
Windows XP trimming og optimering.
En kort guide til Windows XP hvor stabilitet, sikkerhed og ydelse er i fokus, som
man selv kan videreudvikle hvis lysten er der :-)
Skrevet den 22. Feb 2009 af vorlonkosh I kategorien Workstation / Windows XP

Da jeg ofte bliver bedt om hjælp til at konfigure Windows XP, er det blevet til denne lille guide. Guiden er
tænkt til dem som vil ofre lidt på udseende af Windows, stabilitet samt sikkerheden. Resten af guiden af
taget fra min hjemmeside, derfor er det på engelsk.

Installer Windows XP Home/Pro, sørg for at netstikket er taget ud og/eller dit WLAN kort ikke bliver tændt.

Denne konfigurering virker til computere der sidder på et LAN via DSL forbindelse til Internettet. Finder du
nogle services som sikkert kan slås fra, samt hvor man beholder funktionaliteten, så skriv det endelig, så
vi kan få opdateret listen :-)

1) Update BIOS to latest version (Pre-Windows installation)
2) Install ChipSet drivers first, if Windows doesn't find suitable during installation
3) Configure Windows for Performance.
4) Disable Error Reporting
5) Disabling System Restore will increase Windows performance and save space on HDD. (Do this if you
know what you are doing!)
6) Disabling Hibernation in order to eliminate hiberfil.sys which often fails during boot and takes well over
1 GB on some systems. More free space on HDD can be gained.
7) Disable following Services:

* Automatic Updates
* Background Intelligent Transfer Service
* ClipBook
* COM+ Event System
* COM+ System Application
* Computer Browser
* Distributed Link Tracking Client
* Distributed Transaction Coordinator
* Indexing Service
* IPSEC Services
* Machine Debug Manager
* Messenger Service
* QoS RSVP
* Remote Procedure CAll (RPC) Locator
* Remote Registry Service
* Secondary Logon
* SSDP Discovery Service
* Telnet Service
* Themes
* Universal Plug and Play Device Host Service
* Windows Time (un-needed service)

Locate:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\Na
meSpace

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Delete the key: {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Un-install all Windows applications like Windows Messenger, if they are not needed. The more services
enabled on a system, the bigger the chance is for exploits and the more resources are used.

Kommentar af nanoq d. 16. Feb 2004 | 1

Ganske enkelt ubrugelig. En artikel skal man kunne lære noget af at læse. Det kan man ikke her. Der
manger forklaringer. Tilsæt tippene nogle tilbundsgående forklaringer af både de enkelte handlinger og
deres konsekvenser. Gerne krydret med lidt teorestisk performenceoptimering og pædagogik. Så
begynder det at ligne noget.

Kommentar af mccookie d. 15. Feb 2004 | 2

Den er ikke skrevet til det almene publikum... bedre forklaring af konsekvenserne af ens valg..

Kommentar af sascha d. 14. Feb 2004 | 3

Måske en oversættelse

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 04. Mar 2004 | 4

Meget lidt brugbar - den copy/paste er ikke god i en artikel.
Brug egne ord og skriv HVAD man skal gøre for at disable de nævnte services.

Kommentar af avj d. 15. Feb 2004 | 5

Du er vist den, der har mest fornøjelse af denne guide, da brug forudsætter et vist kendskab til din
tankegang. Ideen er god nok, men man kan altså ikke lave en guide kun med stikord.

Kommentar af themustangman d. 18. Feb 2004 | 6

Siger ik så meget andet end man selv kunne have tænkt sig til...

Kommentar af victor-1 d. 15. Feb 2004 | 7

Kunne du ikke ha' gjort dig den ulejlighed, at oversætte det ?
Synes også der burde være nogle forklaringer på, hvad deaktivering af de enkelte ting får af betydning
(positiv/negativ karakter) !

Kommentar af donwang d. 14. Feb 2004 | 8

Syntes ikke rigtig den går i dybden med noget som helst..!

Kommentar af noerager d. 17. Feb 2004 | 9

Ikke en særlig god artikel - den er ikke skrevet på dansk

Kommentar af stich d. 16. Feb 2004 | 10

Kommentar af brinker d. 19. Feb 2004 | 11



Kommentar af komodoen d. 13. Mar 2004 | 12

Sikkert ok råd - men hvordan f.... gør jeg noget ved problemerne - det står der jo ikke noget om!!!!

Kommentar af ird d. 29. Mar 2004 | 13

Ikke noget man kan bruge til noget videre

Kommentar af bullfaegter d. 15. Feb 2004 | 14

Du kunne godt lige have forklart lidt mere, men det at den er på engelsk gør ikke spor.

Kommentar af over-load d. 09. Oct 2004 | 15

:S?!

Kommentar af kapan (nedlagt brugerprofil) d. 25. Sep 2004 | 16

hvad fanden er det en huske liste til dig selv

Kommentar af jenst d. 30. Jun 2004 | 17

Kommentar af vallemanden d. 22. Jun 2004 | 18

fint

Kommentar af laksefar d. 15. Feb 2004 | 19

Set i lyset af at engelsk er "computer-sproget" syntes jeg da ikke det er nødvendigt med en oversættelse.

Kommentar af xz619 d. 03. Oct 2004 | 20

EH?!!!!


