PC’en I TOPFORM

SÅDAN TOPTUNER DU DIN PC:

Fuld fart på
Windows XP
Start
Inspecup
tor

GRATI
på K-C
D8

S

Hvis du drømmer om en hurtigere pc, så vent lidt med at tage
tegnebogen frem. Du kan nemlig få mere ud af din nuværende
computer. Læs, hvordan du sætter turbo på Windows XP.
Sidder du med fornemmelsen af,
at din computer godt kunne være
hurtigere? Den nemme løsning er
at gå på computer-indkøb, for du
kan med garanti købe en pc, der
er kraftigere end din nuværende.
Men det er også en dyr løsning,
og ofte er det slet ikke nødvendigt. Alternativet er at give din
pc et serviceeftersyn, og vi tror,
du vil blive overrasket over, hvor
godt den kan komme til at køre.
Efterhånden som du bruger
pc’en, hober ﬁler og programmer
sig op alle vegne, og jo ﬂere ting
Windows XP skal holde styr på,
des langsommere går det selvsagt. Imidlertid har Windows XP
massevis af indstillingsmuligheder, hvoraf ﬂere påvirker hastigheden af opstarten, pladsen, som
programmerne har til rådighed,
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samt hvor hurtigt pc’en reagerer
på dine museklik og tastetryk.
I denne artikel gennemgår vi,
hvordan du får den optimale hastighed ud af din pc, uden at det
koster en krone.
Vores gennemgang falder i
ﬁre afdelinger: Først tager vi fat
på at gøre opstarten af Windows
XP hurtigere. Vi identiﬁcerer de
største syndere og viser dig, hvordan du sætter fart på tingene, når
du tænder for computeren.
I anden afdeling luger vi ud i
alle de unødvendige ting, som
spiser ram til morgenmad og
derved tvinger computeren ned
i fart. Overﬂødige tjenester med
hukommelseshunger står for
skud.
I tredje runde er turen kommet til harddisken. Tusindvis af

ﬁler, du ikke har brug for, virker
som fartbump på vejen til en hurtigere pc. Her er det midlertidige
ﬁler og sjældent benyttede programmer, der står for skud.
Endelig slutter vi af med ﬁntuningen. De ﬂotte, men overﬂødige visuelle effekter barberes ned
til et minimum, og vi skruer ned
for systemlydene, så der frigives
kræfter til mere væsentlige opgaver. Vi sørger også for, at graﬁkkortet får optimale arbejdsbetingelser.
Hvis du på et tidspunkt har
valgt klassisk visning af Kontrolpanelet, skal du skifte tilbage til
standardindstillingen kaldet kategorivisning, når du skal følge vores anvisninger. Det gøres øverst
til venstre i Kontrolpanel-vinduet.
Så er det bare at gå i gang.
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HURTIGERE OPSTART

Ryd ud i opstartsprogrammerne

Fjern opstartslogoet
Når Windows XP starter op, vises det velkendte Windows-logo.
Du kan spare en smule opstartstid ved at slå dette fra.

1
2

PRØV SELV

Programmet Startup Inspector ligger
under K-programmer på K-CD 8

Bag facaden på din pc kører en masse programmer,
som automatisk startes op sammen med Windows.
Det er typisk programmer, som lever skjult, for de
kan udføre deres opgave helt uden indblanding fra brugerens
side. Én egenskab har opstartsprogrammerne dog til fælles.

Højreklik på Denne computer i menuen Start og vælg Egenskaber.

De er medvirkende til, at det tager længere tid at starte Windows XP. Her viser vi dig, hvordan du spotter tidsrøverne, og
hvordan du sørger for, at kun de allermest nødvendige starter
op sammen med Windows XP. Programmet Startup Inspector, som du finder på K-CD 8, kommer til vores hjælp.

3

Åbn fanen
Avanceret 1
og klik på Indstillinger 2 under
Start og Genoprettelse.

1

Klik på knappen
Rediger 3 . Når
du gør det åbnes opstartsfilen boot.ini i
Notesblok.
2

6

3
1
5
3

2

4

Find den
linje, hvor der
står multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) eller noget
tilsvarende, og tilføj /NOGUIBOOT
til enden af linjen
4 . Gem filen, og
luk Notesblok.

