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Med enkle tricks kan du forvandle din com-
puter til en sand hurtigløber ved at justere 
dit operativsystem og anden software.

Bliv ekspert i at få mest muligt ud af din 
hardware, så du kan få fart på computeren 
igen. Her får du en række gode råd.

SIDE 4
Kender du det? Din computer 
er ikke, hvad den har været. 
Og opgaver der før tog fem 
minutter tager nu ti. Her får du 
52 tricks, så du kan top-tune 
din computer.
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52 tidsbesparende tips
Af Alex CAsTle Og TOrben OkhOlm

F
 ør eller siden begynder enhver pc 
at vise tegn på ældning. Program-
mer, der før var lynhurtige, bliver 
pludselig langsomme. opgaver, 
der før tog fem minutter, tager nu 
ti. arbejdet med computeren be-

gynder at føles som en sur pligt. kort sagt udvikler 
den engang dejlige maskine sig til en belastning, 
hæmmer ens produktivitet og spilder kostbar tid. 

Heldigvis er der altid mulighed for at sætte fart 
i en pc, uanset om den er en syv år gammel old-
sag eller sidste års model, der netop er begyndt at 
halte. Man kan endda vride noget ekstra ydelse ud 
af en splinterny pc, hvis man ved, hvad man gør. i 
denne artikel uddeler vi hele 52 metoder til at få 
flere hestekræfter ud af pc’en, fordelt på hardware, 
software og operativsystem. Det bedste af det hele 
er, at hver eneste en er fuldstændig gratis. Der er 
nogle, der siger, at man ikke får noget gratis. De tager 
fejl. Man kan genvinde tabt hastighed uden at betale 
en øre. Hvorfor ikke begynde lige nu? 

6/2015 43
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selvom en computer er en maskine, er 
den hyppigste årsag til langsomhed 
alt andet end mekanisk. Det er i stedet 
operativsystemet og software, der 
forårsager de fleste af de problemer, som 
kan forvandle en ny computer til noget 
fortvivlende rod. Og det er også på disse 

to områder, man finder de fleste af de 
nemmeste ydelsesforbedringer.

På de følgende sider vil vi gennemgå 
løsninger på udbredte software-vejbump, 
og vi supplerer med nogle Windows-
indstillinger, der kan få din computer til at 
køre hurtigere end nogensinde før.

OPerATivsysTemeT
Dit operativsystem er computerens 
fundament. Det betyder, at selv den hurtigste 
software vil halte slemt, hvis operativsystemet 
ikke lever op til kravene. Derfor er selve 
windows det første sted, man skal kigge, når 
man vil sætte hastigheden i vejret. 

Sørg for, at din 
pc ikke sparer 

for meget på 
energien.

FÅ STyR pÅ
din SOFTwaRE
sådan forvandler du din pc til en sand 
hurtigløber ved at justere dit 
operativsystem og anden software

1 ændRET STRømSTyRing giVER 
bEdRE ydELSE
Hvis din computer kører langsom-

mere, end den burde, skal du gå ind i 
Hardware og lyd i kontrolpanel og klikke 
på strømstyring. sørg for, at ‘Høj ydeevne’ 
er valgt. På en laptop ofrer windows ydelse 
til fordel for længere batterilevetid ved 
at lægge komponenter såsom harddiske 
i dvale tidligere eller ved at begrænse 
cpu’ens maksimale output. Du kan få detal-
jeret kontrol med pc’ens strømindstillinger 

ved at klikke på ‘skift indstillinger for plan’ 
ved den strømplan, du har valgt, og deref-
ter klikke ‘skift avancerede indstillinger’.

2 SLÅ aERO FRa
aero blev først lanceret i windows 
vista, og navnet dækker over en 

række æstetisk tilfredsstillende dele af bru-
gerfladen, herunder gennemsigtige ele-
menter og animerede vinduesovergange. 
aero får windows efter XP til at virke fiksere 
og mere moderne, men det kan have en 
overraskende indflydelse på systemets 
ydelse. navnlig kan ældre systemer uden 
diskret grafik opnå en markant forbedring, 
når man slår aero fra i sektionen udseende 
i kontrolpanel. Man går glip af nogle grafi-
ske raffinementer, men selve windows lider 
slet ikke under dette valg.

3 indSTiL pROcESSORpRiORiTETEn 
manuELT
intet hæmmer computeren så me-

get som et program, der monopoliserer 
processoren. selvom pc’en ikke er gået i 
stå, vil anden software, som man prøver 
at køre, halte ynkeligt. Hvis det ressource-

slugende program er et, som man faktisk 
har brug for at lade køre, kan man stå uden 
nogen god løsning – enten lader man ikke 
programmet køre videre, eller også opgiver 
man alt andet, indtil det er færdigt. Hel-
digvis har windows en nem mulighed for 
manuelt at indstille processorprioritet. Åbn 
blot Jobliste, klik over til fanen ‘Processer’ 
eller ‘Detaljer’, højreklik på det irriterende 
program, og indstil prioriteten til ‘lav’. nu 
ved windows, at der skal tildeles ressourcer 
til andre programmer først, men det oprin-
delige program kan stadig gøre sig færdigt 
uden bøvl.

