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4
APLIKACJE
KAFELKOWE
I KLASYCZNE
PROGRAMY
OKIENKOWE
W

tym rozdziale nieco dokïadniej omówiÚ pracÚ z peïnoekranowymi programami napisanymi
w nowym standardzie Windows (tzw. Modern UI)
oraz z klasycznymi programami wyĂwietlanymi
w oknach (ang. windows). Okna reprezentujÈ uruchomione aplikacje, czyli logicznie zgrupowane
funkcje sïuĝÈce do… bardzo wielu róĝnych celów (gry, edycja dokumentów, obsïuga multimediów…). ZresztÈ, czy jakaĂ formalna definicja jest
istotna? Zamiast akademickich dyskusji proponujÚ przejĂÊ do zajÚÊ praktycznych i po prostu
poklikaÊ po ekranie!
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W dalszej czÚĂci rozdziaïu omówiÚ podstawowe czynnoĂci, jakie moĝna wykonywaÊ podczas pracy z programami Windowsa.
OpiszÚ równieĝ tzw. wielozadaniowoĂÊ (czyli moĝliwoĂÊ pracy z wieloma programami jednoczeĂnie) oraz poprawny (bezpieczny dla naszych danych) sposób
koñczenia pracy komputera.
Zanim przejdziesz do dalszej lektury rozdziaïu, przypomnij sobie metody uruchamiania aplikacji:
Q Poprzez wyszukiwanie rÚczne ikony lub kafelka programu (np. w menu Start).
Q Za pomocÈ wyszukiwarki uruchamianej przyciskiem

(zacznij pisaÊ
fragment nazwy programu niejako „w powietrzu”) albo skrótem
klawiszowym

+Q (zadziaïa takĝe przycisk

na pasku zadañ).

Przejděmy teraz do bardziej szczegóïowego omówienia zasad uruchamiania i obsïugi aplikacji w systemie Windows 10.

Programy (aplikacje) „kafelkowe”
W ostatnich odsïonach Windowsa moĝna spotkaÊ dwa rodzaje aplikacji: wielkoekranowe, napisane specjalnie dla systemów Windows 8, 8.1 i 10, oraz klasyczne
programy okienkowe. Te pierwsze nazwijmy dla uproszczenia „kafelkowymi”.
Nowoczesne aplikacje kafelkowe zazwyczaj po ich uruchomieniu zajmujÈ caïy
ekran. PiszÚ celowo „zazwyczaj”, gdyĝ w Windows 10 aplikacja kafelkowa moĝe
dziaïaÊ takĝe w trybie okienkowym, jeĂli w systemie nie zostaï wïÈczony tzw.
tryb tabletowy (a ten domyĂlnie nie jest aktywny, gdyĝ jako tryb zoptymalizowany
dla urzÈdzeñ wyposaĝonych w ekran dotykowy nie dotyczy zbyt wielu komputerów — ekrany dotykowe ciÈgle nie zyskaïy zbyt wielkiej popularnoĂci). W jaki
sposób moĝemy przeïÈczaÊ siÚ pomiÚdzy trybem okienkowym (klasycznym) i tabletowym? Otóĝ w tym celu musimy wejĂÊ do tzw. Centrum akcji, które wïÈczysz, klikajÈc ikonÚ , widocznÈ na pasku systemowym (w prawym dolnym
rogu ekranu), albo skrótem
+A. Na dole panelu Centrum akcji znajdziesz
odpowiedni przycisk — aby uzyskaÊ wiÚcej informacji na temat trybów pracy
Windows 10, zajrzyj do rozdziaïu 9. W tym rozdziale skoncentrujÚ siÚ gïównie
na opisie trybu okienkowego aplikacji kafelkowych, gdyĝ zasadniczo niewiele
zmienia, czy dookoïa obszaru aplikacji widaÊ obramowanie z charakterystycznym przyciskiem , czy nie, prawda?
Zaïóĝmy dalej, ĝe nie pracujemy w trybie tabletowym.
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Uruchom teraz (kliknij lub dotknij, jeĂli korzystasz z ekranu dotykowego) dla
przykïadu kafelek Pogoda na ekranie startowym, wywoïywanym wciĂniÚciem
klawisza Windows lub przycisku Start ( ). JeĂli komputer jest podïÈczony do
Internetu, to po kilku sekundach ekran wypeïni siÚ prognozÈ pogody dla Twojej
lokalizacji (rysunek 4.1 pokazuje fragment ekranu startowego tuĝ przed klikniÚciem kafelka Pogoda).

Rysunek 4.1.

Przykïadowa aplikacja „kafelkowa”

Aplikacje kafelkowe sÈ bardzo intuicyjne w obsïudze.
Q JeĂli aplikacja zawiera wiele ekranów (widoków), to nawigacja pomiÚdzy

nimi jest moĝliwa poprzez naciskanie przycisków nawigacyjnych (m o).
W ramach pojedynczego ekranu przewijanie jego zawartoĂci moĝliwe
jest poprzez krÚcenie kóïkiem myszy lub chwytanie i przesuwanie
pionowej belki widniejÈcej z prawej strony ekranu. OczywiĂcie, jeĂli
uĝywasz ekranu dotykowego, moĝesz po prostu przeciÈgnÈÊ palcem po
ekranie w lewo lub w prawo!
Q ZamkniÚcie aplikacji kafelkowej jest moĝliwe przez skrót Alt+F4 albo

klikniÚcie przycisku . W trybie tabletowym moĝesz kliknÈÊ myszÈ na
górnej krawÚdzi ekranu i przeciÈgnÈÊ aplikacjÚ do jego dolnej krawÚdzi,
co spowoduje jej zamkniÚcie.
Q Aplikacje kafelkowe czÚsto zawierajÈ przycisk koïa zÚbatego (

),
czyli Ustawienia. Zobaczysz ewentualne dodatkowe opcje konfiguracyjne
dotyczÈce wybranej aplikacji (np. styl okien, wïÈczanie lub wyïÈczanie
pewnych funkcji — zob. rysunek 4.2).
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Rysunek 4.2.
Opcje
i ustawienia
aplikacji
kafelkowej

Programy „kafelkowe” sÈ bardzo proste w obsïudze i nikt nie powinien mieÊ z nimi
kïopotów. Zejděmy jednak z kafelków na pulpit i sprawděmy, czy tak samo proste w obsïudze sÈ klasyczne okienkowe programy, niektóre napisane wiele lat
temu dla starszych wersji Windowsa i dziaïajÈce równie dobrze w nowym
systemie.

