10 TIPS TIL AT FÅ ET BEDRE STYRESYSTEM:

Fjern unoderne fra W
Hver dag hjælper Windows XP hundredvis
af millioner af mennesker med at løse deres
opgaver. Men alle har små ting i systemet,
som irriterer dem grænseløst. Læs her, hvordan
du slipper af med de 10 værste.
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Windows XP er et dejligt program,
ingen tvivl om det. Men det har så
sandelig også sine fejl og særheder.
Nogle gange virker det ligefrem,
som om systemet modarbejder os i
stedet for at hjælpe os.
Egentlig er det lidt underligt,

Nej tak til fejlrapportering

?

Der opstår tit fejl i
Windows XP. Hver
gang foreslår programmet
at sende en fejlrapport
over internettet. Mon ikke
Microsoft allerede er klar
over, at der er fejl i systemet? Hvordan standser jeg
denne funktion?
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!

Du skal have fat i dialogboksen Egenskaber
for system. Den ﬁnder
du ved at højreklikke på
Denne computer og vælge

menupunktet Egenskaber.
Alternativt kan du taste
genvejen Windowstasten
+ Pause. Begge dele aktiverer dialogboksen.
Klik derefter på fanebladet Avanceret. Klik på
knappen Fejlrapporter
nederst i vinduet. Vælg så
Deaktiver fejlrapportering
1 , og afslut med at klikke
på OK 2 .
Så er det slut med fejlrapporteringen!
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Ikoner i Meddelelsesområdet, der ikke bruges

?

Meddelelsesområdet (også kaldet
“System Tray” eller “Systembakken”) nederst til højre på skærmen
er tit overfyldt med besynderlige små
ikoner. Og jo ﬂere af dem, jo mindre er
chancen for at huske, hvad de bruges
til. Hvordan rydder jeg op i dem?
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Højreklik et sted på Meddelelsesområdet, og vælg Egenskaber.
Sæt hak i feltet Skjul inaktive ikoner,
hvis det ikke er der i forvejen.
Klik derefter på knappen Tilpas. Nu kan
du se en lang liste over elementerne.
Kontroller selv listen med Aktuelle elementer 1 . Her kan du med fordel ændre
handlingen fra “Skjul når inaktiv” til

”Skjul altid” for de elementer, du ikke
gider se på. Det kan fx være den til tider
meget irriterende Sikker fjernelse af
hardware 2 ; den kan du med sindsro
sætte til “Skjul altid”.
Når du klikker to gange på OK 3 og
lukker dialogboksen, så er der pludselig
færre ikoner at se i Meddelelsesområdet.
Før:

Efter:
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a Windows
hvordan vi accepterer dårlig opførsel og besynderlig adfærd – så
længe det kommer fra vores pc.
Forestil dig, at din nye bil altid
startede med det lange lys samt
højre blinklys tændt; at der var en
reklame for et benzinselskab på
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speedometeret; eller at den altid
stod i fjerde gear, når du startede
motoren. De færreste ville acceptere det. Men når det gælder Windows-baserede pc’er, så må vi ﬁnde
os i lidt af hvert.
Her er både uhensigtsmæssige

systemindstillinger og besynderlige
beskeder på skærmen.
Heldigvis kan rigtig mange af
problemerne relativt let afhjælpes.
Her vil vi forsøge at hjælpe dig med
at slippe af med ti af de mest irriterende ting i Windows.

Uønskede programmer ved opstart

?

Hver gang Windows
starter, indlæses der
nogle programmer. Noget
af det er godt – andet
overﬂødigt. Hvordan
standser jeg indlæsningen
af de overﬂødige programmer?

!

Du skal bruge Systemkonﬁgurationsprogrammet.
Tast enten Windows
+ R (for “run”), eller klik
på Start-knappen og vælg

derefter menupunktet Kør.
Indtast så msconﬁg i
feltet Åbn, og klik så på
OK.
Vælg fanebladet Start.
Nu ser du en liste med de
startelementer 1 , der indlæses, hver gang Windows
startes. Du kan klikke i de
små felter 2 for at deaktivere de elementer, du ikke
ønsker.
Klik til sidst på OK 3 .
Hvis du er i tvivl om funktionen af et startelement,
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så lad det stå uændret.
Men der er formentlig
nogle af startelementerne,
der er klart overﬂødige, så
hvorfor bruge pc’ens ressourcer på dem?
Pc’en skal genstartes,
for at ændringerne virker.
Det er muligt, at du efter
genstarten får en meddelelse om, at systemkonﬁgurationen er ændret. Den
accepterer du bare med et
klik på OK.

Dræb animationerne

?

