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Rozdziađ 5.

Kontrola rodzicielska
i bezpieczeēstwo
rodzinne w systemie
Windows 8.1
W tym rozdziale:
 Konfigurowanie bezpieczeĔstwa rodzinnego w systemie Windows 8.1
 Ustalanie limitów na korzystanie z komputera, gry oraz aplikacje
 Kontrolowanie przeglądania sieci WWW
 Przeglądanie raportów dziaáaĔ dzieci
Zapewnienie dzieciom bezpieczeĔstwa w sieci nie zawsze jest áatwym zadaniem, szczególnie
dla tych rodziców, którzy niekoniecznie są na bieĪąco z technicznymi nowinkami ostatnich lat.
Kontrola rodzicielska jest doskonaáą metodą zapewnienia bezpieczeĔstwa swoim dzieciom w sieci.
Na szczĊĞcie do zdefiniowania zasad bezpieczeĔstwa rodzinnego w systemie Windows 8.1 nie
trzeba byü ekspertem od komputerów. Po zaáoĪeniu dla dzieci kont standardowych pozostaáa czĊĞü
tego procesu jest juĪ caákiem prosta. W tym rozdziale pokaĪemy, jak definiowaü zasady kontroli
rodzicielskiej w systemie Windows 8.1 oraz jak wyĞwietlaü raporty i opcje w internecie.
Wiöcej informacji na temat tworzenia kont dla dzieci moĔna znaleĒè w rozdziale 4.

Zanim zaczniemy
Aby móc korzystaü z funkcji BezpieczeĔstwo rodzinne w systemie Windows 8.1, na komputerze musi
byü dostĊpne przynajmniej jedno konto z uprawnieniami administracyjnymi, chronione hasáem.
JeĪeli w komputerze definiujemy kilka kont z uprawnieniami administracyjnymi, to trzeba siĊ upewniü, Īe wszystkie bĊdą chronione hasáem. OczywiĞcie trzeba teĪ mieü pewnoĞü, Īe dzieci nie znają
hasáa dostĊpu do tych kont, bo w przeciwnym wypadku bĊdą mogáy áatwo zmieniü zdefiniowane
przez nas zasady kontroli rodzicielskiej.
Co wiĊcej, kaĪde dziecko powinno mieü swoje wáasne konto uĪytkownika. JeĪeli ktoĞ nie ma pojĊcia,
o czym mówimy, to powinien przeczytaü rozdziaá 4., w którym zostaáy podane wszystkie niezbĊdne informacje na temat tworzenia takich kont.
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Konfiguracja funkcji Bezpieczeēstwo rodzinne
Mechanizm BezpieczeĔstwo rodzinne w systemie Windows 8.1 udostĊpnia nam cztery opcje sáuĪące
do kontrolowania, jak dzieci (lub dowolny inny uĪytkownik) korzystają z komputera:
 Filtrowanie sieci Web — pozwala okreĞlaü rodzaje treĞci, jakie dziecko moĪe przeglądaü.
 Limity czasu — okreĞla godziny, kiedy dziecko moĪe korzystaü z komputera.
 Ograniczenia gier i aplikacji ze Sklepu Windows — pozwala okreĞlaü, czy dziecko
moĪe korzystaü z gier i aplikacji pobranych na komputer ze Sklepu Windows. Dodatkowo
moĪna okreĞlaü dozwoloną klasyfikacjĊ oraz typy zawartoĞci programów, których dziecko
moĪe uĪywaü.
 Ograniczenia aplikacji — pozwala wybraü aplikacje i programy, których dziecko moĪe
uĪywaü.
Ustawienia funkcji BezpieczeĔstwo rodzinne moĪna zapisaü na komputerze lokalnym, z którego
korzystają dzieci, bądĨ teĪ na specjalnej witrynie Microsoft Family Safety. W poniĪszej czĊĞci
rozdziaáu zajmiemy siĊ zarządzaniem funkcją bezpieczeĔstwa rodzinnego z poziomu lokalnego
komputera. Korzystanie z witryny WWW zostanie natomiast opisane w dalszej czĊĞci rozdziaáu.

Wyħwietlanie strony Bezpieczeēstwo rodzinne
Na szczĊĞcie nie trzeba byü komputerowym ekspertem, by skonfigurowaü dziaáanie funkcji BezpieczeĔstwo rodzinne. Po utworzeniu odpowiednich kont uĪytkowników caáa reszta bĊdzie juĪ bardzo
prosta. Oto czynnoĞci, jakie naleĪy wykonaü:
1. Zalogowaü siĊ na konto dysponujące uprawnieniami administracyjnymi.
2. Wykonaü jedną z poniĪszych czynnoĞci, wybierając tĊ, która bĊdzie wygodniejsza:
 Na ekranie startowym systemu zastosowaü kombinacjĊ klawiszy Windows+W.
Wpisaü bezpie, a nastĊpnie kliknąü pozycjĊ BezpieczeĔstwo rodzinne.
 Z poziomu pulpitu zastosowaü kombinacjĊ klawiszy Windows+X, nastĊpnie wybraü
opcjĊ Panel sterowania, kliknąü áącze Konta i BezpieczeĔstwo rodzinne, a póĨniej
BezpieczeĔstwo rodzinne.
3. Na ekranie zostanie wyĞwietlona strona przedstawiona na rysunku 5.1, prezentująca ikony
i nazwy wszystkich utworzonych kont uĪytkowników. NaleĪy na niej kliknąü tego
uĪytkownika, dla którego chcemy zdefiniowaü sposób dziaáania mechanizmu kontroli
rodzicielskiej.
W efekcie na ekranie zostanie wyĞwietlona kolejna strona z ustawieniami dla wybranego uĪytkownika, przedstawiona na rysunku 5.3. Wszystkie wybierane na niej opcje bĊdą siĊ odnosiü do wybranego konta uĪytkownika. Na przykáad na rysunku 5.3 okreĞlane są ustawienia bezpieczeĔstwa
rodzinnego dla uĪytkownika o nazwie Stasiu.
Aby wáączyü funkcjĊ bezpieczeĔstwa rodzinnego, naleĪy zaznaczyü przycisk opcji Wáączone,
egzekwuj bieĪące ustawienia, umieszczony poniĪej nagáówka BezpieczeĔstwo rodzinne. Po jego zaznaczeniu bĊdzie moĪna okreĞliü, które mechanizmy zabezpieczeĔ mają byü stosowane dla danego konta.

Konfiguracja filtrowania sieci Web
Aby okreĞliü, które witryny WWW dziecko moĪe odwiedzaü, naleĪy kliknąü áącze Filtrowanie sieci
Web. Istnieje moĪliwoĞü zezwalania lub blokowania konkretnych witryn lub automatycznego blokowania dostĊpu do treĞci internetowych. Strona Filtrowanie sieci Web zostaáa przedstawiona na
rysunku 5.4. W przypadku wybrania opcji zaznaczonej na rysunku bĊdzie moĪna samodzielnie
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Rysunek 5.1. Dostöp do funkcji bezpieczeþstwa rodzinnego przez witrynö WWW
Funkcjñ Bezpieczeþstwo rodzinne moĔna zarzñdzaè na dwa sposoby — tradycyjny, bazujñcy
na wykorzystaniu Panelu sterowania, oraz z poziomu przeglñdarki WWW, korzystajñc ze specjalnej
strony Family Safety (https://familysafety.microsoft.com/). Trzeba zwróciè uwagö, Ĕe ten drugi
sposób wymaga utworzenia konta Microsoft i korzystania z niego. Poza tym funkcja bezpieczeþstwa
rodzinnego dziaäa w taki sposób, Ĕe w danej chwili moĔna niñ zarzñdzaè tylko w jeden sposób
— albo lokalnie, albo przez witrynö WWW — choè w obu przypadkach mamy do dyspozycji
praktycznie te same opcje, przedstawione w niemalĔe ten sam lub bardzo zbliĔony sposób.
W przypadku gdy utworzone konto uĔytkownika zostaäo powiñzane z kontem Microsoft, funkcja
bezpieczeþstwa rodzinnego bödzie domyĈlnie skonfigurowana do dostöpu za poĈrednictwem sieci
WWW. W tym przypadku po wybraniu opcji Bezpieczeþstwo rodzinne w Panelu sterowania pojawi
siö strona przedstawiona na rysunku 5.1. Aby przejĈè do lokalnego zarzñdzania ustawieniami
funkcji bezpieczeþstwa rodzinnego, naleĔy kliknñè strzaäkö widocznñ przy nagäówku Wiöcej
informacji, a nastöpnie kliknñè äñcze usuþ je z witryny funkcji Bezpieczeþstwo rodzinne. Kiedy
to zrobimy, pojawi siö strona przedstawiona na rysunku 5.2. JeĈli póĒniej zmienimy zdanie
i bödziemy chcieli zarzñdzaè ustawieniami bezpieczeþstwa rodzinnego, uĔywajñc witryny WWW,
wystarczy wyĈwietliè stronö Bezpieczeþstwo rodzinne w Panelu sterowania i kliknñè sekcjö
Zarzñdzaj ustawieniami w witrynie funkcji Bezpieczeþstwo rodzinne.
Wiöcej informacji na temat zarzñdzania funkcjñ bezpieczeþstwa rodzinnego przez witrynö Family
Safety moĔna znaleĒè pod koniec tego rozdziaäu.

