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Hur till Fart upp en långsam datorHow to Speed up a Slow
computer
Påskynda en långsam dator (video)
Alla klagar på att ha en långsam dator. Det är ett problem som är helt relativ. Datorn är långsammare
jämfört med när du köpte den eller är långsammare i förhållande till någon annans dator. Även om det
kanske inte är möjligt för din dator att vara så snabb som de senaste datorerna till salu idag, det finns ett
par sätt att få den maximala potentialen från vad du har. Denna video visar dig hur man gör det. Enjoy!

För mer tips om hur man kan snabba upp din dator kan du läsa vår omfattande guide här .
Video avskrift:
Hej, grabbar. Markera här från ReviverSoft.
Idag ska jag lära dig hur man fixar en långsam dator. Detta är ett problem som många människor verkar
ha med sin dator. Jag antar att det är ett problem som alltid är relativ, eller hur? Det verkar alltid långsam
jämfört med den dag du först fick det, eller ibland kanske gå och prova någon annans dator och det är
nyare, så er helt plötsligt verkar långsamt. Så termen långsam är alla relativa.
Jag vill visa ett par sätt … det finns egentligen två sätt att snabba upp en långsam dator. Dessa två
huvudsakliga sätt verkligen beror på vilken typ av långsamhet som du upplever. De två sätt som jag talar
om är, är datorn långsam att starta upp och komma igång och vara användbara, och är datorn långsam
pågår. Så, när du använder din dator, ett par timmar efter att du har startat upp det, om det fortfarande är
långsam, så finns det ett annat sätt att fixa den typen av problem.
Först och främst ska jag börja med, om din dator är långsam att starta. Om datorn är långsam att starta
det innebär oftast att du har för många program som körs vid start. Så, Windows när den startar upp,
laddar upp alla Windows-funktioner i, och sedan startar den laddar varje program som du har angett att
köras vid start av Windows. Om du har en hel del program, kan processen att starta varje program, och
väntar på att det ska vara klart starta ta en riktigt lång tid.
För att ge dig någon form av en idé om vad program som körs vid start, som en snabb glimt, är detta
Windows 8, men detta är mycket lik andra versioner av Windows. Om du går ner till det nedre högra
aktivitetsfältet kan du se dessa ikoner för program här nere. Om du har en massa ikoner här nere, det
betyder oftast att du har en hel del program som körs i bakgrunden, och ganska ofta innebär att du har fått
en hel del av dessa applikationer, också, kör vid start.
Om du har en hel del program där nere, och inte känner igen många av dem, ska du verkligen gå igenom
en granskningsprocess, och kolla vilka som du skulle ha igång vid start och vilka du bör inte. För att göra
det, håll dig kontroll, alt och knappar bort tillsammans, och detta tar upp en dialogruta. Sedan klickar du på
alternativet för Aktivitetshanteraren. Nu är det annorlunda i Windows 8 än det är från Windows Vista och
Windows 7, men det alternativet för Aktivitetshanteraren är densamma.
När du klickar på Aktivitetshanteraren, du sedan har detta alternativ kommer upp. Detta är en lista över
processer som körs på din dator. Detta är inte skärmen vi försöker komma till. Skärmen vi försöker komma
till är på fliken Autostart. Nu denna flik start visar alla program som körs på datorn vid start, och här ser du
till mig jag har en hel del program som anges här, och jag behöver inte dem alla.

