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Poznaj wszystkie mo¿liwoœci systemu Windows 7

• W pe³ni wykorzystuj potencja³ Windows 7
• Sprawnie zarz¹dzaj sprzêtem za pomoc¹ nowych narzêdzi
• Wygodnie personalizuj system

Jeœli uwa¿asz, ¿e programy z rodziny Windows s¹ zwykle proste w obs³udze,
a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnoœci¹ masz racjê. W tak 
postawionej tezie tkwi¹ jednak dwie niedoskona³oœci. Po pierwsze Windows 7 nie tylko 
poprawia dotychczasowe niedoci¹gniêcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg 
nowoœci. Po drugie mo¿esz utkn¹æ nad rozwi¹zaniem jakiegoœ problemu, a wówczas 
niezbêdn¹ i najszybsz¹ pomoc znajdziesz w³aœnie w tej ksi¹¿ce. Jej zawartoœæ i uk³ad 
treœci, a tak¿e sposób przekazywania informacji sprawiaj¹, ¿e jest to niezast¹piony 
podrêcznik, wspomagaj¹cy samodzielne uczenie siê przez eksperymentowanie.

Ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Biblia” to wyczerpuj¹cy poradnik, napisany przez eksperta
z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat mo¿liwoœci tego 
systemu, a tak¿e najlepsze sposoby rozwi¹zywania problemów podczas jego u¿ytkowania. 
Dziêki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz siê 
konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ plikami, korzystaæ z metadanych i tworzyæ bezpieczn¹ 
sieæ domow¹.

Dowiesz siê, w jaki sposób uzyskaæ szybki dostêp do programów za pomoc¹ nowych 
list wyboru oraz jak synchronizowaæ urz¹dzenia sprzêtowe i poprawiaæ wydajnoœæ 
pracy komputera.

• Obs³uga systemu
• Wspó³dzia³anie i zabezpieczanie za pomoc¹ kont u¿ytkownika
• Kontrola rodzicielska
• System pomocy i rozwi¹zywanie problemów
• Blokowanie w³amañ za pomoc¹ zapory
• Zwalczanie z³oœliwego oprogramowania
• Automatyczne aktualizacje
• Programy i akcesoria — instalacja i u¿ytkowanie
• Internet i multimedia
• Zarz¹dzanie plikami i folderami
• Poprawianie wydajnoœci

Wszystko, co trzeba i warto wiedzieæ o nowym systemie Windows 7!
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Rozdzia� 10.
Personalizowanie
�rodowiska pracy

W tym rozdziale:

� Personalizowanie ekranu, myszy i klawiatury

� Dostosowywanie menu Start

� Personalizowanie paska zada�

� U�ywanie paska bocznego i gad�etów

Pulpit systemu Windows jest naszym miejscem pracy albo miejscem zabawy, zale�nie
od tego, w jaki sposób wykorzystujemy nasz komputer. Najwa�niejsze jest jednak to,
�e pulpit systemu Windows jest bardzo podobny do pulpitu naszego biurka. To w�a�nie
na nim trzymamy wszystkie aktualnie u�ywane rzeczy, czyli wszystkie rzeczy otwarte.
W podobny sposób mo�na porówna	 twardy dysk i foldery do szafy z segregatorami.
To w�a�nie w nich przechowywane s� rzeczy, których by	 mo�e potrzebowa	 b�dziemy
w przysz�o�ci.

Ka�dy z pewno�ci� lubi przystosowywa	 swoje biurko do swoich osobistych potrzeb.
Ustawienia zadowalaj�ce jedn� osob� mog� by	 nie do zaakceptowania dla innej. Wygl�d
i zachowanie pulpitu systemu Windows 7 równie� nie s� odgórnie zdefiniowane. Mo�emy
w dowolny sposób personalizowa	 pulpit tak, �eby wygl�da� i dzia�a� zgodnie z naszymi
oczekiwaniami. I temu w�a�nie po�wi�cimy ca�y rozdzia�.

Wi�kszo�	 z opisywanych tutaj opcji dotyczy wy��cznie konta aktualnie zalogowanego
u�ytkownika. Oznacza to, �e wszystkie zmiany, jakie wprowadzimy na pulpicie, obowi�-
zywa	 b�d� wy��cznie na naszym koncie (zak�adam, �e ka�dy jest zalogowany na swoje
w�asne konto). W ten sposób wszyscy mog� mie	 swój ulubiony wygl�d pulpitu i tym
samym nie przeszkadza	 innym u�ytkownikom komputera.
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U�ywanie strony personalizacji
Wiele opcji pozwalaj�cych na personalizowanie wygl�du i zachowania systemu Win-
dows 7 zosta�o zgromadzonych na stronie personalizacji przedstawionej na rysunku 10.1.
Jak ju� zd��yli�my si� przyzwyczai	, w systemie Windows 7 istnieje kilka sposobów
pozwalaj�cych na otwarcie strony personalizacji. Mo�na zatem wybra	 sposób najwy-
godniejszy dla nas w danym momencie.

� Klikn�	 prawym przyciskiem myszy pulpit i wybra	 z menu kontekstowego
pozycj� Personalizuj.

� Nacisn�	 klawisz ( ), wpisa	 pers i klikn�	 ikon� Personalizacja.

� W oknie Wprowadzenie klikn�	 dwukrotnie ikon� Personalizuj system Windows.

� Klikn�	 przycisk Start i wybra	 z menu pozycj� Panel sterowania/Wygl�d
i personalizacja/Personalizacja.

Rysunek 10.1. Strona personalizacji

W kolejnych punktach sprawdzimy, jak mo�na u�y	 ró�nych opcji dost�pnych na tej
stronie i dostosowa	 za ich pomoc� wygl�d oraz zachowanie systemu Windows 7.
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Wybieranie kompozycji

Kompozycj� nazywany jest zbiór ustawie� okre�laj�cy wygl�d elementów wy�wietlanych
na ekranie. Na przyk�ad na rysunku 10.2 zobaczy	 mo�na pulpit systemu Windows 7 po
w��czeniu kompozycji o nazwie Windows 7. Z kolei na rysunku 10.3 widoczny jest ten
sam pulpit po w��czeniu kompozycji Klasyczny Windows, przez co system wygl�da podob-
nie do systemów Windows 98 lub Windows XP.

Rysunek 10.2. Kompozycja Windows 7

Aby wybra	 kompozycj�, nale�y otworzy	 okno personalizacji w panelu sterowania.
Zobaczymy wtedy zbiór dost�pnych kompozycji. Dobr� metod� personalizowania ekranu
jest wybranie kompozycji wygl�daj�cej podobnie do naszego wymarzonego wygl�du pul-
pitu. Oczywi�cie mo�emy te� tworzy	 swoje w�asne kompozycje, ale na pocz�tek wybra-
nie przypadaj�cej nam do gustu kompozycji b�dzie ca�kowicie wystarczaj�ce.

Je�li chcemy wypróbowa	 okre�lon� kompozycj�, nale�y klikn�	 jej przycisk — zosta-
nie ona na�o�ona na pulpit; je�eli stwierdzimy, �e si� nam nie podoba, to mo�na od razu
wybra	 inn�.

Kompozycje korzystaj�ce z funkcji Aero wyró�niane s� przezroczystym kwadracikiem
umieszczanym w dolnym lewym rogu ich ikon.
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Przezroczysto�� a wydajno�� komputera

W czasie wybierania schematu kolorów mo�emy zobaczy� komunikat informuj�cy o tym, �e przezro-
czysto�� b�dzie wp�ywa� na wydajno�� pracy komputera. Stosowanie przezroczysto�ci w interfej-
sie u�ytkownika wymaga przeprowadzenia ogromnej ilo�ci oblicze� matematycznych. Je�eli kompu-
ter nie ma wystarczaj�cej mocy obliczeniowej do natychmiastowego wykonania takich oblicze�,
to po w��czeniu przezroczysto�ci mo�emy zauwa�y� zmniejszenie ogólnej wydajno�ci pracy kompu-
tera. Nie powinno to jednak stanowi� problemu w nowych komputerach, tworzonych z my�l� o pracy
pod kontrol� systemu Windows 7.

Rysunek 10.3. Kompozycja Klasyczny Windows

Nic nie stoi na przeszkodzie, �eby wypróbowa	 dowoln� liczb� kompozycji. Je�eli mamy
zamiar nieco pozmienia	 ustawienia kompozycji, to mo�na te� klikn�	 przycisk Zapisz
kompozycj� i wpisa	 w oknie jej now� nazw�.

