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5
Porady zwizane z chmur
i serwisami spoecznociowymi

Windows 8 to pierwsza z wersji tej platformy napisana od podstaw z nastawieniem wykorzystania
zalet chmury oraz portali spoecznociowych, takich jak Facebook i Twitter. W przeciwiestwie do
poprzednich wersji systemu Windows, nie musisz instalowa tych funkcji — s one wbudowane.
To nie znaczy, e nie moesz modyfikowa sposobu ich dziaania, poniewa taka moliwo istnieje.
Moesz np. podkrci funkcje zwizane z chmur w systemie Windows 8, a w szczególnoci obsug opartej na chmurze usugi skadowania danych zwanej SkyDrive. W tym rozdziale nauczysz
si, jak radzi sobie z tym wszystkim, a ponadto jak lepiej wykorzysta inne funkcjonalnoci chmury
oraz funkcje zwizane z serwisami spoecznociowymi dostpne w systemie Windows 8.
SPOSÓB 44.

Wykorzystywanie usugi SkyDrive do synchronizacji
osobistych plików z dowolnej lokalizacji
Microsoft twierdzi, e Windows 8 jest specjalnie przygotowany do obsugi chmury,
na co wskazuje oparta na chmurze usuga SkyDrive. Ale SkyDrive oferuje znacznie
wicej, ni mogoby si wydawa na pierwszy rzut oka.

Windows 8 to pierwszy system operacyjny Microsoftu zbudowany pod ktem usug w chmurze,
który posiada mnóstwo wbudowanych funkcji zwizanych z chmur. Przykadami s integracja tego systemu z usugami z zakresu mediów spoecznociowych, takich jak Facebook i Twitter, oraz
moliwo synchronizacji ustawie osobistych na rónych urzdzeniach z systemem Windows 8.
Oczywicie mamy SkyDrive, czyli przygotowan przez Microsoft usug skadowania danych opart
na chmurze. Jest ona atwo dostpna na ekranie startowym, wic wystarczy tylko jedno kliknicie
(lub stuknicie w przypadku tabletu) reprezentujcego j kafelka. Ale SkyDrive wbudowany w Windows 8 nie jest szczególnie uyteczny. To tylko nieco wicej ni adny interfejs dla usugi SkyDrive.
Jeli chcesz naprawd dobrze wykorzysta usug SkyDrive i chmur Microsoftu, musisz zainstalowa dostarczan przez Microsoft aplikacj desktopow, która równie nosi nazw SkyDrive. Aplikacja ta przeksztaca SkyDrive z umiarkowanie uytecznej usugi w narzdzie, bez którego ciko si
oby — oferuje moliwo synchronizacji dokumentów lokalnych z dokumentami przechowywanymi
w chmurze SkyDrive oraz utrzymywanie tej synchronizacji na wszystkich urzdzeniach uytkownika bez koniecznoci podejmowania jakichkolwiek dziaa.
139
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Na pocztek przejd do strony http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/download#apps i kliknij Pobierz aplikacj SkyDrive. Nastpnie zainstaluj pobran aplikacj i zaloguj si za pomoc identyfikatora Windows Live ID — tego samego identyfikatora, z którego korzystae w trakcie instalacji
systemu Windows 8. Dysk instalowany jest w lokalizacji C:\Uytkownicy\<Nazwa_uytkownika>\
SkyDrive (gdzie <Nazwa_uytkownika> to Twoja nazwa uytkownika w systemie Windows 8) i wywietlany jako osobny folder.
Jeli korzystae ju wczeniej z usugi SkyDrive, automatycznie skopiowany zostanie jej folder ze
wszystkimi Twoimi dokumentami SkyDrive. Za kadym razem gdy bdziesz dodawa jaki dokument
do tego folderu na swoim komputerze z systemem Windows 8, przeprowadzana bdzie automatyczna synchronizacja z chmur (rysunek 5.1). Ponadto, gdy dodasz jaki dokument bezporednio
do chmury z innego komputera lub urzdzenia, kadorazowo wykonywana bdzie synchronizacja
plików znajdujcych si na Twoim komputerze Windows 8. Oznacza to, e kady dokument w usudze SkyDrive, który jest dodawany lub modyfikowany za pomoc dowolnego urzdzenia, jest automatycznie synchronizowany na pozostae urzdzenia.

Rysunek 5.1.
SkyDrive na Twoim komputerze Windows 8 automatycznie synchronizuje si z usug SkyDrive w chmurze

Uwaga. W chwili pisania tego rozdziau wersje aplikacji SkyDrive na platformy iOS
i Android nie oferuj takiej samej funkcjonalnoci, co wersje dla systemów Windows
i Mac. Umoliwiaj one dostp do plików za pomoc innych urzdze, ale nie synchronizuj
plików z urzdze iOS oraz Android z usug SkyDrive. Moe to si jednak zmieni do
czasu, gdy ta ksika trafi w Twoje rce.

Uwaga. Natywna wersja aplikacji SkyDrive systemu Windows 8 umoliwia dostp do
osobistego konta SkyDrive w chmurze, ale nie do lokalnego dysku SkyDrive. Aby przej
do lokalnych plików usugi SkyDrive, musisz przeczy si na pulpit i skorzysta
z zainstalowanej uprzednio desktopowej wersji tej aplikacji.
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Aby przej do lokalnego folderu SkyDrive na komputerze z systemem Windows 8, otwórz najpierw
Eksplorator plików. Folder ten bdzie widoczny jako osobny dysk w obszarze Ulubione po lewej
stronie na górze, tu pod pozycjami Pulpit, Pobrane, Ostatnie miejsca oraz innymi ulubionymi
elementami, które tam umiecie. Moesz równie w pasku adresowym Eksploratora plików wpisa adres C:\Uytkownicy\<Nazwa_uytkownika>\SkyDrive, gdzie <Nazwa_uytkownika> to Twoja
nazwa uytkownika w systemie Windows 8. Istnieje take jeszcze jeden sposób, aby otworzy ten
folder. Wystarczy klikn dwukrotnie lewym przyciskiem myszy niewielk ikon SkyDrive, która
wywietlana jest w obszarze powiadomie od momentu zainstalowania tej aplikacji.
Ostrzeenie. Jeli zamkniesz ikon SkyDrive wywietlan w obszarze powiadomie,
zatrzymana zostanie synchronizacja pomidzy lokalnymi zasobami SkyDrive a plikami
przechowywanymi w usudze SkyDrive w chmurze. (Ale nadal bdziesz mia dostp
do Twoich lokalnych plików SkyDrive).
Bardzo zmylne w aplikacji synchronizujcej SkyDrive jest równie to, e jest ona automatycznie
rozpoznawana przez wszystkie pozostae aplikacje systemu Windows. Jeli wic korzystasz np.
z pakietu Office, wszystkie jego programy bd widziay lokalne zasoby SkyDrive i bdziesz móg
otwiera pliki z tej lokalizacji oraz zapisywa je w niej.

Kolorowe ikony
Jeli przyjrzysz si bliej plikom SkyDrive na swoim komputerze Windows 8, zauwaysz, e opatrzone s one dodatkow niewielk ikon. Zielona ikonka ze znakiem „ptaszka” oznacza, e dany
plik lub folder zosta w peni zsynchronizowany z usug SkyDrive w chmurze. Z kolei ikonka z niebieskimi strzakami wskazuje, e synchronizacja jest w toku. Pamitaj, e jeli zamkniesz SkyDrive
w obszarze powiadomie, nowo dodawane pliki nie bd synchronizowane z chmur. Aby wznowi synchronizacj, po prostu uruchom ponownie desktopow wersj aplikacji SkyDrive.

