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Wst p

Nowy Windows to prawdziwa rewolucja — takie has o towarzyszy
premierze wszystkich kolejnych wersji tego najpopularniejszego sys-
temu operacyjnego. Czasami szumne zapowiedzi okazywa y si  praw-
dziwe, jak to mia o miejsce w przypadku systemów Windows XP
i Windows 7, czasami spotyka y si  z negatywnymi ocenami u yt-
kowników, jak w przypadku systemów Windows Vista i Windows 8.

Powtarzane od lat has o reklamowe jest prawdziwsze ni  kiedykolwiek
dla Windows 10. To pierwsza wersja Windows, która zosta a opraco-
wana z my l  o u ytkownikach komputerów (tu wzorem by  wysoko
oceniany przez u ytkowników komputerów PC Windows 7), table-
tów (w tym zakresie wykorzystane zosta y do wiadczenia z systemu
Windows 8) i smartfonów (Windows 10 zast pi  system Windows
Phone). Windows 10 jest tak uniwersalny, e firma Microsoft zdecy-
dowa a, i  b dzie on równie  systemem nowej wersji konsoli Xbox.

W efekcie wieloletnich prac in ynierów firmy Microsoft powsta  sys-
tem operacyjny, który jest nie tylko szybki i bezpieczny, ale równie
atwy w obs udze. A dzi ki zintegrowaniu najnowszych technologii

(takich jak asystent rozpoznaj cy wydawane g osem polecenia czy
okulary holograficzne) jest to system na miar  XXI wieku.
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6 Windows 10 PL •  wiczenia  praktyczne

Co wi cej, Windows 10 jest dost pny za darmo dla wszystkich u yt-
kowników legalnych kopii systemów Windows 7, 8 oraz 8.1. Jedyne,
co musimy zrobi , eby skorzysta  z tego wyj tkowego systemu ope-
racyjnego, to zaktualizowa  posiadan  wersj  Windows w ci gu roku
od premiery Windows 10 (po raz pierwszy w historii firma Microsoft
umo liwi a darmow  aktualizacj  systemu operacyjnego).

Ksi ka Windows 10 PL. wiczenia praktyczne pozwoli Ci szybko i a-
two zapozna  si  z najwa niejszymi funkcjami Windows 10 na kompu-
tery PC. Wykonuj c opisane w niej wiczenia, zainstalujesz i skonfi-
gurujesz system operacyjny, nauczysz si  pracowa  z interfejsem
Windows 10, dostosujesz system do w asnych potrzeb i pod czysz
komputer do sieci domowej oraz do internetu.

Dziesi ta wersja
systemu Windows
Tworz c Windows 10 (system o wewn trznym numerze 101), firma
Microsoft za o y a, e:

 1. Windows 10 b dzie szybszy ni  Windows 8, np. czas
uruchamiania systemu skróci  si  do kilku sekund.

 2. Windows 10 b dzie w pe ni kompatybilny ze swoimi
poprzednikami, czyli na ka dym urz dzeniu, na którym dzia a
Windows 8 czy Windows 7, b dzie te  dzia a  Windows 10,
a ka dy program, który poprawnie dzia a  w systemie Windows 8,
b dzie te  poprawnie dzia a  w rodowisku Windows 10.

 3. Windows 10 b dzie efektywnie wykorzystywa  ekrany
dotykowe do sterowania gestami. Nie oznacza to, e nie mo na
go zainstalowa  na komputerze czy laptopie wyposa onym
w tradycyjne monitory, ale zawiera on rozwi zania i dodatkowe
funkcje stworzone w a nie z my l  o sterowaniu systemem
za pomoc  gestów.

                                    
1 Wewn trznym numerem systemu Windows 8.1 by  6.3, jego poprzednik

(Windows 8) mia  wewn trzny numer 6.2, Windows 7 mia  numer wersji 6.1,
za  system Windows Vista mia  numer 6.0.
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Wst p 7

 4. Windows 10 b dzie bezpieczniejszy i jednocze nie bardziej
funkcjonalny ni  Windows 8. Podstawowe zmiany w zakresie
funkcjonalno ci to nowa przegl darka internetowa, pe niejsza
integracja z us ugami w Chmurze i powrót do koncepcji menu
Start.

Je eli chcesz si  przekona , czy system Windows 10 spe nia pok adane
w nim nadzieje, ta ksi ka jest dla Ciebie.
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1
Instalowanie

i aktualizowanie
systemu

Windows 10

Wykonuj c wiczenia z tego rozdzia u, bez problemu zainstalujesz
system Windows 10 na nowym lub wcze niej u ywanym kompute-
rze PC. Seria wiczenia praktyczne adresowana jest przede wszyst-
kim do indywidualnych u ytkowników, dlatego opisali my tu tylko
najpopularniejsze sposoby instalowania systemu na pojedynczych
urz dzeniach:

 1. Instalowanie na urz dzeniu, na którym nie ma zainstalowanego
adnego systemu operacyjnego.

 2. Uaktualnienie wcze niejszych wersji systemu Windows.
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10 Windows 10 PL •  wiczenia  praktyczne

 3. Instalowanie Windows 10 jako dodatkowego systemu
operacyjnego.

Zanim rozpoczniesz instalowanie systemu, warto sprawdzi  wymaga-
nia sprz towe systemu i wybra  wersj  odpowiedni  dla Twojego urz -
dzenia. Nast pnym etapem powinno by  sprawdzenie poprawno ci
procesu instalacji. W wiczeniu ko cz cym rozdzia  pokazali my, jak
aktywowa  system operacyjny oraz jak zmieni  edycj  zainstalowa-
nego systemu Windows 10.

W I C Z E N I E

1.1 Czy na moim komputerze
mo na zainstalowa  Windows 10?

Producenci wszystkich programów podaj  tzw. minimalne wymagania
sprz towe — najs absz  konfiguracj  komputera, na którym mo na
zainstalowa  dany program. Te same wymagania dotycz  systemów
operacyjnych; trzeba jednak pami ta , e ma o kto instaluje tylko
system operacyjny. Z regu y na urz dzeniu musi dzia a  kilkana cie,
je eli nie kilkadziesi t ró nych programów, a system cz sto jest jedy-
nie rodowiskiem, w którym one dzia aj . W efekcie minimalne wyma-
gania wystarcz  co prawda do uruchomienia systemu operacyjnego,
ale mog  okaza  si  niewystarczaj ce do pracy lub zabawy z kompu-
terem. Je eli planujesz zakup nowego komputera, warto sprawdzi
wymagania nie tylko systemu operacyjnego, ale równie  programów,
które planujesz na nim zainstalowa .

Do podstawowych zada , na przyk ad do edytowania dokumentów,
przegl dania internetu czy odtwarzania multimediów, wystarczy naj-
mniej wydajny z obecnie dost pnych komputerów lub typowy netbook
wyposa ony w:

 1. Procesor Pentium (lub równowa ny) taktowany zegarem 1 GHz
(lub szybszym).

 2. 1 GB pami ci RAM (dotyczy architektury 32-bitowej) lub 2 GB
pami ci RAM (w przypadku systemu 64-bitowego).

 3. 120-gigabajtowy dysk twardy (32-bitowa wersja systemu Windows
zajmuje po zainstalowaniu oko o 16 GB, wersja 64-bitowa oko o
20 GB, ale w miar  up ywu czasu system potrzebuje dla siebie
coraz wi cej miejsca).
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Rozdzia  1 .  •  Instalowanie i  aktual izowanie systemu 11

 4. Kart  graficzn  zgodn  ze standardem DirectX 91 obs uguj c
sterowniki WDDM (ang. Windows Display Driver Model).

Minimalne wymagania Windows 10 s  wi c dok adnie takie same jak
wymagania jego poprzednika, czyli Windows 8.1. Co wi cej, na takim
samym komputerze Windows 10 b dzie dzia a  nieco szybciej od swo-
jego poprzednika.

Ponadto:

 1. Interfejs Windows 10 wymaga rozdzielczo ci 1024 768
lub wy szej, a cieszy  si  w pe ni graficznym interfejsem
tego systemu mo emy na ekranach o rozdzielczo ci 1366 768
lub wy szej.

 2. Zdecydowana wi kszo  ekranów dotykowych zgodnych
z systemem Windows 7 lub 8 bez problemu dzia a w rodowisku
Windows 10.

 3. Modu  TPM (ang. Trusted Platform Module) oraz nast pca
systemu BIOS — system UEFI (ang. Unified Extensible Firmware
Interface) mog  by  wykorzystane do dodatkowego
zabezpieczenia systemu Windows 10.

Aby sprawdzi , czy Twój komputer z zainstalowanym systemem Win-
dows XP spe nia wymagania sprz towe Windows 10 (komputer z pre-
instalowanym Windows 7 lub 8 na pewno spe nia te wymagania),
wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Zaloguj si  do systemu na konto administratora.
 2. Z menu Start wybierz Pomoc i obs uga techniczna.
 3. W sekcji Wybierz zadanie kliknij odno nik U yj narz dzi,

aby wy wietli  informacje o komputerze i przeanalizowa
problemy.

 4. Z listy narz dzi (ang. Tools) wybierz Mój komputer — informacje/
Wy wietl ogólne informacje o systemie dla tego komputera.
Zostanie wy wietlone okno informacyjne pokazane
na rysunku 1.1.

 5. Otrzymane wyniki porównaj z minimalnymi wymaganiami
sprz towymi Windows 10.

                                    
1 Niektóre gry wymagaj  kart zgodnych z nowsz , np. dwunast  wersj

standardu DirectX.
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Rysunek 1.1. Podstawowe informacje o najwa niejszych podzespo ach
komputera: o procesorze, pami ci i dysku twardym

W I C Z E N I E

1.2 Jak  edycj  systemu wybra ?

Windows 10 jest dost pny w trzech podstawowych edycjach2:

 1. Uproszczona wersja Mobile. Ta edycja b d ca nast pc
Windows 8 RT i Windows Phone przeznaczona jest dla ta szych
urz dze  mobilnych, takich jak ma e tablety, i dla smartfonów.

 2. Podstawowa edycja nazywa si  Windows 10 Home. Jest ona
adresowana do u ytkowników, których potrzeby w zakresie
technologii informatycznych s  zwi zane z codziennym
u ytkowaniem pojedynczego (niepod czonego do sieci firmowej)

                                    
2 Dodatkowe edycje Windows 10 to: przeznaczona dla du ych firm edycja

Enterprise, nast pca Windows Phone 8.1 czyli Windows 10 Mobile, nast pca
Windows Phone for Business — Windows 10 Mobile Enterprise, wbudowany
(scalony) z urz dzeniami takimi jak rutery Windows 10 IoT Core
i przeznaczona dla uczniów i studentów edycja edukacyjna.
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Rozdzia  1 .  •  Instalowanie i  aktual izowanie systemu 13

urz dzenia, np. korzystaniem z internetu, prowadzeniem
korespondencji elektronicznej, opracowywaniem dokumentów
czy rozrywk . Ta edycja jest nast pc  systemów Vista Home
Basic, Windows 7 Home oraz Windows 8.

 3. Windows 10 Pro — nast pca systemów Windows Vista Business,
Windows 7 Professional i Windows 8 Pro, przeznaczonych
dla ma ych i redich firm. Ta edycja zawiera funkcje pozwalaj ce
centralnie zarz dza  systemem (przede wszystkim mo liwo
pod czenia urz dzenia do domeny Active Directory),
wirtualizowa  systemy operacyjne oraz zabezpiecza  dane
przechowywane na urz dzeniu (funkcja szyfrowania dysków
BitLocker).

Porównanie poszczególnych edycji systemu Windows 10 zawiera
tabela 1.1.

Tabela 1.1. Lista najwa niejszych funkcji dost pnych w ró nych edycjach
systemu Windows 10

Funkcja Windows 10 RT Windows 10 Home Windows 8 Pro

Przeznaczenie Ma e tablety Domowy u ytkownik
komputera PC

Firmy

Nowoczesne aplikacje X X X

Wbudowane aplikacje X X X

Resetowanie
i od wie anie systemu

X X X

Sklep Windows X X X

Przy czanie
do domeny

X X

BitLocker X

Pulpit zdalny (host) X X

Klasyczne aplikacje X X

Windows To Go X

DirectAccess X

Work Place Join X
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