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Efter formandens velkomst til Johnny Fredslund, der er sektionschef/IT i Forsvaret, gik han straks i 
gang med aftenens program: ”It-sikkerhed for slægtsforskere”.
Som aftenens overskrift antydede, hørte vi primært om IT-sikkerhed, dvs. hvordan vi som alminde-
lige brugere kan blive fri for virus, hackerangreb, toolbarsnask og mange andre ikke-velkomne 
”gæster” på vores PC’ere, I-phone m.m. - herunder hvordan vi kan beskytte os, når vi bevæger os 
på Internettet og hvor det er vigtigt kun at have ét vindue åbent.
Et af de første gode råd JF gav fra sig var, at man aldrig skulle lade sin PC’er slumre/dvale, da dette 
ikke hindrer en hacker i adgang til maskinen. Derfor bør strømmen til PC’ern altid slukkes, når den 
ikke er i brug. Ligeledes frarådes det altid at trykke ind på vedhæftede links, der fremsendes i mails 
for at undgå virusangreb.
Det var de færreste, der vidste hvad ”clauding” betød - ja, man tænker næppe over, at dette kun er et
udtryk for benyttelse af et brugernavn.
For at sikre sig bedst muligt, er det nødvendigt at benytte ”2 factor authentication” (cpr.nr., bruger-
navn, nøglekort). Anbefalede varmt at installerede ”Ghostery” og ”AdBlokPlus”. Ved fil-deling 
over netværket, skal der altid krydses ved ”off.net”. ALDRIG ”privat/hjemmenetværk”!
Ligeledes anbefaledes at lave en sætning uden mellemrum, der ingen betydning har til brugernavn.
Det er de færreste, der har kendskab til, at det er Europæisk Cyber Crime Center, som tager kampen
op med internetkriminalitet, at dankortterminaler er at sidestille med en computer og som derfor og-
så kan blive inficeret.
”Identity Thief” er en anbefalelsesværdig og en meget brugt film, der fortæller om, hvad et identi-
tetstyveri betyder. F.eks. anbefaledes, at oprette en særskilt netkonto til brug for betaling via nettet, 
således der intet beløb står på kontoen udover det beløb, der her-og-nu handles for.
JF fortalte kort om den teknologiske fremtid for bl.a. bilers elektronik, hvor en hacker f.eks. vil kun-
ne deaktivere bilens bremser m.m.
Selvom der var tale om en stor og gennemgribende teknisk gennemgang, var det et foredrag, som 
både var oplysende og krydret med humor.
Spørgelysten blandt de 47 deltagere var stor og alle fik belyst, deres problemstilling.
Aftenen afsluttedes kl. 21.45 med endnu et godt og brugbart råd:
Slet altid de afsendte mails, idet disse er et godt begyndersted for eventuelle hackere, da mails ofte 
kan indeholde personlige oplysninger.
Aftenens foredrag var krydret med mange tekniske udtryk og for mange uforståelige udtryk, at det 
her også er meget vanskeligt at gengive et summa summarum. Men hvorom alting er, er det mere 
end dejligt og brugbart, at JF’s anvendte plancher lægges ind på DIS-Aalborgs hjemmeside, således 
alle interesserede kan studere de tekniske begreber nærmere.
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