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Po niezbyt entuzjastycznym przyjêciu, jakie u¿ytkownicy zgotowali systemowi Windows
Vista, firma Microsoft postanowi³a do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby nowy system operacyjny,
znany œwiatu jako Windows 7, spe³ni³ oczekiwania u¿ytkowników. System ten pozbawiony
zosta³ wad swojego poprzednika, oferuje te¿ wiele nowych funkcji i udogodnieñ, dziêki
którym praca zarówno pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych u¿ytkowników ma byæ
znacznie ³atwiejsza i przyjemniejsza ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.
Zadaniem ksi¹¿ki „ABC systemu Windows 7 PL” jest zapewnienie, aby w³aœnie tak siê
sta³o. Dowiesz siê z niej, jakie wymagania sprzêtowe Windows 7 stawia Twojemu
komputerowi, poznasz proces instalacji i konfiguracji œrodowiska, a tak¿e nauczysz
podstaw pracy z systemem. Zdobêdziesz te¿ wiedzê na temat instalowania urz¹dzeñ,
zarz¹dzania kontami u¿ytkowników oraz mo¿liwoœci sieciowych „siódemki”. Lektura
pozwoli Ci tak¿e swobodnie korzystaæ z multimediów i odpowiednio zabezpieczyæ swój
system przed atakami z zewn¹trz. Poznasz równie¿ kwestie optymalizacji dzia³ania
œrodowiska.
• Instalacja i konfiguracja systemu Windows 7 oraz przenoszenie danych
• Korzystanie z podstawowych mo¿liwoœci œrodowiska
• Dodawanie i konfiguracja urz¹dzeñ zewnêtrznych
• Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników oraz zapewnianie bezpieczeñstwa
i prywatnoœci danych
• Konfiguracja po³¹czeñ sieciowych i korzystanie z internetu
• Korzystanie z multimediów w Windows 7
• Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Ju¿ teraz przygotuj siê do pracy z systemem operacyjnym jutra!
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4
KONFIGURACJA
URZ DZE
J

edn z najbardziej widocznych rónic pomidzy
Windows 7 i wczeniejszymi wersjami Windows
jest znacznie udoskonalona obsuga urzdze zewntrznych. Windows 7 jest zgodny przede wszystkim z wikszoci standardowych urzdze —
Microsoft nie popeni drugi raz tego samego bdu
co przy premierze Visty, z któr pocztkowo dziaay tylko najnowsze modele niektórych urzdze.
Po drugie, korzystanie z rónego typu urzdze
jest w systemie Windows 7 atwe i intuicyjne.
Z tego rozdziau dowiesz si, jak zainstalowa
i skonfigurowa typowe urzdzenia, jak rozwiza
problemy ze starszymi lub nietypowymi urzdzeniami oraz w jaki sposób Windows 7 umoliwia
prac z urzdzeniami rónych typów.
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Urzdzenia i drukarki
Miejscem, w którym znajdziemy informacje o wszystkich podczonych do komputera urzdzeniach (w tym urzdzeniach USB, Bluetooth oraz 1394 szerzej znanych pod nazw FireWire), jest okno Urzdzenia i drukarki w panelu sterowania.
Okno to mona wywietli bezporednio z menu Start, poprzez gówne okno panelu
sterowania lub za porednictwem pola wyszukiwania:
1. Z menu Start wybierz Urzdzenia i drukarki.
2. Wywietli si okno zawierajce realistyczne ikony podczonych
do komputera urzdze i samego komputera — ikony niedostpnych
(np. odczonych lub wyczonych) urzdze bd wyszarzone.
3. W górnej czci okna bd widoczne ikony drukarek i faksów — nawet
jeeli nie podczye do komputera adnej drukarki czy faksu, w oknie
tym znajdziesz:
a) Drukark dokumentów XPS. XPS (ang. XML Paper Specification) jest
opracowanym przez Microsoft formatem dokumentów pozwalajcym
„drukowa ” do plików. Plik XPS mona przenosi pomidzy komputerami
i otwiera w przegldarce plików XPS — na kadym komputerze
dokument XPS bdzie wyglda tak samo.
b) Faks — po podczeniu komputera za pomoc modemu do linii
telefonicznej Windows 7 moe wysya i odbiera faksy. Kliknicie tej
ikony uruchomi sucy do tego program Faksowanie i skanowanie
w systemie Windows.
4. W dolnej czci okna znajdowa si bd ikony pozostaych urzdze
i samego komputera.
5. Zaznacz dowolne urzdzenie — na pasku stanu pojawi si jego szczegóowy
opis (np. opis drukarki moe zawiera informacje o koczcym si tonerze
lub maej iloci kartek w podajniku).
6. Kliknij dowolne urzdzenie prawym przyciskiem myszy — wywietli si
menu kontekstowe pozwalajce pracowa z urzdzeniem i zarzdza nim.
Jeeli byo to urzdzenie wielofunkcyjne, menu kontekstowe bdzie
zawierao opcje pozwalajce zarzdza poszczególnymi funkcjami urzdzenia
(rysunek 4.1).
7. Niewaciwie skonfigurowane lub uszkodzone urzdzenia oznaczone
s ikon ostrzeenia. Po klikniciu ikony takiego urzdzenia w menu
kontekstowym pojawi si opcja Rozwizywanie problemów. Jej wybranie
uruchomi kreatora automatycznego rozwizywania problemów:
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Drukarki wielofunkcyjne reprezentowane s przez tyle ikon, ile
funkcji peni te urzdzenia — w oknie Urzdzenia i drukarki
moemy wic znale ikony symbolizujce to samo urzdzenie
wielofunkcyjne, np. skanera, drukarki i faksu.

