Ryd op og reparer – så er pc’en som ny

Måske har du hørt om det japanske fænomen Marie Kondo. Har du
mod på at komme i dybden med rodet i dine digitale skuffer, så er her
den store guide til at få luget ud i computeren.
Takket være råd fra den japanske oprydningsekspert, Marie Kondo, hvis tv-serie på Netflix er blevet enorm
populær, er oprydning blevet smart. Verden rundt lægger folk hænderne på deres ejendele, holder hver ting i
deres hænder og stiller spørgsmålet: Giver denne genstand mig glæde? Er der ingen reaktion, er det tid til at
give slip.
Kondos bog og tv-show fokuserer på vores fysiske rod, men du kan anvende principperne på din computer
(guiden her er ikke udformet eller godkendt af Marie Kondo, men ideerne minder om hendes). For det første
skal du afsætte noget tid. Det er vigtigt at gøre alt på én gang.
Kondos metode er at rydde op i ét hug frem for en gradvis, behagelig proces. Det er meningen, at du skal
opleve så stor forandring, det vil chokere dig ud af dine gamle vaner, så du ikke ophober rod igen.

Før du begynder, bør du installere et filgendannelsesprogram (for eksempel Recuva), hvis du nu ved et
uheld sletter noget eller skifter mening. Du har sikkert ikke brug for det, men bliver du for ivrig, er det praktisk
at have ved hånden. Installer Recuva før du begynder. Installerer du efter, du har slettet noget, betyder det,
at du risikerer at overskrive det og miste det for evigt.

Billeder
Som så mange andre, har du sikkert hundredvis af billeder på din pc (eller på et eksternt drev) kopieret
direkte fra din telefon eller dit digitalkamera. Der er dyrebare minder imellem – fødselsdage, højtider og sjov
med vennerne – og du kommer nemt til at bruge timer på at gennemgå dem og blive nostalgisk. Der er dog
meget skidt eller ligegyldigt imellem, og de er ikke organiseret på en meningsfuld måde.

Organiser dine fotos efter sted og dato for at gøre dem nemmere at finde igen.
Der er forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig. Irfanview er fantastisk til billedbehandling i bundter (især
omdøbning og konvertering), men Windows’ egne billedredigeringsværktøjer er også forbedret i de senere år
og er ideelle som hjælp til at overveje hvert foto, inden du optimerer, gemmer eller kasserer det. Er du logget
ind på din Microsoft-konto, synkroniserer appen også automatisk dine billeder til OneDrive, så du kan få
adgang til dem overalt, hvilket er praktisk.
Åbn mappen Billeder, og åbn første billede her ved hjælp af Microsofts program Billeder. Udover den
faktiske kvalitet, bringer fotoet gode minder? Kan du lide at se på det? Gå lidt frem i rækken ved at klikke på

højre pil, der vises, når du kører musen hen over det. Er der en af flere identiske fotos? Hvis det ikke er et
billede, du er vild med, så hank op i dig selv og klik på papirkurv-ikonet øverst. Er billedet også så godt, som
muligt? Du kan hurtigt dreje det 90 grader ved hjælp af værktøjet Roter, eller klik på ”Rediger og opret” for
større ændringer, herunder beskæring for at forbedre kompositionen, justering af lysstyrke og kontrast. Især
det automatiske værktøj til forbedring er praktisk. Flyt blot skyderen til højre eller til venstre for at justere
effektens styrke.
Du kan nu enten gemme eller oprette en kopi med et mere beskrivende navn og føje den til et album ud fra
optage-sted eller dato. Du kan også højreklikke på dine fotos og ændre datoen, de blev taget, hvis du ønsker
det.
Når du er tilfreds med dine udvalgte billeder, kan du eventuelt bruge dem som diasshow til skrivebordets
baggrund og låseskærm. En stor del af Marie Kondos filosofi handler om at værdsætte de ting, du beslutter
dig for at beholde, og det er en fantastisk måde at sikre, at dine bedste skud ikke forbliver i glemslen.

Musik
Er din musiksamling vokset dig over hovedet, kan sortering virke som en uoverkommelig opgave. Heldigvis
kan MusicBee, en gratis musikafspiller med filhåndtering, snart få det i form. Forinden bør du bruge et par
minutter på at gennemse filerne i Stifinder og slette det, som tydeligvis er junk-mapper med lydfiler efterladt
af ældre video- eller lydredigeringssoftware, eller for eksempel de drengeband-album, som du helst vil
glemme, du nogensinde har ejet. Når du installerer programmet, bliver du bedt om at angive, hvilke mapper
der skal scannes for musik.

Ryd op og få styr på musiksamlingen med Music-Bee.

MusicBee vil bruge forskellige kilder (som du finder under Tags i menuen Indstillinger) for at fremskaffe
præcise metadata for hvert spor. Det omfatter både album, sporets navn, kunstneren og genren samt
omslag og tekster, som automatisk indlejres i musikfilen. Brug også MusicBee til at rippe musikken i din cdsamling. Gå til menuen Indstillinger og vælg ”CD ripping”.
Vælg, hvordan sange gemmes, herunder format, kvalitetsindstillinger og regler for navngivning. Det er endda
muligt at begynde at rippe cd’er automatisk, når du indsætter en ny disk. Det sparer tid, hvis du har en stor
samling. Når du er færdig, kan du lave en ny sætliste over alle dine gamle favoritter, som du ikke har lyttet til
i et stykke tid.

