
Få 16 bit screensavere til at køre under XP
Mange af de gode gamle 16 bit screensavere, der fungerer fint under Windows 95,
98, NT og 2000, kan ikke umiddelbart køre under XP. Du kan dog omgå problemet
på en ret spøjs måde, der faktisk slet ikke burde virke....
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Screensavere i 16 bit

1. Først skal du undersøge om du har sat dine indstillinger til at vise "filtypenavne for kendte filtyper".

2. Dobbeltklik på "Denne computer". I menulinien vælger du Funktioner -> Mappeindstillinger. Klik på
fanebladet Vis. Der må IKKE være hakket af i "Skjul filtypenavne for kendte filtyper".

3. Kopier din .scr og evt. tilhørende filer over i mappen C:\Windows\System32.

4. Omdøb din saverfil til .scr - ex. du har en fil der hedder FishNFowl - den omdøbes så til FishNFowl.scr

Dvs. at du nu rent faktisk har en saver fil der hedder FishNFowl.scr.scr (kan du se ved vælge Funktioner ->
Mappeindstillinger og så fjerne hakket i "Skjul filtypenavne for kendte filtyper").

Højreklik så på den omdøbte fil og vælg Konfigurer.
Højreklik derefter igen på filen og vælg Installer. Og vupti nu bliver din saver tilgængelig i
Egenskabsvinduet hvor du vælger din screensaver/pauseskærm.
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Dette er snarere et tip end en artikel. Jeg savner information om HVORFOR man skal udføre de forskellige
steps, hvorfor 16bit screensavere ikke umiddelbart fungerer i WinXP osv. Denne "artikel" kan måske nok
løse en brugers aktuelle problem. Men den gør ikke brugeren klogere.
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Enig med nanog
-
man kan også skrive "ss" foran filnavnet ex. "16birscr.scr" bliver til "ss16birscr.scr"
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Udmærket artikel.
Men behøves jo ikke altid vide HVORFOR - bare det virker ;)
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Hvor skal folk ellers lægge et tip andre steder end i artikler? Et udemærket tip.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk


