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Rozdziaä 3.

Konfiguracja
i personalizacja
Windows 10
W poprzednim rozdziale poradziliĞmy sobie z instalacją systemu Windows 10. Teraz
przyszáa pora, aby system skonfigurowaü i dopasowaü do wáasnych potrzeb. Tak siĊ
skáada, Īe najnowsza odsáona „okienek” wprowadza tutaj wiele zmian, a jedna z najbardziej widocznych to zupeánie nowy sposób konfigurowania ustawieĔ systemu, zastĊpujący dotychczasowy Panel sterowania.
Klasyczny Panel sterowania nadal jest dostöpny w systemie i moĔna siö do niego
dostaè poprzez klikniöcie przycisku Start i wpisanie nazwy Panel sterowania. Po
chwili w wynikach wyszukiwania pojawi siö odpowiednia pozycja, którñ naleĔy kliknñè
lewym przyciskiem myszy.

Ustawienia
— nastöpca Panelu sterowania
Jedną z nowoĞci wprowadzonych w Windows 10 jest zupeána przebudowa Panelu sterowania, który w nowej wersji „okienek” nosi nazwĊ Ustawienia. DostĊp do nowej wersji
panelu sterowania jest moĪliwy na dwa sposoby. MoĪemy kliknąü przycisk Start, a nastĊpnie z menu wybraü opcjĊ Ustawienia (rysunek 3.1).
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Rysunek 3.1. DostĊp do ustawieĔ systemu Windows 10 przez przycisk Start

Aby dotrzeü do sekcji Ustawienia, moĪna teĪ otworzyü Centrum akcji (robi siĊ to poprzez
klikniĊcie ikony powiadomieĔ ulokowanej na pasku w okolicy zegara) i kliknąü ikonĊ
Wszystkie ustawienia (rysunek 3.2).
Rysunek 3.2.
DostĊp do ustawieĔ
systemu Windows 10
przez Centrum
powiadomieĔ

Na rysunku 3.3 widaü nową sekcjĊ ustawieĔ. Na pierwszy rzut oka wydaje siĊ, Īe
zmianie ulegáy ikony i Īe na tym koniec. Jednak dokáadniejsza analiza pokazuje, Īe ikon
ubyáo i zmieniáy siĊ ich funkcje.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaä 3. i Konfiguracja i personalizacja Windows 10

51

Rysunek 3.3. Panel ustawieĔ systemu Windows 10

Ustawienia systemowe zostaáy podzielone na dziewiĊü grup:
 System — ustawienia związane z ekranem, powiadomieniami, aplikacjami

oraz zasilaniem komputera,
 Urządzenia — ustawienia związane z drukarkami, moduáem bluetooth

oraz myszą i autoodtwarzaniem,
 Sieü i internet — ustawienia związane z siecią i internetem,
 Personalizacja — tutaj zebrano wszystkie opcje związane z wyglądem systemu,
 Konta — w tym miejscu moĪesz zarządzaü kontami, synchronizacją

oraz pracą innych uĪytkowników systemu Windows 10,
 Czas i jĊzyk — wszystkie ustawienia związane z lokalizacją i jĊzykiem systemu,
 Uáatwienia dostĊpu — ustawienia dedykowane osobom, które mają na przykáad

problemy ze wzrokiem i potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony systemu
operacyjnego,
 PrywatnoĞü — ustawienia pozwalające na kontrolĊ prywatnoĞci,
 Aktualizacje i zabezpieczenia — jedna z waĪniejszych sekcji nowego panelu