Uzyskiwanie dostpu do wszystkich plików komputera
z dowolnej lokalizacji
Jest pewna mao znana funkcja w SkyDrive, któr moesz uzna za niezwykle uyteczn — moliwo uzyskania poprzez chmur dostpu do wszystkich plików z Twojego komputera, nie tylko
tych znajdujcych si na dysku SkyDrive. Jeli wic jeste z dala od swojego gównego komputera
i potrzebujesz pewnych wanych plików, moesz uzyska do nich dostp, nawet jeli nie znajduj
si w folderze SkyDrive.
Nie bdziesz jednak w stanie zrobi tego, korzystajc z natywnej aplikacji SkyDrive systemu Windows 8, która, jeli mam by szczery, nie oferuje wiele wicej poza adn bu k. Aplikacja ta potrafi jedynie zapewni Ci dostp do plików przechowywanych w usudze SkyDrive w chmurze.
Zamiast tego skorzystaj z przegldarki internetowej, otwórz stron logowania do usugi SkyDrive
w chmurze https://skydrive.live.com i zaloguj si. Po lewej stronie ekranu zobaczysz list swoich
urzdze, które s podczone do usugi SkyDrive. Kliknij urzdzenie, do którego plików chcesz
uzyska dostp, a wywietlona zostanie lista wszystkich folderów danego urzdzenia (rysunek 5.2).
Poruszanie si w strukturze katalogów odbywa si w sposób standardowy. Jeli klikniesz np. folder
Desktop, zobaczysz list wszystkich podfolderów i plików pulpitu (rysunek 5.3).
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Rysunek 5.2.
Uzyskiwanie dostpu do zdalnego komputera za pomoc konta SkyDrive w chmurze

Rysunek 5.3.
Lista wszystkich plików i folderów znajdujcych si w katalogu Desktop na zdalnym komputerze

Przesu wska nik myszy na wybrany folder lub plik i zaznacz pole wyboru, które zostanie wywietlone w jego prawym górnym rogu. Nastpnie kliknij link Pobierz, który zostanie wywietlony na
górnym pasku okna usugi. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otworzy , czy zapisa ten plik. Jeli
zdecydujesz si go otworzy , zostanie on uruchomiony za pomoc aplikacji, w której zosta utworzony. Jeli natomiast wybierzesz opcj zapisu, zostanie on skopiowany do zasobów SkyDrive
w chmurze i bdzie mia do niego dostp z tego poziomu. Ponadto dany folder lub plik zostanie
równie zsynchronizowany na wszystkich urzdzeniach, na których zainstalowae aplikacj SkyDrive. Bdziesz wic mia do niego równie dostp z dowolnej lokalizacji.
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Sposób na sposób
Z aplikacji SkyDrive moesz korzysta nie tylko na komputerach osobistych z systemem operacyjnym Windows, ale równie na innych urzdzeniach, takich jak komputery Mac czy urzdzenia
z systemem Android. W tym celu przejd do witryny http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/
download#apps, a nastpnie pobierz i zainstaluj aplikacj odpowiedni dla Twojego urzdzenia.
Jeli korzystasz z programu Outlook, moesz równie pobra aplikacj o nazwie Xobni, która umoliwia dostp do plików usugi SkyDrive w chmurze z poziomu Outlooka. Pozwala Ci to wysya te
pliki w postaci zaczników wiadomoci e-mail. Jednak jeli zainstalowae aplikacj SkyDrive do
zsynchronizowania swojego komputera, nie bdziesz potrzebowa tej opcji, poniewa zasoby SkyDrive na Twoim lokalnym komputerze s dostpne dla programów takich jak Outlook.

Zobacz równie
x Sposób 45. „Usprawnianie wspópracy usugi SkyDrive z pozostaymi folderami systemu Win-

dows 8”
x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usunitych ze SkyDrive”
x Sposób 47. „Wicej porad dotyczcych usugi SkyDrive”
SPOSÓB 45.

Usprawnianie wspópracy usugi SkyDrive
z pozostaymi folderami systemu Windows 8
SkyDrive wykorzystuje wasn struktur katalogów, która znajduje si poza standardowymi folderami grupy Biblioteki systemu Windows 8. To powoduje due
problemy, jeli chcesz zsynchronizowa jaki element z folderów tej grupy. Nie
musisz si jednak obawia — w tej poradzie znajdziesz sposoby na rozwizanie
swoich problemów.

Najwiksz wad aplikacji SkyDrive jest to, e zmusza ona uytkownika do operowania poza standardow struktur katalogów systemu Windows i pakietu Office. Jeli korzystasz z systemu Windows 8 (lub wczeniejszej wersji tej platformy) oraz pakietu Office, przy zapisywaniu plików zawsze wskazywana jest domylna, zatwierdzona przez Microsoft struktura katalogów. W przypadku
Windows 8 jest to lokalizacja C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\Moje dokumenty, gdzie <Nazwa_
uytkownika> jest Twoj nazw uytkownika w systemie Windows.
Jest to duy problem, poniewa oznacza to, e jeli chcesz skorzysta z aplikacji SkyDrive do synchronizowania swoich folderów, nie bdziesz móg zsynchronizowa adnych elementów w folderze Moje dokumenty lub w jakimkolwiek innym folderze, który nie znajduje si w katalogu aplikacji SkyDrive. Lokalizacja tego ostatniego katalogu to C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\SkyDrive,
gdzie <Nazwa_uytkownika> jest Twoj nazw uytkownika w systemie Windows 8. Jeli wic
utworzye wczeniej ca struktur katalogów, bdziesz j musia wyrzuci do kosza, gdy zechcesz
skorzysta z aplikacji SkyDrive do synchronizacji znajdujcych si tam plików.
Dlaczego wic Microsoft zdecydowa si uczyni struktur katalogów usugi SkyDrive niekompatybiln ze standardow struktur katalogów systemu Windows? Kto to wie… Ale z pewnoci jest
to powany problem. Niemniej jednak istnieje pewien sposób, który moesz wykorzysta , aby dowolny folder systemu Windows 8 by automatycznie synchronizowany za pomoc usugi SkyDrive.
Dziki temu bdziesz móg nadal korzysta z wasnej, ju istniejcej struktury katalogów i bdzie
ona równie dostpna w folderze SkyDrive oraz synchronizowana w kadej lokalizacji.
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W tym celu musimy zastosowa niewielkie, wbudowane w system Windows 8 narzdzie o nazwie
mklink.exe. Pozwala ono tworzy tzw. dowizania symboliczne (ang. symbolic links) lub poczenia katalogów (ang. directory junctions). Zasadniczo daje to moliwo tworzenia lustrzanych folderów dla ju istniejcych folderów. Taki nowy folder lustrzany kieruje uytkownika do oryginalnego,
istniejcego katalogu. Jednak zastosowany w kontekcie usugi SkyDrive synchronizuje dany katalog z katalogiem SkyDrive, który jest pó niej synchronizowany ze wszystkimi urzdzeniami korzystajcymi z tej usugi. Bdziesz mia wic dostp do tych plików i folderów z dowolnej lokalizacji.
Do tego zadania wykorzystamy Wiersz polecenia. W naszym przykadzie przyjmiemy, e posiadasz
folder C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\Moje dokumenty\Budzet i chciaby synchronizowa ten
folder w usudze SkyDrive. Najpierw uruchom Eksplorator plików i przejd do folderu C:\Windows\
System32. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik cmd.exe i z menu kontekstowego wybierz opcj
Uruchom jako administrator.
Otwarty zostanie Wiersz polecenia w folderze C:\Windows\System32. Wpisz ponisze polecenie,
stosujc przedstawion skadni, i wcinij Enter:
mklink /D "C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\SkyDrive\<nowy_folder>\" "C:\<istniejcy_folder>"

W miejsce elementu <nowy_folder> wpisz nazw folderu, który chcesz utworzy w katalogu SkyDrive, a pod element <istniejcy_folder> podstaw ciek dostpu do folderu, który chcesz synchronizowa . Dla naszego przykadu wygldaoby to nastpujco:
mklink /D "C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\SkyDrive\Budzet\"
"C:\Users\<Nazwa_uytkownika>\Moje dokumenty\Budzet"

Po chwili zostaniesz poinformowany, e dowizanie symboliczne zostao utworzone. Przejd teraz
do swojego lokalnego folderu SkyDrive, a znajdziesz tam nowy folder, zawierajcy Twoje pliki. Gdy
lokalny folder SkyDrive zostanie zsynchronizowany z chmur i innymi urzdzeniami, zobaczysz,
e ten nowy folder wraz ze znajdujcymi si w nim plikami zosta zreplikowany we wszystkich lokalizacjach.

