Győződjön meg arról, hogy valóban egészséges-e a számítógépe!
Fura zajokat hall számítógépe belsejéből? Vagy csak meg szeretne bizonyosodni arról, hogy
minden rendben van gépével? A következő, többnyire ingyenes egészség-megőrző tippek
mindenképpen jól jöhetnek.
Ahogy az ember egészségével is törődni kell, érdemes időt szánni számítógépünk
karbantartására is, hiszen senki sem szeretné, ha a komputere a legváratlanabb pillanatban
mondaná fel a szolgálatot. A következő, többnyire ingyenes eszközöket akkor is érdemes
kipróbálni, ha a számítógépünk belsejéből nem zavarnak furcsa zajok, vagyis csupán meg
szeretnénk bizonyosodni, hogy minden rendben van-e a gépünkkel.

Merevlemezünk egészsége
Jó, ha minél több információt tudunk merevlemezünkről, mert így könnyebben
megelőzhetők a gyártóspecifikus hibák, jobban fel tudunk készülni minden lehetőségre. A
Hard Disk Sentinel nem ingyenes alkalmazás, de van 15 napos próbaváltozata, és ez idő alatt
megtudhatjuk, mire képes. Az alkalmazás állandóan figyeli a merevlemezt és különböző
adatokat mér, ebből a legérdekesebb a merevlemez hőmérséklete, a legmegnyugtatóbb az a
három jellemző, amit a kezdőképernyőn megjelenít: megbízhatóság, teljesítmény és
hibatűrés - ezeket az értékeket százalékban fejezi ki. A program magyar nyelven is elérhető.
A számítógéphez jobban értőknek egy bővített mód is a rendelkezésükre áll, itt kedvükre
csemegézhetnek a különböző adatok között. A teljes verzió 5.000 ft-ba kerül.

Merevlemezek hangja
A merevlemezek nagyon halkan működnek, ha mindenféle gyanús zörej hallatszik a gép
belsejéből, akkor már aggódhatunk. Ám nyilván szakértőnek kell lenni ahhoz, hogy
eldöntsük, vajon a legmegfelelőbb hangot adja ki a merevlemezünk. Ebben segítünk több
éves tapasztalattal.

A széles sávú internet sebessége
A technika sajátossága, hogy az ADSL sebessége nem állandó. Ám ha azt gyanítjuk, hogy
folyamatosan az általunk fizetett sebességkorlát alatt vagyunk, érdemes panaszt tenni, mert
csak mi járunk jól: vagy hirtelen megnő az internet sebessége vagy pedig egy alacsonyabb
árcsomagba sorol minket a szolgáltató. A tesztek elvégzéséhez mindenképp szükséges a
Flash Player, és a JAVA alkalmazás legfrissebb változata. A kezdő oldalon elérhető a Ping Test
oldal, ami az internet sebességét mutatja meg, vagy a speedtest.net oldalon ahol egy kis
autóból megismert sebességmérőn mutatja meg a sebességet.

A PC belsejében
Nem mindenkinek hobbija észben tartani a PC hálózati kártyájának MAC címét vagy a
legújabb driver verzióját. Ha viszont gond van, jó dolog ezekkel az információkkal
felfegyverkezve ostromolni szakértő ismerőseinket. Ezek az adatok a SIW - System
Information for Windows programmal lekérhetők a számítógépről. Az alkalmazás
weboldaláról tölthető le . A programnak két változata is van, az egyiket telepíteni kell, a
másik telepítés nélkül, egy USB-ről is futtatható.

