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WstØp
Nowy Windows to prawdziwa rewolucja — takie hasïo towarzyszy
premierze wszystkich kolejnych wersji tego najpopularniejszego systemu operacyjnego. Czasami szumne zapowiedzi okazywaïy siÚ prawdziwe, jak to miaïo miejsce w przypadku systemów Windows XP
i Windows 7, czasami spotykaïy siÚ z negatywnymi ocenami uĝytkowników, jak w przypadku systemów Windows Vista i Windows 8.
Powtarzane od lat hasïo reklamowe jest prawdziwsze niĝ kiedykolwiek
dla Windows 10. To pierwsza wersja Windows, która zostaïa opracowana z myĂlÈ o uĝytkownikach komputerów (tu wzorem byï wysoko
oceniany przez uĝytkowników komputerów PC Windows 7), tabletów (w tym zakresie wykorzystane zostaïy doĂwiadczenia z systemu
Windows 8) i smartfonów (Windows 10 zastÈpiï system Windows
Phone). Windows 10 jest tak uniwersalny, ĝe firma Microsoft zdecydowaïa, iĝ bÚdzie on równieĝ systemem nowej wersji konsoli Xbox.
W efekcie wieloletnich prac inĝynierów firmy Microsoft powstaï system operacyjny, który jest nie tylko szybki i bezpieczny, ale równieĝ
ïatwy w obsïudze. A dziÚki zintegrowaniu najnowszych technologii
(takich jak asystent rozpoznajÈcy wydawane gïosem polecenia czy
okulary holograficzne) jest to system na miarÚ XXI wieku.
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Co wiÚcej, Windows 10 jest dostÚpny za darmo dla wszystkich uĝytkowników legalnych kopii systemów Windows 7, 8 oraz 8.1. Jedyne,
co musimy zrobiÊ, ĝeby skorzystaÊ z tego wyjÈtkowego systemu operacyjnego, to zaktualizowaÊ posiadanÈ wersjÚ Windows w ciÈgu roku
od premiery Windows 10 (po raz pierwszy w historii firma Microsoft
umoĝliwiïa darmowÈ aktualizacjÚ systemu operacyjnego).
KsiÈĝka Windows 10 PL. mwiczenia praktyczne pozwoli Ci szybko i ïatwo zapoznaÊ siÚ z najwaĝniejszymi funkcjami Windows 10 na komputery PC. WykonujÈc opisane w niej Êwiczenia, zainstalujesz i skonfigurujesz system operacyjny, nauczysz siÚ pracowaÊ z interfejsem
Windows 10, dostosujesz system do wïasnych potrzeb i podïÈczysz
komputer do sieci domowej oraz do internetu.

DziesiÄta wersja
systemu Windows
TworzÈc Windows 10 (system o wewnÚtrznym numerze 101), firma
Microsoft zaïoĝyïa, ĝe:
1. Windows 10 bÚdzie szybszy niĝ Windows 8, np. czas

uruchamiania systemu skróciï siÚ do kilku sekund.
2. Windows 10 bÚdzie w peïni kompatybilny ze swoimi

poprzednikami, czyli na kaĝdym urzÈdzeniu, na którym dziaïa
Windows 8 czy Windows 7, bÚdzie teĝ dziaïaï Windows 10,
a kaĝdy program, który poprawnie dziaïaï w systemie Windows 8,
bÚdzie teĝ poprawnie dziaïaï w Ărodowisku Windows 10.
3. Windows 10 bÚdzie efektywnie wykorzystywaï ekrany

dotykowe do sterowania gestami. Nie oznacza to, ĝe nie moĝna
go zainstalowaÊ na komputerze czy laptopie wyposaĝonym
w tradycyjne monitory, ale zawiera on rozwiÈzania i dodatkowe
funkcje stworzone wïaĂnie z myĂlÈ o sterowaniu systemem
za pomocÈ gestów.