Rysunek 4.1.

Po klikniciu prawym przyciskiem myszy ikony urzdzenia
wielofunkcyjnego znajdziesz w menu kontekstowym opcje pozwalajce
zarzdza poszczególnymi funkcjami tego urzdzenia

a) Kreator spróbuje zidentyfikowa problem i zaproponuje jego rozwizanie
— jeeli na przykad okae si, e sterownik urzdzenia nie jest
zainstalowany, pojawi si propozycja zainstalowania go.
b) Jeeli zgodzisz si z sugesti kreatora i klikniesz przycisk Zastosuj
to rozwizanie, wyszuka on i zainstaluje brakujcy sterownik urzdzenia.
c) W przypadku gdy zainstalowanie sterownika nie rozwie problemu
albo odpowiedni sterownik nie zostanie znaleziony, bdziesz o tym
poinformowany. Kreator podpowie te, gdzie szuka dalszej pomocy.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon komputera — menu kontekstowe
bdzie zawiera m.in. opcje pozwalajce ustawi rozdzielczo ekranu, opcje
zasilania, skonfigurowa mysz, klawiatur i inne podzespoy komputera.
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9. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy ikon wybranego urzdzenia
— wywietli si okno jego waciwoci.

Przywracanie poprzednich wersji sterowników
Jeeli po aktualizacji sterownika urzdzenie przestao poprawnie dziaa , moemy
w prosty sposób przywróci wczeniejsz wersj dziaajcego sterownika, którego
kopia jest przechowywana przez Windows 7:
1. Dwukrotnie kliknij ikon niedziaajcego urzdzenia — jeeli jest to jaki
skadnik komputera, np. karta graficzna, wywietl waciwoci komputera.
2. Przejd na zakadk Sprzt i zaznacz urzdzenie, którego sterownik ma by
przywrócony do poprzedniej wersji.
3. Kliknij przycisk Waciwoci (rysunek 4.2).

Rysunek 4.2.
Okno
waciwoci
urzdzenia
wielofunkcyjneg
o pozwala
wywietli
waciwoci
wszystkich jego
elementów;
w ten sposób
zastpuje
— nadal
obecnego
w systemie
Windows 7
— Menedera
urzdze
4. Przejd na zakadk Sterownik.
5. Znajdujce si na tej zakadce przyciski pozwalaj:
a) wywietli informacje na temat plików sterownika;
b) uruchomi kreatora aktualizacji sterowników;
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c) przywróci poprzedni wersj sterownika — kliknij ten przycisk
i potwierd swoj decyzj;
d) wyczy urzdzenie;
e) odinstalowa urzdzenie (jeeli jest to urzdzenie Plug and Play, to przy
ponownym uruchomieniu komputera zostanie ono wykryte i ponownie
zainstalowane).
6. Zamknij okno waciwoci urzdzenia.

Konfiguracja automatycznego pobierania sterowników urzdze
Domylnie skonfigurowany system Windows 7 automatycznie pobiera i instaluje
najnowsze, dostpne sterowniki oraz realistyczne ikony urzdze. eby zmieni
to zachowanie:
1. Rozwi menu Start.
2. Kliknij prawym przyciskiem Komputer i wybierz Waciwoci.
3. Kliknij odnonik Zaawansowane ustawienia systemu.
4. Przejd na zakadk Sprzt i kliknij przycisk Ustawienia instalacji urzdze.
5. Po zaznaczeniu pola wyboru Nie, pozwól mi wybra , co zrobi wywietl
si opcje pozwalajce:
a) zawsze instalowa dostpne na witrynie Windows Update sterowniki,
b) pobiera z witryny Windows Update tylko sterowniki nowych urzdze,
c) nie pobiera adnych sterowników z witryny Windows Update,
d) zastpi proste ikony urzdze ich realistycznymi obrazami.
6. Zapisz wprowadzone zmiany.

Starsze lub nietypowe urzdzenia
eby samodzielnie doda starsze lub nietypowe (a wic niewykryte automatycznie) urzdzenie, np. wirtualn kart sieciow Microsoft Loopback:
1. Uruchom Menedera urzdze — mona to zrobi , wpisujc w polu
wyszukiwania menu Start devmgmt.msc i uruchamiajc znaleziony plik
lub klikajc prawym przyciskiem myszy ikon Komputer, wybierajc opcj
Zarzdzaj i zaznaczajc konsol Meneder urzdze.
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2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazw komputera i wybierz opcj Dodaj
starszy sprzt — uruchomi si Kreator dodawania sprztu (ten sam kreator
mona uruchomi , wpisujc w polu wyszukiwania menu Start hdwwiz.exe
i uruchomiajc znaleziony plik).
3. Kliknij Dalej — pojawi si komunikat z pytaniem, czy kreator ma wyszuka
i automatycznie zainstalowa urzdzenie (opcja domylna), czy sam wskaesz
instalowane urzdzenie.
4. Wybierz drug opcj i kliknij Dalej.
5. Wybierz typ urzdzenia (np. karty sieciowe) i kliknij Dalej.
6. Wywietli si lista producentów urzdze tego typu i sterowników
do poszczególnych modeli urzdze:
a) Jeeli masz sterowniki instalowanego urzdzenia, kliknij Z dysku i wska
ich lokalizacj.
b) W innym przypadku wybierz z listy producenta i model urzdzenia.
7. W tym przypadku z listy producentów wybierz Microsoft, a z listy kart
sieciowych — Karta Microsoft Loopback.
8. Dwukrotnie kliknij Dalej — wybrane urzdzenie bdzie zainstalowane.

