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• Co to jest Windows 7 i jak z niego korzystać?
• Jak ujarzmić multimedia i zacząć w pełni wykorzystywać programy?
• W jaki sposób podłączyć się do sieci i efektywnie zarządzać systemem?
Windows 7 w przeciwieństwie do Windows Visty na wszystkich swoich użytkownikach robi
doskonałe wrażenie. To znakomity system operacyjny, na który prędzej czy później „przesiądą się”
wszyscy użytkownicy pecetów. Warto już teraz poznać jego zalety i korzystać z nowych,
wygodniejszych wersji, bogatszych programów, multimediów, ulepszonej wersji przeglądarki
Internet Explorer (z numerem 8) oraz narzędzi zarządzania systemem i komputerem pracującym
pod jego kontrolą.
Z tej książki dowiesz się, czym jest i jak działa Windows 7, jakie wymagania musi spełniać komputer,
by system ten pracował prawidłowo, jak rozpocząć pracę i zapewnić bezpieczeństwo swoim
danym. Nauczysz się korzystać z podstawowych funkcji Windows 7, obchodzić się z plikami,
folderami, oknami, obsługiwać multimedia i drukarki. Dowiesz się, jak używać programów
towarzyszących, takich jak edytory tekstu i grafiki czy kalkulator. Odkryjesz, jak dostosować
wygląd ekranu i pasek zadań do swoich upodobań, jak używać funkcji ułatwiających pracę
w systemie oraz jak konfigurować optymalne połączenia sieciowe. Po lekturze tej książki będziesz
mógł swobodnie poruszać się po całym systemie Windows 7.
• Windows 7 – wymagania, uaktualnianie starszych wersji systemu Windows
• Zapora połączenia internetowego i blokowanie komputera
• Uruchamianie, usypianie i zamykanie systemu
• Konta użytkowników – definiowanie, przełączanie, wylogowywanie
• Menedżer zadań i interfejs Windows 7
• Pulpit, pasek zadań i menu Start – dostosowywanie
• Operacje na plikach i folderach
• Multimedia w Windows 7 oraz drukowanie
• WordPad, Notatnik, Paint i kalkulator
• Połączenia internetowe – tworzenie i konfigurowanie
• Zarządzanie komputerem i systemem
Już dziś opanuj Windows 7!
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Rozdzia 2. Bezpieczestwo komputera

Po co aktualizowa Windows 7?
Aktualizacja systemu operacyjnego — pobieranie
z internetu at, czyli poprawek usuwajcych
dostrzeone bdy, jest niezwykle istotnym
elementem procedury zabezpieczania komputera.
Gdyby wszyscy uytkownicy systemu Windows
regularnie dokonywali aktualizacji systemu,
epidemie wirusów miayby znacznie agodniejszy
przebieg, o ile w ogóle by zaistniay. Aktualizacja
systemu usuwa bdy, zanim jeszcze ktokolwiek
opracuje, przetestuje i rozprowadzi w sieci
wirusy oraz narzdzia wykorzystujce odkryty
bd w kodzie.

W jaki sposób
pobierane s aktualizacje?
Gdy komputer jest poczony z internetem,
system Windows wysya do witryny sieci Web
Windows Update dane dotyczce konfiguracji
komputera, dziki czemu ta usuga moe
okreli, które aktualizacje s odpowiednie
dla komputera. System Windows nie wysya
nazwiska uytkownika, jego adresu, adresu
e-mail ani adnych informacji, których mona
uy w celu zidentyfikowania uytkownika
lub nawizania z nim kontaktu.

Windows Update to usuga, która automatycznie
sprawdza, które z publikowanych aktualizacji
mona zainstalowa na Twoim komputerze,
a nastpnie automatycznie je pobiera oraz
instaluje. Wybór opcji instalacji automatycznych
Wanych i Zalecanych aktualizacji pozwoli mie
pewno , e system komputera bdzie zawsze
aktualny.
W przypadku gdy ukoczenie procesu instalacji
aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia
komputera, czas ponownego uruchomienia
mona ustawi w taki sposób, eby nie zakócao
to Twojej pracy.
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Brak dbaoci o zabezpieczenie systemu jest tym
dziwniejszy, e Windows 7 dysponuje bardzo
eleganckim systemem automatycznego
pobierania oraz instalowania at oznaczonych
jako krytyczne, które usuwaj najwaniejsze
bdy zagraajce stabilnoci i bezpieczestwu
systemu.

