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DO WYKONANIA PREZENTACJI ZOSTAŁ UŻYTY KOMPUTER:

• Windows 10 PRO x64 [Windows 10 Spring Creators Update – 1803]

• Intel Core i5-2500k [4.7GHz]

• 6GB DDR4 2133MHz RAM

• 500GB HDD | SATA3

• 250GB SSD | SATA3



PROBLEMY Z DYSKIEM



>PROBLEMY Z DYSKIEM

Jeżeli nasz dysk zaczyna działać znacznie wolniej niż dotychczas, jest to znak, że:
• Nasz komputer wykonuje jakieś operacje na dysku w tle/na pierwszym planie
• Programy działające w tle wykonują dużo operacji na dysku (zapis/odczyt)
• Nasz dysk nie był defragmentowany od dawna
• Nasz dysk jest prawie pełny (90% i więcej)
• Dysk podczas „grzebania w komputerze” został źle podłączony
• Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie dysku



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

Uruchamiamy Menedżer Zadań i 
sprawdzamy „zużycie” naszego dysku:
1. Wciskamy kombinacje klawiszy: 

CTRL + SHIFT + DELETE, bądź
CTRL +   ALT   + DELETE.

2. Naciskamy „Więcej szczegółów”
3. Przechodzimy na zakładkę „Wydajność”.



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

Jeżeli zużycie naszego dysku jest 
relatywnie wysokie, przechodzimy na 
zakładkę „Procesy” i w kolumnie „Dysk” 
sprawdzamy, jakie procesy używają 
aktualnie dysk.

W przypadku, gdy jest to proces 
niechciany, możemy go zabić naciskając na 
klawiaturze „Delete”, bądź naciskając w 
prawym dolnym rogu „Zakończ zadanie”.



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

W przypadku nierozwiązania problemów 
z dyskiem w Menedżerze Zadań, problem 
może tkwić w od dawna 
niedefragmentowanym dysku twardym.

By sprawdzić datę ostatniego 
defragmentowania dysku, bądź 
zdefragmentować go ponownie, 
przechodzimy do:
1.  START > URUCHOM
2. Wpisujemy „Defrag” i uruchamiamy 
„Defragmentacja i optymalizacja 
dysków”, bądź: 

1. WIN + R
2. Wpisujemy DFRGUI.EXE



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

Dla dysku, który sprawia problemy 
(najlepiej dla wszystkich) należy najpierw 
nacisnąć Analizuj, a po wykonanej 
analizie Optymalizuj.

! Wymagane jest posiadanie uprawnień
administratora !

! Nie należy defragmentować dysków 
półprzewodnikowych (SSD), ze względu na 

ich budowę - nie posiadają one części 
mechanicznych, które sprawiają, że odczyt danych 

jest wolniejszy (przeskakiwanie głowicy).



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

Jeżeli nasz dysk jest prawie pełny, należy go oczyścić ze zbędnych 
programów, bądź z plików tymczasowych (ang. TEMP), by to zrobić należy:
1. Wejść w Mój Komputer (dla Windows 10 jest to „Ten Komputer”)

Skrót klawiszowy: Win + E
2. Wybrać dysk, który chcemy oczyścić, nacisnąć go prawym przyciskiem

myszy.
3. Z listy wybrać pozycję „Właściwości”, następnie 

„Oczyszczanie dysku”.
4. Jeżeli jest to dysk systemowy, na którym gromadzone są pliki 

tymczasowe aktualizowanego Windowsa możemy zaznaczyć także 
„Oczyść pliki systemowe”. 
(Wymagane są do tego uprawnienia administratora)

5. Z listy wybrać pozycję do usunięcia i nacisnąć „OK”.

W ten sposób możemy uzyskać nawet do 30GB.



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

Aby sprawdzić, czy nasz dysk nie uległ uszkodzeniu mechanicznemu

należy pobrać program HDTune ze strony
http://www.hdtune.com/download.html,
zainstalować go, a następnie uruchomić.

(na przykład przy przenoszeniu komputera dysk mógł być źle zabezpieczony i poobijał się o obudowę, bądź 
o ziemię)

! Wymagane jest posiadanie uprawnień
administratora !

http://www.hdtune.com/download.html


>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

W programie HDTune przechodzimy do zakładki 
„Error Scan”, wybieramy z listy dysk, który program ma przeskanować w poszukiwaniu 

Bad Sectorów (pl. Uszkodzonych sektorów) i klikamy „Start”. 
W razie potrzeby możemy także zaznaczyć opcję „Quick Scan”, jeżeli nam się śpieszy.