okreĞlaü, które witryny dziecko moĪe odwiedzaü (np. www.disney.com), a które mają byü zablokowane (na przykáad witryny podejrzewane o prezentowanie treĞci tylko dla dorosáych). JeĞli
skorzystamy z tej opcji, bĊdziemy mogli ograniczyü poruszanie siĊ dziecka po internecie tylko do
tych witryn, które zostaáy podane na liĞcie Dozwolone witryny sieci Web. To zapewnia nam caákowitą kontrolĊ nad witrynami, które dziecko moĪe oglądaü.
Aby móc korzystaü z opcji filtrowania witryn WWW, naleĪy kliknąü przycisk opcji <nazwa
uĪytkownika> moĪe korzystaü tylko z dozwolonych przeze mnie witryn sieci Web. KlikniĊcie áącza
Ustaw poziom filtrowania sieci Web, aby okreĞliü poziom ograniczeĔ, jaki ma byü stosowany.
Kiedy to zrobimy, na ekranie zostanie wyĞwietlona strona Ograniczenia dotyczące sieci Web,
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Rysunek 5.2. Kliknij konto uĔytkownika standardowego, by zdefiniowaè dziaäanie funkcji bezpieczeþstwa
rodzinnego
Trzeba tutaj zaznaczyè, Ĕe w przypadku korzystania z funkcji Bezpieczeþstwo rodzinne caäa
historia stron przeglñdanych przez dziecko zapisywana jest na stronie WWW firmy Microsoft
(http://familysafety.microsoft.com). Jest to bardzo praktyczne, poniewaĔ moĔemy przejrzeè
tö historiö z dowolnego miejsca, na przykäad z pracy. Jednak jest to takĔe potencjalne zagroĔenie
dla naszej prywatnoĈci. JeĔeli nie podoba nam siö, Ĕe historia przeglñdania internetu przez nasze
dziecko zapisywana jest na publicznym serwerze, nawet jeĔeli jest on zabezpieczony i nie pozwala
innym na przeglñdanie tych informacji, to naleĔaäoby przemyĈleè rezygnacjö z uĔycia funkcji
Bezpieczeþstwo rodzinne systemu Windows 8.1 i zastanowiè siö nad wykorzystaniem jakiegoĈ
innego rozwiñzania. Istnieje takĔe moĔliwoĈè wyäñczenia zbierania informacji o historii
odwiedzanych stron; jest ona dostöpna na witrynie http://familysafety.microsoft.com.

przedstawiona na rysunku 5.5. Na tej stronie moĪna zaznaczyü przycisk opcji Tylko lista zatwierdzona, co pozwoli okreĞliü listĊ witryn, z których dany uĪytkownik moĪe korzystaü. Wszystkie
inne witryny WWW, wáącznie z tymi, które podejrzewamy o treĞci tylko dla dorosáych, bĊdą
blokowane.
Pozostaáe opcje dostĊpne na stronie Ograniczenia dotyczące sieci Web są związane z treĞciami,
które funkcja BezpieczeĔstwo rodzinne monitoruje automatycznie. JeĞli zdecydujemy siĊ skorzystaü z automatycznego blokowania treĞci przez system Windows, to moĪemy wybraü jedną z poniĪszych kategorii:
 Tylko lista zatwierdzona — pozwala na przeglądanie jedynie witryn podanych na liĞcie;
wszystkie pozostaáe są blokowane. Jest to najbezpieczniejsza z dostĊpnych opcji,
gdyĪ pozwala jawnie podaü te witryny, które sprawdziliĞmy i zaakceptowaliĞmy.
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Rysunek 5.3. Ustawienia bezpieczeþstwa rodzinnego dla wybranego uĔytkownika
 Przeznaczone dla dzieci — blokuje witryny podejrzewane o prezentowanie treĞci tylko

dla dorosáych. Pozwala dziecku na przeglądanie witryn umieszczonych na liĞcie dozwolonych
witryn WWW oraz naleĪących do kategorii witryn „przyjaznych dla dzieci”. Kiedy nasze
dziecko wejdzie na stronĊ jednej z popularnych wyszukiwarek, takich jak Google, Bing
bądĨ Yahoo!, to automatycznie zostanie wáączona opcja SafeSearch, ograniczająca typy
wyników zwracanych przez wyszukiwarkĊ oraz blokująca prezentowanie obrazów
nieodpowiednich dla dzieci.
 O charakterze ogólnym — blokuje witryny podejrzewane o prezentowanie treĞci tylko
dla dorosáych. Pozwala dziecku na przeglądanie witryn przeznaczonych dla dzieci, witryn
o charakterze ogólnym oraz tych umieszczonych na liĞcie dozwolonych witryn WWW.
Kiedy nasze dziecko wejdzie na stronĊ jednej z popularnych wyszukiwarek, takich jak Google,
Bing bądĨ Yahoo!, to automatycznie zostanie wáączona opcja SafeSearch, ograniczająca
typy wyników zwracanych przez wyszukiwarkĊ oraz blokująca prezentowanie obrazów
nieodpowiednich dla dzieci.
 Komunikacja online — blokuje witryny podejrzewane o prezentowanie treĞci tylko dla
dorosáych. Pozwala dziecku na przeglądanie witryn przeznaczonych dla dzieci, witryn
o charakterze ogólnym, witryn spoáecznoĞciowych, witryn peániących funkcjĊ internetowych
komunikatorów, witryn obsáugujących pocztĊ elektroniczną oraz tych umieszczonych
na liĞcie dozwolonych witryn WWW. Kiedy nasze dziecko wejdzie na stronĊ jednej
z popularnych wyszukiwarek, takich jak Google, Bing bądĨ Yahoo!, to automatycznie
zostanie wáączona opcja SafeSearch, ograniczająca typy wyników zwracanych przez
wyszukiwarkĊ oraz blokująca prezentowanie obrazów nieodpowiednich dla dzieci.
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Rysunek 5.4. Strony Filtrowanie sieci Web moĔna uĔyè do okreĈlenia witryn, które uĔytkownik moĔe oglñdaè
 Ostrzegaj o zawartoĞci dla dorosáych — nie blokuje witryn podejrzewanych o treĞci tylko

dla dorosáych, lecz w razie odwiedzenia jednej z nich wyĞwietla odpowiednie ostrzeĪenie.
Wszystkie inne witryny moĪna odwiedzaü bez Īadnych ograniczeĔ. Kiedy nasze dziecko
wejdzie na stronĊ jednej z popularnych wyszukiwarek, takich jak Google, Bing bądĨ Yahoo!,
to automatycznie zostanie wáączona opcja SafeSearch, ograniczająca typy wyników
zwracanych przez wyszukiwarkĊ oraz blokująca prezentowanie obrazów nieodpowiednich
dla dzieci.
 Zablokuj pobieranie plików — to pole wyboru uniemoĪliwia pobieranie plików na komputer

— nie bĊdzie ich moĪna pobieraü ani celowo, ani w sposób niezamierzony.
Aby okreĞliü dozwolone witryny WWW, naleĪy zaznaczyü przycisk opcji Tylko lista zatwierdzonych, a nastĊpnie kliknąü áącze Kliknij tutaj, aby zmieniü listĊ zatwierdzoną. W oknie zostanie
wyĞwietlona strona Blokowanie witryn sieci Web lub zezwalania na nie. Rysunek 5.6 przedstawia
wygląd tej strony z kilkoma witrynami dodanymi do list witryn dozwolonych i zablokowanych.
Adres witryny naleĪy wpisaü w polu tekstowym, a nastĊpnie kliknąü jeden z przycisków — Zezwalaj
lub Zablokuj. Podany adres zostanie wyĞwietlony na jednej z list: Dozwolone witryny sieci Web lub
Zablokowane witryny sieci Web. Aby usunąü adres dodany do którejĞ z list, wystarczy go zaznaczyü i kliknąü przycisk UsuĔ umieszczony poniĪej list, przy prawej krawĊdzi okna.
Po wpisaniu adresów witryn moĪna kliknąü przycisk Wstecz umieszczony w lewym górnym rogu
okna, by wróciü na poprzednią stronĊ, czyli na stronĊ Ograniczenia dotyczące sieci Web.
I w koĔcu, aby uniemoĪliwiü dzieciom pobieranie plików i zapisywanie ich na komputerze, naleĪy
zaznaczyü pole wyboru Zablokuj pobieranie plików, znajdujące siĊ u doáu strony Ograniczenia
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Rysunek 5.5. Korzystanie ze strony Ograniczenia dotyczñce sieci Web w celu okreĈlenia poziomu
narzucanych ograniczeþ

dotyczące sieci Web. Kiedy juĪ zakoĔczymy okreĞlanie ograniczeĔ, moĪna kliknąü áącze Ustawienia uĪytkownika (w lewej kolumnie okna), aby ponownie wyĞwietliü stronĊ z ustawieniami
dotyczącymi konta danego uĪytkownika.