ustawieĔ; zebrano tu wszystkie ustawienia, które odpowiadają za aktualizacjĊ
systemu oraz jego bezpieczeĔstwo.
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W niniejszym podrozdziale skupiáem siĊ na kilku wybranych elementach umoĪliwiających
konfiguracjĊ systemu. Pozostaáe ustawienia zostaáy opisane w dalszej czĊĞci ksiąĪki.
Zacznijmy konfiguracjĊ systemu od grupy ustawieĔ o nazwie System. Menu Ekran
(rysunek 3.4) zawiera informacje na temat ustawieĔ związanych z ekranem komputera.
Za pomocą suwaka ZmieĔ rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów moĪemy dopasowaü ustawienia wyĞwietlanego obrazu do rozdzielczoĞci monitora. PrzesuniĊcie
suwaka w prawo spowoduje powiĊkszenie liter oraz aplikacji, co poprawi komfort pracy.
Ustawienie to przyda siĊ szczególnie wtedy, gdy pracujemy z monitorami o duĪych
przekątnych i wysokich rozdzielczoĞciach.

Rysunek 3.4. Ustawienia systemu — menu Ekran

Opcja Orientacja pozwala na zmianĊ orientacji ekranu. Dokáadniej mówiąc, za pomocą
tej opcji moĪesz ustawiü obraz w pionie lub obróciü go do góry nogami. Rozwiązanie
to moĪe byü pomocne na urządzeniach typu tablet lub na komputerach wyposaĪonych
w monitory z funkcją pivot.
Na niektórych urzñdzeniach mogñ pojawiè siö dodatkowe ustawienia — Poziom jasnoĈci oraz Automatycznie dostosuj jasnoĈè ekranu — pozwalajñ na rozjaĈnienie bñdĒ
Ĉciemnienie zawartoĈci obrazu. To ustawienie przydaje siö np. podczas pracy w terenie.
Automatyczna zmiana jasnoĈci zadziaäa wyäñcznie w urzñdzeniach, które posiadajñ
specjalny czujnik.
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NastĊpna pozycja w menu to Powiadomienia i akcje (rysunek 3.5). W sekcji Wybierz
szybkie akcje widoczne są cztery piktogramy. DomyĞlnie są to Tryb tabletu, JasnoĞü, Poáącz oraz Wszystkie ustawienia. Przyciski te są widoczne w dolnej czĊĞci Centrum akcji
(rysunek 3.2) i pozwalają na szybki dostĊp do wybranych funkcji systemu Windows 10.

Rysunek 3.5. Ustawienia systemu — menu Powiadomienia i akcje

KlikniĊcie jednego z przycisków widocznych na rysunku 3.5 spowoduje otwarcie
menu, w którym znajduje siĊ lista innych funkcji. MoĪemy wybraü z listy odpowiednią
funkcjĊ i zmieniü sposób dziaáania przycisku. Lista dostĊpnych moĪliwoĞci jest dáuga
i zawiera m.in. skróty do poáączeĔ komórkowych, bluetooth, VPN, oszczĊdzania baterii, etc.
Kolejnym elementem, o którym warto wspomnieü przy okazji omawiania sekcji Powiadomienia i akcje, jest opcja PokaĪ powiadomienia aplikacji. Wáączenie tej opcji spowoduje pojawianie siĊ powiadomieĔ, które bĊdą „wyjeĪdĪaü” z prawego dolnego naroĪnika i bĊdą mieü postaü zbliĪoną do tego, co widaü na rysunku 3.6.
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Rysunek 3.6.
Ustawienia systemu
— menu Powiadomienia
i akcje — czĊĞü druga

Pozostaáe przeáączniki widoczne w sekcji Powiadomienia umoĪliwiają kontrolĊ sposobu wyĞwietlania powiadomieĔ. MoĪesz zdecydowaü m.in. o tym czy powiadomienia
bĊdą pojawiaü siĊ na ekranie blokady lub wáączyü porady związane z Windows 10.
Sekcja Powiadomienia z nastĊpujących aplikacji umoĪliwia wáączenie/wyáączenie
powiadomieĔ dla konkretnych aplikacji zainstalowanych w systemie Windows 10.
Za pomocą opcji Wybierz ikony wyĞwietlane na pasku zadaĔ moĪliwe jest kontrolowanie tego, jakie ikony pojawią siĊ na pasku w okolicy zegara systemowego. W tym
wypadku chodzi o ikony aplikacji, które zainstalowaáeĞ w systemie Windows 10. Na
rysunku 3.7 widaü zawartoĞü omawianego menu.
Rysunek 3.7.
Ustawienia systemu
— menu Powiadomienia
i akcje/Wybierz ikony
wyĞwietlane na pasku
zadaĔ