Zmiana wielkoci woluminu
Windows 7 pozwala zwiksza i zmniejsza logiczne dyski twarde bez utraty zapisanych na nich danych. Zmieni wielko woluminu mona za pomoc konsoli
administracyjnej Zarzdzanie dyskami (diskmgmt.msc) lub narzdzia wiersza
polecenia Diskpart.
eby zmniejszy wolumin:
1. W polu wyszukiwania menu Start wpisz diskmgmt.msc i uruchom znaleziony
program.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmniejszany dysk i wybierz opcj
Zmniejsz wolumin.
3. Okrel ilo miejsca do zmniejszenia (w MB) i kliknij przycisk Zmniejsz.
Jeeli tylko na dysku twardym znajduje si nieprzydzielone miejsce, mona
zwikszy jeden z jego woluminów:
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1. W polu wyszukiwania menu Start wpisz cmd, kliknij prawym przyciskiem
znaleziony program i wybierz opcj Uruchom jako administrator.
2. Uruchom program diskpart.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart wersja 6.1.7100
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Na komputerze: RUNNER

3. Wywietl list dysków:
DISKPART> list disk
Nr dysku
-------Dysk 0

Stan
------------Online

Rozmiar Wolne
Dyn GPT
------- ------- --- --111 GB 5001 MB

4. Wybierz odpowiedni dysk twardy:
DISKPART> select disk 0
Obecnie wybranym dyskiem jest dysk 0.

5. Wywietl list woluminów:
DISKPART> list volume
Wolumin ### Lit
----------- --Wolumin 0
D
Wolumin 1

Etykieta
-----------

System Rese

Wolumin 2

C

Wolumin 3

G

Dane

Fs
-----

Typ
Rozmiar Stan
Info
---------- ------- --------- -----DVD-ROM
0 B Brak non

NTFS

Partycja

100 MB

Zdrowy

System

NTFS

Partycja

58 GB

Zdrowy

Rozruch

NTFS

Partycja

48 GB

Zdrowy

6. Powiksz ten wolumin:
DISKPART> extend
Program DiskPart pomylnie rozszerzy wolumin.

Dyski wirtualne
W systemie Windows 7 pliki wirtualnych dysków (pliki z rozszerzeniem .vhd)
mog by podczone do komputera i uywane jak kady inny dysk.
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eby podczy plik wirtualnego dysku:
1. Rozwi menu Start i wpisz w polu wyszukiwania diskmgmt.msc.
2. Uruchom znaleziony program (konsol administracyjn Zarzdzanie
dyskami).
3. Z menu Akcja wybierz Docz dysk VHD.
4. Kliknij Przegldaj i wska lokalizacj pliku wirtualnego dysku.
5. Po klikniciu OK dysk zostanie podczony i bdziesz móg z niego korzysta
tak samo jak z kadego innego dysku.
6. eby odczy dysk wirtualny, uruchom konsol Zarzdzanie dyskami, kliknij
ten dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz opcj Odcz dysk VHD. Gdy
potwierdzisz decyzj, klikajc przycisk OK, dysk zostanie odczony.

Drukarki
Najpopularniejszym urzdzeniem zewntrznym (peryferyjnym) wci jest drukarka. W terminologii firmy Microsoft drukarka jest obiektem logicznym, a nie
fizycznym urzdzeniem. Tak wic drukark — obiekt logiczny — tworzy si
poprzez skonfigurowanie zestawu sterowników w systemie operacyjnym. Drukarka w znaczeniu „urzdzenie fizyczne” okrelana jest jako urzdzenie drukujce
(ang. Print Device).

Instalacja
Zanim bdziesz móg wydrukowa pierwszy dokument, musisz wybra i zainstalowa drukark. Wyjtkiem od tej reguy s lokalne drukarki USB — Windows 7
automatycznie wykrywa i instaluje takie drukarki, tak samo jak wikszo innych
urzdze USB.

Drukarki lokalne
Drukarka bezporednio podczona do komputera nazywana jest drukark lokaln.
Aby zainstalowa drukark lokaln:
1. Podcz komputer do internetu — Windows 7 automatycznie wyszukuje
i pobiera sterowniki urzdze (w tym drukarek) z witryny Windows Update.
2. Jeeli drukarka nie jest podczona do komputera, a wykorzystuje:
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a) port szeregowy (duga, dwurzdowa wtyczka) — wycz komputer,
podcz drukark i wcz komputer;
b) port USB (maa, prostoktna wtyczka) — podcz j do komputera.

Porty USB tylko wygldaj na identyczne. Po podczeniu
drukarki do jednego z nich i zainstalowaniu sterowników
urzdzenie bdzie dziaao poprawnie, ale gdy tylko podczysz
kabel drukarki do innego portu USB, Windows 7 ponownie
j zainstaluje.
3. W przypadku gdy system Windows 7 prawidowo rozpozna urzdzenie,
zobaczysz powiadomienie o instalowaniu i konfigurowaniu urzdzenia.
Po chwili drukarka bdzie gotowa do uycia.
Jeeli Twoja drukarka nie zostaa automatycznie zainstalowana:
1. W pierwszej kolejnoci sprawd, czy drukarka jest wczona i podczona
do komputera. Jeeli jest to drukarka USB, spróbuj podczy j do innego
portu — zdarza si, e nie wszystkie porty USB s aktywne.
2. Jeeli system Windows 7 nadal nie wykry drukarki, z menu Start wybierz
Urzdzenia i drukarki.
3. Kliknij znajdujcy si na pasku narzdzi przycisk Dodaj drukark.
4. Uruchomi si kreator dodawania drukarek. Wybierz opcj Dodaj drukark
lokaln.
5. Jeli drukarka nie zostaa automatycznie zainstalowana, to prawdopodobnie
podczona jest do portu LPT. Upewnij si, czy jest ona podczona
do waciwego portu i kliknij Dalej.
6. Jeeli dysponujesz sterownikami do drukarki:
a) Kliknij przycisk Z dysku i wska lokalizacj sterowników urzdzenia.
b) Jeeli chcesz, to moesz zmieni nazw drukarki, udostpni j w sieci
oraz okreli j jako domyln.
c) Po zainstalowaniu drukarki bdziesz móg wydrukowa stron testow.
Kliknicie Zakocz koczy prac kreatora.
7. W przeciwnym razie skorzystaj z systemowych sterowników:
a) Wybierz producenta i model drukarki.
b) Ewentualnie zmie nazw drukarki.
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c) Kliknij Dalej.
d) Jeeli chcesz, eby inni uytkownicy sieci lokalnej mogli z niej korzysta ,
wybierz opcj Udostpnij t drukark.
e) Kliknij Dalej.
f) Nowo dodana drukarka bdzie domyln drukark — nie zmieniajc
tego ustawienia, wydrukuj stron testow i zakocz dziaanie kreatora.

Drukarki sieciowe
Jedn z najwikszych zalet sieci komputerowych jest — oprócz przesyania
danych — moliwo korzystania z zasobów wszystkich poczonych ze sob
komputerów, dotyczy to równie udostpnionych na innych komputerach drukarek. Instalacja drukarki sieciowej przebiega nastpujco:
1. Z menu Start wybierz Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij Dodaj drukark.
3. Wybierz opcj Dodaj drukark sieciow, bezprzewodow lub Bluetooth.
4. Rozpocznie si wyszukiwanie dostpnych drukarek. Znalezione zostan
równie dostpne drukarki bezprzewodowe.
5. Dwukrotnie kliknij ikon instalowanej drukarki.
6. Jeeli drukarka nie zostaa znaleziona:
a) Kliknij Drukarki, której szukam nie ma na licie.
b) Wpisz nazw komputera udostpniajcego t drukark i nazw drukarki.
c) Kliknij Dalej.
7. Od tego momentu instalowanie drukarki sieciowej bdzie przebiegao tak
samo jak instalowanie drukarki podczonej do lokalnego komputera.

Konfiguracja
W wikszoci przypadków poprawnie zainstalowana drukarka jest od razu gotowa
do pracy. Nie znaczy to jednak, e nie moesz jej skonfigurowa tak, aby odpowiadaa Twoim potrzebom. Typowe zmiany w konfiguracji drukarek obejmuj
wybór domylnej drukarki, udostpnienie lokalnej drukarki innym uytkownikom
sieci, ograniczenie dostpu do drukarki i zmian waciwoci wydruku.
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Wybór domylnej drukarki w danej lokalizacji
Jeeli masz kilka drukarek, wszystkie dokumenty bd drukowane na domylnej,
chyba e przed drukowaniem wskaesz inn drukark. Domyln drukark
z reguy jest ta, któr instalowae jako ostatni. Aby to zmieni :
1. Z menu Start wybierz Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij ikon wybranej drukarki prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcj Ustaw jako drukark domyln.
Jedn z nowych funkcji Windows 7 jest moliwo zdefiniowania domylnej
drukarki dla danej lokalizacji. Jeli uywasz komputera w kilku lokalizacjach
(na przykad w pracy i w domu), to dla kadej z tych lokalizacji moesz skonfigurowa inn drukark domyln:
1. Wywietl okno Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij przycisk Zarzdzaj drukarkami domylnymi.
3. Wybierz sie i dostpn w niej drukark.
4. Kliknij Aktualizuj (jeeli zmieniasz domyln drukark dla danej lokalizacji)
lub Dodaj (jeeli dodajesz domyln drukark do danej lokalizacji)
(rysunek 4.3).

Rysunek 4.3.
W lokalizacjach,
w których nie
masz dostpu
do drukarki,
wybierz
drukark
Microsoft XPS
Document
Writer

5. Zatwierd zmiany przyciskiem OK.
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Udostpnianie drukarki
Zanim inni uytkownicy lokalnej sieci komputerowej bd mogli drukowa na
Twojej drukarce, musisz j udostpni . W tym celu:
1. Otwórz okno Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon udostpnianej drukarki i z menu
kontekstowego wybierz Waciwoci drukarki.
3. Przejd na zakadk Udostpnianie i zaznacz pole wyboru Udostpnij
t drukark.
4. Jeeli nie chcesz obcia wasnego komputera przygotowywaniem
dokumentów do druku, nie usuwaj zaznaczenia pola Renderuj zadania
wydruku na komputerach klienckich.
5. Moesz udostpni sterowniki drukarki komputerom o innych architekturach
i pracujcym pod kontrol systemów operacyjnych innych ni Twój. W tym
celu kliknij przycisk Dodatkowe sterowniki i zaznacz odpowiednie pola
wyboru.
6. Po klikniciu OK drukarka zostanie udostpniona — jest to sygnalizowane
dodatkow ikon grupy osób.

W systemie Windows XP i wcze niejszych udostpnione zasoby
komputera (takie jak foldery i drukarki) byy wyrónianie ikon
doni. Poniewa mao kto domy la si, e do oznacza
udostpnienie, w Vi cie zastpiono j ikon grupy osób.

Kontrola dostpu
W przypadku drukarki, tak jak kadego innego zasobu komputera, moesz nada
odpowiednie uprawnienia wybranym uytkownikom lub ich grupom. W ten sposób moesz okreli m.in., którzy uytkownicy bd mogli drukowa , czy bd
mogli modyfikowa zadania drukowania innych uytkowników i zmienia ustawienia samej drukarki.
Przyznajc lub odbierajc jedno z uprawnie do drukarki, umoliwiasz wykonanie danemu uytkownikowi pewnych czynnoci lub mu ich zabraniasz. Lista
uprawnie do drukarek jest duo krótsza i prostsza do opanowania ni lista ACL
plików i folderów (tabela 4.1).
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Tabela 4.1.

Lista uprawnie do drukarek i odpowiadajcych im zada

Uprawnienie

Moliwo
zarzdzania
Moliwo
drukowanymi
drukowania dokumentami,
np. zmieniania
ich priorytetów

Moliwo
zarzdzania
drukark,
np. zmieniania
domylnego
ukadu stron

Drukowanie

TAK

NIE

NIE

Zarzdzanie
drukarkami

NIE

NIE

TAK

Zarzdzanie
dokumentami

NIE

TAK

NIE

Aby zmodyfikowa uprawnienia do drukarki:
1. Otwórz okno Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon konfigurowanej drukarki i z menu
kontekstowego wybierz Waciwoci drukarki.
3. Przejd na zakadk Zabezpieczenia.
4. W polu Nazwa grupy lub uytkownika znajduje si lista uytkowników
i grup, którym przyznano lub odebrano uprawnienia do drukarki. Lista ta
moe by modyfikowana za pomoc przycisków Dodaj i Usu (rysunek 4.4).
5. Po wybraniu waciwego uytkownika lub grupy uytkowników zaznacz
w polu Uprawnienia odpowiednie opcje — w ten sposób przyznasz
uprawnienia do wykonywania okrelonych zada lub ich odmówisz.
6. Potwierd swoj decyzj, klikajc przycisk OK.

W systemie Windows 7 mona wykona tylko te operacje, do
których ma si nadane uprawnienia. Brak uprawnie oznacza,
e próba wykonania operacji skoczy si bdem odmowy
dostpu. Jawne odmówienie danemu uytkownikowi
uprawnienia oznacza, e nie wykona on danej operacji, nawet
jeeli naley do grupy uytkowników (np. administratorów)
majcej nadane to uprawnienie.
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Rysunek 4.4.
Odebranie
uprawnie
do drukowania
i zarzdzania
dokumentami
jest szczególnie
wane
w przypadku
udostpniania
drukarki w sieci

Drukowanie
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu drukarki pora na wykorzystanie jej do drukowania dokumentów.
Moesz drukowa dokumenty na kilka sposobów — poniej opisano dwa najczciej uywane.
1. Aby wydrukowa dokumenty z poziomu programu:
a) Otwórz dowolny program do edycji dokumentów (Notatnik, WordPad,
Paint itd.).
b) Przygotuj dokument, który chcesz wydrukowa .
c) Z menu Plik wybierz opcj Drukuj. Otworzy si okno Drukuj.
d) Kliknij przycisk OK.
2. Innym sposobem drukowania dokumentów, szczególnie przydatnym, gdy
chcesz wydrukowa wczeniej przygotowane czy otrzymane dokumenty,
jest skorzystanie z menu kontekstowego pliku:
a) Otwórz folder, w którym zapisany jest dokument.
b) Kliknij plik prawym przyciskiem myszy. Wywietli si menu kontekstowe
(menu podrczne) dokumentu.
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Opcje menu podrcznego zale od rozszerzenia pliku. Jeeli
jakie rozszerzenie (np. .pdf, .eps) nie zostao zarejestrowane
w systemie albo je li typ pliku nie nadaje si do drukowania
(np. bazy danych programu Access), w menu podrcznym nie
bdzie opcji Drukuj.
c) Wybierz opcj Drukuj. W zalenoci od typu drukowanego dokumentu
moe by wywietlone okno konfiguracji wydruku — albo dokument
bdzie po prostu wydrukowany na domylnej drukarce.
d) Drukujc pliki graficzne moesz wybra : drukark, rozmiar papieru,
rozdzielczo wydruku w liczbie plamek na cal (DPI, ang. Dots per inch)
— im wiksza, tym wierniejsze bdzie odwzorowanie ksztatów
drukowanej grafiki — typ papieru, liczb kopii, brak lub obecno ramki,
oraz ustawi dodatkowe opcje drukowania.
e) Po zmianie dowolnej opcji zobaczysz w centralnej czci okna drukowania
podgld dokumentu — przed klikniciem Drukuj sprawd, czy w takiej
postaci ma on by wydrukowany.

