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Reg Medlemmar: November 2013 Inlägg: 1 301 Citat: Ursprungligen postat av Bojsun, okej, vilken är bättre? Damn den goda frågan som jag gjorde med 4G aldrig tänkt och de svarade inte på denna fråga medlem: Jun 2003 Post: 1903 Citat: Original post av Bojsun jag har netgear orbi där googlade men där de säger att du ska ladda ner några openvpn konfiguration till varje enhet. I denna tråd, någon får
veta att du ska ha en annan router framför den, det låter trance, men medlem Reg: Okt 2010 Post: 653 Citat: Original post av ost e-knark, vill du utveckla detta? Jag köpte mig bara tre år eller vad som nu är med nord-vpn, så jag vill inte ändra utan att veta varför medlem Reg: Nov 2018 Post: 607 Tack för en bra post i Excel, men jag är lite dum, så jag är så dålig, varför är nord-vpn så värre än mol, jag säger
att jag pratar, jag betalar väldigt onödigt eller rider nord-vpn och med spöket pontens över min wärschrerere? Edit: Mitt mål med en VPN är bara att undvika att visa vad jag tycker, samt styra min mobilt bredband volym. Vill inte låta tung, men jag vill bara ha en smidig service för mina behov ____ senast redigerad av ost-e-dope 2020-11-28 kl 6:46 Medlem citat: original post av deadhead, låt oss se själv. Jag
har inga problem när jag spelar, ip-urvalet är inte särskilt bra, men allt är bättre ur ett integritetsperspektiv. Hitta den bästa NORD-VPN för att få högsta betyg Är det de som betalar för att stimulera servicen? Mullvadar finns inte ens med på listan. Reg Medlemmar: Mar 2011 Inst. 7.074 Citat: Ursprungligen postat av 1nZan3 Hitta den bästa VPN, FÅR NORD VPN högsta poäng. Är det de som betalar för att
stimulera servicen? Mullvadar finns inte ens med på listan. De är de mest bekanta personerna. Det annonserar överallt och de har sponsorer på YouTube i dreglande, talar om säkerhet och välbefinnande av tjänsten. Naturligtvis har de betalat för kommentarerna. Words of original post av salxar De är de mest kända Det annonserar överallt och de har sponsorer på YouTube i dreglande, talar om säkerhet
och välbefinnande av tjänsten. Naturligtvis har de betalat för ps. kommentarer, ja, roligt. Vet hur man skiljer mellan dem med dem, ibland kan du skriva fel i en hast. Det objekt pinsamt i något sammanhang, eller gör du bara det för att du ser det? Har någon abonnent leverantör som kan ordna en BONDING VPN förutom en accelerator företag som registrerar allt och läcker som en sil? Sitt i förorterna och ผู
ชย hem det är helt med bland andra ladsL. Så vill ha fyra emotsig jag har, 3stycken 3G/4G och piss adslklart, körde med speedify och det spelade ner okej mån att loggade all trafik i förvaltandes syfte Eller är bara s bara s bara sen uppvad mull som och ซีด น när jag är ute i skogen lägga ner äck linux/สเอรรี่ snurraläng som kör ??? ةيسيئرلا  › VIDEO RECORDER Toppnyhet
PFA,Datorer,Datorer,Fildelning,Jämförande test,Medalj: Bäst i test,Internettjänst,pfa data-ad-pos=atf1 data-ad-out-of-page=false data-ad-sizes=[[480,250],[300,250],[468,240],[480,264],[480,280],[640,320],[640,360],[640,175],['fluid']] data-ad-classes=innerAdContainer data-ad-header-bidding=true data-ad-header-bidders=[{bidder : 'rubicon', params : {accountId : '10778',siteId : '228260',zoneId :
'1126882'}},{bidder : 'appnexus', params : {placementId : 11577444}},{bidder : 'adform', params : {mid : 438853}},{bidder : 'keymobile', params : {}}] style=display:none;&gt; Toppnyhet PFA,Datorer,Datorer,Fildelning,Jämförande test,Medalj: Bäst i test,Internettjänst,pfa data-ad-pos=atf1 data-ad-out-of-page=false data-ad-sizes=[[320,320],[320,160],[320,80],[300,250],[320,50],[320,480],['fluid']] data-ad-
