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1. Kør som standardbruger: 
Standardindstillingen i Windows 10 er at alle brugere som standard er tildelt Administratorrettigheder. 
Dette er et problem for sikkerheden da dette giver adgang til at alle programmer kan startes med admi-
nistrator rettigheder. Dette gælder også ondsindede programmer, som Malware og Ransomware.  

Hvis jeg søger på Kontrolpanel og klikker på Brugerkonti kan jeg se at jeg er tildelt Administrator som 
standard og kan derfor nemt komme til at eksekvere ondsindede programmer ved et uheld. 

Denne indstilling skal vi have ændret dette vil vi bruge Windows PowerShell til at ændre. Peg med mu-
sen på Windows ikonet nede i Venstre Hjørne (Startmenuen) og højreklik. I menuen der kommer frem 

vælger du Windows PowerShell (Admin), så starter Windows PowerShell op med rettigheder, som Ad-
ministrator.  
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I Windows PowerShell skriver du kommandoen: ”Net user Administrator /active:yes” og taster ”Enter”. 
Så skriver PowerShell at: Kommandoen blev udført.  

Dette betyder at Administrator Kontoen nu er blevet aktiveret. Det næste der skal ske i Windows Po-
werShell er at Administratoren skal tildeles et sikker Adgangskode. 

 Dette gøres ved at skrive følgende kommando: ”Net user administrator ”adgangskode”” Jeg vælger her 
adgangskoden: ”Aw10##%%” så kommandoen bliver ”Net user administrator Aw10##%%” og derefter 
trykkes på Enter. 

Administratorkontoen er nu aktiveret og tildelt end Adgangskode og kan derfor bruges til at godkende 
Administrative og Systemmæssige ændringer i Windows 10. Vi skal bare have det til at træde i kraft 
dette gøres vi ved at Logge af Windows 10. 

Med musen højreklikker du på Startikonet ned i Venstre Hjørne og i menuen der kommer frem vælger 
du ”Luk computeren, eller log af” >> Log af. 

Du kan nu se Administratorkontoen er aktiv ned i Venstre hjørne af Log In Winduet. Klik på Administra-
tor og log ind med Adgangskoden du har valgt. I mit tilfælde ”Aw10##%%”. Nu bliver brugeren Admini-
strator oprettet. Du skal igennem de sædvanlige bruger valg, sig nej til det meste og kør guiden igennem 
til Log on er gennemført. Administratorens Brugerprofil er nu oprettet. 

Log af igen og Log på, som dig selv. Det sidste vi mangler at gøre er at ændre din rettighed fra Admini-
strator til Windows Standardbruger. 

I søg skriv Kontrolpanel og vælg Brugerkonti.  
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 I Brugerkonti klikker du på ikonet 
Skift kontotype 

Dialogboksen skifter og du kan se 
den nu står i markeringen: Stan-
dard  

Teksten lyder: Standardkonti kan 
bruge de fleste programmer, der 
ikke påvirker andre brugere elle 
PC’ ens sikkerhed. (Se næste side) 
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Klik derefter på knappen Skift 
kontotype luk dialogboksen og 
Log af Windows. 

Log derefter ind igen og prøv at 
gennemfør en Administrativ 
funktion. 

Du vil nu blive afkrævet Admini-
stratorens Adgangskode i dialog-
boksen ”Kontrol af brugerkonti”: 

Jeg prøver at køre Programmet 
Win Aero Tweaker, som kan æn-

dre mange systemmæssige indstillinger i Windows 10 og bliver nu afkrævet Administrator Kontoens Ad-
gangskode før jeg kan fortsætte. 

Jeg har nu øget sikkerheden betragtelig og har stor set samme høje sikkerhed som i Linux/Unix hvor kun 

Root Superbrugeren kan gennemføre administrative ændringer, som påvirker Sikkerheden og stabilite-
ten af det pågældende Operativsystem. 

Det betyder også, at det kun er Administratoren der kan installere/afinstallere programmer, Ændre i 
sikkerhedsindstillingerne. Det øger faktisk den generelle sikkerhed i Windows 10 med ca. 90 %, har ek-
sperter fundet ud ad.   
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2. Sikre Adgangskoder: 
Når vi nu har oprettet en Adgangskode til Administratoren skal vi sikre os at den er sikker. I det hele ta-
get Adgangskoder vi bruger på Internettet skal være sikre.  

Vi skal heller ikke genbruge Adgangskoder vi har brugt før! Det er sikkerhedsmæssigt en dårlig ide. 

Til Websider som Google, Microsoft og Facebook med mere, kan vi med held bruge To Faktor godken-
delse, som vi kender det fra NemID. Til det brug kan det anbefales at installere Microsofts App: Micro-

soft Authenticator på din Mobiltelefon. App’ en findes til både Android og Apple. 

På Websiden: https://account.live.com/proofs/EnableTfa?mkt=da-dk kan du konfigurere og aktivere to 
faktor godkendelse til din Microsoft Konto hvis du ønsker det. 