Rozdzia 2.

Jak skonfigurowa automatyczn
aktualizacj systemu?
Windows Update posiada szereg opcji, które
umoliwiaj zarzdzanie procesem aktualizacji.
Pozwalaj one skonfigurowa sposób
powiadamiania o aktualizacjach, a take
przegldania i zatwierdzania aktualizacji
przed ich pobraniem lub instalacj.

Aby odo y w czasie
uruchomienie komputera, na który zostay
automatycznie pobrane aktualizacje:

Rysunek 2.1. Komunikat automatycznej usugi
Windows Update dotyczcy zakoczenia instalowania
aktualizacji systemu — moesz przesun operacj,
korzystajc z listy Przypomnij mi za

1. W oknie dialogowym wywietlonym przez

usug Windows Update z listy Przypomnij mi za
wybierz odpowiedni okres czasu (rysunek 2.1)
i kliknij przycisk Odó.

Konfiguracja automatycznej aktualizacji

Aby wywietli okno Windows Update:
1. Otwórz okno Windows Update, stosujc jedn

z metod:
V

Rozwi menu Start i w polu wyszukiwania
wpisz tekst Windows Update, a nastpnie
wybierz pozycj Windows Update
(rysunek 2.2).

Rysunek 2.2. Wyszukaj usug Windows Update,
korzystajc z narzdzia wyszukiwania dostpnego
w menu Start
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V

Wywietl okno Panel sterowania (cze
do niego znajduje si w prawej kolumnie
menu Start) i kliknij w nim cze System
i zabezpieczenia. Nastpnie kliknij cze
Windows Update (rysunek 2.3).

2. Wywietlone zostanie okno usugi

W systemie Windows 7 usuga Windows Update
jest teraz czci Centrum akcji, dziki czemu
aktualizowanie komputera jest jeszcze wygodniejsze.
Aby sprawdzi dostpno aktualizacji, wystarczy
w zasobniku systemowym na pasku zada klikn
ikon Centrum akcji .

Windows Update (rysunek 2.4).

Rysunek 2.4. Okno usugi
Windows Update
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Rysunek 2.3. Moesz uruchomi
usug Windows Update
z poziomu Panelu sterowania

Rozdzia 2.

Definiowanie opcji
aktualizacji systemu
Narzdzie Windows Update mona skonfigurowa
tak, aby regularnie sprawdzao dostpno nowych
aktualizacji. Proces aktualizacji bdzie przebiega
w tle zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem
oraz innymi opcjami.

Aby zdefiniowa opcje aktualizacji systemu:

Rysunek 2.5. Kliknij cze Zmie ustawienia,
tak aby okreli opcje aktualizacji

1. Otwórz okno Windows Update i na licie z lewej

strony okna kliknij odnonik Zmie ustawienia
(rysunek 2.5).
2. W sekcji Aktualizacje wane moesz wybra

Definiowanie opcji aktualizacji systemu

z listy opcj inn ni domylna (rysunek 2.6)
— zrób tak tylko wtedy, jeli chcesz sam
decydowa , które z aktualizacji pobiera
i/lub instalowa .

Rysunek 2.6. Wybór sposobu instalacji aktualizacji wanych
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 Wane aktualizacje s to aktualizacje

zabezpiecze oraz aktualizacje krytyczne,
a take udoskonalenia dotyczce wydajnoci.
Aktualizacje te poprawiaj bezpieczestwo
i niezawodno komputera.
3. Z listy Zainstaluj nowe aktualizacje wybierz
Rysunek 2.7. Moesz skonfigurowa
harmonogram aktualizacji

optymalny dla Ciebie dzie tygodnia oraz
godzin (rysunek 2.7).
4. Pozostaw domylne zaznaczenie w polach

wyboru i kliknij OK (rysunek 2.8).
 Jeeli w czasie aktualizacji zaplanowanej

harmonogramem komputer jest wyczony,
system Windows zainstaluje aktualizacje
po nastpnym uruchomieniu komputera.
Jeli nie zostanie zmieniony harmonogram
domylny, aktualizacje pobrane na komputer
bd instalowane o godzinie 3.00 w nocy.

