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EVIDENCA

7254 Planet Google
Google ima dandanes značaj mitološkega 
bitja. Pogosto ga primerjamo z nekakšnim 
božanstvom – je vseviden, vseveden in skoraj 
vsemogočen, navadnemu smrtniku pa neviden 
in nedoumljiv.

Nasveti
Varnostnih kopij (ne) potrebujete več ali 
varnostna kopija, kot se šika? So strežniki 
v oblaku dovolj, ali naj se lotimo domačih 
strežniških storitev? Povezanih (tudi) z WiFi. Da 
o napravah za varovanje našega doma niti ne 
govorimo. O vsem tem – v Nasvetih.
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10 Nakupovalni  
vodič
Kaj kupiti, kaj zagotovo ne kupiti, 
o čem velja razmisliti, o čem ne. 
Prednosti in slabosti, cene.
 • telefoni
 • prenosniki
 • namizni računalniki
 • Apple Mac
 • monitorji
 • tiskalniki
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57 Varnostna kopija,  
kot se šika
V nekem podjetju se je ponoči pokvaril strežnik in obenem se je, kako 
prikladno, sesulo tudi diskovno polje. Imeli so varnostno kopiranje, ki 
pa, glej ga zlomka, ravno takrat ni delovalo. Da, varnostno kopiranje 
mora delovati. Ravno tako mora biti zagotovljena možnost restavracije 
podatkov.

NASVETI

TELEFONI

Google ali Apple -  
temeljne razlike 
1. Ali znamo angleško oziroma hrvaško? 
2. Koliko naprav, ki jih napaja USB C/lightning, imate doma? 
3. Koliko uporabljamo Googlove storitve? 
4. Koliko cenimo zasebnost?




