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ROZDZIAŁ 1.

Wybór wersji systemu
Windows 8, komputerów
i urządzeń oraz sprzętu

W TYM ROZDZIALE:

� Ró�ne edycje systemu Windows 8

� Ró�nice mi�dzy poszczególnymi wersjami systemu Windows 8

� Wybór odpowiedniej wersji systemu Windows 8

� Ró�nice mi�dzy komputerami z procesorami Intel i urz�dzeniami
z procesorami ARM

� Wybór typu komputera

� Nowe godne uwagi mo�liwo�ci sprz�towe systemu Windows 8

U�ycie systemu Windows 8 oznacza podj�cie od razu wielu decyzji. Na szcz��cie, firma
Microsoft upro�ci�a lini� produktu, dzi�ki czemu zasadniczo dost�pne s� tylko
dwie detaliczne wersje systemu Windows 8, które pod uwag� musz� bra� osoby
zamierzaj�ce przeprowadzi� do niego aktualizacj�. Istnieje te� trzecia wersja
o nazwie Windows RT, która b�dzie sprzedawana wy��cznie z nowymi komputerami
i urz�dzeniami wyposa�onymi w procesory ARM.

Jednak wybór wersji systemu Windows to zaledwie pocz�tek procesu
podejmowania decyzji. Dodatkowo nale�y wybra� spo�ród ró�nych typów
komputerów, obejmuj�cych nie tylko niez�omne, tradycyjne komputery PC i laptopy,
ale równie� nowe, uniwersalne urz�dzenia z najnowszymi technologiami, takie jak
Ultrabooki, tablety i hybrydowe komputery PC.

W�ród tych ró�nych klas urz�dze� znajduj� si� przeró�ne, nowe rozwi�zania
sprz�towe, które w po��czeniu z systemem Windows 8 zapewniaj� najlepszy komfort
obs�ugi. Oczywi�cie, osi�gni�cie tego b�dzie wymaga�o najpierw przyswojenia
odrobiny wiedzy. W�a�nie temu po�wi�cono 1. rozdzia�.
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32    �    Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu

WYBÓR EDYCJI SYSTEMU WINDOWS 8
W ci�gu ostatniej dekady firma Microsoft sama wywo�a�a kontrowersje. I wcale
nie chodzi tu o kwestie antymonopolowe, które te� dawa�y si� we znaki gigantowi
bran�y oprogramowania przez spor� cz��� minionych 10 lat. Odwo�ujemy si�
do upodobania firmy Microsoft, by powodowa� u u�ytkowników poczucie zagubienia
wynikaj�ce ze zbyt du�ej liczby edycji. Oznacza to, �e zamiast udost�pnia� produkty
o nazwie Windows i Office, Microsoft tworzy wiele edycji tych produktów, z których
ka�da oferuje okre�lony, arbitralnie wybrany zestaw mo�liwo�ci i funkcji, a ponadto
— oczywi�cie — ró�ne ceny.

Decyzja o dywersyfikacji linii produktów nie zosta�a podj�ta przez firm� Microsoft
w jedn� noc i nie wynika�a z �adnych pozytywnych aspektów. Firma posi�kowa�a
si� badaniami, które pokaza�y, �e u�ytkownicy zwykle s� sk�onni wyda� wi�ksz�
kwot� na pozornie najbardziej rozbudowan� wersj� produktu. Wyniki bada�
sugerowa�y, �e im wi�cej dost�pnych wersji, tym lepiej.

Aby zrozumie�, jak plan dywersyfikacji systemu Windows szybko wymkn��
si� spod kontroli, warto rozwa�y� jego wariant z czasu, gdy w 2001 roku pojawi�
si� system Windows XP. Pocz�tkowo by�a to najprostsza linia produktów. Produkt
Windows XP Home Edition by� przeznaczony do zastosowa� domowych, a edycja
Professional Edition systemu Windows XP by�a skierowana do firm, ale równie�
osób, które potrzebowa�y dost�pu do ka�dej mo�liwej funkcji.

Z ca�� pewno�ci� badania by�y op�acalne. Nawet zwykli u�ytkownicy
preferowali dro�sz� edycj� XP Professional i ponosili dodatkowe koszty zwi�zane
z przystosowaniem komputera do tej wersji systemu operacyjnego.

Pó	niej firma Microsoft „posz�a za ciosem”.
Najpierw poszerzy�a lini� produktów XP o dodatkowe edycje, które wype�nia�y

okre�lone nisze. Dotyczy to edycji XP Tablet PC Edition (dla komputerów tabletów)
i Media Center Edition (dla tzw. komputerowych centrów multimedialnych),
które przeznaczone by�y do zastosowa� domowych. Pó	niej firma zaoferowa�a
wersj� 64-bitow� XP Professional x64, a tak�e wersj� dla rynków wschodz�cych
o nazwie XP Starter Edition. Pojawi�y si� edycje N dla rynku europejskiego
oraz wersje K dla rynku korea�skiego, które zosta�y wymuszone przez dzia�ania
antymonopolowe. Ponadto zaoferowano wersj� Itanium dla zaawansowanej
w tamtym czasie 64-bitowej platformy Intela (obecnie nie jest ju� oferowana).

Gdy w 2006 roku do sprzeda�y wprowadzono system Windows Vista, trudne by�o
okre�lenie rzeczywistej liczby dost�pnych edycji tego systemu, poniewa� wi�kszo��
z nich oferowano równie� jako osobne wersje 32- i 64-bitowe (x64). Po zliczeniu
wszystkich okaza�o si�, �e by�o ich prawie 20!
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Wybór edycji systemu Windows 8    �    33

Oferuj�c ró�ne edycje, firma Microsoft nie tylko powodowa�a, �e klienci czuli
si� zagubieni, ale te� zwi�ksza�a liczb� mo�liwych sposobów kupowania produktów.
Dost�pne by�y nie do ko�ca detaliczne wersje oprogramowania nazywane
wersjami OEM, które z technicznego punktu widzenia mia�y by� sprzedawane tylko
producentom komputerów, ale by�y powszechnie dost�pne w internecie. Pojawi�a
si� te� nowa opcja o nazwie Windows Anytime Upgrade, która pozwala�a
na przeprowadzenie natychmiastowej aktualizacji z jednej wersji systemu Windows
Vista do drugiej.

System Windows 7 pojawi� si� w 2009 roku ze nieznacznie uproszczon� lini�
produktów. W tamtym czasie 32- i 64-bitowe (x64) wersje ka�dej edycji zawsze
by�y — na szcz��cie — oferowane razem. Cho� dost�pnych by�o prawie tyle samo
podstawowych wersji produktu, co w przypadku systemu Vista, wybór by� znacznie
prostszy.

Sprowadza�o si� to do tego, �e wi�kszo�� tanich netbooków by�a wyposa�ona
w uproszczon� wersj� systemu Windows 7 o nazwie Starter Edition (w tej wersji
zrezygnowano z rynków wschodz�cych). Komputery do zastosowa� domowych
zawiera�y zwykle edycj� Windows 7 Home Premium, a komputery dla firm zazwyczaj
oferowa�y edycj� Windows 7 Professional. Aby mie� dost�p do wszystkich mo�liwych
funkcji, konieczne by�o nabycie edycji Windows 7 Ultimate. Jednak w rzeczywisto�ci
wi�kszo�� osób musia�a po prostu wybra� mi�dzy edycjami Windows 7 Home
Premium i Professional. Nie by�o to takie trudne, jak mog�oby si� wydawa�.

Wraz z pojawieniem si� systemu Windows 8 wreszcie nast�pi� powrót do korzeni.
Cho� nadal w przypadku tego systemu oferowanych jest wiele edycji produktu, liczba
opcji wyboru jest mniejsza, a ponadto znacznie �atwiej sobie mo�na z tym poradzi�.

Wprowadzenie do edycji systemu Windows 8
W systemie Windows 8 firma Microsoft oferuje tylko trzy podstawowe edycje produktu.
Zdecydowanie si� na jedn� z nich jest jednak �atwiejsze, ni� mia�o to miejsce
od 2001 roku. Dwie spo�ród trzech edycji, nosz�ce nazwy Windows 8 i Windows 8 Pro,
dzia�aj� na tradycyjnych komputerach bazuj�cych na tej samej architekturze
procesorów x86/x64 Intela lub zgodnych z nimi, które przez dekady stanowi�y
szkielet naszych komputerów. Trzecia edycja, o nazwie Windows RT,
jest udost�pniana wy��cznie z nowymi komputerami i tabletami opartymi
na architekturze procesorów ARM.

� Nieoficjalnie, wersja podstawowa systemu Windows 8 w rzeczywisto�ci nosi nazw�
Windows 8 Core. Ta nazwa mówi bardzo du�o, a ponadto — naszym zdaniem
— okre�la to, jak firma Microsoft powinna j� promowa�.
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34    �    Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu

Gdy pominiemy bazow� architektur�, edycje Windows 8 i Windows RT
s� w pewnym stopniu porównywalne. W ich przypadku wyst�puje kilka kluczowych
ró�nic, które w skrócie zostan� przedstawione. Oznacza to, �e zestawy funkcji
s� bardzo podobne. Edycja Windows 8 Pro zawiera nadzbiór funkcji podstawowej
wersji systemu Windows 8, oferuje ka�d� bez wyj�tku jego funkcj�, a dodatkowo
kilka unikalnych mo�liwo�ci.

Mówi�c ogólnie, edycja Windows 8 jest przeznaczona dla rynku konsumenckiego,
tak jak to by�o w przypadku edycji Windows XP Home, a edycja Windows 8 Pro,
podobnie do edycji XP Professional, jest kierowana do firm i entuzjastów
dodatkowych funkcji.

Sprawia to, �e wybór produktu jest w pewnym stopniu �atwiejszy, przy za�o�eniu,
�e zrozumia�e s� ró�nice mi�dzy komputerami bazuj�cymi na procesorach Intel
i urz�dzeniami opartymi na procesorach ARM. Aby u�atwi� rozró�nianie tych
platform, urz�dzenia z procesorami Intel okre�lamy mianem komputerów PC,
a urz�dzenia z procesorami ARM identyfikujemy po prostu jako urz�dzenia. Trzeba
jednak przyzna�, �e ró�nice mi�dzy nimi staj� si� subtelne. A zatem na pocz�tek
nale�y wybra� komputer lub urz�dzenie.

W przypadku aktualizacji lub instalowania systemu Windows 8 od podstaw na
istniej�cym komputerze nale�y wybra� mi�dzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro.
Jest to prosta sprawa.

Je�li kupowany jest nowy komputer, oznacza to równie� zwykle wybieranie
mi�dzy tymi dwoma wersjami systemu. Je�eli jednak kupujemy nowy tablet,
konieczne b�dzie wybranie spo�ród wszystkich trzech edycji: Windows 8,
Windows 8 Pro i Windows RT. Wybór b�dzie ograniczony przez typ urz�dzenia.
Niektóre modele b�d� dost�pne tylko z uk�adem zgodnym z procesorami Intel
(mo�na wybra� Windows 8 albo Windows 8 Pro), a niektóre b�d� wyposa�one
wy��cznie w uk�ad ARM (w tym przypadku jedyna opcja to edycja Windows RT).

Cho� dalej w tym rozdziale omówimy niektóre ró�nice, ogólnie chodzi o to,
�e Windows RT to nowy, niesprawdzony produkt. Dzia�a tylko na platformach
opartych na architekturze ARM umo�liwiaj�cej produkowanie cie�szych i l�ejszych
tabletów przypominaj�cych urz�dzenia iPad, które maj� baterie o d�u�szej
�ywotno�ci ni� produkty zgodne z uk�adami Intel (w tym przypadku nie powiedziano
jeszcze ostatniego zdania). W pewnym stopniu edycj� Windows RT mo�na
porówna� z podstawow� wersj� systemu Windows 8, ale brakuje w niej bardzo
wa�nej funkcji, czyli zgodno�ci z wszystkimi istniej�cymi aplikacjami lub narz�dziami
dla systemu Windows. Poza tym Windows RT jest pozbawiony dwóch interesuj�cych
i potencjalnie przydatnych funkcji. Mowa o aplikacji Windows Media Player i funkcji
Miejsca do magazynowania. Z kolei sam Windows RT oferuje kilka unikalnych
funkcji: szyfrowanie sprz�towe, a tak�e darmowe, do��czone wersje programów
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Wybór edycji systemu Windows 8    �    35

firmy Microsoft, takie jak Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Aplikacje te bazuj�
na pakiecie Office 2013 i, podobnie do systemu Windows RT, s� udost�pniane
jako marka RT (np. Word RT).

Wspomnieli�my, �e pojawi�y si� trzy g�ówne edycje systemu Windows 8. Jak si�
okazuje, istniej� te� inne. Microsoft sprzedaje wersj� o nazwie Windows 8 Starter
wy��cznie na rynkach wschodz�cych. Edycja Windows 8 Enterprise jest
udost�pniana tylko klientom korporacyjnym Microsoftu, którzy bior� udzia�
w programie licencji zbiorczej o nazwie Software Assurance. Ta wersja systemu
Windows 8 okazuje si� ca�kiem interesuj�ca, poniewa� oferuje kilka dodatkowych
i przydatnych funkcji, które obecnie s� dost�pne w edycjach Windows 8 lub
Windows 8 Pro. Poniewa� jednak edycji Enterprise nie mo�na uzyska� normaln�
drog�, jest to co�, na czym nie b�dziemy si� tutaj zbytnio koncentrowa�.

