Uživatelská příručka CCleaner
Automaticky spouštěné programy
Velmi praktickou je v CCleaneru možnost deaktivování nebo odstranění automaticky spouštěných
programů. Množství programů je během instalace
nastaveno tak, aby se automaticky spouštěly se
startem operačního systému. To je obvykle nejen
zbytečné, ale v některých případech vyloženě
nežádoucí, neboť zbytečně spuštěné programy
ubírají počítači na jeho výkonu.
Přehled automaticky spouštěných programů
najdete v nabídce Start. Při vypínání automaticky spouštěných programů si počínejte velmi
opatrně. Mezi automaticky spouštěné programy
bezesporu patří
například antivirové programy
a systémové
soubory, ty v žádném případě
nevypínejte!

Základní představu k čemu vybraná aplikace
slouží, hledejte ve sloupci Soubor. ■ Pozornost
věnujte programům, jejichž cesta je označena
C:\Program Files\Název programu. Vybraný
program můžete Deaktivovat, nebo rovnou
Smazat. Doporučujeme vám používat nejprve
možnost deaktivovat a teprve po ověření
správné funkce všech běžně používaných
programů deaktivované programy smazat. Pro
deaktivaci nebo smazání program označte
klepnutím a zvolte požadovanou činnost pomocí tlačítka. ■

Zrychlete
a vyčistěte počítač
CCleaner je skvělý program určený pro snadné
odstranění nepotřebných souborů z počítače.
Zároveň dokáže výrazně zrychlit chod počítače
smazáním zastaralých zápisů v registrech
Windows. CCleaner je kompletně počeštěný
a skvělá je i jeho cena, je totiž zcela zdarma.
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Uživatelská příručka CCleaner
Instalace programu
Nejnovější verzi programu CCleaner najdete
na aktuálním CD JNP 1/09 v sekci Programy.
Instalace je velmi jednoduchá, navíc je kompletně v češtině (slovenštině) a zvládne ji i naprostý
začátečník.
Vložte CD 1/09 do mechaniky a po automatickém spuštění menu zvolte nabídku Programy.
V seznamu vyberte CCleaner 2 a klepnutím na

Program CCleaner se automaticky instaluje do obvyklé složky programů v počítači
(Program Files) a pokud nemusíte, jeho umístění
neměňte. Pokračujte prostřednictvím tlačítka
Další.
V okně možnosti instalace lze zvolit, zda
má být vytvořen zástupce rychlého spuštění na
ploše a v nabídce Start a doplňkové volby pro
místní nabídku Koše. Tyto volby doporučujeme
ponechat zatržené.
Volbu Add CCleaner Yahoo! Toolbar vám
naopak doporučujeme zrušit. ■ Toto nastavení

které jste si uložili zálohu registrů. Poklepáním
na soubor s odpovídající zálohou zobrazíte
dialogové okno Editoru registrů – Chcete
přidat informace do registru? Klepnutím na

tlačítko Ano ■ vrátíte stav registrů do doby před
úpravami.

podobný průvodci jeho nainstalováním. Následujte průvodce, který bude pro různé programy
odlišný, a program odstraňte.
Volba Přejmenovat slouží pouze k vaší
orientaci v přehledu nainstalovaných programů.
Postup je stejný jako v předchozím případě, po
označení programu klepněte na tlačítko Přejmenovat a do nově zobrazeného okna vepište
nový název programu. Tento postup nemá na
funkci programu žádný vliv.
Možnost Vymazat je poněkud zavádějící.
Program totiž pouze odstraní odinstalační zápis
z registrů a z přehledu nainstalovaných programů. Neodstraní ale nainstalovaný program
samotný, a ten tak bude nadále funkční. ■ Tuto

Jak často čistit?

tlačítko Otevřít ■ spusťte jeho instalaci.
Prvním krokem instalace je výběr jazyka,
ponechejte
volbu cesky,
■ případně
pomocí roletky
vyberte preferovaný jazyk,
k dispozici je 35 jazykových verzí. Pokračujte
klepnutím na tlačítko OK.
Průvodce instalací nebude vyžadovat žádná
speciﬁcká nastavení, v úvodním okně pokračujte
klepnutím na tlačítko Další a v následujícím kroku
potvrďte
svůj souhlas
s licenčním
ujednáním
klepnutím na
tlačítko Souhlasím. ■

přidá do vašeho internetového prohlížeče doplňkovou vyhledávací lištu. Klepněte na tlačítko
Instalovat. Průvodce nyní dokončí instalaci.

