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Ikke hvis, men når
I databransjen sier de at det for enhver datamaskinbruker kun er et

tidsspørsmål om når harddisken krasjer. Derfor bør en ha kopier av

alt på et eksternt lagringsmedium. Vel og bra.

Redaktørens harddisk krasjet like før utgivelsen av SOR Rapport

nummer 4. Vi hadde da de fleste av de aktuelle filene på en ekstern

harddisk. Likevel ble det så mye plunder og heft med å få maskin-

vare og programvare til å virke igjen at produksjonen av SOR

Rapport nr 4 ble kraftig forsinket.

Denne gangen var dessuten vår ellers ekspeditte samarbeids-

partner på annonser, Faktureringsservice sør as, av ulike grunner

noe sent ute med annonsene. Samlet sett førte dette til at vi i redak-

sjonen bestemte oss for å slå sammen nummer 4 og nummer 5.

Redaksjonen beklager det inntrufne overfor både abonnenter og

annonsører.

Vi prøver likevel å holde begge grupper skadeløse. Med to fyldige

utgaver på slutten av året får våre lesere en stoffmengde som vil til-

svare seks vanlige utgaver og i dette nummeret har vi dobbel an-

nonsemengde.

Hendelsen viser at vi har gjort oss avhengige av en teknologi som

kan svikte og som dermed gjør oss sårbare.

Vi har nå forbedret rutinene for oppbevaring og gjenskaping av

data og håper dermed å ha sikret bladet mot liknende flauser i frem-

tiden.

Tegning: Henrik Sørensen.