Rådet for DIGITAL SIKKERHED: https://www.digitalsikkerhed.dk/sikre-adgangskoder har følgende råd til 
at bruge sikre Adgangskoder: 

• Adgangskoder bør mindst være 10 karakterer lange. Du bør vælge en adgangskode, der er lang 
nok. Der er ingen minimumlængde til adgangskoder som alle er enige om. Men grundet diverse 
teknikker til at bryde adgangskoder, bør du generelt benytte adgangskoder, der er et minimum 
på 10 til 14 tegn. En længere adgangskode ville være endnu bedre 

• Inkluder tal, symboler, store og småbogstaver, samt specialtegn. Det gør koden langt sværere 
at gætte 

• Brug ikke ord fra ordbogen. Enhver hacker vil starte med at gætte på ord for ordbogen, og med 
de rette værktøjer kan man gætte på hundrede af tusinde ord i sekundet. Hold dig derfor væk 
fra oplagte ”ordbogs-ord”, Egenavne, m.m. 

• Lær at huske. Brug en sætning som hjælper der med at huske dit password, fx kan ”Jeg elsker at 
spille fodbold” blive til ”JElskr@Spi11eF()db0Ld! 

• Genbrug aldrig adgangskoder. Når du vælger ny adgangskode, så vælg et, som er signifikant for-
skellig fra den sidste du valgte. Alt for mange vælger at skifte et enkelt tal eller tegn fortløbende. 
Det er nemt at gætte. 

• Brug en unik adgangskode for hver af dine konto. Alt for mange bruger samme adgangskode til 
alle deres konti og skifter dem sjældent eller aldrig. Har man gættet en, har man derfor gættet 
dem alle. 

https://account.live.com/proofs/EnableTfa?mkt=da-dk
https://www.digitalsikkerhed.dk/sikre-adgangskoder
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• Brug flere sikkerhedsfaktorer. Mange tjenester giver i dag muligheden for at benytte Flerfaktor 
godkendelse når du logger ind, som for eksempel Google og Facebook. Du kan få sendt end en-
gangskode over SMS, eller bruge Microsoft Authenticator Appen. To faktorer gør det yderst 
vanskeligt at bryde ind i dine Online Konti. 

• Brug en passwordgenerator. Mangler du fantasi, kan en ”password generator” hjælpe dig. Der 
findes adskillige online for eksempel https://www.random.org/passwords/ Find derefter på en 
sætning der hjælper der med at huske koden. 

• Brug en ”Passwordmanager”. En passwordmanager er et program, der kan holde styr på dine 
adgangskoder for dig og ovenikøbet skifte dem med jævne mellemrum. På denne måde kan du 
oprette komplekse unikke kodeord, uden at du behøver at huske dem alle. 

o Nogle mennesker bryder sig ikke om Passwordmanagere. Specielt fordi, at hvis man 
gætter hovedkoden, har man adgang til samtlige adgangskoder. Vi har dog fuld forstå-
else for, at det er yderst vanskeligt for de fleste, at huske mange forskellige komplekse 
adgangskoder. Vores vurdering er derfor, at det er langt mere sikkert at benytte en god 
Passwordmanager, end at bruge svage, gentagende adgangskoder på nettet, som alt for 
mange gør. 

o Passwordmanageren skal selvfølgelig altid have et stærkt password og flere af dem un-
derstøtter flere sikkerhedsfaktorer, som fingeraftryk, SMS-koder, m.m. Populærere tje-
nester er LastPass, Dashlane, m.m.  

o Skriv ikke dit password ned. På samme måde, som at du ikke skriver din Pinkode på dit 
kreditkort. Det siger sig selv.  

Teste adgangskodens sikkerhed: 
Det er en god ide at teste Adgangskodens styrke! Det kan gøres på Sikkerhedseksperten Steve Gibson 
Webside (Hvor stor er din høstak): https://www.grc.com/haystack.htm.  

Jeg har her testet sikkerheden af Ad-
ministratorens Adgangskode:  

Ved et Online Attack Scenario vil det 
tage ca. 2.13 tusind århundreder at 
gætte Adgangskoden hvis jeg sætter 
et specialtegn mere på så Adgangs-
koden nu bliver: ”Aw10##%%=” så vil 
det tage ca. 19.24 millioner århund-
reder at gætte Adgangskoden i et al-
mindeligt Online Attack Scenario.  

Det vi kan konkludere ud af det, er at 
en god Adgangskode bliver mere sik-
ker hvis vi bruger en blanding af 

store og små bogstaver, tal og specialtegn. Det der er mest afgørende for Adgangskodens kvalitet er Ad-
gangskodens længde, det er det der vægter mest når vi vil gøre Adgangskoden mere sikker. 

Tidsfaktoren har også betydning her. Man bør med jævne mellemrum skifte Adgangskoden ud med en 
ny og huske aldrig at genbruge en man har brugt før.  

  

https://www.random.org/passwords/
https://www.grc.com/haystack.htm
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3. Konti & Windows Sikkerhed: 
Jeg kikker på Start nede i venstre hjørne og derefter på Indstillinger dette starter App’ en Windows-ind-
stilling op. 

Jeg klikker derefter på Menupunktet Konti her kan jeg se at jeg mangler at bekræfte min Identitet på 
tværs af mine enheder. Jeg klikker på ”Bekræft” 
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Med min Mobiltelefon App:  

Authenticator godkender jeg anmodmodningen 
der giver mig lov til at synkronisere Indstillinger 
på tværs af mine Windows Enheder. 