Mo�emy utworzy� dowoln� liczb� w�asnych kompozycji. Musimy tylko pami�ta� o tym,
�eby przy zapisywaniu nadawa� im opisowe nazwy
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Dok�adne wymagania interfejsu Aero

Chc�c korzysta� z interfejsu Aero, musimy wyposa�y� komputer w kart� graficzn� zgodn� ze stan-
dardem DirectX 9, obs�uguj�c� model sterowników WDDM, 32-bitow� g��bi� kolorów oraz techno-
logi� Pixel Shader 2.0. Karta graficzna musi by� wyposa�ona w przynajmniej 64 MB pami�ci,
cho� zalecane jest przynajmniej 256 MB, szczególnie do obs�ugi wi�kszych rozdzielczo�ci.

Wiele nowych kart graficznych spe�nia te wymagania, ale niestety wbudowane uk�ady graficzne
cz�sto nie s� w stanie im podo�a�. Je�eli kto� chcia�by kupi� sobie kart� graficzn� pozwalaj�c�
na uzyskanie wszystkich graficznych bajerów, to powinien zainteresowa� si� kart� zgodn� z sys-
temem Windows 7. Oczywi�cie trzeba te� dopasowa� kart� do z��cza dost�pnego w komputerze.
Je�eli nie wiemy, jakie z��cza s� dost�pne na naszej p�ycie g�ównej lub nie chcemy samodzielnie
montowa� urz�dze�, to najlepiej b�dzie zleci� te prace specjalistom. Wystarczy im powiedzie�,
�e chcemy unowocze�ni� kart� graficzn� tak, �eby obs�ugiwa�a wszystkie funkcje systemu Win-
dows 7. Z pewno�ci� uzyskamy porad� w zakresie wybrania najodpowiedniejszej dla nas karty gra-
ficznej oraz zainstalowania jej w komputerze.

Personalizowanie t�a pulpitu

Na pulpit mo�na na�o�y	 tapet� dowolnego koloru albo z dowolnie wybranym obrazkiem.
W oknie personalizacji nale�y klikn�	 opcj� T�o pulpitu, a otwarte zostanie okno wyboru
tapety pulpitu przedstawione na rysunku 10.4.

Na li�cie rozwijanej nale�y klikn�	 pozycj� Pe�ne kolory i wybra	 kolor najw�a�ciwszy
dla naszego pulpitu. Mo�na te� klikn�	 opcj� Biblioteka obrazów, aby uzyska	 mo�liwo�	
wybierania spo�ród obrazków zgromadzonych w folderze Obrazy i w takich samych
folderach udost�pnionych przez innych u�ytkowników (rysunek 10.5). Oczywi�cie, w przy-
padku gdy foldery te s� puste lub nie zawieraj� obrazów obs�ugiwanych przez system, to
wy�wietlona tu lista b�dzie pusta. Po wybraniu kategorii mo�na klikn�	 dowoln� z miniatur
obrazków wy�wietlanych w �rodkowej cz��ci okna.

Opcja Zdj�cia z najwy�sz� ocen� pozwala wybiera	 zdj�cia, których klasyfikacja ma
warto�	 przynajmniej 4, z naszego lub udost�pnionego folderu Obrazy.

Je�eli na naszym koncie przechowujemy obrazki w innym folderze ni� folder Obrazy albo
Obrazy publiczne, to nale�y klikn�	 przycisk Przegl�daj i odszuka	 folder zawieraj�cy
nasz� kolekcj� obrazków. Na koniec wystarczy klikn�	 (albo klikn�	 dwukrotnie) ikon�
obrazka, który chcemy umie�ci	 na pulpicie. W oknie Tapeta pulpitu pojawi� si� minia-
turki wszystkich obrazków znajduj�cych si� w tym folderze i tym samym b�dziemy mogli
�atwo wybiera	 spo�ród nich.

Je�eli pulpit jest zakryty oknami programów, to mo�na klikn�	 przycisk Poka� pulpit
znajduj�cy si� w prawym dolnym rogu ekranu, aby ukry	 wszystkie okna znajduj�ce si�
aktualnie na pulpicie. Mo�na w ten sposób wypróbowa	 dowoln� liczb� obrazów, a� do
znalezienia tego w�a�ciwego.

Jak mo�na zauwa�y	, dla naszego pulpitu mo�na wybra	 wi�cej ni� tylko jeden obrazek.
Opcja Zmie� obraz co pozwala na okre�lenie cz�sto�ci zmian obrazu na pulpicie. Je�eli
chcemy, �eby obrazy by�y pokazywane w sposób losowy, to nale�y w��czy	 opcj� Losowo.
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Rysunek 10.4. Strona wyboru t�a pulpitu

Mo�na tak�e wybra	 opcje z listy Po�o�enie obrazu i za ich pomoc� ustali	 ró�ne metody
umieszczania obrazka na pulpicie. Opcje te mog� nie mie	 praktycznie �adnego wp�ywu
na wygl�d wielkich obrazków, ale w przypadku ma�ych obrazków mo�emy wybra	, czy
obrazek ma wype�nia	 ca�y pulpit, ma by	 uk�adany w kafelki albo umieszczony centralnie
na pulpicie. W przypadku wybrania trzeciej opcji mo�na jeszcze wybra	 kolor t�a pul-
pitu, który b�dzie widoczny naoko�o obrazka.

Je�eli nie chcemy, �eby na pulpicie pojawia� si� jakikolwiek obrazek, to mo�na z listy
rozwijanej wybra	 opcj� Pe�ne kolory, a nast�pnie wybra	 kolor, jaki chcemy nada	 pul-
pitowi. Mo�na te� klikn�	 przycisk Wi�cej i dok�adnie okre�li	 kolor pulpitu. Po wybraniu
odpowiadaj�cego nam obrazka lub koloru mo�emy klikn�	 przycisk Zapisz zmiany.

Personalizowanie schematu kolorów

W celu wybrania podstawowego schematu kolorów dla aktywnej kompozycji nale�y
klikn�	 w oknie Personalizacja ��cze Kolor okna. Je�eli aktywny jest interfejs Aero
Glass oraz kompozycja korzystaj�ca z tego interfejsu, to pojawi si� okno przedstawione
na rysunku 10.6.
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Rysunek 10.5. Wybieranie tapety pulpitu

My�l�, �e wi�kszo�	 dost�pnych tu opcji nie wymaga �adnych dodatkowych opisów.
Wystarczy klikn�	 dowolny z przyk�adów wy�wietlanych pod nag�ówkiem Kolor okna.
Za pomoc� pola wyboru W��cz przezroczysto�	 mo�na w��czy	 lub wy��czy	 efekt prze-
zroczysto�ci obramowania okien. Za pomoc� suwaka Intensywno�	 koloru mo�na ustawi	
nasycenie koloru zastosowanego na oknach.

Przezroczysto�� a wydajno�� komputera

W czasie wybierania schematu kolorów mo�emy zobaczy� komunikat informuj�cy o tym, �e przezro-
czysto�� b�dzie wp�ywa� na wydajno�� pracy komputera. Stosowanie przezroczysto�ci w interfejsie
u�ytkownika wymaga przeprowadzenia ogromnej ilo�ci oblicze� matematycznych. Je�eli komputer
nie ma wystarczaj�cej mocy obliczeniowej do natychmiastowego wykonania takich oblicze�, to po
w��czeniu przezroczysto�ci mo�emy zauwa�y� zmniejszenie ogólnej wydajno�ci pracy komputera.
Nie powinno to jednak stanowi� problemu w nowych komputerach, tworzonych z my�l� o pracy pod
kontrol� systemu Windows 7.

Je�eli chcieliby�my przygotowa	 w�asny zestaw kolorów, to nale�y klikn�	 opcj� Poka� mik-
ser kolorów, a pojawi si� kilka dodatkowych suwaków, przedstawionych na rysunku 10.7,
których mo�na u�y	 do zdefiniowania w�asnego koloru.
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Rysunek 10.6. Zmiana schematu kolorów

Zanim przyst�pimy do tworzenia nowego koloru, dobrze jest przeci�gn�	 suwak inten-
sywno�ci na �rodek, a mo�e nawet do prawego ko�ca i wy��czy	 pole wyboru W��cz
przezroczysto�	. Poza tym, suwaki nasycenia i jasno�ci nale�y przeci�gn�	 na �rodek skali.
W ten sposób du�o �atwiej b�dziemy mogli oceni	 wybierany kolor, który b�dzie wy�wie-
tlany na obramowaniu okna.

Suwak Odcie� nale�y przeci�ga	 po t�czowej stali tak d�ugo, a� znajdziemy odpowiada-
j�cy nam kolor. Nast�pnie mo�na u�y	 suwaka Nasycenie i za jego pomoc� pog��bi	 lub
os�abi	 nasycenie koloru. Z kolei suwak Jasno�	 pozwoli nam przyciemni	 lub rozja�ni	
wybrany kolor. Oczywi�cie mo�emy te� w��czy	 przezroczysto�	 i dowolnie ustali	 jej
stopie�. Wszystkimi suwakami mo�na manipulowa	 a� do uzyskania odpowiadaj�cego
nam koloru.