HDDSSD



>PROBLEMY Z DYSKIEM - DIAGNOZOWANIE

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzonego sektora,
dysk należy wymienić, gdyż został on w nieodwracalny sposób

uszkodzony.



PROBLEMY Z PROCESOREM



>PROBLEMY Z PROCESOREM

Jeżeli nasz procesor zaczyna działać znacznie wolniej niż dotychczas, jest to znak, że:
• Nasz komputer ma uruchomione w tle/na pierwszym planie wymagające aplikacje
• Nasz komputer aktualnie jest skanowany na obecność wirusów
• Posiadamy jakieś wirusy na komputerze
• Pasta termoprzewodząca straciła swoje właściwości
• Jeżeli procesor był ostatnio podkręcany, oznacza to, że osiąga on swoje limity podkręcania
• Zakurzone podzespoły sprawiają, że procesory osiąga bardzo wysokie temperatury, co 

skutkuje awaryjnym zmniejszeniem jego wydajności. W skrajnych przypadkach komputer 
może sam się wyłączyć, a nawet zniszczeniu ulegną inne podzespoły komputera



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Najlepiej jest zacząć od najmniej inwazyjnego sposobu, czyli od ponownego uruchomienia 
komputera:

Win 10: Start > Zasilanie > Uruchom Ponownie
Win 7: Start > Uruchom Ponownie

Win 8 / Win 8.1 / Win 10: PPM na Start > Zamknij lub wyloguj się > Uruchom Ponownie



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Uruchamiamy Menedżer Zadań i 
sprawdzamy „zużycie” naszego procesora:
1. Wciskamy kombinacje klawiszy: 

CTRL + SHIFT + DELETE, bądź
CTRL +   ALT   + DELETE.

2. Naciskamy „Więcej szczegółów”
3. Przechodzimy na zakładkę „Wydajność”.



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Jeżeli zużycie naszego procesora jest 
relatywnie wysokie, przechodzimy na 
zakładkę „Procesy” i w kolumnie „Procesor 
CPU” sprawdzamy, jakie procesy 
wykorzystują moc obliczeniową procesora.

W przypadku, gdy jest to proces 
niechciany, możemy go zabić naciskając na 
klawiaturze „Delete”, bądź naciskając w 
prawym dolnym rogu „Zakończ zadanie”.



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Aby sprawdzić, czy nasz komputer jest skanowany 
w poszukiwaniu wirusów, należy:
//Dla Windows Defender [Win 10]
1. Przechodzimy do Tray’a [dolny prawy róg -> strzałka]

2. Wybieramy ikonę Windows Defender
3. Otwieramy pozycję „Ochrona przed 

wirusami i zagrożeniami”
4. W przypadku trwającego skanowania zakładka

„Historia skanowania” wyświetli pasek 
postępu i informacje bieżące dotyczące 
skanowania.

W przypadku trwającego skanowania, nie powinno się przerywać trwającego skanowania, gdyż 
regularne skanowania na obecność wirusów jest bardzo ważna w codziennym użytkowaniu 
komputera.

//W przypadku posiadania innego programu antywirusowego należy doinformować się ze strony producenta oprogramowania//



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

W przypadku, gdy program antywirusowy wykryje zagrożenie(-a),
a nasz komputer zwalnia przez działanie złośliwego oprogramowania, 
należy niezwłocznie pozbyć się zainfekowanego pliku/plików.
1. Wybieramy z listy zagrożenie, które chcemy usunąć
2. Z listy rozwijanej wybieramy pozycję „Usuń zagrożenie”
3. Potwierdzamy

//
Zdarza się, że zostaniemy poproszeni o uprawnienia 
administratora, np. gdy chcemy zezwolić dany program, gdyż jest 
on fałszywym zagrożeniem.
//



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Gdy żaden z wyżej wymienionych sposób na poradzenie sobie 
z wysokim zużyciem procesora (CPU) nie pomaga, problem może leżeć
w kwestii hardware’owej, niżeli software’owej.

Pierwszą możliwością jest zbyt wysoka temperatura procesora. 
W normalnych okolicznościach procesor odprowadza swoje ciepło 
poprzez swój IHS (metalową część, która najczęsciej zawiera 
podstawowe informacje o procesorze) do chłodzenia. Pomaga mu 
w tym pasta termoprzewodząca, której właściwości przenoszenia 
ciepła z czasem maleją.



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE

Aby sprawdzić tempaturę swojego procesora, można posłużyć się np. darmowym 
programem „HWMonitor” od CPUID (producentów m.in. CPU-Z oraz GPU-Z).
LINK: https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Program dostępny jest jedynie w języku
angielskim, a do jego instalacji wymagane są 
uprawnienia administratora. 