Dodawanie katalogu SkyDrive do bibliotek systemu Windows 8
Chcesz nieco zbliy do siebie folder SkyDrive oraz foldery bibliotek systemu Windows 8? Nic prostszego — moesz sprawi , aby folder SkyDrive pojawi si w Twoich bibliotekach. W ten sposób nie
bdziesz musia nawigowa do cakiem innej lokalizacji, gdy domyln lokalizacj w jakiej aplikacji s Biblioteki Windows 8.
Uruchom Eksplorator plików i kliknij prawym przyciskiem myszy ikon SkyDrive w lewym panelu.
Z menu kontekstowego wybierz opcj Umie w bibliotece, a nastpnie wybierz, gdzie ten folder
ma si pojawi , np. w bibliotece Dokumenty, gdy pewnie tam najczciej zapisujesz swoje pliki
(rysunek 5.4). Moesz równie utworzy now bibliotek i tam umieci ten folder.
Gdy skoczysz, folder SkyDrive bdzie widoczny w wybranej przez Ciebie bibliotece (rysunek 5.5).
Zwró uwag, e w zasadzie jest to dowizanie symboliczne, poniewa znajduje si on nadal w tej
samej lokalizacji co poprzednio, a jedynie widoczny jest dodatkowo w jednej z bibliotek. Tak wic
wida go w dwóch lokalizacjach. Jeli bdziesz chcia usun go z biblioteki, kliknij prawym przyciskiem myszy widoczn w niej ikon SkyDrive i z menu kontekstowego wybierz opcj Usu lokalizacj z biblioteki. Nie bdzie on ju wtedy duej dostpny w tej bibliotece, ale nadal znajdziesz
go w oryginalnej lokalizacji.
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Rysunek 5.4.
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SkyDrive i zdecyduj, do której biblioteki go doda

Rysunek 5.5.
SkyDrive widoczny w folderze Dokumenty bibliotek systemu Windows 8

Wskazówka. Jeli chcesz, moesz w bibliotekach umieci jedynie podfoldery SkyDrive
zamiast caego katalogu. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany podfolder
i dalej postpuj wedug tych samych instrukcji, co w poprzednim przypadku.
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Zobacz równie
x Sposób 44. „Wykorzystywanie usugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”
x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usunitych ze SkyDrive”
x Sposób 47. „Wicej porad dotyczcych usugi SkyDrive”
SPOSÓB 46.

Odzyskiwanie folderów usunitych ze SkyDrive
Oto sposób na „cofnicie czasu” dla usugi SkyDrive i odzyskanie usunitych z jej
folderu plików oraz poprzednich wersji plików, które edytowae.

Jednym z moich ulubionych narzdzi systemu Windows 8 jest Historia plików, która umoliwia odszukanie starszych wersji plików lub plików, które zostay usunite — zobacz Sposób 40. „Korzystanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików”. Jest to wietna funkcja, cho na pierwszy
rzut oka moesz si obawia , e nie bdzie robia kopii zapasowych folderów usugi SkyDrive, poniewa domylnie dziaa jedynie z folderami Biblioteki, Pulpit oraz ulubionymi zakadkami przegldarki Internet Explorer.
Nie musisz si jednak przejmowa . Jeli zainstalujesz aplikacj SkyDrive, funkcja Historia plików
bdzie obsugiwa równie pliki z folderu SkyDrive. Najpierw si upewnij, e wczye Histori
plików. Gdy ju to zrobisz, bdziesz móg wybra jeden z kilku sposobów odzyskiwania usunitego
pliku lub przywracania starszej wersji istniejcego pliku.
Aby si upewni , e funkcja Historia plików jest wczona, przejd najpierw do Panelu sterowania. W tym celu wywietl pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajc wska nik myszy w dó
i rozpoczynajc w prawym górnym rogu ekranu. Nastpnie kliknij opcj Wyszukiwanie, jako obszar
wyszukiwania zaznacz Aplikacje i wpisz Panel sterowania. Kliknij ikon, która pojawi si po lewej
stronie ekranu. W Panelu sterowania w kategorii System i zabezpieczenia wybierz opcj Zapisz
kopie zapasowe plików za pomoc historii plików. Wywietlone zostanie przedstawione na rysunku
5.6 okno, które informuje o tym, czy Historia plików jest wczona, czy wyczona. Jeli funkcja ta
jest wyczona, musisz j wczy (szczegóy znajdziesz w Sposobie 40. „Korzystanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików”). Pamitaj jednak, e jeli Historia plików nie bya dotychczas wczona, to nie bdziesz móg odzyska adnych starych plików.
Jeli Historia plików jest wczona, otwórz Eksplorator plików, przejd do folderu z plikami, które
chcesz przywróci , i na karcie Narzdzia gówne kliknij opcj Historia. Wywietlone zostanie okno
podobne do przedstawionego na rysunku 5.7. Aby zobaczy poprzednie wersje plików z tego folderu lub pliki wczeniej usunite, kliknij strzak w lewo. eby wróci do wersji pó niejszych, klikaj
strzak w prawo. Wybierz plik, który chcesz przywróci lub którego wczeniejsz wersj chcesz
zobaczy , i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Jeli chcesz, moesz ten plik najpierw podejrze .
Wybierz opcj Przywró, jeli masz zamiar przywróci dany plik do jego oryginalnej lokalizacji w folderze SkyDrive, albo kliknij opcj Przywró do, jeeli wolisz przywróci go do innej lokalizacji.

Zobacz równie
x Sposób 44. „Wykorzystywanie usugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”
x Sposób 45. „Usprawnianie wspópracy usugi SkyDrive z pozostaymi folderami systemu Win-

dows 8”
x Sposób 47. „Wicej porad dotyczcych usugi SkyDrive”
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Rysunek 5.6.
Moesz odzyska pliki usunite z folderu SkyDrive za pomoc funkcji Historia plików systemu Windows 8

Rysunek 5.7.
Przywracanie plików usunitych z dysku SkyDrive

SPOSÓB 47.

Wicej porad dotyczcych usugi SkyDrive
Oto kolejna porcja sposobów umoliwiajcych pene wykorzystanie moliwoci
usugi SkyDrive.
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Udostpnianie notesów programu OneNote w usudze SkyDrive
Aplikacja OneNote jest jedn z najwikszych tajemnic Microsoftu — bardzo dobre oprogramowanie, z którego pewnie nigdy nie skorzystasz. OneNote oferuje moliwo organizowania osobistych
notatek i projektów w formie dokumentów przypominajcych notes i jest dostarczany bezpatnie
w niektórych wersjach pakietu Microsoft Office. Uywam go cay czas przy duych projektach, równie podczas pisania tej ksiki.
Jest jednak pewna rzecz, w której OneNote si nie sprawdza, czyli udostpnianie plików programu
na kilku komputerach jednoczenie. W postaci, w której jest dostarczany przez producenta, OneNote umoliwia tworzenie notesów na jednym komputerze, ale notesy te nie s dostpne do uytku na pozostaych maszynach.
Problem ten rozwizuje SkyDrive. Otwórz notes, który chcesz udostpni na innych komputerach,
a nastpnie wybierz Plik/Udostpnianie i w sekcji Lokalizacja w sieci Web kliknij przycisk Zaloguj
si umieszczony pod linkiem Microsoft SkyDrive. Zostaniesz poproszony o zalogowanie si za pomoc swojego identyfikatora.
Nastpnie wybierz folder, w którym ma by synchronizowany Twój notes programu OneNote (lub
utwórz nowy folder), i kliknij Udostpnij notes (rysunek 5.8). Notes ten zostanie zsynchronizowany przez usug SkyDrive i bdziesz mia do niego dostp zawsze, gdy zechcesz skorzysta z tej
usugi. (Pamitaj, e aby otwiera notes na wybranym urzdzeniu, by moe bdziesz musia zainstalowa na nim aplikacj OneNote).

Rysunek 5.8.
Udostpnianie notesów OneNote w usudze SkyDrive
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Istnieje jednak sposób otwierania dokumentów programu OneNote na komputerze, na którym
nie jest on zainstalowany. Mona si w tym celu posuy sieciow wersj tej aplikacji dostpn
w chmurze SkyDrive.

