COMPUTERSCOP |

DLE DATA VÝROBY

LOUDA, SNÍLEK | 12.6.–4.8.

AGENT –

Horké měsíce a silný vliv Merkuru způsobily,
že Váš počítač je věčně zasněný louda,
ﬂegamtik, co se nesoustředí a zdržuje. Jen
velmi pomalu reaguje na žádosti uživatelů,
čas si organizuje sám, tráví s lidmi, na rozdíl
od nich, rád více času. Zejména v období
mezi dvěma úplňky u něj může propuknout
syndrom chronické únavy. Čeká Vás
zásadní rozhodnutí. Nechat jej odpočinout
v polystyrénovém lůžku nejméně do přeletu
Halleyovy komety nebo zvolit odbornou
optimalizaci rychlosti, výkonu, a správy
a rozdělení úloh Vašich lenochů v počítačové
síti.

Počítač pod vlivem KGB, Saturnu nebo Trójského
koně jen zřídka pracuje pro jednoho pána.
Při jakékoli žádosti hackerů zvenčí odevzdá
data ve ﬁremní síti na stříbrném podnose,
včetně pin kódů do bank, počtů milenek a mír
manželek Zavřete jej do karantény, odpojte od
všech sítí a nesvěřujte mu žádná data až do
příjezdu odborníků, kteří Vaše data a ﬁremní síť
zabezpečí proti útokům zvenčí.

Nemá chyby a splní každé přání i bez péče
odborníků.

SKLEROTIK | 5.11.–2.1.

ASOCIÁL | 8.4.–11.6.

SUVERÉN, VŠEUMĚL | 5.8. –14.9.
Nevěřte naparování počítače zrozeného
v konjunkci Jupitera s dráhou Microsoftu. Díky
papírovým předpokladům se snadno ocitá
ve vedoucí funkci. Je to typ CML - Centrální
Mozek Lidstva, je nejrychlejší, všechno ví,
všechno zná, jen do chvíle, dokud se ho na
něco někdo zeptá, něco po něm chce , pak
zkolabuje a s ním celá jeho parta. Snižte mu
sebevědomí výměnou procesoru za slabší
nebo povolejte vyškoleného krotitele, pro
bezchybnou funkčnost a administraci Vašich
serverů v počítačových sítích

UDAVAČ | 15.19.- 4.11.

Pluto může za to, že si Váš počítač jen velmi
zřídka vzpomene a na data starší než rok
nebo informace zkresluje jako když děda
vypráví příběhy když byl mladý. Nemáte-li
zájem o odborné zálohování a obnovu dat
(recovery) zkolabovaných disků, bude Vašemu
počítači nejlépe v domově důchodců.

ČTENÁŘ

BULVÁRU | 2.1.–28.2.

Díky vlivu Venuše se povahou nejvíce blíží
člověku. Zatímco ztrácí čas stahováním
nevyžádaných zpráv a letáků na viagru
z bazaru, unikne mu klíčové varování, že se
manželka vrací dříve z dovolené. Rozveďte se
nebo si nechte odborně nainstalovat příslušný
software pro zamezení nevyžádané pošty.

PAN DOKONALÝ | 29.2.

KAŠÍLEK | 1.3.–7.4.
Jarní tání a prudké změny svitu Luny mohou za
slabou imunitu Vašeho počítače. Nebezpečím
je pro něj každá rýmička či virová infekce.
Nechte mu předepsat důkladný antivir nebo
skočte pro kněze.

Počítač vyrobený pod vlivem Neptunu nebo
alkoholu má sklon k melancholii, straní se
kolektivu a není schopen týmové práce.
Nesnáší se hlavně se Snílkem, Suverénem,
Kašílkem, Agentem, Sklerotikem a Čtenářem,
na Suveréna dokonce žárlí. Nenechá-li si
promluvit do duše od Vás, svěřte zkvalitnění
ﬁremní sítě, sdílení dat a prostředků
profesionálům.
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