1

WewnÚtrznym numerem systemu Windows 8.1 byï 6.3, jego poprzednik
(Windows 8) miaï wewnÚtrzny numer 6.2, Windows 7 miaï numer wersji 6.1,
zaĂ system Windows Vista miaï numer 6.0.
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4. Windows 10 bÚdzie bezpieczniejszy i jednoczeĂnie bardziej

funkcjonalny niĝ Windows 8. Podstawowe zmiany w zakresie
funkcjonalnoĂci to nowa przeglÈdarka internetowa, peïniejsza
integracja z usïugami w Chmurze i powrót do koncepcji menu
Start.
Jeĝeli chcesz siÚ przekonaÊ, czy system Windows 10 speïnia pokïadane
w nim nadzieje, ta ksiÈĝka jest dla Ciebie.
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Instalowanie
i aktualizowanie
systemu
Windows 10
WykonujÈc Êwiczenia z tego rozdziaïu, bez problemu zainstalujesz
system Windows 10 na nowym lub wczeĂniej uĝywanym komputerze PC. Seria mwiczenia praktyczne adresowana jest przede wszystkim do indywidualnych uĝytkowników, dlatego opisaliĂmy tu tylko
najpopularniejsze sposoby instalowania systemu na pojedynczych
urzÈdzeniach:
1. Instalowanie na urzÈdzeniu, na którym nie ma zainstalowanego

ĝadnego systemu operacyjnego.
2. Uaktualnienie wczeĂniejszych wersji systemu Windows.
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3. Instalowanie Windows 10 jako dodatkowego systemu

operacyjnego.
Zanim rozpoczniesz instalowanie systemu, warto sprawdziÊ wymagania sprzÚtowe systemu i wybraÊ wersjÚ odpowiedniÈ dla Twojego urzÈdzenia. NastÚpnym etapem powinno byÊ sprawdzenie poprawnoĂci
procesu instalacji. W Êwiczeniu koñczÈcym rozdziaï pokazaliĂmy, jak
aktywowaÊ system operacyjny oraz jak zmieniÊ edycjÚ zainstalowanego systemu Windows 10.
m W I C Z E N I E

1.1

Czy na moim komputerze
moĝna zainstalowaÊ Windows 10?

Producenci wszystkich programów podajÈ tzw. minimalne wymagania
sprzÚtowe — najsïabszÈ konfiguracjÚ komputera, na którym moĝna
zainstalowaÊ dany program. Te same wymagania dotyczÈ systemów
operacyjnych; trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe maïo kto instaluje tylko
system operacyjny. Z reguïy na urzÈdzeniu musi dziaïaÊ kilkanaĂcie,
jeĝeli nie kilkadziesiÈt róĝnych programów, a system czÚsto jest jedynie Ărodowiskiem, w którym one dziaïajÈ. W efekcie minimalne wymagania wystarczÈ co prawda do uruchomienia systemu operacyjnego,
ale mogÈ okazaÊ siÚ niewystarczajÈce do pracy lub zabawy z komputerem. Jeĝeli planujesz zakup nowego komputera, warto sprawdziÊ
wymagania nie tylko systemu operacyjnego, ale równieĝ programów,
które planujesz na nim zainstalowaÊ.
Do podstawowych zadañ, na przykïad do edytowania dokumentów,
przeglÈdania internetu czy odtwarzania multimediów, wystarczy najmniej wydajny z obecnie dostÚpnych komputerów lub typowy netbook
wyposaĝony w:
1. Procesor Pentium (lub równowaĝny) taktowany zegarem 1 GHz

(lub szybszym).
2. 1 GB pamiÚci RAM (dotyczy architektury 32-bitowej) lub 2 GB
pamiÚci RAM (w przypadku systemu 64-bitowego).
3. 120-gigabajtowy dysk twardy (32-bitowa wersja systemu Windows
zajmuje po zainstalowaniu okoïo 16 GB, wersja 64-bitowa okoïo
20 GB, ale w miarÚ upïywu czasu system potrzebuje dla siebie
coraz wiÚcej miejsca).
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4. KartÚ graficznÈ zgodnÈ ze standardem DirectX 91 obsïugujÈcÈ

sterowniki WDDM (ang. Windows Display Driver Model).
Minimalne wymagania Windows 10 sÈ wiÚc dokïadnie takie same jak
wymagania jego poprzednika, czyli Windows 8.1. Co wiÚcej, na takim
samym komputerze Windows 10 bÚdzie dziaïaï nieco szybciej od swojego poprzednika.
Ponadto:
1. Interfejs Windows 10 wymaga rozdzielczoĂci 1024u768