Skanowanie dokumentów do folderu SkyDrive
Dziwne, ale prawdziwe: niektóre dokumenty nadal istniej w formie papierowej, atwo jest jednak
przekonwertowa je do postaci elektronicznej i umieci w usudze SkyDrive. Bdziesz mia wtedy do nich dostp z dowolnej lokalizacji, nawet jeli nie masz skanera. Moesz zamiast tego uy
smartfona.
Jeli jeste uytkownikiem Windows Phona, moesz zaopatrzy si w aplikacj Handyscan, któr
znajdziesz w sklepie Windows 8 na stronie http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/handyscan-free/77cae7c9-d51c-40ca-8e8b-37271375d23a. Posiadacze iPhonów mog skorzysta z programu Docscan przeznaczonego na te urzdzenia (dostpny w App Store), a uytkownicy Androida
powinni poszuka aplikacji CamScanner lub Scan to PDF w sklepie Google Play. Wszystkie wymienione programy s bezpatne i wszystkie umoliwiaj skanowanie dokumentów do plików PDF. Musisz si jeszcze upewni , e na swoim telefonie masz zainstalowan aplikacj SkyDrive, aby móg
zapisa pliki w tej usudze.

Konfigurowanie opcji programu SkyDrive
Mao znany fakt: istnieje kilka sposobów wprowadzania zmian w dziaaniu programu SkyDrive na
komputerze lokalnym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon SkyDrive widoczn w obszarze
powiadomie, a nastpnie z menu kontekstowego wybierz opcj Ustawienia i w wywietlonym
oknie przejd do zakadki Ustawienia (rysunek 5.9). Jeli chcesz, aby pliki z Twojego komputera
byy równie dostpne na pozostaych urzdzeniach, upewnij si, e zaznaczone jest pole wyboru
przy opcji Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostpu do plików na tym komputerze za pomoc
usugi SkyDrive. Gdy ta opcja jest wczona, moesz z innych urzdze logowa si przez przegldark internetow do usugi SkyDrive w chmurze i pobiera na nie pliki synchronizowane na
Twoim komputerze.

Rysunek 5.9.
Zmienianie ustawie programu SkyDrive
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Jeli nie chcesz logowa si do usugi SkyDrive za kadym razem, gdy logujesz si do systemu
Windows 8, usu zaznaczenie pola wyboru dla opcji Automatycznie uruchom usug SkyDrive,
gdy zaloguj si do systemu Windows.
Jeli z pewnych powodów chcesz zatrzyma synchronizacj swoich folderów i plików znajdujcych
si na dysku SkyDrive z usug w chmurze oraz pozostaymi urzdzeniami, kliknij przycisk Rozcz usug SkyDrive1 i zastosuj si do wywietlonych instrukcji. Jeli natomiast chcesz wysya do
Microsoftu informacje na temat ewentualnych problemów z usug SkyDrive, zaznacz pole wyboru
przy opcji Automatycznie wysyaj pliki dziennika do usugi SkyDrive po wystpieniu problemu.
Kolejne, bardzo zmylne funkcje programu znajdziesz w zakadce Wybieranie folderów. Moesz
tutaj skonfigurowa , aby tylko niektóre foldery synchronizoway si z usug SkyDrive i pozostaymi urzdzeniami. W tym celu kliknij przycisk Wybierz foldery i zastosuj si do wywietlonych
instrukcji.

Zobacz równie
x Sposób 44. „Wykorzystywanie usugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”
x Sposób 45. „Usprawnianie wspópracy usugi SkyDrive z pozostaymi folderami systemu Win-

dows 8”
x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usunitych ze SkyDrive”
SPOSÓB 48.

Korzystanie z innych usug synchronizujcych
Chcesz wypróbowa usugi konkurencyjne dla SkyDrive? S one bezpatne, wic
czemu nie? Moe akurat znajdziesz co, co przypadnie Ci do gustu.

SkyDrive nie jest jedyn opart na chmurze usug umoliwiajc synchronizacj przechowywanych plików — w rzeczywistoci jest ona nawet nieco spó niona w porównaniu z innymi tego typu
usugami. Co prawda adna z pozostaych usug nie posiada aplikacji natywnej w systemie Windows 8 (przynajmniej na razie), ale poza tym wydaj si by one tak samo dobre jak SkyDrive,
a niektóre z nich posiadaj nawet lepsze funkcje. Oto szybki przegld alternatywnych rozwiza,
wród których znalaz si równie mój faworyt.

Dysk Google
Podobnie jak SkyDrive, Dysk Google (rysunek 5.10) jest opart na chmurze usug skadowania,
która przechowuje pliki online oraz pozwala Ci synchronizowa je na rónych urzdzeniach. Ponadto analogicznie do SkyDrive jest ona instalowana na komputerze i innych urzdzeniach jako
osobny dysk.
Aby uruchomi t usug na swoim komputerze, przejd najpierw do strony https://drive.google.
com i zaloguj si na swoje konto Google. Jeli go nie posiadasz, musisz si zarejestrowa . Jednak
jeli korzystasz ju np. z usugi Dokumenty Google, to skorzystanie z Dysku Google jako usugi skadowania w chmurze nie powinno by dla Ciebie problemem.

1

Ta opcja nie jest dostpna, jeli logujesz si na komputerze Windows 8 za pomoc tego samego konta Microsoft,
które wykorzystujesz przy logowaniu do usugi SkyDrive — przyp. tum.
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Rysunek 5.10.
Interfejs Dysku Google w chmurze

Dysk Google instaluje si na Twoim komputerze jako osobny dysk i dziaa podobnie jak SkyDrive.
Jeli zalogujesz si do sieciowego interfejsu Dysku Google, znajdziesz tam nie tylko wszystkie swoje
pliki, ale równie bdziesz w stanie udostpnia je innym. Dostpna bdzie take lista uytkowników, którym udostpnie swoje pliki w przeszoci, oraz data udostpnienia tych plików.

Dropbox
Ta oparta na chmurze usuga skadowania, tworzenia kopii zapasowej i synchronizowania plików
jest dostpna ju znacznie duej ni SkyDrive i Dysk Google, a jej dostawca twierdzi, e zostaa
zainstalowana na 250 milionach rónych urzdze. Synchronizuje ona pliki w chmurze i na rónych
urzdzeniach oraz umoliwia udostpnianie folderów innym uytkownikom. Aplikacj Dropbox moesz pobra ze strony http://www.dropbox.com.

Box (dawniej Box.Net)
Jest to usuga skadowania i synchronizacji plików skierowana raczej do przedsibiorstw ni uytkowników indywidualnych, chocia Ci ostatni oczywicie równie mog z niej korzysta . Wród jej
typowo biznesowych funkcji znajduj si narzdzia administracyjne oferujce moliwoci precyzyjnego definiowania uprawnie oraz narzdzia do zarzdzania grupami. Usuga dostpna jest na
stronie http://www.box.com.
Wskazówka. Jeli chcesz, moesz korzysta z kilku tych usug jednoczenie. Ja korzystam
ze SkyDrive, Dysku Google oraz SugarSync i wszystkie one dziaaj na tym samym
komputerze bez adnych problemów.
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SugarSync
Jest to moja ulubiona usuga skadowania i synchronizacji w chmurze i jednoczenie ta, z której
korzystam najbardziej regularnie. Uwaam, e jest ona znacznie bardziej elastyczna ni SkyDrive,
Dysk Google i caa reszta.
Zamiast instalowa osobny dysk, który zmusza Ci do zmiany sposobu pracy z wasnymi folderami
i plikami, SugarSync wspópracuje bezporednio z istniejc struktur katalogów. Po zainstalowaniu aplikacji na swoim komputerze musisz po prostu wskaza foldery, które maj by synchronizowane z chmur i innymi urzdzeniami. Nastpnie naley zainstalowa t aplikacj na pozostaych urzdzeniach i równie zdecydowa , które foldery synchronizowa z chmur. Ja korzystam
z tej usugi na co dzie. Aplikacj do pobrania znajdziesz na stronie http://www.sugarsync.com.
SPOSÓB 49.

Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8
Oprócz usugi SkyDrive system Windows 8 oferuje jeszcze inne funkcje synchronizacji w chmurze. Oto sposób na synchronizacj ustawie osobistych i innych
elementów.

