KOMMENTARER TIL DE ENKELTE VIDEOFILM
VIDEO NR. 1 SKIFTE BAGGRUND
At skifte baggrund på skrivebordet har jo været en kendt funktion fra Windows XP og Vista. Det
nye i Windows 7 er at man, foruden at vælge et enkelt billede, nu også kan indsætte flere billeder,
som kan vises i et dias-show. Der findes et antal forudinstallerede temaer, men kan også vælge
sine egne billeder fra f.eks. ferier, familiebilleder med mere. Når man vælger at indsætte et foto
eller en serie billeder, vil man sikkert også sætte pris på at det hele ikke bliver dækket til med en
masse ikoner. De fleste af sådanne ikoner opstår ved opdateringer eller installation af nye programmer, som genveje. Det er nok en god idé at fjerne sådanne genveje, da der findes andre og
mere elegante måder at opsætte genveje, eller helt enkelt at starte programmerne via startmenuen nederst i venstre hjørne af skrivebordet. (Se video nr. 3 om startmenuen)
Hvis man foretrækker at have mange ikoner og selvoprettede genveje på sit skrivebord, er det nok
en fordel at vælge en neutral baggrund, som kan opsættes i forskellige farver. (se video om genveje)
VIDEO NR. 2 STARTSIDE PÅ INTERNETTET
Denne video handler om hvordan man vælger at opsætte sin startside på Internettets browser
(gælder Explorer browser) ved at benytte faneblade. De fleste brugere har sikkert fundet nogle
gode hjemmesider, som de gerne vil besøge igen og som de måske vil have permanent indlagt
som startsider. Her er der flere muligheder, fra den helt enkle til den lidt mere krævende.
Den enkle funktion er at indsætte siden som favorit. Det gøres ved at trykke på ikonet med den
gule stjerne og grønne pil, hvorefter siden er indlagt på linien til højre for ikonet. Man kan også
gemme sin(e) favorit(er) ved at trykke på den gule stjerne, og indlægge siden i en forud opsat
mappe.
I denne video er vist at man skriver adressen manuelt, men man kan også tage en kopi af den
udvalgte side i adressefeltet øverst og indsætte den som vist. Ved genopstart af browseren vises
siderne på faneblade.
VIDEO NR. 3 HVAD ER STARTMENUEN
Der er mange funktioner i Windows, som gør "arbejdet" nemmere. Funktionerne i Startmenuen er
en hurtig og nem genvej til at finde og starte sine programmer, biblioteker eller andre funktioner,
der anvendes til at indstille forskellige parametre. Følg instruktionerne og se hvor meget der kan
forenkle din brug af computeren.
VIDEO NR. 4 INSTALLATION AF ANTIVIRUSPROGRAMMER
At benytte et antivirusprogram er et "must" når man surfer på Internettet. Der findes mange forskellige antivirusprogrammer, både betalingsprogrammer og gratisprogrammer. I mange computere er der tilbud om at teste et antivirusprogram i f.eks. 60 eller 90 dage, og når tiden er udløbet må
man enten betale eller undvære den nødvendige opdatering. Det er jo en smagssag om man ønsker at købe eller man hellere vil installere et af mange gratis programmer, der findes på Internettet. I denne video vises installationen af Microsofts eget antivirusprogram, som er helt gratis. Programmet opdateres løbende og helt automatisk,
Hold din antivirussoftware opdateret. Selv de mest erfarne web-brugere kan blive lokket ind på
svindelsteder. Derfor er det afgørende for dig at installere og køre sikkerhedssoftware og at sørge
for, af softwaren regelmæssigt opdateres for at beskytte mod nye trusler. Visse sikkerhedspro-

grammer forhindrer nu, at farlige programmer downloades til din computer, mens du surfer på internettet. Desuden vil visse programmer opdage mistænkelige eller usikre websteder i dine søgeresultater, så du er bedre orienteret, inden du besøger dem.
HUSK at afinstallere (slette) et tidligere installeret antivirusprogram, før der installeres et nyt, da
der ellers opstår konflikter, som kan udløse utilsigtede problemer for brugeren.
VIDEO NR. 5 INSTALLATION AF PRINTER
De fleste vil nok anskaffe en printer, både til udskrivning af dokumenter, men også til udprinte billeder. Der findes jo mange forskellige printertyper til mange forskellige priser. Til udskrivning skal
man jo bruge blækpatroner, som generelt er dyre. Der findes jo både originale og ikke originale
patroner samt forskellige muligheder for genopåfyldning af brugte patroner. Hvorvidt du vil bruge
det ene eller det andet er jo i sidste ende op til dig selv, men vær opmærksom på forholdet omkring såvel printerens som patronernes kvalitet. Det kan som bekendt være dyrt at købe billigt.
Hvis du har trådløs forbindelse via en router, findes der også printere med trådløs forbindelse. Så
kan du anbringe printeren i et andet rum uden at trække kabler. Husk at kode printeren til routerens sikkerhedskode.
VIDEO NR. 6 USB STIK OG EKSTERNE HARDDISKE
Som det fremgår af denne video er der flere medier at flytte eller kopiere til og fra. Når man anvender eksterne diske(USB disk og CD/DVD diske) til overførsel af data til og fra egen intern
harddisk, vil det normat altid være som kopier. Såfremt data flyttes fra et sted til et andet sted på
den samme disk, vil det normalt være en direkte flytning, hvorved man undgår at have flere ens
filer på disken. Den interne harddisk kan være opdelt i flere sektioner, f.eks. til brug for genoprettelse af hele systemet, og til brug for sikkerhedskopier af data. Det vil imidlertid nok være en god
idé at have en ekstern disk som ovenfor nævnt, til brug for backup, og f.eks. til brug for overførsel
af billeder til fremvisning andre steder (USB disk eller CD/DVD diske).
VIDEO NR. 7 FILER OG MAPPER
Videoen beskriver en metode til at ændre placering af filer og mapper. Det står naturligvis den enkelte bruger frit for, om man vil have sine ikoner på skrivebordet eller man altid vil sørge for en
”rent bord”, når man lukker ned. Et tip omkring brugen af ikoner på skrivebordet er, at såfremt man
arbejder med et dokument og ikke er helt færdig, kan det med fordel lægges på skrivebordet, sådan som man ville gøre hvis man ikke har en computer. Når man er færdig, har sendt eller gemt
dokumentet, lægges det tilsidst ind i det relevante bibliotek/mappe computeren.

VIDEO NR. 8 AFINSTALLERING AF ET PROGRAM
Når man køber en computer er det ofte tilfældet at den er ”født” med en hel del, måske ”unyttige”
programmer. Som der står i annoncerne: der medfølger en kæmpe softwarepakke. Hvis man ikke
har brug for alle disse ekstra programmer, er det en god idé at afinstallere dem, da de jo naturligvis optager plads på harddisken.En del af sådanne programmer kan senere hentes på Internettet,
hvis der skulle blive brug for dem(med eller uden betaling). Vær opmærksom på at det ikke altid er
reglen at alle dele af en afinstallering foretages ad denne vej. I visse programmer kan man med
fordel benytte programmets egen funktion for afinstallation, der findes som en undermenu under
selve mappen for programmet. Se under ”alle programmer” i menuen START.
Med venlig hilsen
Jørgen