lub wyĝszej, a cieszyÊ siÚ w peïni graficznym interfejsem
tego systemu moĝemy na ekranach o rozdzielczoĂci 1366u768
lub wyĝszej.
2. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ ekranów dotykowych zgodnych
z systemem Windows 7 lub 8 bez problemu dziaïa w Ărodowisku
Windows 10.
3. Moduï TPM (ang. Trusted Platform Module) oraz nastÚpca
systemu BIOS — system UEFI (ang. Unified Extensible Firmware
Interface) mogÈ byÊ wykorzystane do dodatkowego
zabezpieczenia systemu Windows 10.
Aby sprawdziÊ, czy Twój komputer z zainstalowanym systemem Windows XP speïnia wymagania sprzÚtowe Windows 10 (komputer z preinstalowanym Windows 7 lub 8 na pewno speïnia te wymagania),
wykonaj poniĝsze czynnoĂci:
1. Zaloguj siÚ do systemu na konto administratora.
2. Z menu Start wybierz Pomoc i obsïuga techniczna.
3. W sekcji Wybierz zadanie kliknij odnoĂnik Uĝyj narzÚdzi,

aby wyĂwietliÊ informacje o komputerze i przeanalizowaÊ
problemy.
4. Z listy narzÚdzi (ang. Tools) wybierz Mój komputer — informacje/
WyĂwietl ogólne informacje o systemie dla tego komputera.
Zostanie wyĂwietlone okno informacyjne pokazane
na rysunku 1.1.
5. Otrzymane wyniki porównaj z minimalnymi wymaganiami
sprzÚtowymi Windows 10.
1

Niektóre gry wymagajÈ kart zgodnych z nowszÈ, np. dwunastÈ wersjÈ
standardu DirectX.
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Rysunek 1.1. Podstawowe informacje o najwaĝniejszych podzespoïach
komputera: o procesorze, pamiÚci i dysku twardym
m W I C Z E N I E

1.2

JakÈ edycjÚ systemu wybraÊ?

Windows 10 jest dostÚpny w trzech podstawowych edycjach2:
1. Uproszczona wersja Mobile. Ta edycja bÚdÈca nastÚpcÈ

Windows 8 RT i Windows Phone przeznaczona jest dla tañszych
urzÈdzeñ mobilnych, takich jak maïe tablety, i dla smartfonów.
2. Podstawowa edycja nazywa siÚ Windows 10 Home. Jest ona

adresowana do uĝytkowników, których potrzeby w zakresie
technologii informatycznych sÈ zwiÈzane z codziennym
uĝytkowaniem pojedynczego (niepodïÈczonego do sieci firmowej)
2

Dodatkowe edycje Windows 10 to: przeznaczona dla duĝych firm edycja
Enterprise, nastÚpca Windows Phone 8.1 czyli Windows 10 Mobile, nastÚpca
Windows Phone for Business — Windows 10 Mobile Enterprise, wbudowany
(scalony) z urzÈdzeniami takimi jak rutery Windows 10 IoT Core
i przeznaczona dla uczniów i studentów edycja edukacyjna.
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urzÈdzenia, np. korzystaniem z internetu, prowadzeniem
korespondencji elektronicznej, opracowywaniem dokumentów
czy rozrywkÈ. Ta edycja jest nastÚpcÈ systemów Vista Home
Basic, Windows 7 Home oraz Windows 8.
3. Windows 10 Pro — nastÚpca systemów Windows Vista Business,

Windows 7 Professional i Windows 8 Pro, przeznaczonych
dla maïych i Ăredich firm. Ta edycja zawiera funkcje pozwalajÈce
centralnie zarzÈdzaÊ systemem (przede wszystkim moĝliwoĂÊ
podïÈczenia urzÈdzenia do domeny Active Directory),
wirtualizowaÊ systemy operacyjne oraz zabezpieczaÊ dane
przechowywane na urzÈdzeniu (funkcja szyfrowania dysków
BitLocker).
Porównanie poszczególnych edycji systemu Windows 10 zawiera
tabela 1.1.
Tabela 1.1. Lista najwaĝniejszych funkcji dostÚpnych w róĝnych edycjach
systemu Windows 10
Funkcja

Windows 10 RT

Windows 10 Home

Windows 8 Pro

Przeznaczenie

Maïe tablety

Domowy uĝytkownik
komputera PC

Firmy

Nowoczesne aplikacje

X

X

X

Wbudowane aplikacje

X

X

X

Resetowanie
i odĂwieĝanie systemu

X

X

X

Sklep Windows

X

X

X

X

X

PrzyïÈczanie
do domeny
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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