Wyostrzanie tekstu za pomoc� funkcji ClearType

ClearType jest technologi� pozwalaj�c� na poprawienie czytelno�ci tekstu. Szczególnie
dobrze sprawdza si� ona na monitorach LCD, ale zdecydowanie poprawia te� wygl�d
tekstu na monitorach kineskopowych. Ten rodzaj wyg�adzania czcionek jest standardowo
w��czony w systemie Windows 7.

Aby dostosowa	 dzia�anie funkcji ClearType w systemie Windows 7, nale�y najpierw
otworzy	 Panel sterowania. Nast�pnie trzeba klikn�	 ikon� Ekran, a w otwartym oknie
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Rysunek 10.7. Suwaki miksera kolorów

��cze Dopasuj tekst ClearType. Mo�na te� nacisn�	 klawisz ( ), wpisa	 s�owo clear
i klikn�	 pozycj� Dopasuj tekst ClearType. Pojawi si� wtedy okno przedstawione na ry-
sunku 10.8.

Okno Dostrajanie technologii tekstu ClearType jest kreatorem prowadz�cym nas przez
kilka kroków zmieniaj�cych ustawienia wy�wietlania czcionek na ekranie. Nale�y tu
zaznaczy	 opcj� W��cz technologi� ClearType i klikn�	 przycisk Dalej. System Win-
dows 7 skontroluje wtedy rozdzielczo�	 ekranu naszego komputera i ewentualnie zapro-
ponuje jej zmian�, aby dopasowa	 j� do standardowej rozdzielczo�ci monitora. Mo�na
tu zmieni	 rozdzielczo�	 i klikn�	 przycisk Dalej. Nast�pnie wy�wietl� si� cztery ekrany
z przyk�adowym tekstem, spo�ród których b�dziemy mogli wybra	 najlepszy wariant.
Po wybraniu wszystkich niezb�dnych opcji nale�y klikn�	 przycisk Zako�cz.

Modyfikowanie poszczególnych elementów ekranu

W oknie Kolor okna mo�na te� klikn�	 przycisk Zaawansowane — zostanie wtedy otwarte
okno ustawie� Kolor i wygl�d okien przedstawione na rysunku 10.9. Przy modyfikowa-
niu tych ustawie� nale�y zachowa	 daleko posuni�t� ostro�no�	. Znane s� przypadki,
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Rysunek 10.8. Okno Dostrajanie technologii tekstu ClearType

Rysunek 10.9.
Okno dialogowe
ustawie� wygl�du
zaawansowanego
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w których u�ytkownicy do�	 skutecznie „namieszali” w systemie za pomoc� tych ustawie�.
Na przyk�ad pewien u�ytkownik wybra� dla wszystkich elementów ten sam kolor i zasta-
nawia� si�, dlaczego nic nie widzia� na ekranie. (W takiej sytuacji nic nie wida	, poniewa�
wszystkie elementy interfejsu maj� ten sam kolor, a zatem na ekranie widoczna jest tylko
nieruchoma plansza o jednolitym kolorze).

Je�eli kto� mimo wszystko b�dzie chcia� pobawi	 si� tymi ustawieniami, to podaj� spo-
sób pracy z tym oknem. Na pocz�tek z listy Element trzeba wybra	 element poddawany
modyfikacji. Od razu aktywowane b�d� kontrolki definiuj�ce ustawienia dla wybranego
elementu. Wszystkie kontrolki, które zostan� wy��czone, opisuj� parametry niedotycz�ce
wybranego w�a�nie elementu. Dla ka�dego z wybranych elementów mo�emy zmienia	
kolory i czcionki (zale�nie do tego, które z parametrów b�d� dost�pne). Dokonane wybory
od razu odwzorowywane s� w obszarze podgl�du umieszczonym w górnej cz��ci okna.

Z ca�� pewno�ci� nie nale�y dla zabawy modyfikowa� opcji dost�pnych w oknie Wygl�d
zaawansowany. Je�eli kto� ma nadziej� w ten sposób rozwi�za� jaki� problem, to mo�e
si� rozczarowa�, poniewa� opcje te nie rozwi�zuj� �adnych problemów. Je�eli mimo
wszystko uda�o si� nam mocno pozmienia� ustawienia wygl�du i nie bardzo wiemy, jak
przywróci� ustawienia domy�lne, to nale�y przej�� do okna wyboru kompozycji i wybra�
inn� kompozycj�.

Personalizowanie efektów d�wi�kowych

Ka�dy z pewno�ci� zwróci� uwag� na d�wi�ki, jakie towarzysz� pracy z systemem
Windows 7. D�wi�ki te nazywane s� efektami d�wi�kowymi i mo�na je modyfikowa	
za pomoc� okna personalizacji. Wystarczy w oknie tym klikn�	 opcj� D�wi�ki, a otwarte
zostanie okno dialogowe D�wi�k przedstawione na rysunku 10.10.

Rysunek 10.10.
Okno dialogowe
D�wi�k
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Je�eli nie chce si� nam wybiera	 pojedynczych d�wi�ków dla ka�dego zdarzenia z osobna,
to mo�emy wybra	 od razu ca�y schemat d�wi�kowy spo�ród schematów dost�pnych
na li�cie Schemat d�wi�kowy. Je�eli te wszystkie d�wi�ki kogo� irytuj�, to mo�e wybra	
schemat Brak d�wi�ków.

Na li�cie Zdarzenia programu wy�wietlane s� ró�ne zdarzenia, do których mo�na przypi-
sywa	 d�wi�ki. Pozycje, przy których widoczna jest ikona g�o�niczka, maj� ju� przypisany
jaki� d�wi�k. Chc�c go us�ysze	, nale�y klikn�	 pozycj� takiego zdarzenia. W��czona
zostanie wtedy lista rozwijana D�wi�ki, na której znajduj� si� wszystkie dost�pne d�wi�ki.
Obok listy znajduje si� przycisk Testuj, którego klikni�cie powoduje odtworzenie d�wi�ku
zwi�zanego z danym zdarzeniem.

D�wi�ki b�d� odtwarzane tylko wtedy, gdy komputer wyposa�ony b�dzie w kart� d�wi�-
kow� oraz g�o�niki pod��czone do w�a�ciwego gniazda. Je�eli na g�o�nikach umieszczony
jest osobny przycisk zasilania, to musi on by	 ustawiony w pozycji w��czonej. Oczywi�cie
ewentualny potencjometr g�o�no�ci na g�o�nikach musi by	 ustawiony w pozycji pozwa-
laj�cej us�ysze	 jakikolwiek d�wi�k. Je�eli na g�o�nikach znajduje si� przycisk wyci-
szania, to musi on by	 wy��czony. Oprócz tego poziom g�o�no�ci w kontrolce regulacji
g�o�no�ci z obszaru powiadomie� musi by	 ustawiony w pozycji pozwalaj�cej na us�y-
szenie odtwarzanych d�wi�ków, a przycisk wyciszenia nie mo�e by	 w��czony, tak jak
na rysunku 10.11.

Rysunek 10.11.
Kontrolka regulacji
g�o�no�ci

Wró	my do okna dialogowego D�wi�k. W oknie tym mo�na przypisa	 dowolny d�wi�k
do dowolnie wybranego zdarzenia. Najpierw nale�y klikn�	 na li�cie zdarzenie programu,
któremu chcemy przypisa	 lub zmieni	 efekt d�wi�kowy, a nast�pnie klikn�	 list� rozwi-
jan� D�wi�ki, aby zobaczy	 list� dost�pnych w systemie d�wi�ków. Po wybraniu jednego
z d�wi�ków mo�na klikn�	 przycisk Testuj, aby pos�ucha	 wybranego d�wi�ku.

Je�eli mamy w�asne d�wi�ki, które chcieliby�my przypisa	 do zdarze� programów, to
nale�y klikn�	 przycisk Przegl�daj i odszuka	 na dysku odpowiedni folder, a w nim plik
z d�wi�kiem. Przypisanie d�wi�ku do zdarzenia nast�puje po dwukrotnym klikni�ciu
ikony wybranego d�wi�ku.

Oto kilka witryn WWW, z których mo�na pobra� bezp�atne d	wi�ki, gotowe
do wykorzystania w naszym systemie: www.ilovewavs.com, www.frogstar.com/wav/
effects.asp i www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.html.
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Po zmodyfikowaniu d�wi�ków zwi�zanych z ró�nymi zdarzeniami nale�y zapisa	 ca�y
powsta�y w ten sposób schemat. W tym celu nale�y klikn�	 przycisk Zapisz jako i poda	
nazw� nowego schematu.

