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100% Lemezhasználat
Amikor ezeket a szavakat, mondatokat írom szinte már érzem, hogy
borsódzik a hátam, eszembe jutnak azok a megszámlálhatatlan és
hosszú órák és napok amit a Windows Feladatkezelőre meredve
töltöttem, azon tűnődve, hogy pontosan mi okozza ezt a problémát.
Ami alattomos módon képes szinte teljes megállásra kényszeríteni a
számítógépem, annak ellenére, hogy nem futtatok még semmilyen
programot, hisz ép csak most kapcsoltam be.
Ez egy olyan probléma, amely a Windows 7, 8 és 10 felhasználóit
egyaránt érinti. Mivel a Windows 7 már egy nem támogatott rendszer,
a Window 8 pedig egy félre sikerült megoldás lett, bár előfordul még
néhány számítógépen. Így ebben a leírásban elsősorban a Windows
10-re helyezzük a hangsúlyt hiszen már ez a rendszer is közel 7
esztendős.
A

probléma

talán

nálad

is

előfordult

már,

és

általában

a

háttérfolyamatok valamelyikéből ered. Hogy neked már ne kelljen
felesleges köröket futva megkeresni a megoldást a teljes javítási
folyamatot igyekszem itt bemutatni.

CheckDisk futtatása

01.

Kattints a "Start" gombra, majd írd be a "cmd" parancsot, kattints a
jobb

gombbal

a

"Parancssorra,"

amikor

megjelenik

a

keresési

eredmények között, majd kattints a "Futtatás rendszergazdaként"
sorra.

02.

A parancssorba írd be a chkdsk /f' /r C: parancsot, hogy ellenőrizze és
automatikusan javítsa a merevlemezen lévő hibákat. (A "C" betűt
helyettesítsd azzal a betűvel, amit a Windows rendszerlemez kapott a
telepítés során. Mert ugye simán előfordulhat, hogy valakinél nem a
„C:” a rendszer meghajtó. Majd nyomd meg az „Enter „ billentyűt.

03.
Megjelenik

egy

használatban

angol

van,

nyelvű

és

üzenet,

megkérdezi,

amely

hogy

a

szerint
rendszer

a

merevlemez

újraindításakor

szeretnéd-e futtatni a CheckDisk programot. Nyomd meg az "Y" gombot, és
indítsd újra a számítógépet.

04.
A CheckDisk a PC újraindításakor futni fog. Ez a folyamat eltarthat egy
ideig,

ezért

légy

türelmes.

Ezután

a

merevlemeznek

ismét

működőképesnek kell lennie, és a lemezhasználatnak vissza kell állnia
a normális szintre kb. 1-10% között.

A Windows-szolgáltatások letiltása

Ha a parancssorral nem sikerül megoldani a problémát, akkor lehet,
hogy le kell tiltanod a Windows néhány rejtélyes, és nehézkes
háttérszolgáltatását.

01.

Kattints a "Start" gombra, írd be a
"Szolgáltatások" parancsot, amikor
megjelenik a keresési eredmények
között, csak kattints rá.

02.
A Szolgáltatások ablakban keresd
meg a "Superfetch" szolgáltatást,
újabb Windows verziókban ennek a
szolgáltatásnak a neve "SysMain"
kattints rá a jobb gombbal, majd
kattints a "Leállítás" menüpontra,
Végül

nyisd

hogy

meg

megnézd,

a

Feladatkezelőt,
csökkent-e

a

lemezhasználat.
A feladatkezelő megnyitásához kattints
jobb egérgombbal a start gombra és a
listából válaszd a "Feladatkezelő" sort.
Vagy

kattints

gombbal

a

szintén

tálcán

egy

jobb
üres

egér
helyre,

válaszd a "Feladatkezelő" sort.
Ha

nem

csökkent,

kattints

a

jobb

gombbal a Superfetch vagy SysMain
szolgáltatásra, és kattints az Indítás
gombra, hogy újra működjön.

A Windows-szolgáltatások letiltása

03.
Próbáld ki ugyanezt a "Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás"
és a "Windows Search" nevű szolgáltatásokkal, kattints rájuk a jobb
gombbal a Szolgáltatások ablakban, majd kattints a "Leállítás"
menüpontra, és nézd meg, hogy csökken-e a lemezhasználat.

