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Enkla Spring Cleaning Tips för din datorSimple Spring Cleaning
Tips for your PC

Det är vår, och det betyder att det är storstädning tid. I fallet med din dator, är nu en bra tid som någon att
rulla ut flera uppgifter som är lätta att göra, och kommer att förlänga livslängden på din maskin. Här är
några enkla tips för komma igång med din våren rengöring

Defragmentera hårddisken
Tänk på din dator som en stor parkeringsplats, och filerna på den som bilar fyller parkeringsplatser på
måfå, över hela partiet. Defragmentering lägger filerna i fler beställda platser, vilket innebär att din dator
kan komma åt dem mycket snabbare.
I Windows XP klickar du på Start och sedan på Den här datorn. Högerklicka på huvud hårddisken
(vanligtvis C :) och klicka på Egenskaper. På fliken Verktyg, klicka på Defragmentera nu och sedan på
Defragmentera.
I Windows Vista och Windows 7, klicka på Windows-knappen, sedan på Alla program, Tillbehör och
sedan Systemverktyg och sedan på Diskdefragmenteraren.
Den defragmentering processen kan ta ett tag, beroende på hur stor din hårddisk är. När det är gjort,
starta om datorn. Du kommer att märka en omedelbar hastighet förbättring!

Avinstallera onödiga applikationerna
Om du har haft datorn ett tag, är det troligt full av program som du inte behöver längre. Avinstallera dem
kommer att spara hårddiskutrymme och minska belastningen på Windows genom att ta bort extra filer från
sitt system, som kallas DLL-filer eller dynamiska länkbibliotek.
För att avinstallera program som du inte behöver längre:
Windows XP:

Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
Windows Vista och Windows 7:
Klicka på Windows-knappen och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Program och funktioner.
Vänta tills Windows har en chans att fylla den här listan och sortera efter datum installerat, storlek, sista
gången används, eller någon annan lämplig sorteringsmetod. På så sätt kan du enkelt avgöra vilka
program som du inte använder längre.
När du har hittat ett program som du inte vill ha längre, klicka på den och klicka på Uninstall
(Avinstallera / ändra på Windows 7). Efter att programmet avinstallerar, kommer du förmodligen att starta
om datorn. Du ska vara glad att du sparat utrymme på din maskin.

Ta bort Startprogram
För många startprogram försena en fullständig omstart av datorn, ta upp dyrbara minne och
systemresurser, och kan leda till konflikter med andra program du försöker köra.
För att ta bort onödiga startprogram:
I Windows XP klickar du på Start, sedan Kör …, skriv msconfig och tryck Enter. Välj Selektiv start
rutan, klicka sedan på fliken Autostart.
I Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start. Klicka på Kontrollpanelen och
Administrationsverktyg och sedan Systemkonfiguration. Klicka på fliken Autostart.
Avmarkera allt som du är säker på att du inte vill köra när Windows startar. Klicka på OK och starta om,
och du har kontroll över din dator mycket snabbare.

Ta bort tillfälliga filer och rensa webbläsarens cache
Ta bort tillfälliga Internet-filer och rensa webbläsarens cache kommer att få dig en hel del förlorad
hårddiskutrymme. Cachen är det som webbläsaren använder för att ladda sidor som redan har besökts
snabbare, men denna cache kan bli mycket stora med tiden. På samma sätt är tillfälliga Internet-filer som
inte är avsedd att bära över mellan webbläsarsessioner, men kan ofta hamna på efterkälken när det gäller
en frysning eller kraschar.
För att ta bort tillfälliga Internet-filer och rensa cache:, / p>
Internet Explorer:
Klicka på ikonen vita verktyg i det övre högra. Klicka på Säkerhet och sedan på Ta bort webbhistorik.
Avmarkera Bevara Favoriter Website Data och markera de andra. Klicka på Ta bort.
Google Chrome:
Klicka på de tre linjerna i det övre högra, sedan på Alternativ. Klicka på fliken Under huven. Klicka på
Rensa webbinformation …, välj sedan Töm cache och andra objekt som du vill ta bort. Klicka på Rensa
webbinformation.

Mozilla Firefox:
Klicka på den orangea Firefox-knappen, sedan på Alternativ. Klicka på Sekretess. Klicka på Rensa ut
tidigare historik länk. Välj ett tidsintervall i menyn och klicka på Detaljer arrow. Välj Cache och andra
objekt som du vill ta bort. Klicka på Rensa nu.

Använd vår Stuff
Och slutligen, borde du verkligen överväga att optimera ditt register , hålla dina drivrutiner uppdaterade
och hantera din bärbara dator batteri .
Att hålla alla dessa tips i åtanke kommer att säkerställa en ren dator och bättre sinnesfrid. Och är inte det
vad våren handlar om?
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