4

4

Slå Seneste Dokumenter fra
I Windows XP’s Start-menu finder du en liste over de dokumenter,
du sidst har arbejdet med. Hver gang Windows starter, beregner

den, hvad der skal være i denne liste, og det tager lidt tid. Det er dog
let at slå denne funktion fra, hvis man alligevel ikke bruger den.

1

Åbn fanen
Avanceret 2
og fjern fluebenet
ud for Opret en
liste ... 3 . Klik på
OK 4 .

2

Højreklik på
Start-knappen og vælg
Egenskaber. Klik
herefter på knappen Tilpas … 1 .

1

Når du har installeret og startet
Startup Inspector, kan du markere
All Startup Items 1 i træet til venstre.
Så vil Startup Inspector vise dig en liste
over samtlige programmer, der starter
op samtidig med Windows XP. Det er
dem, du skal have luget ud i.

Dem kan du slette
Præcis hvad du finder i
Startup Inspectors liste, afhænger af, hvilke programmer du har installeret
på computeren. Her er en
håndfuld ofte sete småprogrammer, som du roligt
kan fjerne fra opstartslisten
– de gør nemlig computeren sløvere, og de er ikke
nødvendige. I Startup Inspector skal du blot fjerne
fluebenet ud for programmet for at blive fri for, at
det starter op sammen
med Windows.

2

1

3

2

Er du i tvivl om, hvad de enkelte
programmer i listen gør godt for,
kan du markere et program og klikke
på Consult 2 . Så viser et lille ikon 3 ,
hvor vigtigt programmet er, og der
hentes oplysninger om dets funktioner.
De kan læses i nederste vindue 4 .

3

Du skal selvfølgelig ikke forhindre
opstarten af antivirus og andre nødvendige programmer, men nogle kan
utvivlsomt undværes. Du skal blot fjerne
fluebenene 5 ud for de programmer, du
ikke ønsker skal startes op sammen med
Windows, og klikke på Apply 6 .

Adobe Gamma Loader

NeroFilterCheck

Grafiske indstillinger for Adobe
Photoshop. Dette program er kun
nødvendigt, hvis du bruger farvestyring til din skærm.

Et hjælpeprogram, som følger med
brænderprogrammet Nero. Tjekker jævnligt for driveropdateringer
på nettet.

Adobe Reader Speed Launch

NvCplDaemon

Som navnet antyder, kan dette lille
hjælpeprogram få Adobe Reader til
at starte hurtigere.

Hjælpeprogram, som følger med
grafikkort med en chip fra Nvidia.
Programmet ligger i systembakken
og giver genveje til indstillinger for
grafikkortet.

ATIPTA
Hjælpeprogram, som følger med
grafikkort, der er udstyret med en
grafikchip fra ATI. Programmet
placerer et ikon i systembakken, og
det giver genveje til indstillinger for
grafikkortet.

msnmsgr
Beskedprogrammet MSN Messenger. Hvis du ofte benytter programmet, foretrækker du sikkert, at
det startes op sammen med Win-

dows. Fjerner du programmet fra
opstartslisten, kan MSN Messenger
stadig startes fra Start-menuen.

QuickTime Task
Tilføjer et ikon til systembakken,
så du kan køre Apple QuickTime
herfra.

TkBellExe
RealNetworks Scheduler. Holder
blandt andet øje med, om medieafspilleren RealPlayer er opdateret.

WinAmp Agent
Tilføjer et ikon til systembakken,
så medieafspilleren WinAmp kan
startes herfra.

