Käyttöjärjestelmät

Kaikkien aikojen parhaat

Kun tiedät nämä 26 neuvoa, saat windowsista
kaiken irti.
TEKSTI: PCWORLD JA OSSI JÄÄSKELÄINEN

E

tsivä löytää: Jos sovellus
tai windowsin toiminto on
hukassa, kirjoita sen nimi tai
osa nimestä käynnistysvalikon
hakukenttään. Hakukentän avulla voit myös avata
haluamasi tiedoston. (Vista, 7)
Automaattiset päivitykset: Pidä
windowsisi ajan tasalla automaattisten
päivitysten avulla – mutta salli käyttöjärjestelmän vain ladata päivitykset, asenna ne
manuaalisesti silloin kun itsellesi sopii. Jos
windows asentaa päivitykset itse, se kitisee
muutaman minuutin välein uudelleenkäynnistyksestä tai pahimmillaan
käynnistää tietokoneen uudelleen (ja
tietenkin juuri silloin, kun tärkeä ja
tallentamaton tiedosto on avoinna).
Viilaa tehtäväpalkkia: Klikkaa
tehtäväpalkkia hiiren oikealla korvalla
ja valitse Ominaisuudet. Nyt voit vaih-taa uuden ja perinteisen tehtäväpalkin
välillä (XP, Vista), valita kellon vieressä
ä
näytettävät kuvakkeet ja paljon muuta.
Hallitse Resurssienhallintaa:
Avaa Resurssienhallinta ja klikkaa
Järjestä-valikosta Kansion ja haun
asetukset saadaksesi näkyviin piilotetut tiedostot ja kansiot, tiedostotyyppien
ien
tunnisteet ja niin edelleen.
Riviin järjesty: Haluatko järjestää kaksi
ikkunaa (tai useammankin) rinnakkain
XP:ssä tai Vistassa? Paina control-näppäin
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pohjaan, klikkaa haluamiasi ikkunoita tehtäväpalkista, napauta hiiren oikeaa näppäintä
ja valitse Vierekkäin. Windows 7:ssä voit
yksinkertaisesti raahata avoimen ikkunan
näytön reunaan.
Vanha tuttu Ohjauspaneeli: Aiemmista
windows-versioista tutun Ohjauspaneelin
saat palautettua klikkaamalla Ohjauspaneelin Vaihda perinteiseen näkymään -linkkiä
(XP, Vista). Windows 7:ssä voit valita Ohjauspaneelille haluamasi ulkoasun klikkaamalla
Ohjauspaneelin oikeasta yläkulmasta
Näkymä-pudotusvalikkoa.

Osioi oikein: Osioimalla kiintolevysi
yhden sijasta kahteen levyosioon voit parantaa windowsin suorituskykyä ja helpottaa
varmuuskopioiden ottamista. Pidä windows
ja omat tiedostot erillisillä levyosioilla,
niin windows käyttää kiintolevyn nopeampaa alkupuolta ja toimii vikkelämmin. Ja
jos käyttöjärjestelmä kiukuttelee ja vaatii
uudelleenasennuksen, omat tiedostot ovat
turvassa toisella osiolla.

Näpyttele menemään
Erikoismerkkejä helposti: Tarvitsetko
merkkejä, joita näppäimistöstä ei löydy? ©,
¥, ð, π sekä lukuisat muut erikoismerkit ja
-kirjaimet saa näppärästi käyttöön Merkistö-sovelluksen avulla. Kirjoita Käynnistävalikon hakukenttään Merkistö.
Vaihda sovellusten välillä: Paina
alt+sarkainnäppäin (eli alt+tab), niin

Käynnistä-valikon hakukentän avulla voit etsiä ja avata
sovelluksia ja tiedostoja,
esimerkiksi erikoismerkkejä
tarjoavan Merkistön.
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Sapettaako
Ohjauspaneelin
liiallinen ”helppous”?
Vaihda perinteiseen
näkymään.

alt+print screen? Bonuksena, virheilmoitusikkunoiden sisältämän tekstin voi kopioida
yksinkertaisesti näppäinyhdistelmällä
control+c.
Näppäinoikotiellä onneen: Voit määrittää haluamillesi sovelluksille näppäinoikotien klikkaamalla sovellustiedostoa
tai pikakuvaketta hiiren oikealla napilla,
valitsemalla listasta Ominaisuudet ja
klikkaamalla kohtaa Pikanäppäin. Nyt voit
antaa sovellukselle oman näppäinoikotien,
esimerkiksi control+alt+p.

Windows-näppäin
hyötykäyttöön
Kansion asetuksista voit komentaa
Resurssienhallintaa.