4 bRug RESSOuRcEOVERVÅgning 
TiL aT aFSLøRE dOVEndyREnE
apropos Jobliste: Du bør vide, at 

der i windows 7, 8 og vista er indbygget en 
stærkere udgave af dette redskab. Åbn blot 
Jobliste, og klik på fanen ‘Ydeevne’. nederst 
i denne menu ser du en knap, der åbner 
ressourceovervågning. ressourceovervåg-
ning er et fremragende værktøj, der kan 
finde programmer, som hæmmer pc’en, 

37 genstart. vi må erkende det: Mange problemer bliver løst med en systemgenstart. 38 genstart routeren Mystiske problemer, der 
plager internet-forbindelsen? en simpel router/modem-genstart kan hjælpe. 39 start proceslinje-apps med en genvejstast start en 
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AnDre 
sOfTWAre-kneb
software kan være en del af proble-
met eller en del af løsningen. nogle 
programmer er velmenende, men gør 
hele systemet langsommere, hvorimod 
andre er aktivt ondsindede. På den 
anden side kan den rette software være 
med til at genvinde tabt hastighed og 
øge sikkerheden. i dette afsnit ser vi på 
begge dele.

6 Ryd Op VEd hjæLp aF 
ccLEanER
Det har aldrig kunnet betale sig 

at samle på en masse software. Det er 
ligesom med startmappen: overflødig 
installeret software æder harddiskplads 
og fylder op i startmenuen, kontekst-
menuer og andet. Du kan prøve at 
afinstallere unødvendige programmer 
manuelt, men det er meget nemmere 
at gøre det ved hjælp af en uninstaller-
app som ccleaner, der leverer en liste 

over de installerede applikationer og mulig-
gør afinstallation med ét klik. Hent program-
met på www.piriform.com/ccleaner.

7 køR En maLwaREScanning
Hvis din computer kommer ud for et 
pludseligt og dramatisk nedbrud, er 

årsagen sandsynligvis malware. selv hvis 
du er sikker på, at du ikke har installeret 
noget risikabelt, er det en god ide at køre en 
malwarescanning af og til. Du er i de bedste 
hænder med Malwarebyte anti-Malware 
(www.malwarebytes.org).

8 dROp kOmmERciEL anTiViRuS
nu om dage skaber kommerciel 
antivirus lige så mange problemer, 

som den løser. Hvis du holder windows 
opdateret, vil den indbyggede windows 
Defender-antivirus være nok til at beskytte 
din computer mod kendte angreb. grund-
læggende netsikkerhed (lad være med at 
åbne e-mailvedhæftninger fra folk, du ikke 
kender osv.) vil sikre dig, uden at du får be-
hov for sikkerhedsbloatware. 

9 SøRg FOR, aT windOwS aLTid ER 
OpdaTERET
som nævnt skal man holde windows 

ajour, hvis Defender skal kunne klare sit ar-
bejde. automatiske opdateringer kan være 
irriterende, men du sparer tid i det lange løb, 
hvis du holder din computer sikker. Du kan 
finde indstillinger til opdatering af windows 
i fanen system og sikkerhed i kontrolpanel.

10 OpdaTER din VidEOdRiVER
De fleste drivere bliver styret 
automatisk nu om dage, men 

du bør alligevel regelmæssigt sikre dig, at 
din videodriver er up to date, navnlig hvis 
du har tænkt dig at praktisere nogen form 
for gaming.  videodriveren er afgørende for 
ydelsen og kan være årsag til mange spil-
svipsere. Der kommer løbende opdaterin-
ger, som gør nye spil hurtigere. tjek ofte. Du 
bliver muligvis positivt overrasket.

med meget detaljerede oversigter over 
cpu, hukommelse, harddiskplads og sågar 
netværks-båndbredde.

5 Ryd Op i STaRTmappEn
et klart tegn på, at computeren 
trænger til en kærlig hånd, er en 

langsommelig boottid. Hvis din computer 
er en evighed om at starte, betyder det i 
reglen, at man har en masse software, der 
bliver indlæst, når operativsystemet starter, 
og det er af en række årsager skidt. Det 
betyder, at windows skal gøre mere, for at 
bootprocessen kan slutte. Desuden dræner 
al den software, der kører i baggrunden, 
ressourcerne og sænker generelt tempoet. 
en af de bedste ting, man kan gøre for at 
speede pc’en op, er at bruge et gratis pro-
gram som autoruns (http://bit.ly/Miidlk) 
til at undersøge, hvad der starter samtidig 
med pc’en. sandsynligvis finder man en 
masse sager, som ikke bør være der. gen-
nemgå listen omhyggeligt, og fravælg alt 
det, du slet ikke har brug for.

Ressourceovervågning afslører de pro-
grammer,  der gør pc’en langsom. Opdatering af windows hjælper defender med at undgå virus.

brug autoruns til at afsløre den 
software, der starter automatisk 
sammen med din pc.

proceslinje-app ved at trykke [win] + det tal, der svarer til programmets placering på proceslinjen. 40 skift til openDns Hvis din 
udbyders Dns-server er langsom, tager det lang tid at indlæse websider. skift til openDns hos www.opendns.com. 41 flyt filer 
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geninsTAller  
WinDOWs 
De fleste af de problemer, der hæmmer din 
computer, kan man klare med lidt kærlig 
pleje. som nævnt kan man fjerne malware, 
rod i programmerne kan ordnes og så 
videre. imidlertid kan en computer blive så 
tilsandet, at ingen form for vedligeholdelse 
kan klare sagerne. Den eneste måde, hvor-
på man kan fjerne denne sandflugt, består 
i at begynde forfra med en ny windows-
installation. Hvis du er kommet så langt ud 
med din computer, får du her nogle ting, 
man skal huske, når man geninstallerer 
windows.

