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Hurtig start af endnu en udgave af et program(Windows7)
Lad være med at spilde tid på at gå tilbage til Start- menuen for at køre endnu en kopi af en
applikation. Det er meget hurtigere at holde [Shift] nede og klikke på den eksisterende knap på
proceslinjen for at køre endnu en kopi af programmet.
Luk applikation: (Windows7)
Hvis du holder musemarkøren over en knap på proceslinjen, kan du se en lille udgave af
applikationens åbne vinduer. Hvis du bevæger markøren hen over et af disse billeder og
midterklikker, bliver vinduet lukket.
Brug tastaturet til proceslinie-applikationer:
Det er nemt at få adgang til dine proceslinje-applikationer via tastaturet. Tryk [Windows]+[T] for
at vælge proceslinjen. Brug dernæst venstre og højre piletast til at vælge en applikation, og tryk
[Enter] for at vælge den. En anden mulighed er at vælge en bestemt knap på proceslinjen med
tastaturet: Hold Windows-tasten nede, og tryk [1] for at bruge den første knap, [2] for at bruge den
anden, [3] for at bruge den tredje og så videre – op til [0], der giver den tiende knap.
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Hurtigere start i Vista
Kør regedit og gå til
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\DelayedApps
I Vista kan du se en nøgle, der hedder ”DelaySec”, der er indstillet til 60 (3C i hexadecimaltal).
Dobbeltklik på den, sæt den til 0, genstart, og se, om du kan iagttage nogen forskel. Hvis du kører
Windows 7, kan du prøve at slå boxing til. Sæt ”DelaySec” til 60 (decimaltal), genstart, og se, om
systemet er blevet kvikkere.
Der er andre muligheder i Vista og Windows7.
Tryk på Startknappen og skriv Systemkonfiguration og tryk på Enter.
Vælg fanen Start og fjern fluebenet ved de programmer du ikke ønsker skal starte. Tryk på
Anvend og genstart computeren.(K 13/2011)
Windows kør knap:
Kør knap i Windows7 kan skabes ved at:
Vælg egenskaber i Menuen Start – Klik på Tilpas – Sæt flueben i Kommandoen Kør. Man kan
også blot bruge Windows-tast + R.(K1/2012)
Forstør en del af skærmbilledet (ikke XP)
Hold Windows-knappen nede medens du trykker på +
Forstørrelsen åbner nu på en del af skærmen.
Ved formindsk tryk Windows + Esc .(K18/2011)
Program til at forstørre en del af skærmen.
http://www.tomsguide.com/us/download/magnifixer,0301-9701.html (K18/2011)
Gør systemteksterne større.
I Internet Explorer9 kan teksten under ikoners navne laves større. Højreklik på Skrivebordet og
vælge Skærmopløsning.
Vælg Gør tekst og andre elementer større elementer større eller mindre.(K6/2012)
Zoom med musen (Vista/Windows7)
Hold Ctrl-tasten nede og zoom med musehjulet.
Man kan også Ctrl-tasten nede og trykke på henholdsvis + tasten eller – tasten.
(K 18/2011)
Gå til Jobliste i Windows7
Enten: højreklik på processlinien og vælg Start jobliste. -eller: tryk Ctrl + Shift + Esc (K 13/2011)
To Stifindere
Man kan få vist 2 stifindere side om side, så det bliver nemmere at arbejde med filer:Minimer
først alle vinduer. Hold Windowstasten og tryk på E to gange. Højreklik på proceslinien og vælg
Vis vinduer side om side.
Hurtig vej til kommandovindue
Hvis man har brug for at åbne et kommandovindue langt inde mapperne, kan man bruge Stifinder:
Hold Shift-tasten nede, højreklik på mappen og vælg ”Åbn kommandovindue”.
Søgefunktion i kommandovindue
Højreklik på titellinien og vælg Rediger → Søg.
Indstil Start-menuen så den passer til dig
Klik på Start og højreklik på knappen Luk computer. Klik Egenskaber – Tilpas. Nu ses en række
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brugbare konfiguratoner, som kan sættes efter behov.
Undgå at mapper flyttes rundt på skrivebordet
Hvis man vil undgå at mapperne flyttes rundt på skrivordet når en ny mappe tilføjes eller slettes,
kan funktionen slås fra: Klik Kontrolpanel – Øget tilgængelighed og vælg Skift hvordan musen
virker. Sæt flueben i Forhindrer at vinduer arrangeres auttomatisk.
Gør Kontrolpanet mere overskeueligt.
Kontrolpanelet kan vises på en liste ved at skrive et e i kontrolpanelets søgefelt
.