 Pozostawienie zaznaczonego pola wyboru

Zezwalaj wszystkim uytkownikom na
instalowanie aktualizacji na tym komputerze
pozwoli innym uytkownikom komputera,
poza administratorem, na instalacj aktualizacji.
Opcja ta dotyczy tylko tych aktualizacji
oprogramowania, które s instalowane rcznie,
natomiast aktualizacje automatyczne bd
instalowane w tle.
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Rysunek 2.8.
Ustawienia zostay
zdefiniowane
— zatwierd je
przyciskiem OK

Rozdzia 2.

Rczny tryb aktualizacji systemu
Mechanizm Windows Update moe dziaa równie
w trybie rcznym, w którym Ty sam nakazujesz
rozpoczcie poszukiwania nowych wersji at,
wskazujesz te, które maj by zainstalowane,
i nadzorujesz ich instalacj. O ile automatyczna
aktualizacja systemu powoduje instalacj jedynie
at uznanych za krytyczne, rczny tryb pracy
Windows Update pozwala dokona instalacji at
mniej istotnych, czsto wrcz nieusuwajcych
adnych bdów, a dodajcych nowe funkcje
systemu.

Aby przeprowadzi rczn aktualizacj:
1. Wywietl okno Windows Update

(patrz Jak skonfigurowa automatyczn
aktualizacj systemu?).
2. W panelu znajdujcym si z lewej strony okna

Rczny tryb aktualizacji systemu

kliknij cze Wyszukaj aktualizacje (rysunek 2.9).

Rysunek 2.9. Aby rcznie zainstalowa aktualizacje, najpierw je wyszukaj — kliknij cze Wyszukaj
aktualizacje
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3. Kliknij odnonik prowadzcy do aktualizacji

znalezionych przez Windows Update
(rysunek 2.10).
4. Znalezione aktualizacje pojawi si na licie
Rysunek 2.10. Przejd do listy znalezionych
aktualizacji

— przejrzyj je i zaznacz pola wyboru obok
tych, które chcesz zainstalowa . Nastpnie
kliknij przycisk OK (rysunek 2.11).
5. W oknie Windows Update kliknij przycisk

Zainstaluj aktualizacje (rysunek 2.12).

Rysunek 2.12.
Kliknij przycisk
Zainstaluj
aktualizacje
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Rczny tryb aktualizacji systemu

Rysunek 2.11.
Zaznacz
pole wyboru
znajdujce si obok
tej aktualizacji,
któr chcesz
zainstalowa

Rozdzia 2.
6. Po fazie przygotowania rozpocznie si pobieranie

oraz instalowanie aktualizacji (rysunek 2.13).
7. W przypadku niektórych aktualizacji konieczne

Rczny tryb aktualizacji systemu

bdzie ponowne uruchomienie komputera,
tak aby aktualizacja zostaa wprowadzona do
systemu. Wówczas w oknie Windows Update
pojawi si przycisk Uruchom ponownie teraz.
Kliknij ten przycisk (rysunek 2.14).

Rysunek 2.13.
Pobieranie
i instalowanie
aktualizacji

Rysunek 2.14.
Windows Update
prosi o ponowne
uruchomienie
komputera
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8. Jeli po wznowieniu pracy komputera

uruchomisz ponownie narzdzie Windows
Update, zobaczysz komunikat, e system
Windows jest aktualny (rysunek 2.15).
 Szybki dostp do Panelu sterowania — i tym

samym do narzdzia Windows Update
— uzyskasz z poziomu zasobnika systemowego
(rysunek 2.16). Jeli ikona Centrum synchronizacji
nie jest widoczna, kliknij przycisk oznaczony
biaym trójktem, tak aby wywietli ukryte
narzdzia, i wybierz t ikon . W panelu
umieszczonym z lewej strony okna kliknij cze
Strona gówna Panelu sterowania, potem kliknij
odnonik System i zabezpieczenia i wreszcie
kliknij Windows Update.
Rysunek 2.15.
System Windows
jest ju aktualny

Rczny tryb aktualizacji systemu

Rysunek 2.16. Zasobnik
systemowy umoliwia
szybki dostp do narzdzi
systemowych
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Rozdzia 2.
9. Zainstalowane aktualizacje moesz przegldn .