Klasyczne programy okienkowe
WiÚkszoĂÊ programów dostarczanych z Windowsem i pisanych dla tego systemu
ciÈgle prezentuje siÚ klasycznie, w formie aplikacji okienkowych, np. edytor
WordPad, który poznaliĂmy w poprzednim rozdziale, nie mówiÈc juĝ o tysiÈcach aplikacji stworzonych przed pojawieniem siÚ najnowszych wersji Windowsa. W zwiÈzku z tym w bieĝÈcym rozdziale opiszÚ szczegóïowo klasyczne
programy okienkowe.
Zaczniemy od prostego Êwiczenia: wyĂwietl na ekranie pulpit, np. uĝywajÈc skrótu
+D (przytrzymujÈc wciĂniÚty klawisz Windows
, naciĂnij klawisz D). Spróbuj nastÚpnie znaleěÊ na pulpicie wizerunek kosza.

Taki obrazek to ikona, czyli symbol graficzny programu, okna lub zasobu (np.
biblioteki z dokumentami). Niektóre programy sÈ dostarczane juĝ z systemem
operacyjnym (np. Eksplorator plików, Microsoft Edge, WordPad), a inne —
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instalowane przez uĝytkownika w trakcie eksploatacji komputera (np. gry, programy antywirusowe).
Wskaĝ teraz ikonÚ Kosz lewym klawiszem myszy i naciĂnij raz klawisz Enter
(obsïugÚ myszy i klawiatury wyjaĂniïem w poprzednim rozdziale). Na ekranie
pojawi siÚ znane nam juĝ okno programu Kosz (pokazaïem je na rysunku 3.3
w poprzednim rozdziale). W czym ten „twór” przypomina okno? Nie jest to na
szczÚĂcie termin, który znacznie odbiega od swojego pierwotnego znaczenia
w Ăwiecie rzeczywistym — przez okno moĝna gdzieĂ zajrzeÊ, moĝna je zamknÈÊ.
Okno w systemie Windows w wiÚkszoĂci przypadków jest osobnym programem,
czyli specjalnym moduïem rozszerzajÈcym moĝliwoĂci systemu. Windows skïada
siÚ z wielu programów (np. Kosza, przeglÈdarki Microsoft Edge czy Kalkulatora),
a podstawowa obsïuga ich wszystkich jest podobna. To, czego nauczysz siÚ na
przykïadzie programu Kosz, bÚdzie w duĝej mierze dotyczyïo kaĝdego innego
programu w systemie Windows. OczywiĂcie, cechy wspólne dotyczÈ typowych
czynnoĂci, takich jak otwieranie, zamykanie czy przesuwanie, a nie funkcji,
do których programy te zostaïy stworzone (np. program do rysowania ma
funkcje, których nie ma przeglÈdarka internetowa). W naszym przypadku zadaniem programu Kosz jest odzyskiwanie przypadkowo usuniÚtych dokumentów (do tego bardzo waĝnego tematu wrócÚ jeszcze w kolejnych rozdziaïach).
Co moĝna zrobiÊ z kaĝdym programem, tzn. z jego oknem? Podstawowe czynnoĂci, jakie moĝna wykonaÊ z oknem, opisaïem juĝ na poczÈtku poprzedniego
rozdziaïu, przy okazji omawiania funkcji myszy komputerowej:
powiÚksza
okno, przywraca je z powiÚkszenia do poprzedniego rozmiaru, (podkreĂlenie)
pomniejsza okno i „zrzuca” je na dóï ekranu, na pasek zadañ, a
ostatecznie
zamyka okno programu.

Przyciski ekranowe majÈ niestety tÚ wadÚ, ĝe trzeba
w nie wycelowaÊ, przesuwajÈc mysz lub dotykajÈc gïadzika
w laptopie, i dopiero wtedy naleĝy nacisnÈÊ klawisze. JeĂli
uĝywanie myszy sprawia Ci ciÈgle pewnÈ trudnoĂÊ, to spróbuj
nauczyÊ siÚ uĝywania skrótów klawiaturowych, które opisujÚ
w ksiÈĝce!
Uruchom teraz program Notatnik. Jak pamiÚtasz, jego ikona nie jest dostÚpna
na pulpicie ani na ekranie startowym, ale moĝesz jÈ wyszukaÊ, wykorzystujÈc
sprytny sposób z pomocÈ klawisza Windows ( ): naciĂnij go raz i zacznij pisaÊ
sïowo „nota”, a gdy na liĂcie zobaczysz ikonÚ
klawiszem myszy.