Personalizowanie wygaszacza ekranu

Wygaszaczem ekranu nazywane s� przesuwaj�ce si� na ekranie obrazy lub wzory, które
aktywowane s� po pewnym czasie braku naszej aktywno�ci. Nazwa „wygaszacz ekranu”
pochodzi z dawnych czasów, w których pozostawienie na zbyt d�ugi czas statycznego
obrazu wy�wietlanego na monitorze mog�o spowodowa	 uszkodzenia ekranu. Problem
ten zosta� ju� dawno temu rozwi�zany, a dzisiaj w��czanie wygaszacza ekranu jest spraw�
ca�kowicie opcjonaln�. W ko�cu mi�o jest wy�wietla	 na ekranie ciekawe rzeczy w czasie,
gdy komputer jest w��czony, ale nikt go w danym momencie nie u�ywa. Dodatkowo
wygaszacz ekranu mo�e by	 kolejnym elementem chroni�cym nasz komputer przed cie-
kawskimi oczami w czasie, gdy przed nim nie siedzimy. Trzeba jednak pami�ta	 o tym,
�eby zablokowa	 komputer.

W oknie personalizacji nale�y klikn�	 ��cze Wygaszacz ekranu, a otwarte zostanie okno
dialogowe Ustawienia wygaszacza ekranu przedstawione na rysunku 10.12. Po klikni�ciu
listy rozwijanej zobaczymy list� wszystkich dost�pnych wygaszaczy, z której nale�y wybra	
jeden. Wystarczy klikn�	 nazw� na li�cie, a podgl�d wygaszacza pojawi si� na ma�ym
obrazku monitora, daj�c nam przedsmak efektów, jakie zobaczymy po jego wybraniu.

Rysunek 10.12.
Okno dialogowe
ustawie� wygaszacza
ekranu

Niektóre wygaszacze ekranu mo�na konfigurowa	. Po klikni�ciu przycisku Ustawienia
ka�dy wygaszacz pozwalaj�cy na konfigurowanie swoich ustawie� wy�wietli okno dia-
logowe z dost�pnymi opcjami, spo�ród których mo�na wybiera	 te, które nas najbardziej
interesuj�.
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Je�eli w Galerii fotografii znajduj� si� jakie� obrazy, to z listy rozwijanej mo�na wybra	
pozycj� Fotografie. W ten sposób wygaszacz ekranu b�dzie wy�wietla� obrazki zgroma-
dzone w galerii. Oczywi�cie mo�na te� klikn�	 przycisk Ustawienia, a zobaczymy okno
z opcjami przedstawione na rysunku 10.13.

Rysunek 10.13.
Ustawienia
wygaszacza ekranu
fotografii

Jak wida	 na rysunku 10.13, domy�lne ustawienia tego wygaszacza nakazuj� mu wy�wie-
tla	 wszystkie obrazki i filmy znajduj�ce si� w bibliotece obrazów, czyli w naszym w�a-
snym folderze Obrazy i w folderze Obrazy publiczne. Mo�na te� klikn�	 przycisk Prze-
gl�daj, aby doda	 inne foldery.

Opcje zgromadzone w dolnej cz��ci okna dialogowego pozwalaj� na wybranie kompo-
zycji, w��czenie losowej kolejno�ci wy�wietlania obrazków oraz okre�lenie szybko�ci ich
zmiany. Po zdefiniowaniu zadowalaj�cych nas ustawie� nale�y klikn�	 przycisk Zapisz.

Niezale�nie od tego, który wygaszacz ekranu wybierzemy i jakie zdefiniujemy dla niego
ustawienia, zawsze b�dziemy mogli zobaczy	 dzia�anie wygaszacza w ma�ym obszarze
podgl�du. Je�eli chcieliby�my zobaczy	 podgl�d na pe�nym ekranie, to mo�emy klikn�	
przycisk Podgl�d. Wybrany wygaszacz zakryje wtedy wszystkie otwarte okna i ca�y pulpit.
Na szcz��cie mo�na go wy��czy	, po prostu poruszaj�c mysz�.

Po wybraniu wygaszacza ekranu trzeba jeszcze okre�li	, po ilu minutach naszej bezczyn-
no�ci ma si� on w��cza	. Okres bezczynno�ci to czas, w którym nikt nie dotyka klawiatury
i nie porusza mysz�. Je�eli w opcji Czekaj wpiszemy 5 minut, to wygaszacz ekranu w��czy
si�, kiedy przez pi�	 minut nikt nie b�dzie korzysta� z komputera. Wy��czenie wygaszacza
nast�pi w momencie pierwszego poruszenia mysz� lub naci�ni�cia klawisza na klawiaturze.

Zaznaczenie opcji Po wznowieniu wy�wietl ekran logowania sprawia, �e przy wy��czaniu
aktywnego wygaszacza ekranu wy�wietlany jest ekran logowania, natomiast pulpit pozo-
staje ukryty. Je�eli korzystamy z konta zabezpieczonego has�em, to dzi�ki temu osoby
niepowo�ane nie b�d� mia�y dost�pu do naszego pulpitu, ale je�eli to my chcemy wróci	
do normalnej pracy z systemem, to musimy ponownie wprowadzi	 swoje has�o. W tym
czasie wszystkie programy b�d� nadal dzia�a�y, co oznacza, �e nie jest to funkcja auto-
matycznego wylogowania, po którym musimy si� ponownie zalogowa	.
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Wygaszacz nie b�dzie w ogóle uruchamiany, je�eli ustawienia oszcz�dzania energii naka-
zuj� wy��czy	 monitor przed zaplanowanym uruchomieniem wygaszacza. Opcje oszcz�-
dzania energii mo�na przejrze	 i w razie potrzeby zmodyfikowa	 po klikni�ciu ��cza Zmie�
ustawienia zasilania.

Na przyk�ad plan Oszcz�dzanie energii nakazuje wy��czy	 monitor po 20 minutach. Je�eli
nasz wygaszacz ekranu ma si� w��czy	 dopiero po 21 minutach, to nigdy go nie zoba-
czymy, poniewa� w tym czasie monitor b�dzie ju� wy��czony. Je�eli kto� woli ogl�da	
efekty wygaszacza ekranu i nie lubi czarnego ekranu, to powinien zdefiniowa	 ustawienia
tak, �eby wygaszacz ekranu w��cza� si� jeszcze przed wy��czeniem monitora.

Wi�cej informacji na temat opcji zasilania podawa� b�d� w rozdziale 42., w podrozdziale
„Ustawienia zasilania”.

Po skonfigurowaniu wygaszacza ekranu mo�na klikn�	 przycisk OK. Trzeba pami�ta	,
�e wygaszacz zostanie uruchomiony dopiero wtedy, gdy nie b�dziemy korzystali z kom-
putera przez liczb� minut, jak� wprowadzili�my w opcji Czekaj.

Personalizowanie ikon pulpitu

W lewej kolumnie okna Personalizacja zobaczy	 mo�na ��cze o nazwie Zmie� ikony
pulpitu. Po jego klikni�ciu zobaczymy okno przedstawione na rysunku 10.14, w którym
mo�na zaznaczy	 ikony, które chcemy zobaczy	 na pulpicie. Je�eli danej ikony nie chcemy
widzie	 na pulpicie, to wystarczy wyczy�ci	 przynale�ne do niej pole wyboru. Oczywi�cie
dobór widocznych ikon jest kwesti� osobistych upodoba�, a dodatkowo zestaw widocznych
ikon mo�na w dowolnym momencie zmieni	. Po wybraniu zestawu ikon nale�y klikn�	
przycisk OK.

Rysunek 10.14.
Ustawienia ikon
pulpitu
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Tworzenie w�asnych ikon pulpitu

W oknie dialogowym Ustawienia ikon pulpitu widocznych jest tylko kilka ikon, wbudo-
wanych w system Windows 7. Wiele instalowanych pó�niej programów tworzy swoje
w�asne ikony pulpitu. Co wi�cej, sami mo�emy tworzy	 kolejne ikony. Trzeba jednak
pami�ta	, �e pulpit nie jest miejscem do przechowywania ró�nych rzeczy i w zwi�zku
z tym wi�kszo�	 ikon pulpitu to jedynie skróty do innych folderów i programów.

Ikony skrótów charakteryzuj� si� dwiema ciekawymi cechami. Po pierwsze, ka�da taka
ikona wyró�niana jest ma�ym rysunkiem strza�ki umieszczonym w lewym dolnym rogu
(rysunek 10.15), a po drugie, usuni�cie ikony pulpitu nie ma �adnego wp�ywu na otwie-
rany przez ni� element. Usuni�cie ikony skrótu powoduje usuni�cie samej ikony, nato-
miast program lub folder otwierany za jej pomoc� pozostaje bez �adnych zmian. Nadal
mo�na je otwiera	 za pomoc� innych ikon.

Rysunek 10.15.
Przyk�ady
ikon skrótów

Je�eli cz�sto otwieramy element, do którego dosta	 si� mo�na za pomoc� sekwencji kilku
klikni�	 lub kroków, to utworzenie na pulpicie ikony skrótu mo�e bardzo skróci	 ca��
procedur�. W tym celu trzeba dosta	 si� do ikony, która normalnie uruchamia program,
folder lub dokument, a nast�pnie klikn�	 j� prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu
kontekstowego Wy�lij do/Pulpit (Utwórz skrót).