Kliknij w tym celu cze Wywietl histori
aktualizacji — jest ono dostpne w obu
panelach okna Windows Update (rysunek 2.17).
10. W oknie Przegldanie historii aktualizacji moesz

zobaczy stan aktualizacji, a wic dowiesz si,
czy zainstalowana ona zostaa pomylnie.

 Gdy pojawi si nowe aktualizacje,

zostaniesz o tym poinformowany
komunikatem w zasobniku systemowym
(rysunek 2.19). Kliknij ikon Dostpne
s nowe aktualizacje i dokonaj rcznej
instalacji zgodnie z wczeniej opisan
instrukcj.

11. Aby wywietli opis aktualizacji, kliknij

dwukrotnie nazw aktualizacji. W wywietlonym
oknie znajdziesz take porady odnonie
rozwizywania kopotów z tymi aktualizacjami,
które zakoczyy si niepowodzeniem
(rysunek 2.18).

Rczny tryb aktualizacji systemu

Rysunek 2.17. Przejrzyjmy
histori aktualizacji

Rysunek 2.18. W kolumnie Stan
sprawdzisz, czy instalacja bya
skuteczna. Kliknij dwukrotnie
wpis, aby wywietli opis
aktualizacji

Rysunek 2.19. Informacja
o nowych aktualizacjach
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Odinstalowywanie aktualizacji

Rysunek 2.20. Aby usun aktualizacj, wywietl
zainstalowane aktualizacje

Czasami zdarza si (cho jest to zjawisko rzadkie),
e instalowane aty maj bdy wewntrzne.
Czciej moe si zdarzy , e po zainstalowaniu
aktualizacji w obrbie systemu pojawi si konflikt
zwizany z obsug sterowników lub
oprogramowania trzeciego. W takich przypadkach
trzeba rozwiza konflikt poprzez zmian sterownika
lub wersji programu, ale chwilowe odinstalowanie
aktualizacji jest rozwizaniem awaryjnym.

Aby usun aktualizacj:
1. Wywietl list historii instalowanych aktualizacji.
2. Aby wywietli list aktualizacji, w oknie

Przegldanie historii aktualizacji kliknij cze
Zainstalowane aktualizacje (rysunek 2.20).
3. Zaznacz aktualizacj, któr chcesz odinstalowa ,

i nacinij przycisk Odinstaluj (rysunek 2.21).
Zamknij okno Odinstaluj aktualizacj.

Odinstalowywanie aktualizacji

Rysunek 2.21. Zaznacz aktualizacj na licie i kliknij przycisk Odinstaluj
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Rozdzia 2.

Zapora poczenia internetowego
Zapora poczenia internetowego (w slangu
komputerowym zwana firewall) to rodzaj
zabezpieczenia, które umoliwia ochron danych
systemu, gdy komputer czy si z innymi sieciami,
np. z internetem, lub przesya przez nie dane,
co zawsze stanowi potencjalne zagroenie zakaenia
wirusem albo atakiem ze strony innego komputera
czy uytkownika. Zapora peni wic rol filtra
informacji przekazywanych z internetu lub sieci.
Filtr ten odrzuca informacje lub dopuszcza je do
komputera zalenie od ustawie skonfigurowanych
przez uytkownika (rysunek 2.22).

