Windows 10 och hur det fungerar. Avser fredag den 4 oktober 019 / bo
Många får upp något som ser ut som en antal ”plattor” och då har de klickat på
Surfplatteläge i det så kallade Åtgärdcenter, figuren längst ner till höger. Bara
att klicka på Surfplatteläge, det syns om den är på då den är markerad med
starkare färg. Här finns också tillgång till i stort sett allt man behöver. Vi tittar
på vad de olika ”plattorna” betyder. Här kommer också upp ev meddelande
från datorn och då blir figuren i hörnet vit. Läs igenom de meddelande som
kommer upp, det kan vara från antivirusprogrammet eller nya epostmeddelande.
De övriga små ikonerna till höger är datum och tid, högtalare på/av,
Internetuppkoppling (Wifi eller via sladd), batteriet och sedan den lilla pilen.
Där finns ett antal ikoner, varierar från dator till dator och vad vi själva lagt dit. I
mitt ex finns grafikinställningar, Bluetooth, antivirusprogram, Intels
lagringsteknologi, Acer Care Center, OneDrive, Skype, Team Viewer och Upload
center från Microsoft.
Längst till vänster finns Start (som vi återkommer till), Sök som kan vara en stor
ruta eller bara en ikon, så här ställer man om via högerklick på Aktivitetslisten.
Vidare finns Aktivitetsvyn som visar det senaste som hänt i datorn, och resten
är programikoner som jag lagt dit.
Om man högerklickar på aktivitetslisten så får man upp en meny. Där finns ex
inställningar för Aktivitetsfältet, Aktivitetshanteraren, här kan man ändra Sök
rutan.
Aktivitetshanteraren är ett användbart verktyg, fanns liknande i Windows 7
men här är den betydligt kraftfullare. Högerklick på Aktivitetsfältet och välj
Aktivitetshanteraren. Rutan som kommer upp har ett antal flikar, mest om man
har fått in uppgradering 1903. Fliken Processe visar vad som är igång i datorn,
Prestanda visar i denna dator 5 olika funktioner (har ni inte fått 1903 finns inte
den nedersta, GPU). Här ser vi hur belastad processorn är (alltså hur mycket
arbete som utförs just nu), vi ser hur mycket av det interna minnet (RAM) som
används, vi ser om något håller på att skrivas till hårddisken i datorn, Wi-Fi visar
om det hämtas eller skickas något till eller från datorn och GPU visar hur
mycket av grafiken som används.
Apphistorik visar de olika tiderna som olika program använt i just denna
uppkoppling.

Autostart visar de olika program som startar upp samtidigt som vi startar dator,
här ska det vara så få som möjligt, endast de viktigaste.
Användare i denna dator är jag och här visas e-postadressen och vad som just
nu används.
Information är viktig, här ser man vad och vilka processer som pågår och hur
mycket kraft de tar av processorn. I menyn CPU kan man klicka och då ändras
uppställningen av processerna, högst upp vid normaldrift ska Systemets
Vänteprocess visas (hur mycket ledigt det finns av processorn, alla övriga visar
hur mycket de olika processorerna använder, viktigt att förstå skillnaden.
Tjänster är alla olika tjänster som finns i datorn och hur de agerar. Rätt
ointressant för oss normalanvänadre.
Pilla inte i detta om ni inte är 100 % säkra på vad ni gör! Men titta kan man
alltid.
Ex om datorn känns trög i vissa lägen kan man titta i Information och se hur
Systemets Vänteprocess ser ut, den bör ligga över 80 % om man vill ha en väl
fungerande dator.