Definiowanie limitów czasowych
Aby okreĞliü limity czasowe, w których dzieci bĊdą mogáy korzystaü z komputera, naleĪy kliknąü
opcjĊ Limity czasu dostĊpną na stronie Ustawienia uĪytkownika (strona ta zostaáa przedstawiona wczeĞniej, na rysunku 5.3). Spowoduje to wyĞwietlenie strony Limitu czasu, pokazanej na rysunku 5.7.
UdostĊpnia ona nastĊpujące opcje:
 Ustaw dozwolony czas — pozwala okreĞliü, czy uĪytkownik moĪe korzystaü z komputera
przez caáy dzieĔ, czy tylko przez okreĞloną liczbĊ godzin i minut dziennie. Na przykáad
moĪna pozwoliü dziecku na uĪywanie komputera tylko przez godzinĊ we wszystkie dni
robocze oraz przez trzy godziny dziennie w weekendy.
 Ustaw blokadĊ czasową — pozwala okreĞlaü konkretne godziny, kiedy dany uĪytkownik
moĪe korzystaü z komputera.
Oto czynnoĞci, jakie naleĪy wykonaü, by okreĞliü dozwolony czas korzystania z komputera:
1. Kliknąü áącze Ustaw dozwolony czas, by wyĞwietliü stronĊ Dozwolony czas.
2. Kliknąü przycisk opcji <nazwa uĪytkownika> moĪe korzystaü z komputera tylko przez
dozwolony przeze mnie czas. (Rysunek 5.8 przedstawia przykáadowe limity uĪywania
komputera w dni robocze oraz w weekendy).
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Rysunek 5.6. OkreĈlanie dozwolonych i zablokowanych witryn WWW

Rysunek 5.7. Strona Limity czasu
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Rysunek 5.8. Strona Dozwolony czas

3. Aby ustaliü te same limity czasu dla kaĪdego z dni roboczych, naleĪy okreĞliü je przy uĪyciu
rozwijanych list Godziny oraz Minuty widocznych z prawej strony nagáówka W dni
powszednie: Pn – Pt. Pozwalają one okreĞliü, ile godzin i minut kaĪdego dnia uĪytkownik
moĪe korzystaü z komputera. Dokáadnie w taki sam sposób moĪna ustawiü dozwolony
czas korzystania z komputera w trakcie weekendu.
4. JeĞli chcemy okreĞliü inne limity dla kaĪdego z dni, to naleĪy kliknąü strzaákĊ umieszczoną
z lewej strony nagáówka W dni powszednie: Pn – Pt oraz Weekend: So – Nie. W ten sposób
zostaną wyĞwietlone opcje pozwalające na okreĞlenie czasu, przez jaki uĪytkownik moĪe
korzystaü z komputera w danym dniu tygodnia.
5. Po wybraniu ustawieĔ naleĪy kliknąü przycisk Wstecz znajdujący siĊ w lewym górnym
rogu ekranu.
Innym sposobem okreĞlania, jak dáugo uĪytkownik moĪe korzystaü z komputera, jest wskazanie
konkretnych ram czasowych, kiedy bĊdzie to moĪliwe. Do tego celu sáuĪy opcja blokady czasowej.
Aby z niej skorzystaü, naleĪy kliknąü áącze Ustaw blokadĊ czasową dostĊpne na stronie Limity czasu.
Strona blokady czasowej zostaáa przedstawiona na rysunku 5.9. Jak widaü, zawiera ona siatkĊ dni
i godzin. Początkowo wszystkie kratki tej siatki są biaáe, co oznacza, Īe nie ma Īadnych ograniczeĔ
w korzystaniu z komputera. KaĪdą kratkĊ moĪna kliknąü — zmieni ona wtedy kolor na niebieski,
co bĊdzie oznaczaü, Īe w danej godzinie dziecko nie bĊdzie mogáo uĪywaü komputera. Kolor
niebieski oznacza, Īe dana godzina jest zablokowana i konkretny uĪytkownik (w naszym przykáadzie jest to Stasiu) w tym czasie nie moĪe korzystaü z komputera. MoĪna takĪe przeciągnąü
wskaĨnik myszy przez kilka kratek, by zablokowaü dáuĪszy okres.
Ewentualnie moĪna teĪ umieĞciü kursor myszy w lewym górnym rogu siatki i przeciągnąü go do
prawego dolnego rogu, blokując tym samym caákowicie moĪliwoĞü korzystania z komputera.
NastĊpnie naleĪy przeciągnąü kursor myszy przez te godziny, w których nasze dziecko bĊdzie mogáo
uĪywaü komputera. Na przykáad na rysunku 5.10 pozwoliliĞmy uĪywaü komputera w niedzielĊ
od 10.00 do 19.00, od poniedziaáku do czwartku w godzinach od 15.00 do 19.00, w piątek od
15.00 do 21.00, a w sobotĊ od 10.00 do 21.00.
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Rysunek 5.9. Strona Blokada czasowa

Rysunek 5.10. Biaäe kwadraty oznaczajñ, Ĕe w tym czasie dziecko moĔe korzystaè z komputera
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Po ustaleniu godzin pracy z komputerem moĪna kliknąü przycisk Wstecz. Wszystkie ustawienia
moĪemy póĨniej zmieniü w dowolnym momencie, klikając opcjĊ Ustaw blokadĊ czasową. Na
przykáad w czasie, gdy dzieci mają „szlaban” na komputer, moĪemy caákowicie zablokowaü im
dostĊp, zaznaczając wszystkie kwadraty przedziaáów czasowych.

Kontrolowanie dostúpu do aplikacji i gier ze Sklepu Windows
Funkcja BezpieczeĔstwo rodzinne pozwala takĪe na kontrolĊ dostĊpu do aplikacji i gier pobieranych i instalowanych na komputerze ze Sklepu Windows.
Aby okreĞliü moĪliwoĞci dostĊpu do programów ze Sklepu Windows oraz wybraü typy aplikacji, które mogą byü z niego pobierane, naleĪy wróciü na stronĊ Ustawienia uĪytkownika i kliknąü áącze Ograniczenia gier i aplikacji ze Sklepu Windows. Na kolejnej wyĞwietlonej stronie —
Ograniczenia gier i Sklepu Windows — naleĪy zaznaczyü przycisk opcji <nazwa uĪytkownika>
moĪe korzystaü tylko z dozwolonych przeze mnie gier i aplikacji ze Sklepu Windows. Rysunek 5.11
przedstawia wygląd okna po zaznaczeniu tego przycisku opcji.

Rysunek 5.11. Strona pozwalajñca na okreĈlanie aplikacji i gier ze Sklepu Windows, do których dziecko
bödzie miaäo dostöp

PoniĪej zostaáy przedstawione czynnoĞci, jakie naleĪy wykonaü, by zezwalaü lub blokowaü pobieranie gier oraz innych aplikacji przez konkretnego uĪytkownika:
1. Kliknąü áącze Ustaw klasyfikacje gier i Sklepu Windows. W oknie zostanie wyĞwietlona
strona Poziom klasyfikacji, przedstawiona na rysunku 5.12.
2. Aby okreĞliü klasyfikacjĊ, która bĊdzie adekwatna dla danego uĪytkownika, naleĪy kliknąü
odpowiedni przycisk opcji przy liczbie okreĞlającej wiek (na przykáad: Od 3 wzwyĪ,
Od 16 wzwyĪ itd.). OkreĞlamy w ten sposób klasyfikacjĊ aplikacji, do których uĪytkownik
bĊdzie miaá dostĊp. Po klikniĊciu wybranej klasyfikacji zarówno ona, jak i wszystkie
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Rysunek 5.12. Strona Poziom klasyfikacji

klasyfikacje powyĪej zostaną wyĞwietlone na niebieskim tle. Aby usunąü zaznaczenie
klasyfikacji, naleĪy kliknąü inny przycisk opcji. Warto zauwaĪyü, Īe gdy przechodzi
siĊ w dóá listy klasyfikacji, zaznaczane są takĪe wszystkie klasyfikacje powyĪej wybranej.
Innymi sáowy, nie moĪna wybraü niĪszej klasyfikacji, na przykáad Od 16 wzwyĪ,
bez automatycznego zaznaczania wszystkich wyĪszych klasyfikacji, takich jak Od 7 wzwyĪ.
3. Po wybraniu klasyfikacji naleĪy kliknąü przycisk Wstecz znajdujący siĊ w lewym górnym
rogu ekranu.
Aby okreĞliü moĪliwoĞci grania w konkretne gry, naleĪy wróciü na stronĊ Ograniczenia gier i Sklepu
Windows i kliknąü áącze Zezwalaj na okreĞlone gry lub blokuj je. W efekcie zostanie wyĞwietlona
strona, na której moĪna okreĞliü, w jakie gry dziecko bĊdzie mogáo graü. JeĞli chcemy, by dziecko
mogáo graü w daną grĊ, naleĪy kliknąü przycisk opcji Zawsze zezwalaj, natomiast by granie nie
byáo moĪliwe, naleĪy kliknąü przycisk Zawsze blokuj.
PEGI to skrót pochodzñcy od säów Pan European Game Information (Ogólnoeuropejski System
Klasyfikacji Gier). Jest to oficjalny, stosowany w Polsce system klasyfikacji gier. Skäada siö on
z liczby okreĈlajñcej minimalny dopuszczalny wiek dziecka oraz ikon przekazujñcych dodatkowe
informacje o zawartoĈci (takiej jak wulgarny jözyk czy dyskryminacja). Aby uzyskaè dodatkowe
informacje o systemie PEGI, moĔna kliknñè jego ikonö wyĈwietlonñ z prawej strony nad listñ
klasyfikacji. Spowoduje to wyĈwietlenie strony PEGI w przeglñdarce WWW.