— kliknij jÈ lewym
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Gdy zobaczysz na ekranie program Notatnik, wypróbuj nastÚpujÈcÈ sztuczkÚ:
naciĂnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt (znajdziesz go w lewym dolnym rogu
klawiatury) i spacjÚ (dïugi poziomy klawisz na dole klawiatury). Zobaczysz wówczas tzw. menu systemowe okna, które zawiera zazwyczaj przynajmniej opcje
Minimalizuj (to samo co
[podkreĂlenie]) i Zamknij (to samo co ).
Wybór polecenia Maksymalizuj polega na czterokrotnym naciĂniÚciu na klawiaturze strzaïki w dóï i potwierdzeniu klawiszem Enter. Zamiast klikaÊ przycisk ,
moĝesz takĝe uĝyÊ skrótu klawiszowego Alt+F4 (wciĂnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt oraz naciĂnij klawisz funkcyjny F4). Opisane powyĝej funkcje ilustruje
rysunek 4.3.

Rysunek 4.3.
Podstawowe
funkcje okna
programu

Sprawdě te informacje sam, klikajÈc przyciski okna programów Kosz lub Notatnik.
Powodzenia!

Zmiana rozmiaru i pozycji okna programu
Okno programu nie zawsze ma wïaĂciwy (optymalny) rozmiar na ekranie. Na
szczÚĂcie, system Windows pozwala na ïatwe regulowanie nie tylko pozycji, ale
równieĝ rozmiaru okna.
Aby zmieniÊ rozmiar okna, przesuñ wskaěnik myszy w pobliĝe jego brzegu lub
,
lub . Gdy kursor juĝ zmieni ksztaït,
rogu, tak aby przybraï ksztaït ,
przytrzymaj wciĂniÚty lewy klawisz myszy i zwyczajnie przesuñ, a nastÚpnie
puĂÊ wskaěnik w wybranym miejscu. Okno zmieni swój rozmiar zaleĝnie od wybranego kierunku (moĝesz je dowolnie powiÚkszaÊ lub zmniejszaÊ).
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W podobny sposób moĝna okno przesuwaÊ. Wystarczy tylko naprowadziÊ wskaěnik myszy na pasek tytuïowy (w obrÚbie tekstu tytuïu — jest to tzw. belka tytuïowa), przytrzymaÊ wciĂniÚty lewy klawisz myszy i przesunÈÊ okno (rysunek 4.4).

Rysunek 4.4.
Zmiana
rozmiaru okna

Kursory
i , które pojawiajÈ siÚ przy naroĝnikach okna, dziaïajÈ na dwa wymiary jednoczeĂnie, czyli sïuĝÈ do równoczesnego rozciÈgania lub zwÚĝania w pionie
i w poziomie.

Przesuwanie zawartoĂci okna
Nie zawsze wielkoĂÊ okna programu jest tak dobrana, by moĝna byïo zobaczyÊ
zawarty w nim dokument w caïoĂci. Niejednokrotnie nawet przycisk powiÚkszania na caïy ekran ( ) nie powoduje pokazania caïoĂci dokumentu. Na szczÚĂcie,
twórcy systemu okienkowego Windows przewidzieli takÈ sytuacjÚ i program,
którego dokument nie mieĂci siÚ w oknie, wyĂwietla na jego brzegach specjalne
suwaki, pozwalajÈce przesuwaÊ jego zawartoĂÊ w pionie i poziomie.
Przykïad takiego dokumentu znajduje siÚ na rysunku 4.5.

Rysunek 4.5.
Przesuwanie
zawartoĂci okna
za pomocÈ
suwaków
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Suwaki widoczne na ekranie peïniÈ specjalne funkcje. Spróbuj je kliknÈÊ i sprawdě,
jak reaguje dokument znajdujÈcy siÚ w oknie programu (tabela 4.1).

Tabela 4.1.
Przycisk

Suwaki sïuĝÈce do przesuwania zawartoĂci okna wzglÚdem jego
marginesów
Przesuwa zawartoĂÊ okna
w prawo
w lewo
w dóï
w górÚ

Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe dziaïanie przycisków suwaka jest trochÚ nielogiczne:
klikasz lewy trójkÈcik — dokument przesuwa siÚ w prawo. DoĂÊ ïatwo siÚ z tym
pogodziÊ, jeĂli wyobrazisz sobie, ĝe to nie dokument siÚ przesuwa, ale Ty — jako
obserwator.

Oprócz przesuwania zawartoĂci ekranu za pomocÈ trójkÈcików
moĝna teĝ „chwyciÊ” myszkÈ ruchomÈ belkÚ suwaka (na rysunku
jest wskazana dolna belka) i trzymajÈc przyciĂniÚty klawisz
myszki, znacznie szybciej przesuwaÊ zawartoĂÊ dokumentu
w obrÚbie okna. Brak belek oznacza, ĝe caïa treĂÊ mieĂci siÚ
w oknie. Moĝesz takĝe kliknÈÊ pustÈ przestrzeñ pomiÚdzy
suwakiem a belkÈ suwaka, aby wymusiÊ „skok” w obrÚbie
dokumentu (rysunek 4.5).