11Find dinE pROdukTnøgLER
Det er frustrerende at geninstal-
lere sit operativsystem for så at 

opdage, at man har glemt en cd-nøgle og 
ikke kan geninstallere vigtig software. et 
program som enchanted key finder (sour-
ceforge.net/projects/ekeyfinder/) kan auto-
matisk finde de fleste af de aktive cd-nøgler 
på ens system. især når det gælder profes-
sionelle applikationer som Photoshop, bør 
man manuelt deaktivere sin software, før 
man afinstallerer, for dermed at spare tid 
senere.

FLERE 
SOFTwaRE-
TRickS
fra linux til libreoffice: vær ikke 
bange for at prøve alternativerne

12LaV En gEnOpRETTELSES-
diSk 
gør dit liv nemmere, næste 

gang du er nødt til at geninstallere, ved at 
lave en genoprettelsesdisk. i windows 8 
får man adgang til funktionen ved at åbne 
start, skrive “genoprettelse” og vælge 
funktionen “opret et genoprettelsesdrev”. 
Med genoprettelsesdrevet kan du gen-
danne din computer til den jomfruelige 
tilstand uden at skulle igennem en kom-
plet geninstallation.

13Tag backup aF dinE FiLER
Det siger sig selv, og det bør 
du gøre under alle omstændig-

heder. sørg for, at du har backup af alle dine 
vigtige filer på et eksternt drev eller en cloud-
tjeneste. selvom dine filer ligger på en anden 
partition end din windows-installation, er 
det bedst at være på den sikre side.

Prøv eT AnDeT Os
vi er generelt meget glade for win-
dows, men det ville være upassende, 
hvis vi ikke nævnte, at geninstallation 
af windows ikke er den eneste vej til 
en god begyndelse. 

14FRiSk SOm En haVøRn
Du kunne også prøve et 
gratis operativsystem fra 

linux-familien. linux-styresystemer 
er slankere end windows, og de stiller 
meget mere beskedne systemkrav. 
Man kan installere det som sekun-
dært styresystem og kun boote til 
det, når man ønsker en mere minimal 
desktopoplevelse. Hvis du aldrig har 
prøvet linux før, kan det lyde over-
vældende, men det er faktisk ikke så 
indviklet med de moderne bruger-
venlige linux-distributioner. Det svæ-
reste kan faktisk være valget af den 
distribution (et specifikt linux-baseret 
operativsystem), man skal installere. 
Den faste anbefaling til begyndere 
har i årevis været ubuntu, der er fiks, 
godt understøttet og meget bruger-
venlig. Det er stadig et glimrende 
valg, men på det seneste er vi i ste-
det begyndt at anbefale linux Mint 
(www.linuxmint.com).

linux Mint bygger på ubuntu 
og leverer den samme kvalitet og 
nemme installation. forskellen er 
brugerfladen – i Mint er den lidt mere 
minimalistisk og minder mere om 
Microsoft-systemer. Man skal stadig 
sætte sig ind i sagerne, men man kan 
normalt komme i gang med en fuldt 
funktionel linux-desktop i løbet af en 
eftermiddag.

du vil elske din 
genoprettelsesdisk, 
næste gang du skal 

geninstallere.

alternative operativsystemer såsom Linux mint kræver mindre af dit system.

hurtigt med send to Højreklik på en fil og lad send to-indstillingerne flytte den til et antal ofte brugte mapper. 42 Minimer alt i en 
fart tryk [win] + [M] for at minimere hvert åbent vindue på en gang. 43 Åbn en kommandoprompt i stifinder, hold [shift] nede, og 
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Prøv fOrskellige 
APPlikATiOner
sommetider får man bedst en hurtigere 
ydelse ved at erstatte et hyppigt brugt 
stykke software med et kvikkere alternativ. 
Det kan indebære, at man må ofre en vis 
funktionalitet, men som regel er det uma-
gen værd. Her er fem udbredte applikatio-
ner, som du kunne udskifte:

15 inTERnET ExpLORER
tidligere var det bedste råd, 
man kunne give til folk angå-

ende deres webbrowser, at droppe internet 
explorer så hurtigt som overhovedet mu-
ligt. Heldigvis er ie ikke så hårrejsende, som 
den plejede at være, og ie 11 er faktisk me-
get konkurrencedygtig i nogle situationer, 
for eksempel Javascript-ydelse, hvor den 
fejer al konkurrence af banen.

når det gælder almindeligt browserar-
bejde, vil man få mere fart, hvis man skifter 
fra ie til chrome eller firefox. chrome er 
nok den hurtigste af dem alle, men den 
er også markant mere systemressource-
intensiv end firefox. Hvis man vil fyre op 
under en ældre pc, kan firefox derfor være 
det bedste valg.

16 micROSOFT wORd
Microsoft word er branchestan-
darden inden for tekstredige-

ring, men dets omfattende sæt af funktio-
ner tærer meget på systemets ressourcer. 
spørg dig selv, om du virkelig har brug for 
alt det, word kan tilbyde, og om du ikke 
ville være bedre kørende med en anden 
løsning.