Rysunek 2.22. Zapora pocze internetowych
to system zabezpiecze dziaajcy na pograniczu
sieci i wiata zewntrznego. Umoliwia ona
narzucanie ogranicze dotyczcych treci, które
mog by przesyane z sieci domowej do internetu
i z internetu do sieci domowej

Zapora poczenia internetowego

Zapora uatwia blokowanie wirusów i robaków
komputerowych usiujcych uzyska dostp do
komputera. Nie pomoe jednak w wykrywaniu
oraz likwidacji wirusów i robaków komputerowych,
które ju si znajduj na komputerze. Aby chroni
swój komputer, musisz oprócz zapory zainstalowa
i aktualizowa równie oprogramowanie
antywirusowe.
Zapora pozwala te tworzy rejestr, czyli dziennik
zabezpiecze, w którym bd rejestrowane
pomylne i niepomylne próby poczenia si
z danym komputerem. Podczas rozwizywania
problemów taka opcja moe by uyteczna.
Zapewnienie skutecznego funkcjonowania firewalla
wymaga przemylanej konfiguracji. Odpowiednie
ustawienia konfiguracyjne pozwalaj okreli ,
które programy systemowe i usugi nie powinny
uzyska dostpu do internetu lub sieci (do której
komputer jest podczony), a które z kolei powinny.
Moliwe jest te podjcie decyzji, które adresy IP
i porty komunikacyjne mog by wykorzystywane
do czenia si z innymi komputerami.
W ustawieniach moesz te wskaza foldery
sieciowe, które chcesz udostpni innym.
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adna automatyczna zapora sieciowa
nie zapewni jednak Twojemu komputerowi
absolutnego bezpieczestwa.

Zapora poczenia
internetowego w Windows 7
System Microsoft Windows 7 jest
wyposaony w prosty, lecz skuteczny
w domowych zastosowaniach firewall
— jest to tzw. Zapora poczenia
internetowego (ICF, Internet Connection
Firewall) lub Zapora systemu Windows.
Ta funkcja, przeznaczona do uytku w domu
i maej firmie, zapewnia ochron
komputerom bezporednio poczonym
z internetem. Jest ona dostpna dla pocze
lokalnych (LAN) oraz telefonicznych.
W systemie Windows 7 zapora poczenia
internetowego jest domylnie wczona.
Jednak niektórzy producenci komputerów
i administratorzy sieci j wyczaj, warto
wic sprawdzi, czy na Twoim komputerze
zapora dziaa.

Bezpieczestwo komputera

Jak sprawdzi,
czy zapora jest wczona?
System Windows wyranie oznacza stan wczenia
zapory. Musisz tylko wiedzie , gdzie szuka .

Aby sprawdzi stan
zapory sieciowej Windows 7:
1. Kliknij przycisk Start i z menu Start wybierz

polecenie Panel sterowania (rysunek 2.23).
Rysunek 2.23. Wybierz polecenie Panel sterowania

2. W oknie Panel sterowania wybierz cze

System i zabezpieczenia (rysunek 2.24).
3. W sekcji Zapora systemu Windows kliknij

poczenie Sprawd stan zapory (rysunek 2.25).

Jak sprawdzi, czy zapora jest wczona?

Rysunek 2.24. Kliknij cze System i zabezpieczenia

Rysunek 2.25. W sekcji Zapora systemu Windows kliknij cze Sprawd stan zapory
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4. W oknie Ochraniaj ten komputer za pomoc

zapory Windows odczytasz stan zapory
— status zapory powinien by oznaczony
jako W. (rysunek 2.26).

Jak sprawdzi, czy zapora jest wczona?

Istnieje jeszcze inna metoda pozyskiwania
informacji o stanie zapory systemu — poprzez
zasobnik systemowy.

Rysunek 2.26.
W sekcji Zapora
systemu Windows
kliknij cze
Sprawd stan zapory

Jak dziaa zapora?
Próba poczenia si z komputerem lokalnym przez osob w internecie lub sieci nazywa si
niemonitorowanym daniem. Jeeli komputer otrzyma niemonitorowane danie, Zapora systemu
Windows blokuje poczenie.
W przypadku korzystania z programu odbierajcego informacje z internetu lub sieci, takiego
jak program obsugi wiadomoci byskawicznych lub wieloosobowa gra sieciowa, zapora proponuje
zablokowanie lub odblokowanie poczenia. Jeeli poczenie zostanie odblokowane, Zapora systemu
Windows utworzy wyjtek, aby nie reagowa na próby odebrania informacji przez program
w przyszoci.
Mona wyczy Zapor systemu Windows dla okrelonych pocze internetowych i sieciowych,
jednak w takim przypadku skuteczno zabezpiecze komputera jest ograniczona.
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Aby sprawdzi stan zapory sieciowej
Windows 7, korzystajc z zasobnika
systemowego:
1. W zasobniku systemowym kliknij ikon

Sie Dostp do Internetu
Rysunek 2.27. Aby wczy zapor,
kliknij przycisk Zalecenia

.