WielozadaniowoĂÊ systemu Windows
Wiesz juĝ, co to jest program w systemie Windows — twór w ksztaïcie okna,
umoĝliwiajÈcy rysowanie, pisanie i inne czynnoĂci. System Windows pozwala
zatem na wykonywanie róĝnych zadañ i na dodatek umoĝliwia pracÚ z wieloma
programami jednoczeĂnie, dziÚki tzw. wielozadaniowoĂci. System zarzÈdza otwartymi (uruchomionymi) programami i kontroluje ich pracÚ tak, aby nie byïo ĝadnych
konfliktów dostÚpu.
Windows pozwala na bardzo ïatwe uĝywanie wielozadaniowoĂci, co opiszÚ w dalszych podrozdziaïach.
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WielozadaniowoĂÊ i aplikacje „kafelkowe”
Wykonaj teraz maïy eksperyment, zresztÈ bardzo prosty. Uruchom kilka programów, klikajÈc ich ikony, np. Microsoft Edge, WiadomoĂci, Mapy. Moĝesz teĝ uruchomiÊ z pulpitu program Kosz
. Zaraz, zaraz… Okno kolejnego programu
zakrywa program poprzedni, który gdzieĂ nam znika, i musimy znowu wywoïaÊ
ekran startowy, aby uruchomiÊ nastÚpny program… Na szczÚĂcie, nie jest tak ěle:
raz uruchomione programy sÈ caïy czas dostÚpne „w tle”. Aby je zobaczyÊ,
znajdě i kliknij na pasku zadañ ikonÚ
(Widok zadañ) lub skrót
+Tab —
wyĂwietlÈ siÚ miniaturki programów, na które moĝna siÚ przeïÈczyÊ, klikajÈc
jednÈ z nich (rysunek 4.6, górna czÚĂÊ). Moĝesz takĝe przesuwaÊ siÚ pomiÚdzy
miniaturkami, uĝywajÈc klawiszy strzaïkowych, a otwarcie podĂwietlonej miniaturki klawiszem Enter spowoduje przejĂcie do niej. Podczas przesuwania wskaěnika myszy nad miniaturkÈ moĝesz równieĝ kliknÈÊ w , aby zamknÈÊ wybrany
program.

Rysunek 4.6.

Nawigacja pomiÚdzy otwartymi aplikacjami

To samo, co zrobiïeĂ przy uĝyciu myszy, moĝna ïatwo wykonaÊ, uĝywajÈc skrótów
klawiaturowych.
UĝywajÈc ekranu dotykowego, równieĝ moĝna siÚ przeïÈczaÊ miÚdzy aplikacjami.
Aby przejĂÊ do nastÚpnej aplikacji, szybko przesuñ palcem do Ărodka od lewej
krawÚdzi. JeĂli chcesz wyĂwietliÊ listÚ ostatnio uĝywanych aplikacji, chwyÊ lewÈ
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krawÚdě ekranu, szybko przesuñ palcem nieco w prawo i, nie odrywajÈc palca,
z powrotem przesuñ nim ku lewej krawÚdzi. Gdy zobaczysz panel z dziaïajÈcymi w tle aplikacjami, wybierz tÚ, do której chcesz siÚ przeïÈczyÊ.
Moĝesz teĝ chwyciÊ aplikacjÚ i niejako „przypiÈÊ” jÈ do ekranu, obok innej aplikacji
kafelkowej — ekran podzieli siÚ na dwa panele, których szerokoĂÊ moĝesz ïatwo regulowaÊ, przeciÈgajÈc ĂrodkowÈ belkÚ rozdzielajÈcÈ w lewo bÈdě w prawo.

Skrót Alt+Tab w Windows 10 takĝe dziaïa!
W Windows 10 omówiona wczeĂniej funkcja Widok zadañ (ikona
lub skrót
+Tab) obsïuguje zarówno programy kafelkowe (Modern UI), jak i klasyczne
(okienkowe). Podobnie jak w poprzednich wersjach Windowsa, dziaïajÈ takĝe
klasyczne skróty, które moĝna wykorzystywaÊ we wszystkich rodzajach programów (rysunek 4.6, dolna czÚĂÊ).
Q Alt+Tab pozwala przeïÈczaÊ siÚ pomiÚdzy uruchomionymi programami.

Przytrzymaj wciĂniÚty lewy klawisz Alt i nawiguj pomiÚdzy uruchomionymi
w tle programami, naciskajÈc Tab — moĝesz uĝyÊ np. palca wskazujÈcego.
Podobnie dziaïa kombinacja Shift+lewy Alt+Tab, ale biaïa obwódka
przesuwa siÚ w lewo, a nie w prawo.
Q Podczas nawigacji w centrum ekranu pojawi siÚ pasek z miniaturkami

aktywnych programów. Kaĝde kolejne naciĂniÚcie klawisza Tab spowoduje
„wskazanie” kolejnej aplikacji (biaïa obwódka), a zwolnienie klawiszy
spowoduje przeïÈczenie siÚ do niej.
PrzeïÈczanie siÚ miÚdzy otwartymi i dziaïajÈcymi w tle programami jest bardzo
uĝytecznÈ cechÈ systemu, gdyĝ moĝesz równolegle wykonywaÊ wiele zadañ, np.
pisaÊ list, a gdy Ci siÚ to znudzi, przeïÈczyÊ siÚ na grÚ Saper. Na tym wïaĂnie polega wielozadaniowoĂÊ systemu Windows. Cecha ta, w poïÈczeniu z operacjami
kopiowania i wklejania (o nich napiszÚ w rozdziale 6.), sprawia, ĝe moĝliwe jest
przenoszenie fragmentów dokumentu lub grafiki pomiÚdzy aplikacjami!
Aby skutecznie poruszaÊ siÚ w gÈszczu okien aplikacji systemu Windows, postaraj siÚ nabraÊ nawyku uĝywania kombinacji Alt+Tab lub
+Tab. PamiÚtaj teĝ
o skrócie
+D, który „zrzuca” otwarte okna na dóï, pozwalajÈc odsïoniÊ pulpit.

