
Til alle dem, hvor computer \"fryser\" i Windows Vista !
Hi friends !
Jeg tror jeg har fundet ud af problemet med at vista fryser.
Det er Avast virusprogram, der simpelthen er for længe om at scanne websider.
Derfor har jeg sendt nedennævnte émail til Avast supportcenter.
Skrevet den 26. Nov 2009 af h_c_hansen I kategorien Internet / Generelt | 

Dear Avast !
I have used Avast Home for many years, but now it freeze my computer, when I surfe om Webnet.
Webside freeze 5 minutes, and so gone computer on again.
Many users of avast have also these problems.
I have offinst. avast yesterday and install. BullGuard in trial, and now is there no problems.
I think avast is too long to scanne websiders, and this is the problem.
I hope I can go back til Avast, but can you help me and many others ?

Yours
Hans Hansen
Denmark

Kommentar af hmanback d. 26. Nov 2009 | 1

Det har så ikke så meget at gøre med en guide?

Kommentar af kimsey0 d. 26. Nov 2009 | 2

Samme spørgsmål, guide?

Kommentar af h_c_hansen d. 26. Nov 2009 | 3

Nej men det er alment you know !

Lige meget, hvor jeg havde lagt henvisningen kunne I have spurgt om det samme, friends ;-)

Kommentar af mclemens d. 26. Nov 2009 | 4

Ja, det kunne vi, fordi der er ikke nogen, "halløj hør lige her" kategori på eksperten. Der er en diverse - fri
debat kategori, som det ville passe mere ind under - men heller ikke, da det jo ikke er et spørgsmål.

Forestil dig at alle der mener, at de lige ville tage ordet for at skulle sige, hvad de har oplevet/erfaret -
oprettede en guide ... guide oversigten ville være formålsløs/uoverskuelig.

Hvis der ikke er en snik-snak og tip kategori ... hvorfor så lave en anden kategori om til dette blot fordi
man har lysten hertil.

Folk der opretter et spørgsmål inden de søger, opretter også et spørgsmål inden de læser guides igennem
for deres problem.

Forslag: Svar folk der spørger til at deres PC fryser, lad være med at oprette en guide eller spørgsmål til

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



hver enkelt mulighed for hvorfor deres PC fryser.

(Blot min holdning til guiden ...)

Kommentar af netexpose d. 26. Nov 2009 | 5

Hehe.. Mjaeeeh Hansen..

Tak for tip'et, men en at kalde det for en guide er vist lidt for store ord ;)

Kommentar af kimsey0 d. 26. Nov 2009 | 6

Jep, du skulle bare have ladet være med at lægge den nogle steder. Den gør næppe den store forskel for
særligt mange mennesker (for ikke at sige ingen), og Alwil Software skal nok annoncere det hvis de fikser
en fejl.

Kommentar af repox d. 26. Nov 2009 | 7

Altså, du lægger dit supportspørgsmål til Avast op som en guide? Og så kalder du dine problemer med at
få dit operativsystem til at virke et alment problem?
Ja, du har ret - lige meget hvor du havde lagt - hvad du kalder en henvisning - havde vi nok undret os over
hvad pokker det er...

Kommentar af h_c_hansen d. 27. Nov 2009 | 8

Hi I hope friends !

Det er meget godt, at denne guide endte i diskussion om, hvor jeg skulle skrive. For til min stor fortrydelse,
så virker rådet ikke min computer fryser fortsat.

Men nu har jeg endelig fundet ud af problemet. I skal gå ind i processer: ctr+alt+del og deaktivere:
PcmMediaSha.exe

Undskyld al ulejligheden, men mange brugere på Gogle har kæmpet med dette problem.

Kommentar af h_c_hansen d. 27. Nov 2009 | 9

Hi I hope friends !

Det er meget godt, at denne guide endte i diskussion om, hvor jeg skulle skrive. For til min stor fortrydelse,
så virker rådet ikke min computer fryser fortsat.