Po uruchomieniu program sprawdzi
i wyświetli tempaturę:
• dla każdego rdzenia procesora (CPU)
• dla procesora graficznego (GPU)
• dysku półprzewodnikowego (SSD)
• dysku talerzowego (HDD)
• w przypadku laptopów (urządzeń przenośnych): tempaturę baterii

https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html


>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE
Jeżeli program twierdzi, że temperatura procesora jest zbliżona do temperatury gotującej 
się wody (100°C), co więcej takie temperatury osiągane są, gdy komputer pracuje 
w spoczynku, czyli bez większego obciążenia ze strony aplikacji, to należy wymienić jego 
pastę termoprzewodzącą i przedmuchać sprężonym powietrzem jego podzespoły.

//PC
1. Wyłączamy komputer
2. Odpinamy od niego przynajmniej zasilanie
3. (Opaska antystatyczna, bądź przynajmniej dotykamy kaloryfera)
4. Otwieramy panel boczny (najczęściej lewy)
5. Odpinamy chłodzenie od płyty głównej, by przypadkiem nie wyrwać od niego kabli
6. Wyciągamy chłodzenie, które przedmuchujemy sprężonym powietrzem
7. Wycieramy resztki pasty termoprzewodzącej z procesora i chłodzenia, najlepiej jest to 

zrobić alkoholem izopropylowym
8. Nakładamy nową pastę termoprzewodzącą (nie za dużo i nie pod socket)
9. Zakładamy na płytę główną chłodzenie, które podpinamy do płyty głównej
10. Skręcamy obudowę komputera i podpinamy kable
11. Uruchamiamy system i cieszymy się z mniejszych temperatur



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE
//Laptop

1. Wyłączamy komputer
2. Wyciągamy z niego baterię
3. (Opaska antystatyczna, bądź przynajmniej dotykamy kaloryfera)
4. Odkręcamy wszystkie śrubki
5. Wyciągamy klawiaturę (podważamy jej mocowania, które obecne są przy przyciskach 

ESC, F5, F9, Prt Sc, END), odpinamy jej taśmę od płyty głównej
6. Ściągamy obudowę komputera
7. Odpinamy odporowadzenie ciepła
8. Wycieramy resztki pasty termoprzewodzącej z procesora i chłodzenia, najlepiej jest to 

zrobić alkoholem izopropylowym
9. Nakładamy nową pastę termoprzewodzącą (nie za dużo i nie pod socket)
10. (Płytę główną możemy też przedmuchać sprężonym powietrzem)
11. Zakładamy na płytę główną chłodzenie
12. Zakładamy klawiaturę i skręcamy obudowę komputera
13. Wkładamy baterię do komputera
14. Uruchamiamy system i cieszymy się z mniejszych temperatur



>PROBLEMY Z PROCESOREM - DIAGNOZOWANIE
Metody nakładanie pasty termoprzewodzącej:

Jeżeli komputer był ostatnio podkręcany, lecz zamiast zyskiwać wydajnośc, traci ją, oznacza 
to, że przekroczyliśmy jego limity podkręcania i należy przywrócić wcześniejsze ustawienia.



PROBLEMY Z RAMEM



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM

Jeżeli komputer działa wolno, a aplikacje włączają się wieczność, to znak, że coś się dzieje z 
naszą pamięcią RAM:
• Programy działające w tle/na pierwszym planie zużywają prawie całą dostępną pamięć RAM
• Programy, które chcemy mieć uruchomione wymagają prawie całą dostępną pamięć RAM
• System operacyjny wymaga przynajmniej 75% pamięci RAM do poprawnego rozruchu
• Posiadamy niskotaktowaną pamięć RAM, która niewystarcza w obliczu wykonywanych 

operacji
• Posiadamy na komputerze wirusa, który wykorzystuje moc naszego komputera



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE

Uruchamiamy Menedżer Zadań i 
sprawdzamy „zużycie” naszej pamięci RAM:
1. Wciskamy kombinacje klawiszy: 

CTRL + SHIFT + DELETE, bądź
CTRL +   ALT   + DELETE.

2. Naciskamy „Więcej szczegółów”
3. Przechodzimy na zakładkę „Wydajność”.



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE

Jeżeli zużycie naszej pamięci RAM jest 
relatywnie wysokie, przechodzimy na 
zakładkę „Procesy” i w kolumnie 
„Pamięć” sprawdzamy, które procesy 
zużywają pamięć RAM

W przypadku, gdy jest to proces 
niechciany, możemy go zabić naciskając 
na klawiaturze „Delete”, bądź 
naciskając w prawym dolnym rogu 
„Zakończ zadanie.

*400MB zużycia RAMu dla Chrome’a to nie jest dużo*



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE

Jeżeli zaraz po uruchomieniu systemu, w Menedżerze Zadań zużycie pamięci 
RAM jest w okolicach 75%, to znak, że mamy niewystarczającą ilość tej pamięci, 
by móc w komfortowy sposób korzystać z komputera.

W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest dołożenie kolejnej kości, bądź 
zmiana tych aktualnych. By móc dowiedzieć się, ile i jakich kości możemy dołożyć, 
możemy:
1. Udać się na stronę producenta płyty głównej i sprawdzić informacje 

dotyczącej RAMu, lub sprawdzić instrukcję płyty głównej
2. Zainstalować programy sprawdzające posiadany aktualnie RAM
3. Otworzyć panel boczny komputera, wyjąć pamięć, sprawdzić jej parametry 

oraz wolne gniazda.



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE
>>Sprawdzanie płyty głównej na stronie producenta:

Załóżmy, że posiadamy następującą płytę główną: Asus Maximus IV Gene-Z
1. Wyszukujemy model płyty głównej w wyszukiwarce Google/Bing/etc.
2. Klikamy najczęściej w pierwszy wyświetlający się link, który prowadzi do 

strony producenta: LINK
3. Przechodzimy w zakładkę „Specyfikacja” / „Specifications”
4. Odczytujemy, co znajduje się w rzędzie „Pamięć RAM” / „Memory”:

„4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.”

Z podanych informacji możemy dowiedzieć się, że płyta wspiera do 32GB RAMu 
DDR3 (4x8GB), o taktowaniu 1333 – 2200 MHz

https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/MAXIMUS_IV_GENEZ/


>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE
>>Sprawdzanie płyty głównej za pomocą programów

Pobieramy program CPU-Z: LINK
//Program z linku powyżej nie wymaga instalacji, natomiast wymaga uprawnień administratora.

Po uruchomieniu programu, w zakładce „Memory” oraz „SPD” wyświetlone zostaną informacje 
dotyczące naszego RAMu (typ, wielkość, ilość, aktualne taktowanie)

https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.84-en.zip


>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE            CZ. 1/3
ReadyBoost to funkcja wprowadzona po raz pierwszy w systemie operacyjnym Windows 
Vista (obecna w systemach Vista, 7, 8, 8.1, 10). Wykorzystuje ona miejsce na dysku 
przenośnym do zwiększenia wydajności systemu. Podłączona do komputera karta SD, 
CompactFlash lub pendrive może być użyta jako pamięć podręczna cache.

Dla celów ReadyBoost można wykorzystywać większość szybszych urządzeń typu pendrive 
podłączanych do zewnętrznych portów USB, a także czytników kart flash na wewnętrznej 
magistrali USB/PCI (stosowanych np. w laptopach). Wymagania to minimum 230 MB 
wolnego miejsca na urządzeniu, magistrala USB 2.0 oraz wydajność 2,5 MB/s dla odczytu 
losowych 4 KB porcji danych oraz 1,75 MB/s dla zapisu losowych porcji o wielkości 512 KB.

Dyski twarde są znacznie szybsze w przypadku dużych ciągłych porcji danych, natomiast 
pamięci flash są szybsze przy losowych odczytach i zapisach niewielkich porcji danych. 
ReadyBoost potrafi inteligentnie odczytywać duże porcje pamięci wirtualnej z dysku 
twardego, natomiast mniejsze z pamięci flash.



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE            CZ. 2/3
Po uruchomieniu na karcie jest tworzony plik "ReadyBoost.sfcache" i wstępnie wypełniany danymi na 
podstawie informacji zapisanych w folderze "\Windows\Prefetch". Jest to ok. 1,5 GB (z kompresją), potem 
system dokonuje pojedynczych zapisów. Na ogół wykorzystuje nie więcej niż 3 GB (z kompresją). Na karcie 
sformatowanej w FAT32 wielkość pliku jest ograniczona do 4 GB. Na exFAT pojedynczy plik może mieć 
wielkość do 16 eksabajtów.
Odczyty następują w pakietach po kilka-kilkanaście KB, zapisy po 1 MB (co ogranicza zużycie karty). W 
ustawieniach czytnika kart warto zaznaczyć "większą wydajność".