Denne måde at godkende på er den samme me-
tode som vi anvender når vi bruger NemID App’ 
en til godkendelse af Log ind ved det Offentlige. 
Så som borger.dk og Skattevæsenet m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

Hvis jeg nu klikker på ”Administrer min Microsoft-konti” i min Internet-Browser bliver jeg logget ind på 
min Microsoft-konto på Inter-
nettet hvor jeg kan admini-
strere mine: 

Office Abonnementer  

Familiemedlemmer 

Personlige oplysninger 

Sikkerhedsoplysninger 

Enheder  

Odrehistorik 

Hjælp til konto 

Alle de ting som vedrører min 
Abonnement aftale med Mi-
crosoft og hvor jeg kan få 
hjælp og rådgivning vedrø-
rende Microsoft-produkter og 
Tjenester. 

 

Der er her jeg Nulstiller min Microsoft-konto hvis jeg har glemt min Adgangskode og det er også herfra 
jeg låser en PC eller Tablet jeg fået stjålet eller tabt/glemt et eller andet sted jeg ikke kan huske. 
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Det er vigtigt man sætter sig ind i hvordan  https://account.microsoft.com fungerer hvis et eller andet 
går galt. 

Hvis jeg på Indstillings App’ en vælger menupunktet: Indstillinger for logon får jeg nu alle de forskellige 
måder jeg kan gennemføre Logon på til min Microsoft-konto til Windows 10. 

Jeg kan logge på med Fingeraftryk hvis min PC er udstyret med en fingeraftrykslæser. Jeg kan logge på 
Pin-Kode, Adgangskode og Billedadgangskode. Der vil løbende blive ændret eller tilføjet nyt Logon me-
toder, som gerne skulle bevirke at det bliver nemmere at gennemføre Logon til Windows 10 

Windows Sikkerhed: 
Vi klikker på Start ned i Venstre hjørne og Indstillinger og vælger Menupunktet: Opdatering og Sikker-
hed 

Under Opdatering og sikkerhed vælger vi Me-
nupunktet Windows Sikkerhed.  

End anden måde vi kan finde frem til Win-
dows Sikkerhed er ved at klikke på Søg nede i 
Proceslinjen til højre for Start-menu ikonet og 
søge på ordet ”Windows Sikkerhed” og deref-
ter klikke på menupunktet: 

Windows Sikkerhed 

 

Dette er lang den nemmeste måde at finde noget på i Windows 10, og det vil være den metode vi vil an-
vende fremover når vi hurtigt skal navigere rundt i Windows 10. 

 

https://account.microsoft.com/
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Windows Sikkerhed (Før i tiden kaldet: Windows Sikkerheds Center) det er herfra Sikkerheden i Win-
dows 10 indstilles og kontrolleres. Sikkerheds Centeret er under stadig udvikling og det vil løbende blive 

ændret i fremtidige funktionsopdateringer af Windows 10. Microsoft arbejder hele tiden med at for-
bedre den samlede sikkerhed i operativsystemet. 

Her på forsiden af Betjeningspanelet har vi samlet oversigt over sikkerhedstilstanden i Windows 10.  

Vi kan se at samtlige Menupunkter er markeret med Grønt hvilket betyder at der i øjeblikket ikke er kon-
stateret problemer med sikkerheden. Lad os gennemgå de vigtigste punkter et for et. 

Virus og trusselsbeskyttelse: 

Klikker jeg på knappen Hurtigscanning går Virusscanningen i gang.  

Under Punktet! 

Scanningindstillinger kan jeg vælge: 

• Hurtig scanning 
• Fuld søgning 
• Brugerdefineret søgning 
• Gennemsøg Offline 
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Under Punktet: Tilladte trusler 

Kan jeg se hvilke programmer og scripts, som jeg har godkendt som være sikre 

Under punktet: Beskyttelsesoversigt: Kan jeg se hvilke trusler Windows Defender har fundet og hvad 
den gjort med disse trusler. 

Indstillinger for virus og trusselbeskyttelse: 
Dette er meget vigtigt menupunkt at kontrollere. Klik på Administrer Indstillinger. 

Her skal samtlige Knappe være slået til: 

• Beskyttelse i realtid 
o Beskyttelse der kører i baggrunden og beskytter mod Virus og Malware. Dette punkt 

skal altid være slået til. 
• Cloudleveret beskyttelse 

o Giver hurtigere adgang til beskyttelse via Microsoft i skyen. Hvilket bevirker at nye Virus 
og Malwaretyper hurtig kan opdages og uskadeliggøres. 

• Automatisk indsendelse af eksempel 
o Indsender mistænkelige prøver af Virus og filer som mistænkes for at være Virus eller 

Malware. Dette giver Microsoft mulighed for hurtigere at kunne reagere på nye trusler 
og udsende opdaterede Antivirus/Malware Signaturfiler så truslen kan bekæmpes. 

• Manipulattionsbeskyttelse 
o Dette er måske det vigtigste punkt, at have aktiveret. Dette forhindrer andre i at ændre i 

vigtige sikkerhedsindstillinger. Nyere Virus og Malware Typer har kunnet deaktivere 
Windows Defender og dermed angribe Windows 10. Dette menupunkt skal forhindre at 
Windows Defender kan deaktiveres.   



Sikkerhed i Windows 10 

 Side 12 af 28 TRJ/21-10-2019 

Ransomwarebeskyttelse: 
Aktiver Styret mappeadgang hvis du vil beskytte Vigtige Filmapper mod Ransomware.  

