Bort MED alla onödiga PROGRAM

Ut med skiten från
Trots att du just köpt
en alldeles ny dator i
butik innehåller den
ofta oönskade program,
irriterande verktygsfält
och testversioner av
dyra program. Här får
du hjälp med att snabbt
bli kvitt skräpet.

fakta
Vi hjälper dig att snabbt bli
av med onödiga program i
en ny dator.
de t h ä r behö v er du
■ Programmet
Slim Computer
s å l å ng t id ta r de t
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0 1

2

3

4

5

6

på cd 13

Slim Computer
finns under
Aktuellt.
sys t emk r av

72

pc-tidningen 13 ■ 2013
www.pctidningen.se

7

8

9 10

D

u har just packat upp den fabriks
nya datorn, kopplat in strömmen
och tryckt på strömbrytaren för
första gången. Om du nu förväntar dig
att en helt ren version av Windows ska
tona fram på skärmen blir du garante
rat besviken. De flesta pc-tillverkare
lägger nämligen in mängder med demo
versioner av nya program som de g
 ärna
framhäver när datorn startar. Det kan
till exempel röra sig om bildbehand
lingsprogram, program för bildläsare
eller verktygsfält till webbläsaren. O
 fta
kan datorn också innehålla stora pro
grampaket som exempelvis Microsoft
Office i demoversioner.
Bland programmerarna går sådana
program under namnet bloatware. B
 loat
är engelska och betyder svälla. Det be
skriver program som följer med datorn
men som användaren inte har beställt
och som tillverkarna får betalt för att
förinstallera. Programmen kan vara
Av Thomas Buus-Larsen. Foto: Kenneth Bo Drabæk.

törande, speciellt sådana som hela
s
tiden visar dialogrutor med uppmaning
ar om att uppgradera eller att köpa.
Det kan vara svårt att skilja mellan
vilka program som är utfyllnad i datorn
och vilka som är nyttiga. Med program
met Slim Computer blir det hela lite enk
lare. Slim Computer söker 
igenom
datorn och redovisar de program som
troligtvis är onödiga.
Programmet kan även användas för
att städa upp bland program och start
program i en äldre dator. På så sätt kan
du bli av med gamla program som du
inte längre använder och som bara tar
plats. Läs mer om Slim Computer i den
här artikeln.

nya pc:n
FÖRE

Undersök datorn med Slim Computer
Börja med en undersökning, leta fram överflödiga program i den nya
datorn och använd Slim Computer för att bli av med dem.
Undersök startprogrammen i datorn
Använd Slim Computer för att välja bort onödiga startprogram som gör
att Windows startar långsammare.
Bort med verktygsfält i webbläsaren
Bli av med irriterande verktygsfält i webbläsaren, återerövra din startsida
och ställ in vilken sökmotor du vill använda för att söka på internet.

Det finns en hel del i en ny pc

På den här alldeles nya datorn från Dell
har tillverkaren förinstallerat en rad
program. Det är testversioner av program, verktygsfält och verktyg som du
antagligen aldrig kommer att använda.
Speciellt inte om du inte tänker köpa
programmen.

EFTER

Städad dator klar att använda

Slim Computer slänger bort alla onödiga
program i den nya datorn.
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Undersök datorn med Slim Computer
Du behöver bara starta en undersökning med Slim Computer för
att leta efter överflödiga installerade program i datorn. Varje
program jämförs med andra användares kommentarer om hur

nödvändigt ett program verkligen är. Om de flesta som testat
anser att programmet är överflödigt rekommenderar Slim
Computer att du raderar det.
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Börja med att installera Slim Computer och se till att ta
bort bocken vid Install AVG Security Toolbar and improve my internet protection 1 under installationen. Klicka
sedan på Install.

7

4

Efter genomsökningen visas resultatet under respektive
flikar 5 . I kolumnen Rating 6 visas en röd/orange färg
som anger att de flesta användare av programmet anser det
oanvändbart, eller en gul färg som betyder att programmet
kan användas men är överflödigt. Klicka på MORE INFO 7 för
att visa mer information om programmen.
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När programmet startas för första gången ska du välja hur
grundligt Slim Computer ska arbeta. Välj exempelvis nivån
Aggressive 2 som både hittar de program andra anser oanvändbara och program som anses nyttiga men ändå onödiga.
Klicka på Continue.
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Använd beskrivningen av programmet 8 och rekommendationerna 9 för att ta reda på programmets funktion
och för att bestämma om du ska ta bort det. Du kan också se
hur andra användare har värderat programmet 10 och lägga
till din egen värdering 11 .
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Under fliken Main 3 ska du se till att alla alternativ 4
är förbockade. Därmed kontrollerar Slim Computer inte
bara installerade program utan letar också efter onödiga verktygsfält i webbläsare. De är program som bromsar datorns
uppstart men kan också vara överflödiga genvägar på skrivbordet. Klicka på Run Scan.
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Programinformationen i
Slim Computer bygger på
svar från programmets användare. Därför bör du också själv
12
bedöma programmen som
Slim Computer har hittat genom
att klicka på en av färgerna 12 .
Välj grönt för program som är användbara och nödvändiga,
gult för överflödiga samt rött för oönskade program.

på cd 13

Slim Computer finns
under Aktuellt
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I fönstret som nu visas på skärmen öppnar du listan
What type of software 13 och väljer vilket slags program
det rör sig om. Skriv eventuellt en kommentar i fältet 14 och
klicka på SAVE 15 för att spara betyget. Klicka sedan på det
vita krysset 16 för att stänga fönstret.