W celu przeniesienia ikony pulpitu do menu Start nale�y przeci�gn�� j� na przycisk Start.

Zmiana wielko�ci i u�o�enia ikon,
ukrywanie i wy�wietlanie ikon

Na pulpicie mo�emy dowolnie rozmieszcza	 ikony oraz modyfikowa	 ich wielko�	. Po
pierwsze, nale�y zminimalizowa	 lub zamkn�	 wszystkie okna otwartych programów,
tak �eby widoczny by� ca�y pulpit. Nast�pnie mo�na klikn�	 pulpit prawym przyciskiem
myszy — wy�wietli si� menu kontekstowe, w którym nale�y wskaza	 pozycj� Widok.

W widocznym na rysunku 10.16 podmenu Widok zgromadzone zosta�y opcje pozwala-
j�ce na zmian� u�o�enia ikon. Pozycje menu wyró�nione znakiem parafki s� wybrane, czyli
aktywne, z kolei pozycje bez parafki nie s� wybrane i w zwi�zku z tym nie s� aktywne.
Klikni�cie elementu niewybranego powoduje jego wybranie, natomiast klikni�cie elementu
wybranego powoduje cofni�cie wybrania. Oto znaczenie poszczególnych opcji:

� Du�e ikony — powoduje wy�wietlanie du�ych ikon pulpitu.

� �rednie ikony — powoduje wy�wietlanie ikon pulpitu �redniej wielko�ci.

� Ma�e ikony — powoduje wy�wietlanie ma�ych ikon pulpitu, podobnych do znanych
z poprzednich wersji systemu Windows.
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Rysunek 10.16.
Podmenu Widok

Je�eli mysz jest wyposa�ona w kó�ko, to wielko�� ikon pulpitu mo�na zmienia�,
przytrzymuj�c klawisz Ctrl i obracaj�c kó�ko myszy.

� Autorozmieszczanie ikon — po wybraniu tej opcji wszystkie ikony s� uk�adane
równo przy lewej kraw�dzi pulpitu. Je�eli opcja ta nie jest wybrana, to ikony
mo�na dowolnie umieszcza	 na ca�ej powierzchni pulpitu; wystarczy po prostu
przeci�gn�	 ikon� w wybrane miejsce.

� Wyrównaj ikony wed�ug siatki — wybranie tej opcji spowoduje, �e ikony b�d�
wyrównywane do niewidocznej siatki, dzi�ki czemu odst�py mi�dzy ikonami b�d�
zawsze równe.

� Poka� ikony pulpitu — je�eli ta opcja jest wybrana (zaznaczona), to na pulpicie
widoczne s� wszystkie ikony. Po wy��czeniu tej opcji z pulpitu natychmiast znikaj�
wszystkie ikony, ale nie s� one usuwane. Pojawi� si� ponownie po kolejnym
zaznaczeniu tej opcji.

Opcja Sortuj wed�ug pozwala na szybkie posortowanie ikon pulpitu wed�ug nazwy, roz-
miaru, rozszerzenia pliku albo daty modyfikacji. Niezale�nie od wybranego rodzaju sor-
towania, najpierw umieszczane s� wbudowane ikony pulpitu, a dopiero za nimi znajd� si�
pozosta�e ikony.

Pozosta�e opcje s� bardzo podobne do opcji, jakie dost�pne s� w ka�dym folderze. Opcja
Od�wie� sprawia, �e wszystkie ikony pulpitu odwzorowywa	 b�d� zmiany, jakie mogli�my
wprowadzi	 w innych miejscach w systemie. Je�eli przez przypadek usuniemy jak�� ikon�
skrótu, to mo�na wybra	 opcj� Cofnij Usu� (albo nacisn�	 klawisze Ctrl+Z), a ikona ta
zostanie przywrócona na pulpit. Opcja Nowy pozwala na utworzenie na pulpicie nowego
folderu lub dokumentu, natomiast opcja Personalizuj otwiera okno personalizacji, o którym
mówili�my na pocz�tku tego rozdzia�u.

Dostosowywanie ikon

Chc�c zmieni	 wbudowan� ikon� pulpitu, trzeba otworzy	 okno Ustawienia ikon pulpitu
przedstawione na rysunku 10.14. W oknie tym nale�y klikn�	 ikon�, której wygl�d chcemy
zmieni	, i nacisn�	 przycisk Zmie� ikon�. Otwarte zostanie okno dialogowe Zmienianie
ikony, w którym wy�wietlone b�d� inne ikony. Na rysunku 10.17 zobaczy	 mo�na przy-
k�adowy zbiór propozycji ikon.
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Rysunek 10.17.
Okno dialogowe
Zmienianie ikony

Nie wszystkie programy pozwalaj� na wybranie innej ikony. Je�eli przycisk Zmie� ikon�
jest wy��czony, to znaczy, �e nie mamy takiej mo�liwo�ci.

Je�eli dysponujemy w�asnym zestawem ikon (plików .ico) i chcieliby�my u�y	 ich w sys-
temie, to w oknie dialogowym Zmienianie ikony powinni�my klikn�	 przycisk Przegl�daj,
w otwartym oknie odszuka	 folder z plikami .ico i wybra	 interesuj�c� nas ikon�. Trzeba
tu zauwa�y	, �e pliki .dll i .exe równie� mog� zawiera	 ikony, które mo�emy wykorzysta	.

W sieci WWW znale	� mo�na wiele programów pozwalaj�cych na tworzenie w�asnych
ikon. Programy te mo�na odszuka�, wpisuj�c w wyszukiwarce sieciowej s�owa edytor
ikon. Mo�na te� wpisa� s�owa pobieranie ikon Windows, a uzyskamy list� adresów
umo�liwiaj�cych pobieranie dodatkowych ikon dla systemu Windows.

Zmiana rozdzielczo�ci ekranu

Jedn� z pierwszych rzeczy, któr� mo�emy chcie	 dostosowa	 do swoich potrzeb, jest roz-
dzielczo�	 ekranu, poniewa� to w�a�nie ten parametr okre�la, ile rzeczy b�dziemy w stanie
zmie�ci	 na ekranie. Rozdzielczo�	 mierzona jest w pikselach, przy czym ka�dy piksel
oznacza jedn� ma�� kropeczk�, która mo�e si� pojawi	 na ekranie. Pojedyncze piksele
s� tak ma�e, �e trudno b�dzie je zobaczy	 na ekranie. Trzeba pami�ta	, �e im wi�ksz�
rozdzielczo�	 wybierzemy, tym mniejsze b�d� wszystkie rysowane na ekranie elementy,
a zatem zmie�ci si� na nim wi�cej rzeczy. Aby zmieni	 rozdzielczo�	 ekranu, nale�y klik-
n�	 pulpit prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Rozdziel-
czo�	 ekranu. Zostanie wtedy otwarte okno dialogowe przedstawione na rysunku 10.18.

Nie istnieje co� takiego jak w�a�ciwa lub niew�a�ciwa rozdzielczo�	 ekranu. Wy�sza
rozdzielczo�	 ma t� zalet�, �e na ekranie mo�emy zobaczy	 wi�cej elementów, ale nie
sprawdza si� to w przypadku ma�ych elementów, które trudno b�dzie zobaczy	 na ekra-
nie. W czasie przesuwania suwaka wybieraj�cego rozdzielczo�	 ekranu mamy mo�liwo�	
obserwowania proporcji ekranu (ang. aspect ratio) wybranej w�a�nie rozdzielczo�ci.
Niestety, przy przesuwaniu suwaka nie jeste�my w stanie okre�li	 wielko�ci poszczegól-
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Rysunek 10.18. Okno Rozdzielczo�	 ekranu

nych elementów przy danej rozdzielczo�ci, a zatem wybranie najw�a�ciwszej dla nas
rozdzielczo�ci b�dzie wymaga�o kilku prób. Zatrzymajmy si� jednak na chwil�, aby
pomówi	 na temat wspominanego przed momentem poj�cia proporcji ekranu.

Co to jest proporcja ekranu?

W dawnych czasach wszystkie monitory komputerowe mia�y proporcj� ekranu wyno-
sz�c� 4:3. Oznacza to, �e na ka�de 4 piksele w poziomie przypada�y 3 piksele w pionie.
W dzisiejszych czasach spotka	 mo�na równie� inne proporcje ekranów, takie jak 5:4
albo 16:9, przy czym ta ostatnia stosowana jest równie� w telewizorach panoramicznych.
Oczywi�cie istniej� równie� inne proporcje. Dane na temat proporcji ekranu w swoim
monitorze albo w notebooku powinni�my znale�	 w odpowiedniej instrukcji obs�ugi.
Oczywi�cie mo�na te� wybra	 rozdzielczo�	, która po prostu dobrze sprawuje si� na ekra-
nie naszego komputera. W tabeli 10.1 wypisane zosta�y typowe proporcje ekranu wraz
z pasuj�cymi do nich rozdzielczo�ciami.

