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Det finns to begrensende komponenter i en datamaskin (hardware) hvilke gjør datamaskinen
tregere og hvor det er fornuftig å ændre når det gjelder å forbedre ytelsen:

1. Harddiskplass

2. Minne

1. Slik frigjøres harddiskplassen
Visste du at
85% av alle dokumenter blir aldri brukt ?
50% av alle dokumenter er rett og slett duplikater ?
60% av alle dokumenter er utdatert ?

1. Derfor, hvis du ikke ønsker å fjerne dokumenter, lagre de iallfall extern (f.eks på CD-
ROMs/DVDs)

2. Slett unødvendige filer:
1. *.log, *.bak, *.tmp filer blant annet
2. filer i temp, i cache og i 'internett' (også en cache) kataloger
3. Tøm papirkurven (recycling bin)
4. Slett system log filer (under Kontrollpanel/Administrative

verktøy/Hendelseslister)
3. Avinstaller programmer du ikke bruker lenger
4. Defragmentere harddisken(e)

Merk: Det finns også programmer på internett (freeware f.eks.) hvilke pålitelig klarer å
håndtere mange av disse oppgavene. Windows inkluderer også noe brukbarer verktøyer. For
en anbefaling bare sende en henvendelse (til 'Tsubame' se nedenfor).

2. Slik frigjøres minne
Den dyreste løsningen er å installere mer fysiske minne som ikke gjør maskinen egentlig
rasker; det forbedre bare "paging" og "swapping" av systemet.

Den smartere løsning er å lade på minnet bare programmer du trenger/bruker.

1. Hvis du ikke trenger et program med en gang når datamaskinen starter, så fjerne dette
fra Start/Programmer/Oppstart

2. Start Windows verktøyet 'msconfig' (som administrator) og fjern haken fra unødvendige
programmer på oppstart fanen

3. Sjekk under Oppgavebehandling/prosesser/'prosesser fra alle brukere' prosesser som
kjører og bruker mye minne (sorteres etter 'minne' kolonnen)

4. Avslutt prosesser du ikke trenger
5. Fjerne fra Windows sin "registry" ikke nødvendige oppføringer (det fins også gode

freeware verktøyer, å bli oppgitt ved forespørsel -se nedenfor-)
6. For eksperter: Stopp alle tjenester du ikke trenger. Men vær forsiktig her, og ikke slå av

mange tjenester på én gang, ellers vil du ikke vet når noe ikke fungerer lenger, hvilke
tjenester er ansvarlig for den.
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