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaä 3. i Konfiguracja i personalizacja Windows 10

55

Wáączenie opcji Zawsze pokazuj wszystkie ikony w obszarze powiadomieĔ spowoduje
dezaktywacjĊ ustawieĔ widocznych powyĪej, a wszystkie ikony bĊdą widoczne na pasku
obok zegara. W moim odczuciu nie jest to wygodne rozwiązanie — znacznie lepiej jest
pozostawiü opcjĊ Wyáączone i indywidualnie sterowaü widocznoĞcią poszczególnych
ikon. Aby ukryü jakąĞ ikonĊ, po prostu ustawiamy przeáącznik na wartoĞci Wyáączone.
Na pasku obok zegara pojawią siĊ równieĪ ikony systemowe. Nimi teĪ moĪemy sterowaü,
a odpowiednie ustawienia zebrano w opcji Wáączanie i wyáączanie ikon systemowych.
Na rysunku 3.8 widaü zestaw dostĊpnych ustawieĔ. Aby ukryü jakąĞ ikonĊ systemową, po
prostu naleĪy przestawiü przeáącznik na tryb Wyáączone.
Rysunek 3.8.
Ustawienia systemu
— menu Powiadomienia
i akcje/Wáączanie
i wyáączanie ikon
systemowych

Na rysunku 3.9 przedstawiáem kolejną pozycjĊ z menu ustawieĔ systemowych —
Aplikacje i funkcje.
W menu tym po chwili od jego wáączenia zobaczysz listĊ aplikacji zainstalowanych w systemie. Obok kaĪdej aplikacji bĊdzie widoczna informacja na temat tego, ile zajmuje
ona miejsca na dysku komputera. Nad listą znajdziesz kilka ustawieĔ, które umoĪliwiają
jej sortowanie. KlikniĊcie pozycji na liĞcie spowoduje wyĞwietlenie przycisku Odinstaluj,
za pomocą którego bĊdziesz mógá pozbyü siĊ zbĊdnej aplikacji.
NastĊpna pozycja w menu Ustawienia to Obsáuga wielu zadaĔ (rysunek 3.10). W tym
miejscu moĪesz kontrolowaü m.in. zachowanie okien podczas przeciągania oraz ustawienia wirtualnych pulpitów. Dziaáanie wszystkich opcji najlepiej sprawdziü samodzielnie. Spróbuj np. chwyciü okno i przeciągnąü je do górnej krawĊdzi ekranu — zostanie ono automatycznie umieszczone w docelowym miejscu. W omawianej sekcji
moĪesz wyáączyü lub wáączyü tego typu zachowania.
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Rysunek 3.9. Ustawienia systemu — menu Apps & features

Rysunek 3.10. Ustawienia systemu — menu Obsáuga wielu zadaĔ

Tryb tabletu (rysunek 3.11) to kolejna grupa ustawieĔ w menu. W tym miejscu moĪesz
kontrolowaü zachowanie systemu, gdy dziaáa na urządzeniu hybrydowym, mogącym
peániü funkcjĊ laptopa i tabletu.
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Rysunek 3.11. Ustawienia systemu — menu Tryb tabletu

Za pomocą opcji Zoptymalizuj system pod kątem obsáugi na tablecie i dotykiem, wáączając tryb tabletu moĪesz wymusiü przeáączanie trybu pracy w tryb tabletu. W praktyce
oznacza to, Īe okna zostaną powiĊkszone do peánego rozmiaru, a menu pod przyciskiem
Windows przybierze inną postaü — zostaną same kafelki, tak jak to widaü na rysunku 3.12.