02.
Ha bármelyik szolgáltatás leállítása után csökken a lemezhasználat,
akkor megtaláltad a bűnösöket, és ezeket a szolgáltatást véglegesen
le kell tiltanod. Kattints a jobb egér gombbal arra a szolgáltatásra,
amelynek

leállításakor

csökkent

a

lemezhasználat,

kattints

a

"Tulajdonságok" menüpontra, majd az "Indítás típusa" legördülő
listában válaszd a „Letiltva” sort. Végül az „OK” gombra kattintva
bezárhatod ezt az ablakot, és bezárhatod a szolgáltatások ablakát is.

Tippek kikapcsolása

A Windowsod még mindig szenved a 100%-os lemezhasználattól?
Néhány Windows 10 felhasználó azt vette észre, hogy a Windowsra
vonatkozó

tippek

kikapcsolása

segített

normalizálni

a

lemezhasználatot. Nézzük, hogyan kapcsolhatod ki ezeket a tippeket.
Kattints a a "Start" gombra majd oldalt a Gépház ikonra A
megjelenő ablakban válaszd a Rendszer csoportot, ezen belül
keresd meg az Értesítések és műveletek" menüpontot. Itt vedd ki
a

pipát

a

"Tippek,

trükkök

és

javaslatok

Windows használata közben" sor elöl.

megjelenítése

a

Lapozófájl helyének módosítása

A Lapozó vagy pagefile egy olyan fájl a merevlemezen, amely kevés
központi memóriával rendelkező gépeken csökkenti a RAM terhelését,
amikor memóriaigényes tevékenységeket végzel a számítógépen. Ha a
lemezhasználat állandóan magas, az azért is lehet, mert a pagefile-t
folyamatosan használja a rendszer a számítógépen lévő információk
feldolgozására.
A legjobb megoldás az lenne, ha több RAM-ot vásárolnál a
gépedhez.

Ez

Előfordulhat,

azonban

hogy

a

nem

géped

minden
nem

esetben

képes

a

járható

többlet

út.

memória

használatára. Ezért mielőtt memória vásárlásba és bővítésbe
kezdesz,

mindenképp

ellenőrizd

le,

hogy

a

géped

mennyi

memóriát támogat.

A memória bővítéséről a weboldalamon itt találsz egy nagyon jó
cikket:
https://pcegyszeregy.hu/memoria-csere-bovites-a-laptopban/

Alternatív megoldásként, ha egynél több merevlemez van a
számítógépedben, akkor a pagefile-t könnyen áthelyezheted a
második, nem rendszer merevlemezre. A fő merevlemez amin a
rendszer

telepítve

van,

folyamatosan

dolgozik

a

Windows

működésének fenntartásán, így a pagefile áthelyezése segít a
terhelés elosztásában.

Lapozófájl helyének módosítása

1.
Kattints a start gombra és kezdd el
beírni, hogy "Speciális rendszer
beállítások megtekintése" Amikor
megjelenik a keresési eredmények
között, kattints rá.

2.

A rendszer tulajdonság lapon
válaszd a "Speciális" lapfület. És
kattints a "Teljesítmény"
szekcióban a "Beállítások" gombra

Lapozófájl helyének módosítása

3.
A

Teljesítmény

lapon,

szintén

beállítások
válaszd

a

"Speciális" lapfület.
Majd

a

"Virtuális

szakaszban

kattints

"Módosítás" gombra

4.
Az alapértelmezett lapozófájl-t
tartalmazó merevlemez
kijelölése után válaszd a "Nincs
lapozófájl" lehetőséget, majd
kattints a Beállítás gombra.

5.
Ezután jelöld ki a másik
merevlemezt, ahol a
lapozófájlnak lennie kell, majd
kattints az
"Automatikusan beállított méret"
rádió gombra. És végül kattints a
Beállítás gombra.

6.
Végül kattints az "OK" gombra, a
lap alján és indítsd újra a
számítógépet.

memória"
a

Bomba tipp: Vásárolj SSD-t

A fenti megoldások egyikének működnie kell, de ha úgy látod, hogy a
számítógép használata közben folyamatosan eléred a 100%-os
lemezhasználati értéket, akkor érdemes lehet egy SSD meghajtót
beszerezni.
Az SSD-k az utóbbi évek egyik legjobban sikerült PC-hardverének
számítanak,

mivel

közel

nullára

redukálják

a

betöltési

időt

a

számítógépen, és lassulás nélkül képesek rengeteg egyidejű feladatot
és folyamatot kezelni.
Emellett a Windows SSD-n történő futtatása lehetővé teszi, hogy régi
SATA merevlemezed más feladatokra is használhasd anélkül, hogy
túlságosan megterhelnéd.

Itt találsz egy rövid ismertetőt at SSD-vel kapcsolatban
https://pcegyszeregy.hu/letoltesek/SSD_kerdez_felelek.pdf
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