4
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FRIGØR HUKOMMELSE
Nej tak til tjenester
Systemhukommelsen, også kaldet rammen, er
computerens arbejdsrum. Jo mere der er til rådighed, des hurtigere går det. Når rammen er
fyldt, kan Windows et lille trick: Den afsætter
simpelt hen en del af harddisken som arbejdslager i stedet, og pc’en arbejder ufortrødent
videre. Prisen for dette trick er, at harddisken
er meget langsommere at arbejde med end systemhukommelsen, og resultatet er, at din pc
bliver tvunget gevaldigt ned i tempo. Dette afsnit handler om, hvordan du frigiver mest mulig
ram til Windows og dine programmer ved at
stoppe unødvendige tjenester.
Tjenester er programmer, som startes af
Windows, og i modsætning til de opstartspro-

grammer, vi kiggede på tidligere, kører tjenester, uanset om du er logget ind eller ej. Eksempler på opgaver, som varetages af tjenester, er
deling af filer og printere, styring af netværk og
antivirus. Tjenester er ikke umiddelbart synlige,
da de sjældent er ledsaget af vinduer og ikoner.
De ligger bare i baggrunden og venter på, at
der bliver brug for deres ekspertise. Nogle af
tjenesterne er essentielle for, at Windows kører
korrekt, mens andre tilføjer funktioner til Windows, som kun nogle af os har brug for.
Her hjælper vi dig med at få et overblik over
de tjenester, der kører på din pc, hvad de gør
godt for, og ikke mindst hvordan du forhindrer
de unødvendige i at spise dyrebar hukommelse.

1

4

Højreklik på Denne Computer i Start-menuen og
vælg Administrer.
3

2

Klik på det lille + ud for
Tjenester og programmer
1 , og marker Tjenester 2 .

3

I listen 3 ser du et overblik over alle de tjenester,
der er installeret på din pc, og
i kolonnen Status 4 kan du se,
hvorvidt de kører i øjeblikket.

1

4

2

Dobbeltklikker
du på en tjeneste i listen, dukker et vindue op,
hvor du dels kan
stoppe 5 og starte
6 tjenesten, dels
vælge, om den skal
starte automatisk 7
sammen med Windows, kun starte,
når der er brug for
den 8 , eller om
den skal slås helt
fra 9 .

7

8

9
6

5

Disse tjenester kan deaktiveres
Listen over tjenester er lang og kan virke helt uoverskuelig.
Det er svært at gennemskue, hvad funktionen af de forskellige
tjenester er, og hvilke du kan undvære. Nogle af tjenesterne er
meget vigtige for XP og må ikke slås fra. At lave en komplet liste over samtlige tjenester er umulig, da den afhænger af, hvad

NAVN
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du har installeret på din pc. I stedet har vi valgt at lave en liste
over tjenester, som du muligvis kan undvære. For hver tjeneste
i listen beskriver vi, hvad den gør, samt hvad du kommer til at
undvære, hvis du slår den fra. Vi anbefaler, at du ikke rører ved
andre tjenester end dem, der er nævnt her:

NAVN

BESKRIVELSE

ANBEFALET

Network DDE/Network
DDE DSDM

Anvendes af Udklipsholder til at dele data
over et netværk.

Medmindre du bruger denne funktion,
kan tjenesten deaktiveres.

NLA (Network
Location Awareness)

Indsamler oplysninger om dit netværk. Anvendes af
Windows Firewall og Deling af Internetforbindelser.

Bruger du hverken Windows Firewall eller Deling af
Internetforbindelse, kan denne tjeneste deaktiveres.

NT LM Security
Support Provider

Er ansvarlig for sikkerhed i forbindelse med
blandt andet Telnet.

Anvender du ikke Telnet, kan denne tjeneste deaktiveres.

BESKRIVELSE

ANBEFALET

Automatisk konfiguration
af trådløse enheder

Styrer indstillinger for trådløst netværk.

Kan deaktiveres, hvis du ikke har trådløst netværk.

Performance Logs
and Alerts

Overvåger ydelsen af din pc.

Medmindre du bruger denne funktion (findes i panelet
Computeradministration), kan tjenesten deaktiveres.

Chipkort/Smart Card
Helper Service

Understøtter chipkort.

Medmindre din pc er udstyret med chipkortlæser,
har du ikke brug for disse tjenester.

QoS RSVP

Denne tjeneste fordeler netværksbåndbredde
mellem åbne programmer.

Har ingen mærkbar funktion og kan deaktiveres.

Computerbrowser

Viser dig andre computere på netværket.

Er din computer en del af et netværk, bør du
lade denne tjeneste være. Ellers kan den deaktiveres.

Remote Registry

Gør det muligt for andre computere på et netværk at
ændre indstillinger i din registreringsdatabase.