Men nu har jeg endelig fundet ud af problemet. I skal gå ind i processer: ctr+alt+del og deaktivere:
PcmMediaSha.exe

Undskyld al ulejligheden, men mange brugere på Gogle har kæmpet med dette problem.

Kommentar af swamboo d. 28. Nov 2009 | 10

Jeg syntes det var et godt indlæg!!! :o)

God vind gutter!!!!

Kommentar af serverservice d. 28. Nov 2009 | 11



Ok men det ikke noget med Avast at gøre så det er en lidt misvisende "guide"
Men den var da meget sjov at læse

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 29. Nov 2009 | 12

h_c_hansen - rediger lige guiden til ikke at indeholde noget...

Kommentar af repox d. 30. Nov 2009 | 13

Hvad med om i anmeldte 'guiden' som misbrug og argumenterede for hvorfor I ikke mener at denne
'guide' har nogen relevans eller konkret indhold?
Eksperten.dk's coadmins plejer at være gode til at tage sig af sådan noget - så mister 'Seneste guides'
boksen heller ikke sin værdi...

Kommentar af Chrlol d. 01. Dec 2009 | 14

det lyder rigtig godt, håber de laver en opdatering...

Kommentar af ngr d. 03. Dec 2009 | 15

Ærgerligt, at der ikke er billeder med

Kommentar af repox d. 05. Dec 2009 | 16

#15
lol? :D

Kommentar af jens_g d. 07. Dec 2009 | 17

AVG Free 9.0 har som standard = konstant scanning af PC, dette medfører at den fryser, dvs. den kører
meget laaaangsomt. Gå i Tools og sæt scanning til min, så er problemet løst.

Kommentar af KongNiclas d. 07. Dec 2009 | 18

#17 Tak for tippet.. Troede bare det her handlede om Avast, til at starte med i hvert fald...

Kommentar af justrace d. 08. Dec 2009 | 19

Ah-ha!!! Nu har jeg fattet det. :)
Det er derfor min maskine ALDRIG fryser, og jeg mener det, den kører bare.

Men nu har jeg fundet fejlen!!!

Jeg har ikke Awast eller andet af den slags fryseelementer på.

Tak for hjælpen. Jeg kører nemlig Vista, og var ved at gå ud af mit gode sind over at den ikke opførte sig
som alle andres PC'ere.

Kommentar af Salting d. 12. Dec 2009 | 20

Jeg ved ikke om AVAST og scanning er hunden her. Tunge sider som KRAK, EB, BT indeholder mange data.
Men mængden kan ikke alene være årsagen. Jeg hentede 300 MB på ingen tid, det tager ½ minut at loade
EB. Mon ikke det kan ligge i skærmkortet?
Jeg sidder på en bærbar ude meget grafikkort.



Kommentar af kimsey0 d. 15. Dec 2009 | 21

#20, opret hellere et spørgsmål til dette, i stedet for at piggyback'e på denne guide.

Kommentar af laubjerg d. 21. Dec 2009 | 22

^^^^ Hvordan det er blevet postet i en tråd som jeg sådan set bare læste aner jeg ikke, men undskyld!

Hvordan sletter man :)

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 26. Dec 2009 | 23

laubjerg, hvad snakker du om?
Har du 2 brugere? Dvs. Salting er også dig?

Kommentar af laubjerg d. 26. Dec 2009 | 24

Hey
Næ. Men ovenfor den kommentar jeg skrev der, der var der et indlæg som jeg havde postet i en anden
tråd. Jeg kan se det ikke er der mere, så tilbage er kun forklaring der forvirrer :)
Sorry

Kommentar af serverservice d. 03. Jan 2010 | 25

Ja underholdende tråd er det helt sikkert og synd for jer som har Vista - Vi andre skifter fra Xp til Windows
7 og slipper for meget af det bøvl der har været med Vista.

Jeg er en af dem der er meget stolt af at jeg aldrig har haft Vista i mit Itfirma.