Hjælpeprogrammer
Installer mange programmer samlet.
Hvis man har fået ny computer eller har formatteret den gamle er det stort arbejde at installere
sine programmer igen. På siden www.ninite.com findes en oversigt over en masse programmer,
hvor man blot markerer de programmer man vil have installeret og så lade trykke på Download og
så foretager funktionen resten. (K 3/2011)
Opret dine egne genvejstaster. (ikke XP)
Højreklik på det program du vil oprette en genvejstast til.
Klik på fanen Genvejstast. Vælg en tast ved at trykke på den f.eks. Q.
Når du trykker Ctrl + Alt + Q vil programmet åbne.(K17/2011)
CPU accelerator
MZ CPU Accelerator er et program, der kan ændre prioteringen af dine programmer og processer
i W indows ved at afsætte mere CPU-kraft til det aktuelt-aktive program.
Afhængigt af den priotering man angiver, så vil programmet dedikere lidt eller stor procentdel af
den ledige CPU-kraft til de pågældende programmer og processer.
Så snart man afslutter det program eller den process man har optimeret så vil MZ CPU
Accelerator automatisk ændre på sin priotering af processerne http://download.cnet.com/Mz-CpuAccelerator/3000-2094_4-10680879.html
.(atv8/2012)(XP;Vista,Win7)
BatteriCare holder øje med batteriets tilstand(Vista,XP,Win7)
BatteriCare optimerer batteriet i en bærbar PC og sørger for at Windows bruger så lidt strøm som
muligt.
Programmet kan både registrere hvor slidt batteriet er samt redigere indstillinger i Windows,
således at det kun er de mindst recourcekrævende der anvendes.
http://batterycare.net/en/download.html (atv08/2012)
Åben mange filtyper
Har filer som du ikke kan åbne fordi du ikke længere har programmet liggende, findes der et
program der kan løse det.
http://freeopener.com/formats
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Slå museplade fra
Når man taster på sin bærbare computer sker det at man kommer til at berøre musepladen på
uhensigtsmæssige tidspunkter. Med programmet Touchpad Blocker bliver musepladen låst et
øjeblik efter man har trykket på en tast. Musepladen er klar et millisekund efter, så man mærker
ikke forsinkelsen. Derimod vil man undgå, at der sker uhensigtsmæssige transaktioner, hvis man
strejfer den under indtastning. http://download.cnet.com/Touchpad-Blocker/3000-2084_475289384.html
Slå musepladen fra i Windows7:
Ønsker man at slå musepladen fra på en bærbar fra kan man det: Gå til Kontrolpanelet og klik på
Hardware- og Lyd. Klik på Mus.
Gå til Enhedsindstillinger, marker Musepladen og klik på Indstillinger. Fjern fluebenet ud for
Pinch-zoom og klik OK.(K 7/2012)
Imidlertid findes der også computere hvor det kun kan lade sig gøre at deaktivere fra bios.
Husk passwords: (xp,vista,win7)
Efterhånden får man mange forskellige passwords at huske på. Det er der kommet lille program
der kan hjælpe med: Password Safe.
Det findes her: http://passwordsafe.sourceforge.net/
Man starter med at oprette en databasefil, hvor du skal finde et passende password til.
Herefter skal man tilføje sine passwords. Når man skal bruge et password kan man
vælge om det skal leveres som mail eller om det skal sendes til Klipboard.(K3/2012)
Gem Youtube-filer direkte fra netttet
Fra siden + www.savevid.com kan man downloade videofiler direkte fra nettet.(K2/2012)
Oprydningsprogram
Program til fjernelse af spyvare, lukke sikkerhedsbrister, beskytte dit privatliv online,
fixe fejl i registreringsdatabasen, rydde op i midlertidige filer, rense ud i start-up applikationer,
reparere Windows-genveje, styrke op optimere dit system over-all performance.
http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html (Atw)
Afinstalleringsprogram
Meget effektiv afinstallering af programmer, som Windows ikke selv kan klare. Programmet
foretager en scanning for rester af programmet efter afinstalleringen. http://geekuninstaller.com/
Googles oversættelsestjeneste
Hvis man har tekst der skal oversættes har Google en tjeneste der kan klare det. Marker den tekst
du skal have oversat og tryk på Ctrl-C.
Åbn Internet Explorer med: http://translate.google.com/?hl=da Tryk Ctrl-V og vælg Oversæt.
Derefter får du teksten på dansk.
Du kan vælge en masse andre sprog, som du kan oversætte imellem. (K11/2011)

Computerens egne features
Skræmprint af aktuelt vindue
Med tastaturknappen PrcScn kan man tage et billede af hele skærmen.
Oplysningen lægges i computerens midlertidige hukommelse og kan herfra hentes til et program
med ”sæt ind” eller ”paste”. Hvis man holder Alt-knappen nede samtidig tages der kun billede af
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det øverst åbne vindue.(K9/2011)
Print af skærm/del af skærm.
Ved at trykke Ctrl + P kan du udskrive et market område eller hele det dokument, der vises på
skærmen.
Fjern de mange advarsler i Windows Vista
Gå til Kontrolpanel og vælg Brugerkonti og Familiesikkerhed og så Brugerkonti. Slå
brugerkontostyring til eller fra.
Klik OK advarslen – og så OK igen.(K2/2012)
Eurotegnet
Eurotegnet € sidder på E-tasten. Tryk AltGr + E for at de skal komme.
Hvor skal autofuldførelse anvendes (vista/Windows7)
Det kan bestemmes hvor man vil anvende autofuldførelse. Gå til Explorers Funktioner →
Internetindstillinger. Under fanebladet Indhold vælges Autoførelse. Her kan det vælges i hvilket
omfang man vil anvende autoførelse.
Hvis der forekommer indtastningsfelter, hvor der foreslås irrelevante forslag, kan du få dem
fjernet ved at markere dem ,og derefter trykke på Delete- knappen på tastaturet. Derefter kommer
der en advarsel om du ønsker at foretage sletning og den bekræfter du naturligvis.(K6/2007)
Nemmere adgang til dokumenterne (Vista/Windows7)
For at gøre adgangen til dokumenterne lettere kan man lægge en link i værktøjslinien.
Højreklik på værktøjslinien og vælg Værktøjslinie → Ny værktøjslinie. I det vindue der åbner sig
vælges mappen med Dokumenter.
Luk mange vinduer på én gang. (Windows7)
For at lukke mange vinduer på en gang holdes Shift-tasten medens man trykker på lukke-symbolet
i øverste højre hjørne på det sidst åbne vindue. (K 2/2007)
Internet Explorer9 Skjul Automatisk
En funktion der kan udnytte hele skærmen så den vises uden menulinier og værktøjslinier er:
Skjul automatisk. Man skal trykke F11 → >Alt + mellemrumstast og vælg Skjul automatisk.
For at komme tilbage til normal visning trykkes blot på F11.
Automatisk afspilning af CD'er
Hvis man ikke kan få computeren til at afspille sine cd'er eller dvd'er automatisk, kan man klare
det ved at skrive koden: net start shellhwdetection i feltet kør.(K/15/12)
Udvid hukommelsen (Windows7)
Windows7 har en funktion hvor man kan låne hukommelse fra USB-enheder.
Der skal vare mindst 1GB ledig plads på USB eller flash enheden. Man kan godt bruge en enhed,
hvor der ligger filer på i forvejen. Enheden tilsluttes og når den kan ses i Stifinder klikkes på
Egenskaber fanen Readyboost vælges. ”Dediker denne enhed til Readyboost” + OK.
Nu vil den ledige plads på USB-enheden fungere som udvidet hukommelse. Man kan vælge hvor
stor en mængde der skal anvendes som hukommelse. Man kan tilslutte flere enheder på én gang.
Når Readyboost skal skal slås fra vælges punktet ”Brug ikke denne enhed” og herefter kan USB
enheden igen til at lagre filer på.(D/12/12)
Kør samme program i flere vinduer.(Vista/ Win7).
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Har man et program åben kan det samme program åbnes igen ved at holde shift-tasten nede og
klikke på programikonet igen. (K8/12)
Regulering af strømmen i din bærbare computer for at spare på batteriet.
Klik på pilen ved uret og vælg ”Flere strømindstillinger”
Vælg ”Skift indstillinger for plan”. Nu kan indstillingerne for computerens strømforbrug vælges,
hhv. om der køres på batteri eller når den er tilsluttet lysnettet. Når de ønskede ændringer er
indstillet så husk at trykke på ”Gem ændringer” (K8/12)
Hurtig vej til Egenskaber
Hold Alt-tasten nede samtidig med du dobbeltklikker på fanen eller filen.(K8/12)
Spring over Log-på skærm.
Gå til Kør-feltet (Alle Programmer → Tilbehør → kør) og skriv: control userpasswords2
Fjern fluebenet i ”Brugere skal angive adgangskode”.
Test af computerens fart.(Windows7)
Klik på startknappen og højreklik på Computer og vælg Egenskaber. Der åbner et vindue med en
oversigt over computerens hardware. Punktet Klassifikation viser det samlede tal for computerens
hastighed. Tryk på Windows Experience Index og se detaljerne. Her visees hvordan de enkelte
hardwareenheder kører. Tallene er vurderet på en skala fra 1 til 7,9. Under "Tip, til hvordan du
kan forbedre computerens ydeevne" findes et fejlfindfindingsværktøj, som kan hjælpe med at
lokalisere og forbedre ydeevnen.
Opret selvudpakkende arkiv: (xp/vista/Windows7)
Disse genveje er fine, men der findes en endnu bedre skjult funktion, der skal prøves. Vi
forestilleros, at du vil sende nogle filer til en ven. Vennen er ikke fortrolig med Windows og pc’er.
Derfor vil du hjælpe ved at sende en zip-fil. Du vil måske lave en bat-fil, der automatiserer
arbejdet med at placere filerne, hvor de hører hjemme. Du kan lede efter et værktøj, der kan
oprette et fikst selv-udpakkende arkiv med de funktioner, du vil have. Men det kan være nemmere
at køre et glemt Windows-værktøj ved navn IExpress.exe. Det klarer det hele for dig.
Programmet har form af en wizard, og det er derfor ekstremt nemt at bruge. Ikke desto mindre er
IExpress forbavsende fleksibelt
Det kan få din fil til at vise en speciel prompt, der spørger, om brugeren vil gå videre med
installationen for eksempel. Du kan vise en tekstfil med flere oplysninger på dette stade (IExpress
kalder den en licens, men filen kan sige alt, hvad du ønsker). Det færdige program kan køre en
bat-fil, der gennemfører installationen, og en anden bat-fil, der kører, når det er overstået. Du kan
endda skjule installationsvinduet, således at brugeren ikke ser detaljerne.
Slutresultatet kan være et overraskende avanceret installationsprogram, der hurtigt afleverer dine
filer til den ønskede destination. Det er ikke dårligt for et program, der er så glemt, at det ikke er
nævnt en eneste gang i Windows Hjælp