Orientace v programu
Rozhraní programu je rozděleno do čtyř
základních skupin: Čistič, Registry, Nástroje
a Možnosti.
Čistič ■ slouží, jak jeho název napovídá,

k odstranění převážně nepotřebných souborů
z počítače. Záložka Registry umožňuje přede-
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Tak často, jak je potřebné. Obecně lze říci,
že po každé větší odinstalaci, zejména u velkých balíků typu Nero a podobně. Pokud
do počítače instalujte množství zkušebních
programů, pak lze doporučit čistění 1× za
měsíc, nebo v případě, že váš počítač není
v takové kondici, v jaké býval. Taktéž po
zjištění a odstranění virové nákazy je vhodné
„projet“ počítač CCleanerem a pořádně jej
vyčistit. Častější použití (například denně)
není nejen účelné, ale ani vhodné.

Jak se zbavit programu

volbu je vhodné použít u těch programů, které
i po odinstalování zůstávají v přehledu nainstalovaných programů a nelze je jinak odstranit.

Program, který již nepoužíváte, je dobré
z počítače odstranit. Odstranění však nespočívá
v jeho prostém smazání (jako například smazání dokumentu nebo nechtěné fotograﬁe).
Je nutné jej odinstalovat. To můžete provést
buď ve správci Windows (Start | Ovládací panely | Přidat nebo odebrat programy) nebo prostřednictvím CCleaneru.
Nabídku odinstalace programů najdete
pod záložkou Nástroje. Vybraný program,
který chcete z počítače odstranit, označte
klepnutím na jeho název a pokračujte prostřednictvím tlačítka Spustit odinstalování. ■
Spustí se průvodce odinstalací programu,
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Uživatelská příručka CCleaner
k původnímu stavu je v takovém případě snadný. Ukládaný soubor si vhodně pojmenujte,
například s uvedením data vytvářené zálohy
a uložte jej na bezpečné místo, nejlépe na
externí záložní disk případně do zvláštní složky
v počítači.
Po uložení zálohy registrů se vám zobrazí
okno s celkovým výčtem vyhledaných problémů. Můžete je odstraňovat jednotlivě, klepnutím
na tlačítko Opravit problém, ■ nebo souhrnklepněte na nabídku Registry a ve spodní části
klepněte na tlačítko Hledej problémy. ■
Stejně jako v předchozím případě program
vyhledá neplatné nebo zastaralé zápisy v registrech a nabídne vám jejich bezpečné odstranění. Pokud chcete některý z vyhledaných problémů vyřadit se seznamu odstraněných, zrušte
jeho zatržítko v seznamu. Akci spustíte klepnutím
na tlačítko Opravit vybrané problémy. ■

ně prostřednictvím tlačítka Opravit všechny
problémy. Svou volbu potvrďte klepnutím na
tlačítko OK, v zobrazeném dialogu a vyčkejte,
než program dokončí vyčistění. Akci ukončíte
klepnutím na tlačítko Zavřít v závěrečném
dialogovém okně. ■

V dialogovém okně Chcete vytvořit zálohu
registrů? vždy zvolte možnost Ano. ■ Návrat

Obnova registrů ze zálohy
Přestože je čistění s programem CCleaner velmi
bezpečné, může se stát, že v případě odstranění některé součásti registrů nebude funkční
některá část systému nebo programu. Obnova
je naštěstí velmi snadná, otevřete složku, do
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vším optimalizovat operační systém. Program
zkontroluje neplatné zápisy v registru Windows
a nabídne vám jejich odstranění. V nabídce
Nástroje najdete rozhraní pro odinstalaci
programů, podobné jako ve správci Windows.
Poslední záložka Možnosti pak umožňuje dílčí
nastavení programu.