Rysunek 3.12. Kafelkowe menu to efekt dziaáania trybu tabletu

JeĪeli w Twoim przypadku Windows 10 dziaáa na laptopie lub innym urządzeniu zasilanym baterią, to sekcja OszczĊdzanie baterii, widoczna na rysunku 3.13, jest jednym z tych elementów, które powinny zostaü przez Ciebie bardzo dokáadnie przejrzane.
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Rysunek 3.13. Ustawienia systemu — menu OszczĊdzanie baterii

W sekcji Przegląd znajdziesz podstawowe informacje o pracy komputera na baterii.
W moim przypadku laptop zuĪyá dopiero 2% zasobów energii zgromadzonej w baterii.
Po klikniĊciu opcji UĪycie baterii zobaczysz dokáadne statystyki uĪycia baterii (rysunek 3.14). Zwróü uwagĊ, Īe lista zawiera wykaz aplikacji i zuĪycie przez nie baterii.
Warto Ğledziü tĊ sekcjĊ i na podstawie danych tutaj zebranych podejmowaü decyzje
co do trybu pracy róĪnych aplikacji. W ten sposób moĪesz w znacznym stopniu poprawiü czas pracy urządzenia.
Windows 10 wprowadza aktywny tryb oszczĊdzania baterii, który w przypadku osiągniĊcia odpowiedniego poziomu jej rozáadowania zaczyna wyáączaü niektóre funkcje
komputera, aby wydáuĪyü jego czas pracy. Zasada dziaáania tego mechanizmu jest bardzo
podobna do tego, z czym spotykasz siĊ w swoim smartfonie. NiezbĊdne ustawienia zebrano w opcji Ustawienia oszczĊdzania baterii (rysunek 3.15). Za pomocą suwaka moĪesz
ustawiü, w którym momencie ma zostaü wáączony mechanizm oszczĊdzania energii.
Rysunek 3.16 przedstawia menu Zasilanie i uĞpienie, w którym zebrano wszystkie
opcje odpowiedzialne za okreĞlenie czasu, po jakim zostanie wyáączony ekran i komputer przejdzie w stan uĞpienia. KaĪde z ustawieĔ przewiduje dwa warianty — zasilanie
bateryjne oraz zasilanie z gniazdka elektrycznego.
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Rysunek 3.14. Ustawienia systemu — menu OszczĊdzanie baterii/Battery Use

Rysunek 3.15. Ustawienia systemu — menu OszczĊdzanie baterii/Ustawienia oszczĊdzania baterii
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Rysunek 3.16. Ustawienia systemu — menu Zasilanie i uĞpienie

Po klikniĊciu opcji Dodatkowe ustawienia zasilania zostanie otwarte nowe okno (rysunek 3.17), które powinieneĞ znaü z poprzednich wersji Windows. W tym miejscu moĪesz modyfikowaü oraz tworzyü nowe plany zasilania dla swojego komputera.
Kolejna pozycja w menu to PamiĊü (rysunek 3.18), gdzie zebrano wszystkie informacje
na temat dostĊpnego miejsca na dyskach urządzenia. W górnej czĊĞci okna widoczny
jest graficzny wskaĨnik. Natomiast za pomocą ustawieĔ w sekcji Lokalizacja zapisywania moĪesz okreĞliü, gdzie domyĞlnie bĊdą zapisywane nowe aplikacje instalowane na
komputerze, dokumenty, muzyka i zdjĊcia. Rozwijana lista bĊdzie zawieraü wszystkie
dostĊpne opcje. PamiĊtaj jednak, Īe jeĪeli Twój komputer posiada jeden dysk i jedną partycjĊ, to zmiana ustawieĔ nie bĊdzie tutaj moĪliwa. AbyĞ mógá zmieniü domyĞlne lokalizacje
zapisywania danych, musisz posiadaü przynajmniej dwa dyski lub dwie partycje.
Jedną z ciekawszych nowoĞci, jakie wprowadza Windows 10, są mapy, które zostaáy
zintegrowane z systemem. Microsoft skorzystaá tutaj z map HERE, które mają bardzo
dobre opinie wĞród uĪytkowników. Menu Mapy offline (rysunek 3.19) zawiera opcje,
które pozwalają na zainstalowanie nowej mapy (opcja Pobierz mapy) oraz okreĞlenie
sposobu jej aktualizowania.
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Rysunek 3.17. Ustawienia systemu — dodatkowe opcje zasilania