voit vaihtaa avoimesta ohjelmasta toiseen
käyttämättä hiirtä. Vinkki on yksi windowsmaailman vanhimmista – ja edelleen yksi
parhaista – ajansäästäjistä. Windows 7:ssä
ja Vistassa voit kokeilla sarkainnäppäimen
kanssa alt-näppäimen sijaan windowsnäppäintä.
Navigoi sovelluksen sisällä: Edellä
mainitun alt+sarkain -yhdistelmän serkku
control+sarkain on yksi aliarvostetuimpia näppäinoikoteitä. Pikkunapautuksella
voit selata eri sovellusten sijaan ohjelman
sisäisiä välilehtiä tai ali-ikkunoita. Kokeile
esimerkiksi www-selaimessa.
Helppokäyttötoiminnot: Jos näppäinyhdistelmien kuten control+c:n (kopioi) painaminen tuntuu hankalalta, aktivoi windowsin
helppokäyttötoiminnot painamalla vaihtonäppäintä viisi kertaa tai avaamalla Ohjauspaneelin Helppokäyttökeskus. Nyt voit
valita esimerkiksi Alas jäävät näppäimet
-tilan, jolloin erikoisnäppäimet (control, alt,
vaihto, windows) toimivat kuten lukitusnäppäimet (esim. caps lock). Samasta paikasta
voit aktivoida aiemmista windows-versioista
tutun valikkopikanäppäinten alleviivauksen.
Kuvankaappaus: Saat kopioitua koko
ruudun sisällön leikepöydälle yksinkertaisesti painamalla print screen -näppäintä.
Mutta tiesitkö, että voit kopioida myös pelkän aktiivisen ikkunan sisällön painamalla
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Lukitse ikkunat: Näppäinyhdistelmä
windows+L lukitsee tietokoneen välittömästi
ilman turhia valikkoseikkailuja. Tietokonetta
pääsee käyttämään vain sisäänkirjautuneen
käyttäjän salasanalla tai Järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Suorita pikana: Napsauta windows+R, ja
olet jo Käynnistä-valikon Suorita-ikkunassa.
Resursseja hallitsemaan: Pikanäppäin
windows+E käynnistää Resurssienhallinnan.
Työpöytä esiin: Näppäilemällä
windows+D käyttöjärjestelmä pienentää
kaikki avoinna olevat sovellukset ja näyttää
työpöydän. Näpäyttämällä yhdistelmää
uudelleen windows palauttaa ikkunat takaisin samaan järjestyksen.

Kouluta ja korjaa
Määritä hakuindeksi: Windowsin Indeksointipalvelu nopeuttaa tiedostojen
etsimistä, mutta indeksointi itsessään syö
konetehoja ja käynnistyy yleensä väärään
tai häiritsevään aikaan. Voit vähentää
indeksoinnin resurssisyöppöyttä määrittämällä vain osan tietokoneen kansioista
(esimerkiksi Omat Tiedostot) indeksoitavaksi
avaamalla Ohjauspaneelista Indeksointiasetukset.
Ensiapua verkko-ongelmille: Jos
nettiyhteys tökkii, tietokoneen ip-osoitteen
uusiminen saattaa auttaa. Ensin käynnistä
komentorivi klikkaamalla Käynnistä-valikosta Suorita, kirjoita cmd ja paina enteriä.
Sitten suorita komento ipconﬁg /renew.
Astetta järeämpi keino on suorittaa peräk-

käin komennot ipconﬁg /release, ipconﬁg /
ﬂushdns ja ipconﬁg /renew.
Tiedä mitä jaat: Jos et ole varma mitä
tiedostoja ja hakemistoja jaat verkon muille
käyttäjille, voit tarkistaa asian helposti.
Klikkaa Omaa Tietokonetta hiiren oikealla
napilla ja valitse Hallitse. Kun klikkaat
Jaetut kansiot -kohtaa, näet mitkä kansiot
ovat jaettuna ja ketkä niitä käyttävät.
Siivoa turhakkeet: Jos windows käynnistyy tai toimii hitaasti kuin kolme päivää
kuolleena ollut kumiorava, syynä on usein
taustalla latautuvat turhat ohjelmat ja palvelut. Voit karsia tarpeettomat sovellukset
helposti Msconﬁg-apuohjelmalla.

Ladattavat ilmaisherkut
Hallitse tehtäviä: Windowsin Tehtävienhallinta (paina vaihto+control+esc) on
näppärä työkalu taustalla pörräävien
sovellusten tutkailuun, mutta tehokäyttäjät
arvostavat Microsoftin sivuilta ilmaiseksi
saatavaa Process Exploreria, joka näyttää
enemmän yksityiskohtia sovelluksista. Process Explorerista voit lukea lisää MikroPC:n
numerosta 6–7/2009 sekä laajemmin numerosta 1/2006. MikroPC.net: ProcessExplorer1133.zip | technet.microsoft.com/en-us/
sysinternals/bb896653.aspx
Hiiretön käyttö: XP-käyttäjät voivat
ladata Launchy-sovelluksen, jonka avulla
esimerkiksi sovelluksia, tiedostoja ja wwwsivuja voidaan käynnistää kuten Vistassa ja
seiskassa eli kirjoittamalla osa ohjelman,
tiedoston tai linkin nimestä. MikroPC.net:
LaunchySetup212.exe | www.launchy.net
Siivoa jälkesi: Jotta voit olla varma
sovellusten asennuksen oikeaoppisesta poistosta, käytä Revo Uninstalleria. Revo toimii
yleensä läpikotaisemmin kuin ohjelmien
omat uninstall-sovellukset. MikroPC.net:
revosetup185.exe | www.revouninstaller.com/
revo_uninstaller_free_download.html
Laske ärsytyskynnystä: Seiskan ja
varsinkin Vistan Käyttäjätilien hallinta
ärsyttää monia käyttäjiä toistuvasti. Tietoturvasyiden takia Käyttäjätilien hallintaa ei kannata poistaa käytöstä, mutta
sen kitinäkynnystä voi onneksi laskea
TweakUAC:n Quiet Mode -tason avulla.
MikroPC.net: TweakUAC.exe | www.tweakuac.com
Rasvaa apinasi: Ei, ei sitä apinaa, vaan
kyse on Firefox-selaimen Greasemonkeylisäosasta. Greasemonkeyn avulla voit
käyttää tuhansia käyttäjien suunnittelemia
skriptejä, joiden avulla selain estää mainokset, muuttaa sivustojen ulkoasua, automatisoi toimintoja ja lähes mitä tahansa muuta.
addons.mozilla.org/en-US/ﬁrefox/addon/748
ja userscripts.org
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