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Τι είναι το ReadyBoost, Πότε και Πώς 

Επιταχύνει τα Windows 

Το ReadyBoost είναι ένα "μυστηριώδες" χαρακτηριστικό των Windows που 

σύμφωνα με τη Microsoft είναι "ένας απλός τρόπος επιτάχυνσης του υπολογιστή 

μας". Στον οδηγό αυτό θα δούμε τι είναι το ReadyBoost, αν όντως βελτιώνει τις 

επιδόσεις των Windows και με ποιο τρόπο, κι αν αξίζει εν τέλει να ασχοληθούμε με 

αυτό.  

Πρόκειται για μία λειτουργία disk caching που χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες 

μονάδες εξωτερικής αποθήκευσης (Φλασάκι USB, κάρτα SD, μνήμη flash κλπ) σαν 

προσωρινή μνήμη cache προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα πρόσβασης στα 

αρχεία, σε σχέση με το σκληρό δίσκο. 

Η βασική ιδέα πίσω από το ReadyBoost είναι πως οι μνήμες τύπου flash έχουν πολύ 

μικρότερο χρόνο αναζήτησης (seek time) όσον αφορά τυχαία αρχεία από ένα 

μηχανικό σκληρό δίσκο - συνήθως λιγότερο από ένα 1ms έναντι των 8-12ms για ένα 

μέσο HDD. 

Έτσι, με τη χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου flash, η πρόσβαση στα αρχεία θα είναι 

γρηγορότερη απ' ότι από το δίσκο. 

Πότε μας ωφελεί το ReadyBoost? 

Το ReadyBoost σχεδιάστηκε αποκλειστικά για συστήματα με χαμηλή μνήμη RAM. 

Ουσιαστικά ήταν μια "πατέντα" της Microsoft έτσι ώστε υπολογιστές με 512MB-       

1 GB RAM που έτρεχαν καλά τα Windows XP να μπορέσουν να τρέξουν καλύτερα 

τα Vista, που χρειάζονται τουλάχιστον 2GB RAM. Αλλά και στα Windows 7 μια 

χαρά δουλεύει το ReadyBoost. 

 

πό την άλλη μεριά, αν μας έχει ξεμείνει κανένας παλιός υπολογιστής με λιγότερα από 

1-2GB μνήμης στον οποίο δεν θέλουμε / δεν έχει νόημα να προσθέσουμε μνήμη 

RAM, το ReadyBoost μπορεί να επιταχύνει ορατά τις λειτουργίες του. 

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/products/features/readyboost
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/products/features/readyboost
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Αν και το ποσοστό της βελτίωσης εξαρτάται και από την ταχύτητα του ίδιου του USB 

flash, της κάρτας SD κλπ 

Πώς ενεργοποιώ το ReadyBoost? 

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσουμε στον υπολογιστή μας το αφαιρούμενο μέσο 

αποθήκευσης που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για το ReadyBoost. 

Θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1GB. Για καλύτερα αποτελέσματα, το 

μέγεθός του πρέπει να είναι διπλάσιο από τη μνήμη RAM, αν δηλαδή έχουμε 2GB 

μνήμης θα χρειαστούμε φλασάκι 4GB. 

Σε κάποια συστήματα η προτροπή για χρήση του ReadyBoost εμφανίζεται στο μενού 

με τις επιλογές αυτόματης λειτουργίας. 

Θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1GB. Για καλύτερα αποτελέσματα, το 

μέγεθός του πρέπει να είναι διπλάσιο από τη μνήμη RAM, αν δηλαδή έχουμε 2GB 

μνήμης θα χρειαστούμε φλασάκι 4GB. 

Σε κάποια συστήματα η προτροπή για χρήση του ReadyBoost εμφανίζεται στο μενού 

με τις επιλογές αυτόματης λειτουργίας. 
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Έτσι, θα δείτε σίγουρα μια βελτίωση στην ΤΑΧΥΤΗΤΑ που εκτελούνται οι 

διάφορες λειτουργίες στον Η/Υ σου που θα γίνει σίγουρα πιο γρήγορος. 

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ !!! 

 

 

Καλή  Επιτυχία  !!! 


