TO-DO list po instalaci XP SP2

·	Vypnout Obnovení systému. Vlastnosti systému -> karta Obnovení systému.
·	Zakázat indexování obsahu disků a sdílení disků. Ve vlastnostech disku (např. C) odškrtnout odpovídající položku dole.
·	Zakázat indexování obsahu košů na všech discích.
·	Založit nový účet "Tom" (ten nahradí výchozího Administrátora).
·	Změnit umístění složky Temp. Tento počítač -> karta Upřesnit -> Proměnné prostředí -> změnit promenné TEMP a TMP.
·	Změnit umístění složky Temporary Internet Files. Otevřít jakoukoliv lokální HTML stránku (tím otevřít IE), Nástroje -> Možnosti Internetu -> Nastavení [Dočasné soubory internetu] -> Přesunout složku.
·	Přesun složky My Documents: Vlastnosti -> karta Cíl -> tlačítko Přesunout.
·	Přesun složky pro zařazování tisku: Tiskárny a faxy -> nabídka Soubor -> Vlastnosti serveru -> karta Upřesnit -> položka Složka pro zařazování. Odškrtnout protokolování událostí.
·	Vypnout všechny adaptéry PCMCIA. V době USB už nejsou zapotřebí.
·	Nainstalovat ovladače. To build a new computer or reinstall your operating system, Intel® recommends installing the drivers and software in the following order: 1) Windows operating system service packs or patches available from Microsoft, 2) Intel® Chipset Software Installation Utility, 3) Microsoft DirectX 9.0 or later, 4) Video or graphics driver, 5) Intel® Application Accelerator or Intel® Matrix Storage Manager, 6) Sound or audio drivers, 7) LAN or network drivers, 8) DDK/SDK
·	Smazat C:\Documents and Settings\Administrator.
·	Nastavit, aby se složky ZIP nezobrazovaly jako adresáře: Run -> "regsvr32 /u zipfldr.dll"
·	Změnit možnosti napájení. Ovládací panely -> Možnosti napájení -> všechny hodnoty nastavit na Nikdy.
·	Změnit automatické aktualizace na "Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat".
·	Nastavit v bráně firewallu aby nepovolovala výjimky (na kartě Obecné).
·	Upravit soubor C:\Windows\system.ini. Na konec sekce [386enh] vložit dva nové řádky: 1) "ConservativeSwapfileUsage=1", 2) "Irq14=4096". První příkazuje použití stránkovacího souboru až po úplném zaplnění RAM, druhý urychluje pevný disk vytvořením speciálního buffru v paměti.
·	Omezení síťových QoS. Run -> "gpedit.msc" -> Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Síť -> Plánovač paketů technologie QoS -> poklepat na Limit vyhraditelného přenosového pásma a nastavit Enabled a Omezení přenosového pásma dát na 0.
·	Vypnutí automatického přehrávání: Run -> "gpedit.msc" -> Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Systém. Volbu Vypnout automatické přehrávání nastavit na Povoleno a upravit pro Všechny jednotky.
·	Optimalizace komponent systému pomocí XP Lite (nastavení v adresáři "XP Lite"). 
·	Nainstalovani tiskárny GhostScript
·	Zasunout flash disk, Iomega disk (aby se nainstaloval ovladač "USB Portable Storage Device") a nainstalovat tiskarnu (aby se nainstaloval "USB Port") - níže promazání komponent.
·	Optimalizace pomocí XP Antispy (nastavení v adresáři "XP Antispy").
·	Zálohovat registr pomocí Registry Clean Expert (*.cab).
·	Zapsat do registru _xsetup.reg a restartovat.
·	Povypínání zbylých služeb (podle informací v "tuningXP.rar").
·	Nahradit Notepad a Kalkulačku (C:\Windows\System32\dllcache ).
·	Upravit spouštění systému pomocí MS Autoruns.
·	Spustit _promazani.bat .
·	Úprava vlastností TCP. Spustit TCP Optimizer (viz použití v souboru). Potom na kartě MTU/Latency zjistit dobu latence kliknutím na tlačítko Latency. Spustit Dr.TCP a spočítat hodnotu Tcp Receive Window jako max. bandwidth * latence, tj. např. 10.000.000 [bps] * 200 [ms] = 10.000.000 [bps] * 0.2 [s] = 2.000.000 [b]. Více v souboru Tweaking Receive Window value (viz priklad dole).html.
·	Nainstalování programů (OpenOffice, VS, Delphi...).
·	Optimalizace bootovani pomocí Bootvis. Nutno mít zapnutou službu Plánovač úloh. Nejprve Trace -> Next Boot + Driver Delays. Potom Trace -> Optimize System.
·	"Fakenout" instalaci SP3 - HKLM\System\CurrentControlSet\Controls\Windows, položku CSDVersion nastavit na 300h.
·	Upravit bootovací vzhled. Run -> "msconfig". Na kartě Obecné vybrat Výběrové spuštění a odškrtnout Načíst položky Po spuštění. Na kartě Boot.ini zaškrtnout volbu Noguiboot.
·	Spustit CCleaner.
·	Zapnout Obnovení systému.


