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PREDSTAVITEV

TuneUp Utilities 2010

Optimizirajmo računalnik!
..Podjetje Parametica, ki ga že poznamo kot Slovenskega ponudnika protivirusne opreme BitDefender, nas tokrat preseneča z novim
programom za optimizacijo, ki sliši na ime TuneUp..

Verjetno ga ni med nami, ki še ni imel po nekaj
časa uporabe računalnika težave s stabilnostjo
in odzivnostjo računalniškega sistema – ali po
domače »sesuti Windows«.
Po dolgotrajni aktivni uporabi računalnika je
ta že prepoln nepotrebnih podatkov in nastavitev, katerih funkcija se zreducira na
upočasnjevanje ali celo nestabilnost samega
sistema. Ostanki nameščenih programov
lahko namreč zasedajo pomnilnik in prostor
na disku, sistemski register pa največkrat ni
optimiziran in je napolnjen z neuporabnimi
ali zastarelimi informacijami. Po vrhu vsega
pa Windows zaganja storitve, ki jih za delo ne
potrebujemo.
Rešitev je v takšnem primeru več, najbolj
očitno pa verjetno poznate: »Format C:«, oziroma izbris vseh podatkov na disku. Težava
pride na točki, ko ugotovimo, da za takšno
početje nimamo znanja, izkušenj, denarja, še
bolj pogosto pa časa - vsi namreč dobro
vemo, da nam popolno ponastavljanje sistema lahko odvzame tudi cel dan.
Alternativa? En izmed možnih je vsekakor program TuneUp Utilities 2010, ki bo s svojimi preko
120 različnimi orodji poskrbel za pohitritev oziroma optimizacijo sistema.

Kaj zmore TuneUp Utilities 2010?
Vzdrževanje sistema
S TuneUP Utilities lahko očistimo računalnik in
izbrišemo nepotrebne datoteke z le enim klikom,
s čimer izboljšamo delovanje programov in iger,
izključimo nepotrebne programe ter zmanjšamo
čas za vzdrževanje sistema. Z delovanjem v ozadju program očisti PC in odpravi težave v registru,
izriše nedelujoče bližnjice in nepotrebne datoteke, razporedi podatke po trdem disku in
zmanjša možnost pojavljanja napak.
www.racunalniske-novice.com

TuneUp Utilities pohitri proces zaganjanja in zaustavljanja sistema, izključi nepotrebne servise,
ki upočasnijo delovanje sistema, optimizira sistem in nastavitve programov ter zmanjša število
samodejno zagnanih programov in s tem prihrani na sistemskih virih.
Defragmacija trdega diska zmanjša čas nalaganja aplikacije ter pohitri odpiranje in kopiranje
datotek, defragmacija registra pa odpravi strukturne napake, zmanjša velikost registra ter
izboljša splošno delovanje sistema. Program
namesto nas očisti register, s čimer zmanjša
število napak v programih in sistemu Windows
ter podrobno prikaže obstoječe težave.
Povečanje učinkovitosti
TuneUp Utilities poveča učinkovitost
računalnika tako, da poišče programe, ki se
redko ali nikoli ne uporabljajo ter pohitri zagon in počisti datoteke, ki niso potrebne za
delovanje sistema.
Zanimiva funkcija je Turbo Mode - Turbo
način, s pomočjo katere z usmerjanjem sistemskih virov pohitri delovanje aktivnih programov, po izboru uporabnika izključi nepotrebne procese ter omogoči bolj tekoče delo
in igričarsko izkušnjo.
TuneUp Utilities sprosti prostor na trdem disku ter najde začasne in nepotrebne datoteke,
ki le zasedajo prostor na našem disku.
Za še hitrejše zaganjanje sistema lahko programe, ki se zaženejo ob zagonu, izključi, prav
tako pa prikaže vse nameščene programe,
poenostavi iskanje programov, ki niso več v
uporabi ter po želji popolnoma in enostavno
odstrani programe.

TuneUp Utilities 2010 omogoča:
• Vzdrževanje sistema
• Odpravljanje težav
• Povečanje učinkovitosti
• Prilagajanje sistema Windows
• Sprotno optimizacijo
• Turbo način

mizacije sistema, prikaz nastavitev in naprav, zasedenosti pomnilniških naprav ter prikaz informacij o sistemu.
TuneUp naprednim uporabnikom poenostavi
urejanje registra, prihrani dragoceni čas s
pomočjo zaznamkov in možnostjo iskanja, ter
omogoča razveljavitev sprememb (s pomočjo
TuneUp Rescue Center). 
(P.R.)
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Odpravljanje težav
TuneUp Utilities poišče napake tudi na
pomnilniških medijih in jih samodejno odpravi,
prav tako pa obnovi po pomoti izbrisane datoteke. Poleg natančnega prikaza zmogljivosti
procesorja in izkoriščenosti pomnilnika, nudi tudi popolni nadzor nad aktivnimi programi.
Dodatne funkcionalnosti
Poleg prikaza poročila TuneUp optimizatorja
nam program omogoča tudi enostaven prikaz
odpravljenih napak, prikaz vseh korakov opti-
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