
Windows XP 8 - příslušenství - systémové nástroje

Obnovení systému

e) po spuštění programu si vybereme zda: obnovit funkční kopii nebo ručně vytvořit nový bod obnovení

f) tenhle prográmek se zvlášť hodí, když experimentujete s novými programy a nevíte co udělají

g) při ručním vytvoření nového bodu obnovení zadejte jeho název, datum a čas doplní PC

h) při výběru již existujícího bodu obnovení se orientuje v kalendáři, kde jsou jednotlivé body zvýrazněny

a) operační systém se někdy zhroutí  a nejde nastartovat, ne vždy musíte znovu instalovat OS

b) tento nástroj v době nečinnosti PC vytváří tzv. body obnovení systému (funkční kopie systému)

c) při chybě systému můžete z tohoto bodu obnovení obnovit poslední funkční konfiguraci OS

d) tento program zabírá dost místa na disku - kopie se vytvářejí ve skryté složce s názvem   _RESTORE

a) použití programu patří také k pravidelné údržbě Vašeho počítače - odstraníte soubory, které jsou obvykle k ničemu

Vyčištění disku

b)po spuštění se objeví výzva k výběru disku, který chcete čistit a spustíte

i) pokud bude chyba OS vážná a OS zcela nenastartuje, bude Vám při dalším startu nabídnut Nouzový režim

j) po startu OS v Nouzovém režimu potom spustíte Obnovení systému

c4) Dočasné soubory  - vymazání různých souborů, které se na HDD ukládají do složky  s názvem TEMP

d) na záložce Další možnosti můžeme  získat další prostor mnohem razantněji, otázka zbytečnosti je zde poněkud sporná

d1) odstraněním Součásti instalace Windows  - můžete získat desítky MB, ale přijdete o některé (ne základní) fce OS

c) po chvíli program nabídne vymazání základních zbytečností a informuje o tom, kolik místa na disku uvolníte

c1) k základním zbytečnostem patří: Stažené soubory programů   - jejich objem je malý a přijdeme o některé fce na webech

c2) Temporara Internet Files  -  soubory stažené do prohlížeče, získáme velké objemy prostoru. Bohužel se znovu stahují

c3) Koš - vysypání koše

d2) v sekci Nainstalované programy  - zisk místa úplnou odinstalací málo používaného softwaru

d3) v sekci Obnovení systému  - můžeme odstraněním starších konfigurací OS pro obnovení získat rovněž mnoho místa 