Hvis du vil have en komplet, men spar-
sommelig tekstbehandler, kan du prøve 
writer, der er en del af libreoffice, som er 
en suite af gratis alternativer til office. Den 
rummer næsten alle words funktioner og 
stiller langt mindre krav til systemet. Hvis 
du kun skal skrive ganske lidt, kan du over-
veje wordPad, der følger med windows – 
den har ikke mange funktioner, men den er 
meget hurtig.

17 phOTOShOp
adobes Photoshop er 
endnu en udbredt appli-

kation, der kan trække store veksler 
på systemets ressourcer. Hvis du 
bruger et ældre system, der ikke kan 
køre Photoshop cc (eller hvis du blot 
vil spare en masse penge), kan du 
prøve giMP (www.gimp.org). Det er 
en open source-billededitor, der kan 
næsten alt det, som Photoshop kan. 
Brugerfladen er lidt klodset og kræver 
en del tilvænning, men giMP vil køre 
meget bedre på ældre pc’er end nyere 
versioner af Photoshop.

18adObE REadER
nu skal vi ikke hele tiden 
være efter adobe, men PDf 

reader er et af de langsomste og mest 
frustrerende stykker software på din 
computer. Man skulle ikke tro, at noget 
så enkelt som at vise et multimediedo-
kument (det kan din browser gøre på 
brøkdele af et sekund) ville være lang-
somt og kræve en omfattende installa-
tion – og det behøver det heller ikke.
Du kan få fart over feltet ved at instal-
lere en gratis version af foxit reader 
(www.foxitsoftware.com/downloads). 
Den har en rar brugerflade, fylder me-
get lidt på harddisken og er hurtigere 
end adobe reader.

19ERSTaT windOwS mEdia 
pLayER mEd VLc
Hastighed er blot en af 

mange grunde til at udskifte windows 
Media Player med en anden applika-
tion såsom vlc (www.videolan.org). 
vlc er kortere tid om at starte afspil-
ning af mediefiler, men den virkelige 
tidsbesparing kommer af program-
mets fleksibilitet. Det at se en video i 
andre afspillere kan være en besværlig 
omgang, der kræver, at man opsporer 
codecs eller anderledes formaterede 
mediefiler. Med vlc ved man, at næ-
sten enhver fil virker, og virker hurtigt.

enDnu flere sOfT-
WAre-TriCks

20FinjuSTER gRaFikindSTiL-
LingER i SpiL
Hvis dine spil bliver langsom-

me, skal du sikre dig, at du udnytter mulig-
hederne for finindstillinger. naturligvis vil 
en lavere opløsning give bedre ydelse, men 
du bør også se på de andre muligheder – 
det kan gøre en kolossal forskel at skrue 
ned for anti-aliasing eller skyggekvalitet.

21TiLpaS dinE gRaFikindSTiL-
LingER auTOmaTiSk
Prøv geforce experience (til 

nvidia-gpu’er) eller aMD gaming evolved. 
De tilpasser begge spilindstillinger auto-
matisk. De undersøger din hardware og 
rådfører sig med en konstant opdateret 
database med hardwaredata for at foreslå 
de bedste indstillinger uden at skulle famle 
sig frem.

22LæR aT ELSkE jumpLiSTER
Jumplister blev introduceret i 
windows 7, og de giver hurtig 

adgang til hyppigt brugte programmer el-
ler funktioner. Man højreklikker på et ikon i 
stedet for at venstreklikke. Det giver en liste 
over genveje eller dokumenter til dette 
program.

23FRigiV diSkpLadS
Det gør ikke altid computeren 
hurtigere at frigive harddisk-

plads, men det kan gøre en stor forskel, 
hvis drevene er tæt på maksimum. Hvis du 
har svært ved at vælge, hvad der skal slet-
tes, kan du bruge en gratis drev-visualiser 
som winDirstat (windirstat.info) til at afslø-
re grådige programmer og dokumenter.

24FjERn unødVEndigE 
bROwSER-ExTEnSiOnS
Man kan skræddersy moderne 

browsere, men man kan nemt hæmme 
webbrowsing ved at installere for mange 
add-ons og extensions. gå til din browsers 
indstillinger, og se, om du faktisk bruger 

iE er nok blevet 
meget bedre, men 
chrome og Firefox 

er hurtigere.

hvis du ikke ved, hvad du skal slette, 
kan windirStat hjælpe.

højreklik i en mappe. Du kan nu åbne en ny kommandoprompt på dette sted. 44 skift til fuld skærm og gå tilbage Hvis du kan lide 
at skifte til og fra fuldskærmvisning i din webbrowser, kan du med [f11] gøre det hurtigt. 45 Åbn kør-menuen hurtigt Med kør-
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dialogboksen kan man åbne stort set alting. Hent den hurtigt med [win] + [r]. 46 Åbn mappen Brugere fra kør Med kør-boksen 
åben skriver du to punktummer efterfulgt af [enter] og åbner dermed mappen Brugere. 47 send windows til skærmens sider i 

windows 7 og 8 kan du hurtigt flytte skærmbilledet ved at holde [win] nede og trykke venstre eller højre piletast. 48 lås hurtigt 
fremkald windows’ låseskærm ved at trykke [win] + [l]. 49 Bladr med tastaturet Du kan bladre gennem mulighederne i enhver 

hvis du aldrig har prøvet det før, virker 
overclocking måske som sort magi. Den 
udøvende dykker ned i biOs’ mystiske 
skyggeverden, drejer på nogle obskure 
knapper, og når han dukker frem igen, er 
pc’en blevet hurtigere. 