Jeli chcesz synchronizowa automatycznie swoje pliki w usudze SkyDrive, musisz skorzysta
z desktopowej aplikacji SkyDrive, tak jak zostao to opisane w poprzednich poradach. Ale nawet
jeli tego nie zrobisz, Windows 8 moe automatycznie synchronizowa wikszo Twoich najwaniejszych ustawie, takich jak schemat kolorów, obraz konta uytkownika, motyw pulpitu, preferencje jzykowe, niektóre ustawienia aplikacji, histori przegldarki itd.
Uwaga. Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dziaa tylko wtedy, jeli korzystasz
z konta powizanego z identyfikatorem Microsoft ID, takim jak ten z usugi Hotmail,
Windows Live czy Office 365. Moe to by równie konto utworzone dla systemu
Windows 8. Jeli nie posiadasz identyfikatora Microsoft ID i korzystasz z Windows 8
bez tego konta, Twoje ustawienia nie bd synchronizowane.
Gdy wszystko ju zostanie zsynchronizowane i bdziesz korzysta z innego urzdzenia Windows 8,
takiego jak drugi komputer czy tablet, znajdziesz tam swoje ustawienia osobiste. Ponadto, gdy
podczas pracy na którym z dodatkowych urzdze wprowadzisz zmiany w tych ustawieniach, zostan one równie zsynchronizowane na urzdzeniu pierwotnym.
Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dziaa na bazie kont uytkownika. Jeli posiadasz
wic kilka rónych kont na swoich urzdzeniach Windows 8, kade z nich bdzie synchronizowane osobno. Zaómy, e posiadasz jedno konto Windows 8 o nazwie Guru, a drugie o nazwie Arcymistrz. Kade z tych kont synchronizowane jest niezalenie. Jeli zalogujesz si na komputerze
Windows 8 na konto Guru, znajdziesz tam ustawienia charakterystyczne dla tego konta. Natomiast
jeli do logowania wykorzystasz konto Arcymistrz, zobaczysz ustawienia uytkownika Arcymistrz.
Nie jeste jednak skazany tylko na synchronizacj wszystkich ustawie dla kadego konta. Moesz atwo dostosowa , które ustawienia maj by synchronizowane na pozostaych urzdzeniach,
a które nie.
Wywoaj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajc wska nik myszy w dó i rozpoczynajc
w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przecigajc palcem od prawego brzegu ekranu w lewo). Nastpnie wybierz Ustawienia/Zmie ustawienia komputera/Synchronizacja
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ustawie (rysunek 5.11). Dalej jest ju z górki — wcz te ustawienia, które chcesz synchronizowa , a wycz te, których synchronizowa nie chcesz.

Rysunek 5.11.
Dostosowywanie synchronizacji ustawie

Uwaga. Aby wprowadza zmiany w synchronizacji ustawie, musisz by zalogowany
na konto Microsoft. Zmiany bd miay zastosowanie tylko dla tego konta. Jeli chcesz
zmieni równie ustawienia synchronizacji dla innych kont, musisz zalogowa si na nie
za pomoc odpowiadajcych im identyfikatorów Microsoft ID.
Jeli korzystasz z urzdze mobilnych, takich jak tablet czy smartfon Windows 8, i posiadasz usug
dostpu do internetu naliczajc opaty za ilo przesyanych danych lub nakadajc limity, moesz nie chcie synchronizowa swoich ustawie — jeli synchronizujesz, wysyasz i pobierasz
dane. W takim przypadku przejd do dolnej czci ekranu, w której znajdziesz sekcj Synchronizacja w przypadku pocze taryfowych (rysunek 5.11). Zmie obydwa ustawienia lub tylko jedno
z nich. Pierwsze ustawienie pozwala wyczy ca synchronizacj, gdy korzystasz z poczenia
taryfowego (takiego, w którym obowizuj limity danych). Ustawienie drugie, czyli Synchronizuj
ustawienia przez poczenia taryfowe nawet w roamingu, kontroluje synchronizacj dla pocze
roamingowych. S to poczenia obsugiwane przez innego operatora ni Twój natywny operator
sieci komórkowej. Korzystajc z nich, moesz si spodziewa wyszych opat za transmisj danych
ni normalnie.
Wybór, jakiego tu dokonasz, jest bardzo wany, poniewa opaty roamingowe mog si szybko kumulowa . Domylnie to ustawienie jest wyczone, co oznacza wstrzymanie synchronizacji przy
poczeniach roamingowych. Wczaj je tylko wtedy, gdy koniecznie musisz synchronizowa swoje
ustawienie w kadej lokalizacji i nie martwi Ci opaty.

Sposób na sposób
Masz jakie problemy z synchronizacj ustawie swojego konta na rónych urzdzeniach? Istnieje
wiele elementów, które mog powodowa problemy, w tym kwestie ustawie serwera proxy czy
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kopoty z poczeniem. Na pocztek jednak powiniene sprawdzi , czy faktycznie utworzye konto
Microsoft, poniewa moge przypadkowo zamiast niego utworzy konto lokalne, które nie umoliwia synchronizacji. W tym celu wybierz Ustawienia/Zmie ustawienia komputera/Uytkownicy.
Po prawej stronie ekranu na górze wywietlone jest Twoje aktualne konto. Pod nazw konta znajdziesz informacj, czy jest to konto lokalne, czy te konto Microsoft. Konta lokalne nie umoliwiaj
synchronizacji, wic jeli z takiego korzystasz, w tym ley problem. Aby utworzy konto Microsoft,
kliknij Przecz na konto Microsoft i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.
Jeeli korzystasz jednak z konta Microsoft, prawdopodobnie ciko bdzie wyledzi przyczyn
Twoich problemów z synchronizacj. Oto proste rozwizanie: pobierz aplikacj Microsoft Accounts
Troubleshooter (http://bit.ly/VY5pre), która suy do rozwizywania problemów z kontami Microsoft. Uruchom t aplikacj i postpuj wedug wskazówek podawanych w trakcie wyszukiwania
problemów.

Zobacz równie
x Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizujcego konta w systemie Windows 8”
x Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8”
SPOSÓB 50.

Tworzenie niesynchronizujcego konta
w systemie Windows 8
Nie jeste fanem usug w chmurze i synchronizacji? aden problem. Utwórz konto,
które funkcjonuje samodzielnie i niczego nie synchronizuje.

Nie podoba Ci si pomys zsynchronizowanych ustawie, które wszdzie za Tob podaj, lub po
prostu nie jeste zwolennikiem korzystania z konta Microsoft w systemie Windows 8? W rzeczywistoci nie potrzebujesz takiego konta. Zamiast tego moesz skorzysta z konta lokalnego, które nie
jest powizane z adnymi usugami Microsoftu i nie przeprowadza adnych synchronizacji.
Wywoaj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajc wska nik myszy w dó i rozpoczynajc
w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przecigajc palcem od prawego
brzegu ekranu w lewo). Nastpnie wybierz Ustawienia/Zmie ustawienia komputera/Uytkownicy.
Kliknij umieszczon w dolnej czci ekranu opcj Dodaj uytkownika. W kolejnym ekranie wybierz
widoczn na samym dole opcj Zaloguj si bez uycia konta Microsoft, a nastpnie kliknij wywietlony równie u dou ekranu przycisk Konto lokalne. Wypenij wymagane informacje — i gotowe.

Zobacz równie
x Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8”
x Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8”
SPOSÓB 51.

Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji
w systemie Windows 8
Windows 8 oferuje jasne opcje w kwestii synchronizacji osobistych preferencji na
rónych urzdzeniach. Oto sposób wykorzystania Edytora lokalnych zasad grupy
do jeszcze bardziej precyzyjnego ich skonfigurowania.
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Jak pewnie zauwaye w trakcie lektury poprzednich porad, do atwo jest skonfigurowa opcje
synchronizacji ustawie na kilku komputerach i tabletach. Biorc jednak pod uwag, e czytasz t
ksik, prostota Ci nie zadowala — szukasz czego wicej, jeli chodzi o synchronizacj.
Wanie tutaj do gry wchodzi Edytor lokalnych zasad grupy. Daje Ci on wiksz kontrol nad sposobem, w jaki komputery i tablety z systemem Windows 8 przeprowadzaj synchronizacj.
Zasadniczo Edytor lokalnych zasad grupy pozwala wyczy synchronizacj dla okrelonych funkcji
systemu Windows 8 — a nawet wyczy te funkcje cakowicie. Wic nawet jeli jaki uytkownik
spróbuje zmieni opcje synchronizacji ustawie w sposób opisany w poprzedniej poradzie, nie bdzie móg tego zrobi . Moesz skorzysta z tej moliwoci, jeli na przykad martwisz si, e kto
zmieni ustawienia na innym komputerze lub tablecie, i nie chcesz do tego dopuci .
Najpierw zaloguj si w systemie jako administrator. Teraz musisz uruchomi Edytor lokalnych zasad grupy: wcinij klawisze Windows+C i na wywietlonym pasku bocznym wybierz opcj Wyszukiwanie. Zaznacz Aplikacje jako obszar wyszukiwania i wpisz gpedit.msc.
Kliknij wywietlon po lewej stronie ekranu ikon aplikacji, a uruchomiony zostanie Edytor lokalnych zasad grupy. Przejd do opcji Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Skadniki
systemu Windows i przewi w dó a do pozycji Synchronizuj ustawienia (rysunek 5.12). Gdy j
klikniesz, po prawej stronie okna wywietlone zostan ustawienia, które moesz modyfikowa .

