
Slip musen, og bliv hurtigere på computeren, med dette
genvej-system!
Denne artikel handler om opsætningen og brugen af et genvejssystem som i sidste
ende kommer til stor fordel for dig som bruger! Ved hæftig brug af Kør-dialogen,
kan du blive hurtigere bruger i Windows!
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Kort fortalt går dette ud på at placere sine genveje et centralt sted på computeren (f.eks. i en mappe),
give dem korte navne, og så åbne dem fra kør-dialogen som findes i menuen Start (uden brug af mus).
Kør-dialogen åbnes hurtigt ved at holde windows-tasten på keyboardet nede, og trykke på "R", hvorefter
du slipper windows-tasten igen.

Opsætning
Først skal vi have en mappe til alle vores genveje. Læg den hvor som helst på harddisken. I denne artikel
går jeg dog ud fra at din mappe ligger i C:\Genveje.

Når mappen er oprettet, skal vi fortælle Windows at denne mappe skal bruges som path. Afhængig af dit
styresystem er fremgangsmetoden her forskellig:

Win9x
Vi gør let brug af en "indbygget windows-genveje". Tryk WinTast+R (for at åbne Kør-dialogen) og skriv
notepad C:\AUTOEXEC.BAT og afslut med Enter.
Nu er AUTOEXEC.BAT åbnet med Notepad/Notesblok, og vi skal redigere den.
Søg efter en linie hvor der i starten står SET PATH=.
Hvis denne findes skal du gå til enden af linien, indsætte et semikolon (;), og skrive stien til din genvej-
mappe.
Hvis den ikke findes skal du selv erklære den. Bare opret den nederst i filen.
Sådan ser min ud:
SET PATH=C:\GENVEJE
Gem filen og genstart computeren.

WinME
Vælg WinTast+R og skriv regedit.
Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment.
I højre side skal du så finde en strengværdi med navnet Path. Dobbeltklik på den, og gå til slutningen af
Værdidata-linien. Indsæt et ; (semikolon) og skriv så stien på din genvej-mappe.
Hvis Path ikke findes skal du oprette en strengværdi med dette navn og i den skrive stien på din genvej-
mappe.

Win2000 og WinXP:
Vi skal oprette det som Windows kalder for en miljøvariabel.
Højreklik på Denne computer og vælg Egenskaber.
Vælg fanebladet Avanceret og tryk på Miljøvariabler-knappen.
Hvis du har en miljøvariabel der hedder Path, så vælg den, og tryk på Rediger.
Under Variabelværdi hopper du til slutningen af linien, laver et ; (semikolon) og indsætter stien til din
genvej-mappe.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Hvis du ikke har en miljøvariabel der hedder Path, opretter du en med netop dette navn, og skriver stien
til din genvej-mappe under Variabelværdi.

Brug systemet
Når du er færdig med at gøre din computer klar til genvej-systemet, skal du selvfølgelig også gøre brug af
systemet.
Åbn din genvej-mappe og opret en genvej, til f.eks. Winamp. Den kalder vi w.
Vælg nu WinTast+R, skriv w og tryk enter. Tadaaaa!!! Hvis du har fulgt opsætningen rigtigt skulle du
gerne have startet Winamp, og helt uden brug af mus!!
Opret flere genveje, f.eks. til Internet Explorer (eller Mozilla Firebird, hvis du er OSS-mindet ligesom jeg). Vi
kalder vores genvej til Internet Explorer for ie, og lægger den i genvej-mappen. Vælg nu WinTast+R, skriv
ie exp.dk og du skulle gerne have startet Internet Explorer med Eksperten's hjemmeside.

Ønsker du faste genveje til f.eks. websites kan du også inde i genvejen skrive parameteren "exp.dk" efter
stien til program-filen.

Hvis du kan lidt .bat-programmering, så kan du f.eks. lave Google-søgninger fra Kør-dialogen, eller finde
Eksperten-brugere. Mulighederne er stort set ubegrænsede!! :)

//hermandsen

Kommentar af kroger d. 14. Jan 2004 | 1

Så er livet endu engang blevet lidt nemmere :)

Kommentar af c-holst d. 19. Jun 2004 | 2

god artikel, vil se om jeg egentligt gør brug at den fremover. i win98 kan du i kør skrive  sysedit, så har du
autoexec.bat fremme til redigering

Kommentar af anoxia d. 02. Aug 2005 | 3

Super godt.

Kommentar af mxs d. 24. Mar 2006 | 4

Skift til Linux og installer' Ratpoison.

Kommentar af punnishment d. 13. Jan 2004 | 5

Elsker allerede denne funktion!! Hvis man aldrig bruger "Start-Kør" funktionen kan man ligeså godt slette
alt det der er skrevet inde i Variabelværdi'en, så computeren ikke først skal søge efter genveje i blandt
Windows mapperne. Dette kan forbedre hastigheden med et par sekunder.

Kommentar af susanne_larsen d. 26. Jan 2004 | 6

God ide hermandsen :D Kender godt til miljøvariable osv., men havde ikke lige tænkt over at man kunne
bruge dem som du foreslår... Må se at komme i gang ;)

Kommentar af ldrada d. 12. Jan 2004 | 7

Fedt, jeg kendte både til kør-dialogen og miljøvariablerne, men jeg vidste aldrig at man kunne sætte dem i
samspil!



Kommentar af net-base.dk d. 08. Mar 2004 | 8

Genialt! Det kan spare en for en masse tid. Det tager ikke langtid at åbne de programmer man skal bruge
mere.
Syntes altid man sidder og roder med en masse genveje enten på desktop eller i Start->Programmer.

Kommentar af al1407 d. 24. Jun 2004 | 9

Nu du er ved Win+<key> ideen, så kan det være rart at fortælle folk at ud over +R findes der:

Win+

E = Explorer (Stifinder)
D = Minimér alle vinduer (og igen, så bliver de "Restored" (Gendannet))
F = Search (Søg)
U = Utility Manager (for handicappede)
L = Lock Computer (Lås computeren - det samme som CTRL+ALT+DEL, Enter med Classic logon)
M = Minimér alle (ligesom D, bare ikke en "toggle" funktion)

Bruger personligt selv E, D, R og F tit.

Kommentar af madsass d. 11. Dec 2004 | 10

SUPER!

Kommentar af atheist d. 08. Nov 2004 | 11

Super værktøj, har sparet mig for mange timer med touch-pad'en... Det er virkelig noget alle burde vide :D
Brugte win + m i forvejen...  Nu har jeg slet ingen ikoner på skrivebordet...

Kommentar af bernie d. 27. May 2004 | 12

SUPER total nice da jeg bædre kan lide at bruge tastaturet til alt (udover fps spil :)

Kommentar af enriko d. 04. Jul 2005 | 13

super:)

Kommentar af wanze d. 19. Jul 2004 | 14

Godt og simpelt forklaret! Det er guld dét der!

Kommentar af hapsdude d. 17. Jun 2004 | 15

Totalt fedt!! Har aldrig tænkt på at bruge kør på den måde  :D

Kommentar af teefax d. 24. Aug 2004 | 16

Hvor fedt...!

Kommentar af zkurk d. 16. Nov 2004 | 17

Meget effektivt. Tak :)