Wstrzymywanie i anulowanie drukowania
Chcc anulowa wydruk dokumentu, który wysano do drukarki, ale jego druk
jeszcze si nie rozpocz:
1. Z menu Start wybierz Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukark, do której zostay wysane
dokumenty, i wybierz opcj Zobacz, co jest drukowane.
3. Zaznacz dokument, którego drukowanie chcesz anulowa , i z menu
Dokument wybierz Anuluj lub Wstrzymaj.

eby przerwa drukowanie wszystkich dokumentów, rozwi
menu Drukarka i wybierz opcj Anuluj wszystkie dokumenty.

Zmiana kolejnoci drukowania
Jeeli w kolejce do wydruku Twojej jedynej drukarki czeka ju ponad 100 stron
tekstu, a Ty musisz natychmiast wydrukowa odebran wanie wiadomo
e-mail, moesz zmieni priorytet oczekujcych dokumentów, ustalajc w ten
sposób kolejno , w której zostan wydrukowane. W tym celu:
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1. Otwórz okno Urzdzenia i drukarki.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukark, do której wysano dokumenty,
i wybierz opcj Zobacz, co jest drukowane.
3. Dwukrotnie kliknij dokument, którego priorytet chcesz zwikszy (domylnie
dokumenty drukowane s z najniszym priorytetem równym 1).
4. Przejd na zakadk Ogólne i przesu w prawo suwak Priorytet.
5. Zatwierd zmiany przyciskiem OK.

Konsola administracyjna Zarzdzanie drukowaniem
Windows 7 zawiera konsol administracyjn Zarzdzanie drukowaniem, która
umoliwia instalowanie, monitorowanie oraz konfigurowanie drukarek, zarówno
lokalnych, jak i sieciowych, o ile udostpniajce je komputery dziaaj pod kontrol systemu Windows Server 2003 R2 lub póniejszego. Konsola Zarzdzanie
drukowaniem umoliwia scentralizowane zarzdzanie drukarkami, instalowanie
ich na zdalnych komputerach i szybkie diagnozowanie problemów.

Dodawanie serwera wydruku
Serwerem wydruku moe by zarówno lokalny, jak i zdalny komputer. Aby doda
go do listy serwerów wydruku:
1. Z menu Start wybierz Panel sterowania.
2. W polu wyszukiwania wpisz narzdzia.
3. Kliknij znaleziony odnonik Narzdzia administracyjne.
4. Uruchom konsol Zarzdzanie drukowaniem (innym sposobem jej
uruchomienia jest wpisanie w polu wyszukiwania menu Start
printmanagement.msc i uruchomienie znalezionego pliku).
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcj Serwery wydruku i z menu
kontekstowego wybierz Dodaj/Usu serwery.
6. eby doda zdalny komputer (lokalny komputer bdzie automatycznie
zarejestrowany w konsoli), w polu Dodaj serwer wpisz nazw zdalnego
komputera albo kliknij przycisk Przegldaj i wska ten komputer.
7. Kliknij przycisk Dodaj do listy i zatwierd zmiany, klikajc OK.
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Monitorowanie drukarek
Informacje o drukarkach dostpne s w trzech folderach: Filtry niestandardowe,
Serwery wydruku i Rozmieszczone drukarki:
1. Folder Filtry niestandardowe zawiera cztery podfoldery:
a) Wszystkie drukarki — tam znajdziesz wszystkie drukarki;
b) Drukarki niegotowe — zawiera list niedostpnych w danej chwili
drukarek, na przykad drukarek, które zgosiy bd;
c) Drukarki z zadaniami — zawiera list wanie drukujcych drukarek
(tj. takich, do których wysano jakie pliki, ale nie zostay one jeszcze
wydrukowane);
d) Wszystkie sterowniki — zawiera list wszystkich zainstalowanych
sterowników drukarek.
2. W folderze Serwery wydruku znajdziesz dodane serwery wydruku. Kady
z nich zawiera cztery podfoldery:
a) Sterowniki — zawiera list wszystkich sterowników drukarek
zainstalowanych na wybranym serwerze wydruku;
b) Formularze — zawiera wszystkie obsugiwane przez serwer wydruku
formaty papieru;
c) Porty — zawiera porty serwera wydruku;
d) Drukarki.

Klikajc prawym przyciskiem myszy poszczególne podfoldery,
moesz szybko skonfigurowa sterowniki, formularze, porty
i drukarki wybranego serwera wydruku.
3. Folder Rozmieszczone drukarki zawiera list drukarek zarzdzanych poprzez
Zasady grupy.

Dodawanie wasnych folderów-filtrów
Konsola administracyjna Zarzdzanie drukowaniem umoliwia równie tworzenie wasnych folderów-filtrów zawierajcych dane o okrelonych drukarkach.
Aby doda taki folder:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Filtry niestandardowe i z menu
kontekstowego wybierz Dodaj nowy filtr drukarek.
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2. Uruchomi si kreator filtrów drukarek. Podaj nazw tworzonego filtru i jego
opcjonalny opis.
3. Okrel kryteria wyboru drukarek (rysunek 4.5).

Windows 7 pozwala dokadnie okreli warunki, po których spenieniu
informacja o drukarce pojawi si w folderze-filtrze

Rysunek 4.5.
4. Kliknij Dalej.

5. Jeeli chcesz by informowany za pomoc wiadomoci e-mail o kadej
speniajcej okrelone kryteria drukarce, zaznacz pole Wylij powiadomienie
e-mail, podaj adres nadawcy i odbiorcy, nazw serwera SMTP i tre takich
wiadomoci.
6. Jeeli chcesz, eby wykrycie speniajcej podane kryteria drukarki
powodowao automatyczne wykonanie skryptu, zaznacz pole Uruchom
skrypt, wska jego lokalizacj i ewentualnie okrel argumenty jego
wywoania.
7. Zatwierd zmiany przyciskiem Zakocz.

