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TIPS MEMPERCEPAT KINERJA WINDOWS 

 

1. Mengontrol Startup  

Jika computer Anda ketika dihidupkan untuk masuk kedalam jendela windows 

terasa lambat untuk bisa menampilkan desktop, kemungkinannya adalah Anda 

menginstall banyak program dikomputer Anda, sehingga pada startup windows, 

sekaligus juga membuka item dari program yang bersangkutan. Padahal tidak semua 

program tersebut Anda gunakan setiap kali Anda menggunakan computer. Untuk itu 

ada baiknya Anda pilih program/service mana saja yang diaktifkan atau tidak 

diaktifkan sesuai keseringan Anda memakai program.  

 

2. Mengontrol Service  

Service merupakan program yang dijalankan windows untuk memudahkan Anda  

bekerja dgn windows, namun ada kalanya terdapat beberapa service yang 

sebenarnya tidak diperlukan. Disini Anda juga bisa mengontrol service mana yang 

digunakan dan mana yang tidak.  

Caranya: buka start menu, klik run, kemudian tuliskan msconfig, samapai muncul 

jendela msconfig.  
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Jika Anda menginginkan kecepatan yang lebih ekstrem lagi, pada tab general Anda pilih 

Diagnostic Startup kemudian klik OK. Namun disini tampilan windows Anda berubah 

menjadi klasik, karena semua service tidak aktif.  

 

Selamat mencoba ☺☺☺ 

 

NB: perubahan ini tidak mengakibatkan windows rusak/ hanged. Jika Anda tidak suka 

dengan perubahan yang terjadi kembalikan dengan pilihan Normal Startup. 

Buka tab Startup dan 

nonaktifkan startup yang tidak 

dipakai. Kemudian klik OK 

Buka tab Service dan 

nonaktifkan yang tidak 

dipakai. Kemudian klik OK 
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Temukan, Bagaimana Anda Atau Siapapun Dapat 

Dengan Mudah Melindungi System Computer Dari 

Serangan Virus. Tanpa Menggunakan Antivirus yang 

Selalu Meminta Anda Untuk Mengupdate Dan 

Memperbaharuinya. 

Tutorial Interaktif Membentengi Komputer dari 

Serangan Virus Tanpa Antivirus 

Saya yakin akhir-akhir ini banyak para pengguna computer pasti merasa jengkel bin 

sebel, karena virus-virus dalam negeri maupun luar negeri bergentayangan dimana-

mana mencari mangsa Komputer dimanapun ia berada. Tidak hanya itu virus-virus 

ternyata selalu mengembangkan diri semakin canggih sehingga Saya ataupun Anda 

sangat repot karena selalu mau tidak mau mengupdate antivirus pada komputer, syukur-

syukur jika ada yang paling update dan nggak bayar, tapi minimal bayar nyambung 

internet ….. J J  hehehe!!! 

Tentu saja, saya, Anda, dan sipapun tidak ingin system computer Anda terganggu akibat 

serangan virus yang lebih update daripada Antivirus yang Anda pasang pada computer. 

Sehingga mengharuskan computer di install ulang untuk menghilangkan virus dan 

memulihkan kinerja computer, karena tidak terdapat antivirus yang lebih update yang 

bisa di download dan di install pada computer Anda. Tentu Anda tidak ingin hal ini 

terjadi, dan terjadi berulang-ulang. 

Dari hasil pembelajaran dan pengalaman saya sekitar 2 tahun bertempur melawan virus, 

terungkaplah cara yang Ampuh untuk membentengi masuknya virus kedalam komputer 

TANPA SEDIKITPUN MENGGUNAKAN SOFTWARE ANTIVIRUS. Bagaimana 

bisa??? Anda akan temukan jawabannya pada tutorial interaktif ini. 

Dalam tutorial ini akan dijelaskan berbagai jenis dan bentuk virus-virus computer, 

bagaimana virus-virus tersebut menginfeksi system computer, serta dijelaskan pula 

bagaimana agar virus tersebut tidak dapat menginfeksi system computer. Sehingga 
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system computer tetap aman dan kinerja computer tetap terjaga dengan baik. Dan 

dijelaskan juga bagaimana menghilangkan virus tersebut. 

Dengan cara pembentengan masuknya virus ke dalam system computer yang Saya 

jelaskan pada tutorial ini, Anda tidak perlu lagi harus selalu mengupdate antivirus yang 

Anda pasang/install pada computer, dan penggunaan antivirus pun sangat minimal jika 

Anda menerapkan semua tips yang ada pada tutorial ini. 

Segera miliki tutorial ini dengan hanya seharga Rp 50.000 dengan cara: 

• Download file tutorial pada link 

http://www.4shared.com/file/66352331/4e545691/antivir.html  kemudian  

• Download aplikasi iCF pada link http://freedrive.com/file/278343  

• Anda lakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BNI Cabang Banjarmasin 

atas nama Ahmad Wahyudi No Rekening 0111998988, selanjutnya  

• Anda lakukan konfirmasi pembayaran ke nomor 0511 7556384 (pesan 

singkat/sms).  

Setelah semuanya Anda lakukan dan kami menerima pembayaran Anda, kami kirimkan 

password pembuka tutorial langsung ke Handphone Anda. TERIMAKASIH 

Catatan 

• Tutorial hanya berlaku untuk System operasi Windows 

• Tidak memerlukan software khusus, untuk mengaplikasikan cara Membentengi 

Komputer dari   Serangan Virus. 

  

 