Jag kan inte tala om för dig vilka program du har, för jag har inte sett din dator, men det viktiga är att gå
igenom var och en av dessa enskilda applikationer, och säga till dig själv, “Har jag verkligen behöver det
för att starta när Windows- start händer? ”
Du kan vänta på att börja senare. Du kan bara välja att öppna den senare efter start. Jag ska ge er ett
exempel här. Jag har iTunesHelper som startar när Windows startar. Jag använder inte iTunes direkt när
jag startar datorn. En iTunesHelper är en tjänst som Apple har som söker efter uppdateringar och hjälper
iTunes startar snabbare. Jag använder inte iTunes på en daglig basis, så jag behöver egentligen inte ha
iTunesHelper lanserar varje gång jag startar datorn upp.
För att bli av med det här programmet från att köras vid start, du högerklicka på den och sedan bara
klicka på inaktivera. Din alternativ kan vara annorlunda i Windows Vista och Windows 7, men processen
är till samma. Sedan kan du gå igenom och göra det till alla dessa olika applikationer som du har listat
här.
Var inte rädd för att inaktivera några som du tror att du kan behöva senare. Du kan alltid komma tillbaka
till denna dialogruta, och återaktivera dem om du märker någon form av egenhet händer då.
Några andra som kan vara användbara för att inaktivera är meddelanden uppdatering, som ganska ofta
ser du dem för Google uppdatering. Du ser dem för instant messaging klienter om du har som en
Windows Live Messenger eller Yahoo Messenger eller AOL Messenger. Du kan också se dem för … Jag
skulle inte inaktivera antivirusprogram, eftersom de är oftast behövs för att köra hela tiden så att systemet
är säkert, men ibland ser du de för (ohörbart 00:04: 24) program, för skrivare, för saker som du bara inte
verkligen behöver köras vid start.
Gå igenom, vara hänsynslös. Gå och inaktivera ett gäng startobjekt, och sedan starta om datorn och
märker effekterna. Du kommer att märka att det är mycket snabbare att starta upp. Så, gå igenom den
processen.
Det andra sättet att datorn kan vara långsam, som jag talade om, var när den är långsam i allmänhet. Det
är alltid typ av långsam och trög. Det innebär oftast att du har en begränsad mängd resurser som
förbrukas, och du kan säga att det börjar bli långsam eftersom när du försöker öppna något, tar det lång
tid, som en fil eller en webbsida eller något, och det sätt att du måste försöka fixa det problemet genom att
minska mängden av resurser som du använder hela tiden på din dator.
Du gör det genom att antingen inaktivera eller avinstallera program som körs i bakgrunden som du inte
behöver. Den process som jag just visade dig tidigare, om du stänger av saker från att köras vid start,
faktiskt fixar en hel del av detta problem, eftersom en hel del av dessa program som normalt skulle starta
upp och bara sitta där som körs i bakgrunden hela tiden, kommer att vara inaktiveras från och med början
vid start.
Så, steg ett, gör som jag just nämnde i steg ett.
Steg två är faktiskt att avinstallera program som du inte behöver, för det är, en, kommer att frigöra
utrymme på hårddisken, och, två, det vill säga också, som går att inaktivera oavsett process som är
kopplad till programmet som du avinstallerar. Det kommer att stoppa den från att köra alls.
Avinstallera ett program i Windows 8 måste du gå till kontrollpanelen, som alla andra Windows-version,
men för att komma dit är det lite annorlunda. Du går till alternativet inställningar i charm fältet, och sedan
gå till program och funktioner. Så, klicka där, och här hittar du en lista över alla de olika program som du

har installerat på din dator. Gå igenom listan och leta efter de som du bara inte använder längre. Om det
är de som du kan använda, förvara dem. Ta inte bort de som du kan använda på en frekvent basis, eller
ens en sällan basis.
Det finns ett par knep som du kan göra här. Ett, kan du leta efter program som har installerats på en äldre
datum. Det är det här kolumnen här som är installerad på. Om du klickar på den, sorterar det det genom
att antingen äldsta till nyaste eller nyaste till äldsta. Jag har precis sorteras det från äldsta till nyaste, och
du kan se att det finns en hel del program här som jag hade paketerade med min dator som jag aldrig
använder. Jag vet inte riktigt använda Dell Support Center. Jag väldigt sällan använder Cyberlink Media
Suite. De är två program som jag kan avinstallera, eftersom jag bara inte använder dem, och de
förmodligen tar upp någon form av process-eller processoranvändning när jag använder min dator, så det
kommer att ha en god inverkan på datorns prestanda.
Den andra kolumnen som är användbart är storlek kolumnen. Du kan sortera efter storlek, och hitta
program som är den största, och avinstallera dem. Det är, en, bara att frigöra utrymme på hårddisken,
och, två, det kommer att hjälpa dig med vad processer som är förknippade med det programmet.
Det är två av de viktigaste sätten att förbättra prestanda för en dator. Jag kommer att innehålla en länk
nedan för en lista på nio olika sätt att förbättra prestandan på din dator, om du vill komma ännu längre in i
processen, och göra det utföra ännu bättre, men dessa två sätt att verkligen hjälpa dig.
Jag hoppas att jag har varit en hjälp i dag, och jag ser fram emot att träffa er i en framtida ReviverSoft
video. Tack, killar.
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