Udskriv markering (xp,vista,win7)
Windows kan udskrive en markeret tekst således:
1. Marker teksten
2. Tryk Ctrl-p
3. Nu kommer vinduet med printerindstillinger og her trykkes på Udskriv(K3/2012)
Hjælpefunktion i mange programmer
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I rigtig mange programmer er der inbygget en hjælpefunktion. Ved tryk på F1 kommer
programmets indbyggede hjælpeside.(K11/2011)
Forfatter til dokument i Word 2010:
Når fanen filer i Word vælges klikkes på Oplysninger. I højre sede af programvinduet står
dokument-egenskaberne, deriblandt forfatternavnet.
En anden måde er at klikke på dokumentet i Stifinder. Så står forfatternavnet forneden.

Hurtigere adgang til Kontrolpanet
Højreklik på Start og vælg Egenskaber. Vælg Tilpas og under Kontrolpanel vælges "Vis som
menu". Nu kan samtlige punkter i Kontrolpanelet ses når musen føres hen over ordet
"Kontrolpanel".
Tag et billede af skærmen
Skriv Klip i Start-menuens søgefelt. Så kan man tage et billede af skrivebordet med Windows
indbyggede Klippeværktøj.
Bredere proceslinie
Flere vinduer fra den samme applikation kan slås sammen for at spare plads. Dette kan ændres
ved at højreklikke på proceslinin og vælge Egenskaber. Vælg "Kombiner når proceslinien er fuld"
eller "Kombiner aldrig"
Beskyt mapper med adgangskode i WindowsXP
I Windows kan man ikke sætte adgangskode på en enkelte filer. Man kan sætte adgangskode på en
mappe: Højreklik -> Send til -> ZIP-komprimeret mappe. I mappen højreklikkes et tilfældigt sted
og vælg Tilføj Adgangskode.
Start program på proceslinien
De 10 første programmer på proceslinien kan starte ved tryk på Windows-tasten og den placering
(nummer) ikonet ligger på talt fra venstre.
Tilpas mappe til dens indhold
I Windows Explorer findes der en mulighed for at tilpasse mapperne til deres indhold. Stifinder
prøver at finde ud af hvilken mappetype der passer til dens inhold. Er der således billeder i
mappen kan man hjælpe det på vej ved at vælge Egenskaber -> Tilpas -> Optimer og vælge den
type der passer til mappens indhold.
Størrelse af ikoner i Windows Explorer.
Størrelsen af ikoner kan ændres ved at holde Ctrl-knappen nede og dreje på musens bladrehjul.
Lukning af Stifinder.
En elegant lukning af stifinder er: Højreeklik på et tomt sted på Startmenuen og vælg Afslut
Windows Stifinder.(aod 1/12)