Windows XP er designet med animationer i mange dialogbokse og
menuer. Smag og behag er forskellig,
men alle de graﬁske effekter dræner
pc’ens kræfter, og mange ﬁnder dem også
forstyrrende. Så hvordan forenkler man
brugerﬂaden?

1
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Vælg dialogboksen Egenskaber for
System (som aktiveres med Windowstast + Pause).
Klik på fanebladet Avanceret. Klik
på knappen Indstillinger, som gælder
systemets ydeevne. Se listen i bunden af
dialogboksen, den viser alle de graﬁske
effekter, der er aktiverede.
Vælg Juster til den bedste ydelse 1 .
Alle de graﬁske effekter bliver deaktiveret.
Klik to gange på OK 2 . Så er alle graﬁske effekter deaktiverede. Windows har
nu et mere klassisk udseende uden dikkedarer. Hvis du ikke kan lide det, kan du
nemt skifte til det mere kulørte XP-look.
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Internet Explorer
glemmer størrelsen
af sidste vindue

?

Browseren Internet Explorer har
mange besynderlige særheder. Én
af dem er, at den ikke altid kan huske
størrelsen på vinduet, fra sidste gang
man benyttede browseren. Det kan
være utrolig irriterende, når browservinduet hver evig eneste gang åbner
i en størrelse, man ikke ønsker. Men
hvordan ændrer man på det?

!

Indstil browser-vinduet til den
størrelse, du ønsker. Du kan for
eksempel maksimere det. Vælg derefter menupunktet Filer og Luk.
En anden mulighed er, at du holder Ctrl-tasten nede, mens du klikker
på lukke-krydset i vinduets øverste
højre hjørne. Så skulle browservinduet
meget gerne åbnes i samme størrelse,
næste gang du åbner Internet Explorer for at komme på nettet.
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Automatisk start af programmer

?

Hver gang du tænder for
pc’en, skal du også åbne
de programmer, du skal til
at bruge. Hvorfor ikke lade
Windows gøre det selv? Det
kræver en smule musegymnastik at angive programmerne, som skal aktiveres, men
herefter virker det automatisk
ved hver opstart. Men hvordan bærer man sig ad?

!

Klik med musen på
Start-knappen 1 . Vælg
Alle programmer 2 . Højreklik
i mappen Start 3 , og vælg
menupunktet Åbn 4 .
Nu åbner der et nyt
vindue med mappen Start.
Den bruges til genveje til de
programmer, der skal startes
automatisk. Her kan du placere genveje til en hvilken
som helst ﬁl, program eller
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mappe. Det er muligt, at der
allerede ﬁndes genveje i mappen på din computer. Nogle
programmer installerer dem
nemlig selv.
Der er ﬂere måder til at
få oprettet genvejene. Lad
os som eksempel trække en
genvej til browseren Internet
Explorer, så den altid bliver
åbnet, når Windows starter.
Du skal minimere alle vinduer
undtagen den med mappen
Start. Træk den ud til højre på
skrivebordet.
Du har sikkert en genvej
til Internet Explorer på skrivebordet eller som en lille
hurtig-knap. Træk nu den op
i mappen Start. Hold Alt-tasten nede, når du slipper ikonet i mappen. Så oprettes der
en ny genvej i mappen. Næste gang du starter Windows,
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indlæses Internet Explorer
automatisk.
En anden metode er at
højreklikke i mappen Start
og vælge menupunktet Ny
og derefter Genvej. Klik så
på knappen Gennemse. Så
kan du klikke dig frem til en

Hvilket program åbner ﬁlen?

hvilken som helst mappe eller
ﬁl på diskene, som du vil oprette en genvej til. Hvis man
fx dagligt arbejder med Word
eller Outlook Express, er det
behageligt, at de automatisk
startes, når man tænder sin
pc.
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Hver ﬁltype er i Windows knyttet til et
bestemt program. Det kaldes associering. Filer med
efternavnet doc, åbnes fx
automatisk af programmet
Word, når man dobbeltklikker på dem.
Jpg-ﬁlerne kan tilsvarende
være associeret med et program som Adobe Photoshop
Elements. Man kommer dog
ofte ud for, at visse programmer “kaprer” ﬁltyper.
Hvis du installerer et eller
andet smart nyt graﬁkprogram, så kan det ﬁnde på at
“sætte sig” på ﬁltypen jpg.
Det er irriterende, når man
selv vil bestemme, hvilke
programmer der skal åbne de

forskellige ﬁltyper. Hvordan
laver man om på det?

!