Deaktiver.

DTC (Distributed
Transaction Coordinator)

Skaber forbindelse mellem filer
og databaser på store netværk.

Har ingen mening for hjemmebrugere og kan deaktiveres.

Routing and
Remote Access

Gør det muligt for din pc at modtage indkomne netværksforbindelser via modem.

Har langt de færreste brug for og kan deaktiveres.

Hjælp og support

Bruges af Hjælp og support-funktionen
i Start-menuen.

Kan være en ganske nyttig tjeneste, men bruger du
aldrig Hjælp og support, kan den deaktiveres.

Serienummertjenesten
for bærbart medie

Læser serienummeret på transportable
mediafspillere tilsluttet din pc.

Kan deaktiveres. Dette kan dog give problemer
med at kopiere filer til visse MP3-afspillere.

Hjælp til sessionsstyring
til Fjernskrivebord

Bruges i forbindelse med fjernskrivebord.

Anvender du ikke fjernskrivebord,
kan denne tjeneste deaktiveres.

SSDPgenkendelsesservice

Understøtter “Universal Plug and Play”, som er en
standard beregnet på at forsimple hjemmenetværk.

Kan deaktiveres.

Hurtigt brugerskiftkompatibilitet

Gør det muligt hurtigt at skifte bruger
i XP uden at logge af.

Er du eneste bruger på pc’en, bruger du ikke
denne funktion, og den kan deaktiveres.

Telnet

Bruges af Windows XP’s Telnet-klient.

Hvis ikke du kender til Telnet, kan du roligt
deaktivere denne tjeneste.

Indekseringsservice

Indekserer løbende filer på din pc
og gør det hurtigere at søge på dem.

Kan med fordel deaktiveres på ældre pc’er.

Tjenesten
Fejlrapportering

Er ansvarlig for den velkendte fejlmeddelelse:
“Vil du rapportere fejlen til Microsoft?”.

Kan deaktiveres.

Messenger

Gør det muligt at sende beskeder mellem computere på
et netværk. Har intet med MSN Messenger at gøre.

Kan med fordel deaktiveres.

Udklipsbog

Giver mulighed for at dele indhold i
udklipsholderen med andre på netværket.

Deaktiver, medmindre
du bruger funktionen.

MS Software Shadow
Copy Provider

Anvendes af Windows Backup.

Kan deaktiveres, medmindre du bruger Windows XP’s
indbyggede backupprogram.

Upload Manager Service

Styrer filoverførsler mellem klienter
og servere på et netværk.

Medmindre din pc er forbundet til et netværk med en eller
flere servere, kan du deaktivere denne tjeneste.

Netlogon

Er ansvarlig for centraliseret brugerstyring
på store netværk.

Medmindre din computer er del af et domænestyret netværk
(netværk med en server), kan denne tjeneste deaktiveres.

Windows Time

Synkroniserer Windows XP’s ur over internettet.

Kan deaktiveres, hvis ikke du har brug for denne funktion,
idet du selv sørger for, at uret går rigtigt.

NetMeeting
– deling af fjernskrivebord

Gør det muligt at dele skrivebordet over
et netværk via programmet NetMeeting.

Bruger du ikke NetMeeting, kan denne tjeneste deaktiveres.

Øjebliksbillede
af diskenhed

Anvendes af Windows Backup.

Kan deaktiveres, medmindre du bruger
Windows XP’s indbyggede backupprogram.
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WWW.KOMPUTER.DK

17

PLADS PÅ HARDDISKEN
Albuerum på harddisken
Efterhånden som du installerer nye programmer på pc’en og fjerner de gamle,
surfer på nettet og brænder cd’er, hober
diverse dataskrammel sig op i krogene.
Det kan være midlertidige filer, som aldrig
er blevet slettet igen, og det kan være
programmer, du helt havde glemt, at du

Fjern ubrugte programmer
har installeret, og ikke længere bruger.
Roderiet kan være med til at sløve din
computer ganske betragteligt. Windows
XP har det nemlig bedst med god plads
for at kunne fungere optimalt, og en
harddisk med mindre end 20 procent ledig plads kan være skyld i, at du ikke ud-

nytter computerens kræfter fuldt ud. Som
en sidegevinst bidrager et minimum af ordenssans til, at det bliver meget lettere for
dig selv at finde filer på harddisken samt
programmer i Start-menuen. Vi viser her,
hvordan du let finder og slipper af med
unødvendige plads-snyltere.

