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De beste gratis antivirusløsningerThe Best Free Antivirus
Solutions
Når det gjelder virus – og antivirusprogrammer – kan den gjennomsnittlige PC-bruker egentlig ikke gjøre
mye for å forsvare seg mot disse truslene. Antiviruses buntet med sin datamaskin vanligvis ikke gjør mye i
form av forsvar og handle mer påtrengende enn faktiske virus ville, å med stadige advarsler og pekepinner
for brukeren betale for en oppdatering.
Det er forståelig, da, at brukere som ønsker å surfe og laste ned med ingen bekymringer søker bedre
alternativer for deres beskyttelse. Men en god del av disse bedre alternativer er faktisk gratis – klar til å se
dem?

AVG Free
AVG , eller Anti-Virus Guard, er et gratis antivirusprogram utviklet av AVG Technologies, et selskap med
en ganske passende navn vurderer sin produktlinje.

AVG Logo

AVG tilbyr standard sett med antivirus funksjoner, men hvis du bare bruker gratisversjonen av sitt
program, vil du bli truffet nær konstant med popup-annonser råder deg til å oppgradere. I tillegg får den
gratis versjonen vitale virusdefinisjoner senere enn premie – så en uheldig person kunne komme hit med
et virus som AVG beskytter mot at AVG Free har ennå til.

Avast Free Antivirus
avast! Free Antivirus er et gratis antivirusprogram utviklet av Avast Software as, som i likhet med de
andre selskapene på listen, har et navn basert på deres fremste produkt.

Avast Logo

Avast, som AVG, har bakgrunn skanning, automatiske oppdateringer for virusdefinisjoner og slikt. Som
AVG, har Avast også pop-ups, men disse er bare gitt når den oppdaterer eller den blokkerer et virus som
kunne har kompromittert systemet. Innstillingene for disse meldingene kan varsles, og når du laster ned
programmet, det er gratis å bruke for en måned. På slutten av den måneden, kan du lage en gratis konto
med Avast, og du vil fortsatt kunne bruke den for et år – på slutten av dette året, men vil du ha for å lage
en ny konto for å retur til å bruke Avast gratis.
Avast gratis åpenbart har sine ulemper i forhold til sin høyere-lagdelt, betalte for brødre, men i motsetning
til AVG, demonstrerer det mer direkte kontroll for et gratis program og ikke holde tilbake oppdateringer fra
deg hvis du ikke ønsker å gi Avast penger. Valget er ditt å gjøre.

Avira Free Antivirus

Avira Logo

Avira er utviklet av, vel, Avira. Avira har den sterkeste fotfeste i gratis antivirusmarkedet, og tilbyr alle de
samme funksjonene som sin gratis konkurrenter – uten trusler om abonnementer og tigge etter
oppdateringer til betalte versjoner.
Foret på rad, antivirusprogrammer er ikke så forskjellig når det kommer til deres hovedfunksjon å
oppdage virus. Men de store forskjellene blir tydelige med hvordan programmene koble på
brukeropplevelsen og behandle sine brukere – med alt dette i bakhodet, blir Avira den klare vinneren.

UPDATE
Anti-malware dekker mer enn bare virus. Adware, spyware, rootkits og annen skadelig programvare kan
være på din PC uten din viten. Her er en artikkel om de beste gratis anti-malware løsninger . Installer en
av disse sammen med din gratis antivirus program.
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