
Keskkonnanädala väljakutse: saa prügist jagu! 19.-23. aprillil 2021

Kolmas päev: kuidas saaksin vähendada oma
digitaalset jalajälge?

Kolmanda päeva ülesanne on kustutada oma arvutist ja/või nutiseadmetest ebavajalik sisu ehk
digiprügi. Olgu need sügissemestri ainete lopsakad PowerPointid, ammu nähtud filmid või
hoopis viimati 2017 avatud Candy Crush, digitaalne prügikoristus muudab seadme kiiremaks
ning vähendab sinu ökoloogilist jalajälge. Anna oma digiprügi hulgast teada siin:
https://forms.gle/4AswsrFgbvH4hA7w9

Digitaalne prügi jääb tihti füüsilise prügi varju, ent juba täna toodavad internet ja sellega seotud
seadmed umbes 4% maailma kasvuhoonegaaside heitkogusest – see jääb samasse
suurusjärku lennunduses toodetava heitkogusega! 2025. aastaks prognoositakse “interneti
kasvuhoonegaaside” kahekordistumist. Digitaalsest jalajäljest saad juurde lugeda siit.

Digiprügiks võib lugeda nii vanad mittevajalikud failid, kuid mitte ainult! Võib-olla oled tähele
pannud, et eri saidid küsivad, kas lubad kasutada küpsiseid. Küpsised ja muud ajutised failid on
vajalikud, kuid kui neid koguneb liiga palju, muudavad nad brauseri kasutamise aeglaseks.
Seega on aeg-ajalt kasulik oma arvuti/telefon neist ja muust üleliigsest puhastada.

Soovitusi digiprügi koristamiseks:
● Arvutis alusta töölauast (Desktopist): enamik meist armastab hoida faile ja kaustu arvuti

töölaual, kuid aja möödudes muutub Desktop hoomamatuks. Kustuta kõik ebavajalikud
failid, kasutatavad failid katalogiseeri, nõnda saad juurde mäluruumi ning silmailu.

● Vaata üle arvuti allalaadimiste (Downloads) kaust ja telefoni galerii, kindlasti leiad
hulgaliselt mittevajalikku, millest võiksid vabaneda.

● Kustuta mittevajalikud programmid, telefonis aitab selliseid programme tuvastada
Screen Time.

● Üks lihtne moodus tühjendada arvuti prügikasti ja vahemälu, on kasutada mõnd selleks
mõeldud programmi. Neid on erinevaid, üks võimalik näiteks BleachBit. Kuid kindlasti
uuri enne uue tarkvara kasutamist, mida see teeb.

● Koristada võid aga ka ise, ilma programmita. Millal tühjendasid sa viimati arvutis
prügikasti (Recycle Bin)? Tihti jääb see samm vahele, kuigi päriselus viime oma prügi
regulaarselt välja.

● Ka brauserid kasutavad vahemälu (cache). Loe selle tühjendamisest täpsemalt siit. NB!
See tegevus logib sind erinevatelt saitidelt välja, seega pead pärast uuesti sisse logima.

● Kui tunned end arvutis piisavalt kindlalt ja tahad minna koristamisega sügavamale, siis
otsi, kus sinu arvutis hoitakse ajutisi faile (kasust Temp) ja tühjenda seda.

● Arvutis on hea üle vaadata ka näiteks oma viirustõrjeprogramm - mõned antiviirused on
vananenud ja neid on targem teise programmiga asendada!

● Kasuta pilvi, nii tagad andmete säilimise, ligipääsetavuse ning loodussõbralikkuse.
● Sulge vanad kasutuna seisvad kontod, arvatavasti ei vaja sa nelja e-posti aadressi…
● Rohkem soovitusi leiad siit!

https://forms.gle/4AswsrFgbvH4hA7w9
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think
https://www.bleachbit.org/
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://digitark.ee/nouanded-arvuti-korrastamiseks/

