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Forord
Microsoft har endnu en gang lanceret en ny generation af deres efterhån-
den udbredte og velkendte Windows-styresystem. Denne seneste ver-
sion har fået navnet XP, hvilket skulle være en forkortelse for
eXPerience.
Denne seneste version af Windows kendetegnes ikke mindst for sin
reviderede brugerflade og det nye, farverige udseende. De grundlæg-
gende Windows-principper er mere eller mindre de samme, men der er
kommet nye spændende funktionaliteter og arbejdsmåder til.
Denne bog indeholder en lang række tips og tricks til Windows XP.
Windows XP er et stort og kompliceret styresystem, der indeholder
mange nye forbedringer i forhold til de tidligere versioner af Windows.
Windows XP indeholder – nøjagtig som flere tidligere versioner – en
Internet-browser, et e-mail-program og et nyhedsprogram. Denne bog
indeholder således tips og tricks til de fleste dele af Windows XP – også
Outlook Express og Internet Explorer 6.
Her er nogle af de områder, du finder tips og tricks til i dette hæfte.

• Brugerfladen

• Internet Explorer

• Registreringsdatabasen

• Generelt

• Proceslinjen og Start-menuen

• Konfiguration

• Skrivebordet

• Systemværktøjer

• Outlook Express 6

• Internet Explorer 6
• Powertoys for Windows XP
• Systemoptimering

Med denne bog håber vi at kunne være med til at gøre din viden om
Windows XP mere nuanceret. Vi håber således, at denne bog kan hjælpe
dig med at komme ned under motorhjælmen på dette enorme og
spændende styresystem.
Grundtanken med denne bog er, at den skal kunne bruges som opslags-
værk. Således finder du hvert trick under en beskrivende overskrift,
hvorefter du bliver taget ved hånden gennem den enkelte procedure.

Forudsætninger
Du behøver som udgangspunkt ingen forudsætninger for at kunne
bruge de tips og tricks, denne bog indeholder. Alle kan være med, for
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alle procedurerne i bogen er skrevet, så der ikke skulle kunne opstå
misforståelser og tvivlstilfælde.
For nogle tips og tricks‘ vedkommende er det en fordel med lidt
baggrundsviden om, hvordan et styresystem virker. På den anden side
set har du mulighed for at indhente en del af denne viden via dette
hæfte.
Du får nok mest ud af hæftet, hvis du er interesseret i at finjustere din
Windows XP, så den arbejder efter dine personlige krav til et moderne
styresystem. Dvs. yder mere, end den gør efter en standardinstallation.
Jeg placerer PowerToys-filerne på Forlaget Globes Web-sted, så du kan
kopiere dem derfra, hvis du ikke kan få fat i dem på de websteder, der er
angivet i kapitlet om Powertoys.
God fornøjelse.

Heine Lennart Christensen
Forlaget Globe, Århus, januar 2002.
PS. Har du kommentarer til dette hæfte, er du velkommen til at sende
mig en e-mail på følgende adresse:
heine@globe.dk

mailto:heine@globe.dk
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Tips og tricks til
brugerfladen i Windows

XP
Brugerfladen er nok et af de steder, hvor der er sket mest siden de forrige versioner af
Windows. Således kan det godt være en smule svært at finde rundt, første gang du åbner
Windows XP. Selvom der er sket nogle forandringer, er principperne faktisk stort set de
samme langt de fleste steder.
Brugerfladen i Windows består stadig af mange af de samme grundelementer, f.eks. Denne
computer, papirkurven, skrivebordet, Stifinder, proceslinjen osv, men flere steder er funk-
tionaliteten ændret, og der er kommet tilføjelser og visuelle ændringer.
Dette betyder dog ikke, at der ikke kan laves forskellige tricks og brugertilpasninger i det nye
system. Det kan der stadig, nøjagtigt som tilfældet var i tidligere versioner af Windows.
Du kan - i samme omfang som før - skrue og justere på systemet, så det kommer til at fungere
på en måde, der passer til din personlige smag. Disse former for ændringer i brugerfladen
skal vi se en hel del nærmere på i dette kapitel.
Vi skal se på en række generelle tricks i den overordnede brugerflade, vi skal se en hel del på,
hvad der er muligt med Registereringsdatabasen, vi skal se på brugerdefinering af dit
personlige XP-miljø og meget mere.
Derudover finder du også i dette kapitel en række tricks til, hvordan du udfører en række
daglige og rutineprægede handlinger på en nemmere måde.
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Generel håndtering af XP-brugerfladen
Vi starter dette kapitel med nogle generelle tips og tricks til håndtering af XP-brugerfladen.
Disse tricks er måske ikke så eksotiske, men er rare at kunne, når man arbejder med Windows
XP.