Zawartość pliku jest tracona po:
• zamknięciu/restarcie systemu, 
• hibernacji,
• wyjęciu karty pamięci,   
• zmianie parametrów (wielkości) ReadyBoost na danej karcie,
• zatrzymaniu usługi "Wstępne ładowanie do pamięci".
Uśpienie/wybudzenie nie powoduje utraty zawartości. Kartę w każdej chwili można wyjąć. Dane zapisywane 
na karcie są wyłącznie kopią danych z dysku twardego. Zawartość jest kompresowana o 30-40% i 
prawdopodobnie szyfrowana.

Pracę mechanizmu można śledzić programem "Monitor wydajności" / "Pamięć podręczna funkcji 
ReadyBoost".



>PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ RAM - DIAGNOZOWANIE            CZ. 3/3

Uruchamianie ReadyBoost:
1. Podłączamy kartę SD / CompactFlash / Pendrive
2. Otwieramy Mój Komputer

(dla Windows 10 jest to „Ten Komputer”)
Skrót klawiszowy: Win + E

3. Klikamy prawym przyciskiem myszy podłączone urządzenie
4. Wybieramy „Właściwości”
5. Następnie przechodzimy do zakładki „ReadyBoost”
6. Wybieramy opcje „Użyj tego urządzenia”
7. Suwakiem ustawiamy ilość pamięci, która ma być

zarezerwowana dla ReadyBoost
8. Naciskamy „Zastosuj”, następnie „OK”



OPTYMALIZACJA KOMPUTERA



>OPTYMALIZACJA KOMPUTERA

Sprawdzanie dysku
Schemat postępownaia

1. Otwieramy „Mój Komputer” / „Ten Komputer”
2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk
3. Wybieramy „Właściwości”
4. Otwieramy zakładkę „Narzędzia”
5. W sekcji „Sprawdzanie błędów” wybieramy przycisk „Sprawdź”. W okienku, możemy 

wybrać szybkie sprawdzanie, klikając przycisk „Rozpocznij”. Wtedy jednak system 
wykryje tylko błędy w tablicy alokacji plików i nie wykryje błędnych sektorów. Gdy 
zaznaczymy opcje:

-> Automatycznie napraw błędy systemu plików
-> Skanuj dysk i próbuj odzyskać utracone sektory

System dokładnie zbada dysk twardy. Będzie to wymagało restartu komputera oraz 
dużo czasu, ponieważ system musi zbadać każdy bajt.



>OPTYMALIZACJA KOMPUTERA



>OPTYMALIZACJA KOMPUTERA

Autouruchamianie aplikacji

Narzędzie to w systemie Windows 8 i 10 jest wbudowane w 
„Menedżer Zadań”, wcześniej było obecne w panelu „msconfig”.



>OPTYMALIZACJA KOMPUTERA

Autouruchamianie aplikacji
Schemat postępownaia [Windows 10]

1. Otwieramy „Menedżer Zadań”
2. Otwieramy zakładkę „Uruchamianie”
3. Odznaczamy programy, które nie chcemy, by startowały wraz ze startem systemu

Schemat postępownaia [>Windows 10]

1. Start / Uruchom
2. Wpisujemy „msconfig”
3. Klikamy w zakładkę „Uruchamianie”
4. Ty możemy wyłączyć autostart aplikacji, które nie powinny ładować się przy 

uruchamianiu systemu.
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Czyszczenie rejestru

Każdy program wprowadza swoje dane do Rejestru systemu. Kiedy 
później odinstalujemy go, powinien swoje wpisy usunąć. Zdarza się, 
że programy pozostawiają w rejestrze klucze, które nie służą do 
niczego. Pozycje te spowalniają nasz system ponieważ Windows 
musi analizować wiele kluczy, które nie oznaczają nic.
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Autouruchamianie aplikacji
Schemat postępownaia

1. Instalujemy program Ccleaner: LINK
2. Uruchamiamy go i przechodzimy do zakładki „Rejestr”
3. Naciskamy „Analizuj”
4. Po wykonanej analizie naciskamy „Napraw zaznaczone”

https://www.ccleaner.com/ccleaner
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Wyłączenie niepotrzebnych usług

Usługi uruchamiane są podczas startu. Niektóre są zbędne i zajmują 
pamięć RAM komputera.



>OPTYMALIZACJA KOMPUTERA

Wyłączenie niepotrzebnych usług
Schemat postępownaia

1. Start / Uruchom
2. Wpisujemy „services.msc”

Pokaże się lista składników systemu. Aby wyłączyć usługę kliknij na 
nią podwójnie i z listy wybierz: Wyłączony. Od tej pory usługa nie 
będzie ładowała się przy starcie Windows.
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KONIEC
Dziękuję za uwagę...
Albo jej brak.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

http://www.hdtune.com/download.html
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
https://www.ccleaner.com/ccleaner
http://www.mganczarczyk.tk/

