2 .

1

4

5

Vælg, hvilken forbindelse Avast
må bruge til at opdatere. Du kan
vælge trådløst net 3 , 3G-mobildækning 4 eller roaming 5 (sidstnævnte
kan give en stor udlands-mobilregning).

2

6

8

7

Hvis du vil lade Avast opdatere automatisk, sætter du
flueben til højre for Automatic
updates 6 . Tryk derefter på
Check for updates now 7 .

3

Avast søger nu på internettet efter
en opdatering, som vil blive installeret med det samme. Når installationen
er færdig, får du beskeden You have
the latest version 8 .

4
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Lås
dine apps

2

En rigtig smart ting i Avast er, at
du kan låse bestemte funktioner
eller programmer på telefonen
med en adgangskode. Så kan
hverken hackere eller lommetyve få fingrene i dine sms-beskeder eller feriebilleder, hvis
uheldet en dag skulle være ude.

1

Vælg det lille indstillingspanel i
øverste højre hjørne 2 , og tryk
derefter på Password type i det næste
vindue, så du får mulighed for at vælge
den adgangskode, du ønsker.

I Avasts startmenu
skal du vælge Application Locking 1 , der ligger som fjerde funktion fra
toppen.

1

2

3

4

5

6

Avast! PIN 3 er en traditionel talkode. Gesture password 4 er en
kode, hvor du tegner en streg mellem ni
punkter, og text password 5 er en traditionel adgangskode i tekst.

3

Vi har valgt et text password og
skal nu skrive et kodeord på minimum fire tegn. Tryk derefter på pilen
med en smiley 6 og så på OK. Tast nu
din nye kode, og tryk igen på OK.

4

Du kan nu vælge, om du vil låse
dine applikationer i et bestemt
tidsrum eller på bestemte dage. Her er
fremgangsmåden, som da vi indstillede
den automatiske virusscanning.

5

7

9

8

Når du har indstillet adgangskoden og eventuelt tidsbegrænsningerne, skal du vælge, hvilke apps der
skal låses. Tryk derfor tilbage på det lille
Avast-logo 7 i øverste venstre hjørne.

6
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Her får du en liste over alle telefonens apps. Vi vil fx gerne låse for
vores billeder og vores beskeder. Tryk i
den sorte boks ud for dem 8 , tast dit
kodeord, og tryk så på OK.

7

Når der er et grønt flueben i kassen 9 , er programmet låst med
den valgte kode. Hvis du vil fjerne låsen
igen, sletter du bare fluebenet med et
enkelt tryk på kassen.

8

Bloker opkald
og sms’er

Sikker telefon
uden antivirus

I de seneste år har der været flere fupsager med falske Microsoft-medarbejdere
og andre, der prøver at snyde penge ud
af dig. Enkelte gange er det også foregået
per sms, og det kan derfor være smart at
blokere nogle af de numre, som er kendt
for at være falske. Telefonnummeret
36967975 er fx kendt som et fupnummer.

For Windows Phone-telefoner og iPhones er tyveri en
større trussel end virus. Vil
du beskytte indholdet på
telefonen mod tyve, så er
der et par gode tips her.

iPhone

2
4

3

1

Næsten nederst i startmenuen finder du SMS
and Call Filter 1 , som du åbner med et tryk. Tryk herefter
på Create a new group.

1

Giv gruppen et navn, fx
Farlige Opkald 2 , og vælg
herefter, om det skal gælde indgående opkald (Call 3 ), beskeder
(SMS 4 ) eller begge dele.

2

5

Nu skal du vælge, hvilke numre du
vil spærre, og det gør du ved at
trykke på Group members 5 , hvorefter du trykker på knappen Add a new
group member.

3

Det første og bedste tip til enhver
iPhone-ejer er at
oprette en tastaturlås. Så skal du
taste en firecifret
pinkode, hver
gang telefonen
skal åbnes. Låsen
finder du under
Indstillinger,
Generelt og Lås
med kode. Bluetooth kan også være en bagdør på klem til din telefon,
så sluk for Bluetooth-forbindelsen, når du ikke skal bruge den. Så holder batteriet
også strøm i længere tid.

6

Du kan vælge et specifikt telefonnummer ved at trykke på Custom
number 6 , taste nummeret og trykke
på OK. Hvis du vil tilføje flere numre, så
gentag trin 3 og 4.

4

Windows
Phone
Har du en Windows Phone, bør
du låse den med
en tastaturlås
med en personlig
pinkode. På en
Windows-telefon
kan du slå den til
under Indstillinger, låseskærm
og Adgangskode.
Har du ingen kode på din telefon, og den bliver stjålet,
kan du tilføje en på Windows Phones hjemmeside.
Her kan du også spore telefonen, hvis den bliver stjålet.
Læs mere her:
www.windowsphone.com
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