Ransomware er Malware, som 
krypterer dine dokumenter, bille-
der og andre personlige og vigtige 
filer. Det er kun beskyttelse af 
dine vigtige filer der forhindres.  

Du beskyttes ikke mod at Win-
dows bliver gjort ubrugelig og skal 
geninstalleres. 

Når du er blevet angrebet af 
Ransomware forlanger Hackerne, 
som regel løsepenge for at låse 
dine filer op. Betal aldrig, du kan 
ikke være sikker på at du får kryp-

teringsnøglen tilsendt. 

Du kan ved at klikke på punktet Beskyttede mapper, se hvilke Filmapper der er beskyttet. Du kan selv 
tilføje flere. 

Hvis en App/Program ikke kan få adgang til dine beskyttede mapper kan du give den adgang via menu-
punktet: Tillad en App via styret mappeadgang. 

Firewall og netværksbeskyttelse: 
Firewall og netværksbeskyttelse skal også være slået til. Under dette Hovedmenupunkt kan du se hvilke 
Netværkstyper, som er aktiv. 

Firewallen beskytter mod netværksadgang fra Internettet. Netværks trafik fra Internettet går igennem 
netværksporte. For eksempel går almindelig netværkstrafik i Internet Explorer eller Microsoft Edge 
igennem port 80, mail igennem port 25/110 osv. Der findes i alt 65535 netværksporte, så stod de alle 
åbne ud mod Internettet, ville dette udgøre en trussel mod din Computers sikkerhed. Firewallen bloke-
rer alle de nødvendige porte og beskytter derfor mod uautoriseret adgang. Jeg vil ikke gennemgå alle de 
forskellige indstillinger her da det er for omfattende. Principielt skal Firewallen altid være aktiveret.  

Den mest almindelige indstil-
ling der anvendes er Privat 
Netværk du kan se at der i pa-
rentesen står (Aktiv) klikker 
jeg på Indstillingen kan se den 
er slået til, som den skal være.  

Er den Deaktiveret, Aktiverer 
jeg den her. 

 

 

 

Hvis en App/Program ikke kan få adgang til Internettet gennem Firewallen kan jeg give den det ved at 
klikke på menupunktet: Giv en App adgang gennem firewall (se næste side) 
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Her kan jeg give en App/Pro-
gram adgang ved at klikke på 
knappen Tilføj en App og deref-
ter udpege en App gennem Sti-
finder.  

Det er kun i sjældne tilfælde jeg 
får brug for at give end App ad-
gang, da Windows Firewall ken-
der de fleste Apps/Programmer, 
som skal have tilladelse til at gå 
på Internettet. 

 

Hvis Jeg har fået indstillet 
Firewallen forkert kan jeg gen-
danne den til standardindstillin-
gerne ved at klikke på Knappen: 
Gendan standardindstillinger.  

Så bliver Firewallen gendannet 
til standardindstillingerne og det 
vil i de fleste tilfælde få 
Apps/Programmer til igen, at 
fungere.  

Hvis Firewallen er i tvivl, vil den 
igen forespørge om den pågæl-
dende App/Program, kan få tilla-
delse til at gå på Internettet. 

 

 

Dette var de vigtigste ting i Sikkerhedscenteret, som vil blive gennemgået her. Du kan får mere yderli-
gere hjælp på denne Webside:  

https://itsupport.brundtoe.dk/sikkerhed/antivirus-og-firewall/ 

 

 

https://itsupport.brundtoe.dk/sikkerhed/antivirus-og-firewall/
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4. Beskyttelse af Personlige Oplysninger: 
Beskyttelse af personlige oplysninger, her gælder det om hvilke oplysninger man vil dele med andre 
samt begrænse omfanget af Microsoft indsamling af personlige oplysninger (Telemetri). Eller som jeg 
vil kalde det snageri, som har taget et omfang der er helt uden sidestykke.  

Helt undgå kan man ikke, men man kan begrænse det så meget, så meget som muligt.  

Vi klikker på menupunktet: Beskyttelse af 
personlige oplysninger og på det første 
Menupunkt: Generelt slår vi alle Knap-
perne fra, som groft sagt handler om at 
vise Reklame og indsamle oplysninger 
om dig så man kan målrette hvilken type 
Reklame der kan være relevant for dig, 
Alt bør slås fra. 

Nederst angivet med blå skrift skal vi her 
klikke på Dashboard til beskyttelse af 
personlige oplysninger 

Dette vil logge dig på din Microsoft Konto 
på Internettet og fremvise dit personlige 
Kontrolpanel. 
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Efter: IND logning står vi på din personlige Webside: Beskyttelse af personlige oplysninger. Her står en 
masse bla. bla. om hvordan Microsoft vil beskytte dine personlige oplysninger. Vi klikker på knappen: 
Vis og ryd browserdata: så vises alle der genveje til alle de Websider du besøgt med Microsoft Edge. Vi 
klikker på Ikonet: Ryd aktivitet 

Så bliver Historikken Ryddet. Vi spoler tilbage med  Browserens tilbagespolingsknap og gentager øvel-
sen for alle de øvrige Menupunkter på din personlige Webside: Beskyttelse af personlige oplysninger: 