Aby zezwoliü lub uniemoĪliwiü uruchamianie gier zainstalowanych na komputerze, naleĪy kliknąü
áącze Zezwalaj na okreĞlone gry lub blokuj je dostĊpne na stronie Ograniczenia gier i Sklepu
Windows. W oknie Panelu sterowania zostanie wyĞwietlona kolejna strona — Blokowanie gier lub
zezwalanie na nie. MoĪna na niej przeglądaü listĊ gier i blokowaü je na podstawie typu zawartoĞci.
W tym celu naleĪy wybraü typ zawartoĞci, który chcemy zablokowaü. Po przejrzeniu caáej zawartoĞci listy i zablokowaniu wszystkich aplikacji, które wydają siĊ nieodpowiednie, moĪna kliknąü
przycisk Wstecz.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziađ 5.  Kontrola rodzicielska i bezpieczeēstwo rodzinne

157

Blokowanie aplikacji i pozwalanie na ich uruchamianie
Funkcja BezpieczeĔstwo rodzinne pozwala takĪe na kontrolĊ aplikacji i programów, które uĪytkownik bĊdzie mógá uruchamiaü. Aby skorzystaü z tej moĪliwoĞci, naleĪy kliknąü áącze Ograniczenia aplikacji klasycznych umieszczone u doáu strony Ustawienia uĪytkownika. DomyĞlnie wszyscy uĪytkownicy mogą korzystaü ze wszystkich aplikacji. Aby ograniczyü aplikacje, z których dany
uĪytkownik moĪe korzystaü, naleĪy kliknąü przycisk opcji <nazwa uĪytkownika> moĪe uĪywaü
tylko dozwolonych przeze mnie aplikacji. W efekcie zostanie wyĞwietlony komunikat, informujący,
Īe dany uĪytkownik bĊdzie mógá uruchamiaü tylko te programy i aplikacje, które są niezbĊdne do
dziaáania systemu Windows (rysunek 5.13). Oprócz tego po kilku sekundach na stronie zostanie
wyĞwietlona lista prezentująca wszystkie zainstalowane programy i aplikacje.

Rysunek 5.13. Strona Ograniczenia aplikacji

Tej listy moĪna uĪyü, by okreĞliü, które aplikacje bĊdą dostĊpne dla danego uĪytkownika. Aplikacje,
które wydają siĊ odpowiednie, moĪna zaznaczyü. Warto zauwaĪyü, Īe po zaznaczeniu pierwszej
aplikacji znika ostrzeĪenie Ta osoba moĪe uruchamiaü tylko aplikacje wymagane przez system
Windows, wyĞwietlone w górnej czĊĞci okna.
JeĞli aplikacja lub program nie są widoczne, a mamy pewnoĞü, Īe są zainstalowane na komputerze,
naleĪy kliknąü przycisk Przeglądaj umieszczony z prawej listy tekstu Dodaj aplikacjĊ do listy.
W wyĞwietlonym oknie dialogowym moĪna przejĞü do folderu zawierającego plik aplikacji lub programu (zazwyczaj mają one rozszerzenie .exe), zaznaczyü go i kliknąü przycisk Otwórz. W efekcie
wybrana aplikacja zostanie wyĞwietlona na liĞcie Zaznacz aplikacje, których bĊdzie moĪna uĪywaü.
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JeĈli chcemy pozwoliè uĔytkownikowi na korzystanie niemal ze wszystkich programów i aplikacji
z bardzo nielicznymi wyjñtkami, to moĔna kliknñè przycisk Zaznacz wszystko. Spowoduje
to zaznaczenie wszystkich aplikacji i programów wyĈwietlonych na liĈcie Zaznacz aplikacje,
których bödzie moĔna uĔywaè. Nastöpnie naleĔy odszukaè aplikacjö lub program, którego
uruchamianie nie ma byè moĔliwe, i usunñè znacznik widoczny w polu wyboru wyĈwietlonym
z lewej strony jego nazwy. CzynnoĈci te naleĔy powtarzaè tak däugo, aĔ lista bödzie speäniaäa
nasze wymagania.

Kiedy wszystkie ustawienia na stronie Ograniczenia aplikacji zostaną juĪ podane, naleĪy kliknąü
przycisk Wstecz, by powróciü na stronĊ Ustawienia uĪytkownika.

Przeglædanie raportów funkcji Bezpieczeēstwo rodzinne
Funkcja BezpieczeĔstwo rodzinne zapewnia moĪliwoĞü generowania raportów dotyczących poczynaĔ uĪytkownika. Raporty te zawierają podsumowanie informacji o poczynaniach uĪytkownika
związanych z ustawieniami funkcji BezpieczeĔstwo rodzinne, przy czym miĊdzy innymi są to:
 najczĊĞciej odwiedzane witryny WWW;
 najnowsze zablokowane strony WWW;
 czas korzystania z komputera;
 najczĊĞciej uĪywane aplikacje i gry.
Aby wyĞwietliü te raporty, naleĪy kliknąü áącze WyĞwietl raporty aktywnoĞci dostĊpne na stronie
Ustawienia uĪytkownika.

Zarzædzanie przez witrynú Family Safety
Zgodnie z informacjami podanymi na początku rozdziaáu ustawieniami funkcji BezpieczeĔstwo
rodzinne moĪna zarządzaü nie tylko lokalnie, przy uĪyciu Panelu sterowania, lecz takĪe za pomocą
witryny Family Safety (https://familysafety.microsoft.com/). Z moĪliwoĞci tej mogą korzystaü
wyáącznie osoby, które zdecydowaáy siĊ na logowanie do systemu Windows 8.1 przy wykorzystaniu
konta Microsoft.
Witryna Family Safety pozwala zgromadziü w jednym miejscu informacje o wszystkich czáonkach
rodziny — zarówno rodzicach, jak i dzieciach — okreĞlaü ich moĪliwoĞci korzystania z komputera,
monitorowaü ich aktywnoĞci oraz generowaü raporty.
Aby wejĞü na stronĊ Family Safety, wystarczy wpisaü jej adres w przeglądarce i zalogowaü siĊ,
uĪywając swojego konta Microsoft, bądĨ teĪ wejĞü na stronĊ BezpieczeĔstwo rodzinne w Panelu
sterowania i kliknąü sekcjĊ Zarządzaj ustawieniami w witrynie BezpieczeĔstwo rodzinne. W tym
przypadku Īadne logowanie nie bĊdzie konieczne. Wygląd gáównej strony witryny Family Safety
przedstawia rysunek 5.14.
DostĊp do wszystkich podstawowych funkcji witryny moĪna uzyskaü, klikając ikonĊ uĪytkownika w jednej z kolumn Dzieci lub Rodzice. Przykáadową postaü strony dziecka przedstawia
rysunek 5.15.

Wyħwietlanie raportów z aktywnoħci uľytkowników
Jedną z moĪliwoĞci, jakie daje witryna Family Safety, jest generowanie raportów dotyczących
aktywnoĞci uĪytkownika. Oto czynnoĞci, jakie naleĪy wykonaü, aby z nich skorzystaü:
1. WyĞwietliü witrynĊ Family Safety, wpisując jej adres w przeglądarce (https://familysafety.
microsoft.com/) i logując siĊ przy uĪyciu konta Microsoft, bądĨ przejĞü do Panelu sterowania
(na przykáad naciskając kombinacjĊ klawiszy Win+X, wybierając opcjĊ Panel sterowania),
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Rysunek 5.14. Gäówna strona witryny Family Safety

Rysunek 5.15. Strona uĔytkownika w witrynie Family Safety przedstawiajñca jego gäówne ustawienia
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kliknąü áącze Konfiguruj funkcjĊ BezpieczeĔstwo rodzinne dla wszystkich uĪytkowników,
a nastĊpnie kliknąü sekcjĊ Zarządzaj ustawieniami w witrynie funkcji BezpieczeĔstwo rodzinne.
2. Po wyĞwietleniu w przeglądarce gáównej strony witryny Family Safety naleĪy kliknąü ikonĊ
uĪytkownika, którego aktywnoĞci chcemy przejrzeü.
3. Kliknąü áącze Raportowanie aktywnoĞci umieszczone u góry lewej kolumny witryny.
4. W przeglądarce pojawi siĊ strona (przedstawiona na rysunku 5.16) zawierająca podsumowanie
informacji o aktywnoĞci uĪytkownika; wĞród nich bĊdzie: lista najczĊĞciej odwiedzanych
witryn, lista podejrzanych stron, lista stron zablokowanych, wykres czasu korzystania
z komputera w ciągu ostatniego tygodnia, najczĊĞciej uĪywane programy oraz aplikacje
i materiaáy pobrane ze Sklepu Windows. Na samej górze strony znajduje siĊ takĪe przeáącznik
pozwalający wyáączyü raportowanie aktywnoĞci uĪytkownika.

Rysunek 5.16. Podsumowanie informacji o aktywnoĈci uĔytkownika

5. Szczegóáowe informacje o odwiedzanych witrynach WWW moĪna uzyskaü, klikając áącze
AktywnoĞü w sieci (patrz rysunek 5.17). Na wyĞwietlonej stronie znajduje siĊ lista
odwiedzonych witryn wraz z poszczególnymi stronami, informacje o tym, czy strona
zostaáa wyĞwietlona, czy nie, oraz przycisk pozwalający na zablokowanie witryny (jeĞli
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Rysunek 5.17. Raport z aktywnoĈci uĔytkownika w sieci

jest dostĊpna) bądĨ na wyraĪenie zgodny na jej oglądanie (jeĞli jest zablokowana). Na samej
górze strony znajduje siĊ przeáącznik pozwalający wáączyü lub wyáączyü raportowanie
aktywnoĞci uĪytkownika w sieci oraz wybraü, za jaki okres raport zostanie sporządzony.
6. Ostatnią stroną związaną z raportowaniem są informacje o aktywnoĞci uĪytkownika
na komputerze. MoĪna na niej znaleĨü tabelkĊ precyzyjnie pokazującą, kiedy uĪytkownik
korzystaá z komputera i jak dáugo, jakich aplikacji i gier uĪywaá (oraz ile czasu spĊdziá
w kaĪdej z nich), jak równieĪ listĊ materiaáów pobranych ze Sklepu Windows (wraz z áączem
pozwalającym wyĞwietliü stronĊ z informacjami o kaĪdej aplikacji).