2

Fjern unødvendigt skrammel
Få Windows XP til at rydde op for dig! Det lyder næsten for godt
til at være sandt, ikke? Du skal dog heller ikke forvente at få
støvsuget stuerne og klaret opvasken, men Windows XP kan til
gengæld slette alle de unødvendige filer og derved skabe plads
på computeren. Værktøjet til dette hedder Diskoprydning.

Diskoprydning kan
fjerne en række
forskellige filer. Hvis du
markerer en kategori i
listen 2 , kan du nedenfor 3 læse en beskrivelse af typen af filer.
Afkryds de kategorier
af filer, du vil fjerne. Ud
for hver kategori kan
du se, hvor meget diskplads du genvinder, og
umiddelbart under listen
lægges tallene for de
afkrydsede elementer i
listen sammen 4 . Oprydningen starter, når
du klikker på OK 5 .

2

4

1

Du starter Diskoprydning
ved at gå ind i menuen
Start og vælge Alle Programmer, Tilbehør, Systemværktøjer
og endelig Diskoprydning. Vælg
herefter, hvilket drev du vil rydde op på, og klik på OK 1 .

1

3

Slå systemgendannelse fra

Fjern dvalefil

Systemgendannelse er en nærmest genial
funktion, som kan redde dig fra mange ærgelser, hvis uheldet er ude. Med Systemgendannelse tager du et øjebliksbillede af Windows XP og gemmer det. Senere kan du rulle
tiden tilbage og gendanne pc’en, som den så
ud, da billedet blev taget. Vi anbefaler, at du
beholder funktionen aktiveret, men du kan
spare en del diskplads, hvis du slår den fra.

Dvale kan betragtes
som en udvidet form
for standby, hvor alt,
hvad der er i pc’ens
hukommelse, gemmes i en dvalefil på
harddisken, og computeren lukkes helt
ned. Næste gang den
startes, genskabes
hukommelsen ud fra
filen, og du kan fortsætte, hvor du slap
med alle programmer og dokumenter
åbne. Dvale er en fin
og strømbesparende
funktion, men hvis
du ikke bruger den,
tager dvalefilen bare
unødig meget plads
op. Dvalefilen har
samme størrelse som
mængden af ram, og
den slettes først, når
du slår dvalefunktionen fra. Det gør du
sådan her:

1

2

3

Højreklik på Denne computer og vælg
Egenskaber. Åbn fanen Systemgendannelse
1 , marker Deaktiver Systemgendannelse på
alle drev 2 , og klik på OK 3 . Herved slettes
alle gemte øjebliksbilleder.
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5

1

Højreklik
et tomt
sted på skrivebordet og vælg
Egenskaber.
Åbn fanen
Pauseskærm
1 , og klik på
Strømstyring
2.

1

Uden de fede programmer er der ikke meget sjov i Windows, og vi er sikkert mange, som konstant fylder nye
programmer på computeren. Mange af dem bliver prøvet en enkelt gang eller to og må derefter sygne hen i en
afsides krog af harddisken. Her genopfrisker vi, hvordan
du får et overblik over installerede programmer, og hvordan du fjerner de mindst brugte.

1

2

4
3
5

3

En del programmer
tilføjer et link 1 til
afinstallering af programmet i Start-menuen,
hvilket jo er dejligt nemt,
hvis du på forhånd ved,
hvilke programmer du vil
fjerne.
1

2

Vi anbefaler dog at
besøge Windows
XP’s Kontrolpanel for at
få et overblik over alle
installerede programmer på computeren. Åbn
Kontrolpanel fra menuen
Start. Vælg Tilføj eller
Fjern Programmer.