Aby zatem podj�� w�a�ciw� decyzj�, konieczne b�dzie zrozumienie
poszczególnych ró�nic mi�dzy ka�d� g�ówn� wersj� systemu Windows 8. Ponadto
niezb�dne b�dzie zaznajomienie si� z zaletami i wadami ró�nych funkcji
sprz�towych obecnych w komputerach z procesorami Intel oraz urz�dzeniach
opartych na uk�adach ARM.

Najpierw omówimy ró�nice dotycz�ce oprogramowania.

Ró�nice mi�dzy edycjami systemu
Cho� istniej� ró�ne sposoby prezentowania tego rodzaju informacji, wed�ug nas
komfort zapewniaj� tabele logicznie podzielone wed�ug kategorii. W tabelach
od 1.1 do 1.10 pokazano, jak g�ówne edycje systemu prezentuj� si�
w poszczególnych kategoriach.

TABELA 1.1. Możliwości sprzętowe

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Maksymalna liczba procesorów 1 2 2

Maksymalna ilość pamięci RAM 4 GB (x86), 16 GB (x64) 4 GB (x86), 64 GB (x64) 4 GB

TABELA 1.2. Możliwości aktualizacji

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Aktualizacje z edycji Windows 7
Starter, Home Basic i Home
Premium

Tak Tak

Aktualizacje z edycji Windows 7
Professional i Ultimate

Tak
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TABELA 1.3. Funkcje środowiska Metro*

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Ekran startowy, powiększanie
semantyczne, kafelki dynamiczne

Tak Tak Tak

Sklep Windows Tak Tak Tak

Poczta Tak Tak Tak

Kalendarz Tak Tak Tak

Wiadomości Tak Tak Tak

Zdjęcia Tak Tak Tak

SkyDrive Tak Tak Tak

Czytnik Tak Tak Tak

Xbox Music Tak Tak Tak

Xbox Video Tak Tak Tak

Xbox Companion Tak Tak Tak

Xbox Games Tak Tak Tak

Aparat Tak Tak Tak

Bing Tak Tak Tak

Mapy Bing Tak Tak Tak

Wiadomości Bing Tak Tak Tak

Sport Bing Tak Tak Tak

Podróże Bing Tak Tak Tak

Pogoda Bing Tak Tak Tak

Internet Explorer 10 dla środowiska
Metro

Tak Tak Tak

Przyciąganie Tak Tak Tak

Ekran dotykowy i klawiatura
obsługiwana kciukami

Tak Tak Tak

Funkcja Odtwarzaj na Tak Tak Tak

Obsługa Exchange ActiveSync (EAS) Tak Tak Tak

Funkcje komórkowych połączeń
szerokopasmowych

Tak Tak Tak

* Należy zauważyć, że niektóre aplikacje app mogą nie być domyślnie instalowane, lecz pobierane z serwisu
Sklep Windows.
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TABELA 1.4. Funkcje pulpitowe

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Pulpit systemu Windows z opcjami
dostosowywania

Tak Tak Tak

Możliwość instalacji oprogramowania
dla pulpitu systemu Windows

Tak Tak

Eksplorator plików Tak Tak Tak

Windows Defender Tak Tak Tak

Windows SmartScreen Tak Tak Tak

Internet Explorer 10 dla pulpitu Tak Tak Tak

Menedżer zadań Tak Tak Tak

Programy Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, OneNote

Tak

Windows Media Player Tak Tak

Dostępność oprogramowania
Windows Media Center jako
osobnego, płatnego dodatku
(obejmuje koder MPEG-2 i funkcje
odtwarzania dysków DVD)

Tak

Gest wstrząsania Tak Tak Tak

TABELA 1.5. Funkcje nośników cyfrowych

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Koder Dolby Digital Tak Tak Tak

Dekoder AAC Tak Tak Tak

Dekoder H.264 Tak Tak Tak

TABELA 1.6. Funkcje magazynowania i obsługi plików

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Miejsca do magazynowania Tak Tak

Historia plików Tak Tak Tak

Instalowanie plików ISO i VHD Tak Tak Tak

Obsługa woluminów dynamicznych Tak Tak Tak
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TABELA 1.7. Funkcje zabezpieczeń i kont

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Konto Microsoft Tak Tak Tak

Hasło obrazkowe Tak Tak Tak

PIN Tak Tak Tak

Bezpieczny rozruch Tak Tak Tak

Szyfrowanie sprzętowe Tak

Bezpieczeństwo rodzinne Tak Tak Tak

TABELA 1.8. Funkcje niezawodności

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Szybkie resetowanie ustawień Tak Tak Tak

Wstrzymanie przy zachowaniu połączenia Tak Tak Tak

TABELA 1.9. Funkcje użytkownika zaawansowanego

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

Pakiety językowe Tak Tak Tak

Lepsza obsługa wielu monitorów Tak Tak Tak

TABELA 1.10. Funkcje biznesowe

FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT

BitLocker i BitLocker To Go Tak

Rozruch z dysku VHD Tak

Funkcja Hyper-V dla klienta Tak

Dołączanie do domeny Tak

Encrypting File System (EFS) Tak

Zasady grupy Tak

Pulpit zdalny (host) Tak

Pulpit zdalny (klient) Tak Tak Tak

Klient VPN Tak Tak Tak

Pliki w trybie bez połączenia Tak

Wybór mi�dzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro
Gdy dysponujemy informacjami zawartymi we wcze�niejszych tabelach, wybór
mi�dzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro powinien by� stosunkowo prosty.
Wystarczy zastanowi� si�, czy b�d� potrzebne jakiekolwiek funkcje dost�pne
wy��cznie w wersji Pro. Je�li tak, nale�y naby� edycj� Windows 8 Pro.
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� Aktualizacje z wersji Windows 7 Professional i Ultimate. Je�li ma by�
przeprowadzona bezpo�rednia aktualizacja na istniej�cym komputerze,
na którym aktualnie zainstalowany jest system Windows 7 w wersji
Professional lub Ultimate, konieczne b�dzie nabycie edycji Windows 8 Pro.

� Funkcje BitLocker i BitLocker To Go. Funkcje zapewniaj� szyfrowanie ca�ej
zawarto�ci odpowiednio dysków sta�ych i przeno�nych; oferuj� ochron�
danych nawet wtedy, gdy dysk zostanie wyj�ty z komputera i u�yty w innym
miejscu.

� Funkcja Hyper-V dla klienta. To serwerowe rozwi�zanie wirtualizacji
Microsoftu po raz pierwszy jest dost�pne dla klientów Windows; zapewnia
bogat� w mo�liwo�ci platform� opart� na funkcji hypervisor, która s�u�y
do tworzenia maszyn wirtualnych oraz zarz�dzania nimi.

� Rozruch z dysku VHD. Ta nowa mo�liwo�� pozwala utworzy� wirtualny dysk
twardy lub dysk VHD w funkcji Hyper-V dla klienta, a nast�pnie przeprowadzi�
rozruch komputera przy u�yciu takiego pliku dysku, a nie dysku fizycznego.

� Do��czenie do domeny. Je�li w przypadku systemu Windows 8 wymagane
jest zarejestrowanie si� w domenie us�ugi Active Directory, konieczna b�dzie
edycja Windows 8 Pro (lub Enterprise).

� Encrypting File System. Cho� z powodu funkcji BitLocker i BitLocker To Go
funkcja EFS straci�a na znaczeniu w systemie Windows 8, to jednak zapewnia
metod� szyfrowania poszczególnych dysków, folderów, a nawet plików.
Funkcja EFS chroni je przed zewn�trznym dost�pem w przypadku wyj�cia
dysku z komputera.

� Zasady grupy. Oparta na tych zasadach technologia zarz�dzania firmy
Microsoft wymaga domeny us�ugi Active Directory, a tym samym edycji
Windows 8 Pro.

� Pulpit zdalny (host). Cho� w dowolnym komputerze lub urz�dzeniu z systemem
Windows 8 mo�na u�ywa� klienta pulpitu zdalnego do uzyskiwania zdalnego
dost�pu do innych komputerów lub serwerów, tak� sesj� mo�e obs�ugiwa�
wy��cznie system Windows 8 Pro, umo�liwiaj�c u�ytkownikowi lub innym
osobom zdalny dost�p do w�asnego komputera.

Odwo�anie   Wszystkie wcześniej wymienione funkcje omówione zostały w rozdziale 14.

� Windows Media Center. Za niewielk� op�at� u�ytkownicy systemu
Windows 8 Pro mog� naby� oprogramowanie Windows Media Center,
które by�o do��czane do bardziej rozbudowanych wersji systemu Windows.
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Funkcja ta jest niedost�pna w systemie Windows 8 (a tak�e w systemie
Windows RT). Oprogramowanie Windows Media Center nie by�o
aktualizowane od czasu pojawienia si� systemu Windows 7.

I to by by�o na tyle. W ostatniej dekadzie wybieranie spo�ród edycji systemu
Windows nigdy nie by�o takie proste.

Czym wyró�nia si� edycja Windows 8 Enterprise?
Windows 8 Enterprise to nadzbiór mo�liwo�ci oferowanych przez edycj� Windows
8 Pro. Oznacza to, �e edycja Enterprise uwzgl�dnia wszystkie funkcje i mo�liwo�ci
edycji Pro, a ponadto oferuje kilka w�asnych unikalnych i nowych funkcji. Oto one.

� Windows To Go. Jest to bardzo interesuj�ca funkcja, która umo�liwia
zainstalowanie systemu Windows 8 na okre�lonych kartach pami�ci USB
o du�ej wydajno�ci, zapewniaj�c �rodowisko Windows o du�ym stopniu
przeno�no�ci, które mo�e obejmowa� wszystkie dane osobiste u�ytkownika,
ustawienia oraz zainstalowane aplikacje w stylu Metro i aplikacje pulpitowe.

� Wdra�anie aplikacji w stylu Metro. Korporacje mog� pomin�� standardowe
wymaganie okre�laj�ce, �e wszystkie aplikacje w stylu Metro musz� by�
przechowywane, pobierane i instalowane z wykorzystaniem serwisu Sklep
Windows. Taka mo�liwo��, okre�lana mianem �adowania zewn�trznego,
umo�liwia firmom bezpieczne wdra�anie aplikacji w stylu Metro w obr�bie
w�asnych �rodowisk.

� Funkcja DirectAccess. B�d�ca nowoczesn� alternatyw� dla wirtualnych sieci
prywatnych VPN (Virtual Private Network), funkcja DirectAccess umo�liwia
u�ytkownikom zdalnym uzyskiwanie ci�g�ego dost�pu do zasobów sieci
korporacyjnej i unikanie problemów typowych dla rozwi�za� VPN.

� Funkcja BranchCache. Przeznaczona dla korporacji z oddzia�ami w wielu
odleg�ych miejscach funkcja BranchCache pozwala na buforowanie plików,
witryn internetowych oraz innej tre�ci w komputerach u�ytkowników
i serwerach w biurach oddzia�ów. Dzi�ki temu takie dane nie s� powielane
i pobierane w kosztownej sieci rozleg�ej WAN (Wide Area Network) przez
ró�nych u�ytkowników znajduj�cych si� w tej samej lokalizacji.

� Funkcja AppLocker. Funkcja zapewnia mo�liwo�ci kontrolowania za pomoc�
bia�ej i czarnej listy tego, do jakich plików i aplikacji b�d� mogli uzyska�
dost�p u�ytkownicy lub grupy.

� Ulepszenia infrastruktury VDI. Edycja Windows 8 Enterprise zawiera równie�
ulepszenia infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure), która oferuje
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metod� wirtualizacji instalacji klientów Windows w zaawansowanym
centrum danych i dostarczania ich do klientów „cienkich” w �rodowisku
o wysokim stopniu zarz�dzania.

WYBÓR KOMPUTERA LUB TABLETU
DLA SYSTEMU WINDOWS 8
Cho� zestaw dost�pnych komputerów i tabletów zgodnych z systemem Windows 8
ci�gle si� zmienia, podczas wybierania sprz�tu pod uwag� nale�y wzi�� dwie
podstawowe kwestie. Po pierwsze, konieczny b�dzie wybór spo�ród urz�dze�
opartych na nowej architekturze ARM oraz bardziej tradycyjnej platformie zgodnej
z procesorami Intel. Po drugie, poniewa� Windows 8 oferuje tak wiele nowych
mo�liwo�ci sprz�towych, nale�y si� z nimi zaznajomi�, a tak�e okre�li�,
czy dost�pno�� jakiejkolwiek z nich w danym komputerze lub urz�dzeniu wp�ynie
jako� na proces podejmowania decyzji.

Jak w przypadku dowolnej decyzji dotycz�cej zakupu, mo�e si� okaza�, �e nale�y
pój�� na kompromis. Je�li przyk�adowo uznano, �e po prostu konieczna jest
zgodno�� wstecz zapewniana przez komputer z procesorem Intel, ale pó	niej
stwierdzono, �e urz�dzenia z uk�adami ARM zapewniaj� zdecydowanie d�u�sz�
�ywotno�� baterii, koniecznie trzeba si� na co� zdecydowa�. Te elementy nie
mog� by� porównywane punkt po punkcie. Poza tym nie zaproponujemy �adnego
uogólnienia, które b�dzie pomocne. Oznacza to, �e ostatecznie u�ytkownik musi
zdecydowa�, jakie funkcje lub mo�liwo�ci s� dla niego wa�niejsze. Niemniej
jednak mo�emy przynajmniej przeprowadzi� poni�sz� analiz�.