Zmiana rozdzielczo�ci polega na wybraniu suwakiem odpowiadaj�cej nam rozdzielczo�ci
(na przyk�ad 1024×768) i klikni�ciu przycisku Zastosuj. Wybrana rozdzielczo�	 zostanie
wtedy zastosowana na ekranie komputera. Nie nale�y panikowa	, je�eli po takim zabiegu
ekran zga�nie. Oznacza to po prostu, �e wybrali�my rozdzielczo�	, która z jakiego� powodu
nie zadzia�a na naszym komputerze. Taki nieszcz��liwy wybór zostanie automatycznie
cofni�ty po 15 sekundach, a ekran wróci do poprzednich ustawie�. B�dziemy wtedy mogli
spróbowa	 wprowadzi	 inn� rozdzielczo�	, przesuwaj�c suwak w inn� pozycj� i ponow-
nie klikaj�c przycisk Zastosuj. Po znalezieniu odpowiadaj�cej nam rozdzielczo�ci mo�na
klikn�	 przycisk OK i zaj�	 si� wprowadzaniem innych zmian, o których za chwil�.
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Tabela 10.1. Typowe proporcje ekranu i rozdzielczo�ci

Proporcja ekranu Kszta	t Pasuj�ce rozdzielczo�ci

4:3 800×600, 1024×768, 1152×864, 1600×1200

5:4 1280×1024, 1600×1280

16:9 1088×612, 1280×720, 1600×900

Inne metody modyfikowania wielko�ci elementów ekranu

Wybrana rozdzielczo�� definiuje tylko domy�ln� wielko�� ró�nych elementów wy�wietlanych na ekra-
nie. Istnieje wiele metod pozwalaj�cych na modyfikowanie wielko�ci tekstu, ikon oraz obrazków
pojawiaj�cych si� na ekranie komputera, które mo�na stosowa� niezale�nie od wybranej rozdziel-
czo�ci ekranu. Na przyk�ad przytrzymanie klawisza Ctrl i obracanie kó�kiem myszy spowoduje zmiany
wielko�ci ikon. W przegl�darce Internet Explorer mo�na klikn�� przycisk Strona i wybra� wielko��
powi�kszenia lub rozmiar tekstu, przez co zmieni si� wielko�� wy�wietlanego w ramach strony tek-
stu i obrazków.

W wielu programach dost�pne jest menu Widok, w którym znajdziemy opcje pozwalaj�ce na powi�k-
szanie i zmniejszanie obrabianych w danym programie elementów. W dalszej cz��ci tego rozdzia�u
poznamy te� ustawienie liczby punktów na cal (ang. dots per inch — DPI) dost�pne w ustawieniach
u�atwie� dost�pu, dzi�ki któremu mo�na �atwo zmieni� wielko�� wszystkich elementów pojawiaj�-
cych si� na ekranie.

U�ywanie wielu monitorów

System Windows 7 pozwala na u�ywanie wielu monitorów w najró�niejszych konfigura-
cjach. W wielu przypadkach dodanie drugiego monitora polega po prostu na pod��czeniu
dodatkowego monitora do komputera i w��czeniu go. Je�eli monitor obs�uguje standard
EDID (ang. Extended Display Identification Data — rozbudowane dane identyfikacyjne
wy�wietlacza), to system rozpozna dane urz�dzenie i automatycznie dopasuje do niego
najlepsz� rozdzielczo�	.

Je�eli zewn�trznym monitorem b�dzie zwyczajny telewizor, to po jego pod��czeniu i w��-
czeniu nale�y u�y	 na pilocie przycisku wyboru wej�cia wideo i wybra	 wej�cie sygna�u
zewn�trznego (najcz��ciej oznaczane jako AV1 lub podobnie). Mo�na te� zamontowa	
w komputerze kilka kart wideo i do ka�dej z nich pod��czy	 osobny monitor.

Po pod��czeniu zewn�trznego monitora i odpowiednim skonfigurowaniu go do odbierania
sygna�u z pod��czonego komputera, mo�emy przyst�pi	 do konfigurowania go w syste-
mie Windows. W tym celu nale�y klikn�	 pulpit prawym przyciskiem myszy i wybra	
z menu kontekstowego pozycj� Rozdzielczo�	 ekranu, tak �eby pojawi�o si� okno Rozdziel-
czo�	 ekranu przedstawione na rysunku 10.19.



Rozdzia� 10. � Personalizowanie �rodowiska pracy 225

Rysunek 10.19. Ustawienia wy�wietlania na dwóch monitorach

Gdy pod��czymy drugi monitor, na stronie Rozdzielczo�	 ekranu wy�wietl� si� ikony
dwóch monitorów, opisanych numerami 1 i 2. Obrazki umieszczone na tych ikonach in-
formuj� nas, który z monitorów jest monitorem podstawowym, wy�wietlaj�cym menu
Start. Mo�na tu klikn�	 przycisk Identyfikuj, aby na obu monitorach pojawi�y si� du�e
cyfry u�atwiaj�ce nam stwierdzenie, który monitor jest monitorem podstawowym.

Poni�ej opisano wszystkie kontrolki u�ywane do konfigurowania monitorów.

� Ekran — za pomoc� tej listy mo�na wybra	 ekran, który chcemy skonfigurowa	.

� Rozdzielczo�� — pozwala na ustalenie rozdzielczo�ci ekranu za pomoc� suwaka.

� Orientacja — pozwala wybra	 tryb orientacji: Pozioma, Pionowa oraz Pionowa
(odwrócona) i Pozioma (odwrócona).

� Wiele ekranów — wybrana tu opcja Powiel te ekrany powoduje wy�wietlanie tej
samej informacji na obu monitorach. Z kolei opcja Rozszerz te ekrany rozci�ga
pulpit tak, �eby zajmowa� oba monitory. Pozosta�e dwie opcje nakazuj�
wy�wietlanie pulpitu na monitorze 1 lub 2.

� Ustaw ten wy�wietlacz jako domy�lny — zaznaczenie tej opcji spowoduje,
�e na monitorze wybranym z listy Ekran wy�wietlane b�dzie menu Start.

� Wykryj — klikni�cie tego przycisku nakazuje systemowi wykrywa	 nowe
monitory.
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� Identyfikuj — po klikni�ciu tego przycisku na monitorach wy�wietlane s� numery
pozwalaj�ce zidentyfikowa	 monitory.

� Zmie	 wielko�� tekstu i innych elementów — klikni�cie tego ��cza otwiera stron�
Ekran, na której mo�na wybra	 wielko�	 czcionki stosowanej na danym ekranie.

Rozci�gni�cie okna programu Microsoft Excel na dwa monitory pozwala na przegl�danie
dwukrotnie wi�kszej liczby kolumn.

Mo�na te� wy�wietla	 obraz wy��cznie na drugim monitorze, podczas gdy pierwszy nie
b�dzie pracowa�. Je�eli u�ywamy komputera przeno�nego zasilanego z baterii, to ta opcja
pozwoli na d�u�sz� prac� z komputerem.

Niezale�nie od tego, w jaki sposób zdefiniujemy ustawienia w oknie Wykryto nowy ekran
(a nawet wtedy, gdy okno to w ogóle si� nie pojawi), mo�emy skorzysta	 z okna Ustawie�
ekranu i skonfigurowa	 w nim nowo pod��czony monitor. Okno dialogowe nale�y otworzy	
w sposób opisany ju� wcze�niej w tym podrozdziale i klikn�	 w nim obrazek drugiego
monitora (z cyfr� 2). Je�eli obrazek tego monitora jest przyciemniony, to nale�y wybra	
opcj� Powi�ksz pulpit do rozmiarów tego monitora. Je�eli obrazek drugiego monitora
mimo wszystko nie zostanie rozja�niony, to trzeba dodatkowo klikn�	 przycisk Zastosuj.

Co jeszcze mo�na zrobi� z monitorami

Monitor pod��czany jest do karty graficznej lub uk�adu graficznego zamontowanego w komputerze.
To w�a�nie ta karta lub uk�ad okre�laj� zakres efektów wizualnych, jakie zobaczymy na monitorze.
W zwi�zku z tym Windows 7 mo�e nie udost�pnia� wszystkich ustawie�, nawet je�eli klikniemy
przycisk Ustawienia zaawansowane.

Aby w pe�ni wykorzysta� mo�liwo�ci swojej karty graficznej, nale�y skorzysta� z do��czonego do niej
programu konfiguruj�cego. Na rynku dost�pne s� setki ró�nych urz�dze� graficznych, których nie
dotycz� �adne regulacje. Z tego powodu pe�ni� mo�liwo�ci naszej karty graficznej mo�na kontrolo-
wa� tylko za pomoc� programu do��czonego do niej przez producenta karty lub komputera.