• Browserdate: (Den vi lige har ryddet) 
• Søgehistorik: (skal ryddes) din søgehistorik 
• Placeringsaktivitet: (skal ryddes) de steder du har besøgt med din enhed tændt 
• Stemmeaktivitet: Ikke relevant i Dansk Windows 10 
• Medieaktivet: (skal ryddes) dine data om brug af medier 
• Produkt og tjenesteydelser: (Skal ryddes) 
• Cortanas notesbog: Har ingen relevans i Danske udgaver af Windows 10 
• LinkedIn: Har ingen Relevans hvis ikke du bruger LinkedIn 
• Sundhedsaktiviteter: Har ingen Relevans hvis ikke du er tilmeldt Healtvault 
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Som du kan se, så har omfanget af indsamling af personlige Data taget et omfang som man aldrig har 
set før! Du er nød til aktivt at gå ind på Dit personlige Dashboard, som vi netop lige har gjort og rydde 
op i de indsamlede snagedata med jævne mellemrum. 

Under menupunkterne: 

• Tale (Slå fra) Dine stemmedata ikke Relevant i Dansk Windows 10 
• Tilpasning af håndskrift og indtastning: (Slået til) din personlige brugerordborg 
• Diagnosticeringsdate: (Grundlæggende) Begrænser omfanget af enhedsdata som indsamles 
• Gør håndskrift og indtastning bedre (Slå fra) Microsofts Keylogger Tjeneste, som indsamler 

Data om hvad du taster på dit Keyboard. (Fuldstændigt utilstedeligt at indsamle den slags data) 
• Skræddersyede oplevelser (Slå fra) Mere reklamebavl.  
• Vis diagnosticeringsdata (Slå fra)  
• Slet diagnosticeringsdata (TRYK PÅ KNAPPEN: SLET) alle disse indsamlede personlige data slet-

tes. 

Aktivitetsoversigt:  

Fjern hak sat i punktet: 

 Gem min aktivitetsoversigt og 
særlig i punktet: 

Send min aktivitetsoversigt til 
Microsoft.  

Nedenunder i menupunktet: Vis 
aktiviteter på disse konti (Din Mi-
crosoft konto). Klik på Knappen 
for at deaktivere. 

Dette skjuler dine aktiviteter vist 
på en tidslinje, som fremkommer 
når du klikker på ikonet Opgave-
visning i Proceslinjen  

 

Tredje ikon fra højre i forhold til Start 

 

Som det efterhånden tydeligt fremgår er omfanget at dataindsamling steget til ekseptionelt højt niveau. 
Gad vide hvad de skal bruge alle disse data til? 

Apptilladelser: 
Dette menupunkt omhandler: Hvilke Data Apps må have tilladelse til at bruge og til hvad. Mange af disse 
indstillinger/valg er betinget af personlige præferencer. 

Apptilladelser dækker over: Placering, Kamera, Mikrofon, Stemmeaktivitet, Meddelser, Kontooplys-
ninger, Kontakter, Telefonopkald, Opkaldsoversigt, Mail, Opgaver, Beskeder, Radioer, Andre Enheder, 
Bagrundsapps, Appdiagnosticering, Automatiske filoverførsler Dokumenter, Billeder og Videoer. 

Jeg vil ikke gennemgå alle her men blot nogle få, så du kan hvad det principielt dækker over! 
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Kamera: 
Her kan man give en generel 
tilladelse til at Apps kan an-
vende kameraet. Det kan være 
man har Skype installeret og 
bruger den til videosamtaler, så 
er det nødvendig og have den 
generelle godkendelse tændt. 

Man kan så gennemgå listen 
over Apps der kan bruge Kame-
raet og kun give de Apps tilla-
delse til at bruge kameraet, 
som man absolut har brug for. 

Der kan være en sikkerhedsri-
siko ved at have kameraet slået 
da malware plantet af Hackere 
i nogen tilfælde kan bruges til 
at udspionere dig.  

Hvis man vil undgå udspione-
ring, kan man slå den generelle 
tilladelse fra så ingen Apps kan 
anvende kameraet og måske 
afdække selve kameraet med 
et stykke tape. 

Nederst er knappen der giver 
Skrivebordsprogrammer ad-
gang til at bruge kameraet. 

Du skal være opmærksom på at 
næste gang der kommer en 
støre Windows 10 funktions-
opdatering kan alle de indstil-
linger du har sat, blive nulstillet 
og du skal derfor til at gen-
nemgå dem igen.  

 

Det er et krævende job at gå alle disse tilladelser igennem, men det er desværre nødvendig pga. af sik-
kerheden og indsamling af personlige data. 
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Bagrundsapps: 
Indstillingen af Bagrundsapps er også vigtigt ser ud fra sikkerheden men sandelig også ud fra 
ressourceforbruget. Der er nogle Apps der er væsentlig for sikkerheden bla. Windows Sikker-
hed. Bruger du Windows Mail og Kort så skal de selvfølgelig også være slået til.  

Men du bør slå dem fra, som du ikke har brug fra så der ikke bruger unødvendige ressourcer. 

Dette sparer også på strømmen hvis du kører på batteri. 

Er der noget der kan dræne et batteri så er det Apps der kører i baggrunden. Gennemgå kritisk 
denne liste over Apps og tag stilling til hvilke Apps du har brug i det daglige, som skal have lov 
til at køre i baggrunden. 