classes=innerAdContainer data-ad-header-bidding=true data-ad-header-bidders=[{bidder : 'rubicon', params : {accountId : '10778',siteId : '228260',zoneId : '1126882'}},{bidder : 'appnexus', params : {placementId : 11577444}},{bidder : 'adform', params : {mid : 438699}},{bidder : 'keymobile', params : {mid : 779105}}] style=display:none;&gt; Toppnyhet PFA ,Datorer,Datorer,Fildelning,Jämförande test,Medalj:
Bäst i test,Internettjänst,pfa data-ad-pos=btf1 data-ad-out-of-page=false data-ad-sizes=[[728,90],[480,250],[468,240],[300,250],[480,264],[980,240],[980,120],[970,250],[640,320],['fluid']] data-ad-classes=innerAdContainer data-ad-header-bidding=true data-ad-header-bidders=[{bidder : 'rubicon', params : {accountId : 10778,siteId : '228260',zoneId : '1126882'}},{bidder : 'appnexus', params : {placementId :
11577444}},{bidder : 'adform', params : {mid : 438916}},{bidder : 'keymobile', params : {}}] style=display:none;&gt; Toppnyhet PFA,Datorer,Datorer,Fildelning,Jämförande test,Medalj: Bäst i test,Internettjänst,pfa data-ad-pos=btf1 data-ad-out-of-page=false data-ad-sizes=[[480,250],[300,250],[468,240],[480,264],[640,320],[480,280],[640,175],['fluid']] data-ad-classes=innerAdContainer data-ad-header-
bidding=true data-ad-header-bidders=[{bidder : 'rubicon', params : {accountId : '10778',siteId : '228260',zoneId : '1126882'}},{bidder : 'appnexus', params : {placementId : 11577444}},{bidder : 'adform', params : {mid : 438855}},{bidder : 'keymobile', params : {}}] style=display:none;&gt; Toppnyhet PFA,Datorer,Datorer,Fildelning,Jämförande test ,Medalj: Bäst i test,Internettjänst,pfa data-ad-pos=btf1 data-ad-
out-page=ขอมูลเท็จ-ขน ดโฆษณ=[[320,320],[320 1900,[320 160],[320,50],[320 480],[300 250],['ขอ เหลว']] Ad Header Bid=Faktisk annonsrubrik Budgivare=[{Budgivare:'rubicon', params: {accountId: '10778', siteId: '228260',zoneId: '1126882'}},{,'appnexus', params : {placementId : 1157744}},{budgivare: 'adform', params: {mid: 438846},{budgivare: 'keymobile', params: {mid: 171231}}] style=display:none;&gt;
Mer information om VPN:2020-10-20: Test uppdaterad med testning av privat Internet-åtkomst och Azire VPNOBS Netflix och andra streamingtjänster arbetar ofta aktivt för att blockera åtkomsten via VPN-tjänster. Missa inte: 12 Virtuella privata nätverk - VPN - är både namnen på nätverksteknologierna och den typ av tjänster som för närvarande erbjuds av hundratals företag runt om i världen. Det handlar
om att upprätta en krypterad anslutning med servern och sedan låta din internettrafik genom den istället för rakt på nätet. Läs mer: Allt du behöver veta om VPN-tjänsterDatorer har ofta egna VPN-servrar som anställda behöver för att ansluta för att få tillgång till delade resurser när de inte är på kontoret Men vanliga användare registrerar sig ofta för VPN-tjänster Alla tjänster i belönade tester så du bör få
VPN Sekretessskydd - för att undvika avlyssning och spårning Ta dig runt geoblockering - till exempel för att se SVT Play på semestersäkerhet - för att surfa säkert på ett öppet trådlöst nätverk. Nätneutralitet - För att komma runt operatörens diskriminerande behandling av olika typer av trafik, de stora och vilda prisskillnader rabatter, skillnaden i pris mellan månaden med de dyraste tjänsterna och det