Rysunek 5.12.
Nawigowanie do pozycji Synchronizuj ustawienia w Edytorze lokalnych zasad grupy

Zwró uwag, e wikszo z dostpnych tutaj opcji odpowiada tym opisanym w poprzedniej poradzie. Kliknij dowolne ustawienie, które chcesz wyczy . W tej poradzie jako przykad wykorzystamy opcj Nie synchronizuj ustawie aplikacji (rysunek 5.13). Upewnij si, e na dole okna
wybrana zostaa zakadka Rozszerzony. Moesz w niej znale opis wybranej opcji, jej funkcj oraz
przeczyta o moliwociach jej dostosowania.
Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy dane ustawienie, a wywietlone zostanie okno z trzema dostpnymi opcjami: Nie skonfigurowano, Wczone oraz Wyczone (rysunek 5.14). Opcja Nie
skonfigurowano oznacza, e dane ustawienie nie byo jeszcze modyfikowane za pomoc Edytora
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Rysunek 5.13.
Zasiganie informacji na temat opcji Nie synchronizuj ustawie aplikacji

Rysunek 5.14.
Trzy opcje zmiany sposobu synchronizacji w Edytorze lokalnych zasad grupy

lokalnych zasad grupy, moesz to wic pomin . Zostaj Ci dwie moliwoci — Wczone lub Wyczone. Teraz musisz przestawi si na nieco odmienn logik. Jeli wybierzesz opcj Wczone,
wyczysz moliwo synchronizacji ustawie aplikacji dla wszystkich uytkowników danego komputera lub tabletu z systemem Windows 8. Oznacza to, e jeli jaki uytkownik przejdzie do stan-
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dardowych opcji synchronizacji ustawie, nie bdzie w stanie wczy synchronizacji ustawie aplikacji dla urzdze Windows 8.
Jeli chcesz wyczy synchronizacj, wybierz opcj Wczone. Moesz równie wybra Wyczone, ale to w zasadzie nic nie zmienia, jeli to ustawienie nie zostao wczeniej aktywowane. Domyln opcj jest Nie skonfigurowano, wic pozycj Wyczone musisz wybra tylko w sytuacji,
jeli poprzednio wczye dane ustawienie.
Po klikniciu przycisku Zastosuj synchronizacja zostanie wyczona. Przejrzyj wszystkie dostpne
ustawienia dla pozycji Synchronizuj ustawienia i zdecyduj, które chcesz wczy , a które wyczy .
Zwró uwag, e dostpna jest tutaj pewna kompleksowa opcja — Nie synchronizuj. Wycza ona
cakowicie wszystkie aspekty synchronizacji w systemie Windows 8.
Uwaga. Te ustawienia nie maj wpywu na dziaanie usugi SkyDrive — funkcjonuje ona
niezalenie od pozostaych konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8. Nawet
jeli cakowicie wyczysz synchronizacj Windows 8, usuga SkyDrive nadal bdzie
wykonywaa swoje zadania.

Zobacz równie
x Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8”
x Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizujcego konta w systemie Windows 8”
SPOSÓB 52.

Obsuga aplikacji Kontakty
Aplikacja Kontakty Windows 8 stanowi centrum dowodzenia dla sieci spoecznociowych w tym systemie operacyjnym. Oto sposób na pene wykorzystanie jej
moliwoci.

Jeli jeste uytkownikiem mediów spoecznociowych, nie ma wtpliwoci, e docenisz jedn z najwikszych zalet Systemu Windows 8, a mianowicie jego wbudowan aplikacj Kontakty. Pobiera
ona informacje ze wszystkich Twoich portali spoecznociowych (takich jak Facebook, LinkedIn
czy Twitter) i wywietla je w pojedynczej lokalizacji. Nie musisz wic sprawdza poszczególnych
serwisów jeden po drugim — wystarczy skorzysta z aplikacji Kontakty. Ponadto aplikacja ta wykonuje wszystkie wspomniane czynnoci automatycznie: nie musisz logowa si do kadego portalu spoecznociowego osobno. Wszystkie informacje s Ci dostarczane bezporednio.
W wikszoci aspektów aplikacja Kontakty jest prosta w obsudze. Uruchom j i wybierz jedn
z trzech dostpnych opcji:
Kontakty
Lista wszystkich Twoich kontaktów. Kliknij dowolny z nich, aby uzyska wicej informacji na
temat wybranego uytkownika, w tym przesa mu wiadomo e-mail, zobaczy jego profile
w rónych serwisach oraz zmapowa jego adres, tak jak wida to na rysunku 5.15.
Co nowego
Ta opcja wywietla aktualizacje ze wszystkich Twoich portali spoecznociowych.
Ja
Informacje na Twój temat, w tym Twoje posty, wysane do Ciebie powiadomienia itd.
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Rysunek 5.15.
Uzyskiwanie informacji na temat wybranego kontaktu w aplikacji Kontakty

Wyglda do prosto i wydaje si, e s to wszystkie moliwoci aplikacji Kontakty. Istnieje jednak
kilka zakamarków i ukrytych funkcji, które potencjalnie s warte zbadania.
Zacznijmy od czego prostego: co zrobi , jeli pojawi si nowy serwis spoecznociowy, który zechcesz doda ? Na pozór wydaje si, e nie ma takiej moliwoci, jednak w rzeczywistoci ukrywa
si ona w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij widoczn tam opcj Poczono z, a pojawi si lista
Twoich kont, pod któr dostpny bdzie link Dodaj konto. Kliknij ten link, eby wywietli zestawienie wszystkich dostpnych serwisów spoecznociowych (rysunek 5.16). Wybierz serwis, z którym
chcesz si poczy , i kliknij go. W kolejnym oknie kliknij przycisk Pocz, a nastpnie skojarz
swoje konto Microsoft z kontem na wybranym portalu spoecznociowym, co umoliwi komunikacj midzy tymi dwoma kontami.

Rysunek 5.16.
Dodawanie konta nowego serwisu spoecznociowego w aplikacji Kontakty
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Wskazówka. Aplikacja Kontakty wspópracuje równie z aplikacj Poczta. Wysyajc
wiadomo e-mail za pomoc programu Poczta, bdziesz mia dostp do wszystkich
kontaktów z Twoich portali spoecznociowych.
Prawdopodobnie lista Twoich kontaktów bdzie na tyle obszerna, e nie bdziesz chcia traci
czasu na przeszukiwanie aplikacji Kontakty w celu znalezienia tego waciwego. Jest na to szybszy sposób: wywietl pasek boczny i wybierz opcj Wyszukiwanie, a bdziesz móg znale konkretn osob.
Czasem bdziesz mia pewnie wraenie, e korzystajc z aplikacji Kontakty, zabrne w lepy zauek i nie wiesz, jak wróci do gównego okna. Przykadowo, jeli w wyniku przeprowadzenia wyszukiwania wywietlona zostanie lista kontaktów, z których nie zechcesz skorzysta , moe si wydawa , e nie ma ju powrotu do gównego ekranu aplikacji.
Oto ukryta opcja nawigacyjna: kliknij prawym przyciskiem myszy lub (w przypadku ekranu dotykowego) przecignij palcem w gór od dolnego brzegu ekranu. Na wywietlonym w ten sposób
dolnym pasku pojawi si ikona Strona gówna, która umoliwi Ci powrót do gównego okna aplikacji Kontakty.
Dla niektórych (ale tylko niektórych) kont moesz dostosowa sposób funkcjonowania w systemie
Windows 8, np. czstotliwo sprawdzania aktualizacji i nowej zawartoci oraz okres przechowywania pobranej zawartoci.
W tym celu kliknij widoczn w prawym górnym rogu ekranu opcj Poczono z, aby wywietli list swoich kont. Nastpnie kliknij konto, dla którego chcesz zmodyfikowa ustawienia. W chwili
gdy pisz t porad, portale Facebook, Twitter oraz LinkedIn nie umoliwiaj personalizacji opcji
systemu Windows 8. Moesz zalogowa si przez przegldark i tam skonfigurowa ustawienia,
cho nie bd to ustawienia dotyczce Windows 8. W przypadku kont Microsoft i Google moesz
wprowadzi pewne modyfikacje z poziomu aplikacji Kontakty, ale bd one ograniczone do takich
kwestii, jak czstotliwo sprawdzania zawartoci (rysunek 5.17). Dostpne opcje mog jednak
zmienia si z czasem.