Hvis for eksempel du gerne vil have de friske nyheder fra Newz, på Startmenuen så er det nød-
vendigt at Appen får lov til at køre i baggrunden. Men bruger du ikke News så slå den fra og 
spar strøm og Internet båndbredde. 
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5. Opdatering og sikkerhed 
Dette hovedpunkt i Indstillingsappen er herfra hvor man styrer nogle af de vigtigste indstillinger som har 
afgørende indflydelse på Sikkerheden i Windows. Det første menupunkt er er Windows update. Herfra 
styres den Automatiske opdatering af Windows 10. Her kan man sætte opdateringer på Pause hvis man 
har brug for det. Der har før været fejlbehæftede opdateringer, som har givet brugere af Windows 10 
problemer.  

Så kan det være nødvendigt at udsætte installationen af opdateringen indtil Microsoft har fået rettet 
eventuelle fejl i opdateringen. 

Klikker jeg på knappen: Søg efter opdateringer går Windows straks i gang med at søge efter nye opdate-
ringer. Klikker jeg på menupunktet: Hold pause i 7 dage udsættes opdateringerne i 7 dage. 

Rediger aktive timer: Her kan jeg aktivere og indstille de aktive timer hvor jeg ikke vil forstyrres af Gen-
starter for at installere hentede opdaterin-
ger. 

Tænder jeg får knappen vist her til venstre 
slår jeg den automatiske tilpasning af start 
og sluttidspunkt til, baseret på min daglige 
bruge af PC’en. 

Det er Windows kunstige intelligens der 
beregner Start og Sluttid. Jeg kan dog selv 
bestemme tidspunkterne ved at deakti-
vere indstillingen 
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Klikker jeg på menupunktet: Vis opdateringsoversigt: får jeg vist en oversigt over installerede opdaterin-
ger og opdelt efter: Funktionsopdateringer, Kvalitetsopdateringer, Driveropdateringer (Hardware), De-
finitionsopdateringer (Antivirus) og Andre opdateringer. 

Klikker jeg på Funktionsopdateringen starter Appen: Tips, som gennemgår nyhederne i den nye funkti-
onsopdatering jeg lige har installeret. 

Klikker jeg på Kvalitetsopdateringerne for eksempel Tekst der med blå farve: (KB4517389) så starter Mi-
crosoft Edge op på Internettet og her får jeg teknisk gennemgang af hvad den pågældende opdatering: 
Forbedrer og retter. Hvilket kan være meget omfattende. 

Avancerede Indstillinger:   
Knap 1. Aktiverer automatisk 
opdatering af Microsoft Office 
hvis den er installeret. 

Knap 2. Hvis jeg bruger datamo-
dem (USB) skal den knap aktive-
res. 

Knap 3. Hvis denne knap er akti-
veret får jeg en meddelelse om 
genstart når installationen er 
gennemført 

Knap 4. hvis denne knap er akti-
veret viser Windows en besked 
når en genstart er påkrævet 
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Sikkerhedskopiering (Filhistorik): 

 

Denne funktion kræver en ekstra Harddisk Intern 
eller Ekstern. Når du aktiverer funktionen beder 
Windows 10 dig om at angive et Intern eller Eks-
ternt USB-Drev. Derefter foretages der en lø-
bende sikkerhedskopiering af dine vigtige filmap-
per i din Brugerprofil ”C:\Brugere\”Profilnavn”” 

Når den første sikkerhedskopiering er gennem-
ført vil der løbende blive taget en kopi af en ny fil 
der tilføjes eller en bestående fil der ændres. Du 
kan selv tilføje nye filmapper til sikkerhedskopie-
ring hvis du ønsker det.  

Hvis du ønsker at gendanne en fil eller flere filer 
gøres det ved klikke på den blå skrift i bunden af 

denne menu: Gendan filer fra en aktuel sikkerhedskopi 

Bruger man OneDrive til at lagring af sine Dokumenter og Billeder er det ikke sikkert, at man har behov 
for at bruge denne funktion, da filerne jo så er lagret i Skyen hos Microsoft. Man har altid adgang til sine 
filer i OneDrive hvis man logger på en PC med sin Microsoft Konto. 
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Foretag fejlfinding: 
Under dette menupunkt kan køre såkaldte guides der bruges til at løse problemer, som er opstået i Win-
dows 10 af en eller anden grund. 

Genoprettelse: 
Hvis Windows 10 har fået en alvorlig fejl, som ikke umiddelbart kan rettes kan Nulstil denne PC være 
den eneste mulighed. Du kan lave Genoprettelse og beholde dine personlige filer eller fjerne dem (Sik-
kerhedskopiere) og derefter geninstallere Windows 10, hvilket er end større opgave. Desværre kan det 
være nødvendigt. 

Du kan også gendanne fra en Systemabildning hvilket er en metode Microsoft indførte allerede i Win-
dows 7. Det kan dog ikke anbefales, at bruge denne metode, da den kan være ret så ustabil. Der er langt 
bedre at tage fuld Image-backup med Programmet: Macrium Reflect som er frit og gratis. VI kommer 
mere end på dette Program senere i denne vejledning. 

Find min Enhed: 
 
Hvis denne funktion er aktiveret kan du spore 
din enhed via Bing Maps. 

Log ind på din Microsoft Konto 

https://account.micrsoft.com/devices  

Her kan du på kortet se hvor din PC/Enhed be-
finder sig, forudsat at den er tændt. 

