
Daftar pertanyaan
1. Mengapa speaker tidak boleh terlalu dekat dengan 

PC monitor?
 Karena di dalam speaker terdapat magnet, magnet 

tersebut dapat merusak bagian dari monitor dimana 
ditunjukkan dengan perubahan warna di beberapa 
bagian layar monitor.

2. Bagaimana caranya agar monitor tetap bening 2. Bagaimana caranya agar monitor tetap bening 
setelah PC lama tidak digunakan?
 Hampir tidak ada cara menjaga kualitas periferal 

apapun supaya sama dengan saat kondisinya masih 
baru, karena tiap periferal memiliki expired date.
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3. Berapa lama jangka waktu merawat PC secara 

ideal?
 Tergantung tingkat pemakaiannya. Untuk solusi, 
buatlah range periode perawatan sendiri. Misal:
Pemakaian sering  perawatan tiap 1 bulan 1x
Pemakaian sedang  perawatan tiap 3 bulan 1x
Pemakaian jarang  perawatan tiap 1 semester 1xPemakaian jarang  perawatan tiap 1 semester 1x
dst

4. Apa yang dilakukan jika komputer terkena air?
 Mengeringkannya. Dengan cara membongkar semua 

bagian, kemudian diangin-anginkan atau dikeringkan 
dengan hair dryer.

5. Bagaimana supaya komputer terhindar dari korosi?
 Tidak menempatkan komputer di tempat yang lembab.
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6. Apa itu clear cmos?
 Mereset/mengembalikan settingan setup BIOS ke awal 

(ke kondisi default).

7. Apa itu sistem backup & restore komputer?
 Sistem backup komputer = proses membuat salinan Sistem backup komputer = proses membuat salinan 

data sebagai cadangan saat terjadi 
kehilangan/kerusakan data. 

 Sistem restore komputer = mengembalikan settingan 
sistem ke settingan terakhir yang dibackup.

8. Cara menjalankan defragmenter?
 Masuk Windows Explorer > klik kanan partisi yang 

akan didefrag > properties > tools > Defragment now
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9. Cara merawat CD/DVD?
 Tidak disimpan di tempat yang lembab

10.Apa itu disk cleanup?
 Proses membersihkan file-file temporary (temp) yang 
sudah tidak digunakan lagi oleh sistemsudah tidak digunakan lagi oleh sistem

11.Jika salah satu tombol keyboard rusak/kotor, 
perlukah keyboard dibongkar?
 Keyboard tidak perlu dibongkar sampai melihat 

mainboard keyboard, tetapi perlu melepas semua 
tombol keyboard yang kotor.
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12. Apa itu Deep Freeze?

 sebuah program komputer yang dirancang khusus 
untuk merestore settingan sistem operasi ketika 
mensetting/menginstall deepfreze pertama kali di 
komputer.

 Kelebihan: aman dari virus; orang lain tidak bisa 
menginstal/menghapus programmenginstal/menghapus program

 Kelemahan: tiap kali akan melakukan perubahan 
setting pada komputer harus mematikan DF terlebih 
dahulu kemudian merestart setelah itu baru bisa 
melakukan perubahan sistem, dan untuk mengaktifkan 
DF harus direstart lagi. (ribet)
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13.Apa penyebab overheat dengan overclock?

 Overheat = panas, overclock = proses menaikkan 
kecepatan prosesor

 Overclock bisa menyebabkan overheat jika 
pendinginnya tidak mendukung dengan baik

14.Bagaimana mengatasi mouse ball yang pointernya 
sulit digerakkan sesuai gerakan mouse?sulit digerakkan sesuai gerakan mouse?
 Ball dilepas, kemudian dibersihkan. Rongga tempat ball 

juga dibersihkan.