Rysunek 5.17.
Opcje synchronizacji dla konta Microsoft
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SPOSÓB 53.

Udostpnianie i inne podobne funkcje
w systemie Windows 8
Funkcja udostpniania jest nieodcznym elementem DNA systemu Windows 8,
ale nie jest oczywiste, jak z niej korzysta . Oto sposób.

Obsuga serwisów spoecznociowych w Windows 8 róni si od obsugi starszych wersji tej platformy. Nie tylko dlatego, e aplikacja przeznaczona do tych zada jest bezporednio zintegrowana
z systemem, ale równie dlatego, i funkcja udostpniania elementów innym uytkownikom jest
równie czci tego systemu operacyjnego. Przykadowo, jeli planujesz zakup jakiego albumu
z muzyk, moesz udostpni go innym uytkownikom, z którymi jeste poczony za pomoc portali spoecznociowych.
Na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, jak to zrobi , ale kiedy ju zapoznasz si z t opcj, bdziesz robi to praktycznie bez adnego problemu. Udostpnianie dziaa tylko w aplikacjach natywnych Windows 8 i nie jest dostpne dla aplikacji desktopowych. Gdy natrafisz na co, czym
chciaby podzieli si z innymi, wywietl pasek boczny, przesuwajc wska nik myszy z prawego
górnego rogu ekranu w dó (a w przypadku ekranów dotykowych przesu palcem od prawego brzegu ekranu w lewo). Nastpnie kliknij opcj Udostpnianie (druga od góry). Bdziesz móg wtedy
udostpni wybran tre za pomoc e-maila lub aplikacji Kontakty — aplikacji obsugujcej serwisy spoecznociowe. Udostpnianie za pomoc e-maila jest do atwe. Po prostu kliknij ikon
Poczta i postpuj zgodnie z instrukcjami.
Aby udostpni dan muzyk za pomoc portali spoecznociowych, kliknij ikon Kontakty, a po
prawej stronie ekranu zostanie wywietlony panel prezentujcy zawarto , któr chcesz udostpni . Na górze wywietlone bd serwisy, z którymi jeste poczony. Wybierz ten, na którym chcesz
udostpni album (rysunek 5.18), i ewentualnie wpisz tre wiadomoci, jeli chcesz jak doczy . Na koniec kliknij ikon Wylij widoczn w prawym górnym rogu panelu — i gotowe.

Rysunek 5.18.
Udostpnianie muzyki za pomoc Facebooka
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Uwaga. Chocia w ten sposób moesz udostpnia wiele rzeczy, to s równie inne treci,
których udostpni nie bdziesz w stanie. Funkcja udostpniania musi by wbudowana
bezporednio w aplikacj natywn Windows 8, a nie wszystkie z tych aplikacji j
posiadaj. A nawet jeli dana aplikacja tak funkcj posiada, to mog istnie take
pewne ograniczenia natury prawnej lub innej, które dotycz tego, jakie rzeczy mog
lub nie mog by udostpniane.
W jaki sposób si zorientowa, co mona udostpnia, a czego nie? Jedyny sposób to
przestrzega opisanych tutaj instrukcji dotyczcych udostpniania, a jeli otrzymasz
komunikat, e nie mona udostpni jakiej treci… oznacza to, i dana aplikacja nie
oferuje udostpniania.

SPOSÓB 54.

Inne aplikacje do obsugi sieci spoecznociowych
Aplikacja Kontakty to dobry pocztek, jeli chodzi o korzystanie z serwisów spoecznociowych w systemie Windows 8. Istnieje jednak wiele innych aplikacji,
z których moesz skorzysta , zarówno natywnych dla Windows 8, jak i desktopowych. Oto najlepsze z nich.

Wbudowana w system Windows 8 aplikacja Kontakty sprawdza si bardzo dobrze, ale istnieje
jeszcze wiele innych, przeznaczonych dla portali spoecznociowych aplikacji, które by moe zechcesz wypróbowa . Oto kilka z moich ulubionych — jedne natywne dla Windows 8, inne nie.

Tweetro
Jest to natywna aplikacja systemu Windows 8, wic moesz znale j w sklepie Windows 8, wyszukujc po nazwie. Jest ona zorientowana na Twittera i pokazuje o czasu Twittera, co uatwia
udostpnianie zdj za pomoc tego serwisu, pokazuje wszystkie wzmianki o Tobie w serwisie itd.
To idealny wybór dla Twitteroholików, którzy poszukuj aplikacji natywnej Windows 8.

Rowi
Kolejna aplikacja natywna zorientowana na Twittera. Zostaa ona opracowana specjalnie dla tabletów i ekranów dotykowych, wic jeli korzystasz z takiego urzdzenia, jest to dobry wybór. Znajdziesz j w sklepie Windows 8.

MetroTwit
Ta aplikacja natywna Windows 8 przeznaczona dla Twittera równie dziaa najlepiej na tabletach
i ekranach dotykowych. Charakteryzuje si bardzo prostym, czystym interfejsem.

TweetDeck
Jest to moja ulubiona aplikacja desktopowa dla Twittera oferujca ogromn liczb zaawansowanych funkcji uytkownika. Najbardziej podoba mi si w niej to, e z pojedynczego miejsca mona
publikowa aktualizacje nie tylko na Twitterze, ale równie w serwisach LinkedIn czy Facebook.
Korzystam z niej na co dzie, a przy tym jest bezpatna. Mona j pobra ze strony http://www.
tweetdeck.com.
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odwracanie zaznaczenia, 104
rozmiar ikon, 102
ukryte pliki, 103
wczanie okienek, 101

F
filmy, 174
folder
Aplikacje, 40
Autostart, 15
Biblioteka, 67, 172
Desktop, 142
Dzienniki aplikacji i usug, 135
Group1, 73
Komputer, 41, 82
Pliki, 67
Programs, 45
Quick Launch, 79
Sie , 83
SkyDrive, 144, 145
TrybBoski, 77
WinX, 79
format RAW, 184
funkcja
Historia plików, 129, 146
SLAT, 34
Snap, 47, 79
synchronizacji, 152
Szybkie uruchamianie, 20, 21
Wyszukiwanie, 55
funkcje Hyper-V, 35

G
geotagi, 182
gesty, 124
grupowanie kafelków, 52
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H
harmonogram konserwacji, 106
High Definition Audio, 186
historia
plików, 126, 131, 146
uytkowania aplikacji, 62

I
identyfikator
PID, 61
programowy, 98
ikony
kafelków, 42
nawigacyjne, 81–83
informacje
o aplikacjach, 62
o kontaktach, 158
o usugach, 17, 18
o zdarzeniach, 137
instalacja systemu, 25–33
interfejs
Dysku Google, 151
Menedera zada, 116

K
kafelek Komputer, 41
kafelki
aplikacji, 43
dynamiczne, 53
klucz
Command, 97, 99, 100
CommandPrompt, 97
CopyTo, 96
don’t load, 90
MoveTo, 96
Personalization, 10
produktu, 26
runas, 99
shellex, 96
kolekcja zdj , 165
komputery Mac, 23
konfiguracja
aplikacji Zdjcia, 168
BIOS-u, 14
Historii plików, 129
Przegldarki fotografii, 164
SkyDrive, 149
synchronizacji, 152, 154
systemu, 78
systemu d wikowego, 186
wyszukiwania, 57
konserwacja systemu, 105
konsola Xbox 360, 174
konto lokalne, 154
konwersja muzyki, 186
kopie zapasowe, 126
kopiowanie plików, 129