Porównanie procesorów ARM i Intel
Drogi Czytelniku, je�li jeste� jednym z 1,3 miliarda aktywnych u�ytkowników
systemu Windows (tak� liczb� podawano w czasie, gdy pisali�my t� ksi��k�),
korzystasz z komputera z procesorem Intel lub zgodnym z nim, który tajemniczo
opisywany jest za pomoc� terminu: uk�ad x86/x64.

Bez zbytniego wg��biania si� w histori� tej nomenklatury, nale�y wspomnie�,
�e jej pocz�tki si�gaj� czasów, gdy pojawi� si� oryginalny komputer IBM PC
zawieraj�cy procesor Intel, czyli pocz�tkow� pozycj� w tzw. rodzinie mikroprocesorów
x86 (nowsze wersje obejmuj� procesory 80386 lub 386, 486 i Pentium, który
pierwotnie by� oznaczony jako 586). Mówi�c wprost, moniker x86 opisuje dwie
rzeczy: zgodno�� z procesorami Intel (poniewa� procesory s� wytwarzane przez
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firm� Intel oraz ró�nych producentów wzoruj�cych si� na niej) oraz zestaw instrukcji
32-bitowych (oznacza to m.in., �e takie uk�ady zwykle adresuj� pami�� RAM
o maksymalnej wielko�ci wynosz�cej 4 GB).

Z kolei uk�ad x64 to 64-bitowy wariant uk�adów z rodziny x86. Mówi�c wprost,
x64 to uk�ad x86 na „sterydach”. Uk�ad x64 jest na 100% zgodny z oprogramowaniem
x86, w tym z systemem Windows i jego aplikacjami. Jednak�e uk�ad ten zapewnia
obs�ug� zadziwiaj�cej ilo�ci pami�ci RAM wynosz�cej a� 256 TB (zgadza si�, chodzi
o terabajty).

W pewnym stopniu �enuj�ce by�o to (dla firmy Intel), �e uk�ad x64 zosta�
zaprojektowany przez jej konkurenta, czyli firm� AMD. Gdy jednak uk�ad ten zosta�
zaakceptowany przez Microsoft do u�ycia wraz z systemem Windows, firma Intel
równie� musia�a do��czy� do rywalizacji. A zatem, gdy mowa jest o uk�adach
x86/x64, mamy na my�li procesory, które zapewniaj� moc obliczeniow� wszystkim
komputerom wyprodukowanym do ko�ca 2012 roku. S� to tradycyjne 32- lub
64-bitowe mikroprocesory i uk�ady wspomagaj�ce zgodne z procesorami Intel.

Uwaga   Jeśli kupiony komputer zawierał już zainstalowany system Windows 7, prawdopodobnie
korzysta z 64-bitowego układu x64. Wiele takich komputerów wyposażonych jest w pamięć
RAM o pojemności 6 GB, a nawet 8 GB, ponieważ jedną z największych zalet tych układów,
w porównaniu ze starszymi układami x86, jest to, że zapewniają obsługę dodatkowej pamięci.

Na rysunku 1.1 pokazano procesor Intel Core i7, najnowszy
w d�ugiej serii uk�adów x86/x64.

Wi�kszo�� osób z grubsza zdaje sobie spraw� z tego, �e uk�ady
zgodne z procesorami Intel stanowi� „serce” komputerów.
Jednak�e w systemie Windows 8 wszystko naprawd� ulega
zmianie. Pocz�wszy od tego systemu, mo�liwe jest kupowanie
komputerów i tabletów opartych na konkurencyjnym i niezgodnym
uk�adzie o nazwie ARM (Advanced RISC Machine).

ARM to zupe�nie inny twór. Po pierwsze, �adna firma nie
produkuje uk�adów ARM. Platforma ARM jest kontrolowana
przez firm� ARM Holdings, która innym firmom udziela licencji na technologi�
wykorzystywan� w uk�adach. A zatem, w przeciwie�stwie do firm Intel i AMD,
firma ARM Holdings nie produkuje w�asnych uk�adów.

Firmy wytwarzaj�ce uk�ady ARM (np. NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments)
mog� bez ogranicze� wprowadza� w�asne zmiany w projekcie technologii. Oznacza
to, �e cho� zasadniczo uk�ady ARM s� ze sob� zgodne, nie s� kompatybilne w taki
sposób, jak to jest w przypadku projektów x86/x64 opracowywanych przez firmy
Intel i AMD.

RYSUNEK 1.1.

Nowoczesny
mikroprocesor
Intel zawiera
spadek wielu
dekad
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Uk�ady ARM to projekty 32-bitowe, a nie 64-bitowe. Dzia�aj� jednak znacznie
efektywniej od uk�adów x86/x64. Oznacza to, �e zu�ywaj� mniej energii, dzi�ki
czemu urz�dzenia standardowo zapewniaj� znakomit� �ywotno�� baterii, zw�aszcza
w porównaniu z tradycyjnymi komputerami PC. Uk�ady ARM s� tak efektywne,
�e mog� by� u�ywane w ma�ych urz�dzeniach, takich jak telefony. Okazuje si�,
�e na uk�adach ARM oparte s� telefony z systemem Windows Phone. Typowy
uk�ad ARM przedstawiono na rysunku 1.2.

� Systemy ARM, b�d�ce 32-bitowymi projektami, mog� korzysta� maksymalnie z 4 GB
pami�ci RAM. Cho� nie stanowi to problemu dla wi�kszo�ci u�ytkowników, mo�e by�
ograniczeniem dla u�ytkowników zaawansowanych.

Decyzja firmy Microsoft o przeniesieniu systemu Windows
na architektur� ARM wynika�a g�ównie z jednego powodu:
firmie zale�a�o na tym, aby jej flagowy produkt dobrze dzia�a�
na cienkich i lekkich tabletach oraz innych urz�dzeniach.
Cho� uk�ady zgodne z procesorami Intel zapewniaj�
znakomit� wydajno�� i d�ug� �ywotno�� baterii w wielu typach
urz�dze�, tylko uk�ady ARM pozwalaj� im konkurowa� pod
ka�dym wzgl�dem z urz�dzeniami tak cienkimi i lekkimi
oraz energooszcz�dnymi jak iPad. Na rysunku 1.3 pokazano
reprezentatywny tablet z uk�adem ARM.

Oczywi�cie, wersja systemu Windows 8
dla uk�adów ARM oznacza pój�cie na kompromis.
Uk�ady ARM nie s� zgodne z uk�adami Intel,
dlatego naprawd� spory zestaw aplikacji
dla systemu Windows, które s� dost�pne
w komputerach PC, nie b�dzie dzia�a�
na urz�dzeniach z systemem Windows
i uk�adem ARM.

� Mamy tutaj na my�li starsze aplikacje pulpitowe.
Wi�kszo�� aplikacji w stylu Metro b�dzie dzia�a�
identycznie na komputerach i urz�dzeniach
wyposa�onych zarówno w uk�ady ARM,
jak i procesory Intel.

RYSUNEK 1.2. Układy
ARM są zintegrowane
z czymś, co nosi
nazwę systemu
w układzie (SoC)

RYSUNEK 1.3. Tablety oparte
na układach ARM będą zwykle cieńsze
i lżejsze, a ponadto będą oferować
większą żywotność baterii niż projekty
bazujące na układach Intel
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Podobnie nie jest mo�liwa aktualizacja do systemu Windows RT systemu
Windows 7 dzia�aj�cego na tradycyjnym komputerze. Windows RT jest dost�pny
wy��cznie w nowych komputerach i urz�dzeniach bazuj�cych na zgodnym
uk�adzie ARM.

Z powodu ró�nic dotycz�cych platform z uk�adem ARM dost�pne w sprzeda�y
urz�dzenia z systemem Windows RT pod wzgl�dem wewn�trznej budowy ró�ni�
si� od siebie nieznacznie. Ponadto firma Microsoft i jej partnerzy w zasadzie
s� zmuszeni do indywidualnego dostosowywania systemu operacyjnego i aplikacji
dla ka�dego urz�dzenia. Z tego powodu urz�dzenia z systemem Windows RT
s� sprzedawane niemal jak sprz�t domowy, w którym wyst�puje �cis�a integracja
sprz�tu z oprogramowaniem.

Jak wcze�niej wspominali�my, niektóre funkcje systemu Windows 8 s� po prostu
niedost�pne w systemie Windows RT. Dotyczy to poszczególnych aplikacji, takich jak
Windows Media Player i Windows Media Center, a tak�e funkcji niskopoziomowych
(np. Miejsca magazynowania i BitLocker). Drugie z podanych ogranicze� system
Windows RT eliminuje jednak przy u�yciu w�asnej, unikalnej, w pe�ni sprz�towej
funkcji szyfrowania.

A zatem co wybra�?
Pod wieloma wzgl�dami decyzja b�dzie podyktowana wymaganiami. Urz�dzenie

z systemem Windows RT, takie jak tablet, generalnie b�dzie zapewnia� lepsz�
�ywotno�� baterii ni� odpowiadaj�ce mu urz�dzenie z procesorem Intel. Poza tym
pierwsze z wymienionych urz�dze� b�dzie cie�sze i l�ejsze. Oba typy urz�dze�
mog� zosta� zamienione w „prawdziwe komputery PC” za pomoc� stacji dokuj�cej
oraz pod��czonej klawiatury, myszy, wy�wietlacza i innych peryferiów. Oba rodzaje
urz�dze� umo�liwiaj� uruchomienie niemal wszystkich aplikacji w stylu Metro,
ale tylko urz�dzenie z procesorem Intel b�dzie w stanie obs�ugiwa� starsze
oprogramowanie zaprojektowane dla systemu Windows.

By� mo�e najlepszym sposobem podj�cia decyzji, z punktu widzenia wielko�ci
i architektury urz�dze�, b�dzie zadanie sobie kilku prostych pyta�, spo�ród których
pocz�tkowe b�d� mia�y na celu stwierdzenie, czy ostatecznie mo�na wykluczy�
par� uk�ad ARM-system Windows RT.

Czy przeprowadzana jest aktualizacja z systemu Windows 7?

Je�li tak, nie mo�na po prostu wybra� systemu Windows RT. Konieczne
b�dzie wykonanie aktualizacji do systemów Windows 8 lub Windows 8 Pro
(zale�nie od tego, jaka obecnie u�ywana jest wersja systemu Windows 7).
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Czy wymagana jest zgodno�� ze starszymi aplikacjami pulpitowymi innych
producentów, takimi jak Photoshop?

Je�li tak, zwyczajnie nie mo�na wybra� systemu Windows RT. Niezb�dny
b�dzie wybór spo�ród wielu komputerów i urz�dze� z systemem Windows 8
oraz uk�adem zgodnym z procesorami Intel.

Czy w zwi�zku z wykonywan� prac� niezb�dne jest logowanie w domenie opartej
na us�udze Active Directory?

Je�li tak, nie mo�na po prostu wybra� systemu Windows RT. Konieczny b�dzie
wybór spo�ród wielu komputerów z systemem Windows 8 oraz uk�adem
zgodnym z procesorami Intel.

Czy wymagane jest oprogramowanie Windows Media Center, a by� mo�e salonowe
rozwi�zanie oferuj�ce cyfrow� nagrywark� wideo?

Je�li tak, nie mo�na wybra� systemu Windows RT. Niezb�dny b�dzie wybór
spo�ród wielu komputerów z systemem Windows 8 oraz uk�adem zgodnym
z procesorami Intel. W rzeczywisto�ci konieczny b�dzie system Windows 8 Pro.

S� to cztery najpowa�niejsze kwestie eliminuj�ce u�ycie systemu Windows RT.
Je�li nadal mo�liwe jest zastosowanie urz�dzenia z systemem Windows RT, niestety,
wybór b�dzie si� wi�za� si� z mnóstwem mniej oczywistych rzeczy. Wynika to st�d,
�e naprawd� trudno stwierdzi�, czy nale�y wybra� uk�ad Intel (system Windows 8),
czy uk�ad ARM (Windows RT).

Rozwa�my nast�puj�c� problematyczn� kwesti�. Zdecydowali�my si� na tablet
z systemem Windows RT, poniewa� jest wyj�tkowo cienki i lekki, a ponadto dzia�a
wiele dni bez �adowania baterii (troch� fantazjujemy, ale zach�camy do tego
samego). A zatem wykonali�my zakup, a nast�pnie poznali�my wiele ciekawych
i przydatnych aplikacji w stylu Metro, co da�o sporo satysfakcji. Tablet mo�na
pod��czy� do stacji dokuj�cej, aby skorzysta� z du�ego wy�wietlacza
szerokoekranowego, klawiatury zewn�trznej i myszy znajduj�cych si� w domowym
biurze. Wszystko jest na dobrej drodze.

Jednak pó	niej otrzymujemy z pracy za��cznik zawieraj�cy plik w typie
nieobs�ugiwanym przez �adn� aplikacj� w stylu Metro (by� mo�e plik programu
Adobe Photoshop lub dokument aplikacji WordPerfect). Je�li u�ywany by�by
tradycyjny komputer z systemem Windows 8, by�oby mo�liwe zainstalowanie
oprogramowania umo�liwiaj�cego otwarcie takiego pliku. Jednak�e w systemie
Windows RT wpadamy w pu�apk� do momentu pojawienia si� alternatywnej
aplikacji w stylu Metro.
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Wymieni� mo�na setki podobnych sytuacji, w których bolesny mo�e okaza�
si� brak prawdziwej zgodno�ci z systemem Windows: alternatywne przegl�darki,
dodatki dla przegl�darek, gry itp.