Powiadomienia i automatycznie uruchamiane skrypty mog
by dodane do kadego folderu-filtru.
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Skanery
Skaner pozwala wczyta do komputera zapisane bd wydrukowane dane i grafik.
O ile do specjalistycznych skanerów, pozwalajcych wiernie odtworzy tekst
i grafik, doczane s odpowiednie programy, to do korzystania ze skanerów
wbudowanych w urzdzenia wielofunkcyjne najczciej uywa si narzdzi
systemowych.
Dokument moemy zeskanowa na dwa sposoby: przy uyciu programu Paint lub
poprzez okno waciwoci urzdzenia wielofunkcyjnego:
1. Podcz skaner do komputera.
2. Z menu Start wybierz Wszystkie programy/Akcesoria/Paint.
3. Rozwi znajdujce si po lewej stronie wstki gówne menu i wybierz opcje
Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
4. Wybierz podajnik, w którym znajduje si skanowany dokument, jego typ
(obraz czy tekst), kolor i rozmiar. Ewentualnie wybierz równie rozdzielczo ,
jasno i kontrast skanowanej grafiki.
5. Kliknij Skanuj — rozpocznie si skanowanie dokumentu. Po zakoczeniu
tego procesu dokument otworzy si w programie Paint.
6. Dokument moesz te zeskanowa , wybierajc Urzdzenia i drukarki z menu
Start i klikajc dwukrotnie ikon urzdzenia wielofunkcyjnego
z wbudowanym skanerem.
7. Nastpnie kliknij Skanuj dokument lub obraz, skonfiguruj opcje skanowania
i kliknij Skanuj.
8. Zeskanowany dokument zostanie zaimportowany do biblioteki obrazów
— jeeli chcesz, opisz go za pomoc sów kluczowych i kliknij Importuj.

Koncentratory i urzdzenia USB
Urzdzenia USB mog by podczane bezporednio do komputera (do wbudowanego w komputer gównego koncentratora USB) lub poprzez zewntrzne koncentratory. Kade z takich urzdze jest zasilane przez zcze USB i czasami musimy
sprawdzi , ile prdu pobieraj dane urzdzenia i czy pobór prdu nie przekracza
limitu danego koncentratora USB. eby to sprawdzi :
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1. Uruchom konsol administracyjn Meneder urzdze (np. klikajc prawym
przyciskiem myszy znajdujc si w menu Start ikon Komputer, wybierajc
opcj Zarzdzaj i zaznaczajc Meneder urzdze).
2. Rozwi widoczn w gównym oknie konsoli sekcj Kontrolery uniwersalnej
magistrali szeregowej.
3. Dwukrotnie kliknij element Gówny koncentrator USB (z reguy jest ich kilka).
4. Przejd na zakadk Zasilanie (rysunek 4.6).

Rysunek 4.6.
Informacje
o maksymalnym
nateniu prdu,
które urzdzenia
USB mog
pobra z danego
koncentratora,
oraz
o wymaganiach
dotyczcych
zasilania
urzdze
aktualnie
podczonych
do tego
koncentratora
5. eby sprawdzi wymagania prdowe innych urzdze USB, kolejno podczaj
je do wybranego portu USB i klikaj przycisk Odwie.

Urzdzenia audio
Prawie kady komputer umoliwia odtwarzanie i rejestrowanie dwików. Niezalenie od tego, czy uywamy wbudowanych goników i mikrofonu, czy zestawu
goników za kilkaset zotych, ich konfiguracja jest podobna.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon gonika widoczn w obszarze
powiadomie paska zada.
2. Z menu kontekstowego wybierz Urzdzenia do odtwarzania — wywietli
si okno Dwik.
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3. Na zakadce Odtwarzanie widoczne bd wszystkie urzdzenia suce
do odtwarzania, takie jak goniki czy cyfrowe urzdzenia audio. Zaznacz
aktywne urzdzenie i kliknij przycisk Konfiguruj.
4. Wybierz waciw konfiguracj goników (np. 7.1 Surround lub Stereo)
i przetestuj ich dziaanie.
5. Kliknij Dalej i wska goniki penozakresowe — wikszo goników
wbudowanych w laptopy lepiej dziaa po skonfigurowaniu ich jako goniki
penozakresowe.
6. Zakocz dziaanie kreatora konfiguracji goników.
7. Przejd na zakadk Nagrywanie i zaznacz aktywny mikrofon.
8. Kliknij przycisk Waciwoci (przycisk Konfiguruj pozwala skonfigurowa
niedostpn w polskiej wersji jzykowej Windows 7 opcj rozpoznawania
mowy).
9. Konfiguracja mikrofonu najczciej polega na ustawieniu poziomu gonoci
nagrywanego dwiku — mona go ustawi na zakadce Poziomy.
10. Zatwierd wprowadzone zmiany przyciskiem OK i przejd na zakadk
Komunikacja — w tym miejscu moesz okreli reakcj systemu Windows 7
na wykryt komunikacj, np. rozmow za pomoc komunikatora (rysunek 4.7).