Meddelelse fra andre programmer end applikationen i forgrunden.
Normalt viser Windows, at der er en meddelese fra et andet program ved at blinke 3 gange på
processlinien. For at forøge disse blink kan man ændre i registreringsbasen:
HKEY_CURRENTUSER\CONTROL PANEL\DESKTOP og dobbeltklik på
ForegroundFlashCount. Vælg Decimal og indstil værdien til de antal blink der skal være – eller
sæt den til 0, så blinker knappen konstant.(aod1/12)
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Langsom/hurtig gengivelse af video
I Windows Media Player kan man nedsætte eller forøge hastigheden på en video. Vælg først Alt
på tastaturet, derefter Vis -> Udvidede indstillinger -> Indstilllinger for afspilningshastighed.
Se hvordan computeren fungerer i 60 sek.
Skriv cmd → skriv Power energy
Nu vises resultatet i en rapport : Energy-report.html
Undersøg forslugne processer
Man kan se hvordan processer de forskellige processer har fordelt sin energi.
Find Kommandopromten (Tilbehør - > Komandoprompt)
Skriv resmon.
- eller skriv resmon i søgefeltet ved Start-knappen.
Internet Explorer bit-udgave
Internet Explorer har 2 udgaver. En 32-bit og en 64-bit.
Søg efter filen Internet Explorer(64-bit).
Sikker surfering i Internet Explorer.
I Windows7 kan man med Internet Explorer version 8 og 9 surfe sikkert hvis man bruger
InPrivate-indstillingen. Her gemmes cookies kun så længe man er på siden, midlertidige
internetfiler vil ikke blive gemt m.m. Du skal højreklikke på Internet Explorer-ikonen i
menulinien og avenstreklikke"Start i InPrivate-browsing", så åbner der en browser, hvorfra du kan
surfe sikkert. Man kan også bruge tandhjulet i øverste højre hjørne af et browservindue og klikke
på Sikkerhed og InPrivate browsing.(WM5/12).
Hjemmesidekonstruktion
http://www.datatid.dk/opret-din-egen-hjemmeside
Mål hastigheden på din internetforbindelse
Slå op på speedtest.net og tryk på Begin Test så vil din tilslutning til internettet blive målt.
Google Drive
Google har oprettet en service hvor de stiller 5Gb gratis til rådighed på nettet.
https://accounts.google.com/ServiceLogin?
service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/
%23&followup=https://drive.google.com/&ltmpl=drive
Det er Googles svar på Dropbox.
Overførsel af store filer.
Mailprogrammerne kan ikke overføre store filer og slet ikke .exe filer. Via denne side kan
overføres filer op til 2Gb: https://www.wetransfer.com/
Øg antallet af samtidige downloads i Internet Explorer9
Internet Explorer kan kun downloade 2 filer samtidig. Skriv regedit i søgefeltet og tast Enter. I
venstremenuen findes HEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
Så dobbeltkik på explorer.exe og ret tallet i Værdidata til 16. Så kan du downloade 16 filer ad
gangen (D11/2012).
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Udeluk animationer på de websider jeg ser
I Internet Explorer9 kan hastigheden øges en smule ved at ændre på indstillingen for animationer.
Klik på Indstillinger → Internetindstillinger → Avanceret. Scroll til Multimedier og fjern
fluebenet ud for ”Afspil animationer på websider”, ”Afspil lyd på websider” og evt. ”Vis
billeder”.(D11/2012).
Spring til tidligere besøgte sider (Vista/Windows7)
Ved at holde shift-tasten ned samtidig man drejer på musens rullehjul
kan man hurtigt bladre frem og tilbage mellem tidligere besøgte sider.(K1/2007)
Internet Explorer starter i Ask
Selvom jeg ønsker at Internet Explorer skal starte i Goggle, starter den i Ask.
Programmet Ask skal afinstalleres, og det kan klares ved at fjerne den i processen i Kontrolpanelet
(K11/2011)
Spam fra mig selv
Det kan forekomme at man modtager spam fra sig selv. Det er der mange der gør. Desværre er der
ikke noget at gøre ved det. (K11/2011)
Undersøg om computeren har kontakt til routeren
WindowsXP: tryk Kør og skriv cmd. Windows Vista og 7: Skriv cmd i søgefeltet.
Skriv ping 192.168.1.1 (routerens IP-adresse, som står i manualen).
Kommer der fire svar tilbage hurtigt efter er der kontakt. Kommer der ingen reaktion, er der ikke
kontakt. Computeren skriver Modtagervært ikke tilgængelig.
Kommando til åbning af netværksforbindelse
Skriv ncpa.cpl og derefter vil du kunne se vinduet med netværksforbindelsen.
Liste over filer i en mappe
Man kan få en liste over hvilke filer en mappe indeholder. Hold Shift nede. Højreklik på den
mappe det drejer sig om. Vælg Åbn kommandovindue her. Skriv dir /b | clik og tryk Enter.
Listen ligger nu i Udklipsholderen og kan hentes ind i Notepad eller Word.
Forøg hastigheden af søgningen
Windows indexerer kun filer der er gemt i mappen Dokumenter, Skrivebord, Billeder, Video,
Musik. Man kan selv bestemme hvilke mapper der skal indexeres: Klik Start og skriv index.
Klik på indexeringsindstillinger. Klik på Rediger og fold træet ud og sæt flueben ud for de mapper
du ønsker indexeret.

