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• Laitepäivitykset (3:31)

• Näytönohjaimen ajuripäivitys (5:04)

• Windows päivitykset (13:30)

• Windows Startup Apps (15:52)

• Windows UAC (19:23)

• SolidWorks päivitys (22:15)

• Windows rekisterit (28:13)

• SolidWorks rekisterien ”siivous” (31:06)

Sisältö (esitysajat videolla)



Laitepäivitykset

• Lataa tietokoneesi merkin mukainen sovellus (esimerkkinä Lenovo Vantage) laitepäivitysten
asentamista varten (yleensä sellainen on jo valmiiksi asennettuna)

• Tarkistamalla järjestelmän (BIOS, ajurit ym.) päivitykset varmistat, että tietokoneesi on ajan tasalla



Näytönohjaimen ajuripäivitys

• Tarkista aluksi näytönohjaimen merkki ja tyyppi avaamalla joko laitehallinta (Device Manager) tai 
NVIDIA Control Panel, tästä näet myös suoraan ajuriversion

• Avaa sivusto https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

• Klikkaa linkkiä Certified cards and drivers

https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html


• Jos ohjaimesi on vanhempaa mallia niin klikkaa linkkiä here

• Jos käytät SW versioita 2017-2019, niin lataa aluksi Patch –paketti
suorituskyvyn parantamiseksi

• Valitse listoista SW versio, tietokoneen sekä näytönohjaimen merkki ja malli

• Klikkaa lopuksi ajuriversion osoittavaa linkkiä (R440) – huomaa, että suluissa
oleva versio vastaa NVIDIA Control Panelin versioilmoitusta

• Lataa ajuri ja asenna oletusasetuksilla

Näytönohjaimen ajuripäivitys



• Avaa Settings/Asetukset→ Update & Security

• WS 10 päivitykset menee automaattisesti mutta uudelle koneelle (työasema ja palvelin) on syytä
tehdä Check for updates useampaan kertaan koska kaikki päivitykset eivät tule yhdellä kertaa, 
muussa tapauksessa SW ei välttämättä asennu joidenkin päivitysten puuttuessa

Windows päivitykset



• Avaa Settings/Asetukset→ Apps

• Klikkaa kohtaa Startup ja aseta Off –tilaan sellaiset sovellukset, joita
et juurikaan käytä

• Tämä estää turhat ja häiritsevät ponnahdusikkunat kyseisten
sovellusten osalta

Windows Startup Apps



• UAC (User Account Control) = Käyttäjätilien valvonta

• Avaa Control Panel/Ohjauspaneeli→ System and Security → Change User…

• Kyseinen ominaisuus on suositeltavaa asettaa Off –tilaan ainakin SW asennusten ajaksi

• Yrityksenne IT saattaa vaatia tämän ominaisuuden säilyttämistä oletusasetuksella

• Käytännössä tällä voidaan rajoittaa käyttäjän kontrollia omaan koneeseen, esim. estää ohjelmien
asennukset

Windows UAC



• Kirjaudu SW portaaliin https://customerportal.solidworks.com

• Jos näkymässä on lukot päällä, rekisteröi uusi versio valitsemalla Register My Products

• Kohdasta Downloads and Updates pääset lataamaan uusimman version koko asennuspaketin

SolidWorks päivitys

https://customerportal.solidworks.com/


• Toinen vaihtoehto tehdä päivitys on käynnistää sovellus Check For Updates

• Tämä sovellus tarjoaa valittavaksi kaikkia uudempia versioita kuin mitä koneelle on asennettu

SolidWorks päivitys



• Windows rekisteri on hierarkinen tietokanta, joka sisältää käyttöjärjestelmän sekä kaikkien rekisteriä käyttävien
ohjelmien (myös SolidWorks) asetukset, lisenssitiedot ja sarjanumerot

• Rekisteri sisältää myös asennettujen ohjelmien käyttäjätiedot, versiot sekä sijaintitiedot

• Joskus rekisteri voi “korruptoitua” ja se yleensä vaikuttaa kyseisen ohjelman toimintaan haitallisesti

• Ohjelmien käyttäjärekisterit voi ääritilanteessa “resetoida” HKEY_CURRENT_USER → SOFTWARE kansion alta

• HKEY_LOCAL_MACHINE –rekisterikansion sisältöön EI OLE syytä koskea, ellei jonkin ohjelman poistamisen jälkeen
halua poistaa kaikkia sen rekisteritietoja

Windows rekisterit



• Avaa rekisterieditori (Run/Suorita→ regedit)

• Poista SOLIDWORKS XXXX rekisterikansiot niiden vuosiversioiden osalta, jotka eivät ole enää
asennettuna (kts. polut kuvista) 

• Tämän jälkeen kone on hyvä käynnistää uudelleen

SW rekisterien siivous



• Rekisterien siivouksen voi tehdä myös automaattisesti vanhan version poistamisen yhteydessä

• Ohjelman poistamisen yhteydessä valitse lomakkeella Advanced Options → Change ja laita ruksi
kohtaan Registry Entries

SW rekisterien siivous



AIPWorks etäkoulutus

aipworks.fi/koulutus/

Etäkoulutukset

010 325 6160
jouni.jalkanen@aipworks.fi

www.aipworks.fi

Jouni Jalkanen
3D-Kaveri

010 325 6160
jesse.kontio@aipworks.fi

www.aipworks.fi

Jesse Kontio
3D-Kaveri

https://aipworks.fi/koulutus/
mailto:jouni.jalkanen@aipworks.fi
https://aipworks.fi/
mailto:jesse.kontio@aipworks.fi
https://aipworks.fi/