Co je Čistič
První a nejzajímavější skupinou je
Čistič, který nabízí
dvě záložky – Windows a Aplikace,
dále dělené do
několika kategorií.
Čistič vyhledává
zbytečné položky
na pevném disku
a poté nabízí jejich
odstranění. Pomocí
voleb můžete určit,
které položky budou prohledávány.
Nabízí se skupiny
Internet Explorer,
Windows Explorer
(tedy souborový
manažer Průzkumník), Systém
a Pokročilé.
První tři kategorie Internet
Explorer, Windows
Explorer a Systém nepředstavují ve výchozím nastavení žádné nebezpečí, zvýšenou
opatrnost věnujte při aktivaci některé z voleb
v nabídce Pokročilé. Začátečníkům aktivaci
pokročilých voleb nedoporučujeme!
Nastavení čistění pro Internet Explorer ■
doporučujeme ponechat ve výchozím stavu.
Program se postará především o odstranění
nepotřebných, dočasných souborů a zrychlí
tak chod internetového prohlížeče. Pokud své
oblíbené stránky vybíráte z historie prohlížeče,

zrušte zatržítka u položek Historie a Posledně
navštívené adresy.
Podobně jako u prohlížeče je žádoucí
odstraňovat i historii a nepotřebné soubory
v nabídkách Windows Explorer a systémových
souborů. Výchozí nastavení není nutné měnit.
Nabídka Pokročilé ■ je výchozím nastavením
deaktivovaná. Pokud chcete některou z voleb
aktivovat, měli byste vědět, co a proč děláte.
Zde je základní popis jednotlivých funkcí:
Old Prefetch data – Prefetcher je součást
Windows XP a Vista, která urychluje start
Windows a zkracuje čas potřebný pro spuštění často používaných programů. Ve Windows
Vista najdete jeho vylepšenou verzi. Windows složku Prefetch automaticky kontrolují
a její ruční čištění od starých souborů je proto
nadbytečné.
Menu Order Cache – vymaže seřazení
programů v nabídce Start.
Velikost okna/Location Cache – vymaže
nastavení zobrazení okna v Průzkumníku
Windows (zobrazování podrobností, miniatur
atp.)
Tray Notiﬁcations Cache – vymaže nastavení systémové lišty (u hodin).
User Assist History – odstraní seznam
nejpoužívanějších programů v nabídce Start.
IIS Log soubory – Internet Information
Services (IIS), nastavení pro FTP , SMTP ,
HTTP, HTTPS.
Hotﬁx Uninstallers – zálohy nahrazených
souborů po aktualizaci systému. Přestože
je mnozí z uživatelů odstraňují, nelze tento
postup považovat za bezpečný.

!

Pro standardní čistění
pomocí CCleaneru
nejsou Pokročilé volby podstatné
a nedoporučujeme je začátečníkům používat.
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Uživatelská příručka CCleaner
Kromě součástí operačního systému Windows vyčistí CCleaner i složky a soubory nainstalovaných programů.
Jejich přehled najdete
v záložce Aplikace.
■ V seznamu budou
uvedeny všechny
programy, o jejichž
údržbu se program
stará – kancelářské
a multimediální
programy, internetové
prohlížeče a podobně. Obvykle je již ve
výchozím nastavení
aktivována jejich údržba a není nutné toto
nastavení měnit.

Co nabízí Registry
Kategorie pojmenovaná Registry slouží ke
kontrole registru Windows a jeho optimalizaci. Registr je jakási hierarchicky uspořádaná
databáze, která obsahuje například proﬁly
jednotlivých uživatelů, seznam a nastavení nainstalovaných programů, typy dokumentů, které
mohou jednotlivé aplikace vytvářet, nastavení
vlastností složek a mnoho dalšího. Registr je
DNA operačního systému a zásah do něj je
vždy vážný.
Instalací nebo odinstalací programů, s každou změnou nastavení dochází k zápisům do
této databáze a ta tak roste. Často pak obsahuje množství již neplatných zápisů (například
po odinstalovaném programu) a zpomaluje
tak běh počítače. Registr je proto vhodné čistit.
Ruční čistění registrů je poměrně komplikované a časově náročné, navíc hrozí poškození
operačního systému nežádoucím zásahem.
CCleaner tuto práci udělá za vás.
V nabídce čištění registru je kontrolováno
několik položek – chybějící knihovny DLL,
nepoužívané přípony souborů, cesty k programům a souborům s písmy, nápovědy, instalátory
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souborů k vymazání a odhad celkové velikosti
odstraněných souborů. ■

atd. Program zahrnuje jen bezpečné opravy,
a proto čistění registrů pomocí CCleaneru je
poměrně bezpečné. ■