Software
Nu er det tid til at kigge på alle de programmer, der er installeret på din pc. Der findes en del gode, gratis
hjælpere. En af de bedste er IObit Uninstaller, som gør det nemt at se præcis, hvad du p.t. har installeret, og
som fjerner alle spor af programmer, du ikke vil have (herunder de dele, som programmets eget
afinstallationsprogram typisk efterlader), men husk, at gratisprogrammer kun lader dig fjerne ét program ad
gangen.
Vil du have tingene gjort hurtigere, så overvej at investere en slat i et betalings-program. Med det kan du
fjerne flere apps og programmer samtidig. Nogle af de bedste overvåger også nye programmer, så du nemt
kan fortryde de ændringer, som programmet foretager på dit system. Måske får du mulighed for at
downloade Opera under installationen af IObit Uninstaller. Det er en fin browser, men er du tilfreds med din
nuværende, vil den bare fylde op.
IObit Uninstaller viser ofte mere installeret software end Windows’ egne værktøjer til at tilføje/fjerne
programmer. Det kan også filtrere efter nyligt installerede programmer samt store og sjældent anvendte
programmer, hvilket gør det nemmere at identificere dem, der er modne til at blive afinstalleret. Det er værd
at bruge lidt tid på at gennemse hele listen. Måske finder du noget, du havde glemt, eller aldrig selv ville
have overvejet. Kommer du til at færdiggøre det spil, du ikke har spillet siden 2017? Har du andre planer, så
afinstaller det.

Skrammelfiler
Nu er tiden kommet til den store rengøring. Det svarer lidt til en støvsugning efter at have tømt
affaldsspanden. Et anbefalet værktøj er Iolo System Mechanic. Den vil straks scanne din computer for
unødvendige, midlertidige filer, som for eksempel din browsers cache, udgåede cookies, brudte genveje og
logfiler og slette dem alle med et enkelt klik. Standardscanning tømmer også din papirkurv, så sørg for, at
der ikke er noget i den, du vil beholde, før du fortsætter.

Brug Iolo System Mechanics til at rydde ud i midlertidige filer såsom browserens cache og brudte genveje.
Vil du have et mere omfattende værktøj, kan CCleaner være det rette for dig. Det udrydder skrammelfiler,
hjælper med andet rod, styrer opstartsprocesser og generel optimering af din pc. Når du installerer
CCleaner, skal du fjerne markeringen ved den valgfrie prøveversion af antivirus-software, hvis du ikke vil
have det. I lighed med Iolo System Mechanic scanner CCleaner efter det mest almindelige rod, men under
”Værktøjer” i venstre menu kan du virkelig få det til at arbejde.
Delen til software-afinstallation er simpel (her er IObit Uninstaller bedre), men værktøjerne til styring af
browser-plug-ins og opstartsprocesser er fremragende. Drevrenseren er praktisk, hvis du har slettet noget
følsomt og vil sørge for, at det er umuligt at gendanne. Brug det med forsigtighed. Data overskrives så
mange gange, at hvis du har slettet en fil ved et uheld, er den tabt for altid.

Skrivebordet
Mange bruger skrivebordet til at dumpe filer og ikoner. Der findes bedre måder at udnytte det på. Først skal
du overveje, om de alle er noget, du reelt har brug for at tilgå hyppigt. Er det programmer, du ofte bruger, så
knyt dem i stedet til Proceslinjen, hvor du har adgang med et enkelt klik frem for et dobbelt. Alternativt kan
du knytte dem til Start-menuen, så de vises øverst.
Hyppigt anvendte filer bør du overveje at lægge i mapper og eventuelt helt fjerne dem fra skrivebordet.
Kategorisering gør det nemmere frem-over at finde dem, og du kan altid oprette en genvej til mappen, hvor
de er placeret, eller føje dem til et bibliotek, hvorfra de hurtigt kan findes. Hvis du virkelig har brug for alt på

skrivebordet, og processen med at flytte det er bøvlet, så tjek Fences. Programmet grupperer
skrivebordsikonerne i mærkede kategorier, som du nemt kan udvide eller folde sammen.
Fences er ikke gratis, men du kan prøve det i 30 dage. Derefter koster en licens 10 dollar (godt 66 kroner). I
betragtning af, hvor meget du spenderer på opbevaring i din bolig af ting, som du bruger langt mindre end
din pc, er det værd at overveje.

Tag sikkerhedskopi
Når du er færdig, bør din pc være fyldt med sager, som gør dig glad. Det vil sige, at daglig brug er en meget
mere behagelig oplevelse. Har du ikke allerede en regelmæssig plan for sikkerhedskopiering på plads, vil
det være en god ide at begynde nu, så alle de dyrebare filer, du har brugt tid på at kæmme igennem, er
beskyttet.

