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Profesionalus nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių programinis bei techninės dalies gedimų taisymas
http://www.PC.Norim.lt

Programinės dalies problemų nustatymas ir šalinimas. Virusų ir kitų kenkėjiškų programų paieška bei
naikinimas
Virusų ir kitų kenkėjiškų programų paieška ir naikinimas Kompiuterį užpuolė virusai? Su tuo yra susidūręs kiekvienas iš mūsų. „Valome“ kompiuterius nuo virusų ir
kitų kenksmingų programų. Įdiegiame geriausias apsaugas Jūsų kompiuteriui. Virusai yra labai įvairūs. Jie gali būti jokios žalos nedarantys bet labai įkyrūs. Yra
virusų kurie sugeba pažeisti kritinius failus ar net įrangą. Jei Jūsų kompiuteris "striginėja", dažnai "pakimba" ar tiesiog lėtai veikia - turite problemų dėl virusų. Tad
ilgai nedelskite, kreipkitės - tikrai padėsime.Daugelis interneto vartotojų mūsų klausia, kaip jie galėjo „prisigaudyti“ virusų jei pas juos kompiuteryje įdiegta
antivirusinė programa. Reikia atsiminti vieną dalyką: kad ir kokia gera ir(ar) brangi būtų antivirusinė programa, ji neapsaugos Jūsų kompiuterio nuo gresiančių
pavojų internete (ir ne tik). Geriausiai tai galite padaryti tik Jūs patys. Internete galima surasti labai daug įdomių ir naudingų dalykų, bet tai supranta ir tie kurie kuria
virusus. Virusų kūrėjai sukuria labai patrauklias svetaines ir visokiausiai būdais bando privilioti vartotojus į jų sukurtas pinkles. Antivirusinių programų duomenų
bazės atsinaujina kasdien bet to tikrai neužtenka, kad jos apsaugotų Jūsų kompiuterį. Taigi, naršydami po interneto platybes nebūkite naivūs ir nesusiviliokite
visokiais nemokamais dalykais, nespauskite nuorodų kurios ateina Jums į elektroninį paštą nuo nepažįstamų asmenų, kartas nuo karto skanuokite kompiuterį nuo
virusų, prieš į savo kompiuterį įjungdami išorinę USB laikmeną kuri prieš tai pabuvojo kitame kompiuteryje, būtinai praskanuokite. Jei būsite atsargesni, tai ir
kompiuteris tarnaus ilgiau. O jei jau nutiko taip, kad Jūsų kompiuteryje „apsigyveno“ virusas - vežkite savo kompiuterį pas mus, tikrai padėsime šių "gyventojų"
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