Regu�� jest, �e decyzja cz�sto b�dzie sprowadza�a si� do okre�lenia bardzo
ogólnej ró�nicy mi�dzy �rodowiskiem Metro, które b�dzie podstawowym interfejsem
na urz�dzeniach z systemem Windows RT, a pulpitem systemu Windows, który
b�dzie znacznie bardziej przydatny i bogatszy w mo�liwo�ci w komputerach
opartych na procesorach Intel (i z pewno�ci� b�dzie to te� podstawowy interfejs,
szczególnie dla u�ytkowników tradycyjnych laptopów i komputerów). Ró�nica ta
polega na tym, �e �rodowisko Metro (przewa�nie) przeznaczone jest do korzystania
z tre�ci, a pulpit (najcz��ciej) do wykonywania pracy. Aby przegl�dn�� witryny
internetowe, sprawdzi� wpisy w serwisie Facebook, wykona� proste operacje
zwi�zane z poczt� elektroniczn�, pos�ucha� muzyki lub obejrze� film, a tak�e
podj�� inne dzia�ania polegaj�ce na korzystaniu z tre�ci, nale�y pos�u�y� si�
�rodowiskiem Metro. Je�eli wszystko to lub prawie wszystko jest wykonywane
na w�asnym komputerze lub urz�dzeniu, urz�dzenie z systemem Windows RT
i uk�adem ARM powinno by� idealne. Niezb�dne jest urz�dzenie, a nie komputer.

Je�li jednak konieczne jest wykonanie konkretnej pracy twórczej (regularne
tworzenie dokumentów w edytorze tekstu, edytowanie arkuszy kalkulacyjnych
lub tworzenie prezentacji), trzeba si�gn�� po komputer z systemem Windows 8
wyposa�ony w uk�ad zgodny z procesorami Intel. Niezb�dny jest komputer,
a nie urz�dzenie.

Zamieszanie wprowadzaj� niewyra	ne linie podzia�u mi�dzy tymi dwoma
typami produktów. Oznacza to, �e dost�pne s� tablety zgodne z procesorami Intel,
a tak�e laptopy oparte na uk�adach ARM. Zaadaptowanie platformy ARM daje
u�ytkownikom systemu Windows wybór. Jednak�e powoduje te� nowe niejasno�ci.

Skoro ju� o tym mowa, zaprezentujmy typy urz�dze�.

Wybór typu komputera lub urz�dzenia
Z kilkoma wyj�tkami dotychczas �wiat komputerów by� z�o�ony z dwóch g�ównych
typów urz�dze�, czyli zas�u�onych komputerów biurkowych i laptopów. Oczywi�cie,
pojawi�y si� wyj�tki, takie jak kiepsko sprzedaj�ce si� komputery tablety, które
na pocz�tku obecnego dziesi�ciolecia zaistnia�y na rynku tylko przez chwil�,
a tak�e szybko wycofane z produkcji tanie netbooki itp. Jednak�e przez ponad
20 ostatnich lat naprawd� do wyboru mieli�my tylko dwie opcje — komputery
biurkowe i laptopy.

Wraz z pojawieniem si� systemu Windows 8 sytuacja uleg�a zmianie. W dziale
komputerów stacjonarnych coraz wi�ksz� popularno�� zdobywaj� uniwersalne
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komputery wzorowane na komputerach iMac firmy Apple, które odnios�y sukces.
Te wszechstronne komputery pod wzgl�dem sprzeda�y deklasuj� tradycyjne
komputery PC z osobno pod��czanymi monitorami.

Jednak�e ogólnie komputery przeno�ne ciesz� si� znacznie wi�kszym
powodzeniem ni� jakiekolwiek komputery biurkowe. Po pojawieniu si� systemu
Windows 8 (oraz RT) szacunkowo 80% sprzedawanych nowych komputerów
stanowi� b�d� przeno�ne komputery i urz�dzenia. Oprócz tradycyjnych laptopów
oraz cienkich i lekkich urz�dze� Ultrabook, w sprzeda�y znajduj� si� interesuj�ce,
nowe hybrydowe komputery PC, czyli laptopy, w których ekran mo�e zosta�
odwrócony w celu przekszta�cenia urz�dzenia w tablet, a tak�e urz�dzenia
tabletowe przypominaj�ce urz�dzenie iPad firmy Apple.

Poni�ej omówiono w skrócie typy urz�dze� i komputerów, które warto rozwa�y�.

KOMPUTER BIURKOWY BĘDĄCY STACJĄ ROBOCZĄ

Dla osób preferuj�cych lub wymagaj�cych maksymalnych mo�liwo�ci rozszerzania
producenci komputerów w dalszym ci�gu oferuj� tradycyjne komputery biurkowe,
które zwykle maj� posta� wysokiej obudowy zawieraj�cej elementy komputera
(mylnie opisywane przez niektóre osoby jako procesor). Osobno do komputera
pod��czane s� wy�wietlacz, klawiatura, mysz oraz inne zewn�trzne peryferia,
w tym g�o�niki, mikrofon z kamer� internetow�, nap�dy zewn�trzne itp.

Cho� zalet� komputera biurkowego jest ró�norodno��, podstawow� korzy�ci�,
jak� zapewnia, s� mo�liwo�ci rozszerzania. Wewn�trz obudowy komputera mo�na
zainstalowa� m.in. wiele wewn�trznych dysków twardych, a tak�e zewn�trzne karty
rozszerzaj�ce USB, kart� do przechwytywania wideo oraz kart� wideo. Komputery
biurkowe maj� zwykle wi�cej portów, a zw�aszcza ró�ne interfejsy USB, a ponadto
z �atwo�ci� mog� by� rozszerzane w celu zastosowania dodatkowych urz�dze�.

Komputery biurkowe b�d� nadal wybierane przez
wszelkiego rodzaju u�ytkowników zaawansowanych,
a tak�e przez osoby maj�ce naprawd� du�e wymagania,
w tym projektantów grafiki, projektantów korzystaj�cych
z oprogramowania CAD, zagorza�ych graczy itp. Cho�
niektóre komputery biurkowe s� okre�lane mianem stacji
roboczych, taka nazwa szybko traci przychylno��.
Komputery PC bazuj�ce na procesorach klasy serwerowej
mog� by� uwa�ane za stacje robocze.

Na rysunku 1.4 pokazano typowy komputer biurkowy.
RYSUNEK 1.4. Tradycyjne
komputery PC są mniej
popularne niż 10 lat temu,
ale nadal są rozwijane
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Zdecydowana wi�kszo�� tradycyjnych komputerów biurkowych to komputery
zgodne z procesorami Intel, a nie z uk�adami ARM. Wyj�tkiem s� bardzo ma�e
komputery PC, które s� dost�pne z obydwoma typami procesorów.

WSZYSTKO W JEDNYM

Dzi�ki komputerom iMac firmy Apple odrodzi� si� rynek komputerów typu „wszystko
w jednym”, czyli specjalnej odmiany komputerów biurkowych, w których prawie
wszystkie komponenty, w tym procesor, inne wewn�trzne uk�ady, wy�wietlacz,
g�o�niki, mikrofon, kamera internetowa oraz porty znajduj� si� w jednej obudowie
(przewa�nie cienkiej i atrakcyjnej wizualnie). Poza obudow� jest tylko klawiatura
i mysz, a tak�e —  oczywi�cie — wszystkie dodatkowe zewn�trzne peryferia.

Komputery typu „wszystko w jednym”, takie jak pokazany
na rysunku 1.5, to przewa�nie bardzo atrakcyjnie
prezentuj�ce si� produkty, cechuj�ce si� eleganckim
i nowoczesnym wygl�dem.

Co prawda, dost�pne s� komputery typu „wszystko
w jednym” zarówno z uk�adami ARM, jak i z uk�adami
zgodnymi z procesorami Intel, jednak wi�kszo�� produktów
jest wyposa�ona w te drugie.

LAPTOP I PRZENOŚNA STACJA ROBOCZA

Poczciwy laptop przetrwa� chwilow� fal� popularno�ci
konkurencyjnych i tanich urz�dze� typu netbook. Jednak
po znikni�ciu z rynku tych komputerów, przypominaj�cych
z wygl�du zabawki, pojawi�a si� nowa, bardziej idealna
opcja w postaci urz�dze� Ultrabook, czyli cienkich i lekkich
laptopów, które generalnie kosztuj� mniej ni� 3000 z�,
a cz��ciej ich cena jest du�o mniejsza. W efekcie
tradycyjne laptopy znalaz�y si� w nieciekawej sytuacji
(rysunek 1.6). Do�� powiedzie�, �e — oczywi�cie — laptopy
nadal b�d� dost�pne w sprzeda�y, a niektóre
zaawansowane modele mog� by� uwa�ane za przeno�ne
stacje robocze. Jednak�e Ultrabook opisany w dalszej
cz��ci rozdzia�u prawie na pewno zdominuje ten segment
rynku w czasie istnienia systemu Windows 8.

Wi�kszo�� laptopów i wszystkie przeno�ne stacje robocze
to rozwi�zania z uk�adami Intel, ale mo�na równie� znale	�
laptopy z systemem Windows RT oparte na uk�adach ARM.

RYSUNEK 1.5.

Komputery typu
„wszystko w jednym”
zawierają komponenty
laptopa, ale oferują
wyświetlacz o znacznie
większej powierzchni

RYSUNEK 1.6.

Tradycyjne laptopy
są wypierane z rynku,
ale nadal będą
powszechne w biznesie
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NETBOOK

Cho� netbooki (rysunek 1.7) cieszy�y si� spor� popularno�ci�, gdy w 2009 roku
system Windows 7 mia� swoj� premier�, od tego czasu ta tania alternatywa
laptopa straci�a na znaczeniu. Wprawdzie system
Windows 8 z pewno�ci� mo�e dzia�a� raczej dobrze
w oparciu o tanie komponenty obecne w takich
urz�dzeniach (procesor klasy Atom 1 GHz oraz pami��
RAM o wielko�ci 2 GB), obecna wersja systemu Windows
nie jest a� tak dostosowana do netbooków.

Problemem jest wy�wietlacz. Wi�kszo�� netbooków
jest wyposa�ona w ekrany o rozdzielczo�ci 1024�600,
która jest odpowiednia dla pulpitu systemu Windows,
lecz nie spe�nia minimum wynosz�cego 1024�768 (a tak�e
zalecanej rozdzielczo�ci 1366�768), które jest wymagane
dla �rodowiska Metro. Oznacza to, �e je�li system
Windows 8 zostanie zainstalowany na komputerze klasy netbook i podejmie si�
prób� uruchomienia dowolnej aplikacji w stylu Metro (nawet aplikacji Sklep),
pojawi si� pe�noekranowy komunikat o b��dzie. Po prostu aplikacja nie zadzia�a.

� Jak si� okazuje, istnieje rozwi�zanie tego problemu, które ma zwi�zek
z personalizowaniem. Omówiono je w rozdziale 5.

Nie s� dost�pne netbooki z systemem Windows RT. Pojawi�y si� takie urz�dzenia,
jednak znik�y.

ULTRABOOKI

Dla wi�kszo�ci osób zrozumia�e jest podstawowe przeznaczenie laptopa. Jest to
przeno�ny komputer w postaci zamkni�tej obudowy, w którym w celu u�atwienia
transportu pokrywa mo�e by� zamykana nad klawiatur�. Ultrabook to po prostu
nowoczesna odmiana laptopa, której jednak dotyczy kilka regu�. Po pierwsze,
Ultrabooki s� znacznie cie�sze i l�ejsze od tradycyjnych laptopów, a tym samym
znacznie �atwiejsze do przenoszenia. Po drugie, Ultrabooki zawieraj� najnowsze
procesory i inne uk�ady Intela, które zaprojektowano pod k�tem zapewnienia
odpowiedniej wydajno�ci i znakomitej �ywotno�ci baterii. Po trzecie, Ultrabooki
musz� oferowa� co najmniej pi�� godzin pracy baterii, co jest przyzwoitym wynikiem,
cho� wi�kszo�� takich urz�dze� zapewnia d�u�szy czas. Ponadto Ultrabooki musz�
udost�pnia� po��czenia oparte na standardzie USB 3.0 (wi�cej na ten temat piszemy
dalej w tym rozdziale).

RYSUNEK 1.7. Netbooki
nie umożliwiają
uruchamiania aplikacji
w stylu Metro
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Na rysunku 1.8 przedstawiono typowy
Ultrabook.

Jest jeszcze jedno nieoficjalne wymaganie
dotycz�ce Ultrabooków, by� mo�e najlepsze
spo�ród wszystkich. Te urz�dzenia zwykle kosztuj�
mniej ni� 3000 z�, a wiele z nich ma cen� zbli�on�
do 2000 z� (z kolei niektóre zaawansowane
Ultrabooki kosztuj� prawie tyle, co tanie laptopy
Mac — prawie).

