Benga’s tekniska hörna
– tio tips som gör datorn mindre seg
Är datorn trött?
Här är tio enkla sätt att göra datorn kvick igen.
1. Anti-virusprogram
Se till att ha ett anti-virusprogram som söker igenom datorn efter eventuella virus.
Har du inget är Avg Anti-Virus ett bra alternativ.
www.grisoft.com
2. Spionprogram
Kör ett anti-spywareprogram som hittar spionprogram och andra skadliga reklamoch skräpprogram som gör din dator slö. Ad Aware är ett bra sådant program som
är gratis.
www.lavasoftusa.com
3. Ta bort onödigt
Ta bort sådant du inte behöver från hårddisken. Radera det eller bränn det på cd
eller dvd, alternativt flytta det till en lös hårddisk eller lagra det på internet.
4. Uppdatera Windows
Se till att ha den senaste versionen installerad. Du kan välja att installera
uppdateringarna automatiskt om du vill.
5. Öka prestandan
Optimera datorns prestanda. Högerklicka på ”Den här datorn” och välj
”Egenskaper”. Sedan ”Avancerat” och ”Inställningar” under ”Prestanda”. Välj
därefter ”Visuella effekter” och ”Justera för bästa prestanda”. Det stänger av
onödiga funktioner som ser roliga ut men som drar kraft ur datorn. Klicka sedan
”Verkställ” och ”OK”.
6. Drivrutiner
Drivrutinerna till ljudkort, grafikkort och nätverkskort kan spela stor roll för datorns
prestanda. Uppdatera till de senaste drivrutinerna för att vara på den säkra sidan.
7. Städa registret
Städa registret i Windows. Där ligger ofta rester från borttagna program och annat
onödigt. Det finns bra gratisprogram som hjälper till att hålla datorn i trim.
Advanced WindowsCare Personal, Ccleaner och Glarysoft Registry Repair
innehåller funktioner som automatiskt kan utföra det man behöver för att öka
datorns prestanda. De kan även ta en backup av registret om något skulle gå
snett.
8. Automatiska program
Med hjälp av Advanced WindowsCare Personal och Glarysoft Registry Repair kan
du också välja vilka program som ska starta automatiskt när Windows startar. Ta
bort sådana som är onödiga. Ju fler program som går samtidigt desto
långsammare blir datorn.
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9. Lägg i ordning
Alla filer som sparas på hårddisken delas upp i små fragment. När de sedan ska
hämtas tar det längre tid om alla bitar finns på olika ställen. För att undvika det
defragmenterar man hårddisken och lägger filerna i ordning. Windows har en
inbyggd funktion, Diskdefragmenteraren, som finns under
Tillbehör/Systemverktyg. Stäng av alla andra program under tiden
defragmenteringen pågår. Det finns också gratisprogram som Speedefrag som
kan göra ett bättre jobb än Windows inbyggda.
10. Starta om
Nu mår datorn förhoppningsvis mycket bättre. Gör om detta åtminstone en gång i
månaden så håller sig datorn snabbare och friskare.

... och här är programmen som hjälper dig en bit på vägen
Advanced WindowsCare Personal
www.iobit.com
Påverkar datorns prestanda. När man ger sig på att ändra i registret sparas en
backup av det gamla registret som man kan återgå till om det går fel. Klarar även
Vista.
Avg Anti-Virus
www.grisoft.com
Bra antivirusprogram. Uppdateras inte lika snabbt som betalversionerna, men
tillräckligt ofta. Går också i Vista.
Ccleaner
www.ccleaner.comTar bort onödiga filer från datorn. Bör endast användas med
stor försiktighet. Är du osäker? Låt bli. Klarar även Windows Vista.
Dacris Benchmarks
www.dacris.com
Programmet testar och mäter prestandan i datorns olika delar. Bra att använda
före och efter en systemrensning för att se hur mycket snabbare datorn blivit. Ej
för Vista.
EnhanceMyVista Free
www.seriousbit.com
Du kan hantera processer, rensa hårddisken och registret, användarkonton, epostinställningar och en hel del annat. För Vista i första hand.
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Glarysoft Registry Repair
www.glarysoft.com/gu
Hanterar optimering av registerfilen och mycket mer. Gör en backup av registret
vilket kan vara bra om något blir fel under optimeringen. Fungerar även i Vista.
Lavasoft Ad-Aware 2007 Free
www.lavasoft.com
Söker igenom din dator efter spionprogram och andra skräpprogram och tar bort
dem. Hittar mycket. Går att köra i 32-bitarsversionen av Windows Vista också.
Speedefrag
www.vcsoftwares.com
Defragmenterar hårddisken och startar om automatiskt när den är klar. Fungerar
även på Vista.
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