2. Kliknij cze Otwórz Centrum sieci

i udostpniania (rysunek 2.27).
3. W panelu nawigacji (lewy panel okna)

kliknij cze Zapora systemu Windows
(rysunek 2.28).
4. Wywietlone zostanie okno (identyczne

z oknem pokazanym na rysunku 2.26),
które informuje o stanie zapory.

Jak sprawdzi, czy zapora jest wczona?

Rysunek 2.28. Kliknij cze Zapora systemu Windows
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Wczanie zapory
systemu Windows
Jeli zapora sieciowa zostaa wyczona, system
Windows 7 natychmiast Ci o tym powiadomi,
wywietlajc odpowiedni komunikat (rysunek 2.29).
Jeli dymek komunikatu zniknie, zanim podejmiesz
dziaanie, skorzystaj z narzdzia powiadamiania
o problemach z komputerem, które znajduje
si w zasobniku systemowym (rysunek 2.30)
— narzdzie to otwiera Centrum akcji.

Aby wczy zapor sieciow:

Rysunek 2.29. Jeeli zapora poczenia
internetowego jest wyczona, pojawia si
komunikat ostrzegawczy

Rysunek 2.30. Aby wczy zapor, kliknij
przycisk Rozwi problemy z komputerem

1. Kliknij przycisk Rozwi problemy

z komputerem

— pojawi si menu.

2. Wybierz z tego menu polecenie Wcz zapor

systemu Windows (Wane) (rysunek 2.31).

Wczanie zapory systemu Windows

3. Zapora natychmiast zostanie wczona.

Rysunek 2.31. Kliknij opcj Wcz zapor
systemu Windows (wane)
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Wyczanie zapory poczenia
sieciowego w Windows 7

Rysunek 2.32. Otwórz Centrum akcji

Wyczenie zapory moe by przydatne do
diagnozowania problemów z komunikacj sieciow
— problemy te mog bowiem wynika na przykad
z niewaciwej konfiguracji zapory. Jeli wic
wyczenie zapory jest konieczne, wycz j,
pamitajc jednak, aby natychmiast j wczy ,
gdy tylko problem zostanie zdiagnozowany.
 Konfigurowanie zapory wymaga uprawnie

administratora — musisz wic zalogowa si
na konto z grupy Administratorów.

Aby wyczy zapor sieciow Windows:
1. Otwórz Centrum akcji — kliknij ikon

oznaczon takim oto symbolem . Znajdziesz
j w zasobniku systemowym na pasku zada.
2. W wywietlonym menu wybierz polecenie
3. Pojawi si okno Przejrzyj ostatnie komunikaty

i rozwi problemy. Kliknij na pasku adresowym
System i zabezpieczenia (rysunek 2.33).

Rysunek 2.33. W oknie Centrum akcji masz dostp do wszystkich narzdzi Panelu sterowania
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Wyczanie zapory poczenia sieciowego

Otwórz Centrum akcji (rysunek 2.32).

Rozdzia 2.
4. Wybierz polecenie Sprawd stan zapory

(rysunek 2.34), a nastpnie kliknij Wcz lub
wycz Zapor systemu Windows (rysunek 2.35).
5. Zaznacz opcj Wycz Zapor systemu Windows

 Wykorzystaj okazj i rzu okiem

na zawarto okna Przejrzyj ostatnie
komunikaty i rozwi problemy, sprawd,
czy nie jest konieczne jakie dziaanie.

(Niezalecane) i kliknij OK (rysunek 2.36).