men sandheden er, at alle med den rette 
hardware og en smule tålmodighed kan 
overclocke. her taler vi om overclocking af 
enhver del af pc’en, fra cpu over gpu til ram.
vi bør nævne, at de råd, vi giver i dette afsnit 
er meget kortfattede – der er simpelthen 

ikke plads nok til for alvor at gå i detaljer 
med overclocking-processen. men vi prøver 
at give et indblik i den grundlæggende 
proces. 

Der findes mængder af information om 
overclocking på nettet, og vi vil opfordre 
dig til at lede efter oplysninger om din 
specifikke hardware, før du springer i. 
hvis du følger disse råd, kommer du næppe 
til at beskadige din hardware, men en 
komponentspecifik guide kan reducere 
behovet for gætteri.

CPu
før vi går i gang med processen, bør vi 
gøre opmærksom på, at det kun er visse 
cpu’er, der kan overclockes. Du bør derfor 
finde ud af, om du har en “ulåst” processor. 
Hovedreglen for nyere intel-processorer er, 
at cpu’er med typenumre, der ender på “k” 
er ulåste.

30SkRu Op FOR pROcESSOREn
af pladshensyn nævner vi kun 
intel-cpu’er, men den grund-

læggende proces er den samme for aMD-
chips. Du skal også have et bundkort, der er 
forberedt på overclocking. intels bundkort 
med typenumre, der begynder med “Z”, er 
forberedt på overclocking, men ved andre 
mærker må du finde ud af, om din enhed 
kan overclockes. Med undtagelse af de al-
lermindste overclocks får du ganske givet 
brug for at skifte cpu-køler.

trin 1 
Bliv Parat
Du skal bruge visse applikationer, når 
du overclocker din cpu. først skal du 
bruge cPu-Z (http://bit.ly/Qhr6xf), et 
program, der giver mulighed for at se 
detaljerede oplysninger om din cpu fra 
windows. selve din overclocking finder 
sted i Bios, men cPu-Z gør, at du kan sikre 
dig, at dine indstillinger bliver korrekt 
brugt, når du tester. Du skal også bruge 
realtemp (http://bit.ly/JBwaJa), der viser 
cpu-temperatur, og Prime95 (http://bit.
ly/1kvnJZh), der stresstester cpu’en.

OVERcLOcking
Bliv ekspert i at få mest 
muligt ud af din hardware

når du har installeret den nødvendige soft-
ware, genstarter du og trykker de taster, 
der fører dig ind i dit bundkorts Bios. Hvis 
du ikke ved, hvad det er for nogle taster, og 
det ikke fremgår under boot-sekvensen, 
må du på nettet og lede.

trin 2  
Juster MultiPlikatoren
når du er i Bios, skal du finde menuen til 
justering af cpu-ydelsen. Det vil sikkert 
være nemmere, hvis du søger dokumen-
tation om dit bundkort, men du kan også 
blot lede efter den menu, der rummer 
fuktioner som “baseclock”, “core voltage” 
og “cPu ratio”. sidstnævnte er det, vi skal 
skrue op for. når man øger cpu-tallet med 
én (for eksempel fra 34 til 35), stiger cpu’ens 
clockfrekvens med 0,1 gHz (fra 3,4 gHz til 
3,5 gHz). for at overclocke cpu’en, skal vi 
øge denne multiplikator med én, gemme, 
og genstarte operativsystemet.

trin 3 afPrøv og Juster 
sPænDingen
nu, da vi har gennemført en lille overclock, 
skal vi sikre os, at det hele stadig virker. i 
windows starter du cPu-Z og tjekker, at 
tallet er det, som du satte det til. indlæs 
så realtemp, og kør Prime95, mens du 
iagttager din kernetemperatur. Hvis din 
cpu-temperatur stiger til over 80°, er din 
overclock ustabil og kan beskadige cpu’en. 
i så fald er du nødt til at genstarte ind i 
Bios og stille multiplikatoren tilbage til den 

forrige indstilling. Det bør ikke være 
tilfældet i den første test. en anden 
mulighed er, at Prime95 kommer 
med en fejlmeddelelse, eller at din 
computer bryder ned. Hvis det sker, 
er din spænding for lav.

trin 4 Juster sPænDingen 
og gentag
uanset hvad der sker, skal du gen-
starte pc’en og boote ind i Bios. Hvis 
du ikke havde nogen problemer, øger 
du blot multiplikatoren med én igen 
og går tilbage til trin 3. Hvis du kom 
ud for en fejl eller et sammenbrud, 
skal du øge spændingen, og det gør 
du i trin på 0,05. Det er en god ide 
at søge efter din cpu’s maksimale 
spænding. vend tilbage til trin 3, og 
gentag processen, idet du øger multi-
plikatoren, indtil temperaturen bliver 
for høj, eller du nærmer dig den mak-
simale spænding.

gPu
ved en gaming-pc kan gpu-ydelsen meget 
vel være vigtigere end processorens ydelse. 
De fleste moderne spil trækker hårdt på 
gpu’en, og derfor vil det at vride lidt mere 
ydelse ud af gpu’en have en mere markant 
virkning på din gamingoplevelse end en 
tilsvarende forbedring i cpu’en. 