Filmanipulation
Hvilken fil er åben: (Vista og Windows7)
Hvis du ikke kan slette eller flytte en fil, fordi den er i brug, kan kommandoen OpenFiles vise dig,
hvilken applikation der har den åben, og måske også lukke for forbindelsen (skriv OpenFiles/? for
at få flere oplysninger eller gå hertil). http://www.altomdata.dk/her-er-windows-skjulteskatte?source=tabBox
Find de største mapper og filer
Er din harddisk ved at være fyldt op eller kunne du tænke dig at få at vide hvad der ligger op
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optager plads, findes der et program, der hurtigt kan vise størrelse på mapperne:Treesize
http://www.jam-software.com/treesize_free/
Programmet kan også slette de filer man ønsker.(K9/2011)
Fold alle mapperne ud
Hvis man overblik over en mappe og alle dens undermapper, så skal man markere mappen,
og trykke på * i det numeriske tastatur. Så vil alle undermapperne folde sig ud. Hvis man de skal
folde sig sammen trykker man blot på - .(K3/2007)
Genskab slettede filer
Program til genskabelse af slettede filer.
http://www.piriform.com/recuva (Atw)
Åben mange filtyper
Har filer som du ikke kan åbne fordi du ikke længere har programmet liggende, findes der et
program der kan løse det.
http://freeopener.com/formats
Send til funktion
Når man højreklikker på en fil kommer der en mulighed for at Sende filen til mail eller andre
mapper på computeren. Disse muligheder bliver betydelig udvidet hvis man trykker på ctrl
samtidig med Send til .
Hurtig kopiering af filer.
Programmet gør kopiering hurtigere. Det kan også holde en pause i kopieringen, springe over filer
og fortryde. http://codesector.com/teracopy
Flyt eller kopier filer med musen
Vælg den eller de mapper der skal flyttes eller kopieres.
For at flytte filer eller mapper holdes Shift-tasten nede samtidig med de valgte filer eller mapper
trækkes til den ene mappe til den anden.
For at kopiere holdes musen fast på de filer eller mapper, der skal kopieres, medens de trækkes fra
den ene mappe til den anden.(K8/12)
Indstilling af søgefeltet i Windows Explorer
Søgeboksen i Windows søger normalt kun blandt programmer.
Det kan ændres til også at omfatte mapper, filtyper, ændringsdato og størrelse.
Højreklik på Startknappen og vælg Egenskaber. Klik på fanen for Menuen Start og rul derefter
ned på området "Søg i andre filer og biblioteker". Marker "Søg med offentlige mapper", hvis det
er en privat computer.
Valg af filer.
Vælg flere filer ad gangen ved at holde Shift nede samtidig med man klikker på første og sidste fil
i mappen. Man kan også vælge enkelte filer samtidig ved at holde Ctrl nede samtidg med at man
foretager markering
Mappers udseende
Mappernes udseende kan vælges i Windows7: Organiser i Winows Explorer - Mappe- og
søgeindstillinger (i WindowsXP: Funktioner – Mappeindstillinger), vælg derefter fanen Vis og
punktet Anvend på mapper.
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Visning af mapper
Ved at skrive \ i Søgefeltet over startmenuknappen vises alle c-drevets mapper. Skriver du \m
vises alle de hvor navnet starter med m.

