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Kasta din dator
med eller utan
innehåll?
Vad gör jag med en gammal dator
som ej längre används? Slänger den
på sophögen eller skänker bort den?
Och hur hanterar jag den information
som finns på datorn?
tt bara radera en hårddisk genom
att formatera den eller genom att
radera alla filer med kommandot
Delete är inget säkert sätt att skydda känslig information från att hamna i orätta
händer. Om du skänker bort eller säljer
en sådan dator, kan allt som du tror dig
ha raderat lätt återskapas.
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När du sparar filer på en dator läggs namnet på själva filen i Spår 0, medan din text
ligger i någon annan sektor på hårddisken. Med hjälp av filens namn kan
datorn leta rätt på texten på din hårddisk
och hämta fram den. När du raderar en
fil försvinner bara dokumentnamnet i
Spår 0, men dokumentet är inte borta.
Du har bara ”ledigförklarat” det utrymme där filen ligger. Dokumentet kan därför plockas fram med hjälp av ett dataprogram som räddar filer. Det är först när
du skriver in nya dokument som datorn
så småningom kommer att hitta denna
”lediga plats” och skriva över ditt dokument. Om du formaterar din hårddisk
innebär det bara att du raderar alla filer
samtidigt, men informationen går fortfarande att få fram. I princip skulle man
kunna likna det med en bok där du har
rivit ut innehållsförteckningen. Det blir
svårare att hitta information, men inte
omöjligt.

Specialprogram för att radera
För att verkligen radera all information
krävs speciella program som skriver över
din hårddisk flera gånger med slumpmässig data. Du köper en diskett med vars
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hjälp du kan skriva över all information
så att den garanterat inte går att återskapa. Hårddisken blir inte förstörd på något
sätt, så datorn kan användas igen.
Två företag som säljer sådana program
är Ibas och Clean Disk.
www.ibas.se
www.cleandisc.com
Ibas program heter ExpertEraser och
du väljer att köpa 1, 10, 50 eller 100 raderingar. Du kan sedan radera hårddisken
på flera olika datorer. Clean Disk använder ett program som heter Blancco Data
Cleaner och du köper en diskett för radering på en och samma dator eller tecknar
ett licensavtal för flera datorer.

Kasta eller skänka bort datorer
I stället för att kasta bort din dator, vilket
du som är företagare får betala en avgift
för, kan du skänka bort den till välgörenhet. Ett företag som arbetar med att distribuera donerade datorer till skolor och
universitet i utvecklingsländer över hela
världen är World Computer Exchange.
www.worldcomputerexchange.se
De hämtar t o m datorer gratis om du
bor i en storstadsregion. Även med tanke
på miljön är detta naturligtvis ett bättre
alternativ än att slå sönder datorer.

Sälja begagnade datorer
Om du har bättre begagnade datorer, som
du vill försöka att sälja kan du leta på följande adresser:
www.it-auktion.se
www.megabyt.se
www.apic.se/marknad/val.htm
www.easypc.nu
www.atea.se
Själv tänker jag nu ta mig i kragen och
skänka bort ett par gamla datorer som
bara står och skräpar, dock utan innehåll.

Fråga: När jag i Word gör en tabb i början av en rad innan jag börjar skriva, fungerar det bra. Men om jag i efterhand
lägger in en tabb på en inskriven rad, får
jag plötsligt ett indrag av första raden.
Detta kan göra mig vansinnig! Tacksam
för svar!
Svar: Detta är en av de grundinställningar i Word som man starkt kan ifrågasätta. För att ta bort inställningen gör du
på följande sätt i Word 2002:
1. Välj Verktyg, Alternativ för autokorrigering, fliken Autoformat vid
inskrivning.
2. Avmarkera Ange vänster och första
indrag med tabbar och backsteg.
I tidigare versioner av Word gäller:
1. Välj Verktyg, Alternativ, fliken Redigering.
2. Avmarkera Ange indrag med Tabb
och Backsteg.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor skriftligen till
Today Press
Datafrågor
Box 1413
751 44 Uppsala.
Du kan också faxa din fråga till oss på fax
018-15 02 10 eller e-posta på
redaktion@ds.todaypress.se