Wyczanie zapory poczenia sieciowego

Rysunek 2.34. Kliknij
Sprawd stan zapory

Rysunek 2.35. Kliknij
Wcz lub wycz Zapor
systemu Windows

Rysunek 2.36. Kliknij
Wycz Zapor systemu
Windows (Niezalecane)
w obszarze tej lokalizacji
sieciowej, której
nie chcesz chroni,
a nastpnie kliknij
przycisk OK
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Definiowanie wyjtków,
które nie s blokowane
przez zapor systemu Windows

Rysunek 2.37. Aby zezwoli programowi
na funkcjonowanie, moesz odblokowa funkcje
zablokowane przez zapor — kliknij przycisk
Zezwalaj na dostp

Takie wyjtki moesz take zdefiniowa rcznie.
Moesz te sprawdzi , czy zapora nie blokuje
Twojego programu.

Aby upewni si,
e zapora nie blokuje programu:
1. Otwórz Panel sterowania i kliknij cze System

i Zabezpieczenia.
2. Kliknij polecenie Zezwalaj programowi

na dostp przez Zapor systemu Windows
(rysunek 2.38).

Rysunek 2.38. Aby wywietli
list programów, które nie s
blokowane przez zapor
systemu Windows, lub by
zmieni ustawienia tej listy,
kliknij cze Zezwalaj
programowi na dostp przez
Zapor systemu Windows
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Definiowanie wyjtków zapory systemu

W trybie domylnym Zapora systemu Windows
dopuszcza pewne drobne nieszczelnoci w systemie
zabezpiecze. S one przeznaczone dla niektórych
programów preferujcych otwarte poczenie
z internetem. Przykadem takiego programu jest
gra sieciowa. Jeli wic bdziesz chcia pogra
z koleg w Quake’a online i zainstalujesz u siebie
na komputerze serwer gry, konieczne bdzie
odblokowanie odbierania informacji z internetu.
Nie musisz jednak wiele robi w tym kierunku.
Poniewa w ustawieniach zapory domylnie
zaznaczone jest pole wyboru Powiadom mnie,
gdy Zapora systemu Windows zablokuje nowy
program, system Windows bdzie Ci informowa
o zablokowaniu nowego programu i udostpni Ci
opcj jego odblokowania (rysunek 2.37).
Odblokowane programy trafiaj na list wyjtków.

Rozdzia 2.
3. W oknie Udostpniaj programom moliwo

komunikacji za porednictwem Zapory systemu
Windows kliknij przycisk Zmie ustawienia
(rysunek 2.39).
 Zezwolenie programowi na komunikowanie

Definiowanie wyjtków zapory systemu

si za porednictwem zapory (nazywane
równie odblokowaniem) mona porówna
do zrobienia w niej dziury. Kade zezwolenie
programowi na komunikowanie si przez
zapor osabia ochron komputera. Im wicej
dozwolonych programów, tym wicej
sposobnoci „furtek” dla hakerów lub zoliwego
oprogramowania. Nigdy nie naley zezwala
nieznanemu programowi na komunikowanie
si przez zapor.

Rysunek 2.39. Kliknij przycisk Zmie ustawienia
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 Aby ograniczy ryzyko naruszenia

zabezpiecze, zezwalaj programowi
na dostp tylko wówczas, gdy naprawd
jest to konieczne, i usuwaj programy
z listy dozwolonych programów,
gdy nie s ju potrzebne.
 W przypadku dodania programu do listy

dozwolonych programów „dziura” jest
dostpna tylko wtedy, gdy jest potrzebna
w celu komunikacji.

4. Lista Dostpne programy i funkcje zostanie

wywietlona w postaci aktywnej, umoliwiajc
Ci wprowadzanie zmian.
5. Odszukaj na licie program i sprawd, czy

obok jego nazwy umieszczony jest znacznik
— znacznik oznacza, e program jest
odblokowany (rysunek 2.40).
6. Jeli program jest na licie, ale pola wyboru

s puste, moesz go odblokowa poprzez
zaznaczenie pola wyboru dla odpowiedniej
lokalizacji.
7. Zamknij okno Udostpniaj programom moliwo

komunikacji za porednictwem Zapory systemu
Windows, klikajc przycisk OK.