31FLERE gRaFikkRæFTER
Heldigvis er gpu-overclocking 
blevet utrolig enkel i de seneste 

år. Det skyldes meget brugervenlige over-
clocking-værktøjer, der klarer det meste af 
det hårde arbejde.

Hvis du har et nvidia-kort, skal du hente 
evga PrecisionX fra www.evga.com/pre-
cision/ (men det behøver ikke at være et 
evga-kort). Hvis dit kort er et aMD, kan du 
faktisk overclocke det direkte fra catalyst 
control centre.

trin 3 gPu
når du har fundet det ideelle punkt til 
hukommelsesfrekvensen, stiller du den 
tilbage til standard og går videre til ker-
nefrekvensen. øg igen clockhastigheden 
i små trin, indtil din Heaven-benchmark 
fremviser belastning. Disse visuelle fejl 
kan antage forskellige former, herunder 
farvede bobler, glimt over hele skærmen 
eller løsgående pixel. når de begynder at 
dukke op, skal du skrue gpu-frekvensen 
tilbage, indtil benchmarkprogrammet 
igen er stabilt. Hold også øje med grafik-
kortets temperatur. selvom der ikke er 
nogen visuelle fejl, skal du holde den gen-
nemsnitlige gpu-temperatur under 80°, 
ellers bliver den hurtigere slidt op.

trin 4
sørg for, at Det er staBilt
når du har fundet den ideelle overclock 
til både videohukommelse og gpu, er du 
rede til at aktivere dem begge samtidig og 
køre  benchmarkprogrammet i fuld skærm 
igen. Der er risiko for, at du får nye fejl eller 
et sammenbrud. Hvis det sker, skruer du 
blot begge overclocks en smule ned og 
prøver igen.

selv hvis din benchmark er stabil nu, er 
der risiko for, at den bliver overophedet 
ved længere tids belastning. vi anbefaler, 
at du kører din Heaven-benchmark i 15-20 
minutter for at være sikker på, at det ikke 
er tilfældet.

de aktive extensions. Hvis du har en 
værktøjsbjælke, som du ikke kan afin-
stallere, kan du prøve ccleaner, som vi 
tidligere har omtalt.

25inSTaLLER En ad-
bLOckER
Det er ikke alle extensions, 

der hæmmer din browser. en god ad-
blocker (som adBlock eller adBlock 
Plus) sætter fart i din browsing ved 
at forhindre webreklamer i at blive 
indlæst. søg blot efter “adBlock” plus 
navnet på din foretrukne browser – 
den er gratis og bliver installeret på få 
sekunder.

26SkRu Op FOR FiLVaLgET 
mEd SELEcT-inVERSE
Hvis du har prøvet at 

markere mange (men ikke alle) filer 
på en liste, ved du, at det kan være 
anstrengende. i stedet for at slide din 
venstreklik-knap op kan du prøve 
dette fikse trick: Hold blot [control] 
nede og vælg de filer, du ikke ønsker. 
klik så på “inverter markeringen” un-
der rediger.

27inSTaLLER EVERyThing, 
Og Søg huRTigERE
windows’ søgefunktioner 

er blevet meget hurtigere i årenes løb, 
men den kan stadig være ret lang-
som, navnlig hvis man søger efter en 
fil uden for Bruger-mappen. Du kan 
opnå lynhurtig søgning ved at down-
loade det gratis program everything 
fra www.voidtools.com.

28Åbn ET nyT VinduE 
mEd ET EnkELT kLik
Man kan hurtigt åbne 

endnu et vindue eller et dokument i et 
program, der understøtter flere kørsler 
(som en webbrowser eller Microsoft 
word). i stedet for manuelt at oprette 
et nyt dokument holder man blot 
[shift] nede og klikker på proceslinje-
ikonet for programmet. Man opnår 
det samme ved at klikke på den mid-
terste museknap.

29Find dinE FORETRuknE 
mappER
Mange brugere overser 

en af de mest nyttige funktioner i 
stifinder: listen over favoritlinks øverst 
til venstre. Hvis man ofte er på den 
samme lokation, kan man gemme den 
her og hurtigt finde den igen. Man 
skal blot trække den hen til området, 
og så bliver den liggende der.

Det er muligt at overclocke hukommelse, 
hvis man har den rette hardware, men det 
sker langt sjældnere end cpu- og gpu-
overclocking. Bør du overclocke din ram? 
ikke efter vores mening.

når vi ikke anbefaler ram-overclocking, 
hænger det sammen med en simpel  
cost-benefit-analyse. omkostningen er, 
som ved enhver overclock, stabilitet. især 
ved en aggressiv overclock risikerer man 
at slide en enhed op før tid, eller man 
kan komme ud for, at den bliver ustabil 
og forårsager systemnedbrud. gpu’en 

kan komme sig efter en fejl, uden at hele 
systemet bryder ned, men det kan ram 
ikke. og eftersom ram-overclocking ikke 
er så udbredt, har man færre ressourcer til 
rådighed, når man søger hjælp.