Obsđuga próħb o dostúp do stron WWW
UĪytkownicy, którzy mają ograniczony odstĊp do stron WWW, podczas korzystania z przeglądarki
mogą wejĞü na stronĊ, która z jakichĞ powodów nie bĊdzie dla nich dostĊpna. W takim przypadku
w przeglądarce zostanie wyĞwietlona strona przedstawiona na rysunku 5.18.
W takim przypadku uĪytkownik ma moĪliwoĞü zgáoszenia proĞby o zgodĊ na obejrzenie danej
witryny. Wystarczy, Īe kliknie przycisk PoproĞ o pozwolenie, a na ekranie zostaną wyĞwietlone
przyciski pozwalające na udzielenie zgody (jeĞli rodzic jest przy komputerze) bądĨ przesáanie
proĞby o zgodĊ (przy czym ta opcja jest dostĊpna wyáącznie w przypadku, gdy funkcja bezpieczeĔstwa rodzinnego jest zarządzana za poĞrednictwem witryny Family Safety).
Rodzic moĪe przejrzeü listĊ wszystkich próĞb o dostĊp do witryn WWW na stronie konkretnego
uĪytkownika na witrynie Family Safety. Wystarczy w tym celu kliknąü áącze ProĞby umieszczone w lewej kolumnie strony. Wygląd tej listy zostaá przedstawiony na rysunku 5.19. Przyciski
umieszczone z prawej strony wiersza kaĪdej z witryn pozwalają na udzielenie zgody na jej oglądanie bądĨ zignorowanie proĞby.
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Rysunek 5.18. Oto co zobaczy uĔytkownik, kiedy strona zostanie zablokowana przez funkcjö bezpieczeþstwa
rodzinnego

Rysunek 5.19. Lista próĈb o zezwolenie oglñdania witryn WWW

Przesyđanie raportów z aktywnoħci uľytkowników
Kolejną ciekawą moĪliwoĞcią, jaką daje witryna Family Safety, jest automatyczne generowanie
raportów i przesyáanie ich pocztą elektroniczną. Wysyáane mogą byü raporty dwóch rodzajów:
informacje o proĞbach o zezwolenie na oglądanie witryn WWW oraz raporty o aktywnoĞci uĪytkownika na komputerze. Opcje związane z tymi raportami dostĊpne są na stronie Ustawienia
uĪytkownika <nazwa uĪytkownika> na koncie osoby zarejestrowanej w witrynie Family Safety
jako rodzic (przedstawiono je na rysunku 5.20). Aby je wyĞwietliü, naleĪy przejĞü na witrynĊ Family
Safety, kliknąü ikonĊ osoby w kolumnie Rodzice, a nastĊpnie kliknąü áącze Przegląd umieszczone
na górze lewej kolumny strony. W przypadku informacji o proĞbach moĪna wybraü, czy mają
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Rysunek 5.20. Opcje przesyäania raportów pocztñ elektronicznñ

byü wysyáane natychmiast, raz dziennie bądĨ w ogóle nie wysyáane. Natomiast opcje raportów
aktywnoĞci pozwalają okreĞliü, których uĪytkowników mają one dotyczyü, bądĨ caákowicie wyáączyü ich przesyáanie.

Internetowe zasoby zwiæzane z bezpieczeēstwem
Techniczne sposoby zapewniania bezpieczeĔstwa, takie jak funkcja BezpieczeĔstwo rodzinne, są
bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie są one jednak w stanie ochroniü nas przed wszystkimi moĪliwymi zagroĪeniami. Dzieci mogą zacząü korzystaü z komunikatorów internetowych i rozmawiaü
z osobami, które nie zawsze bĊdą tymi, za które siĊ podają.
NaleĪy zatem nauczyü dzieci pewnych podstawowych reguá korzystania z internetu. Na przykáad
nigdy nie powinny podawaü obcym osobom Īadnych informacji personalnych, takich jak adres
zamieszkania lub szkoáy, do której uczĊszczają. JeĞli cokolwiek sprawi, Īe poczują siĊ nieswojo,
natychmiast powinny o tym powiedzieü rodzicom. Nigdy teĪ nie powinny siĊ umawiaü z osobami,
których nie znamy.
W internecie istnieje wiele witryn przeznaczonych dla rodziców, na których moĪna dzieliü siĊ
swymi obawami z innymi i szukaü porad. Nie trzeba wcale byü komputerowym specem, by z nich
korzystaü. Oto kilka adresów, które warto dodaü do swojej listy ulubionych stron:
 Safe Kids: www.safekids.com;
 Child Safety: www.microsoft.com/poland/athome/security/children;
 Cyber Angels: www.cyberangels.org;
 GetNetWise: www.getnetwise.org;
 Opiekun: www.opiekun.com;
 Dziecko w sieci: http://www.dzieckowsieci.pl/;
 Saferinternet: http://www.saferinternet.pl/;
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 Helpline: http://helpline.org.pl/;
 Sieciaki: http://www.sieciaki.pl/.

Podsumowanie
Internet na pewno nie zniknie z tego Ğwiata. W dzisiejszych czasach dzieci bĊdą korzystaáy
z niego coraz czĊĞciej i stanie siĊ on dla nich jednym z waĪniejszych Ĩródeá informacji i sposobów
komunikowania siĊ. Internet jest teĪ miejscem publicznym, odzwierciedlającym caáy otaczający
nas Ğwiat. Co prawda znakomita wiĊkszoĞü osób korzystających z sieci to caákowicie normalni
ludzie, ale zawsze mogą znaleĨü siĊ wĞród nich róĪni przestĊpcy i naciągacze (podobnie jak
i w Ğwiecie rzeczywistym).
Wiedza jest najlepszą metodą ochrony dzieci przed niebezpieczeĔstwami czyhającymi w internecie. Rodzice nie do koĔca nadąĪający za wszystkimi nowinkami technicznymi z ostatnich lat
z pewnoĞcią bĊdą mieli wiele obaw o bezpieczeĔstwo swoich buszujących w sieci pociech. Tworzenie kont uĪytkowników i definiowanie zasad kontroli rodzicielskiej jest doskonaáym sposobem
na zapanowanie nad wykorzystaniem komputera przez dzieci. Monitorowanie ich dziaáaĔ jest
zupeánie inną sprawą. Oto krótkie podsumowanie najwaĪniejszych zagadnieĔ poruszanych w tym
rozdziale:
 Rodzic powinien utworzyü przynajmniej jedno chronione hasáem konto administracyjne,
za pomocą którego przejmie kontrolĊ nad komputerem.
 KaĪda osoba korzystająca z komputera moĪe mieü swoje konto standardowe, które zapewnia
wiĊksze bezpieczeĔstwo niĪ konto administracyjne.
 Osoba z dostĊpem do konta administracyjnego moĪe zdefiniowaü zasady kontroli
rodzicielskiej, ograniczając dostĊp do internetu i moĪliwoĞci uĪywania samego komputera
wszystkim osobom korzystającym z kont standardowych.
 Administrator moĪe teĪ przeglądaü raporty na temat dziaáaĔ wykonywanych przez
uĪytkowników.
 Rodzice mogą uzyskaü pomoc w sprawie bezpieczeĔstwa swoich pociech w sieci, korzystając
z wielu poĞwiĊconych temu tematowi witryn WWW.
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plików, 441
systemu plików, 731
koĔczenie
procesu, 694
zadania, 694
kopia, 496
bezpieczeĔstwa certyfikatu., 506
zapasowa plików, 573, 578
zapasowa rejestru, 709
zapasowa w lokalizacji sieciowej, 579
kopiowanie
na urządzenia przenoĞne, 434
obrazów, 352, 353
piosenek, 408
plików, 514–519
kosz, 526
kreator
przypominania hasáa, 141
zgodnoĞci programów, 654, 781
kryteria wyszukiwania, 47, 543

L
LAN, Local Area Network, 791
liczniki wydajnoĞci, 762
lista
kolumn MenedĪera zadaĔ, 695
odtwarzania, 399, 424, 448
odtwarzanie automatyczne, 428
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lista
procesów, 789
synchronizacji, 436
szybkiego dostĊpu, 83
Ulubione, 478
urządzeĔ, 627
usuniĊtych aplikacji, 53
zainstalowanych programów, 664
litera dysku, 732, 828
logowanie, 75, 106, 259
lokalizacja sieciowa, 826, 830

M
maszyna wirtualna, 682
mechanizm
ASLR, 198
DEP, 198, 199
Kontrola konta uĪytkownika, 658
UAC, 138, 658, 661
wyszukiwania, 390, 442
megapiksel, 384
MenedĪer
plików, 51
poĞwiadczeĔ, 144
urządzeĔ, 741, 783, 784
wydajnoĞci, 762
zadaĔ, 51, 681, 789
karta Historia aplikacji, 697
karta Procesy, 691
karta Szczegóáy, 695
karta Uruchamianie, 249, 698, 840
karta Usáugi, 700
karta UĪytkownicy, 699
karta WydajnoĞü, 692
lista kolumn, 695
przeáączanie zadaĔ, 686
sprawdzanie zasobów, 687
uruchamianie zadaĔ, 686
wyĞwietlanie dodatkowych kolumn, 693
wyĞwietlanie szczegóáów, 682
zamykanie programów, 685
zarządzanie procesami, 691
menu
aplikacji, 65
Kafelki, 208
kontekstowe, 98
kontekstowe paska zadaĔ, 89
kontekstowe pulpitu, 81
Media Player, 393
Ustawienia, 62
Widok MenedĪera zadaĔ, 685
zasilania, 79
metadane, 442, 551
metody udostĊpniania, 806
mikser kolorów, 219
miniaturki, 365
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minimalizacja okna, 92
MMC, Microsoft Management Console, 255
moduá
zaufanej platformy, 594
zbierający dane, 765, 767
modyfikowanie
list odtwarzania, 427
zegara, 246
znaczników, 369
monitor, 231
niezawodnoĞci, 768, 770
wydajnoĞci, 759–764
zasobów, 767
muzyczne páyty CD, 397
mysz, 58, 234
dwukrotne klikanie, 73
klikanie, 72
klikanie prawym przyciskiem, 73
przeciąganie, 74
przyciski, 72
wskazywanie, 72