Minimér alle åbne vinduer
I Windows XP kan du minimere alle vinduer på en gang. Det gør du ved at højreklikke på et
sted på statuslinjen, hvor der ikke er noget ikon og vælge Vis skrivebordet i genvejsmenuen.
Når du har minimeret alle åbne vinduer, kan du maksimere dem igen på samme måde via Vis
åbne vinduer.

 

Du kan opnå samme effekt ved at klikke på Vis skrivebord-knappen på Hurtig start-
værktøjslinjen.

Minimer alle åbne vinduer
Hvis du har mange åbne vinduer på skrivebordet, og du lige skal ned på skrivebordet og se
noget, findes der en genvej til at lukke alle vinduer på én gang i stedet for, at du skal minimere
hvert vindue for sig eller vælge Vis skrivebordet ved at højreklikke på proceslinjen.
1. Tryk på Windows-tasten+D.
Alle åbne vinduer minimeres. Hvis du vil maksimere de samme vinduer igen, skal du trykke
samme tastekombination igen.

Luk alle åbne vinduer på én gang
Hvis du åbner nye mapper i hvert sit vindue, kan du lukke dem alle ved at trykke på Shift-
tasten og holde den nede, mens du klikker på Luk-knappen i det sidst åbnede vindue.

Vis Hurtig start-værkstøjslinjen
I Windows XP vises Hurtig start-værktøjslinjen ikke som standard, når du lige har installeret
Windows. Hurtig start er den værktøjslinje, der er placeret umiddelbart til højre for Start-
knappen.

Som standard indeholder den fire knapper. Disse er: Outlook (Express, hvis du ikke har
Office installeret), Internet Explorer, Vis skrivebord og Windows Media Player.
Du viser Hurtig start-værktøjslinjen ved at højreklikke et tomt sted på proceslinjen og i
genvejsmenuen vælge Værktøjslinjer � Hurtig start.
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Brug tastaturet
Selvom alt næsten foregår med mus, så er der mange muligheder for at bruge tastaturet, hvis
du er træt af at klikke eller er forhindret i at bruge musen. Faktisk er det ikke så svært at
manøvrere rundt i Windows XP ved hjælp af tastaturet, når først du lige har vænnet dig til
det, da tastenavigationen er meget logisk bygget op.
I dette trick skal vi se på, hvordan du grundlæggende navigerer rundt i Windows XP med
tastaturet.

Sådan gør du
Skift mellem åbne vinduer
Når du har åbnet flere programmer eller mapper, kan du skifte mellem dem på følgende
måde.
1. Tryk på Alt-tasten, og hold den nede.
2. Tryk nu på Tab-tasten, og der vises en dialogboks med et ikon for hvert af de åbne

programmer og mapper.
3. Tryk på Tab-tasten til ikonet til det vindue, du vil aktivere, er markeret.
4. Slip Alt-tasten, og vinduet aktiveres.

Navigér i Start-menuen
Du kan også manøvrere rundt i Start-menuen via tastaturet og på den måde åbne program-
mer.
1. Tryk på Ctrl+Esc. Nu åbnes Start-menuen.
2. Brug piletasterne til at gå til det ønskede menupunkt.
3. Vælg menupunktet ved at trykke på Enter-tasten.

Hvis du fortryder og vil fjerne Start-menuen uden at vælge noget, skal du trykke på ESC-
tasten to gange.