Du får nu en liste over samtlige
programmer, som er installeret på computeren. Ud for hvert
program kan du se, hvor meget
plads 2 det optager på harddisken.
Markerer du et program, kan du
også se, hvornår programmet sidst
er blevet brugt 3 , og hvor ofte det
benyttes 4 . Gennemgå listen, og
spørg dig selv, hvor sandsynligt
det er, at du vil bruge programmet
igen. Hvis du stadig har installations-cd’en, kan det jo altid geninstalleres, hvis du skulle få behov for
det. Klikker du på Rediger/fjern 5 ,
startes programmets afinstalleringsfunktion på samme vis, som havde
du fundet denne i Start-menuen.

4

Når afinstalleringen er slut,
skulle programmet gerne forsvinde fra listen i Kontrolpanelets
Tilføj eller fjern programmer. Indimellem efterlades den mappe, som
programmet blev installeret i, og
den må du selv slette fra Stifinder.
Du finder programmappen som en
undermappe til mappen Programmer. Oftest har programmappen
samme navn som det afinstallerede
program eller firmaet, som har lavet
det. Især ved afinstallering af spil
er det fornuftigt at slette programmappen, da afinstalleringsprogrammet ofte efterlader nu ubrugelige
gemte spil, som kan optage mange
megabyte.

Automatisk rengøring
Du kan sætte Windows XP til selv at rydde op med jævne
mellemrum. Så slipper du for selv at huske på at få det gjort.
Sådan gør du:

1

Åbn Start-menuen
og vælg Kør. I
tekstfeltet skriver du
cleanmgr /sageset:1
1
1 og klikker på OK 2 .
2
Windows XP’s diskoprydningsværktøj åbner
nu med listen over filtyper, det kan slette for dig. Udvælg de
ønskede ved at sætte flueben, og afslut med OK.

2

Åbn nu
Kontrolpanelet og
vælg Ydelse
3
og vedligeholdelse. Klik herefter på Planlagte opgaver.
4
Dobbeltklik
på Planlæg ny
opgave, hvorved Guiden Opgaveplanlægning startes. Først
bliver du spurgt om, hvilket program du vil køre. Rul ned,
marker Diskoprydning 3 , og klik på Næste 4 .

2

3

4

5

2

Åbn fanen
Dvale 3
og fjern fluebenet fra Aktiver dvale 4 .
Klik herefter på
OK 5 , hvorved
den store dvalefil slettes.

5
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6

4

7

8

3

Vælg, hvor tit diskoprydning skal
køre. Det kan fx være en gang om
måneden. Klik på Næste. Herefter skal
du vælge tidspunkt 5 , dag 6 og eventuelt også måneder 7 for de planlagte
diskoprydninger. Klik på Næste 8 .

Klik 9
dig
forbi si10
den med
brugernavn. Marker feltet Åbn avancerede
egenskaber ... 9 , og klik på Udfør 10.

5

11

I feltet Kør finder du navn og placering af diskoprydningsværktøjet. Ret
12
linjen i det øverste tekstfelt, så der står
C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe sagerun:1 11. Klik herefter på OK 12, og
glem alt om oprydning på harddisken – nu husker Windows XP på at få det gjort.

FINTUNING
Den afsluttende fintuning
På de foregående sider har vi identificeret
og fjernet de største syndere, hvad angår
hastigheden på din pc. Men der er sikkert

Drop systemlydene
stadig et sekund at hente hist og her. Som
ved ethvert serviceeftersyn slutter vi af
med en fintuning af pc’en. Her fjerner vi

de ressourcekrævende visuelle effekter og
de overflødige systemlyde, og vi sørger
for, at grafikken vises bedst muligt.

1

Skru ned for charmen
Den mest åbenlyse forandring,
Windows XP bragte til vore
computere, var det opdaterede udseende med smarte
visuelle effekter. Prisen for de
nydesignede vinduer er, at

Hvis Windows giver lyd fra sig, hver gang du foretager en handling, kan du overveje at slå disse systemlyde fra. Computeren
bruger nemlig tid og kræfter på at indlæse og afspille dem.

de kræver mere af din pc, og
hvis du ikke hører til dem, som
skiftede computer ved samme
lejlighed, er der god chance
for, at din pc sveder slemt under byrden. Den gode nyhed

er, at de fleste af de flotte effekter kan slås fra, uden at det
betyder noget for, hvad pc’en
kan køre af programmer og
løse af opgaver. Forskellen ligger udelukkende i udseendet,

og for mange vil det være en
lav pris at betale for en computer, der reagerer kvikkere på
museklik og tastetryk. Her viser vi dig, hvordan du fintuner
Windows XP’s brugerflade.