Hertil kommer, at fordelene ved at 
overclocke ram ikke er særlig store. over-
clocket ram arbejder hurtigere, men ram-
gennemløb er næsten aldrig en flaskehals, 
og virkningen på gamingydelsen vil knap 
være nævneværdig. risikoen ved ram-
overclocking er ikke enorm, men der er 
ikke nogen synderlig grund til at gøre det.

OverClOCking Af rAm
er det umagen værd?

trin 1 BencHMark
før du begynder, skal du downloade et 
egnet benchmarkprogram, der tjener to 
formål. 

for det første giver det mulighed for at 
kvantificere din computers grafik-ydelse, 
således at du kan se, hvor stor forskel en 
overclocking gør. 

for det andet virke programmet som 
stresstest på grafikkortet. når du justerer 
dine overclock-indstillinger, kan du hurtigt 
se, om du er gået for vidt.

Besøg unigine.com/products/heaven/ 
for at downloade Heaven, der er den aktu-
elle standard for grafikbenchmarks. find 
en basislinje ved at køre den igennem en 
gang ved fuld skærmopløsning. noter 
dine resultater. 

trin 2 HukoMMelse
i din overclocking-software kan du se 
skydere til strømgrænse, hukommelsesfre-
kvens og kernefrekvens. vi vil justere dem 
alle, og vi begynder med strømgrænsen. 
sæt den simpelthen så højt, du kan.

nu vil vi overclocke dit grafikkorts ram. 
Du skal blot køre din Heaven-benchmark i 
et vindue og gradvis øge indstillingen for 
hukommelsesfrekvens, indtil du ser fejl i 
benchmarken. øg hukommelsesfrekven-
sen i trin på 5-10 MHz. Hvis du lader den 
stige for hurtigt, kan du tynge systemet i 
knæ (men det får det godt igen efter en 
genstart).

intel-cpu’er med 
typenumre, der 
ender på  “k”, er 
ulåste.

at overclocke dit 
grafikkort vil have 
den største effekt 
på dine gaming-
øjeblikke.



52 gratis tips feature



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

12 52 TRICKS – TOP-TUNE DIN COMPUTER

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

1352 TRICKS – TOP-TUNE DIN COMPUTER

6/2015 516/201550
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menu ved at trykke [tab] for at gå fremad og [shift] + [tab] for at gå tilbage. 50 søg hurtigt i windows 8 Den hurtigste måde at 
søge i windows 8 på består i at trykke [windows]-tasten og derefter indtaste din søgning. 51 gendan mistede faner vil du ikke 

52 gratis tips feature

lukke en browserfane? tryk [ctrl] + [shift] + [t] for at gendanne den senest brugte fane. 52 Quick zoom Zoom på websider eller 
dokumenter ved at holde [control] nede og rulle musehjulet.

32 dEFRagmEnTéR  
haRddiSkEn
Defragmentering er et af de 

ældste computertrick, men det er ikke helt 
så virkningsfuldt, som det har været. sta-
dig flere computere bliver nu leveret med 
ssd’er, som ikke nyder godt af defragmen-
tering. Desuden defragmenterer windows 
7 og 8 automatisk, og det er derfor usand-
synligt, at dine drev er fragmenterede, hvis 
du bruger et af disse systemer. På ældre 
versioner af windows kan fragmentering 
gøre harddiske langsommere, og det er 
en god ide at køre et defragmenterings-
program såsom det indbyggede windows 
Dfrg.msc eller det gratis Defraggler (www.
piriform.com/defraggler).

33SSd-OpTimERing
ssd’er skal ikke defragmenteres, 
men der er en optimering, som 

kan gøre en stor forskel, og det er triM. 
triM forhindrer et ssd i at blive langsomt, 

FLERE 
haRdwaRE-
TRickS
fem ekstra genveje til fart

Hvis du er kommet igennem samtlige tip i denne artikel, har 
du sikkert bemærket, at ingen af dem er synderlig omfat-
tende eller besværlige. konklusionen er snarere, at man gør 
sig selv en god tjeneste ved at opdyrke nogle vaner, der hol-
der pc’en velorganiseret og effektiv. lad os prøve at sætte det 
hele i en større sammenhæng og tegne et billede af, hvordan 
man får sin pc til at køre så hurtigt som muligt.

På hardwareniveauet har man reelt kun brug for basal ved-
ligeholdelse. Man kan lave et par justeringer, men så længe 
du holder systemet fysisk rent og af og til kører en test, der 
afprøver dine harddiskes tilstand, er du på den sikre side. Man 
kan få en markant forbedring ved at overclocke sin hardware, 
men kun hvis det er en god komponent til at begynde med.

Der findes masser af måder, hvorpå man kan forbedre sit 
system, når det gælder operativsystem og software, men de 

kan i realiteten koges ned til nogle få grundlæggende prin-
cipper. Prøv at slanke systemet. Jo mere software du instal-
lerer, desto flere ting skal starte sammen med pc’en. Jo mere 
fyldte harddiskene bliver, desto langsommere vil computeren 
køre. Bliv ikke stresset over hver eneste bagatel, du installerer, 
men hvis du kan slette et par programmer nu og da, får din 
computer det bedre. overvej også at erstatte nogle af de 
tunge programmer med letvægtsudgaver, hvis du ikke har 
brug for alle funktionerne i de tunge. 

endelig skal man se i øjnene, at det bedste, man kan gøre, 
sommetider er at begynde helt forfra. vi har beskrevet, hvor-
når du bør geninstallere, hvordan du bedst gør det, og hvor-
dan du kan begynde forfra med et helt nyt operativsystem. 
Din computer er forhåbentlig ikke på dette stade endnu. i så 
fald kan du få glæde af nogle af vores tip på de seneste ti sider.