Åbn Windows Stiﬁnder
(fx med tastaturgenvejen Windowstast + E). Vælg
Funktioner og Mappeindstillinger.
Klik på fanebladet Filtyper
1 . Så ser du en liste over de
registrerede ﬁltyper. Find den
ﬁltype, du vil ændre associeringen for. Marker den 2 , og
klik på knappen Skift… 3 .
Så får du dialogboksen
Åbn med 4 , hvor du kan
vælge det program, som skal
kontrollere ﬁltypen 5 . Klik til
sidst på OK 6 og på Luk, så
er den sag i orden.
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Ryd browserens adressefelt
3

?

Internet Explorer husker
de internetadresser, vi
indtaster i adressefeltet, og
viser dem i en rullemenu,
når man forsøger at taste nye
adresser ind.
Man kan dog også ønske
sig, at listen ikke dukker op.

Hvordan bærer man sig så ad
med det?
4

!

Det er let at komme til
at se adresserne. Åbn
Internet Explorer, og tast F4,
således at markøren hopper
op i adressefeltet. Nu kan du
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Skrivebordsikoner i uorden

?

Måske har du rod på dit
skrivebord? Mange pc’er
er plastret til med ikoner i et
virvar. Det er ikke et kønt syn,
og det kan være helt umuligt
at orientere sig imellem dem.
Hvordan får man ryddet op?

!

Minimer alle åbne vinduer
med tastaturgenvejen Windowstast + D. Marker skrivebordets ikoner ét efter ét. Dem,
du ikke bruger, skal slettes med

Delete. Bekræft sletningen med
klik på knappen Slet genvej.
Når det er overstået, skal du
få ikonerne til at stå pænt. Lav
et højreklik på skrivebordet.
Vælg menupunktet Arranger
ikoner efter 1 . Vælg så Arranger
automatisk 2 .
Herefter er der altid orden på
skrivebordet. Prøv selv at trække
et af ikonerne til en ny position.
I samme øjeblik du slipper det,
suser det tilbage på plads!
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Slut med ballontips

?

Windows XP har tendens til at sende en
række irriterende ballontips
op i skærmens højre hjørne.
Nogle få gange er tipsene
meningsfulde nok, men
de kan sagtens undværes.
Hvordan slipper man af med
dem?

!

For at standse ballontipsene skal du bruge Windows registreringseditor, som
bruges til at ændre i den registreringsdatabase, som hele
Windows er bygget op om.

Registreringseditoren er et program, som
normalt kun bruges af
meget rutinerede brugere.
Man kan nemlig meget
let spolere mange ting i
Windows, hvis man ændrer
noget forkert i registreringsdatabasen. Så nu er du advaret – vær meget opmærksom
og meget forsigtig, hvis du
foretager denne ændring.
Åbn programmet Registreringseditor. Det kan du gøre
ved at taste Windowstasten
+ R. Indtast programnavnet
regedit i feltet Åbn og tast
Enter.
Nu ser du registreringsdatabasens forskellige nøgler i
en meget lang liste. Du skal

åbne den mappe, der hedder
HKEY_CURRENT_USER. Herunder skal du navigere frem
til mappen Software. Derefter
skal du ﬁnde Microsoft, så
Windows, så CurrentVersion,
og endelig Explorer 1 . Så er
du altså fremme ved nøglen
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer.
Marker nu mappen Ad-

vanced 2 . Lav et højreklik et
tomt sted i ruden til højre 3 .
Vælg Ny, og vælg DWORDværdi.
Omdøb så den indsatte
nøgle til EnableBalloonTips
ved at indtaste navnet. Den
ny nøgle skal have værdien
0, og det får den automatisk
(det er standardværdien).
Luk så Registreringseditor.
Så er du fri for ballontips.
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taste Alt + Pil Ned-tasten. Så
ruller alle de gamle adresser
frem i en lang liste. Og de er
øjensynlig ikke sådan lige til
at komme effektivt af med
igen.
Problemet løses ved at gå
ind og åbne menupunktet
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Indstillinger under menuen
Funktioner. Vælg derpå fanebladet Indhold 1 , og klik
på knappen Autofuldførelse
2 . Vinduet Indstillinger for
autofuldførelse 3 vil blive
åbnet. Fjern ﬂuebenet ud for
Webadresser 4 .

Du kan rydde browserlisten over websteder, som du
tidligere har besøgt, ved at
klikke en gang på knappen
Ryd formularer 5 .
Klik herefter OK 6 i
begge de åbne vinduer for
at komme tilbage igen. Her-

efter skulle du meget gerne
være fri for, at oplysningerne
om din gøren og laden på
internettet bliver gemt og
dukker op på skærmen i tide
og utide, når det er allermest
ubelejligt og unødvendigt for
dig.
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