Uruchomienie kaĝdego kolejnego programu nieco spowalnia
dziaïanie komputera, wykorzystuje bowiem czÚĂÊ jego zasobów
(pamiÚÊ, obciÈĝenie jednostki centralnej), ale w nowych, szybkich
komputerach w zasadzie swobodnie moĝna pracowaÊ z kilkoma
programami jednoczeĂnie.
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Wirtualne pulpity, czyli jeszcze wiÚcej miejsca do pracy
W Windows 10 moĝliwe jest tworzenie swego rodzaju wirtualnych biurek, które grupujÈ zawarte w nich otwarte aplikacje i pozwalajÈ podzieliÊ pracÚ miÚdzy
nimi tak, aby w wygodny sposób przeïÈczaÊ siÚ np. miÚdzy biurkiem zawierajÈcym
aplikacje internetowe oraz biurkiem, w którym tworzysz dokumenty i masz pootwierane edytory.
Otwieranie takich wirtualnych przestrzeni jest bardzo proste:
Q Uĝyj skrótu

+Ctrl+D, aby dodaÊ nowy wirtualny pulpit. Zobaczysz
wówczas pusty pulpit, w którym moĝesz pootwieraÊ dowolne aplikacje.

Q Skrót

+Ctrl+F4 pozwala zamknÈÊ bieĝÈcy wirtualny pulpit.

Q Uĝyj

+Ctrl+klawisz strzaïkowy w lewo lub w prawo, aby przejĂÊ
do „sÈsiedniego” biurka i pracowaÊ z dostÚpnymi w nim aplikacjami.

Q Aby pokazaÊ wszystkie otwarte aplikacje i utworzone wirtualne pulpity,

uĝyj znanego Ci juĝ skrótu

+Tab.

Przykïad uĝycia funkcji wirtualnego pulpitu pokazujÚ na rysunku 4.7 — obwódkÈ zaznaczone sÈ 3 aplikacje widoczne wyïÈcznie na drugim pulpicie (efekt
uĝycia
+Tab).

Rysunek 4.7.

Wirtualne pulpity w Windows 10

PoÊwicz poznane w tym rozdziale techniki pracy z oknami programów.
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Zamykanie programu lub komputera
Aplikacje, które uruchamiamy w komputerze, zuĝywajÈ czÚĂÊ jego zasobów, analogicznie jak wïÈczenie klimatyzacji w samochodzie zmniejsza nieco jego moc i zwiÚksza zuĝycie paliwa. Warto zatem nabraÊ nawyku zamykania zbÚdnych programów.
Q Klasyczny program okienkowy zamkniesz, klikajÈc przycisk

widoczny

w prawym górnym rogu okna lub uĝywajÈc skrótu Alt+F4.
Q AplikacjÚ kafelkowÈ takĝe moĝesz zamknÈÊ, uĝywajÈc skrótu Alt+F4.

W trybie tabletowym taki program moĝesz takĝe chwyciÊ za górny
brzeg ekranu i przeciÈgnÈÊ go w dóï, przytrzymujÈc na dole ekranu,
aĝ zobaczysz, ĝe okienko siÚ „obróci”. W trybie tabletowym zwykïe
przeciÈgniÚcie aplikacji w dóï nie zamyka jej caïkowicie, ale niejako jÈ
„usypia”, aby byïa gotowa do szybkiego uruchomienia!
Q KaĝdÈ aplikacjÚ widocznÈ na pasku zadañ jako uruchomionÈ (poznasz to

po delikatnym „podkreĂleniu” pod ikonÈ aplikacji) moĝesz ïatwo zamknÈÊ,
klikajÈc prawym klawiszem myszy jej ikonÚ i wywoïujÈc z menu podrÚcznego
polecenie Zamknij okno. Aplikacja dziaïajÈca w tle jest oznaczona
niebieskim podkreĂleniem pod jej ikonÈ na pasku zadañ.
Poprawne zamykanie caïego systemu Windows jest tak waĝnym zagadnieniem,
ĝe postanowiïem mu poĂwiÚciÊ doĂÊ szeroki opis. Musisz bowiem wiedzieÊ, ĝe poprawne zakoñczenie pracy systemu Windows nie polega na wyïÈczeniu komputera za pomocÈ przycisku zasilania (ang. Power lub On/Off). System operacyjny
komputera naleĝy traktowaÊ jak ĝywy organizm, który wykonuje wiele róĝnych
czynnoĂci naraz. Przerwanie jego pracy przez brutalne odciÚcie zasilania moĝe nas
kosztowaÊ utratÚ utworzonego wïaĂnie dokumentu, a nawet spowodowaÊ uszkodzenie systemu (jako analogiÚ wyobraě sobie wyïÈczenie stacyjki w momencie, gdy
samochód znajduje siÚ w ruchu). System Windows oraz niektóre dobrze napisane programy co prawda dbajÈ o zapisywanie stanu pracy, ale co bÚdzie, jeĂli taka
automatyczna czynnoĂÊ z jakichĂ powodów zawiedzie? Przecieĝ nie zgïosisz reklamacji do producenta!
Aby poprawnie zamknÈÊ komputer, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: kliknij prawym klawiszem przycisk Start (znajdujÈcy siÚ w lewym dolnym rogu ekranu)
i wybierz polecenie Zamknij, widoczne w podmenu Zasilanie (rysunek 4.8, z lewej).
JeĂli wybierzesz opcjÚ Zamknij, komputer powinien sam siÚ wyïÈczyÊ. ByÊ moĝe
nie bÚdzie to natychmiastowe (np. zostanÈ wykryte otwarte dokumenty i komputer poprosi o zapisanie ich na dysku). Podczas zamykania komputer bÚdzie próbowaï wyïÈczyÊ wszystkie dziaïajÈce w tle aplikacje!
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Rysunek 4.8.
Prawidïowe
zamykanie
systemu Windows

Pozostaïe opcje poleceñ takĝe warto dobrze poznaÊ i stosowaÊ w razie potrzeby:
Q Uruchom ponownie — polecenie to jest przydatne, gdy z komputerem

zaczynajÈ siÚ dziaÊ dziwne rzeczy.
Q UĂpij — komputer przechodzi w stan niskiego poboru energii i jest caïy

czas wïÈczony. Ponowne naciĂniÚcie przycisku zasilania lub dowolnego
klawisza spowoduje bardzo szybkie uruchomienie — nie trzeba od nowa
otwieraÊ okien ani dokumentów.
Q Hibernacja — komputer zapisuje stan pracy (otwarte aplikacje i dokumenty)

i wyïÈcza siÚ.

