
IE7 + IE8 + IE9 ... optimering/oprydning ...
IE7 + IE8 + IE9 ... optimering/oprydning ...

IE (Microsoft Internet Explorer) kan let blive 'tung' / langsom at arbejde med.
Problemet/pointen er typisk at der er (mere eller mindre med vilje?) instaleret
diverse tilføjelsesprogrammer/Toolbar, som IE
Skrevet den 17. sep 2012 af karise_larry I kategorien Internet / Generelt | 

IE - Funktioner - Administerer Tilføjelsesprogrammer ->
Værktøjslinier og udvidelser:
Deaktiver de fleste elementer der.

IE - Funktioner - Administerer Tilføjelsesprogrammer ->
Søgemaskiner:
Hvis der står noget med Bing, Yahoo, Live, Msn, ...
så [Fjern] dem
Nederst "Find flere Søgemaskiner" og find Google og sæt den til [Standard].

IE - Funktioner - Administerer Tilføjelsesprogrammer ->
Acceleratorer:
Fjern alle elementer der (hvis nogle ?)

---

IE - Funktioner - Internet Indstillinger ->
Fanen Advanceret:
[ ] Genbrug vinduer ved start af genveje
[X] Tøm mappen Temporary Internet Files, når browser lukkes

---

Afinstall diverse IE Toolbar som du alligevel ikke bruger direkte:
[LiveToolbar]
[MSNToolbar]
[YahooToolbar]
[ASKToolbar]
[DeamonToolbar]
[...]
[...]

---

Kommentar af karise_larry d. 17. sep 2012 | 1

PS: La' nu vær med at fylde denne guide med forslag om at 'bare' bruge en anden Browser ... det er jo lidt

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



af en 'religions'sag...

Kommentar af FelixGraversNielsen d. 17. sep 2012 | 2

Takker! Check min Guide ud! Den handler om at programmere i Java Eclipse! :D
http://www.eksperten.dk/guide/1525

PS: nice hjemmeside (www.ballade.dk) :D

Fra Felix 11 år

Kommentar af softspot d. 17. sep 2012 | 3

karise_larry, der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud... ;-)

Felix, lad være med at reklamere for din guide i kommentarer til andres guide. Hvis din guide er
interessant nok, så skal den nok blive læst (og vurderet) :-)

Kommentar af sn0wflake d. 19. sep 2012 | 4

Hvorfor spilde tiden på det skidt?

PS: Det var ikke et forslag til at bruge en bedre browser så som Google Chrome!

Kommentar af olebole d. 20. sep 2012 | 5

<ole>

Det er ikke kun, fordi karise_larry beder om det, man bør afholde sig fra at skose IE til fordel for andre ...
det er også for ikke at ligne et brægende får på marken!  *o)

I 2010 blev der således fundet ca. 3 gange (300%!) så mange sikkerhedshuller i Chrome, som blev fundet i
IE. I 2011 var dette tal faldet til 25%, men stadig en 'pæn føring'. Tallet for 2012 må vi vente endnu 3/4 år
på, men intet tyder på, at Chrome pludselig skulle være blevet bedre/sikrere.

Sandheden er nok nærmere, at alle browsere er noget skod - men at de er det på lidt forskellig måde. På
den anden side er religiøse overbevisninger vanskelige at få has på med saglighed  *o)

/mvh
</bole>

Kommentar af DeeDawg d. 23. sep 2012 | 6

@olebole: Men taget i betragtning af at IE har eksisteret siden 95, og at Chrome kun havde været på
markedet i 2 år på det tidspunkt, finder jeg det nu mere interessant at tænke over hvorfor der så
stadigvæk bliver ved med at dukke sikkerhedshuller op i IE. Problemet ligger vel i dens største svaghed
såvel som styrke, at den er så forbandet tæt knyttet til Windows.