Det skal dog tilføjes, at funktionen også bevir-
ker at Microsoft kan se hvor du har været og 
måske sende målrettede reklamer ud fra disse 
oplysninger. Valget er di

https://account.micrsoft.com/devices
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6. Opdatering af Apps og Programmer: 
Opdatering af tredjeparts Apps/Programmer, som ikke er anskaffet igennem Microsoft Store. Bliver 
ikke altid automatisk opdateret af Windows. Det skal man selv sørge for. Det er faktisk et stort sikker-
hedsproblem da disse Apps/Programmer også kan indeholde sikkerhedshuller, som kan udnyttes af 
Hackere til, at angribe din PC med Malware/Ransomware.  

Det kan være farligt, at installere Apps/Software fra Internettet da Software kan indeholde ondsindet 
kode (Malware). Har man brug for at installere fra tredjepart så brug en hjemmeside som https://ni-
nite.com/ eller brug programmet PatchMyPC https://patchmypc.com/home-updater-download, som er 
fremragende Program til Installere Software og holde Softwaren opdateret.  

Programmet Hentes/Downloades fra hjem-
mesiden ved at klikke på knappen: Download 
Patch My PC Updater 4.1.0.3 

Funktionen af Programmet er at Installere ny 
gratis Software direkte fra Programmet og 
holde denne Software og øvrig tredjeparts 
Software løbende opdateret.  

I Windows Stifinder oprettet jeg en ny mappe 

under Drev C:\PatchMyPC og kopierer programmet ind i 
denne mappe. Derefter opretter jeg en Genvej på Win-
dows Skrivebordet ved i Stifinder at Markere Program-
met Højreklikke og derefter pege på: Send til >> Skrivebord opret genvej. Der er nu oprettet en Genvej 

til Programmet på Windows Skrivebor-
det. Genvejen hedder PatchMyPC.exe, 

som jeg omdøber til Patch 
My PC. 

Jeg starter Programmet 
ved at dobbeltklikke på Iko-
net. Læg mærke til, at Pro-

grammet ikke skal installeres, så det skri-
ver ikke en masse data i Registreringsda-
tabasen.  

 

 

https://ninite.com/
https://ninite.com/
https://patchmypc.com/home-updater-download
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Her ses Programmet åbnet første gang. Jeg kan se at OneDrive og Winaero Tweaker, står med grønne 
bogstaver og tal, hvilket betyder at de allerede er Opdateret. Hvis Programmerne var angivet med rødt 

så skal de opdateres. Jeg vil nu Installere Programmet: Adobe Reader, som bla. bruges til at læse doku-
menter fra det offentlige som jeg får i min Indboks i E-Boks/borger.dk. Jeg finder programmet i Menuen 
med programmer til Venstre under:  

Drop Down punktet Dokuments. Jeg sætter et hak ud for Adobe Reader DC 19.021.20047. Jeg klikker 
derefter på knappen: Perform 1 Update nederst i højre hjørne: og programmet bliver Installeret: 

Patch My PC betyder Lap min PC. Det gør programmet ved at automatisere opdateringsprocessen. For 
at få denne funktion til, virke uden din indgriben skal du klikke på ikonet: Scheduler i rækken længst til 
Venstre. Nu kommer menuen Sheduled Task Run Frequency (Frekvens for opgavekørsel). Her kan du 
planlægge hvornår programmet skal køre automatiske opdateringer.  

Det nemmeste er at klikke på knappen: 

 Save Suggested Schedule (Gem foreslået tidsplan), så 
opretter programmet selv en opdaterings plan. 

Planen er som følger: 

Kør hver dag:  Klokken 19:00 om aftenen, Opgaven 
skal køre (Stille i baggrunden uden at forstyrre PC-bru-
geren) 

Nemmere kan det ikke gøres, programmet er nu din 
vagthund, som løbende holder øje med og automatisk 
opdaterer din tredjeparts Software. Programmet op-
dater også sig selv automatisk. 
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7. Sikkerhed i Microsoft Edge: 
Microsoft Edge hedder Browseren man bruger til at Surfe på Internettet, som er udviklet til brug i Win-
dows 10. Den er allerede på vej ud og skal afløses af en Ny Browser som hedder Microsoft Edge Chro-
mium. Denne nye Browser er baseret på Google Chrome Motoren. Du kan læse om den nye Browser 
her: https://www.microsoftedgeinsider.com/da-dk/ 

Men da de fleste Browsere ligner hinanden vil vi her tage udgangspunkt i den bestående Browser Mi-
crosoft Edge. 

 Jeg vil ikke gennemgå hvordan man konfigurerer: Edge, jeg vil se på de Indstillinger der har indflydelse 
på sikkerheden. Jeg klikker på de …  (tre prikker) oppe i Hjørnet og menuen kommer frem. Her klikker 
jeg på Tandhjulet Indstillinger. På Indstillinger klikker jeg på Nøgleikonet: Dette får Menuen: Adgangs-
koder og automatisk udfyldning frem.  Her deaktiverer jeg: Gem Adgangskoder og: Gem Formulardata 

Sikkerhedsmæssigt er det meget dårlig ide og gemme Ad-
gangskoder og Formulardata i en Browser. 