JeĂli posiadasz komputer przenoĂny (laptop), to przed podróĝÈ
i wïoĝeniem go do walizki lub plecaka uĝyj opcji Zamknij, a nie
UĂpij, aby uniknÈÊ samoczynnego wïÈczenia siÚ i przegrzania
sprzÚtu! Samo zatrzaĂniÚcie pokrywy ekranu nie zamyka
jeszcze systemu!
JeĂli chcesz komputer zamknÈÊ, a nie uĂpiÊ, moĝesz takĝe dojĂÊ do tych samych
opcji za pomocÈ skrótu Alt+F4, uĝytego np. w obrÚbie biurka. W pewnym momencie zobaczysz okienko pokazane na rysunku 4.8 z prawej, gdzie moĝesz wybraÊ polecenie zamykania systemu.

CoĂ dziwnego staïo siÚ z programem
Bywa i tak, ĝe nagle w trakcie pracy program wyĂwietla symbol klepsydry

, czyli
prosi o cierpliwoĂÊ. Czekamy, czekamy, czekamy i… czekamy, czekamy, czekamy…
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Co jednak zrobiÊ, gdy czekanie zdaje siÚ nie mieÊ koñca — zazwyczaj oznacza,
ĝe program zupeïnie siÚ „zawiesiï”?
Na szczÚĂcie, moĝliwe jest wymuszenie zamkniÚcia programu, który przestaï dziaïaÊ. Wystarczy nacisnÈÊ kombinacjÚ trzech klawiszy: Ctrl+lewy Alt+Del. JeĂli powyĝsza sekwencja zostanie wywoïana poprawnie, komputer przejdzie na ekran
startowy z kilkoma opcjami, np.: Zablokuj, PrzeïÈcz uĝytkownika, Wyloguj i Menedĝer zadañ.

SekwencjÚ Ctrl+lewy Alt+Del naleĝy wywoïywaÊ w nastÚpujÈcy
sposób: najpierw wciskasz i przytrzymujesz klawisz Ctrl, potem
drugim palcem wciskasz i przytrzymujesz lewy Alt (w tym
momencie przytrzymujesz juĝ oba) i w koñcu naciskasz
jednokrotnie klawisz Del (np. palcem drugiej dïoni).
Wybierz to ostatnie polecenie, znajdě na liĂcie program, który sprawia kïopoty,
wskaĝ go myszÈ i kliknij przycisk Zakoñcz zadanie (rysunek 4.9).

Rysunek 4.9.
Zamykamy
niedziaïajÈcy program

W naszym przykïadzie zasymulowaïem nieprawidïowe funkcjonowanie programu Microsoft Word — zob. napis Brak odpowiedzi.
Niektóre programy mogÈ czasami wykonaÊ coĂ, czego nie akceptuje Windows,
który w celu ochrony swoich zasobów systemowych moĝe je wówczas zamknÈÊ.
Gdy na ekranie monitora pojawi siÚ komunikat: Program wykonaï nieprawidïowÈ
operacjÚ i nastÈpi jego zamkniÚcie. JeĂli problem bÚdzie siÚ powtarzaï, skontaktuj
siÚ ze sprzedawcÈ, nie mamy wielkiego wyboru i zazwyczaj obserwujemy brutalne
zakoñczenie pracy programu, czÚsto zwiÈzane z utratÈ danych (np. dokumentu).
Najnowszy Windows jest bardzo stabilnym systemem, jednak niektóre starsze
programy mogÈ nie byÊ z nim zgodne (kompatybilne). Nie zdziw siÚ wiÚc, jeĂli od
czasu do czasu zobaczysz okienka podobne do pokazanych w tym rozdziale, z informacjÈ, ĝe jeden z uruchomionych programów zadziaïaï niezgodnie z zasadami
systemu operacyjnego, który postanowiï ten program zamknÈÊ.
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Dobrym nawykiem kaĝdego uĝytkownika powinno byÊ czÚste zapisywanie dokumentów, nad którymi pracuje, gdyĝ przykra niespodzianka w postaci nagïej
awarii sprzÚtu lub utraty zasilania moĝe skutecznie zmarnowaÊ niejeden wieczór wytÚĝonej pracy!
O zapisywaniu efektów naszej pracy z komputerem opowiem w nastÚpnych rozdziaïach. Po ich lekturze dowiesz siÚ, gdzie komputer zapisuje dane i jak moĝna
do nich ïatwo dotrzeÊ.
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SKOROWIDZ
@, Patrz adres e-mail
32 lub 64 bit (wersja Windows), 34
3G, 315

A
A4, 306
AdBlock, 342
adres e-mail, 351
adres internetowy, 330
akapit, 197, 232
odstÚpy, 205
podwieszony, 207
wyrównanie, 198
aktualizacje aplikacji w sklepie
Windows, 372
aktualizacja systemu Windows, 393
aktywacja systemu, 40
allegro, Patrz serwisy aukcyjne
Alt, 60
Alt, 57
Alt + Tab, 74
AMD, Patrz procesor
aplikacja, Patrz program
aplikacje okienkowe, 68
arkusz kalkulacyjny, 271
komórka, 275
obliczenia automatyczne, 287

Kup książkę

ATX (obudowa), 24
autokorekta, 219
Avast, 142
AVG, 142
AVI, 131
awatar, 147

B
Backspace, 59
bajt, 82
bankowoĂÊ elektroniczna, 381
BCC, Patrz UDW
Bing, 334, Patrz wyszukiwarka
internetowa
Bluetooth, 316
box (typ licencji), 34, 115
bramka VoIP, Patrz telefonia internetowa