Je�eli nie udaje si� nam zmusi� drugiego monitora do pracy, nale�y si� upewni�,
�e jest on prawid�owo pod��czony do komputera i w��czony. Je�eli pod��czamy telewizor,
to trzeba te� sprawdzi�, czy wybrane jest w nim w�a�ciwe wej�cie sygna�u wideo.

Mo�emy te� dostosowa	 kolejno�	 obrazków monitorów do uk�adu monitorów, jaki mamy
na biurku. Na przyk�ad, je�eli monitor numer 2 znajduje si� po lewej stronie monitora
numer 1, to mo�na przeci�gn�	 obrazek monitora numer 2 na lew� stron� obrazka mo-
nitora numer 1. Je�eli monitory umieszczone s� jeden nad drugim, a monitor numer 1
znajduje si� na górze, to mo�na przeci�gn�	 obrazek monitora numer 1 nad obrazek
monitora numer 2.

Usuwanie migotania ekranu

Je�eli monitor sprawia wra�enie, jakby nieustannie migota�, to sytuacji tej mo�na zaradzi	
przez modyfikowanie cz�stotliwo�ci od�wie�ania ekranu. Nie nale�y tego jednak robi	
dla zabawy, a jedynie w celu zmniejszenia migotania ekranu. Na pocz�tek trzeba klikn�	
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przycisk Ustawienia zaawansowane, a w otwartym oknie wybra	 kart� Monitor. W karcie
tej mo�na skorzysta	 z przycisku Cz�stotliwo�	 od�wie�ania ekranu i zmieni	 warto�	 tej
opcji na wy�sze ustawienie.

Nie nale�y wy��cza� pola wyboru Ukryj tryby, których ten monitor nie mo�e wy�wietli	.
W ten sposób mo�na odblokowa� ustawienia, które mog�yby spowodowa� uszkodzenie
monitora.

Po wybraniu nowej cz�stotliwo�ci od�wie�ania ekranu nale�y klikn�	 przycisk Zastosuj.
Monitor na kilka sekund przestanie wy�wietla	 obraz, a po ponownym pojawieniu si�
obrazu b�dziemy mogli sprawdzi	, czy sytuacja uleg�a poprawie. Je�eli tak si� nie sta�o,
to mo�emy spróbowa	 z inn� cz�stotliwo�ci� od�wie�ania (nie mo�na zapomnie	 o przy-
cisku Zastosuj), a� do uzyskania optymalnych ustawie�. Po znalezieniu najlepszych para-
metrów mo�na klikn�	 przycisk OK i zamkn�	 tym samym okno ustawie� zaawanso-
wanych.

Nie mo�na zapomnie	 o klikni�ciu przycisku OK w oknie Ustawienia ekranu. Prosz�
pami�ta	, �e wprowadzone tu ustawienia nie s� niezmienne i mo�na je w dowolnym
momencie zmodyfikowa	, otwieraj�c odpowiednie okno dialogowe.

Dostosowywanie wielko�ci czcionek

Windows 7 pozwala na dostosowanie wielko�ci tekstu i innych elementów wy�wietlanych
na ekranie, co przydaje si� szczególnie w przypadku ekranów o wysokiej rozdzielczo�ci,
poniewa� umo�liwia zdecydowane poprawienie czytelno�ci obrazu (a im starszy si� staj�,
tym jest to dla mnie wa�niejsze). Aby zmieni	 wielko�	 tekstu, nale�y otworzy	 w panelu
sterowania opcj� Ekran lub klikn�	 pulpit prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu
kontekstowego pozycj� Rozdzielczo�	 ekranu, a nast�pnie klikn�	 ��cze Zmie� wielko�	
tekstu i innych elementów. Na rysunku 10.20 przedstawione zosta�o otwarte w ten sposób
okno, w którym mo�na wybra	 powi�kszenie na poziomie 100%, 125% i 150%.

Po zmianie rozmiaru tekstu w oknie Ekran musimy si� wylogowa	 i ponownie zalogowa	.
Dopiero wtedy nasze zmiany zostan� wprowadzone w systemie. Nie trzeba jednak ponow-
nie uruchamia	 komputera.

Oprócz mo�liwo�ci wybrania jednej z opisanych powy�ej opcji mo�emy te� ustali	 w�asn�
warto�	 powi�kszenia:

 1. Zamkn�	 wszystkie otwarte programy i zalogowa	 si� na konto u�ytkownika
z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Otworzy	 okno personalizacji (klikn�	 pulpit prawym przyciskiem myszy i wybra	
z menu kontekstowego pozycj� Personalizuj).

 3. Klikn�	 ��cze Ekran.

 4. Klikn�	 ��cze Ustaw niestandardowy rozmiar tekstu (DPI) i otworzy	 okno
dialogowe Niestandardowe ustawienie DPI przedstawione na rysunku 10.21.

 5. W celu powi�kszenia tekstu wybra	 wi�ksz� warto�	 z listy rozwijanej
(na przyk�ad 125%). Mo�na te� po prostu poci�gn�	 mysz� za linijk�, aby zmieni	
powi�kszenie nawet do 500%.
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Rysunek 10.20. Okno Ekran

Rysunek 10.21.
Okno dialogowe
skalowania DPI

 6. Klikn�	 przycisk OK.

Trzeba post�powa� ostro�nie i tylko w niewielkim stopniu powi�ksza� aktualn�
warto�� DPI. Zbyt du�e powi�kszenie mo�e spowodowa�, �e nic nie b�dzie si�
mie�ci� na ekranie.

 7. Klikn�	 przycisk Zastosuj, a nast�pnie przycisk Wyloguj teraz lub Wyloguj pó�niej,
w zale�no�ci od tego, czy chcemy, aby zmiana zosta�a od razu wprowadzona
w systemie.

Nowe ustawienia zostan� uwzgl�dnione po wylogowaniu si� i ponownym zalogowaniu.
Je�eli elementy wy�wietlane na ekranie oka�� si� zbyt du�e, to nale�y jeszcze raz wyko-
na	 podane przed chwil� kroki, wybieraj�c w kroku 5. mniejsz� warto�	 DPI.



Rozdzia� 10. � Personalizowanie �rodowiska pracy 229

Dostosowanie warto�ci DPI nie jest jedyn� metod� powi�kszenia tekstu na ekranie. Wiele
programów ma te� w menu Widok opcj� powi�kszania widoku. W dalszej cz��ci tego roz-
dzia�u opisywane s� opcje u�atwie� dost�pu, które równie� oferuj� pewne rozwi�zania.
Je�eli jednak nic innego nie pomaga, to najlepszym rozwi�zaniem jest zmiana warto�ci DPI.

Personalizowanie myszy

Je�eli komu� znudzi si� korzystanie ca�y czas z takiego samego wska�nika myszy albo
chcia�by, �eby wska�nik by� lepiej widoczny na ekranie, to mo�e klikn�	 w oknie Per-
sonalizacja ��cze Zmie� wska�niki myszy. Pojawi si� wtedy okno W�a�ciwo�ci: Mysz,
otwarte na karcie Wska�niki, tak jak pokazano na rysunku 10.22.

Rysunek 10.22.
Karta Wska�niki
w oknie dialogowym
w�a�ciwo�ci myszy

W celu zmodyfikowania wska�nika myszy nale�y wybra	 z listy jeden z dost�pnych sche-
matów. Na li�cie w sekcji Dostosuj wy�wietlane s� wszystkie wska�niki definiowane
w ramach danego schematu. Klikni�ciem przycisku OK mo�na wybra	 wszystkie wska�-
niki w takiej formie, w jakiej zosta�y zdefiniowane w schemacie. Oczywi�cie mo�na te�
wybra	 inn� posta	 dla ka�dego z rodzajów wska�nika myszy. Wystarczy klikn�	 dwu-
krotnie wska�nik, który chcemy zmodyfikowa	, albo klikn�	 pozycj� tego wska�nika,
a nast�pnie klikn�	 przycisk Przegl�daj. W ten sposób otwarty zostanie folder o nazwie
Cursors, w którym zgromadzone zosta�y wszystkie wska�niki wbudowane w system
Windows 7.

Po klikni�ciu przycisku Przegl�daj mo�na powi�kszy� wy�wietlane ikony wska	ników
myszy i przyjrze� si� im dok�adniej. Wystarczy przytrzyma� klawisz Ctrl i obróci� kó�kiem
myszy. Mo�na te� klikn�� przycisk Widok i wybra� z menu pozycj� 
rednie ikony
lub wi�kszy rozmiar ikon.
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Je�eli wygl�d wska�ników myszy zmieniamy na zasadzie pojedynczych modyfikacji,
to na koniec trzeba jeszcze klikn�	 przycisk Zapisz jako i zapisa	 utworzony schemat pod
now� nazw�.