N
napĊd flash, 458, 772
naprawianie
instalacji systemu, 168
uruchamiania, 787
programów, 663
narzĊdzia
graficzne, 370
Windows Live, 271
zabezpieczające, 144
narzĊdzie naprawy automatycznej systemu, 168
nawiązywanie poáączenia, 307, 744
nawigowanie, 533
po stronach kont, 132
w napĊdach, 480
w panelu zawartoĞci, 479
za pomocą paska adresu, 475
nazewnictwo UNC, 821
nazwa
báĊdu, 785
domeny, 307
komputera, 307
konta uĪytkownika, 106
pliku, 498, 522
niebieski ekran Ğmierci, 166
noĞnik danych
dysk USB, 140
karta pamiĊci, 140
noĞniki wymienne, 456
notebook, 310
NTFS, New Technology File System, 730
numer báĊdu, 785
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O
obraz komputera, 173
obrazek konta, 129
obrazy, 345
drukowanie, 382
formaty, 386
modyfikowanie wielkoĞci, 389
pobieranie, 346–350
táo pulpitu, 369
wygaszacz ekranu, 370
zmiana typu, 389
obsáuga
aplikacji, 64
kart mikroprocesorowych, 51
komunikatów o báĊdach, 785
platform sprzĊtowych, 36
systemu, 71
systemu za pomocą gestów, 855
wáaĞciwoĞci plików, 552
zdalnego komputera, 312
obszar powiadomieĔ, 79, 97, 244
ocenianie utworów, 423
ochrona
graniczna, perimeter protection, 179
konta hasáem, 128
plików, 573
systemu, 589
zaporą, 177, 182
oczyszczanie dysku, 775
odbieranie plików, 745, 746
odinstalowywanie
programów, 665
urządzenia, 735
odáączanie od dysku sieciowego, 831
odnajdowalne urządzenie Bluetooth, 738
odnajdywanie sieci, 809
odpinanie ikon aplikacji, 666
odĞwieĪanie, 52
odtwarzanie
filmów, 441–447
muzyki, 398
plików systemowych, 167
plików z kopii, 586
odzyskiwanie plików, 528
ograniczenie
list odtwarzania, 451
sieci Web, 149, 152
okna programów
dowolna zmiana wielkoĞci, 91
maksymalizowanie, 89
minimalizowanie, 90
przesuwanie, 93
ukáadanie, 86
okno
aktywne, 85
Centrum akcji, 179
dialogowe, 80
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dostosowywania powiadomieĔ, 101
drukowania obrazów, 383
DĨwiĊk, 221
Ekran, 233
Grupa domowa, 812, 815
Ikony systemowe, 245
Indeksowane lokalizacje, 561
Informacje wydajnoĞci i narzĊdzia, 773
Konfiguracja systemu, 172, 253
konsoli Zapora systemu Windows, 187
Konta uĪytkowników, 260
Media Player, 391
MenedĪera zadaĔ, 52, 683, 686
nawigacji, 477
Oczyszczanie dysku, 775
Opcje folderów, 558
Opcje nazw plików, 404
Opcje wydajnoĞci, 756
Optymalizator tekstu ClearType, 220
Otwórz za pomocą, 672
PamiĊü wirtualna, 757
Podáączanie pulpitu zdalnego, 312
Pomoc zdalna, 303, 305
Porty drukarek, 614
Preferencje drukowania, 610
programu Informacje o systemie, 753
Programy i funkcje, 663–665, 669
przeáączanie, 67, 86
RozdzielczoĞü ekranu, 228
rozwiązywania problemów, 782
Transfer plików Bluetooth, 746
Ustaw programy domyĞlne, 674
Ustaw skojarzenia plików, 677
ustawieĔ wygaszacza ekranu, 223
Wiersz polecenia, 531
WáaĞciwoĞci sieci bezprzewodowej, 804
Wybieranie kolumn, 412
wyklucz foldery, 583
wyszukiwania, 539
Zmienne Ğrodowiskowe, 147
opcja
Otwórz za pomocą, 670
UĞpij, 781
Zamknij, 781
opcje
autoodtwarzania, 678
folderów, 491
funkcji Historia plików, 583
Galerii fotografii, 365, 375
grupowania, 359
indeksowania, 559, 560
instalacji, 839
mechanizmu DEP, 199
muzycznych páyt CD, 430
na karcie Widok, 491
przywracania systemu, 787
rozruchu, 253
skanowania, 350
ukáadu, 360
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opcje
uruchamiania programów, 245
uruchamiania systemu, 252
wydajnoĞci, 756, 773
wyszukiwania, 558
zaawansowane drukarki, 616
zaawansowane indeksowania, 563
zaawansowane rozwiązywania problemów, 171
zasilania, 109, 778–781
Hibernacja, 107
Uruchom ponownie, 108
UĞpij, 107
Zamknij, 108
zgodnoĞci wyĞwietlania, 656
zgrywania páyt CD, 402
operatory porównania, 566
oprogramowanie, software, 715
oprogramowanie wbudowane, firmware, 716
optymalizowanie dysku twardego, 776
organizacja kafelków, 202
ostrzeĪenie, 102
otwieranie
pliku, 471, 498
zdalnych dokumentów, 823
oznaczanie obrazów, 390

P
pakiet Office, 36, 43
pamiĊü
fizyczna, 690, 755
komputera, 754
masowa USB, 720
RAM, 95, 456, 689, 770
wirtualna, 95, 690, 754
PAN, personal area network, 738
panel
podglądu, 486
sterowania kontami uĪytkowników, 120
szczegóáów, 487
panel funkcji, 40, 60
Start, 62
UdostĊpnianie, 62
Urządzenia, 63, 601
Ustawienia, 63
Wyszukiwanie, 62
partycja, 731
podstawowa, 726
systemowa, 726
partycjonowanie dysku, 727
pasek
adresu, 475
narzĊdzi Media Player, 393
zadaĔ, 69, 79, 87, 239
paski
narzĊdzi, 242
przewijania, 101
pendrive, 458
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personalizowanie
efektów dĨwiĊkowych, 220
ekranu startowego, 201
folderu, 501
ikon pulpitu, 224
interfejsu, 201
klawiatury, 238
myszy, 234
schematu kolorów, 217
systemu, 175
Ğrodowiska pracy, 213
táa pulpitu, 216
wygaszacza ekranu, 222
wyszukiwania, 557
zachowania folderów, 490
piksel, 384
plan zasilania, 780
plik stronicowania, 756, 771
pliki, 466
.flv, 360
.wab, 326
CSV, 326
kopie zapasowe, 573
kopiowanie, 515
LDIF, 326
obrazów, 386
odtwarzanie z kopii, 586
odzyskiwanie, 528
otwieranie, 467
przenoszenie, 514
rozszerzenia, 468
skompresowane, 558
systemowe, 573
trybu offline, 560
tymczasowe, 774
ustalanie wáaĞciwoĞci, 556
usuwanie, 525
vCard, 327
WAB, 326
wideo, 441
wielkoĞü, 461
wyszukiwanie, 535
páyta
audio CD, 430
DVD, 456
PNG, Portable Network Graphics, 388
pobieranie
obrazów
z aparatu cyfrowego, 346
z karty pamiĊci, 347
z páyt optycznych, 349
ze skanera, 350
ze stron WWW, 352
programów, 827
zrzutów ekranu, 353
poczta elektroniczna, 43
podfoldery, 464
podgląd, 486
podklucze, 705
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podáączanie
do sieci, 803
pulpitu zdalnego, 312
karta Ekran, 313
karta Programy, 314
karta WraĪenia, 315
karta Zaawansowane, 315
karta Zasoby lokalne, 314
urządzeĔ, 716
podpowiedĨ, tooltip, 72
podpowiedĨ do hasáa, 112
pojedyncze klikniĊcia, 488
pojemnoĞü dysku, 461
pojĊcia dotyczące myszy, 235
pokaz slajdów, 358, 365
pole wyszukiwania, 542
polecenia systemu DOS, 531, 658
polecenie
cd, 533, 660
dir, 533, 660
diskpart, 727
MSCONFIG, 172
MSTSC.EXE, 312
SERVICES.MSC, 256
poáączenie
bezprzewodowe, 310
miĊdzy urządzeniami, 744
w sieci lokalnej, 309
wychodzące, 190
z internetem, 799
ze specjalistą, 305
ze zdalnym komputerem, 307
pomijanie strony logowania, 259
pomoc zdalna, 301, 303
opcje, 305
poáączenie z ekspertem, 305
wysyáanie zaproszenia, 304
ponowne uruchomienie komputera, 687
poprawianie
wydajnoĞci systemu, 751
zdjĊü, 370
automatyczne dopasowanie, 371
czas naĞwietlania, 371
efekty, 374
kolor, 371
korekta czerwonych oczu, 373
przycinanie, 372
wyprostowywanie, 372
zapisywanie zmian, 374
port, 177
3389, 302, 306
443, 316
COM, 614
IEEE 1394, 718
LPT, 614
USB, 717
portal Windows Live, 270
porty
drukarki, 605, 613
komputera, 722
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porządkowanie ikon pulpitu, 81
poufnoĞü, 594
powiĊkszanie partycji, 731
pozyskiwanie muzyki z internetu, 409
praca w chmurze, 329
priorytety procesów, 758
problemy
przy odinstalowywaniu programów, 667
z drukarkami, 621
z oprogramowaniem, 701
z uruchamianiem komputera, 165, 167, 261
ze sprzĊtem, 781
ze zgodnoĞcią programów, 174, 655
proces, 691
procesor, 725
procesory ARM, 36
procesy
w tle, 758
wspólne, 694
wszystkich uĪytkowników, 789
profil
domeny, 186
prywatny, 187
publiczny, 187
program
Adobe Photoshop, 391
Applian FLV Player, 360
Corel Paint Shop Pro, 391
DISKPART, 731
Eksplorator plików, 473
Galeria fotografii, 345, 351, 363
importowanie zdjĊü, 376
narzĊdzia graficzne, 370
opcje, 375
tworzenie filmów, 377
Historia plików, 585, 587
Informacje o systemie, 753, 782
Internet Explorer, 473
Konfiguracja systemu, 251, 253
Kontakty, 317
lista kontaktów, 299
przeglądanie aktywnoĞci znajomych, 294
àatwy transfer, 839
Media Player, 362, 389–443
aktualizacje biblioteki, 415
automatyczne odtwarzanie, 401
biblioteka, 409
dodatki plug-in, 440
kontrola gáoĞnoĞci, 389
konwersja plików, 441
kopiowanie páyt muzycznych, 402
listy odtwarzania, 399
menu, 393
odtwarzanie filmów, 445
pasek narzĊdzi, 393
skórki, 439
sáuchanie páyt muzycznych, 397
sterowanie odtwarzaniem, 394
synchronizacja z urządzeniem przenoĞnym, 434
ulepszenia, 398
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program
Media Player
uruchamianie, 391
wizualizacje, 398
wáasne listy odtwarzania, 424
wáasne páyty muzyczne, 429
zarządzanie zdjĊciami, 447
netplwiz, 265
Podáączanie pulpitu zdalnego, 312
PowerPoint 2010, 557
Pulpit zdalny, 306
SkyDrive, 334
Wideo, 443
Zapora systemu Windows, 177
Zarządzanie dyskami, 728
programy
16-bitowe, 651
dla systemu DOS, 652
domyĞlne, 469, 674
przestarzaáe, 652
uruchamiane automatycznie, 840
proporcje ekranu, 229
protokoáy kryptograficzne, 189
protokóá
ICMP, 188
TCP, 178
UDP, 178
UPnP, 302
przechodzenie pomiĊdzy aplikacjami, 68
przeciąganie ikon, 519
przegląd aplikacji, 632
przeglądanie
napĊdów, 458
udostĊpnionych multimediów, 834
wáaĞciwoĞci, 553
zawartoĞci dysku, 462
zawartoĞci folderów, 464
przejĊcie kontroli nad komputerem, 305
przeáączanie miĊdzy programami, 67, 86
przeáączanie uĪytkowników, 109
przenoszenie
obrazów, 345
plików, 514–519, 827
przepeánienie bufora, buffer overflow, 198
przepuszczanie poáączeĔ wychodzących, 190
przesuniĊcie, 55
przesuwanie okna, 93
przewijanie zawartoĞci okna, 102
przyciąganie aplikacji, 65
przycisk
minimalizacji, 93
Power, 106
przywracania, 93
Typy sieci, 185
zasilania, 781
przypinanie
aplikacji, 70
folderu Autostart, 249
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przypisywanie liter napĊdów folderom, 828
przyspieszanie pracy systemu, 718
przystawka Usáugi, 255, 257
przywracanie systemu, 174, 591–593, 776
pulpit, 77
menu kontekstowe, 82
panel personalizacji, 80
porządkowanie ikon, 81
pulpit zdalny, 306
punkt
dostĊpowy, 796, 801
przywracania, 591, 649

