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Zad. 1 W moim komputerze aktualnie nic nie jest obciążone procesor chodzi
tylko na 2%, zużycia pamięci też jest mało. Natomiast w moim komputerze
najsłabszym ogniwem jest karta graficzna ponieważ ma tylko 3 GB, przez co 
mam tzw. bootleneck na procesorze.



W moim systemie mam powyłączane wszystkie aplikacje które są mi 
zbędne podczas uruchamiania takie jak: Your phone, Spotify czy Skype.



W moim systemie nie mam włączonych żadnych niepotrzebnych usług



Na moim dysku najwięcej miejsca zajmuję folder SteamLibrary na którym mam 
zainstalowane gry ze steama, następnie folder Documents z plikami z mojego
komputera a następnie najwięcej miejsca zajmują pliki które mam na pulpicie



Włączyłem hibernację teraz zahibernuje komputer I poszukam pliku hiberfile.sys



Plik hiberfil.sys znajduję się w głównym katalogu dysku C: zobaczymy go 
gdy ustawimy odpowiednio co mamy widzieć w widoku. Hibernacja różni się
tym od uśpienia, że nie ciągnie nam prądu.



Mamy plik stronicowania o nazwie pagefile.sys



Wyłączamy plik stronicowania



Plik stronicowania został wyłączony



Instalujemy program do defragmentacji dysku



Klikamy defrag



Dysk defragmentuje się



Oprogramowanie zewnętrzne jest dokładniejsze, daje nam

więcej możliwości i jest łatwiejsze w obsłudze



Defragmentacja zakończyła się



Klikamy windows + R a następnie wchodzimy w cleanmgr.exe



Klikneliśmy wyczyść pliki systemowe i pliki zostały wyczyszczone





Instalujemy CCleanera



Czyścimy
system i rejestr



Program zakończył pracę zwolniliśmy 88 MB



Wszystkie sterowniki są aktualne



Instalujemy program Drive Booster



Program instaluje się



Klikamy skanuj teraz



Wszystkie sterowniki są aktualne



Włączamy game boost udało nam się odzyskać 3,97 MB pamięci RAM



Dokonujemy manualnego czyszczenia systemu



Tutaj wyświetlamy informację o systemie



Wyłączam CCleanera ponieważ jest mi teraz nie potrzebny



Wyłączamy efekty wizualne klikając dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności



Uruchamiamy edytor rejestru klikając win + R a następnie wpisując regedit



Nie mam folderu explorer przez co nie moge włączyć uruchamiania menu 
kontekstowego bez opóźnienia



Aktualizujemy Windows Defender a następnie przeprowadzamy pełne
skanowanie



Włączamy ochrone przed oprogramowaniem wymuszającym okup



Filtr SmartScreen jest włączony