Fejlretning
Vista-programmer i Windows7
Hvis man har fået ny Windows7-computer og de gamle Vista-programmer ikke vil fungere kræver
det en ændring af indstillingerne i Kompatpilitet.
Højreklik på programikonen og vælg egenskaber. Klik på fanen Kompatilitet. Under
Kompatilitetstilstand vælges Windows Vista(service pack2) og tryk OK.(K7/2012)
Programmer i andre versioner af Windows.
Hvis man sidder med f. eks. Windows7 og skal have et ældre program til at køre, kan man forsøge
at ændre på programmets Kompatibilitet.
Højreklik på programmet og vælg Egenskaber. Klik på fanen Kompatibilitet. Under
Konpatibilitetstilstand vælges Windows7.
(K 7/2012)
Programmer starter minimeret.
Højreklik på ikonet for programmet og klik på egenskaber.
Under Genvej i menuen Kør vælges Normalt vindue eller Maksimeret.(K2/2012)
Har du glemt din registreringsnøgle?
Der findes et lille program der kan hjælpe, hvis du har glemt en registreringsnøgle.
Der bliver vist en række programmer, som du har liggende på computeren, og der kan man vælge
det program det drejer sig om, og få vist dets registreringsnøgle.
Programmet hedder Magical Jelly Bean Keyfinder http://download.cnet.com/Magical-Jelly-BeanKeyfinder/3000-18487_4-10079600.html? tag=contentBody;pop(K 2/2012)
Rettelse af fejl i Internet Explorer: FixIt
For at få korrigeret fejlindstillinger i Internet Explorer har Microsoft udviklet et program: FixIt.
Det kontroller og retter følgende:
0·Problembehæftede tilføjelsesprogrammer til Internet Explorer. Problembehæftede
tilføjelsesprogrammer deaktiveres.
0·Phishingfilteret er slået fra. Slår phishingfilteret til.
0·Blokering af pop op-vinduer er slået fra. Slår blokering af pop op-vinduer til for at blokere
pop op-vinduer.
0·Sikkerhedsindstillingerne er ikke angivet til de anbefalede indstillinger. Nulstiller
sikkerheden til de anbefalede indstillinger.
0·I Internet Explorer opdateres cachelagrede sider ikke, eller de opdateres ineffektivt, hvilket
medfører langsom start. Nulstiller politikken for sidesynkronisering til automatisk.
0·Cachestørrelsen er for lille eller for stor, hvilket fører til langsom ydeevne. Nulstiller
cachestørrelsen til inden for 50-250 MB af standardområdet.
0·Samtidige serverforbindelser, der er indstillet for lavt eller højt, forårsager lav ydeevne.
Gendan indstillingerne for samtidige Internet Explorer-forbindelser til
standardindstillingerne.
0·Blokering af pop op-vinduer er slået fra og tillader visning af pop op-vinduer. Slår
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Blokering af pop op-vinduer til.
0·Nulstiller Internet Explorer-sikkerhedszoner til standardindstillingerne (anbefales).
0·Aktivér phishingfilteret.
0·Aktivér Forhindring af datakørsel til Internet Explorer.
0·Programmet kan downloades her:
http://support.microsoft.com/mats/ie_performance_and_safety/da
Løs problemer på Windows, Internet Explorer, Windows Media Player, Underholdning, Office
mm.
Microsoft har en side, hvorfra man direkte kan løse problemer på en række områder.
http://support.microsoft.com/fixit/da
Stifinder går ned
Det kan hænde at et af Windows egne programmer går ned eller begynder at køre urgelmæssigt.
Man kan prrøve at foretage et tjek af systemfilerne: Gå til Alle Programmer -> Tilbehør >højreklik på Kommandopromt og klik på "Kør som administrator".
Her skrives sfc/scannow og tryk Enter. Nu gennemgås alle systemfilerne. Efter at have genstartet
skulle problemet være løst.
Er der stadig problemer så prøv at skrive: chkdsk /f og tast Enter.(K11/2011)
Afinstallering af programmer
Det hænder at programmer kan være besværlige at slippe af med, selvom man har gjort mange
forgæves forsøg. I de fleste tilfælde kan dette lille hjælpeprogram klare det:
Revo Uninstaller: http://www.cleanuninstall.com/
Det er kun sikkert indhold der vises
Denne oplysning kan ofte komme, afhængig af hvordan man har indstillet sti sikkerhedsniveau.
Sikkerhedsniveauet indstilles ved at åbne Internet Explorer og vælge Funktioner ->
Internetindstillinger. Under fanen Sikkerhed markeres Internet og klik på Brugerdefineret niveau.
Find "Vis blandet indhold" og marker "Aktiver" og klik OK.(K11/2011)
Overflødige mapper i Windows Media Player Windows7
Når musiknumrene i Windows Media Player slettes bliver mapperne liggende. Dette problem kan
løses ved at åbne Media Players database. Det sker ved at trykke på startknappen og i tekstfeltet
skrive: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player og trykke Enter.
Mappen med Mediaplayers database åbnes nu. Slet her alle filerne ved at markere dem og trykke
på delete på tastaturet. Så genskabes databasen uden slettede musiknumre.(K11/2011)
Opdateringer går i stå
Det kan forekomme at Windows automatiske går istå. I så tilfælde skal man ind i
registereringsdatabasen med regedit.exe og foretage nogle transaktioner.
Find først punktet HKEY_Local_Machine, Software, Micerosoft, Windows, Current Version,
Installer InProgress. Dobbeltklik på InProgress og og slet punktet (Default) eller (Standard). Kør
services.msc og højreklik Windows Installer og klik på Egenskaber og klik OK. Genstart PC'en.
Efter genstart ændres starttypen tilbage til Manuel.(K10/12)
Eleminer Reklamer
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Der findes et hjælpeprogram der kan udelukke reklamer fra nettet. Man gå til websiden:
www.fanboy.co.nz/ie.html og i feltet Fanboy Adblock List for Internet9 klikkes Add TPL.
Der kommer en meddelelsesboks hvor man trykker Tilføj Liste og så er blokereringen af reklamer
gennemført for Internet Explorer(K/15/12)
Optagelse af trin for trin
Skriv "Trin" i søgefeltet ved startknappen og vælg "Registrer trin til genskabelse af et problem".
Så vil man kunne starte en optagelse af de følgende trin på computeren, som kan bruges til at
analysere et problem på.
Reparation af harddisk
Hvis computeren er blevet langsommere, kan det skyldes fejl på harddiskdrevet.
Det kan kontrolleres og udbedres ved at højreklikke på drevbogstavet i Stifinder og vælge
Funktioner -> Undersøg nu, og derefter Start.
Tilføj-Fjern funktionen virker ikke i WindowsXP
Hvis man ikke kan fjerne programmer kan det være en fejl i registreringen af elementerne. Tryk
Kør og skriv cmd.Skriv regsvr32 mshtml.dll og tryk EnterKlik OK
Skriv nu: regsvr32 shell32.dll -i og tryk Enter Klik OK
Luk derefter kommnadovinduet
Problem med installation af Windows Installer-baseret setupprogram.
Hvis et program svigter uden nogen indlysende årsag kan du køre Regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer og oprette en ny
nøgle ved navn 'voicewarmupx'. Kør installaer igen, så opretter den en mappe ved navn MSI*.log
i din mappe med midlertidige filer. Skriv cd %temp% ved en kommandoprompt for at se den. Den
noterer hvad der er sket under installationen.
Fejfindingsrapport for alle former for data.
Klik Start og skriv perfmon /report og tryk Enter
Pålidelighedsovervågning
Skriv i søgefelt, så får du en oversigt over om der er problemer.
Optagelse af computerens transaktioner, hvis der er problemer i Windows7
Skriv PSR i søgefeltet.
Så kommer der en bjælke hvor man kan starte og standse optagelsen
Filer der kan ikke slettes
Hvis der er filer der ikke kan slettes kan det være at der er tale om systemfiler – eller filer der
stammer fra et gammelt program, hvor der er opstået en defekt.
Mapper er lang tid om at åbne
Hvis en mappe er længe om at åbne kan det hjælpe at slette alle de filer du ikke har brug for.Det
kan også betale sig at undersøge mappens egenskaber. Vælg Egenskaber – Tilpas. Sæt Optimer
denne mappe til Generelle elementer.
Mappevinduer lukker når jeg genstarter.
I stifinder vælges Funktioner – Mappeindstillinger – Vis. Skroll ned og sæt flueben ud for
”Gendan tidligere mappevinduer ved logon. Næste gang der genstartes vil alle mappevinduer der
stod åbne dukke op igen.
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Windows Live Mail – problemer
Hvis man løber ind i problemer med Windows Live Mail kan det fixes sådan:
Gå til C:\Program files(x86)\Windows Live\Installer fo find Wlarp.exe og start den.
Vælg Reparation og genstart PC'en når reparationen er færdig.