Rysunek 3.18. Ustawienia systemu — menu PamiĊü
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Rysunek 3.19. Ustawienia systemu — menu Mapy offline

Sama instalacja nowych map ogranicza siĊ do klikniĊcia przycisku Pobierz mapy widocznego na rysunku 3.19, a nastĊpnie odszukania interesującej nas mapy w nowym oknie
(rysunek 3.20). Po klikniĊciu wybranej mapy nastąpi jej pobranie i zainstalowanie. Warto
pamiĊtaü, Īe mapy zajmują sporo miejsca, wiĊc musisz liczyü siĊ z tym, Īe pewnym
ograniczeniem bĊdzie dostĊpne miejsce oraz áącze, za którego poĞrednictwem pobierasz
pliki. MoĪesz mieü zainstalowanych kilka map.
Ostatnia pozycja w menu to Aplikacje domyĞlne (rysunek 3.21). W gáównej czĊĞci okna
znajdziesz listĊ domyĞlnych aplikacji związanych z czĊstymi zadaniami (np. poczta e-mail,
mapy, muzyka, etc.). KlikniĊcie nazwy aplikacji domyĞlnej otworzy menu z listą innych
programów, które nadają siĊ do danej grupy czynnoĞci. Wystarczy, Īe klikniesz odpowiednią pozycjĊ na liĞcie — i aplikacja domyĞlna zostanie zmieniona.
Nowy moduá ustawieĔ wygląda zupeánie inaczej niĪ w poprzednich wersjach Windows. Dobrze znany Panel sterowania zostaá zastąpiony mechanizmem, który oferuje
prosty interfejs z ograniczoną liczbą ustawieĔ. W kaĪdej chwili moĪesz jednak skorzystaü ze starego Panelu sterowania. Wystarczy, Īe klikniesz prawym przyciskiem myszy przycisk Windows, a nastĊpnie z menu wybierzesz opcjĊ Panel sterowania — rysunek 3.22.
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Rysunek 3.20. Ustawienia systemu — menu Mapy offline/Pobierz mapy

Rysunek 3.21. Ustawienia systemu — menu Aplikacje domyĞlne
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Rysunek 3.22.
Przycisk Windows
klikniĊty prawym
przyciskiem myszy
ujawnia nowe
moĪliwoĞci

Instalacja urzñdzeþ
W poprzednim rozdziale przeprowadziliĞmy instalacjĊ systemu w róĪnych wariantach.
Teraz przyszáa pora na to, aby sprawdziü, czy w systemie wszystkie urządzenia zostaáy
pomyĞlnie zainstalowane. Poza tym skupimy siĊ na instalacji nowych urządzeĔ.
Zakres zmian wprowadzonych w Windows 10 jest bardzo duĪy, ale mimo to nadal są
obszary, w których korzystamy ze starych, sprawdzonych mechanizmów. Jednym z takich rozwiązaĔ jest narzĊdzie MenedĪer urządzeĔ, które pozwala sprawdziü, czy wszystkie urządzenia dziaáają poprawnie.
Aby uruchomiü MenedĪer urządzeĔ, naleĪy kliknąü prawym przyciskiem myszy przycisk Windows, a nastĊpnie wybraü z menu opcjĊ MenedĪer urządzeĔ. Na ekranie monitora pojawi siĊ okno podobne do tego z rysunku 3.23.
Najpierw naleĪy sprawdziü, czy na liĞcie urządzeĔ przy nazwach poszczególnych
komponentów nie pojawiają siĊ znaki zapytania, wykrzykniki lub inne dodatkowe
oznaczenia. Wszystkie urządzenia widoczne na rysunku 3.23 zainstalowano poprawnie.
Dla porównania rysunek 3.24 przedstawia sytuacjĊ, w której wybrane urządzenie nie
dziaáa poprawnie.
Najprostszym sposobem rozwiązania problemu z báĊdnie zainstalowanym sterownikiem urządzenia jest skorzystanie z automatycznej aktualizacji. Trzeba kliknąü prawym
przyciskiem myszy wybraną pozycjĊ i z menu podrĊcznego wybraü opcjĊ Aktualizuj
oprogramowanie sterownika — rysunek 3.25.
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Rysunek 3.23.
Okno MenedĪera
urządzeĔ —
wszystkie urządzenia
zainstalowano
poprawnie