Možnosti nastavení
Nástroje
Nabídka Nástroje nabízí možnost odinstalace, smazání, nebo přejmenování nainstalovaných programů. Rozhraní je podobné jako ve
správci Windows. ■ Druhá záložka Start pak

Poslední skupinou je nabídka Nastavení, ■
která umožňuje dílčí úpravy a nastavení chování
programu. Můžete zde zvolit preferovaný jazyk
programu, nebo v seznamech Zahrnout a Vynechat ručně upravit složky, o jejichž údržbu se
má nebo nemá CCleaner starat.

Jak čistit počítač
Čistění s programem CCleaner je rychlé,
bezpečné a efektivní. Nevyžaduje žádná speciﬁcká nastavení a zvládne ho opravdu každý.
Spusťte program CCleaner a v základním
rozhraní přejděte do nabídky Čistič. Klepněte
na tlačítko Analyzovat ■ ve spodní části okna.

Klepněte na tlačítko Spustit Cleaner ■ vpravo
dole. V informačním okně volbu potvrďte
tlačítkem OK, program vás sice informuje, že
vybrané soubory budou nevratně odstraněny,
ale v žádném případě se nejedná o dokumenty nebo obrázky. Bez obav proto soubory
odstraňte.
Výsledek čistění se zobrazí v podobném pře-

zobrazí programy, které jsou automaticky
spouštěny se startem operačního systému. ■

hledu jako v případě kontroly. ■ CCleaner čistí
současně záložku Windows i Aplikace a není
proto třeba spouštět kontrolu opakovaně.
Program provede kontrolu souborů, které je
možné bezpečně odstranit. Průběh kontroly
můžete sledovat na stupnici v horní části okna.
Po dokončení analýzy se zobrazí přehled

Vyčistění registrů
Na rozdíl od běžných souborů je čistění
registrů citlivým zásahem do systému. Akci proto
provádějte s rozmyslem. V rozhraní programu
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než program dokončí vyčistění. Akci ukončíte
klepnutím na tlačítko Zavřít v závěrečném
dialogovém okně. ■

V dialogovém okně Chcete vytvořit zálohu
registrů? vždy zvolte možnost Ano. ■ Návrat

Obnova registrů ze zálohy
Přestože je čistění s programem CCleaner velmi
bezpečné, může se stát, že v případě odstranění některé součásti registrů nebude funkční
některá část systému nebo programu. Obnova
je naštěstí velmi snadná, otevřete složku, do
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vším optimalizovat operační systém. Program
zkontroluje neplatné zápisy v registru Windows
a nabídne vám jejich odstranění. V nabídce
Nástroje najdete rozhraní pro odinstalaci
programů, podobné jako ve správci Windows.
Poslední záložka Možnosti pak umožňuje dílčí
nastavení programu.

Co je Čistič
První a nejzajímavější skupinou je
Čistič, který nabízí
dvě záložky – Windows a Aplikace,
dále dělené do
několika kategorií.
Čistič vyhledává
zbytečné položky
na pevném disku
a poté nabízí jejich
odstranění. Pomocí
voleb můžete určit,
které položky budou prohledávány.
Nabízí se skupiny
Internet Explorer,
Windows Explorer
(tedy souborový
manažer Průzkumník), Systém
a Pokročilé.
První tři kategorie Internet
Explorer, Windows
Explorer a Systém nepředstavují ve výchozím nastavení žádné nebezpečí, zvýšenou
opatrnost věnujte při aktivaci některé z voleb
v nabídce Pokročilé. Začátečníkům aktivaci
pokročilých voleb nedoporučujeme!
Nastavení čistění pro Internet Explorer ■
doporučujeme ponechat ve výchozím stavu.
Program se postará především o odstranění
nepotřebných, dočasných souborů a zrychlí
tak chod internetového prohlížeče. Pokud své
oblíbené stránky vybíráte z historie prohlížeče,