Nedenunder Nøgleikonet finder jeg Ikonet for Avanceret det 
fremkalder Menuen: Avanceret. Her Deaktiver jeg: Brug 
Adobe Flash Player. Flash, som bruges til Animation og Vide-
oer på Internettet er end sikkerhedsrisiko og derfor skal den 
fravælges. Apple har aldrig tilladt Flash i deres Browser Sa-
fari og Google vil også fjerne Flash i Google Chrome. 

Der har været alt for mange sikkerhedshuller i Flash og det 
er derfor det er på ud til brug på Internettet. 

 

https://www.microsoftedgeinsider.com/da-dk/


Sikkerhed i Windows 10 

 Side 26 af 28 TRJ/21-10-2019 

Over Nøgleikonet finder jeg Hængelåsen, som fremkalder Menupunktet: Beskyttelse af personlige op-
lysninger.  

Nederst finder jeg punktet: Sikkerhed hvor jeg sikrer mig at: Bloker pop op-vinduer og Windows Defen-
der Smartscreen er aktiveret. 

Pop op Blokkeren skal forhindre at 
uønskede Dialogbokse/Websider med 
Reklamer popper op. Det kan også 
være Websider med Ransomware og 
andet Malware som vi helst vil undgå. 

Windows Defender Smartscreen be-
skytter dig mod ondsindede Websider 
med skadeligt indhold og prøver at for-
hindre Downloads af Programmer, 
som kan være farlige. 

Der findes tredjeparts udvidelser, som 
Adguard, som kan installeres fra Mi-
crosoft Store. Adguard beskytter mod 
Reklamer, ondsindede hjemmesider, 
påtrængende annoncer og sporing, 
langt mere effektivt end Windows 
Smartscreen gør.  

Do kan læse om Adguard på program-
mets Webside: 

 https://adguard.com/da/welcome.html 

Adguard kræver noget konfiguration for at komme til at virke optimalt, og det vil blive gennemgået på 
kurset, hvis der er interesse for det. Her er Adguards diagram over hvordan programmet virker, 

 

 

https://adguard.com/da/welcome.html
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8. Image Backup og Gendannelse 
MACRIUM REFLECT: 
System Backup og System Gendannelse betyder at man tager en Fuldstændig Backup af Harddi-
sken/SSD’en normalt Drev C: og alle de skjulte Partitioner på den og gemmer dem i en såkaldt Image-Fil 
på en Sekundær eller Ekstern Harddisk.  

Image-filen er komprimeret og fylder derfor ca. kun det halve af det System-Drev man har taget Backup 
af. Normalt tager man først en fuld Backup og derefter en Differentiel Backup. En Differentiel Backup 
indeholder kun de ændringer man har foretaget siden man tog den sidste forrige Backup og størrelsen 
af den nye Image-fil er derfor kraftig reduceret.  

Der finders også Inkrementel Backup men da denne metode ikke er tilgængelig i den gratis udgave af 
det program vi bruger til Imagebackup: Macrium Reflect har den ikke nogen Relevans her. 

Definition: 

Differentiel: Forskellen siden sidste Fulde Backup. Gendannelse kræver en vilkårligt Differentiel backup 
og den Fulde Backup. 

Inkrementel: Forskellen siden den sidste Inkrementelle Backup. Gendannelse kræver alle led i “kæden” 
op til den Backup, man vælger. 

Forskellen er søgt illustreret herunder: 
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Hvad kræves for at tage et Image-Backup 
Vi skal Downloade Macrium Reflect fra Programmets Website her og det er gratis: 

https://www.macrium.com/reflectfree  

Derefter skal programmet Installeres. Vi skal bruge en Ekstern Hardisk, som regel USB-3 eller nyere. 
Harddisken skal være minimum 1 Terabyte i størrelse (ca. 1000 GB) gerne større. Sådan en Harddisk kan 
erhverves for ca. 500,00 kr. og opefter. 

Desuden skal vi bruge et USB-stik på minimum 2 GB til at oprette et PE-Gendannelses miljø på. 
Macrium Reflect beder os om umiddelbart efter Installationen, at oprette dette Medium.  

Det medium skal bruges, hvis System-Disken brænder og vi derfor anskaffer en ny, så skal vi kunne gen-
danne den nye Disk ved hjælp af PE-USB Stikken, som indeholder et Windows Minimiljø Med Macrium 
Reflect som det eneste Program.  

Jeg vil ikke her komme ind på metoder og teknikker til at Gendanne Windows 10 ved hjælp af Macrium 
Reflect. På Windows 10 Sikkerhedskurset vil vi gennemgå den samlede Backup og Gendannelse proce-
dure. Vi tager udgangspunkt i den fremragende WebSide:  https://letsupport.dk/ 

De har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af Installation, Backup og Gendannelse proceduren med 

Macrium Reflect, som findes her: https://letsupport.dk/macrium-reflect-free/   

Ældresagen Aalborg: 
Hvis du gerne vil have hjælp til Installation og Backup/Gendannelse med Macrium Reflect er du vel-
kommen til at få hjælp på IT-Cafeen som holder åbent tirsdage og fredage fra Klokken 10:00 – 12:00 

Adresse: Torvet 5, 9400 Nørresundby 

 

 

 

 

 

 

https://www.macrium.com/reflectfree
https://letsupport.dk/
https://letsupport.dk/macrium-reflect-free/
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