Rysunek 3.24. Widok okna MenedĪera urządzeĔ w sytuacji, w której urządzenie nie zostaáo poprawnie
zainstalowane
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Rysunek 3.25.
Automatyczna
aktualizacja
sterownika
urządzenia,
które nie dziaáa

Na ekranie monitora pojawi siĊ nowe okno (rysunek 3.26), w którym naleĪy kliknąü
opcjĊ Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. System
poáączy siĊ teraz z internetem i poszuka nowszej wersji sterownika.
Rysunek 3.26.
Automatyczna
aktualizacja
sterownika
urządzenia,
które nie dziaáa
— ciąg dalszy

JeĪeli sterownik zostanie znaleziony, to instalator pobierze go, zainstaluje i po chwili na
liĞcie urządzeĔ zobaczysz informacjĊ o swoim urządzeniu wolną od znaków zapytania
bądĨ wykrzykników. Innymi sáowy, urządzenie bĊdzie dziaáaü poprawnie.
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PowyĪsza metoda moĪe siĊ okazaü skuteczna tylko i wyáącznie wtedy, gdy Twój komputer ma poáączenie z internetem. JeĪeli problem dotyczy sterownika, który odpowiada
za kartĊ sieciową, to musisz skorzystaü z innej drogi.
W pierwszej kolejnoĞci odszukaj na stronie producenta sterownik urządzenia. Tutaj konieczna bĊdzie informacja o modelu urządzenia, producencie, a czĊsto nawet wersji. Po
ustaleniu, kto wyprodukowaá dane urządzenie, musisz odwiedziü stronĊ internetową
producenta i pobraü odpowiedni sterownik. JeĪeli sterownik posiada wáasny instalator,
to po prostu naleĪy go uruchomiü i postĊpowaü zgodnie z instrukcjami pojawiającymi
siĊ na ekranie. Po zakoĔczeniu instalacji konieczny moĪe byü restart komputera; po
jego ponownym uruchomieniu urządzenie bĊdzie dziaáaü poprawnie.
JeĪeli sterownik nie posiada instalatora, musisz zastosowaü siĊ do poniĪszej procedury.
1. Otwórz okno MenedĪera zadaĔ. Odszukaj na liĞcie problematyczne urządzenie,

kliknij je prawym przyciskiem myszy i z podrĊcznego menu wybierz opcjĊ
Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
2. W nowym oknie (rysunek 3.27) kliknij opcjĊ Przeglądaj mój komputer

w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
Rysunek 3.27.
RĊczna instalacja
sterownika
niemającego
wáasnego instalatora
— krok pierwszy

3. W kolejnym kroku kliknij Przeglądaj i wskaĪ lokalizacjĊ, w której zapisaáeĞ

pobrane sterowniki. JeĪeli byá to plik archiwum (np. .zip), to koniecznie rozpakuj
go wczeĞniej. Zaznacz opcjĊ UwzglĊdnij podfoldery i kliknij przycisk Dalej
(rysunek 3.28).
4. Dalej postĊpuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi siĊ na ekranie monitora.

Po zainstalowaniu sterownika konieczny moĪe byü restart komputera.
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