zrušte zatržítka u položek Historie a Posledně
navštívené adresy.
Podobně jako u prohlížeče je žádoucí
odstraňovat i historii a nepotřebné soubory
v nabídkách Windows Explorer a systémových
souborů. Výchozí nastavení není nutné měnit.
Nabídka Pokročilé ■ je výchozím nastavením
deaktivovaná. Pokud chcete některou z voleb
aktivovat, měli byste vědět, co a proč děláte.
Zde je základní popis jednotlivých funkcí:
Old Prefetch data – Prefetcher je součást
Windows XP a Vista, která urychluje start
Windows a zkracuje čas potřebný pro spuštění často používaných programů. Ve Windows
Vista najdete jeho vylepšenou verzi. Windows složku Prefetch automaticky kontrolují
a její ruční čištění od starých souborů je proto
nadbytečné.
Menu Order Cache – vymaže seřazení
programů v nabídce Start.
Velikost okna/Location Cache – vymaže
nastavení zobrazení okna v Průzkumníku
Windows (zobrazování podrobností, miniatur
atp.)
Tray Notiﬁcations Cache – vymaže nastavení systémové lišty (u hodin).
User Assist History – odstraní seznam
nejpoužívanějších programů v nabídce Start.
IIS Log soubory – Internet Information
Services (IIS), nastavení pro FTP , SMTP ,
HTTP, HTTPS.
Hotﬁx Uninstallers – zálohy nahrazených
souborů po aktualizaci systému. Přestože
je mnozí z uživatelů odstraňují, nelze tento
postup považovat za bezpečný.

!

Pro standardní čistění
pomocí CCleaneru
nejsou Pokročilé volby podstatné
a nedoporučujeme je začátečníkům používat.
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Uživatelská příručka CCleaner
Instalace programu
Nejnovější verzi programu CCleaner najdete
na aktuálním CD JNP 1/09 v sekci Programy.
Instalace je velmi jednoduchá, navíc je kompletně v češtině (slovenštině) a zvládne ji i naprostý
začátečník.
Vložte CD 1/09 do mechaniky a po automatickém spuštění menu zvolte nabídku Programy.
V seznamu vyberte CCleaner 2 a klepnutím na

Program CCleaner se automaticky instaluje do obvyklé složky programů v počítači
(Program Files) a pokud nemusíte, jeho umístění
neměňte. Pokračujte prostřednictvím tlačítka
Další.
V okně možnosti instalace lze zvolit, zda
má být vytvořen zástupce rychlého spuštění na
ploše a v nabídce Start a doplňkové volby pro
místní nabídku Koše. Tyto volby doporučujeme
ponechat zatržené.
Volbu Add CCleaner Yahoo! Toolbar vám
naopak doporučujeme zrušit. ■ Toto nastavení

které jste si uložili zálohu registrů. Poklepáním
na soubor s odpovídající zálohou zobrazíte
dialogové okno Editoru registrů – Chcete
přidat informace do registru? Klepnutím na

tlačítko Ano ■ vrátíte stav registrů do doby před
úpravami.

podobný průvodci jeho nainstalováním. Následujte průvodce, který bude pro různé programy
odlišný, a program odstraňte.
Volba Přejmenovat slouží pouze k vaší
orientaci v přehledu nainstalovaných programů.
Postup je stejný jako v předchozím případě, po
označení programu klepněte na tlačítko Přejmenovat a do nově zobrazeného okna vepište
nový název programu. Tento postup nemá na
funkci programu žádný vliv.
Možnost Vymazat je poněkud zavádějící.
Program totiž pouze odstraní odinstalační zápis
z registrů a z přehledu nainstalovaných programů. Neodstraní ale nainstalovaný program
samotný, a ten tak bude nadále funkční. ■ Tuto

Jak často čistit?

tlačítko Otevřít ■ spusťte jeho instalaci.
Prvním krokem instalace je výběr jazyka,
ponechejte
volbu cesky,
■ případně
pomocí roletky
vyberte preferovaný jazyk,
k dispozici je 35 jazykových verzí. Pokračujte
klepnutím na tlačítko OK.
Průvodce instalací nebude vyžadovat žádná
speciﬁcká nastavení, v úvodním okně pokračujte
klepnutím na tlačítko Další a v následujícím kroku
potvrďte
svůj souhlas
s licenčním
ujednáním
klepnutím na
tlačítko Souhlasím. ■

přidá do vašeho internetového prohlížeče doplňkovou vyhledávací lištu. Klepněte na tlačítko
Instalovat. Průvodce nyní dokončí instalaci.