Skoro mowa o komputerach Mac, projekt
Ultrabooka bez w�tpienia bazuje na serii MacBook
Air firmy Apple, która okre�li�a trend. Nie jest
zaskoczeniem to, �e wiele Ultrabooków pierwszej generacji, które pojawi�y si� w roku
poprzedzaj�cym premier� systemu Windows 8, prezentowa�o si� zdecydowanie
gorzej od komputerów firmy Apple, cho� kosztowa�o setki z�otych mniej. W kolejnych
latach mo�na oczekiwa� pojawienia si� bardziej innowacyjnych i unikalnych
projektów, poniewa� producenci komputerów coraz lepiej poznaj� tego typu
urz�dzenia.

Ultrabooki s� dost�pne w wariantach z uk�adami zgodnymi z procesorami
Intel oraz z uk�adami ARM, ale pierwsze z wymienionych s� zdecydowanie
powszechniejsze.

TABLET LUB KOMPUTER TYPU SLATE

Zak�adamy, �e wi�kszo�� widzia�a urz�dzenie iPad. Gdy we	miemy pod uwag�
jego popularno��, nie powinno by� zaskoczeniem to, �e firma Microsoft oraz
jej partnerzy produkuj�cy komputery spieszyli si� w celu stworzenia zarówno
systemu operacyjnego Windows 8/RT, jak i bogatej gamy wielodotykowych
urz�dze� tabletowych, które naruszy�yby rynkow� pozycj� urz�dzenia iPad.

W tabletach opartych na systemie Windows 8/RT pozytywn� rzecz� jest
ró�norodno��. Do wyboru mamy kilka urz�dze� zarówno z uk�adami Intel,
jak i uk�adami ARM. Ponadto dost�pne s� w ró�nych wielko�ciach z ekranami
o minimalnej przek�tnej wynosz�cej 17 cm. Na rysunku 1.9 pokazano standardowy
tablet typu slate.

Tablety nie s� te� ograniczone obudow�. Wiele z nich mo�na zadokowa�
i z �atwo�ci� rozszerzy� za pomoc� wy�wietlacza, klawiatury, myszy oraz innych
peryferiów. W efekcie staj� si� w pe�ni funkcjonalnymi komputerami PC. W tym
wariancie zastosowania tablet mo�e dzia�a� bardziej jak urz�dzenie iPad
(poza domem), które obs�ugiwane jest wy��cznie z wykorzystaniem metody

RYSUNEK 1.8. Piękno i inteligencja:
Ultrabook może się tym wszystkim
pochwalić
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wielodotykowej. Jednak po powrocie do domu
lub do miejsca pracy i zadokowaniu urz�dzenia
uzyskuje si� prawdziwy komputer PC
(rysunek 1.10).

Rynek tabletów jest naprawd� równo podzielony mi�dzy rozwi�zania
wyposa�one w uk�ady ARM i uk�ady Intel. Dost�pnych jest wiele modeli obu typów.
Tablet to ten typ komputera, w którym produkty z uk�adami ARM ostatecznie mog�
po�o�y� kres dominacji procesorów Intel. Okazuje si�, �e firma Microsoft mocno
stawia na ten segment rynku i wprowadza do sprzeda�y w�asny tablet z systemem
Windows RT o nazwie Surface, a tak�e tablet z systemem Windows 8 o nazwie
Surface Pro. Oba urz�dzenia wygl�daj� niemal identycznie i przypominaj�
pokazane na rysunku 1.11. Jednak�e wersja tabletu z procesorem Intel oferuje
wi�ksz� wydajno��, a ponadto jest troch� grubsza i ci��sza.

HYBRYDOWY KOMPUTER PC

Ultrabooki to — oczywi�cie — ogromny post�p, w porównaniu z tradycyjnymi
laptopami, ale w okre�lonych sytuacjach troch� trac� w zestawieniu z tabletami.
Przyk�adowo Ultrabooki nie s� tak spersonalizowane jak tablety, a ponadto

RYSUNEK 1.10. Po podłączeniu klawiatury i myszy zadokowany tablet
może działać jak komputer biurkowy

RYSUNEK 1.9. Wygląd urządzenia
iPad, lecz możliwości komputera PC
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nie zapewniaj� �atwej obs�ugi w typowych
sytuacjach (np. podczas le�enia w �ó�ku).
Na szcz��cie, producenci komputerów
wyprodukowali zestaw urz�dze�
hybrydowych, które wype�niaj� luk�,
oferuj�c najlepsze cechy obu serii
produktów.

Najprostszy z takich hybrydowych
komputerów pojawi� si� na pocz�tku
obecnego dziesi�ciolecia, gdy firma
Microsoft zaznaczy�a swoj� obecno��
w segmencie rynku zwi�zanym
z komputerami tabletami. Tego typu urz�dzenie nazywane odwracalnym laptopem
(convertible laptop) to w zasadzie laptop lub Ultrabook, w którym wy�wietlacz jest
na sta�e zamontowany do elementu obrotowego. Oznacza to, �e takie urz�dzenie
mo�e pe�ni� rol� zwyk�ego laptopa lub Ultrabooka. Po obróceniu ekranu
i zablokowaniu go nad klawiatur� w efekcie powstawa�o co�, co przypomina�o
grubsze urz�dzenie tabletowe.

Odwracalny laptop, podobny do pokazanego na rysunku 1.12, jest idealny dla
osób, które zwykle wymagaj� w pe�ni funkcjonalnego laptopa, ale sporadycznie
lubi� korzysta� z urz�dzenia w trybie tabletu.

Hybrydowe komputery typu slate to zasadniczo tablety
umo�liwiaj�ce zastosowanie przyczepianej podstawy
na klawiatur�, która czasem poni�ej zawiera dodatkow�
bateri� w celu zapewnienia lepszego czasu dzia�ania
bez zasilania. Takie rozwi�zanie w�a�ciwie jest
przeciwie�stwem zastosowania odwracalnego laptopa.
Hybrydowe komputery typu slate najbardziej przydadz�
si� osobom, które przede wszystkim b�d� u�ywa� ich
w trybie tabletu, ale czasem te� b�d� zmuszone troch�
popisa�.

W sprzeda�y dost�pne s� wszelkiego rodzaju hybrydowe
komputery PC wyposa�one zarówno w procesory Intel,
jak i uk�ady ARM.

Mo�liwo�ci sprz�towe godne uwagi
Po stwierdzeniu, czy warto pozosta� przy komputerze z procesorem Intel,
czy zamieni� go na urz�dzenie oparte na uk�adzie ARM, a ponadto po wybraniu
wymaganej wersji systemu Windows oraz typu komputera lub urz�dzenia

RYSUNEK 1.12. Laptop
hybrydowy umożliwia
użycie go jako laptopa
lub tabletu

RYSUNEK 1.11. Tablet Microsoft Surface RT
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spe�niaj�cego oczekiwania, nale�y zaj�� si� jeszcze jedn� kwesti�. Dotyczy
ona nowych mo�liwo�ci sprz�towych, z których nie wszystkie b�d� dost�pne
w przypadku okre�lonych komputerów lub urz�dze�.

Wraz z now� wersj� systemu Windows firma Microsoft — oczywi�cie — obs�uguje
szersz� gam� urz�dze� i peryferiów. Jednak dost�pno�� systemu Windows 8
oraz nowych opcji mobilnych zapewnianych przez tablety, Ultrabooki i urz�dzenia
hybrydowe dramatycznie zwi�kszy�a mo�liwo�ci. Wiele tych mo�liwo�ci zosta�o
bezpo�rednio zwi�zanych z nowymi funkcjami sprz�towymi, o których nale�y
wiedzie�.

Poni�ej przedstawiono niektóre z bardziej odpowiednich mo�liwo�ci sprz�towych,
które nale�y rozwa�y�.

TECHNOLOGIA WIELODOTYKOWA

Cho� system Windows oferuje obs�ug� wszechobecnej technologii wielodotykowej
od czasu pojawienia si� systemu Windows Vista, premiera systemu Windows 8
zmieni�a w tym przypadku naprawd� wiele. Zamiast, tak jak w poprzednich
wersjach, stosowania do systemu Windows prostej nak�adki obs�uguj�cej
technologi� wielodotykow�, w systemie Windows 8 wykonano przebudow�. Dzi�ki
temu razem z mysz� i klawiatur� technologia ta jest w pe�ni funkcjonaln� metod�
wprowadzania danych. Mo�liwe jest, �e w nowym �rodowisku Metro technologia
wielodotykowa jest obs�ugiwana nawet lepiej ni� mysz i klawiatura. Jak to okre�la
firma Microsoft, jest to �rodowisko dost�pne od pierwszego dotyku.

Cho� technologia wielodotykowa jest omawiana w innych miejscach ksi��ki,
nale�y wiedzie�, �e nie jest ona ograniczona tylko do tabletów. Gdy ju� rozpocznie
si� obs�ugiwanie systemu Windows 8 za pomoc� technologii wielodotykowej,
jej obecno�� b�dzie oczekiwana na ka�dym posiadanym komputerze. Nie jest
zaskoczeniem to, �e wraz z systemem Windows 8 na rynku pojawiaj� si� wszelkiego
rodzaju urz�dzenia wielodotykowe, w tym wy�wietlacze dotykowe, które mo�na
pod��czy� do komputerów biurkowych, a tak�e dotykowe Ultrabooki, hybrydowe
komputery, a nawet komputery typu „wszystko w jednym”.

Mo�na w to nie wierzy�, dopóki si� samemu nie spróbuje. Jednak po poznaniu
technologii wielodotykowej mo�e si� okaza�, �e zaczyna si� dotyka� wszystkich
ekranów, niezale�nie od tego, czy s� dotykowe, czy nie.

Uwaga   Czy nadal nie jest to przekonywujące? To może tak: firma Microsoft wymaga,
aby wszystkie urządzenia z systemem Windows 8 obsługiwały co najmniej pięć punktów
dotykowych. Odpowiada to pięciu palcom dłoni lub stopy, które są w stanie prowadzić
jednocześnie interakcję z systemem Windows i aplikacjami app. Oczywiście, wiele urządzeń
obsługuje jeszcze większą liczbę punktów dotykowych.
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Odwo�anie   W rozdziale 3. zamieszczono więcej informacji o środowisku Metro i jego
interakcjach wielodotykowych.

STAN WSTRZYMANIA PRZY ZACHOWANIU POŁĄCZENIA

Cho� obs�uga przez system Windows zarz�dzania zasilaniem rozwija�a si� przez
lata, w systemie Windows 8 nacisk na przetwarzanie o wysokim stopniu mobilno�ci
spowodowa� zaprojektowanie nowego, znakomitego trybu zarz�dzania zasilaniem
o nazwie Stan wstrzymania przy zachowaniu po��czenia. Ten tryb nie jest ogólnie
dost�pny w komputerach wyprodukowanych przed 2012 rokiem. Powsta� on z my�l�
o nowych, typowo przeno�nych urz�dzeniach, które tylko sporadycznie b�d�
wy��czane. Inaczej mówi�c, pod wzgl�dem dzia�ania tryb przypomina zarz�dzanie
zasilaniem w nowoczesnym smartfonie.

Zamiast u�ywa� standardowego trybu u�pienia, tryb Stan wstrzymania przy
zachowaniu po��czenia umo�liwia komputerowi lub urz�dzeniu przej�cie w stan
niemal pozbawiony zasilania, w którym �ywotno�� baterii jest w minimalnym
stopniu zmniejszana, ale aplikacje w stylu Metro mog� dzia�a� w tle, wykonuj�c
zadania, takie jak aktualizowanie skrzynki poczty elektronicznej i wy�wietlanie
powiadomie�. Oczywi�cie, tradycyjne aplikacje pulpitowe nie rozpoznaj� tego
nowego trybu zasilania, dlatego system Windows 8 u�ywa nowego monitora
aktywno�ci pulpitu w celu zredukowania wykorzystania zasobów tych aplikacji
po w��czeniu trybu.

Stan wstrzymania przy zachowaniu po��czenia jest dost�pny we wszystkich
wersjach systemu Windows 8, w tym Windows RT, ale tryb b�dzie dzia�a� najlepiej
na nowym sprz�cie zaprojektowanym specjalnie pod jego k�tem. Je�li jednak
komputer lub urz�dzenie nie obs�uguj� trybu Stan wstrzymania przy zachowaniu
po��czenia, Windows 8 oferuje kilka ulepsze� zarz�dzania zasilaniem,
które powinny wyd�u�y� �ywotno�� baterii i zwi�kszy� wydajno��, w porównaniu
z wykonywaniem podobnych zada� w systemie Windows 7.

CZUJNIKI

Wiele nowych mo�liwo�ci systemu Windows 8 czerpie inspiracj� ze smartfonów
i innych typowo przeno�nych urz�dze�, a tak�e z nowych zastosowa�
bezprzewodowych zapewnianych przez te urz�dzenia. W�ród tych mo�liwo�ci
kluczowa jest obs�uga ró�nych czujników, czyli niewielkich urz�dze�,
które zapewniaj� interakcj� mi�dzy �wiatem zewn�trznym a samym systemem
Windows. Oto niektóre z nowych zastosowa� obs�ugiwanych przez system
Windows 8 i czujniki.
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� Adaptacyjna kontrola jasno�ci ekranu. W przesz�o�ci kontrolowanie jasno�ci
ekranu w najlepszym razie odbywa�o si� pó�automatycznie. Ustawienia
jasno�ci mo�na r�cznie skonfigurowa� na panelu opcji zasilania. Osoby
u�ywaj�ce komputerów przeno�nych mog� skorzysta� z trybów zasilania
w celu automatycznej zmiany jasno�ci na jedno z dwóch ustawie� (zale�nie
od tego, czy komputer pod��czono do zasilania sieciowego). W systemie
Windows 8 sytuacja jest znacznie bardziej z�o�ona. Je�li u�ywany jest
komputer lub urz�dzenie z czujnikiem ALS (Ambient Light Sensor), system
Windows 8 wykona automatyczn� zmian� jasno�ci ekranu. Cho� taka
mo�liwo�� jest lepsza dla oczu i zwi�ksza czytelno��, mo�e równie�
spowodowa� wyd�u�enie �ywotno�ci baterii, gdy komputer lub urz�dzenie
u�ywane jest w s�abo o�wietlonym miejscu.