L
liczniki, 113
limit danych, 54
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lista
aplikacji, 51
ikon, 82
kontaktów, 159

M
maszyna wirtualna, VM, 24, 34
meneder
funkcji Hyper-V, 34
programu VirtualBox, 33
przecznika wirtualnego, 36
zada, 16, 58, 61
historia aplikacji, 118
monitorowanie uycia procesora, 119
priorytety, 120
procesy, 116
uycie CPU, 120
uytkownicy, 119
wydajno , 115, 117
menu
kontekstowe, 61, 95
Kopiuj do folderu, 95
Otwórz za pomoc, 97
Przenie do folderu, 95
Uruchom wiersz polecenia, 99
Wylij do, 96
Start, 69, 76, 95
Szybkie linki, 73
metadane
pliku, 184
w pliku zdjcia, 180
metody migracji systemu, 25
Microsoft Office, 137
monitor
niezawodnoci, 110
wydajnoci, 113
zasobów, 108
monitorowanie uycia procesora, 119
motyw, 52

okno
Otwieranie, 89
Ustawienia ikon pulpitu, 84
waciwoci aplikacji, 64
Waciwoci zdarzenia, 137
opcja
Awatar, 65
Dodaj liczniki, 113
Kopiuj do folderu, 95
Kopiuj do schowka, 111
Odzyskiwanie, 133
Otwórz za pomoc, 97
Paski narzdzi, 76
Poka narzdzia administracyjne,
106
Poczono z, 158
Przenie do folderu, 95
Przywró do, 132
Rozdzielczo ekranu, 84
Udostpnianie, 160
Uruchom wiersz polecenia, 99
Urzdzenia do nagrywania, 187
Wyczy histori, 67
Wylij do, 96
Zmie awatar, 65
Zmie ustawienia konserwacji, 106
opcje
aplikacji, 51, 60
aplikacji Kontakty, 157
komendy recimg, 24
programu SkyDrive, 149
programu Start8, 70
synchronizacji, 156, 159
wyszukiwania, 55
zasilania, 20
opis usugi, 18, 94
opó nienie bootowania, 14
ostrzeenia, 111, 137
otwieranie Wiersza polecenia, 98

P
N
nagrywanie
pyt DVD, 176
z pyt winylowych, 188
narzdzia administracyjne, 106
narzdzie setup, 14
nazwy kanoniczne apletów, 92

O
obraz konta uytkownika, 67
obsuga
ekranów dotykowych, 125
High Definition Audio, 185
serwisów spoecznociowych, 160
obszar powiadomie, 87
odpinanie kafelka, 43
odwieanie systemu, 22
odtwarzanie filmów, 175
odwracanie zaznaczenia, 104
odzyskiwanie
plików, 126, 130
plików z dysku SkyDrive, 146
okienko podgldu, 101

pakiet
Microsoft Camera Codec Pack, 185
Podstawowe programy Windows,
176, 177
pakiet biurowy
Apache OpenOffice, 138
Dokumenty Google, 138
LibreOffice, 138
Microsoft Office, 137
Microsoft Office Web Apps, 138
Zoho Office, 138
panel sterowania, 77, 83, 90
pasek
Szybkie uruchamianie, 74
z kropkami, 81
zada, 76, 94
platforma XMP, 180
plik
cmd.exe, 97, 144
mklink.exe, 144
pliki
.cpl, 91
.exe, 39
.gif, 164
.iso, 25
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.mp3, 186
.raw, 184, 185
.reg, 100
graficzne, 65, 163
muzyczne, 163
obrazu, 25
uytkownika, 82
wideo, 172
zapasowe, 128
podfoldery, 135
podgld zdarze, 134, 137
pokaz slajdów, 171
polecenie
cd, 99
gpedit.msc, 10, 91
perfmon, 110
recimg, 23, 24
regedit, 10, 18, 90, 99
services.msc, 18
poczenia katalogów, 144
poprawianie wydajnoci, 115
priorytet bazowy, 120
priorytety procesów, 121
proces, 18
profile mediów, 174
program Zarzdzanie komputerem, 18
programy uruchamiane automatycznie, 18
przechwytywanie zdj , 166
przecignij i upu , 48, 80
przecznik wirtualny, 36
przycisk Start, 69–72
przypinanie
folderu, 40
komputera, 47
przyspieszanie uruchamiania, 14–23
przystawka Usugi, 18
przywracanie
Menu Start, 69
paska Szybkie uruchamianie, 74
pulpit, 69
folder TrybBoski, 78
ikony nawigacyjne, 81
Menu Start, 75
punkt odwieania, 22

R
resetowanie systemu, 21
rozdzielczo ekranu, 84
rozmiar
dysku wirtualnego, 31
elementów pulpitu, 85
paska zada, 95
tekstu, 87
rozszerzenie powoki, shell extension, 96

S
skanowanie dokumentów, 149
skrót do folderu Komputer, 41
skróty klawiaturowe, 122, 124
sprawdzanie pamici, 107
SugarSync, 152
synchronizacja
ustawie, 152–157
folderów, 143
system d wikowy, 185
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system operacyjny
Linux, 37
Mac OS X, 27
szybkie uruchamianie
systemu, 20
aplikacji, 39
cieka d wikowa, 179
ledzenie
uycia CPU, 120
uytkowania aplikacji, 58
wydajnoci, 109, 110

T
tablet
dostosowywanie pulpitu, 84
tagi, 181, 183
translacja adresów drugiego poziomu, 34
tworzenie
awatara, 65, 175
filmów, 176
folderu aplikacji, 39
grup kafelków, 52
klucza Rejestru, 99
kopii zapasowych, 126
maszyny wirtualnej, 25, 34, 35
niesynchronizujcego konta, 154
przecznika wirtualnego, 37
punktu odwieania, 22
skrótu, 41
wirtualnego dysku, 31
typ danych DWORD
NoChangingLockScreen, 12
NoLockScreen, 10
NoTrayItemsDisplay, 87

V
VM, virtual machine, 24

W
wbudowane Menu Start, 72
wersja testowa Windows 8, 24
wersje Internet Explorera, 60
wiersz polecenia, 96
wirtualny dysk twardy, 31, 32
waciwoci usugi, 19
wczanie Historii plików, 127
wstka Eksploratora plików, 98
wybieranie
ikony, 42
tagów, 183
wydajno systemu, 105, 115
wyczanie
apletów, 93
ekranu blokowania, 9, 11, 14
programów, 15, 16
synchronizacji, 157
usug, 18, 20
wymagania Hyper-V, 34
wyszukiwanie, 55–57, 172, 184
wywietlanie
aplikacji, 44
ekranu blokowania, 9
filmów, 174
informacji, 54
narzdzi administracyjnych, 106
ukrytych folderów, 73
ukrytych plików, 103
zdj z Facebooka, 166

U

X

udostpnianie, 160
notesów, 148
plików i folderów, 64
ukrywanie
apletów, 90–93
ikon, 87, 88
uruchamianie aplikacji ssiadujco, 79
uruchamianie
maszyny wirtualnej, 34, 37
Menedera zada, 16, 115
systemu
konfiguracja BIOS-u, 14
na komputerach Mac, 23
na platformie Hyper-V, 33, 37
Szybkie uruchamianie, 20
wyczanie programów, 15–17
wyczanie usug, 18, 20
usuga, 18
usuga skadowania
Box, 151
Dropbox, 151
Dysk Google, 150
SkyDrive, 127, 139–147, 150, 170
SugarSync, 152
usugi synchronizujce, 150
ustawienia ikon, 84
usuwanie lokalizacji folderu, 89

XMP, Extensible Metadata Platform, 180

Z
zakadka
Dostosowywanie, 64
Historia aplikacji, 62, 118
Pami Monitora zasobów, 110
Procesy, 116
Udostpnianie, 64
Uruchamianie, 16
Uytkownicy, 119
Wydajno , 117
zasady grupy, 10, 94, 155
zatrzymywanie
aplikacji, 17, 18
usug, 19
zdarzenia
krytyczne, 111
systemowe, 137
zdjcia, 163, 172, 184
zmiana
motywu, 52
obrazu konta uytkownika, 65
priorytetu, 121
rozdzielczoci ekranu, 85
rozmiaru elementów pulpitu, 86
rozmiaru ikon, 102
rozmiaru okna, 49
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