Hidtil har vi i denne artikel indtaget det 
generelt optimistiske standpunkt, at enhver 
computer kan blive hurtigere uden andet 
end lidt knofedt. og selvom det er sandt, at 
det er meget svært at ødelægge en pc hin-
sides reparation, er det ikke umuligt. Det er 
nemmere at komme i en situation, hvor re-
paration giver mere arbejde end at begynde 
forfra, og man sparer tid, hvis man kender 
denne grænse. Her er vores mål for, hvornår 
man skal kaste håndklædet i ringen.

en slem virusinfektion: Megen malware 
kan nemt fjernes med værktøj som Mal-
warebyte anti-Malware, men sommetider er 
infektionen så slem, at den ikke kan ordnes. 
og du er ikke i tvivl, når det sker. Malwa-
rescanneren vil have en liste, der rummer 
hundreder af enheder og omfatter vira og 
anden ondsindet software. ingen er inte-
resseret i risikoen for at fjerne det meste af 
malwaren og mens de mest avancerede og 
morderiske sager kører hemmeligt videre. 

når man opgraderer til en ny version af 
windows: når man er klar til at gå til den 
nyeste og bedste version af windows, er 
det klogt at sikre sig en ren installation. 
Microsoft giver mulighed for at foretage en 
“oveni”-installation, der lader ens filer forbli-
ve intakte, men vores erfaring er, at det ikke 
er nogen god ide. følg den rette backup-
procedure, og begynd forfra med en fin, ren 
windows-installation. På den måde behøver 
du ikke at bekymre dig om komplikationer 
fra oveni-opgradering, og man får lejlighed 
til at genoverveje, hvilke programmer man 
faktisk har brug for at have liggende. 

en windows XP-computer: vi ved, at 
nogle af jer stadig elsker windows XP meget 
højt, men tiden er ganske enkelt inde til at 
opgradere til et mere moderne operativsy-
stem. Det er ikke umagen værd at prøve at 
speede en windows XP-pc op. selvom den 
kan blive så god som ny, vil man alligevel 
hænge på en computer, der ikke er sikker.

DeT siDsTe OrD
Hold systemet slankt og rent

AlT er TAbT 
når man må acceptere skæbnen

når det bliver fyldt op med data og øger 
dets forventede levetid. Den gode (og 
dårlige) nyhed er, at windows 7 og 8 auto-
matisk muliggør triM til ssd’er, og man kan 
derfor få et fartboost her. Men hvis man kø-
rer windows XP eller vista, er det afgjort en 
god ide at aktivere det. til det formål skal 
man bruge den tredjepartssoftware, som 
man kan få hos ssd-producenten. 

34REnS VEnTiLaTORERnE
Det er ikke alle de problemer, 
der hæmmer pc’en, som er 

højteknologiske. gammeldags skidt og 
støv kan samle sig og blokere ventilatorer 
og luftindtag. Det kan lyde trivielt, men et 
tilstoppet luftindtag kan få pc’en til at blive 
overophedet. forhindringer for luftstrøm-
men er især udbredte i hjem, der har kæle-
dyr med pels. i de værste tilfælde kan høj 
varme få komponenterne til at gå i stykker 
hurtigere. kig indenfor med en dåse tryk-
luft, og sørg for, at der ikke er noget, der 
blokerer luftindtag, ventilatorer eller cpu-
kølerens plader. 

35juSTéR uSb-LagER, Og FÅ 
bEdRE ydELSE
Hvis du har et eksternt usB-

drev, som du hyppigt overfører data til eller 
fra, kan du opnå en lille fartgevinst ved at 
frakoble skrivecaching på drevet. ulempen 
er, at skrivecaching beskytter usB-drev 
mod datatab, hvis de bliver taget ud under 
en overførsel. Hvis du er indstillet på at 
klikke “sikker fjernelse” hver gang, kan du 
forbedre ydelsen ved at åbne enhedshånd-
tering, gå til et drev, højreklikke på det og 
åbne egenskaber-menuen. i fanen Politik-
ker klikker du på ‘Bedre ydeevne’.

36 køR En SmaRT-TEST
Harddisknedbrud er noget af 
det mest skræmmende. selv 

med en backup-strategi (som du har, ikke 
sandt?) er midlertidigt tab af data en stor 
gene. spar noget tid ved at køre en sMart-
test af harddisken – en proces, der hjælper 
dig med at identificere vaklende drev. 
Download et gratis sMart-diagnostice-
ringsværktøj som crystalDiskcheck (http://
bit.ly/tkZ1vk), og kør det. Hvis drevet 
dumper i nogen af disse test, er tiden inde 
til at få et nyt. 

du kan øge hastigheden på dit uSb-drev, 
bare du husker at fjerne det sikkert.

TRim hjælper ssd’er med at forblive hurtige, 
selvom de begynder at blive fyldt op.
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