
Øg hastigheden på Internet Explorer
Denne lille guide kan speede hastigheden op på IExplorer. Dog øger den ikke
hastigheden på din internet opkopling. ;-)
Skrevet den 20. Jan 2011 af brasso I kategorien Internet / Generelt | 

1. Klik på 'START'
2. Klik på 'kør'
3. Indtast CMD
4. Klik på 'OK'
5. Når DOS-komandovinduet er åbnet skrives der følgende:
regsvr32 actxprxy.dll
6. Tast RETURN
7. Et bekræftelsevindue dukker frem.
8. Klik på 'OK'
9. Hvis ikke DOS vinduet er lukket så skriv exit efter prompten og tast RETURN.

Der j´kan være lidt forskel på de forskellige steps alt efter om det er Win XP, Vista eller 7, du bruger. Du
skal være Administrator for at du kan udføre guiden.

Kommentar af dboy26 d. 27. Apr 2010 | 1

"regsrv32 blev ikke genkendt som intern eller ekstern kommando, et program eller batchfil"

Kommentar af repox d. 27. Apr 2010 | 2

Det er grundet en tastefejl at ovenstående ikke virker...
Der skal stå

regsvr32 actxprxy.dll

Det er dog en utrolig dårlig guide, idet der ikke forklares hvad der opnås med resultatet eller hvad det er
man egentlig gør når man anvender regsvr32.

regsvr32 anvendes når man vil registrere eller fjerne registreringen af biblioteker (DLL filer) som anvendes
i Windows under runtime.

actxprxy.dll er et obskurt bibliotek som hjælper til med at håndtere Active X elementer (dens fulde navn er
ActiveX Interface Marshaling Library).

Ved at køre kommandoen som førnævnt, genindlæses biblioteket, og efter en genstart af det register som
har disse biblioteker, kan en forskel (måske) mærkes i IE.
Det er et tweak som ikke rigtig har nogen fornuftig forklaring (endnu).

Kommentar af audiotribe d. 16. May 2010 | 3

Hvorfor ikke bare bruge chrome?  ;)

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Kommentar af repox d. 16. May 2010 | 4

Der findes trods alt nogen som ikke er interesseret i at bruge Google Chrome - mig selv heriblandt.

Dog vil jeg mene at for brugere som ikke selv vælge en bedre browser end IE, er ovenstående 'fix' måske
ikke særlig relevant uanset.

Kommentar af flodhesten d. 19. May 2010 | 5

Hmm, jeg får fejlkoden:

Modulet "actxprxy.dll" blev indlæst, men kaldet til DllRegisterServer mislykkedes med fejlkode
0x80070005.

Hvad mon det skyldes?

Kommentar af repox d. 20. May 2010 | 6

#5
Det skyldes sandsynligvis at din windowsinstallation er en piratkopi ;)

Kommentar af flodhesten d. 20. May 2010 | 7

#6 - Det er den bestemt ikke. Men den kører Windows Vista, ved ikke om det har nogen betydning.

Kommentar af jokkejensen d. 20. May 2010 | 8

Nej du skal være admin.. Det er skrevet i guiden.

Start en commando prmpt med med administrator rettigehder..

/J

Kommentar af repox d. 21. May 2010 | 9

#7
Fejlkoden indikerer et problem med wga valideringen - en hurtig Google søgning på fejlkoden kan give dig
nogle løsningsforslag...

Kommentar af skozuch d. 23. May 2010 | 10

hmmm... synes nu ikke det gav noget nævneværdigt i hastigheden ;)

Kommentar af Ali40105 d. 25. May 2010 | 11

Jeg kan ikke mærke nogen forskel :)

Kommentar af brasso d. 20. Jan 2011 | 12

Stavefejlen er nu rettet, så guiden burde være korrekt.
SORRY!

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 20. Jan 2011 | 13



Kører man XP, vil det give et boost, men i Vista og Win7 er det stadig tvivlsomt om det overhovedet har
effekt.

Godt tip, men gør mere ud af at XP brugere får mest ud af dette tweak.

2 *

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 20. Jan 2011 | 14

P.s.
Tweaket er især godt til IE8 under XP.

Kommentar af ccc38941 d. 24. Jan 2011 | 15

quard core, win7 64bit 6gb ssd, min bliver ikke hurtiger af det

Kommentar af Boejden d. 09. Feb 2011 | 16

Der er visse bankprogrammer der ikke fungerer på Crome - og så er man "tvunget" til at bruge ie - eller
dappe ned i banken!!
Så man behøver ikke være et helt paphoved, for at bruge Mastodontens program


