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A Need for karbantartás Windows 7The Need for Maintenance in
Windows 7
Sokan észre kezd észre, hogy egy id? után, hogy ha egyszer az új PC lassulni kezd. Lehet, hogy évek
betölteni a weboldalt, vagy még hosszabb indításához. Miel?tt kiadások több száz dollárt, hogy frissítse a
PC-hez vagy vesz egy újat, úgy a kevésbé drasztikus, és sokkal olcsóbb megoldás. Id?nként a
számítógép egyszer?en csak szüksége van egy kis rutin karbantartás, csakúgy, mint az autó, a m?ködés
fenntartása gyorsan és hatékonyan. Van néhány lehet?ség, hogy hogyan kell elvégezni ezeket a
feladatokat. A Windows számos beépített automatikus karbantartási funkciók, és a harmadik félt?l
származó szoftvert létezik.

Ütemezése automatikus karbantartási feladatok
Windows 7 a felhasználók több feladatot, amely a tervek szerint automatikusan fusson, amikor akarsz.
Ezeket a feladatokat kezeli a program neve Task Scheduler. A Task Scheduler található, a Vezérl?pult
Rendszer és biztonság.
Nyissa meg a Task Scheduler és a menetrend a feladat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kattintson a Start
Kattintson a Vezérl?pult
Kattintson a Rendszer és biztonság
A Felügyeleti eszközök, kattintson Feladatok ütemezése
Válassza ki a M?velet menüre, és válassza a Create Basic Task
A Create Basic Task ablakban válasszon egy nevet a feladatnak
Adjuk meg, hogy a feladat, hogy fut egy id?ben, vagy napi, heti vagy havi rendszerességgel
Adja meg a kezdési dátumot és az id?t a feladat és egyéb különleges id?zítési lehet?ség, mint a
nap, a hét vagy adott hónap.
9. Válassza ki a program indításához, mint az a fajta feladat a futtatni kívánt
10. A következ? képerny?n, kattintson a Tallózás gombra és keresse meg a kívánt programot
ütemezni
11. Kattintson a Befejezés gombra, hogy véglegesítsék a tervezett feladat
Eltávolítása a feladat még egyszer?bb. Eltávolításához feladatot a Scheduler:
1.
2.
3.
4.

Kattintson Task Scheduler könyvtár található, a bal oldalán a Task Scheduler ablak
Az feladatok listáját, meg a nevét, a feladat az eltávolítani kívánt
Jobb klikk a feladatot, majd kattintson a Törlés
Alternatívaként, akkor kattintson a Letiltás, ha meg akarja állítani a feladat futását, de szeretné
megtartani körül kés?bbi felhasználásra.

Task Scheduler a Windows 7

Milyen feladatokat automatizálni kell?
Míg technikailag, minden program a tervek szerint indul el automatikusan, Disk Cleanup, Disk
optimalizálása és a chkdsk nagyszer? választás a rutin karbantartás. Disk Cleanup egy egyszer?
segédprogram, amely elemzi a számítógépet, és meghatározza, hogy hány ideiglenes fájlokat van, és
hogy mennyi helyet nyerhetsz törlésével ezek a nagyrészt felesleges fájlokat. Lemezoptimalizáló vesz
töredezett fájlokat a merevlemezen, és átrendezi ?ket, annak érdekében, hogy a PC-t elérni ?ket
gyorsabb. Ezt a folyamatot nevezik töredezettségmentesítés vagy defragging. Végül Chkdsk néz át a
merevlemez hibák elkerülhetetlenül el?fordulnak a normál használat és rögzíti azokat. Anélkül Chkdsk,
ezek a hibák drasztikusan lassú a számítógép.
A Töredezettségmentesít? saját ütemezési lehet?ség is. Hogy hozzáférjen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kattintson a Start
Kattintson a Vezérl?pult
Kattintson a Rendszer és biztonság
A Felügyeleti eszközök kattintson a Töredezettségmentesítés a merevlemezt
Kattintson a gombra Configure ütemezése
Válassza ki, milyen gyakran szeretne töredezettségmentesíteni, valamint a nap és az id? a
töredezettség-mentesít? futtatni

Disk-mentesít? a Windows 7

Ha automatizálni a feladatokat?
Függetlenül attól, hogy automatizálják a számítógép karbantartás egy személyes választás, amely
nagyban függ az Ön egyéni igényeinek. Ha az a típus meg, és felejtsd el, akkor ütemezését a feladatokat
futtatni a saját a tökéletes megoldás. Ez biztosítja az Ön számára kiváló megel?z? karbantartás nélkül a
szóváltás. Azonban néhány gyakorlott felhasználók választhatnak, hogy fut karbantartást csak akkor, ha a
szükség úgy kívánja. Így nem kell, hogy hagyja el a PC-t, hogy sikkaszt a merevlemezre egyik napról a
másikra, vagy egy kis szünetet a számítógépr?l, miközben ellen?rzi a hibákat. Lehet, hogy úgy dönt, hogy
automatizálják bizonyos feladatokat, mint a Disk optimalizálása és csak akkor fut, mások, ha úgy gondolja,
hogy a problémát.
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