C
Caps Lock, 56
CC, Patrz DW (adresat)
CD-R, 25, 83
CD-RW, 84
Centrum akcji, 61, 62, 66, 146, 150
chmura (internetowa), 37
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clipart, 256
cofanie wprowadzonych zmian, 202
Ctrl, 56, 59
Ctrl+Alt+Del, 78
Ctrl+End, 58
Ctrl+Home, 58
czcionki, 213
zmiana koloru i wyróĝnienia, 204

D
data i godzina w dokumencie, 210
Delete, 59, 282
DisplayPort, 22
DivX, 83
Do (adresat), 358
dokument, 81
kopiowanie, 99
otwieranie, 86
Dokumenty (biblioteka), 92
drukarka, 24
instalacja, 192
drukowanie
arkusze kalkulacyjne, 306
drukowanie dokumentów, 191
DVD, 83
DVD+R, 83
DVD+RW, 84
DVD-R, 83
DVD-RW, 84
DVI, 22
DW (adresat), 358
dysk twardy, 27, 82
budowa, 172
dysk USB, wysuwanie, 88
dyskietka (symbol), 84
dzielenie wyrazów, 208

E
ebay, 371, Patrz serwisy aukcyjne
EDGE, 315
edycja formuïy, 296
Eksplorator plików, 43, 92
e-mail, Patrz poczta elektroniczna
EML, 38
Encyklopedia multimedialna PWN, 128
End, 58, 233
Enter, 59, 195, 232

Esc, 50, 56
Excel, regulacja marginesów, 306

F
F5, 233
Facebook, 391
Firefox, 340, 344
firewall, Patrz zapora systemu Windows
folder, 88, 98
tworzenie, 88
formatowanie dysku, 97, 121
formuïa w arkuszu, 289
edycja, 296
powielanie wzoru, 289
forum internetowe, 374
FTP (serwer), 339
funkcje matematyczne w formuïach,
293

G
GaduGadu, Patrz komunikatory
Gadu-Gadu, 338
GB, Patrz gigabajt
gesty, 61
getmac, 319
gigabajt, 82
gïadzik, 20, 46
gïoĂniki, 26
Goldenline, 385
Google, 336, Patrz wyszukiwarka
internetowa
GPRS, 315
grafika, 249
gry, 124
instalacja, 124

H
haker, 325
harmonogram spïaty kredytu
bankowego, 297
hasïo, 151
hasïo Windows, 150
HD (rozdzielczoĂÊ), 22
HDMI, 22
Home, 58, 233
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I
i5, Patrz procesor
i7, Patrz procesor
ikona, 43, 68
IMAP, 352, 354
Insert, 59
instalator, 124
Intel, Patrz procesor
Internet, 30
poszukiwanie muzyki, 386
Internet Explorer, 328, 329
ipconfig, 319
iPod, 130, 132
IPS, Patrz typ matrycy LCD
iTunes, 130, 132

J
jednostka centralna, 24

K
kafelek dynamiczny, 52
kafelki, 42, 66
Kalendarz (aplikacja), 362
kalkulator, 165
kamera USB, 26
karta Bluetooth, 28
karta sieciowa, 28
kasowanie pïyt optycznych, 114
Kaspersky Internet Security, 139
kB, Patrz kilobajt
kilobajt, 82
klawiatura, 23, 55
polskie znaki, 60
klawiatura naturalna, 23
klawisz Windows, 87
klawisze kierunkowe, 58
komórka, 273
dopasowywanie pomiÚdzy
kolumnami, 284
formatowanie, 277, 297
kasowanie zawartoĂci, 281
niedopasowanie zawartoĂci, 283
wspóïrzÚdne, 275
zawijanie, 284
zawijanie tekstu, 277
zaznaczanie, 277

kompresja, 174
kompresja danych, 174
komputer multimedialny, 21
komunikatory, 376
koncentrator USB, 22
konfiguracja systemu, 146
konto
lokalne, 148
Microsoft, 148, 367
uĝytkownika, 147
Kopia zapasowa danych, 176
Kosz, 69

L
laptop, 19
Linkedin, 385
logowanie, 150
opcje, 147
LTE, 315

M
MAC (adres), 319
malarz formatów, 203
maïpa, Patrz adres e-mail
mapy komputerowe, 386
marker, Patrz czcionki
MB, Patrz megabajt
MBOX, 38
Media Player, Patrz Windows Media
Player
megabajt, 82
menedĝer zadañ, 78
menu podrÚczne, 47
menu Start, 50
Metro, Patrz Modern UI
Microsoft Defender, 140
Microsoft Edge, przyciski, 331
miÚkki Enter, 197
minipasek narzÚdzi, 187
modem, 314, 315
Modern UI, 65
monitor zewnÚtrzny, 157
MP3, 131, 386
MVA, Patrz typ matrycy LCD
mysz, 23, 46
klikniÚcie, 46
wskaěnik, 46
zamiana funkcji klawiszy, 160
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N
nagïówek, 231, 235, 240
numerowanie, 239
poziom, 240
nagïówki i stopki w Excelu, 309
nagrywanie
jednosesyjne, 119
wielosesyjne, 119
nagrywanie pïyt optycznych, 112
nagrywarka DVD, 25 narzÚdzia
dyskowe, 169, 171
Nero, 12, 84, 114
netbook, 19
nick, 375
Norton Internet Security, 139
notatka internetowa, 332
Num Lock, 59
numer PIN, Patrz hasïo
numer strony (pole Worda), 236
numerowanie, 206