R
raport diagnostyki systemu, 765
regulacja gáoĞnoĞci, 221
reguáy
IPSec, 188
poáączeĔ
przychodzących, 189
wychodzących, 189
reinstalacja systemu, 53
rejestr, 704
resetowanie, 52
resetowanie haseá, 140
rodzaje
ataków, 111
dysków, 727
ikon, 99
instalacji, 648
programów, 651
router szerokopasmowy, 795
rozdzielczoĞü ekranu, 227, 351
rozmiar
folderu, 574
ikon, 226
paska zadaĔ, 241
tekstu, 232
wydruku, 385
rozszerzenie pliku, 468
rozwiązywanie problemów, 261
pomoc zdalna, 303
z instalowaniem, 701
z poáączeniami Bluetooth, 751
z programami, 702
z uruchamianiem systemu, 165, 261
z wydajnoĞcią, 788
ze sprzĊtem, 174, 781
rozwijanie wstąĪki, 476

S
schemat kolorów, 217
serwer bramy, 317
sieci spoáecznoĞciowe, 291, 301
sieciowe Ĩródáa informacji, 174
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sieü
bezprzewodowa, 794, 800
domowa, 310, 791
Ethernet, 797
LAN, 792
lokalna, 791
osobista, PAN, 738
peer-to-peer, 52
typu ad-hoc, 794
VPN, 307
Sklep Windows, 41, 631, 634
kategorie aplikacji, 635–637
przegląd aplikacji, 632
skojarzenia programów, 671, 676
skórka, skin, 439
skrót klawiaturowy, 75, 847–854
skróty, 528
skróty do kontaktów, 319
SkyDrive, 272, 329, 334, 343
dodawanie plików, 335
udostĊpnianie plików, 337
SLAT, Second Level Address Translation, 50
SoC, System on a Chip, 36
sortowanie
ikon, 482
utworów, 413, 426
spam, 179
sprawdzanie
báĊdów w programach, 704
pisowni, 47
wykorzystania zasobów, 687
SSD, Solid State Disk, 95
SSID, Service Set Identifier, 802
stabilnoĞü systemu, 770
stacja bazowa, 801
standard
802.11, 801
Plug-and-Play, 724
standardy sieci bezprzewodowych, 795
status poáączenia, 799
sterowanie wyjątkami poáączeĔ, 190
sterownik urządzenia, 607, 716, 734
strona
Blokada czasowa, 155
Dozwolony czas, 154
Filtrowanie sieci Web, 151
Limity czasu, 154
logowania, 259
Ograniczenia aplikacji, 159
Ograniczenia dotyczące sieci Web, 152
Opcje zasilania, 781
personalizacji, 214
Poziom klasyfikacji, 158
programów domyĞlnych, 674
System, 752
Urządzenia, 740
strumieniowanie przez internet, 417
strumieniowe przesyáanie multimediów, 416
stukniĊcie i przytrzymanie, tap and hold, 55

Kup książkę

867

stukniĊcie, tap, 55
synchronizacja
automatyczna, 437
rĊczna, 435
z chmurą, 42
system DOS, 531, 658
system plików
exFAT, 730, 733
FAT32, 730
NTFS, 594, 730
szybkoĞü
dziaáania komputera, 689
sieci Ethernet, 793
szyfrowanie
dysków, 594
folderu, 505
poáączeĔ wychodzących, 190
WEP, 802
woluminu, 594
WPA, 802

Ħ
ĞcieĪka
do pliku, 471, 659, 660
UNC, 822, 826

T
tacka, 97
tapeta pulpitu, 217
TCP, Transmission Control Protocol, 178
technika kopiuj-i-wklej, 519
technologia
NX, 199
sieci równorzĊdnych, 52
SLAT, 50
TPM, 51
Wi-Fi Direct, 52
testowanie drukarki, 604
táo pulpitu, 216, 369
TPM, Trusted Platform Module, 51, 594
transmisja bezprzewodowa, 738
trwaáe usuwanie plików, 528
tryb awaryjny, 169, 171, 265
tworzenie
adresu e-mail, 122, 126
bezprzewodowej sieci lokalnej, 794
dokumentów XPS, 623
dysku CD, 434
dysku resetowania haseá, 140
filmów, 377
folderów, 499, 500
grup kafelków, 206
grup kontaktów, 323
hasáa obrazkowego, 113
kont uĪytkowników, 119
konta lokalnego, 124
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tworzenie
konta Microsoft, 121
konta Windows Live, 268
kontaktu, 320
kontaktu „Ja”, 322
kopii, 520
kopii bezpieczeĔstwa, 575
kopii zapasowej rejestru, 709
kopii zapasowych, 842
lokalizacji sieciowych, 824
planu zasilania, 779
páyt muzycznych, 429
podpowiedzi do hasáa, 112
przewodowej sieci lokalnej, 792
punktu przywracania, 591
sieci domowej, 791
sieci osobistej Bluetooth, 750
silnych haseá, 111
skrótów, 528
skrótów do kontaktów, 319
wáasnego planu zasilania, 780
wáasnych ikon, 225
wyjątków dla zapory, 182
typy
danych wartoĞci rejestru, 708
folderów, 501
kont uĪytkowników, 116
plików, 524
uruchamiania usáug, 257