� Automatyczny obrót ekranu. Tablety i urz�dzenia hybrydowe oraz inne
wy�wietlacze mog� korzysta� z akcelerometru w celu okre�lenia orientacji
ekranu i odpowiedniego obrócenia jego zawarto�ci po zmianie orientacji. Tego
typu rozwi�zanie jest cz�sto spotykane w smartfonach. Wraz z pojawieniem
si� systemu Windows 8 b�dzie te� dost�pne w komputerach PC.

� Nachylenie i ruch. Przy u�yciu czujnika �yroskopowego komputer lub tablet
z systemem Windows 8 mo�e rejestrowa� swoje po�o�enie w przestrzeni
trójwymiarowej, zapewniaj�c informacje zwrotne grom i aplikacjom app.
Dzi�ki temu mo�na nachyli� tablet do przodu w celu przyspieszenia podczas
grania w symulator samochodowy lub przechyla� urz�dzenie w lewo i prawo,
aby odpowiednio sterowa�. Jednak funkcja ta nie jest ograniczona tylko
do gier. Typy ruchu wykrywane przez czujniki �yroskopowe mog� by� do��
zaawansowane (np. potrz��ni�cia, skr�cenia i obroty w wielu wymiarach).

� Po�o�enie i kierunki. U�ywaj�c standardowego czujnika GPS, komputer
lub urz�dzenie z systemem Windows 8 mo�e dok�adnie podawa� swoje
po�o�enie geograficzne, a nast�pnie rysowa� trasy oraz odleg�o�ci do innych
miejsc. Z tej mo�liwo�ci korzystaj� aplikacje app obs�uguj�ce mapy i u�ywane
podczas jazdy samochodem.

� Kompas. Korzystaj�c z akcelerometru trójwymiarowego oraz magnetometru
trójwymiarowego lub �yroskopu, komputer lub tablet z systemem Windows 8
mo�e emulowa� kompas. Okazuje si�, �e takie komputery lub tablety by�
u�ywane do utworzenia wieloosiowego kompasu czu�ego na odchylenie.
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NACIŚNIJ, ABY WYSŁAĆ (UKŁADY NFC)

Wykorzystuj�c nowe uk�ady NFC (Near Field Communication), komputery lub tablety
z systemem Windows 8 mog� wysy�a� tre�� do innego, zgodnego urz�dzenia
(komputera lub urz�dzenia z systemem Windows 8, urz�dzenia Windows Phone 8
lub innego urz�dzenia zgodnego z uk�adami NFC) za pomoc� nowej metody
o nazwie Naci�nij, aby wys�a�. Metoda wymaga dodatkowo unikalnej strefy
naciskania na zewn�trznej cz��ci urz�dzenia, która s�u�y do inicjowania operacji
wysy�ania lub odbierania. Jednak nawet bez tego elementu uk�ad NFC w dalszym
ci�gu mo�e zosta� u�yty za po�rednictwem interfejsu Bluetooth do bezprzewodowego
wys�ania informacji.

A zatem, co tak wa�nego decyduje o znaczeniu uk�adów NFC? Uk�ad NFC,
b�d�cy nowym standardem, jest u�ywany do realizowania bezdotykowych
(bezprzewodowo) p�atno�ci w punktach detalicznych, do wymiany danych oraz
innych operacji. Cho� do tych czynno�ci mog� wydawa� si� lepiej dostosowane
smartfony, uwzgl�dnienie standardu NFC w systemie Windows 8 oznacza,
�e wyposa�one w niego komputery i urz�dzenia b�d� mog�y te� wspó�pracowa�
z pojawiaj�cymi si� systemami opartymi na uk�adach NFC.

OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE UEFI

Nowe komputery i urz�dzenia z systemem Windows 8 b�d� korzysta� z nowego
typu oprogramowania uk�adowego UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
zamiast z tradycyjnego oprogramowania uk�adowego BIOS u�ywanego od lat.
W porównaniu z BIOS-em, UEFI zapewnia wiele korzy�ci. W�ród nich kluczowa
jest jednak wydajno��: komputery i urz�dzenia oparte na UEFI b�d� �adowane
znacznie szybciej od urz�dze� wyposa�onych w BIOS.

Oczywi�cie, UEFI oferuje inne korzy�ci. Interfejs u�ytkownika dla tego typu
oprogramowania uk�adowego mo�e by� graficzny, a nie tekstowy, tak jak w BIOS-ie.
Ponadto UEFI zapewnia now� funkcj� zabezpiecze� o nazwie Secure Boot, która
chroni komponenty systemowe przed modyfikacj� podczas rozruchu.

Odwo�anie   Więcej informacji o UEFI i funkcji Secure Boot zamieszczono w rozdziale 12.

USB 3.0

Nie nale�y kupowa� komputera z systemem Windows 8, który wyposa�ony zosta�
wy��cznie w porty USB 2.0. Interfejs USB 3.0 o przepustowo�ci wynosz�cej
maksymalnie 5 Gb/s jest nawet 10 razy szybszy ni� USB 2.0 (480 Mb/s).
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Mo�e to mie� znacz�cy wp�yw na wydajno�� okre�lonych peryferiów, a zw�aszcza
dysków twardych.

Standard USB 3.0, w porównaniu z USB 2.0, ma jednak inne zalety. W ramach
jednego kontrolera mo�na miesza� urz�dzenia USB 2.0 i 3.0 bez wp�ywu na szybko��
szybszych urz�dze� USB 3.0 (w kontrolerach USB 2.0 stanowi�o to problem
polegaj�cy na tym, �e po pod��czeniu urz�dzenia USB 1.0 szybko�� wszystkich
urz�dze� spada�a do 12 Mb/s). USB 3.0 zapewnia tak�e urz�dzeniom mniejsze
zu�ycie energii, eliminuj�c konieczno�� u�ycia podwójnych z��czy typu USB 2.0
i skracaj�c czas �adowania baterii, które zasilaj� urz�dzenia. Cho� wtyczki
wygl�daj� troch� inaczej, s� zgodne z urz�dzeniami poprzedniej generacji.

PODSUMOWANIE
W ka�dej edycji systemu Windows klienci staj� przed wyzwaniami wynikaj�cymi
z wyboru w�a�ciwej wersji. Cho� pod tym wzgl�dem Windows 8 nie ró�ni si� niczym,
oferuje przynajmniej najprostsz� lini� produktów, jakiej nie by�o od ponad dekady.
S� tylko dwie podstawowe wersje detaliczne, Windows 8 i Windows 8 Pro, oferowane
razem z wersj� o nazwie Windows RT dla urz�dze� opartych na uk�adach ARM.

Ewentualnie dodanie wariantu systemu Windows 8 opartego na uk�adach ARM,
który sprzedawany jest tylko z nowymi urz�dzeniami z systemem Windows, mo�e
oznacza� utrudnienia. Wybór mi�dzy takimi urz�dzeniami a komputerami PC
opartymi na bardziej tradycyjnych uk�adach zgodnych z procesorami Intel mo�e
by� trudny, lecz mo�liwy, je�li zrozumiano ró�nice i problemy.

Ponadto po raz pierwszy od wielu lat warto zwróci� szczególn� uwag�
na peryferia i czujniki do��czone do komputera lub urz�dze�. Systemy Windows 8
i RT s� znacznie bardziej przydatne, gdy dzia�aj� na komputerze oferuj�cym
najnowsze mo�liwo�ci sprz�towe. A zatem nale�y dokona� starannego zakupu
(niezale�nie od wybranej wersji systemu Windows 8 lub architektury procesora).
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A
Active Directory, 529, 587, 590
Aero, 19
akcelerometr, 55
aktualizacja

aplikacji app, 275
sterowników, 87
systemu, 33, 39, 62
w miejscu, 63

aktywne naro�niki, 25, 119
aktywowanie

paska aplikacji app, 120
prze��cznika, 162

alokowanie elastyczne, 484
ALS, Ambient Light Sensor, 55
ALSR, Address Space Layout

Randomization, 559
anulowanie autoryzacji, 68
aplikacja

Galeria fotografii, 416
Media Center, 433
Movie Maker, 444
Office Web Apps, 378
Parallels Desktop, 97
Przegl�darka fotografii, 416
SkyDrive, 90
VLC, 443
VMWare Fusion, 97
Windows Media Player, 433

aplikacja app
Aparat, 412
Bing, 388
Czytnik, 381

drukowanie, 383
nawigacja, 382
obrót, 383

powi�kszenie, 382
style widoku, 382
tworzenie adnotacji, 383
wyszukiwanie tekstu, 382
wy�wietlanie dokumentów PDF, 381

Finanse Bing, 390
Google Drive, 243
Kalendarz, 358

dynamiczny kafelek, 368
harmonogram, 360
obs�uga przypomnie�, 363
powiadomienia, 367
ustawienia, 363
widok tygodnia, 359
zarz�dzanie kontami, 360
zarz�dzanie zdarzeniami, 361

Kontakty, 330
Exchange, 333
Facebook, 332
Google, 333
informacje o u�ytkowniku, 343
LinkedIn, 333
Microsoft/Hotmail, 333
Twitter, 333
wyszukiwanie, 339

Mapy Bing, 383
nawigacja, 385
okre�lanie drogi, 388
okre�lanie kierunków, 387
okre�lanie po�o�enia, 386
styl mapy, 386
wy�wietlanie informacji o ruchu, 385

Poczta
dodawanie konta, 347
odbieranie wiadomo�ci, 351
panel kont, 343
panel wiadomo�ci, 344
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aplikacja app
pisanie wiadomo�ci, 351
udost�pnianie ekranu, 356
ustawienia, 355
ustawienia kont, 347
wyszukiwanie wiadomo�ci, 353

SkyDrive
edytowanie dokumentów, 377
kopiowanie plików, 379
udost�pnianie plików, 380
wy�wietlanie folderu, 379

Sport, 390
Wiadomo�ci, 369, 390

powiadomienia, 372
w�tek, 371
zarz�dzanie kontami, 370

Xbox Games, 255, 452, 465
grupa aktywno�� zwi�zana z gr�, 469
grupa polecamy, 468
grupa tag gracza, 466
grupa windows games store, 471
grupa znajomi, 467

Xbox Music, 418
ca�a muzyka, 420
moja muzyka, 419
najpopularniejsza muzyka, 420
teraz odtwarzane, 420

Xbox SmartGlass, 426, 472
grupa Filmy, 475
grupa Gry, 476
grupa Muzyka, 476
grupa Ostatnie, 475
interfejs Szukaj, 474
wirtualny kontroler, 478

Xbox Video, 434
Zdj�cia, 397

biblioteka zdj��, 401, 404
drukowanie, 409
Facebook, 309, 404
Flickr, 404
pod��czone komputery, 405
SkyDrive, 404
ustawienia, 399
uzyskiwanie zdj��, 411
	ród�a, 397

aplikacje
app, 24, 79, 107, 250

Bing, 279
ekranu blokowania, 209
do wymiany informacji, 279
Microsoftu, 278
rozrywkowe, 279
w internecie, 270, 311

pulpitowe, 194
w stylu Metro, 104

ARM, Advanced RISC Machine, 42
automatyczne

po��czenie, 567
przypinanie, 195
tworzenie kopii zapasowej, 503

automatyczny
kolor okna, 229
obrót ekranu, 55

awatar, 221

B
bezpiecze�stwo

danych, 538
komputera, 548

biblioteka, 241
Biblioteka obrazów, 484
BIOS, 56, 552
Bluetooth, 56
bootkit, 553

C
Centrum akcji, 556, 558

aktywacja systemu Windows, 557
automatyczna konserwacja, 557
grupa domowa, 558
historia plików, 558
konto Microsoft, 557
status dysku, 558
Windows SmartScreen, 557

Centrum sieci i udost�pniania, 562
centrum zabezpiecze�, 556
chmura, 203
Ci�g�e po��czenia sieciowe, 562
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Client Hyper-V, 599
cofanie, 135, 160
czujnik

ALS, 55
GPS, 55
�yroskopowy, 55

D
DLNA, Digital Living Network Alliance, 427
dodawanie

funkcji kontroli rodzicielskiej, 545
kafelka, 213
kontaktu, 337
nowego konta, 334
u�ytkownika, 539

dokowanie prze��cznika, 164
domena Active Directory, 587
dost�p do

grupy domowej, 582
instalatora internetowego, 66
kolekcji muzycznej, 421
kopii zapasowej, 520
magazynu danych SkyDrive, 204, 242
mened�era zada�, 199
naszych danych, 330
paska paneli funkcji, 121, 171
puli, 484
pulpitu, 117
udost�pnionych zasobów, 584
udzia�ów, 584
us�ugi Xbox LIVE, 459
ustawie� komputera, 206

dostosowywanie
aplikacji Zdj�cia, 406
ekranu blokowania, 207
ekranu startowego, 116, 212
kafelków, 219
kont u�ytkowników, 221
pulpitu, 229
ustawie�, 223

drukowanie, 145
w Internet Explorer 10, 310
zdj��, 409

dublowanie
dwustopniowe, 493, 495
trzystopniowe, 500

duplikowanie paska zada�, 239
dynamiczne aktualizacje, 114
dynamiczny

kafelek, 115
kafelek serwisu Sklep Windows, 276
pulpit nawigacyjny, 115

dysk
do odzyskiwania systemu, 510
instalacyjny, 82, 85
SSD, 105
USB, 147, 188
VHD, 39