O
obiekt graficzny, 261
grupowanie, 263
przesïanianie, 261
obudowa
desktop, 24
tower, 24
wieĝa, 24
odsyïacze, 240, 245
OEM, 25, 34, 115
Office 2016, 12
Office 365, 12
okno, 47
pomniejszanie, 47
powiÚkszanie, 47
przesuwanie zawartoĂci, 71
suwaki, 71
zamykanie, 47
zmiana rozmiaru i pozycji, 70
OneDrive, 12, 37, 181
opcje wydruku, 191
operatory w formuïach arkusza
kalkulacyjnego, 292
optymalizacja dysku twardego, 169
Origin, 125

P
PageDown, 58, 233
PageUp, 58, 233
Paint, 250
pamiÚÊ RAM, 27
Pasek systemowy, 43
pasek Szybki dostÚp, 187
pasek zadañ, 43, 154
pasek zakïadek, 344
PayPal, 371, 388
pendrive, 26, 83, 87, 88
wysuwanie, 88
planowanie podróĝy, Patrz mapy
komputerowe
plik, 81
usuwanie, 103
zaznaczanie, 103
Plug & Play, 192
pïyta audio, 131
pïyta gïówna, 27
Poczta (aplikacja), 355
poczta elektroniczna, 347
darmowe skrzynki
e-mail, 354
Poczta usïugi Windows Live, 349
podglÈd zawartoĂci plików, 96
podwieszony akapit, 207
podziaï ekranu, 74
pokazywanie pulpitu, 92
pole Worda, 210
polskie znaki, 56
pomniejszanie tekstu, 203
Pomoc systemu Windows, 166
POP3, 352, 354
porównywarki cen, 387
portale poszukiwania pracy, 384
powielanie wzoru, 289
powiÚkszanie tekstu, 203
powtarzanie nagïówka tabeli, 229
Print Screen, 267
procesor, 28
program, 29
przeciÈgnij i upuĂÊ, 101
przypisy, 240, 244
PST, 38
pulpit
dostosowanie, 153
wirtualny pulpit, 75
PVA, Patrz typ matrycy LCD
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R
refurbished, 22
replikator portów, 23
Return, Patrz Enter
router bezprzewodowy, 320
rozdzielczoĂÊ ekranu, 157

S
Saper, 74
scalanie komórek, 226
schowek, 99, 202, 266
serwisy aukcyjne, 388
serwisy spoïecznoĂciowe, 390
Service Pack, 394
Shift, 56, 277
sieÊ, Patrz Internet
skalowanie, 188
skanowanie antywirusowe, 139
Sklep Windows, 365
programy pïatne, 370
skoroszyt, 274
SkyDrive, Patrz OneDrive
Skype, 26
smartfon, 62, 108
SMS (wysyïanie z komputera), 394
SMTP, 352
spacja, 56, 197
spacja nierozdzielajÈca, 210
spam, 349, 376
spis treĂci, 240
generowanie, 242
sprawdzanie bïÚdów, Patrz narzÚdzia
dyskowe
sprawdzanie pisowni, 217
stacja dysków optycznych, 84
Start (menu), 49
stopka, 231, 235
suwaki, 71
symulowanie spïaty kredytu, 298

¥
ĂciÈganie plików z Internetu, 337

T
Tab, 58, 195
tabele, 222
styl obramowania, 222
tworzenie, 222
zaznaczanie komórek, 225
tabele wielostronicowe, 229
tabulator, 197
telefonia internetowa, 380
TN, Patrz typ matrycy LCD
To, Patrz Do (adresat)
touchpad, Patrz gïadzik
Treshold 2, Patrz Service Pack
tryb gazetowy, Patrz tryb
wielokolumnowy
tryb samolotowy, 324
tryb tabletowy, 61, 66
tryb wielokolumnowy, 228
typ matrycy LCD, 22

U
UDW (adresat), 358
ukïad wielokolumnowy, 221
ukïad wydruku, 188
UMTS, 315
Unifying, 24
USB, 24, 192
Ustawienia (panel), 52
usypianie komputera, 77

V
VoIP, Patrz telefonia internetowa

W
WAN, 321
WAV, 131
wciÚcie akapitu, 198
wiadomoĂÊ aktywacyjna, Patrz forum
internetowe
Widok zadañ, 73
wielozadaniowoĂÊ, 72
Wi-Fi, 20
Wikipedia, 392
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Windows
wymagania sprzÚtowe, 28
zakoñczenie pracy, 76
Windows 10
wersje, 34
Windows Hello, 150
Windows Live ID, Patrz konto Microsoft
Windows Media Player, 130, 132
WLAN, 20, 30
Word, ukryte karty, 187
WPA-2, 322
wspóïrzÚdne bezwzglÚdne, 290
wspóïrzÚdne wzglÚdne, 290
wstÈĝka, 88
WWW, 30, 327, 331
zakïadki internetowe, 342
wygaszacz ekranu, 157
wykresy w arkuszach kalkulacyjnych,
305
wypunktowanie, 206
wysuwanie dysku, 105
wyszukiwanie i zamiana tekstu, 234
wyszukiwanie informacji w Internecie,
333
wyszukiwarka, 53, 111
wyszukiwarka internetowa, 333

Y
YouTube, 390

Z
zakïadka, 246
zakïadki
Firefox, 344
Microsoft Edge, 343
zapis na dysk optyczny
wielosesyjny, 83
zapora systemu Windows, 325
zaznaczanie, komórka, 277
ziarnistoĂÊ obrazu, 264
ZIP, Patrz kompresja danych
znak nowego wiersza, 197
znak specjalny, podziaï strony, 233
znaki diakrytyczne, Patrz czcionki
zoom (funkcja), 199
zrzut ekranu, 267
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