U
UAC, User Account Control, 137, 148, 658
uaktualnianie systemu, 837
udostĊpnianie
drukarki, 612, 819, 831
elementów w grupie domowej, 813
funkcji zdalnego pulpitu, 310
multimediów, 416, 811, 832
programów, 821
wybranym uĪytkownikom, 816
zaawansowane, 818
zasobów, 806, 809
zasobów lokalnych, 314
zasobów w sieci, 805
UDP, User Datagram Protocol, 178
udzielanie zezwolenia na poáączenie, 305
UI, user interface, 439
ukáadanie okien programów, 86
ukryte udziaáy, 831
ukrywanie ikon
powiadomieĔ, 100
nieaktywnych, 98
ulepszenia Media Player, 400
umowa licencyjnej uĪytkownika, 647
UNC, Universal Naming Convention, 821
uniwersalna konwencja nazewnictwa, 821
unowoczeĞnianie, upgrade, 192
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UPnP, Universal Plug and Play, 302
uprawnienia, 105, 137
uruchamianie
automatyczne aplikacji, 250
funkcji ReadyBoost, 771
kilku zapór, 181
komputera, 166
komputera w trybie awaryjnym, 169, 171
programów, 84, 245
automatyczne, 247
blokowanie, 250
program Konfiguracja systemu, 251
zakáadka Uruchamianie, 249
programów jako administrator, 142
starszych programów, 651, 656
systemu, 104, 261
diagnostyczne, 252
normalne, 252
selektywne, 252
w trybie awaryjnym, 735
Wiersza polecenia, 660
z páyty DVD, 843
zaawansowane, 170
urządzenia, 715
bezprzewodowe, 796
Bluetooth, 737
IEEE 1394, 718
przenoĞne, 457
sieciowe, 796
SoC, 36
typu hot-plug, 716, 721
USB, 717
WOA, 37
urządzenie rozruchowe, 843
USB, Universal Serial Bus, 717
usáuga, 245
BranchCache, 48
DNS, 258
Pomoc zdalna, 301
SkyDrive, 42, 272
Windows Live, 351
Windows Update, 192, 194
usáugi zbliĪeniowe, 52
ustawienia
domyĞlne drukarki, 608
domyĞlne programów, 674, 680
serwera bramy, 317
skojarzeĔ, 676
zaawansowane zapory, 186
zapory systemu, 181
zgodnoĞci, 658
usuwanie
aktualizacji, 197
aplikacji, 639
ikon, 509
ikon z obszaru powiadomieĔ, 245
informacji dynamicznych, 207
kafelków, 204
kont uĪytkowników, 134
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konta uĪytkownika, 126
lokalizacji z indeksu, 561
migotania ekranu, 232
plików, 525
plików przywracania systemu, 775
programów, 174, 665
skrótów, 528
sprzĊtu, 174, 734
wyjątków, 186
zaznaczenia ikon, 513
uĪytkownik, user, 105
uĪytkownik zdalnego pulpitu, 311
uĪywanie
udostĊpnianych drukarek, 831
udostĊpnianych multimediów, 832
wielu monitorów, 229

V
VDI, Virtual Desktop Infrastructure, 48
Visual Studio, 36
VM, virtual machines, 50
VPN, Virtual Private Network, 47, 307
VSC, virtual smart card, 51

W
WAB, Windows Address Book, 326
wartoĞci kluczy, 708
wdraĪanie aplikacji, 48
wersja programu, 703
widok
ikon, 480
MenedĪera zadaĔ, 683
Szczegóáy, 481
wielkoĞü
czcionki, 232
listy odtwarzania, 450
pliku, 461
wiersz polecenia, 531, 660, 788
Wi-Fi, 689
Wi-Fi Direct, 52
Windows 8 Enterprise, 47
Windows Live, 267, 270
Windows to Go, 47
wirtualna sieü prywatna, 307
wirtualne klienty, 48
wizualizacja muzyki, 399
wáamanie na konto standardowe, 133
wáaĞciwoĞci
drukarki, 600, 612
folderu, 501, 503
klawiatury, 239
myszy, 234
plików, 552, 555
sieci bezprzewodowe, 804
usáugi klienta DNS, 258
zapory, 188, 189
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wáączanie
automatycznych aktualizacji, 193
funkcji systemu, 668
konta goĞcia, 132
mechanizmu UAC, 138
ochrony systemu, 590
zapory systemu, 180, 181
WOA, Windows on ARM, 36
wolumin systemowy, 594
wskaĨnik myszy, 71, 236
wspóádzielenie, 105
kontaktów, 329
poáączenia internetowego, 751
wstąĪka, 44
wstrzymywanie drukowania, 620
wybieranie
indeksowanych typów plików, 562
kompozycji, 214
konta, 57
programów domyĞlnych, 669
tapety pulpitu, 217
táa pulpitu, 216
widoku, 481
widoku ikon, 480
wizualizacji, 399
wydajnoĞü
komputera, 688
sprzĊtu, 713
systemu, 751
wygaszacz ekranu, 222, 370
wyjątki zapory, 182, 183
wykluczanie
folderów z historii, 582
udostĊpniania elementów, 814
wykresy wydajnoĞci, 761
wyáączanie
niechcianych funkcji, 668, 775
urządzeĔ, 261
wymagania systemu, 838
wyostrzanie tekstu, 219
wysyáanie plików do urządzenia Bluetooth, 746
wyszukiwanie, 46, 538, 572
aplikacji, 637
danych w internecie, 536
dat i liczb, 568
okreĞlonych wáaĞciwoĞci, 565
plików, 535
sterowników, 609
urządzenia Bluetooth, 738
w kontaktach, 328
w menu Start, 540
wedáug
daty, 543
nazwy pliku, 546
rodzaju, 546
rozmiaru, 545
znaczników, 547
wiadomoĞci, 570
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wyszukiwanie
z wykorzystaniem sáów kluczowych, 566
zaawansowane, 551, 564
z panelu funkcji, 538
wyĞwietlanie
dokumentu XPS, 626
ekranu startowego, 58
ikon powiadomieĔ, 100
konsoli, 256
listy urządzeĔ, 627
na dwóch monitorach, 230
na pasku zadaĔ, 241
panelu funkcji, 60
pasków narzĊdzi, 243
pulpitu, 69
rozszerzeĔ, 671
rozszerzeĔ plików, 468
skáadników Eksploratora plików, 476
strony BezpieczeĔstwo rodzinne, 146
wstąĪki, 475

Z
zabezpieczanie komunikacji wewnątrz niezaufanych
sieci, 189
zagroĪenie
atak typu buffer overflow, 198
atak typu exploit, 179
oprogramowanie szpiegujące, spyware, 179
próba wyáudzenie, phishing, 179
záoĞliwe oprogramowanie, anti-malware, 190
zamienianie plików, 589
zamykanie
aplikacji, 68, 95
okna, 92
plików, 467
systemu, 104
zawieszonych programów, 685
zapamiĊtywanie haseá, 111
zapisywanie
dokumentu, 97
list nagrywania, 434
list odtwarzania, 426
plików, 496
plików na zdalnym komputerze, 826
plików w chmurze, 272
w folderach, 495
w oknach dialogowych, 497
wyszukiwania, 547
Zapora systemu Windows, 177
profile konfiguracji, 186
usáuga Pomoc zdalna, 302
ustawienia zaawansowane, 186
wáaĞciwoĞci profili, 187
wyjątki, 182
zapora ze Ğledzeniem stanu, 178
zapytania, 536
zapytania w jĊzyku naturalnym, 570
zarejestrowane programy telewizyjne, 443
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zarządzanie
adresami, 317
aktualizacjami, 194
aktualizacjami opcjonalnymi, 194
dyskami, 728
dyskiem twardym, 774
hasáami, 144
indeksem wyszukiwania, 559
kontami, 119, 121, 132
nazwami, 317
nazwami uĪytkownika, 144
pamiĊcią wirtualną, 754
plikami, 531
plikami i folderami, 453, 505
procesami, 691
programami, 681
reguáami, 255
sterownikami drukarek, 607
ulubionymi áączami, 478
utworami, 425
utworami na urządzeniu, 436
wáaĞciwoĞciami profili, 146
zadaniami drukowania, 617, 619
zdjĊciami, 447
zasada najmniejszych wymaganych uprawnieĔ, 117
zasady zabezpieczeĔ lokalnych, 144
zasilanie, 778, 780
zasób, 687, 806
lokalny, 314, 806
zdalny, 806, 822
zawartoĞü folderów, 464
zaznaczanie
ikon, 506–509, 513
multimediów, 420
na ekranach dotykowych, 510
przez filtrowanie, 511
przez przeciąganie, 513
za pomocą klawiatury, 511
zbieranie danych, 766
zdalne
poáączenie, 306
sterowanie odtwarzaczem, 418
zdalny
dostĊp do biblioteki, 417
dostĊp do zasobów, 822
ekspert, 306
komputer, 308
pulpit, 301
zdjĊcia, 346
zegar, 79, 246
zegary dodatkowe, 247
zezwolenie
na odbieranie poáączeĔ, 311
na zdalne poáączenie, 309
zgodnoĞü programów, 654, 657
zgrywanie
automatyczne, 407
muzyki, 407
páyt, 402
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zintegrowane Ğrodowisko programistyczne, 36
záącza na páycie gáównej, 723
záącze
AGP, 724
IEEE 1394, 718
PATA, 844
PCI, 723
SATA, 844
zmiana
etykiety woluminu, 732
gatunku, 422
gáoĞnoĞci, 98
hasáa, 133
ikony folderu, 503
informacji o multimediach, 422
konta uĪytkownika, 106, 126
litery dysku, 732
nazw obrazów, 362
nazw utworów, 419
nazw wielu plików, 522, 523
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obrazka konta, 129, 211, 130
organizacji kafelków, 202
rejestru, 710
rozdzielczoĞci ekranu, 227
táa, 209
typu konta uĪytkownika, 127
typu obrazu, 389
typu pliku, 524
tytuáu utworów, 422
uĪytkownika, 107
wielkoĞci ikon, 82
wielkoĞci kafelków, 205
wielkoĞci obrazu, 389
wielkoĞci okien, 88, 94
wáaĞciwoĞci profili zapory, 187
zmienne Ğrodowiskowe, 146
znaczniki, 345, 365
znaczniki osób, 374
znak gwiazdki, 540
znaki wieloznaczne, 533
zrzut ekranu, 353
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