E
EAS, Exchange ActiveSync, 357, 547, 598, 614
edycje systemu, 32

mo�liwo�ci aktualizacji, 35
mo�liwo�ci sprz�towe, 35
ró�nice mi�dzy edycjami, 35

edytor
lokalnych zasad grupy, 211
rejestru, 231

edytowanie kontaktu, 337
EFS, Encrypting File System, 592
ekran

blokowania, 105, 108, 208–210
personalizacji, 74
startowy, 26, 111, 154
startowy w stylu Metro, 106

eksplorator
plików, 107, 177, 180
sieci, 563
Windows, 105
Windows 7, 178
Windows 8, 179

elementy do zachowania, 70
emotikony, 354
EULA, End User License Agreement, 70

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/tajwi8
http://helion.pl/rt/tajwi8


622    �    Skorowidz

F
FAT, File Allocation Table, 481
film, 435
filtr

ceny, 263
podkategorii, 262
typu, 263

filtrowanie
kategorii Gry, 455
wyników wyszukiwania, 129

firma
AMD, 42
Apple, 47
ARM Holdings, 42
Intel, 42

format VHDX, 603
formatowanie partycji, 98
formularz recenzji aplikacji app, 281
funkcja

Aero Peek, 152, 157
AppLocker, 40, 613
Autoodtwarzanie, 189
Bezpiecze�stwo rodzinne, 544–546
BitLocker, 39, 102, 192, 494, 593–596
BitLocker To Go, 39, 593, 595
BranchCache, 40, 612
Client Hyper-V, 599
cofania, 26, 135, 160
DirectAccess, 40, 612
Do��czanie do domeny, 39
EFS, 39, 593
Historia plików, 502–508, 522
Host pulpitu zdalnego, 608
Hyper-V, 601, 607
Hyper-V dla klienta, 39
hypervisor, 39, 101
InPrivate, 303
integrowania, 79
Kontrakty, 131
Kontrola konta u�ytkownika, 543, 544
�adowanie zewn�trzne, 40
miejsc do magazynowania, 482–489,

495, 497
Odtwarzaj na, 428

Odtwórz na konsoli Xbox 360, 427
Otwórz za pomoc�, 194
Peek, 157
pomocy, 175
Poprzednie wersje, 502
Po�wiadczenia systemu Windows, 585
Przerzucanie okien, 133, 165, 197
Przerzucanie okien 3W, 198
przyci�gania, 139
Pulpit zdalny, 39
Push Button Reset, 65
ReadyBoost, 189
Remote Fetch, 203
RemoteFX, 613
resetowania ustawie�, 480
Rozruch z dysku VHD, 39
Secure Boot, 56
SmartScreen, 176, 549, 554
Start, 104
synchronizowania ustawie�, 79
szybkiego resetowania ustawie�, 513
uruchamiania porady powiadomie�,

137
Windows Defender, 550, 553
Windows Defender Offline, 553
Windows SmartScreen, 555, 556
Windows To Go, 40, 612
Windows Update, 87
Wyszukiwanie, 125, 202, 210
Zasady grupy, 39

funkcje
biznesowe, 38, 615
magazynowania, 37
niezawodno�ci, 38
no�ników cyfrowych, 37
pulpitowe, 37
sieciowe, 562
�rodowiska Metro, 36
u�ytkownika zaawansowanego, 38
Windows 8 Enterprise, 611
Windows RT, 34
wirtualizacji, 599
zabezpiecze� i kont, 38, 558
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G
Galeria fotografii, 415
gest

naci�ni�cie, 21
obracanie, 23
przesuni�cie, 21, 135
przesuni�cie od kraw�dzi, 24
szybkie przesuni�cie, 23
zbli�enie i oddalenie palców, 21

gracz, 460
grupa

domowa, 580
robocza, 579, 586

grupowanie kafelków, 215, 217
grupy ustawie�, 226
gry, 448

dla konsoli xbox 360, 473
pulpitowe, 457
sieciowe, 453
us�ugi Xbox LIVE, 463
w serwisie Sklep Windows, 455
w stylu Metro, 449, 451, 453
Xbox LIVE, 448

GUI, Graphical User Interface, 18

H
has�a, 227
has�o obrazkowe, 537, 539
Hyper-V, 190

I
identyfikator Windows Live ID, 79, 527
ikona

g�o�no�ci, 123
jasno�ci ekranu, 124
klawiatury, 124
powiadomie�, 144
sieci, 123

importowanie i eksportowanie maszyn
wirtualnych, 603

informacje
o bibliotekach, 398
o grze, 470, 471

o komputerze, 174
o typie sieci, 568
o zdarzeniu, 366

infrastruktura VDI, 613
instalacja

ekspresowa, 74
niestandardowa, 63, 74
od nowa, 63

instalator, 60
internetowy, 63, 65
tradycyjny, 65, 82

instalowanie
aplikacji app, 272, 278
aplikacji podstawowych, 90
funkcji Hyper-V, 600
sterowników, 87
sterowników Boot Camp, 99
systemu, 59

na komputerze Mac, 97
na maszynach wirtualnych, 101, 603
w pami�ci USB, 101
z no�nika, 85
za pomoc� Boot Camp, 98
zaawansowane, 82

integracja pow�oki z plikami VHD, 606
interfejs

Aero, 153
Drugi ekran, 232
funkcji Windows Defender, 551
Mened�er zada�, 198
muzyki Xbox Music, 418
odzyskiwania, 507
prze��czania, 162
startowy, 154, 161
Teraz odtwarzane, 424
Twoje aplikacje, 277, 278
UEFI, 553
uruchamiania i odzyskiwania, 95
Ustawienia komputera, 223
ustawie� kont, 334
u�ytkownika, 19

animacja, 112
elementy wyko�czeniowe, 112
typografia, 111

u�ytkownika aplikacji SkyDrive, 375
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interfejs
u�ytkownika rozci�gni�ty

do kraw�dzi, 119
u�ytkownika Ustawienia, 174
wyboru plików, 209
wyszukiwania, 126, 202
wyszukiwania serwisu

Sklep Windows, 269
Xbox Controls, 426
Xbox Games, 465
zarz�dzania kontami, 542

Internet Explorer 10, 287–326
dla �rodowiska Metro, 291
drukowanie, 310
karty, 303
konfigurowanie, 315
konfigurowanie wersji pulpitowej, 320
lista Ulubione, 302
nawigacja po stronie, 299
pasek nawigacyjny, 295, 300
pobieranie plików, 306
przegl�danie InPrivate, 304
prze��cznik kart, 297, 300
rozci�gni�ty do kraw�dzi, 294
strona g�ówna, 300
ustawienia programu, 315
w stylu Metro, 288
wersja pulpitowa, 289
wersja pulpitowa, 318
wyszukiwanie witryn, 307

internetowy tethering, 572

J
j�dro systemu, 559

K
kafelek

Pulpit, 80, 117
serwisu Sklep Windows, 255

karta
kontaktu, 336
Narz�dzia dysków, 192
Narz�dzia g�ówne wst��ki, 187

SIM, 571
Udost�pnianie, 181
Widok, 181

klawiatura
ekranowa, 110
komputera Mac, 100

klucz
odzyskiwania, 594
produktu, 65–68, 82
USB, 84

kodowanie, 318
kolekcja wideo, 435
komórkowe po��czenie danych

klucz sprz�towy USB, 572
router bezprzewodowy, 571
smartfon, 572

komórkowe sieci danych, 569
kompas, 55
komputer

biurkowy, 47
hybrydowy, 52
hybrydowy typu slate, 52
iMac, 48
Mac, 97
PC, 34

konfiguracja z dwoma systemami
operacyjnymi, 91

konfigurowanie
aplikacji Poczta, 355
aplikacji pulpitowych, 193
aplikacji Zdj�cia, 400
ekranów, 232–241
funkcji Historia plików, 503
funkcji Windows SmartScreen, 555
grupy domowej, 581
miejsc do magazynowania, 488, 492,

499
opcji aplikacji Kalendarz, 363
opcji rozruchu, 96
paska zada�, 239
po��czenia z komórkow�

sieci� danych, 574–577
po��czenia z sieci�

bezprzewodow�, 568
powiadomie�, 143
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programu Internet Explorer 10, 315, 320
przegl�darki zewn�trznej, 325
puli magazynowania, 491
serwisu Facebook, 399
sieci przewodowej, 564
�rodowiska metro, 241
t�a pulpitu, 237, 239

konsola Xbox 360, 426
konto

administracyjne, 543
domenowe, 530, 588
Go��, 547
lokalne, 528, 530
Microsoft, 78, 328, 395, 531
us�ugi Xbox LIVE, 459–462
u�ytkownika, 79, 528
Xbox LIVE Gold, 458

Kontrakty, 131
kontrola jasno�ci ekranu, 55
kontrola rodzicielska, 545
kontrolki odtwarzania, 424, 425
kopia zapasowa, 502, 521

klucza odzyskiwania, 595
w chmurze, 521

kopiowanie plików, 182–185
koszt

dodatkowy komórkowej sieci danych,
573

komórkowej sieci danych, 571
kraw�dziowy interfejs u�ytkownika, 24
kupowanie

filmów, 434
gier, 471
muzyki, 428, 430

L
licencja EULA, 70
licencje zbiorcze, 611
lista szybkiego dost�pu, 315
lista Ulubione, 302
logowanie

do domeny, 529, 587
do grup aplikacji app, 534
do systemu, 108

Lokalizacje sieciowe, 563
LTE, Long-term Evolution, 570

Ł
��czenie kont, 533

M
magazyn danych w chmurze, 329, 375
magazynowanie danych, 188
magnetometr, 55
maszyna wirtualna, VM, 101, 599
mened�er

funkcji Hyper-V, 601
po�wiadcze�, 559
urz�dze�, 63, 88
zada�, 198, 200

menu
Plik, 180
rozruchu, 94, 101, 513
u�ytkownika zaawansowanego, 156

Metro, 19, 103
Microsoft Security Essentials, 66, 72
miejsce do magazynowania, 492
miejsce z dublowaniem dwustopniowym,

496
migracja, 62, 80
MMS, Multimedia Messaging Service, 369
mo�liwo�ci sprz�towe, 52
MS-DOS, 18
MSE, Microsoft Security Essentials, 550
muzyka, 417

N
nagrywanie obrazu dysku, 84
naprawa automatyczna, 514
narz�dzie

antywirusowe MSE, 550
App-V, 599
Asystent Boot Camp, 98
Boot Camp, 97, 98
Host pulpitu zdalnego, 609, 610
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narz�dzie
Kopia zapasowa systemu Windows,

482, 520, 521
LogMeIn Hamachi, 610
atwy transfer w systemie

Windows, 62, 64
MED-V, 599
Mened�er urz�dze�, 88
Movie Maker, 444
Od�wie� komputer, 515, 519
Odzyskiwanie plików systemu

Windows 7, 521
Pod��czanie pulpitu zdalnego, 608
Po��czenie maszyn wirtualnych, 605
Pulpit zdalny, 608
Resetowanie ustawie� do stanu

pocz�tkowego, 515
Upgrade Advisor, 64
USB/DVD Download Tool, 69, 84
Zarz�dzanie dyskami, 92, 486, 487

NAS, Network Attached Storage, 503
NFC, Near Field Communication, 56
no�nik instalatora systemu, 512
numer PIN, 537

O
obraz

dysku, 65, 82, 189
ISO, 82
t�a, 208

obs�uga
aplikacji Kalendarz, 357
aplikacji Wiadomo�ci, 369
muzyki, 417
poczty elektronicznej, 346
powiadomie�, 372
wielu monitorów, 232

odsy�acz
Dodaj dyski, 501
Pobierz aplikacj� od wydawcy, 457
Prze��cz do trybu offline, 490
Przywró� pliki osobiste, 506
Sprawd	 aktualizacje teraz, 88

Ten komputer jest zaufany, 226
Utwórz dysk odzyskiwania, 510
Utwórz konto Microsoft, 79
Wy�wietl profil, 342
Zmie� typ konta, 543
Zmie� ustawienia komputera, 87, 124,

206
Zobacz szczegó�y zgodno�ci, 66

od�wie�anie komputera, 515
odtwarzanie

filmów, 435, 438
muzyki, 426, 430

odzyskiwanie
danych, 90, 500, 506
obrazu systemu, 514
plików i folderów, 508, 521
systemu, 480, 510, 519

ograniczenia Windows RT, 44
opcja

Odinstaluj, 129
Otwórz Autoodtwarzanie, 189
Otwórz lokalizacj� pliku, 128
Otwórz nowe okno, 128
Po��cz automatycznie, 567
Prze��cz na konto Microsoft, 375
Przypnij do ekranu startowego, 128,