Definiowanie wyjtków zapory systemu

Rysunek 2.40. Znaczniki odpowiadaj wyjtkom, które s inaczej traktowane przez zapor
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Aby usun program z listy wyjtków:
1. Otwórz okno Udostpniaj programom moliwo

komunikacji za porednictwem Zapory systemu
Windows i kliknij przycisk Zmie ustawienia.
2. Zaznacz nazw wyjtku i kliknij przycisk Usu.

Wywietlone zostanie okno komunikatu.
Potwierd ch usunicia programu z listy
wyjtków (rysunek 2.41).
3. Zamknij okno wyjtków.

Aby rcznie doda program do listy wyjtków:
1. Otwórz okno Udostpniaj programom moliwo

komunikacji za porednictwem Zapory systemu
Windows i kliknij przycisk Zmie ustawienia.
2. Zaznacz nazw wyjtku i kliknij przycisk

Definiowanie wyjtków zapory systemu

Usu. Wywietlone zostanie okno komunikatu.
Potwierd ch usunicia programu z listy
wyjtków (rysunek 2.41).

Rysunek 2.41. Usuwanie programu z listy wyjtków
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3. Przewi zawarto okna, jeli to konieczne,

i kliknij przycisk Zezwalaj na dostp innego
programu (rysunek 2.42).
4. W oknie Dodawanie programu kliknij przycisk

Przegldaj, aby odszuka program dodawany
do wyjtków (rysunek 2.43).

Definiowanie wyjtków zapory systemu

Rysunek 2.42. Aby doda
program do listy wyjtków,
które nie s blokowane przez
zapor systemu Windows,
kliknij przycisk Zezwalaj
na dostp innego programu

Rysunek 2.43. Odszukaj
program, który ma zosta
odblokowany
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5. Program zostanie umieszczony na licie

Programy okna Dodawanie programu.
6. Zamknij okno Dodawanie programu, klikajc

przycisk OK (rysunek 2.44).
7. Program trafi na list wyjtków, które nie s

blokowane przez zapor systemu Windows.
8. Moesz zamkn okno Udostpniaj programom

moliwo komunikacji za porednictwem
Zapory systemu Windows.

Definiowanie wyjtków zapory systemu

Rysunek 2.44. Program zosta dodany do listy
Programy. Kliknij OK
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Blokowanie wyjtków
w ustawieniach zapory
systemu Windows
Jeeli potrzebna jest maksymalna ochrona
komputera, np. w czasie korzystania z internetu
w hotelu lub na lotnisku, albo wówczas gdy
w sieci szalej niezwykle niebezpieczne wirusy
lub robaki, domylna posta Zapory systemu
Windows nie wystarczy.
Wówczas trzeba zablokowa wszystkie wyjtki
— pamitaj, e wtedy zapora zablokuje równie
niemonitorowane dania udostpniania plików
lub drukarek oraz odnajdywania urzdze
sieciowych!

Aby wczy zapor systemu Windows
bez wyjtków:
1. Zaloguj si jako administrator.
2. W obszarze powiadomie na pasku

zada kliknij ikon Rozwi problemy
z komputerem i wybierz z menu polecenie
Otwórz Centrum akcji.
3. Nawiguj do ustawie zapory systemu

Windows.
4. W oknie ustawie zapory Blokuj wszystkie

poczenia przychodzce cznie
z programami znajdujcymi si na licie
dozwolonych przypadków (rysunek 2.45)
kliknij przycisk OK.

Rysunek 2.45.
Zablokuj
wszystkie wyjtki,
zaznaczajc pole
wyboru Blokuj
wszystkie
poczenia
przychodzce
cznie
z programami
znajdujcymi
si na licie
dozwolonych
przypadków
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Blokowanie wyjtków w ustawieniach zapory

Zablokowanie wyjtków nie przeszkodzi
natomiast w przegldaniu wikszoci stron
WWW, wysyaniu i odbieraniu wiadomoci
e-mail oraz korzystaniu z komunikatorów
internetowych.