Men nu kan jeg heller ikke udstå Microsoft, eller andre mastodont firmaer for den sags skyld. ;)

Kommentar af olebole d. 23. sep 2012 | 7

@DeeDawg: Jeg forstår ikke argumentet. Måske fra en, der intet ved om programmering, men ikke fra
dig.

http://www.eksperten.dk/guide/1525
http://www.ballade.dk


Nu, da du mener at have fundet ud af, hvad årsagen til IE's problemer er, bør du nok koncentrere
kræfterne på at finde årsagerne til alle de andre browseres elendigheder.

Firefox er qua sin forgænger Netscape Navigator (og så regner vi ikke Mosaic med) lidt ældre end IE - men
havde sidste år dobbelt så mange sikkerhedshuller som IE.

Honda har lavet biler siden 1946 og må af og til kalde biler tilbage p.gr.a. alvorlige sikkerhedsfejl. Fjerner
man hænderne fra lommernes lune og trygge mørke, risikerer man, at de begår fejl. Det ved alle, der har
prøvet det!

Ja, vi hader alle mastodontfirmaer, når vi bliver spurgt, eller vi ved festlige lejligheder får en mulighed for
at tilkæmpe os en talerstol. Det er der dog ikke mange små, lokale fabrikanter af tøj, biler, PC'ere, øl,
sodavand, fødevarer eller andet, der mærker. Den dag, der bliver overensstemmelse mellem vore ord og
indkøbsmønstre, vil den slags udtalelser være lidt lettere at tage seriøst.

Faktisk tror jeg, det netop var karise_larrys erfaring med tåbelige diskusioner - udelukkende byggende på
personlige 'likes' og dårligt underbyggede ammestuehistorier - som fik ham til at frabede sig den slags i
denne tråd. Forståeligt ... men desværre nok lidt naivt

Kommentar af DeeDawg d. 23. sep 2012 | 8

@olebole: Det var intet argument, og faktisk heller ikke en opfordring til debat, fordi jeg er fuldkommen
enig med dig. Jeg bekræftede bare, at man umiddelbart tænker anderledes, når man har en forudindtaget
holdning, selvom det bare avler flere latterlige og komplet sindssyge holdninger.

Dog er det sandt, at jeg ikke kan udstå mastodont firmaer, men det betyder ikke at jeg boykotter dem, for
det skader ingen andre end mig selv. :)

Kommentar af softspot d. 24. sep 2012 | 9

Google er vel heller ikke så lille endda...

Kommentar af olebole d. 24. sep 2012 | 10

@DeeDawg: Det kan godt være, dit (åbenlyse) debatindlæg ikke var en opfordring til debat - men jeg er
helt sikker på, at karise-larrys opfordring også gjaldt brugere, der bare ønsker at debattere med sig selv.
Og mon så ikke, vi bør lade den ligge der(?)

Kommentar af karise_larry d. 25. sep 2012 | 11

Ref #10 - NEMLIG !!!

Kommentar af eiken d. 03. okt 2012 | 12

Tøm mappen Temporary Internet Files, når browser lukkes
Så ryger alle min konti, kodeord, og lignende.

Kommentar af olebole d. 04. okt 2012 | 13

#12: Ja, og så kan du endelig betragte dig selv som nogenlunde sikker  =)

Auto-login er ikke helt så usikkert som at skrive sit password på Facebook - men der er ikke meget galt. Et
kodeord er kun noget værd, når du kan huske det uden at skrive det ned - og faktisk gør det  *o)



Kommentar af Locodk d. 14. nov 2012 | 14

Fin guide, men man kan ikke kalde det optimering at vælge google som søgemaskine. Det må 100 % være
en præference sag hvilken søge maskine man synes bedst om, også selvom jeg personligt aldrig ville
bruge andet end google. Valget har ikke nogen indflydelse på browserens hastighed.

Kommentar af karise_larry d. 08. nov 2013 | 15

Kan det godt passe, at IE's søgeside nu kalder sig "Bing" - Både ja og nej ;-) Det er en opsætning du har
fået 'foræret' af eksempelvis WindowsUpdate fordi du ikke har været opmærksom på at FRAklikke den
undervejs !!!
Dette gælder også hvis du installerer * SKYPE * MSN * ... og andre M$ produkter ...