1

Åben
Kontrolpanelet ved at
vælge menuen
Start og derefter Kontrolpanel. Her vælger
du Lyd, tale og
lydenheder 1 ,
og i næste
vindue klikker
du på Skift
lydtema.

2

1
2

3

2

Nu åbner vinduet Egenskaber for
Lyde og lydenheder, og under Lydtema vælger du Ingen lyde 2 . Afslut
med OK 3 . Så er det slut med lyde fra
styresystemet.

1

Højreklik på Denne computer og vælg Egenskaber. Åbn fanen Avanceret 1 , og klik på Indstillinger 2 under Ydeevne.

2

I den liste, der
nu kommer
frem, kan du ved
at sætte og fjerne
flueben bestemme,
hvilke visuelle effekter Windows
5
XP skal anvende.
Det drejer sig om
små lækkerier som
skygger til ikoner
3 og menuer, der
3
dukker op gradvist
4
i stedet for med
det samme 4 . Er
målet størst mulig
hastighed, kan du
6
blot markere Justér til den bedste
ydelse 5 , hvorved alle effekter slås fra. Klik herefter på OK 6 .
Hvis du senere fortryder og gerne vil have nogle af de visuelle effekter tilbage, så er det bare at sætte fluebenene ind igen.

Sæt fart på grafikken
Det gælder om at udnytte computerens
grafikkort optimalt, og her bør du sørge
for, at du har installeret de nyeste drivere
til grafikkortet. Nye drivere er nemlig ofte
hurtigere end de gamle. Driverne hentes

7

kortet. Hver ny udgave er hurtigere og
understøtter flere avancerede faciliteter i
dit grafikkort. Den nyeste version hedder
DirectX 9.0c, og det er nemt at tjekke, om
den er installeret:

1

8

2

3

Der kan også være computerkraft at spare ved at vende tilbage til det gode gamle Windows 98-udseende. Højreklik et
tomt sted på skrivebordet og vælg Egenskaber. Vælg Windows
klassisk 7 i rullelisten Tema, og klik på OK 8 .

Virus og spyware
Et effektivt og opdateret antivirusprogram er et must på enhver computer,
og det betyder, at der er et kæmpe
marked for den slags software. I forsøget på at hævde sig i konkurrencen
fylder producenterne programmerne
med funktioner, som slet ikke er nød-

på producentens hjemmeside.
Du skal også sørge for at bruge den
nyeste udgave af DirectX til spil. DirectX
er et stykke software, der formidler kontakten mellem programmer og grafik-

vendige. Lyder det som en beskrivelse
af dit antivirusprogram, så overvej at
skifte til det lige så effektive, men ultralette AVG. Det ligger på K-CD’en og er
selvfølgelig ganske gratis.
Hvis du har fået spyware på computeren, kan det virkelig gå ud over ydel-

sen. Spyware tager nemlig ressoucer fra
de rigtige programmer. Du bør sørge
for at fjerne eventuel spyware fra pc’en
med jævne mellemrum. På K-CD’en
ligger det udmærkede, gratis program
Ad-Aware, som kan hjælpe dig med at
udrydde spyware.

1

I menuen Start vælger du Kør. I tekstfeltet skriver du nu dxdiag 1 og klikker
på OK 2 . Hvis der dukker en dialogboks
op, hvor der spørges, om DxDiag skal tjekke driverne, klikker du bare på OK.

2

Du har nu åbnet Diagnosticeringsværktøj til DirectX, og her kan du se,
hvilken version af DirectX der er installeret på maskinen. Ud for DirectX-version
skal der helst stå DirectX 9.0c 3 . Når du
har kontrolleret, om det er tilfældet, kan
du lukke værktøjet igen ved at klikke på
Afslut 4 . Hvis du ikke har den nyeste version af DirectX, bør du hente den fra

3

4

www.microsoft.com/windows/directx/
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