8

Nu är du tillbaka i översikten med de program
som Slim Computer har hittat. Bocka för de program som ska raderas 17 och klicka på Remove. Följ
sedan instruktionerna på skärmen för att avinstallera
programmen.

TIPS

Kontrollera programmen i en gammal dator
Slim Computer är också ett utmärkt verktyg för att skapa bättre överblick över programmen i en äldre dator. Använd programmet för att undersöka vad du egentligen har installerat

genom årens lopp. Du kan också ta bort överflödiga program
som du har installerat eller som har funnits oanvända i datorn
sedan du fick den och därför kan undvaras.

1

2

I Slim Computer klickkar du på Uninstaller 1 och väljer fliken
Software List 2 . Rulla
ned i listan och leta rätt
på de program du inte
genast känner igen.
Klicka sedan på MORE
INFO 3 för att visa detaljer om programmens
funktioner.
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Beskrivningen av
programmet 4 ger
dig svar på vad det används till. Om du inte har
användning för det klickar du på det vita krysset
5 , markerar programmet
i listan över installerade
program och klickar på
Uninstall. Följ sedan vägledningen på skärmen för
att ta bort programmet
från datorn.
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4
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Undersök startprogrammen i datorn
Slim Computer kan också kontrollera så kallade startprogram som
startar tillsammans med Windows. Många program har till exempel
en uppdateringsfunktion som ser till att hålla ett öga på när tillverkaren släpper en ny programversion. Startprogram kan också
ha som uppgift att säkerhetskopiera och styra ljud- eller skrivar-

4

Bekräfta att du
vill stänga av
tjänsterna genom
att klicka på Yes 9 .

2

1

funktioner. Det är säkert bra, men sanningen är att ju fler startprogram det finns i datorn, desto längre tid tar det för Windows
att komma i gång. Dessvärre kan det vara svårt att se vilken funktion ett program har, men Slim Computer visar en beskrivning av
tjänsterna och hjälper till att stänga av dem.
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Klicka på Optimize 1 och välj fliken Startup 2 . I listan
med startprogram ska du leta efter tjänster som är markerade med Optional (valfri) 3 i kolumnen Community
Rating. Klick på MORE INFO 4 intill tjänsten.

5

Klicka på
Remove
Selected 10 för att
radera.
10

5
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6

Klicka på Yes
11 för att ännu
en gång bekräfta
att tjänsten verkligen ska avslutas.
11

2

Läs beskrivningen och rekommendationen för startprogrammet 5 för att få veta vilken funktion tjänsten har.
Använd också informationen under flikarna Reasons to Keep
(anledning att behålla) 6 och Reasons to Remove (anledning
att ta bort) 7 för att avgöra om du ska stänga av tjänsten.
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När du har bestämt dig för vilka startprogram som ska
stängas av bockar du för dessa tjänster 8 .

pc-tidningen 13 ■ 2013
www.pctidningen.se

Om det inträffar problem med program eller funktioner i
datorn efter att du stängt av ett startprogram kan du
enkelt aktivera tjänsten igen. Klicka på Optimize 12 och välj
fliken Restore List 13 . Bocka för tjänsten eller tjänsterna du vill
aktivera igen 14 och klicka på Restore.

på cd 13

Slim Computer finns
under Aktuellt

Inga onödiga verktygsfält i webbläsaren
Med nya gratisprogram följer det ibland verktygsfält som
automatiskt installeras i webbläsaren. Verktygsfälten är o
 ftast
överflödiga och fungerar som sökredskap, inte sällan med
en eller flera mer eller mindre användbara funktioner som
samverkar med ett installerat program i datorn. Till stor irri-

tation för många användare ändrar installationen också startsidan och sökmotorn i webbläsaren. Det kan vara besvärligt
att bli av med verktygsfälten och återställa den tidigare sökmotorn som standard igen, men med Slim Computer är
problemet snabbt löst.

1

Klicka på
Browsers 1 i
Slim Computer. Om
du har flera webb
läsare installerade i
datorn väljer du
den du vill använda
2 . I fältet Current
Home Page 3 skriver du adressen till
den webbplats du
vill ha som startsida
i webbläsaren. Använd knapparna 4
för att välja den
sökmotor som ska
vara standard i
webbläsaren. Klicka
sedan på Save 5
för att spara.
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Under fliken Toolbar 6 visas de verktygsfält
som Slim Computer har hittat i webbläsaren.
Klicka på MORE INFO 7 för att undersöka de
enskilda verktygsfältens funktioner och bocka
sedan för dem som inte behövs 8 . Klicka på
Remove Selected 9 för att ta bort de markerade
verktygsfälten.
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Slim Computer sparar informationen om de verktygsfält du tar bort. Om du senare får behov av
att återinstallera något av fälten klickar du bara på
fliken Restore 10 , bockar för aktuellt verktygsfält 11
och klickar på Restore 12 .
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