
De 10 bud - For Data-Brukere

(For å holde pc-systemet brukbar på lang tid)

Av Tsubame - Januar 2012

1. Hold alle installasjons-data (CD-ROMs osv.), driver (brent på CD om nødvendig),
håndbøker osv. i en boks eller lignende på et trygt sted.

2. Hold alle dine passordene separat på et trygt sted (papir, mobilen e.l.).
Sikre at du kan lese disse passordene uten PC.

3. Gjennomfør sikkerhetskopier regelmessig.
Sjekk om du kan kopiere sikket data tilbake.
Avhengig av datamengden skal sikkerhetskopier kjøres daglig eller minst hver uke.

4. Scan regelmessig pc-en din med (minst) et antivirusprogram.
Anbefalte frekvens: 1 gang hver uke.

5. Vedlikehold systemet din regelmessig (opprydning) med et cleaning-verktøy
(cleaner).
Avhengig av installasjonen (f.eks. verktøylinjer/toolbars) og oppdateringer, skal kjøres
vedlikeholdet med intervaller på 1 til 3 måneder.

6. Defragmenter brukte harddisk(en) med jevne mellomrom.
Avhengig av datamengden en gang hver 3, 6 eller 12 måneder.

7. Bare installere programmene du trenger.
Avinstaller eventuelle ubrukte programmer -så snart som mulig-.

8. Programmer som skal installeres for å teste dem, skal installeres i et ikke-
standard katalog: Etter avinstallering, sørge for at alle data har forsvunnet fra
katalogen.
Å anbefale er også allfall at du installerer slike programmer til test fra en annen konto (hvis du
vanligvis bruker kontoen "Admin", oppretter du et annen bruker "tester" -for eksempel- og
installerer fra den brukeren).

9. Klikk aldri en fil (start aldri et program) hvis du ikke kjenner kilden.
Vedlegger til e-post bør lagres -for sikkerhets skyld- på et annet sted til harddisken, og
gjennomfør så en utvidet sjekk.
Sjekk alltid at kilden til en fil er trygg og kjent: ofte er "Adam" (for eksempel), ikke din gamle
venn, men navnet står for 'mange kjenner en "Adam" '.

10. Klikk aldri på blinkende ikoner eller innholdet til popup-vinduer i nettleseren din,
unntatt du er sikker du ville det.
Klikk aldri på "scan your pc online" eller lignende "tjenester" hvis du ikke kjenner
siden/leverandøren.
Hvis du ikke finner noen knapp til f.eks. lukke et vindu, bare bruk ALT + F4 (Windows) for å
lukke vinduet.

Du skal ha moro og suksess med pc-en din, er ønsket av:

Tsubame Software Tools: www.tsubame.de
Ruynk; System-Analyse-Synthese-eBooks: www.ruynk.de