Vedligeholdelse
Lang indlæsningstid: (vista,Win7)
Internet Explorer 9 omfatter et netværksværktøj, der kan konstatere, hvorfor en bestemt side er så
længe om at blive indlæst? Du åbner udviklingsværktøjerne ved at trykke [F12] efter du har åbnet
Internet Explorer 9. Klik ’Network | Start capturing’, og skriv en url i adressebjælken. Mens siden
bliver indlæst, kan du se en detaljeret oversigt, der viser indlæsningstider for alle sidens
elementer: html, billeder, scripts, applets og andet.
Hvis hvert element tager lang tid, ved du, at der er tale om et generelt problem, såsom en
overbelastet forbindelse eller webserver. Hvis du konstaterer, at et bestemt element tager meget
længere end de andre – en Active Directory-server for eksempel eller noget andet materiale, der
ikke er gemt lokalt – ved du nøjagtig, hvor problemet er. Hvis det er dit eget site, du ser på, kan du
selv gøre noget ved det.
(kun windows7)
Lang starttid i Vista:
Windows Vista var skuffende af mange grunde, men mange brugere var især irriterede over de
langsomme boothastigheder. Hvorfor var det så ringe? En skjult funktion kan rumme en
forklaring: boxing.
Når Stifinder bliver startet i Vista, kører den dine startprogrammer som sædvanlig, hvorefter den
”boxer” dem i 60 sekunder og giver dem begrænset prioritet. Meningen var, at man skulle kunne
starte andre applikationer og få dem til at reagere hurtigere, fordi de ikke skulle vente, mens
startprogrammerne sloges om starthastighed og cpu-tid
Dos-funktioner:
Nogle af de skjulte funktioner, vi her har nævnt, gælder kun for Windows 7, men der er nogle, der
er meget ældre. Nogle går tilbage til dos -tiden, men de er stadig meget nyttige. Det kan være
bøvlet at arbejde på kommandolinjen, men der findes et gammelt dos-trick, der kan forenkle
processen. Det eneste, du skal gøre, er at skrive doskey.exe og trykke [Enter]. Nu kan du redigere
kommandolinjen. Hvis du har skrevet en lang tekst og opdager, at du har lavet en fejl i
begyndelsen, gør det ikke noget – du kan bruge den venstre piletast som en ikke-destruktiv
tilbage-tast og rette det, der er forkert.
Du kan også gentage kommandoer ved hjælp af op- og ned-piletasterne, og du kan se en menu
over disse kommandoer ved at trykke [F7]. Skriv doskey /?, og få flere praktiske kommandoer.
I andre sammenhænge gør en simpel dos-sti det nemmere at åbne visse mapper. Har du brug for at
se din kontobrugermappe? Hold [Windows]-tasten nede, og tryk [R] for at åbne Kør-boksen. Tryk
derefter [.] og [Enter]. Så bliver der åbnet et Stifinder-vindue.
Defragmentering fra kommandolinien:
Kommandolinjen er ikke kun for nørder – den rummer værktøjer, som alle vil finde nyttige.
Vil du for eksempel defragmentere alle dine harddiske hurtigt og nemt? I Windows 7 skal du
skrive kommandoen defrag c: d: /M (idet du erstatter ”c:” og ”d:” med dine foretrukne drev), så
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defragmenterer programmet dine drev samtidig, så det går hurtigere.
(Windows7)
Overblik over automatisk opstart. (ikke XP)
For at få et overblik over hvilke programmer der starter samtidig med computeren kan du klikke
på Startknappen og skrive Systemkonfiguration i søgefeltet. På fanebladet Start får du overblik
over hvilke programmer der startes samtidig med computeren. Fjern fluebenene ved de
programmer der ikke skal startes. Klik OK.(K1/2012)
Fjern glemte højreklikpunkter.
I programmet Shellexview vises alle de højreklikpunkter der findes i din Windows:
Der er oprettet et punkt for hver filtype og for nogle endda flere. Er der et højreklikpunkt der skal
fjernes klikkes på menuens røde prik -og teksten får rød baggrund. Skal punktet aktiveres igen
trykkes der blot på den grønne prik.
Programmet har dybe rødder i registreringsdatabases, så det anbefales at tage backup af den.

http://www.snapfiles.com/downloads/shellexview/dlshellexview.html(K 7/2012)
Genskab lukkede faneblade i din browser
Er du ved et uheld kommet til at lukke et faneblad, der skulle have anvendt, kan det genskabes ved
at trykke Ctrl + Shift + T. Det kan bruges i de fleste browsere.
Analyser opstart i Windows
Et værktøj der tjekker alle de processer der startes i forbindelse med start af Windows.
Programmet kan rydde op i trediepart som startes, som ikke er nødvendige i forbindelse med
opstart.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902
Hvorfor er nogle af filnavnene blå? (xp/Windows7)
De blå filnavne betyder at filerne er komprimerede. Det er typisk hvis man kører Diskoprydning i
WindowsXP, hvor sjældent brugte filer bliver komprimerede. Den blå farve kan slås fra ved at gå
til Stifinder og vælge Funktioner → Mappehandlinger → Vis → og fjern fluebenet ud for ”Vis
krypterede eller komprimerede NTFS-filer i farve”. Hvis man bruger Vista eller Windows7, skal
ændringen foretages i Kontrolpanet under Udseende og personlige indstillinger →
Mappeindstillinger
Hvilken udgave af Windows har jeg?
Højreklik på Denne computer og se under punktet Egenskaber.
Log på som administrator.
Log på som administrator ved at gå til Tilbehør → Kommandopromt og skriv: Net user
administrator /active:yes
Brug samme fremgangsmåde ved at gå tilbage men med active:no
Opdater alle drivere i Windows på én gang
Programmet scanner for forældede og manglende drivere med henblik på at downloade nyeste
versioner og installere dem i Windows.
http://www.spamfighter.com/DRIVERfighter/ (Atw)

Indstilling af hardwareenheder
Standardindstilling af hardwareenheder kan foretages i Enheder og printere. Under hver enkelt
enhed findes der mulighed for justering.
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Musik
Lyd som tekst:
Alle får af og til brug for at arbejde i stilhed, og det er nemt nok at slukke for pc’ens lyd. Men det
betyder, at man kan gå glip af vigtige lydmeddelelser fra et program. Hvis det er et problem, skal
du klikke på Kontrolpanel → Øget tilgængelighed → ’Brug tekst eller visuelle alternativer for
lyde’ og vælge ’Aktivér visuelle meddelelser for lyde’. Nu blinker titellinjen, vinduet eller hele
desktoppen, når et program giver lyd fra sig.
(kun windows7)
Medieafspilleren øverst (vista/Windows7)
Man kan få Windows Media Player til at ligge øverst ved at vælge Vis og Aktuel afspilning.
Højreklik et sted i menulien og vælg Vis altid Aktuel afspilning øverst (K1/2012)
Tilføj Mappe i processlinien
Opret et nyt dokunent på skrivebordet med Ny og Teksdokument (vælg selv navnet).
Omdøb den til en exe-fil. Højreklik på filen og klik "Fastgør til processlinien" Når filen er
fastgjort højreklikkes, medens Shift holdes nede og vælg Egenskaber. Under fanen Genvej kan
destnationen ændres/vælges. Nu kan der vælges en ny ikon i "Skift ikon..".
Tilføj værktøjslinie i processlinie
Højreklik på et tomt område i processlinien og klik på Værktøjslinie -> Ny Værktøjslinie.
Vælg den mappe der skal være adgang til fra processlinien. Skjul evt titel for at få plads til flere.
Store ikoner: Sæt musen over en skillelinie.Venstreklik og vælg ikonstørrelse.

Forskellige mappeikoner
Der kan anvendes forskellige mappeikoner: www.iconarchive.com og www.freeiconsweb.com
inde molde masser af ikoner til fri afbenyttelse.