187, 215
Przypnij do paska zada�, 128
Rozwi�� problemy, 513
UEFI Boot, 553
Umie�� w bibliotece, 242
Uruchom jako administrator, 128
Zmie� awatar, 221, 467

opcje
instalacji niestandardowej, 75–79
logowania, 536
menu rozruchu, 95
po��czenia pulpitu zdalnego, 610
szyfrowania, 597
wyników wyszukiwania, 128
zasilania, 124

oprogramowanie uk�adowe
BIOS, 56
UEFI, 56
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P
pakiet

Office 2013, 392
Office Mobile 2013, 393

panel
Drugi ekran, 48, 233
funkcji ustawie�, 123
powiadomie�, 124
Rozdzielczo�� ekranu, 234
Sieci, 564, 565
sterowania, 173

Boot Camp, 100
Konta u�ytkowników, 541
odzyskiwania, 511
�rodowiska Metro, 87
T�o pulpitu, 237

Synchronizacja ustawie�, 225
urz�dze�, 146
Ustawienia, 87, 173
zasilania, 124

panele funkcji, 26, 120, 170
partycja, 91
pasek

aplikacji app, 27
Aparat, 413
ekranu startowego, 113
Kalendarz, 358, 364
Poczta, 345
sklepu, 259
SkyDrive, 380
wyników wyszukiwania, 128
Xbox Music, 421
Xbox Video, 438

narz�dzi Szybki dost�p, 181
panelu funkcji, 27, 171
zada�, 187, 240

personalizacja, 174, 227
personalizacja pulpitu, 227
peryferia, 53
pierwsze logowanie, 80
platforma multimedialna Zune, 418
plik gpedit.msc, 210

pliki
ISO, 65, 189, 193
PDF, 381
PST, 64
VHD, 189–193, 606
VHDX, 603
WIM, 65

podgl�d
paneli funkcji, 172
pulpitu, 158

pod��czanie
pliku VHD, 607
pulpitu zdalnego, 607
do sieci przewodowej, 564

pokaz slajdów, 405
polecenia aplikacji app, 26
polecenie Historia, 507
po��czenia taryfowe, 228
po��czenie

z komórkowymi sieciami danych, 569
z maszyn� wirtualn�, 604, 607
z sieci� bezprzewodow�, 566

po��czone aplikacje app, 329
po�o�enie geograficzne, 55
porada

funkcji cofania, 160
startowa, 26, 155

port SIM, 571
powiadomienia, 223, 372

Windows SmartScreen, 556
pe�noekranowe, 142, 176

powi�kszanie
elementów, 230
semantyczne, 218, 404
semantyczne na pulpicie, 245
strony, 317

pow�oka systemu, 105
preferencje j�zyka, 227
proces OOBE, 73, 86
procesor

ARM, 33, 41
Intel, 34, 41
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program
PowerShell, 180
regedit, 231
Upgrade Advisor, 62

protokó� IMAP, 346
przegl�danie plików ISO, 190
przegl�darka, 228
przegl�darka domy�lna, 324
przekierowanie, 130
prze��czanie

aplikacji, 134
menu Start, 118
mi�dzy ekranem startowym

a pulpitem, 246
mi�dzy zadaniami, 198
wielokrotne, 134

prze��cznik, 26, 135, 157, 165
przenoszenie

kafelków, 215
plików, 183

przerwanie procesu rozruchu, 512
przerzucanie

okien, 132, 165
strony, 318

przetwarzanie
w chmurze, 393
zdj��, 414

przewijanie interfejsu, 23
przyci�ganie, 134, 138, 164

aplikacji app, 140
aplikacji Kalendarz, 363
aplikacji Wiadomo�ci, 374
do prawej strony, 169

przycisk Start, 137, 154
przypinanie

do ekranu startowego, 186, 214
do paska zada�, 186
folderu, 187
kontaktu, 338
witryn, 313
z poziomu pulpitu, 215

przywracanie systemu, 513
pula magazynowania, 483, 491

pulpit, 117, 151
systemu Windows 7, 153
systemu Windows 8, 154
zdalny, 607

punkty Microsoft Points, 440

R
raport zgodno�ci oprogramowania, 68
recenzowanie aplikacji app, 280
redundancja danych, 483
ReFS, Resilient File System, 481, 484
rejestracja po�o�enia, 55
resetowanie

ustawie�, 65, 82, 515, 519
zasad technologii EAS, 547

rootkit, 553
rozdzielczo�� ekranu, 234
rozmieszczanie kafelków, 216
rozruch

do �rodowiska WinRE, 511
komputera, 85
systemu OS X, 100
z urz�dzenia USB, 510
za pomoc� no�nika instalatora, 512

rozruchowy dysk instalacyjny, 82
rozwi�zanie zarz�dzane, 587
RSAT, Remote Server Administration Tools,

601

S
serial telewizyjny, 442
serwer Microsoft Exchange, 547
serwis

Bing, 249
Sklep Windows, 247
Music Store, 440
Office 365, 547
Windows Live, 249
Xbox Music Store, 418, 428
Zune, 249

siatka
dynamicznych kafelków, 115
ikon ustawie�, 123

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/tajwi8
http://helion.pl/rt/tajwi8


Skorowidz    �    629

sie�, 561
bez ochrony, 566
Ethernet, 564
Wi-Fi, 566

SIM, Subscriber Identity Module, 571
sklep

Television Store, 441
Sklep Windows, 28, 117, 247–286

automatyczne aktualizacje, 275
funkcja wyszukiwania, 268
grupa Gry, 454
kategorie serwisu, 259–261
listy aplikacji app, 264
nawigowanie w serwisie, 257
regu�y, 251–254
strona docelowa aplikacji app, 266
strona recenzji dla aplikacji app, 268
ustawienia konta, 284
wystawianie opinii, 280

z aplikacjami app, 248
z filmami, 440

skojarzenia plików, 194, 195
skróty klawiaturowe, 119, 206
SKU, Stock Keeping Unit, 83
SLAT, Second Level Address Translation,

600
SMS, Short Message Service, 369
status komputera, 226
sterownik

domy�lny, 89
niskopoziomowy, 89

sterowniki urz�dze�, 68
strona docelowa gry pulpitowej, 458
synchronizacja mi�dzy komputerami, 227
synchronizowanie

hase�, 226
ustawie�, 224, 226

system operacyjny, 18
system OS X, 100
system plików

FAT, 481
NTFS, 481
ReFS, 481

system powiadomie�, 141

szyfrowanie, 39
dysku, 102, 591–598
pliku, 592
w systemie Windows RT, 598

Ś
�ledzenie aktywno�ci znajomych, 341
�rodowisko

Metro, 244
pulpitu, 244
WinRE, 510
wykonawcze, 107

T
tapety, 238
technologia

DLNA, 427
Drive Extender, 483
EAS, 598
Secure Boot, 552, 553
wielodotykowa, 53

termin
3G, 570
4G, 570
app, 104
glance and go, 108, 115
homegroup, 580
kopia zapasowa, 521
LTE, 570
Metro, 105
Start experience, 154
Start orb, 152

t�o pulpitu, 238
TPM, Trusted Platform Module, 594
transmisja strumieniowa filmu, 440
tryb

samolotowy, 577
Stan wstrzymania, 54

tworzenie
dysku do odzyskiwania systemu, 510
dysku instalacyjnego, 83
grupy domowej, 580
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tworzenie
has�a obrazkowego, 538
kopii zapasowej, 85, 480
kopii zapasowych w chmurze, 521
maszyny wirtualnej, 602
puli magazynu, 488
wirtualnego dysku twardego, 602
wirtualnych prze��czników, 603
w�asnych wpisów, 342

typy
kont, 530
odporno�ci, 485
urz�dze�, 46

U
UAC, User Account Control, 543
Udost�pnianie, 122

folderów, 579
grupy domowej, 562
po��czenia internetowego, 572
strony internetowej, 131, 250, 308
w grupie domowej, 580

Biblioteki, 580
Drukarki i urz�dzenia, 581
Urz�dzenia no�ników, 581

zasobów w sieci domowej, 580
UEFI, Unified Extensible Firmware

Interface, 56, 552
uk�ad

ARM, 42
NFC, 56
x64, 42
x86, 42

ukrywanie wst��ki, 181
u�atwienia dost�pu, 224, 227
Uruchamianie, 122

aplikacji, 116
porady powiadomie�, 138
�rodowiska WinRE, 512

urz�dzenie, 34, 122
do magazynowania danych, 148
iPad, 50
laptop, 48

netbook, 49
odwracalny laptop, 52
smartfon, 56, 108
tablet typu slate, 50
TPM, 594
ultrabook, 49

USB 3.0, 56
us�uga

Active Directory, 39, 529
Flickr, 399
Games for Windows — LIVE, 464
Hotmail, 547
iTunes, 418
Kopiowanie woluminów w tle, 502
Microsoft Update, 87
SkyDrive, 203, 241, 375, 524
Windows Phone Marketplace, 248
Windows Update, 63, 68, 224
Xbox LIVE, 448, 458, 460
Xbox Music Pass, 430, 431

us�ugi
rozrywkowe Microsoftu, 471
wyszukiwarki Bing, 383

Ustawienia, 122, 173, 208
aplikacji, 228
awatara, 222
drukarki, 146
maszyny wirtualnej, 604
powiadomie�, 143
serwisu Sklep Windows, 284
uruchamiania, 514

usuwanie
aplikacji app, 282
kafelków, 196, 213
niektórych instalacji, 72

uzyskiwanie zdj��, 410

V
VDI, Virtual Desktop Infrastructure, 41
VHD, Virtual Hard Disk, 190
VPN, Virtual Private Network, 40, 610
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W
warianty instalacji, 62
wdra�anie aplikacji app, 613
wersja OEM, 33
wersje systemu Windows 8, 33, 83
weryfikowanie zabezpiecze�, 81
widok

Ca�a muzyka, 429
Muzyka, 421

wielko�� kafelka, 115
wiersz polecenia, 514
Win32, 19, 107
Windows 7, 33
Windows 8, 33
Windows 8 Consumer Preview, 97
Windows 8 Enterprise, 35, 40, 611
Windows 8 Pro, 33
Windows 8 Starter, 35
Windows CE, 393
Windows Defender, 90, 550–553
Windows Defender Offline, 554
Windows Live Messenger, 369
Windows Media Center, 39
Windows Media Player, 433
Windows Phone, 393
Windows Phone Marketplace, 248
Windows RT, 33, 44, 392, 613
Windows Server, 587
Windows SmartScreen, 554
Windows to Go, 101
Windows Update, 224
Windows Virtual PC, 190, 598
Windows Vista, 32
Windows XP, 32
WinRE, 510
WinRT, 19, 103, 107
wirtualizacja, 598–606
wirtualizacja komputera, 97
wirtualny dysk twardy, VHD, 39, 599
w��czanie

kafelka dynamicznego, 220
trybu przyci�gania, 168

wst��ka, 179, 181

wybór
domy�lnej przegl�darki, 324
edycji systemu, 32, 38
komórkowego po��czenia danych, 571
komputera, 41
metody instalacji, 69
miejsca instalacji, 93
motywu ekranu startowego, 212
tabletu, 45
typu instalacji, 70, 93

wymagania funkcji Hyper-V, 600
wyniki wyszukiwania, 127–130
wypo�yczalnia filmów, 439
Wyszukiwanie, 121, 125

aplikacji, 201
aplikacji app, 255
kontaktów, 339
muzyki, 431
w Xbox Music, 432
wiadomo�ci e-mail, 353

wyszukiwarka Bing, 383
wy�wietlanie

paska paneli funkcji, 173
aplikacji app, 168
awatara, 342
dokumentów PDF, 381
informacji o zdarzeniu, 366
na wielu ekranach

pulpit, 232
�rodowisko Metro, 232

obok siebie, 169
wst��ki, 179
zdj��, 396, 405
zdj�� na pulpicie, 415
paneli funkcji, 121

X
Xbox, 394
XBOX Game Marketplace, 472
Xbox Games, 465
Xbox Live, 448
Xbox Music, 418
Xbox SmartGlass, 426, 473
Xbox Video, 435
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Z
zaawansowane ustawienia systemu, 588
zabezpieczenia podczas rozruchu, 552
zablokowanie komputera, 110
zamiana miejscami aplikacji app, 170
zamykanie aplikacji, 25
zamykanie aplikacji app, 170
zapami�tanie po�wiadcze�, 584
zarz�dzanie

aplikacjami app, 132
aplikacjami klasycznymi, 193
bibliotekami, 242
dyskami, 92
kontaktami, 335
kontami, 332, 346, 535
kontami u�ytkowników, 549
maszynami wirtualnymi, 603
plikami i folderami, 177
poczt� elektroniczn�, 349
systemem Windows RT, 615
u�ytkownikami, 536
zaawansowane u�ytkownikami, 540
zasilaniem, 54

zasady grupy, 590, 591
zaznaczanie kafelka, 214
zdarzenia, 362
zdj�cia, 396
zewn�trzny magazyn danych, 188
z�o�liwe oprogramowanie, 553
zmiana

domy�lnej przegl�darki, 324
dostawcy wyszukiwarki, 309
has�a, 536
konta, 532, 533
nazwy pliku, 185
nazwy urz�dze�, 224
typu konta, 540
uk�adu grup kafelków, 218
ustawie� konta, 221, 222
wielko�ci kafelka, 220
wielko�ci partycji, 93

Ż
�ó�ty znak wykrzyknika, 89
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