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Диск цэвэрлэх 

 Temp, Recent  

 Temp folder  

 Prefetch  folder 

 Recycle bin-ийг цэвэрлэх 

 Disk cleanup  

 Disk Defragment 

 Internet файл cleaner 

 Ccleaner 

 Зохион байгуулах 

 Hibernation mode унтраах 

Компьютерийг хэсэг хугацаанд ашигласны эцэст анх шинэхэн үйлдлийн систем суулгасны 

дараах үе шигээ найдвартай түргэн ажиллах нь буурч, үйлдлийн систем "зуурч" эхэлдэг.. 

Учир нь үйлдлийн систем байнга давталттай ашиглагдаж байсан файл болон шинээр 

программ суулгахад шаардагдсан зарим файлуудыг түр хавтсанд хийн хадгалж байдаг. 

Хэдийгээр бид шаардлагагүй болсон программаа устгадаг ч уг программ нь устахдаа бүгд 

устдаггүй системд ямар нэг хэмжээгээр "ул мөрөө" үлдээдэг. Интернэттэй бол илүү их  

"хог новш" цуглардаг.  

Temp - C:\Documents and settings\Username\Local settings\Temp\   энэ хавтас доторхи 

файлуудыг бүгдийн устгах хэрэгтэй. 

Энэ хавтасыг нээхийн тулд 

 Дээрхи хаягыг  хаягын мөр дээр бичиж нээж болно. 

 Эсвэл нуугдсан файлуудаа ил гаргаад explorer-р орж болно. Local settings хавтас 

нууцлагдсан байдаг. 

 StartRun  ороод    %temp%  гэж бичээд нээж болно. 
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Бүгдийг сонгоод нэгмөсөн устга. Ctrl+A , Shift+Delete 

Recent – сүүлд орсон файлуудын түүх - C:\Documents and settings\Username\Recent\ 

Мөн л дээрх 3 байдлаар  орж устгаж болно.Гэхдээ Run коммандын мөр дээр recent гэж 

бичнэ.  
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Бүгдийг сонгоод нэгмөсөн устга. Ctrl+A , Shift+Delete 

Temp folder  

C:\Windows\Temp\  энэ хавтас нь дахь файл хогуудыг  бас устгах хэрэгтэй. 

 StartRun  ороод    temp  гэж бичээд нээж болно. 

Prefetch  folder 

C:\Windows\Prefetch  Энэ  хавтас нь дахь файл хогуудыг  бас устгах хэрэгтэй. 

 StartRun  ороод  Prefetch гэж бичээд нээж болно. 

Recycle bin 

 Recycle bin-ийг цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд хулганы 

баруун товчийг дарж Empty Recycle Bin сонголтоор доторх 

файлуудыг устгана.  
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Disk cleanup  

Windows system дээр диск цэвэрлэж хоосон зай гаргах 

 Start AccessoriesSystem ToolsDisk Clenup 

 Эсвэл StartRun нээгээд cleanmgr гэж бичээд Enter дар.  

Ok  

 
 

  

Disk cleanup хэсэгт бүгдийг нь чагталж байгаад OK 

 

 



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,  http://twitter.com/lkhagvajav     

Disk Defragment 

Диск нийлэгжүүлэгч бол Виндовс үйлдлийн системд багтаж ирдэг програм бөгөөд 

дискэн дээрх файлуудын байршлыг өөрчилж, тасралтгүй зайнд байршуулдаг. Үүний 

зорилго нь дискнээс файлыг хайж унших хугацааг багасгаж, файлын шилжүүлгийн 

чанарыг дээшлүүлэх юм. Виндовс -ийн хувьд мөн Диск нийлэгжүүлэгчийг системийн 

эхлэх хугацааг багасгахад хэрэглэж болно. 

 Start AccessoriesSystem ToolsDisk Defragment 

 StartRun  ороод  dfrg.msc гэж бичээд нээж болно. 

Analyze хийгээд дараа нь 

Defragment хийгээрэй.Илүү 

хурдан хийхийн тулд 

зориулалтын програм ашиглаж 

болно.Би та бүхэнд үнэгүй маш 

сайн програмыг санал болгож 

байна. 

 

 

 

 

 

Auslogics Disk Defrag   http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag    

 Auslogics Disk Defrag програмын дэлгэцийн агшин 

Татах  http://www.auslogics. com/en/downloads/disk-defrag/disk-defrag-setup.exe 

 

http://www.auslogics.com/en/downloads/disk-defrag/disk-defrag-setup.exe
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Internet файл cleaner 

Start Control PanelInternet Options    

  

Delete тэгээд Ok 
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Ccleaner 

Энэ үнэгүй бөгөөд маш сайн програм юм.Вэб сайт http://www.ccleaner.com/   сайтаас нь 

татаж авч болно.Энэхүү програм нь диск цэвэрлэх, temp, recent , интернетийн түүх  

файлууд, мөн регистер цэвэрлэдэг. 

 

Windows, Applications гэсэн 2 сонголтуудаас устгах 

зүйлүүдээ тэмдэглээд  Analyze хийгээд  дараа нь  Run 

Cleaner хийнэ. 

Та интернетээр түүхээ устгахыг хүсэхгүй байгаа бол 

өмнөх тэмдэглэгээг болиулахад л хангалттай. 

Мөн регистер цэвэрлэнэ, Startup- ийн тохиргоог хийж, 

ачааллах шаардалагүйг бүр устгаж болно. 

Өөрсдөө ажилуулж үз. 

 

 

 

 

 

http://www.ccleaner.com/
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Зохион байгуулах 

Цэвэрлэх процессод нь компьютер дэх файл хавтсыг цэгцтэй зохион байгуулах үйлдэл 

мөн орно. Систем админ хэзээд десктоп нүүрэнд олон тооны файл фолдерийг хадгалахаас 

зайлсхийдэг бөгөөд энэ нь үйлдлийн систем рүү хэрэглэгч логин хийж нэвтрэх үйл явцыг 

тодорхой хэмжээгээр удаашруулдаг. Харин шаардлагатай программ файлын төлөөлөл 

холбоос буюу shortcut-ийг байрлуулах нь зүйтэй юм.  

Hibernation mode унтраах 

Хэрэв Hibernate горим идэвхитэй байгаа бол, нэг их хэрэглэдэггүй бол унтраавал дээр. Энэ 

нь 1-2 GB орчим зайг C диск дээр эзэлдэг.  

Control Panel ->Power Options руу ороод Hibernation mode унтраана. 

 

 