Orientace v programu
Rozhraní programu je rozděleno do čtyř
základních skupin: Čistič, Registry, Nástroje
a Možnosti.
Čistič ■ slouží, jak jeho název napovídá,

k odstranění převážně nepotřebných souborů
z počítače. Záložka Registry umožňuje přede-
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Tak často, jak je potřebné. Obecně lze říci,
že po každé větší odinstalaci, zejména u velkých balíků typu Nero a podobně. Pokud
do počítače instalujte množství zkušebních
programů, pak lze doporučit čistění 1× za
měsíc, nebo v případě, že váš počítač není
v takové kondici, v jaké býval. Taktéž po
zjištění a odstranění virové nákazy je vhodné
„projet“ počítač CCleanerem a pořádně jej
vyčistit. Častější použití (například denně)
není nejen účelné, ale ani vhodné.

Jak se zbavit programu

volbu je vhodné použít u těch programů, které
i po odinstalování zůstávají v přehledu nainstalovaných programů a nelze je jinak odstranit.

Program, který již nepoužíváte, je dobré
z počítače odstranit. Odstranění však nespočívá
v jeho prostém smazání (jako například smazání dokumentu nebo nechtěné fotograﬁe).
Je nutné jej odinstalovat. To můžete provést
buď ve správci Windows (Start | Ovládací panely | Přidat nebo odebrat programy) nebo prostřednictvím CCleaneru.
Nabídku odinstalace programů najdete
pod záložkou Nástroje. Vybraný program,
který chcete z počítače odstranit, označte
klepnutím na jeho název a pokračujte prostřednictvím tlačítka Spustit odinstalování. ■
Spustí se průvodce odinstalací programu,
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Uživatelská příručka CCleaner
Automaticky spouštěné programy
Velmi praktickou je v CCleaneru možnost deaktivování nebo odstranění automaticky spouštěných
programů. Množství programů je během instalace
nastaveno tak, aby se automaticky spouštěly se
startem operačního systému. To je obvykle nejen
zbytečné, ale v některých případech vyloženě
nežádoucí, neboť zbytečně spuštěné programy
ubírají počítači na jeho výkonu.
Přehled automaticky spouštěných programů
najdete v nabídce Start. Při vypínání automaticky spouštěných programů si počínejte velmi
opatrně. Mezi automaticky spouštěné programy
bezesporu patří
například antivirové programy
a systémové
soubory, ty v žádném případě
nevypínejte!

Základní představu k čemu vybraná aplikace
slouží, hledejte ve sloupci Soubor. ■ Pozornost
věnujte programům, jejichž cesta je označena
C:\Program Files\Název programu. Vybraný
program můžete Deaktivovat, nebo rovnou
Smazat. Doporučujeme vám používat nejprve
možnost deaktivovat a teprve po ověření
správné funkce všech běžně používaných
programů deaktivované programy smazat. Pro
deaktivaci nebo smazání program označte
klepnutím a zvolte požadovanou činnost pomocí tlačítka. ■

Zrychlete
a vyčistěte počítač
CCleaner je skvělý program určený pro snadné
odstranění nepotřebných souborů z počítače.
Zároveň dokáže výrazně zrychlit chod počítače
smazáním zastaralých zápisů v registrech
Windows. CCleaner je kompletně počeštěný
a skvělá je i jeho cena, je totiž zcela zdarma.

Připravil: Josef Přikryl

Postup složení příručky
X Vytrhněte
Y Sklopte

prostřední dvoulist [

dvoulist k sobě

Z Ustřihněte

Y
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