Sikker fjernelse af hardware
Der findes et program til sikker fjernelse af hardware: USB Disk Ejector. Ved at anbringe dette på
skrivebordet kan man lettere få fat i funktionen: Sikker fjernelse af hardware.
Gem dokumenterne et nyt sted som standard
Hvis man vil gemmr en standardindstilling hvor dokumenter, musik, billeder eller videoer skal
gemmes kan det indstilles: Klik på startknappen og Computer. Under Biblioteker højreklikker
man på dokumenter og vælger Egenskaber. Klik Medtag en mappe... ,Marker det drev hvor
dokumentfilerne skal ligge fremover. Klik på Medtag en mappe.
Marker den tilføjede mappe og vælg Angiv placering til lagring.
Test Ram for fejl
Man kan tjekke computeren for hukommelsesproblemer. Det sker ved at gå ind i Kontrolpanelet
og skrive Hukommelsdianosticering i søgefeltet. Så kommer der en boks hvor man skal vælge
genstart af computeren. I forbindelse med starten kommer værktøjet og undersøger computerens
ram for fejl.
Overfør bogmærker fra Internet Explorer til Firefox
Foretrukne kan overføres fra Internet Explorer (eller andre browsere) til Firefox ved at klikke på
bogmærkeikonet i Firefox i højre hjørne. Vælg Organiser bogmærker. Vælg Funktioner og
derefter Importer data fra en anden browser. Vælg Microsoft internet Explorer og klik på Næste.
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Vælg Favoritter og klik på Næste og Afslut.
Få mere ud af Youtube
Bedste kvalitet: Klik på tandhjulet nederst i billedet og vælg 720pHD, men nogle videoer er også
på 1020p.
Slip for forstyrrelse:
Gå ind på adressen www.quietube.com og hold venstre musetast nede over knappen quietube.
Træk knappen til bogmærken og slip.
Når man ser en video klikker man blot på knappen og så går der et stykke tidd, hvorefter Quetube
fjerner alle distraktioner som reklamer, foreslåede videoer, alle ekstrafunktioner og knapper.
Lad youtube mixe musikken:
Gå ind på www.youtube.com/disko, indtast kunstner og klik på disko.
Find programmet (plug in) ”Magic Action for Youtube”. Så virker musehjulet som volumenknap.
Video o loop: Erstat Youtube i menulien med Infinitelooper.
Strart videoen på et bestemt sted. Indsæt tdispunkt lige efter teksten i menulien f.eks. #t=02m33s
så starter videoen 2minutter og 33 sekunder inde i videoen.
-eller
Højreklik på tidslinien og vælg Kopier vidoens webadresse for tidspunktet. Den kan derefter kan
den indsættes i en minulinie højreklik som Indsættes og fortsæt
Søgning: Skriv Allintitle, så søger den kun med videoer med dine ord. Samme kan anvendes med
udelad ord (sæt minus foran ordne).
Mulighed for at justere alle computerens indstillinger i én menu.
Opret en mappe på skrivebordet.
Omdøb den til: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Nu ligger alle computerens funktioner i en mappe.
Undgå tidsforsinkelse ved åbn af nyt vindue.
Du kan godt sætte tidsforsinkelsen lidt ned, men helt fjerne den, bør du ikke, for så hakker
menuerne i det, når de åbnes.
Åbn RegEdit og find HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Sænk værdien for
MenuShowDelay, så den er nærmere 100 end standardindstillingen 400. Den helt nøjagtige værdi
afhænger af grafikkort og systemhastighed, så man er nødt til at prøve sig lidt frem.
Windows Live Mail problem
Hvis man løber ind i problemer med WLM (jeg gjorde) så kan det let fixes:
Gå til C:\Program Files (x86)\Windows Live\Installer og find wlarp.exe
og start den.
Vælg Reparation og genstart PC’en når reparationen er færdig.
Det virkede perfekt da jeg slet ikke kunne starte WLM.

Kan kun logge på i Fejlsikret tilstand
Hvis man ikke kan logge på - undtagen i fejlsikret tilstand, kan man ændre adgangskoden.
Genstart PC-en i fejlsikret tilstand Skriv ordet: brugerkonti i søgefeltet.
Klik derefter på Skift din adgangskode i Kontrolpanelet. Genstart nu PC-en og med den nye
adgangskode.
Reklamer i Google Chrome.
Hvordan fjerner jeg reklamer i Google Chrome?
1. Der findes et program: Adblock Plus, som kan tilføjes.
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2.Gå til gaffelmenuen øverst til højre for adresselinien og vælg Valgmuligheder
3.Klik på Udvidelser i venstre side.
4.Klik Hent flere udvidelser
5.. Klik Installer for at installere Adblock Plus for Google Chrome.
6. Der er nu kommet et symbol i adresselinien ABP, hvorfra indstillinger kan foretages.
De er rimelig selvbeskrivende og Adblock Plus kan også fjerne Inline Ads, dvs. Googles
tekstreklamer - og fjerne reklamerne indeni Youtube-videoer.
-alternativ:
Muligvis er det en browsertilføjelse:OutoBox. Den kan fjernes ved at klikke på Chromes 3 streger i
topbjælker. Vælg Værktøjer og klik på Udvidelser. Find OutoBox o oversigten, fjern flutbenet
udfor OutoBox og klik derefter på Papirkurven.
OutuBox kan også dukke op som et program. Så skal det fjernes fra Fjern programmer i
Kontrolpanelet.
Hvis det endnu ikke har virket så prøv at scanne computeren med Malware.
Hurtigere lukning af Windows
Klik på Win + R for at få Kør-vinduet frem.
Indtast Regedit
Naviger frem til: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl
Dobbeltklik på filen WaitToKillServiceTimeout
Rediger værdien fra 12.000 til 7.000. Det er groft sagt det antal millisekunder som Windows
venter
inden et program er service tvinges til nedlukning. dvs fra 12 sekunder til 7.
Klik OK
Vis menuer hurtigere i Windows7

Åben registreringsdatabasen med Regedit.
Naviger frem til mappen HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
Dobbeltklik på MenuShowDelay og sæt værdien til 100
Nu har du sat forsinkelsen til den lavest mulige værdi i Windows7.

Sidste tekst
Dette er sidste tekst

Sidst opdateret: 16.2.2015
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