lägsta månadspriset för långa förbetalda abonnemang, är mycket stora. Vi har valt att ta på oss månadskostnaden för en helårsprenumeration på detta test, men de flesta tjänster har, som jag nämnde, många andra prissättningsalternativ: endast ett fåtal VPN-tjänster kan göras i valfritt antal, om integritetsskydd är viktigt för dig, att välja en VPN-tjänst kommer att vara mindre omedelbart, googla VPN är
bäst för privatlivet, men det är nästan omöjligt att veta vilka bloggar och webbplatser som stöds av företagen bakom tjänsten om det inte handlar om konsumentskyddsorganisationer och välrenommerade webbplatser teknik (som vi hoppas att du kommer att räkna oss). På sekretesswebbplatsen har en person som kallar sig One Privacy Guy sammanställt en lista med cirka 150 stora och små VPN-tjänster
och hur de är staplade inom områden som integritet, säkerhet och affärsetik. Endast nio personer har godkänts eller godkänts på alla punkter. Från de tjänster vi testade, Cyberghost och Nord VPN har den högsta integritetsskydd, men misslyckades i andra punkter. Om vi lägger till lite zonindelning och ignorerar saker som prissättning och udda reklam på 29 tjänstesajter, inklusive Express VPN, Nord VPN,
Ovpn och Private Vpn, som vi redan har testat kommer att överleva. Ingår inte i jämförelsen. Foto: One Privacy Guy Här är hur de åtta av de tjänster vi testade rankades på den första sekretess webbplats (tabellen kommer att delas med CC BY-NC-SA 4.0). Så vi testade den här samlingen, vi har sammanställt en VPN-tjänst som vi har testat under det senaste året. Vi har valt en hyfsat stor och populär
service och det kostar inte för mycket. Vi har gjort vårt jobb på thatoneprivacysite.net att inga skumma tjänster ingår så att du kan lita på sekretess och säkerhet. Undantaget är tjänster från välkända företag som Norton, F-Secure och andra att testa sig själva, gjort i Windows 10 genom att stänga alla andra program. Hastighetstestet gjordes med Speedtest här, kan du läsa VPN-tjänsttest för Mac.Avast
Secureline VPNFast VPNFast med många styrkor testade: April 2020 webbplats: avast.com. Antal servrar: Okänt antal i 36 länder svenska språket: Ja Pris: Ca 58 kr per månad för en helårsprenumeration Läs hela testet av Avast Secureline VPN Anonine VPNCheap VPN med flera testade fördelar: April 2020 Webbplats: anonine.com. Antal servrar: 150+ I 33 länder, programmet på svenska: Ja Pris: 39 kr
Per månad för helårsabonnemang Läs hela vårt test av Anonine VPN Azire VPNCheap VPN-tjänst med bra säkerhetstänkande: Oktober 2020 Hemsida: azirevpn.com antal servrar: 61 servrar i 14 länder Program på svenska: Ja, pris för månadsbetalning: ca 50 sek per månad Läs hela vårt test av Azire VPN Bahnhof Integrity VPN: Vpn Service med endast SwedishFast Servers och Billiga VPN-tjänster
Testade: September 2020 Webbplats: bahnhof.se/integrity Antal servrar: Okänt nummer i 1 land Program på svenska: Inget Pris för månadsbetalning: 40 kr Per månad Läs hela vårt test av Banhof VPN Cyberghost VPNA VPNA-tjänst med många servrar testade: Juni 2020 Webbplats: cyberghostvpn.com Antal servrar: Mer än 5 700 servrar i 90 länder, applikationer i Sverige: Ja, pris: ca 39 kr per månad för
ett helårsabonnemang. Läs hela vårt test av Cyberghost VPN Dold.seSnabbt och billiga VPN-tjänster från Sverige Testad: Juni 2020 Sage: dold.se. Antal servrar: Okänt antal i 3 länder Program på svenska: Ingen egenutvecklad programvara Kill Switch: Ingen av pris: ca SEK 38 per månad för helårsprenumeration Läs hela vår testDold.se F-Secure FreedomeCheap, men VPNTested slowly: January 2020
