Seis idéias para revitalizar um notebook antigo
Escrito por Administrator
Ter, 20 de Novembro de 2012 12:59 -

Alguns upgrades rápidos de hardware e software podem trazer um velho portátil de volta à
vida. Veja como.

Você tem em casa um velho notebook que está encostado porque não dá mais conta do
dia-a-dia? Com alguns upgrades rápidos de hardware e software você pode trazê-lo de volta à
vida, e quem sabe evitar gastar mais dinheiro com uma máquina nova.

Não esqueça o backup!

Não custa lembrar: antes que fazer qualquer mudança em seu notebook, seja de hardware ou
software, faça um backup de todos os arquivos importantes (especialmente os insubstituíveis,
como fotos e vídeos das férias, e-mails antigos e documentos) em um HD externo.

Hardware: três upgrades fáceis

Instale mais memória: a forma mais fácil, rápida e barata de aumentar o desempenho de
qualquer PC é adicionar mais memória. Se seu notebook tem apenas 512 MB de RAM, por
exemplo, um upgrade para 1 GB pode deixá-lo até 30% mais rápido.

Memória é barata (um pente de 1 GB para notebooks custa cerca de R$ 50) e essencial para
rodar sistemas operacionais mais novos como o Windows 7, portanto recomendo que você
instale o máximo que sua máquina suportar. Use o Configurador de Memória no site da
Kingston para descobrir qual o limite de seu notebook, e que tipo de memória usar.
Módulos de memória SO-DIMM: baratos, e aumentam o desempenho do PC

Troque o HD: um novo HD não vai lhe dar apenas mais espaço em disco, mas também pode
melhorar o desempenho do computador. Discos mais antigos costumam funcionar a 4.200
RPM, velocidade considerada baixa hoje em dia. Um disco de 5.400 ou 7.200 RPM vai tornar o
acesso às informações mais rápido, e produzir uma diferença notável na inicialização, cópia de
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arquivos e uso geral.

Assim como a RAM, instale o HD com a maior capacidade que você puder encontrar. Mas
antes de comprar, verifique qual o tipo de HD seu notebook usa: dê uma olhada no próprio
disco, anote a marca e o número do modelo e confira as especificações no site do fabricante.
Notebooks geralmente usam HDs de 2.5 polegadas (popularmente conhecidos como “HD de
Notebook), mas a interface pode variar: máquinas produzidas antes de 2006 provavelmente
usam discos com interface IDE, enquanto as mais recentes usam discos SATA.

A troca geralmente pode ser feita em minutos e basicamente consiste em remover uma tampa
na parte de baixo de seu notebook, tirar um ou dois parafusos, desencaixar o HD antigo do
conector e colocar o novo no lugar. Os detalhes variam de máquina para máquina, consulte o
manual ou faça uma busca na internet pelo nome do modelo mais a palavra “desmontar” ou
“dissassembly”.

Troque a bateria: baterias tem um ciclo de vida pré-definido, e com o tempo perdem a
capacidade de reter a carga. A solução é comprar uma nova bateria, que pode ser encontrada
no site do fabricante ou em assistências técnicas autorizadas. Os preços variam conforme o
modelo, idade e até popularidade da máquina: baterias para um modelo relativamente obscuro
que saiu de linha há 4 anos serão mais difíceis de encontrar, e mais caras.

Software: escolha seu sistema operacional

Reinstale o Windows: com o tempo o Windows vai ficando mais “pesado”, resultado de
resíduos deixados para trás por programas desinstalados, fragmentação do disco, atualizações
passadas e desgaste do dia-a-dia. A melhor forma de resolver o problema é usar o CD de
recuperação do sistema que veio com seu notebook para reinstalar o Windows e deixá-lo como
no dia em que saiu da fábrica.

O problema é que isso irá instalar também todos aqueles softwares indesejados que o
fabricante resolveu incluir com a máquina (como versões de demonstração de jogos, anti-vírus
e pacotes office). para removê-los você pode usar utilitários como o Revo Uninstaller Portable,
que é gratuito, ou o Total Uninstall (US$ 30), que tem mais recursos, funciona em programas
de 64 Bits e lida até com desinstalações que requerem uma reinicialização. E se você quiser
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uma solução mais automática, experimente o PC Decrapifier.

Atualize para o Windows 7: se seu notebook ainda roda o Windows XP ou o Vista, migre para o
Windows 7 (se possível) para conseguir desempenho muito melhor. A Microsoft oferece uma
ferramenta gratuita chamada Windows 7 Upgrade Advisor que ajuda a determinar se seu
notebook pode ou não rodar o sistema. Talvez você tenha de fazer os upgrades de RAM (1 GB
é o mínimo, mas recomendamos 2 GB) e HD que mencionamos.

Sim, sabemos que uma cópia do Windows 7 Home Basic custa mais de R$ 200, e que isso não
é barato. E de fato, se você quer usar o notebook esporadicamente como uma máquina
secundária ele pode não valer a pena. Mas se você pretende usar a máquina diariamente,
tenha em mente que o Windows 7 já provou rodar bem mesmo em notebooks mais antigos e
netbooks, e tem uma tonelada de novos recursos para conexão a redes, organização de
documentos, segurança e mais.

E o Windows 8? Ele tem algumas vantagens, entre elas o consumo menor de memória, mas
tem requisitos de hardware que podem inviabilizar seu uso em máquinas antigas. Entre eles
um relacionado ao monitor: para rodar a nova interface ele deve ter resolução mínima de 1024
x 768 pixels. Se não, você ficará limitado ao modo desktop como no Windows 7. Mas o sistema
é otimizado para telas “widescreen”, e o ideal é uma resolução de 1366 x 768 pixels,
necessária para rodar dois aplicativos “lado a lado”. Se a resolução do monitor de seu
notebook é menor que esta, fique com o Windows 7.

Experimente o Linux: quer um sistema operacional leve, seguro e grátis? Experimente uma das
muitas versões (ou “distribuições) do Linux disponíveis. Para os iniciantes recomendamos o
Ubuntu, a distribuição mais popular na atualidade.

Ubuntu: uma das distribuições Linux mais populares da atualidade

Ele não só é fácil de instalar, como vem com quase todo software de que você pode precisar
no dia-a-dia, como navegador, pacote office, media player, editor de imagens e mais. E se você
quer apenas experimentar em vez de migrar, pode instalá-lo lado-a-lado com o Windows ou
rodar o sistema a partir de um pendrive ou CD sem instalar nada no HD de seu notebook. Já
dissemos que é grátis?
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E o que fazer com um notebook antigo?

Há várias formas de reaproveitar uma máquina. Você pode deixá-la de prontidão como um
“backup” para quando seu PC falhar, colocá-la na cozinha para ler receitas e notícias na hora
do café, dar para as crianças se divertirem com vídeos do YouTube e joguinhos, doá-la para
caridade e muito mais.

Recentemente transformei um velho notebook que tinha uma bateria morta, teclado com
mau-contato e monitor que não funcionava em um desktop simples. A máquina fica numa mesa
ligada à tomada (dispensando uma bateria nova), com um teclado e mouse sem fio e ligada a
um monitor de 19”.

Com um processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz, 2 GB de RAM e 120 GB de espaço em disco,
ela é mais do que suficiente para navegar na web, editar texto, assistir vídeos no YouTube e
rodar jogos simples (Spelunky é um sucesso com as crianças). E como eu já tinha monitor,
teclado e mouse em casa, o único custo foram os pentes de memória. Bem melhor do que
jogar o computador fora.
Fonte: http://pcworld.uol.com.br/
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