Rysunek 4.7.
System
Windows 7 moe
automatycznie
wyciszy
wszystkie
inne d wiki
(czyli
zmniejszy
szum ta)
po wykryciu
aktywnego
poczenia
gosowego

11. Zatwierd zmiany przyciskiem OK.
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Urzdzenia Bluetooth
Wiele urzdze, takich jak telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze MP3 czy
nawigatory GPS s zgodne ze standardem Bluetooth1. Urzdze tych nie trzeba
podcza do komputera adnym kablem, poniewa komunikuj si one z nim
za porednictwem fal radiowych.

Nie wszystkie komputery maj wbudowane nadajniki Bluetooth
— o ile wikszo  laptopów jest fabrycznie wyposaana w takie
nadajniki, to w przypadku komputerów stacjonarnych czsto
trzeba je dodatkowo kupi i zainstalowa.
eby podczy do komputera urzdzenie z nadajnikiem Bluetooth:
1. Wcz w tym urzdzeniu funkcj Bluetooth i upewnij si, e dziaa ona
w trybie publicznym (w tym trybie urzdzenie jest widoczne dla wszystkich
innych urzdze Bluetooth).
2. Uruchom panel sterowania.
3. Kliknij znajdujcy si w sekcji Sprzt i dwik odnonik Dodaj urzdzenie.
4. System Windows 7 wykryje wszystkie dostpne urzdzenia. Zaznacz
waciwe i kliknij Dalej.
5. Jeeli podczanym urzdzeniem jest zestaw suchawkowy, przecz
go w tryb wykrywania (z reguy polega to na przytrzymaniu pozwalajcego
wczy ten zestaw klawisza przez 5 do 10 sekund), zaznacz ikon wykrytego
przez Windows 7 zestawu i kliknij Dalej. Po wybraniu typu urzdzenia
(z wywietlaczem lub bez) i wskazaniu uywanego z tym zestawem
komunikatora (np. programu Skype) zostanie on wczony i skonfigurowany.
6. Jeeli podczanym urzdzeniem jest telefon lub urzdzenie wielofunkcyjne
z klawiatur i wywietlaczem, po nawizaniu z nim poczenia wywietli
si kod uwierzytelniajcy — wpisz go w urzdzeniu (rysunek 4.8).
7. Gdy wprowadzisz i zatwierdzisz kod w urzdzeniu, system Windows 7 doda
je do komputera. Jeeli po raz pierwszy podczasz to urzdzenie, bdzie
ono automatycznie zainstalowane.

1
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Rysunek 4.8.

Jeeli kod nie zostanie wpisany dostatecznie szybko, bdziesz musia
zacz od nowa procedur podczania urzdzenia

8. Rozwi menu Start i wybierz Urzdzenia i drukarki.
9. Na licie urzdze bdzie znajdowa si podczone urzdzenie z nadajnikiem
Bluetooth. Po klikniciu jego ikony prawym przyciskiem myszy bdziesz
móg pracowa z tym urzdzeniem — np. uy telefonu komórkowego jako
modemu i poczy si z internetem.

Urzdzenia biometryczne
Coraz wicej komputerów jest wyposaanych w czytniki linii papilarnych umoliwiajce potwierdzenie tosamoci uytkownika. Windows 7 jest pierwsz wersj
Windows z wbudowan, standardow obsug takich urzdze (wczeniej byy
one obsugiwane przez programy producentów tych urzdze).
1. Urzdzenia biometryczne mog by konfigurowane poprzez panel
sterowania.
2. Sterowniki urzdze biometrycznych mog by dodawane i aktualizowane
w oknie Menedera zada.
3. Dziaanie urzdze biometrycznych moe by centralnie konfigurowane
poprzez Zasady grupy.
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4. Urzdzenia biometryczne mog by uywane przez opisany w rozdziale 8.
mechanizm kontroli konta uytkownika.
5. Oprogramowanie urzdze biometrycznych moe by automatycznie
aktualizowane, tak samo jak inne skadniki systemu Windows 7.

Karty inteligentne
Coraz wicej firm wykorzystuje do uwierzytelniania uytkowników karty inteligentne. Poniewa na takiej karcie zapisany jest certyfikat (klucz) uytkownika,
do zalogowania si do systemu konieczna jest nie tylko znajomo chronicego ten
certyfikat klucza PIN, ale równie sama karta inteligentna, co automatycznie
eliminuje zagroenia zwizane z odgadywaniem czy amaniem hase.
W systemie Windows 7 karty inteligentne zgodne ze standardem PIV (ang. Personal Identity Verification) obsugiwane s tak samo jak wszystkie inne urzdzenia — za porednictwem sterowników systemowych, a nie (jak we wczeniejszych wersjach Windows) poprzez programy producentów kart inteligentnych.
Oznacza to, e po woeniu do czytnika karty inteligentnej system Windows 7
automatycznie wykryje nowe urzdzenie, a nastpnie pobierze z witryny Windows
Update i zainstaluje odpowiedni sterownik.
Ponadto w systemie Windows 7 karty inteligentne mog by uywane:
1. do szyfrowania dysków technologi BitLocker; uytkownicy edycji
Enterprise i Ultimate mog do szyfrowania dysków uy klucza
zapisanego na ich karcie inteligentnej;
2. do podpisywania dokumentów, w tym dokumentów XPS;
3. przez mechanizm kontroli konta uytkownika;
4. przez zainstalowane w systemie programy firm trzecich — Windows 7
udostpnia zapisane na kartach certyfikaty poprzez interfejsy CNG
(ang. Cryptography Next Generation) oraz CryptoAPI.
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