Hemsida: f-secure.com Antal servrar: Okänt nummer i 23 länder Program på svenska: Ja Pris: ca 23 kronor per månad för helårsabonnemang (39 kronor för förnyelse) Läs hela vårt test av F-Secure Freedome Goose VPN: Begränsade VPN kan misslyckas utan verkliga fördelar, men alla nackdelar testade: Maj 2020 Kontakt: goosevpn.com av servernummer: Okänt nummer i 24 länder Program på
svenska: Inget pris: Uppskattningsvis SEK 51 per månad för en helårsprenumeration Läs hela vårt test VPN Hotspot Shield VPN med många servrar - men klarat dyra tester: Webbplats november 2020: hotspotshield.com Antal servrar: Mer än 3200 servrar i 85 länder Ansökningar på topp applikation länder Ingen månatlig betalningspris: $ 112 ($ 12,99) Per månad Pris för ett helårsabonnemang: 69 SEK
(7,99 USD) Per månad Läs vår fullständiga moln IP backup test saknas 250GB i molnet ingår: September 2020 Kontakt: www.ipvanish.com Server Count: 1500 + I 54 länder gäller programmet på svenska: no Price: ca 56 kronor (6,49 kronor) per månad för ett helårsabonnemang. Läs vår Vanish Ivacy VPNFast IP-test med många funktioner testade: April 2020 webbplats: ivacy.com. Antal servrar: 1 000+ I
53 länder, programmet på svenska: No Price: SEK 30 Per månad för helårsabonnemang Läs hela vårt test av Ivacy VPN MoleEasy för att använda billiga och snabbtestade VPN-tjänster: Maj 2020 webbplats: mullvad.net. Antal servrar: 669 servrar i 36 länder Program på svenska: Ja Pris: Ca. SEK 51 För månadsbetalningar på Mole Läs hela vårt test av Mole VPN Nord VPNImppressiv VPN med
snabbserver testad: December 2019 Hemsida: nordvpn.com bulkserver: mer än 5400 servrar i 58 länder svenskt program på svenska språket: No Price: Ca 43 SEK per månad Abonnemang för helåret Läs hela vårt test av Nord VPN Ovpn Enkel och billig svensk VPN Test: Hemsida augusti 2020: ovpn.com/sv Server Count: 89 servrar i 17 länder Program på svenska: Ja Pris: SEK 49 Per månad för
årsprenumeration Läs hela vårt test av Ovpn Private Internet VPN Service AccessAffordable, trots att ha testat några buggar: Oktober 2020 Webbplats: privateinternetaccess.com antal servrar: 13 300 servrar i 75 länder. Läs hela testet av privata Internet Access VPNA privata VPN utmaning test bäst: Juni 2020 webbplats: privatevpn.com. Antal servrar: 100+ I 61 länder gäller programmet på svenska: no
Price: ca 18 kronor per månad för helårsabonnemang. Läs hela testet av ren privat VPN - men servrar i många länder testade: September 2020 Kontakt: purevpn.com Antal servrar: 2000 + I 140 länder, programmet på svenska: no Price: ca 36 kronor ($4.16) per månad Läs hela vårt test av Pure VPN Strong VPNEasy att använda en VPN som gör vad den ska. - Ej imponerad test: oktober 2020 Hemsida:
strongvpn.com antal servrar: mer än 950 servrar i 35 länder Program på svenska: No Price: ca SEK 25 ($2.91) per månad för en helårsprenumeration Läs hela vårt test av Strong VPN SurfsharkOunlimited på antalet enheter samtidigt testade: Mars 2020 webbplats: surfshark.com. Antal servrar: 1 040+ I 61 länder gäller programmet på svenska: no Pris: ca 19 kronor per månad för helårsabonnemang. Läs
hela vårt test av Surfshark TunnelbearEasy att använda men begränsat VPN-test: Maj 2020 Kontakt: www.tunnelbear.com av servernummer: Okänt nummer i 23 länder Program på svenska språket: Inget Pris: Ca 43 kronor per månad för helårsprenumeration Tunnelbear WindscribeTailored Reducer Kostnader Testad: Hemsida maj 2020: www.windscribe.com Server Nummer: Okänt antal i 62 länder
Program på svenska: Ja Pris: SEK 35 Per månad för helårsabonnemang Läs hela vårt test av Windscribe Windscribe Windscribe
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