Prosz� pami�ta�, �e wi�kszo�� opcji dost�pnych w oknach dialogowych wcielana jest
w �ycie dopiero po klikni�ciu przycisku Zastosuj albo OK.

Myszy dla lewor�cznych

Osoby lewor�czne chcia�yby zapewne, �eby podstawowy (czyli lewy) przycisk myszy
znajdowa� si� pod palcem wskazuj�cym ich lewej r�ki (ale wtedy by�by to ju� prawy
przycisk). W tym celu konieczne jest odwrócenie funkcji dwóch przycisków myszy.
Domy�lnie lewy przycisk myszy jest przyciskiem podstawowym, a prawy przycisk myszy
jest przyciskiem pomocniczym. W celu odwrócenia tego stanu rzeczy nale�y w oknie
W�a�ciwo�ci: Mysz klikn�	 kart� Przyciski, tak �eby uzyska	 dost�p do opcji przedsta-
wionych na rysunku 10.23. W karcie tej nale�y zaznaczy	 opcj� Prze��cz przycisk podsta-
wowy i pomocniczy.

Rysunek 10.23.
Karta Przyciski w oknie
W�a�ciwo�ci: Mysz

Po odwróceniu znaczenia przycisków konieczne b�dzie odpowiednie dostosowanie
standardowej terminologii dotycz�cej przycisków. W tabeli 10.2 wypisane zosta�y ró�ne
poj�cia dotycz�ce myszy wraz z oznaczeniami, o który przycisk chodzi w przypadku osób
lewo- i prawor�cznych.

Dostosowanie pr�dko�ci dwukrotnego klikni�cia

W celu wykonania dwukrotnego klikni�cia wybranej ikony trzeba do�	 szybko dwa razy
nacisn�	 lewy przycisk myszy. Je�eli zrobimy to zbyt wolno, system uzna to za dwa nie-
zale�ne klikni�cia. Je�eli wykonanie dwóch szybkich klikni�	 sprawia nam problemy
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Tabela 10.2. Terminologia dotycz�ca myszy dla osób prawo- i lewor�cznych

Standardowa terminologia Osoby prawor�czne Osoby lewor�czne

Przycisk podstawowy Lewy Prawy

Przycisk pomocniczy Prawy Lewy

Klikni�cie Lewy przycisk Prawy przycisk

Dwukrotne klikni�cie Lewy przycisk Prawy przycisk

Przeci�ganie Lewy przycisk Prawy przycisk

Klikni�cie prawym przyciskiem Prawy przycisk Lewy przycisk

Przeci�ganie prawym przyciskiem Prawy przycisk Lewy przycisk

albo klikamy tak szybko, �e dwa zwyczajne klikni�cia uznawane s� za dwukrotne klik-
ni�cie, to na karcie Przyciski w oknie dialogowym W�a�ciwo�ci: Mysz mo�emy zmieni	
szybko�	 dwukrotnego klikni�cia.

Mo�na te� usun�� konieczno�� wykonywania dwukrotnego klikni�cia. Wystarczy w oknie
dialogowym Opcje folderów zaznaczy� opcj� Pojedyncze klikni�cie…. Okno to mo�na
otworzy� przez naci�ni�cie klawisza ( ), wpisanie fol i wybranie z menu pozycji
Opcje folderów. Mo�na te� przejrze� podrozdzia� „Klikn�� raz czy dwa razy?”
w rozdziale 22.

W celu sprawdzenia bie��cych ustawie� nale�y klikn�	 dwukrotnie ikon� folderu. Je�eli
zamkni�ty folder si� nie otworzy (albo w drug� stron�), to znaczy, �e nie klikali�my do-
statecznie szybko. Nale�y wtedy przesun�	 suwak Szybko�	 w kierunku pozycji Wolno
i spróbowa	 ponownie. W momencie, gdy suwak umie�cimy w pozycji pozwalaj�cej
na �atwe otwieranie i zamykanie znajduj�cej si� obok niego ikony folderu, mo�emy uzna	,
�e znale�li�my w�a�ciwe ustawienie.

U�ywanie funkcji BlokadaKlikni�cia

Je�eli zaznaczanie wielu elementów za pomoc� przeci�gania wska�nika myszy sprawia
nam problemy, to mo�emy u�atwi	 sobie prac� przez w��czenie funkcji BlokadaKlikni�cia.
Funkcja ta umo�liwia zaznaczanie wielu elementów bez konieczno�ci przytrzymywania
przycisku myszy. Najpierw trzeba w��czy	 opcj� W��cz funkcj� BlokadaKlikni�cia w oknie
W�a�ciwo�ci: Mysz, na karcie Przyciski. Nast�pnie mo�na nacisn�	 przycisk Ustawienia,
który pozwala na okre�lenie czasu, przez jaki trzeba przytrzyma	 przycisk myszy, �eby
zosta� on „zablokowany”.

Po w��czeniu funkcji BlokadaKlikni�cia mo�na na przyk�ad ustali	 wymagane opó�nienie
na mniej wi�cej sekund�. Teraz, chc�c zaznaczy	 mysz� wiele elementów za pomoc�
przeci�gania, musimy umie�ci	 wska�nik myszy w miejscu rozpocz�cia przeci�gania
i przytrzyma	 przycisk myszy przez jedn� sekund�. Potem mo�na pu�ci	 przycisk myszy
i przesun�	 wska�nik nad wszystkimi elementami, które maj� zosta	 zaznaczone. Ele-
menty te b�d� zaznaczane tak, jakby�my w czasie przesuwania myszy mieli przyci�ni�ty
przycisk myszy.
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Po zako�czeniu zaznaczania wystarczy klikn�	 w dowolnym miejscu poza zaznaczonym
obszarem. Wska�nik myszy wraca do normalnego trybu pracy, a zaznaczone przed chwil�
elementy pozostan� zaznaczone.

Przyspieszanie lub zwalnianie wska�nika myszy

Po klikni�ciu w oknie W�a�ciwo�ci: Mysz karty Opcje wska�nika zobaczymy zestaw
opcji widoczny na rysunku 10.24. Pierwsza z widocznych tu opcji — Wybierz szybko�	
wska�nika — ustala szybko�	 poruszania wska�nika myszy na ekranie w stosunku do
szybko�ci poruszania myszy na biurku. Je�eli mamy problemy ze wskazaniem niewielkich
elementów na ekranie, to mo�na przesun�	 suwak w kierunku warto�ci Wolno. Z drugiej
strony, je�eli musimy za bardzo przesun�	 mysz, �eby przemie�ci	 wska�nik z jednego
miejsca ekranu w drugie, to nale�a�oby przesun�	 suwak w kierunku warto�ci Szybko.

Rysunek 10.24.
Okno W�a�ciwo�ci:
Mysz z kart� Opcje
wska�nika

Zaznaczenie opcji Zwi�ksz precyzj� wska�nika bardzo u�atwia przesuwanie wska�nika
myszy na ma�e odleg�o�ci. Jest ona przydatna szczególnie wtedy, gdy suwak szybko�ci
zostanie przesuni�ty w pobli�e warto�ci Szybko.

Opcje u�atwie� dost�pu opisywane w rozdziale 11. równie� umo�liwiaj� modyfikowanie
zachowania myszy.

Poprawianie widoczno�ci wska�nika myszy

Je�eli cz�sto zdarza si�, �e mamy trudno�ci z odszukaniem wska�nika myszy na ekranie,
to za pomoc� pozosta�ych opcji mo�emy u�atwi	 sobie to zadanie:

� Przyci�ganie do — zaznaczenie tej opcji zmusza wska�nik myszy
do automatycznego ustawiania si� nad domy�lnym przyciskiem (najcz��ciej
jest to przycisk OK) ka�dego nowo otwartego okna.
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� Poka� �lady wska
nika — zaznaczenie tej opcji powoduje, �e za wska�nikiem
myszy ci�gnie si� pewnej d�ugo�ci �lad, dzi�ki czemu du�o �atwiej mo�na zobaczy	
poruszaj�cy si� wska�nik.

� Poka� lokalizacj� wska
nika po naci�ni�ciu przycisku CTRL — po zaznaczeniu
tej opcji mo�na bardzo �atwo zlokalizowa	 na ekranie wska�nik myszy. Wystarczy
tylko przytrzyma	 klawisz Ctrl.

W czasie wy�wietlania prezentacji za pomoc� rzutnika dobrze jest w��czy� opcj� �ladów
wska	nika, dzi�ki czemu wszyscy b�d� mogli �atwo zobaczy� poruszaj�cy si� na ekranie
wska	nik myszy.

Innym sposobem poprawienia widoczno�ci wska�nika myszy jest wybranie dla niego du�ej
lub animowanej grafiki.

Modyfikowanie zachowania kó�ka myszy

Na karcie Kó�ko w oknie W�a�ciwo�ci: Mysz mo�na ustali	 wielko�	 przesuni�cia powo-
dowanego przez obracanie kó�ka myszy. Domy�lnie ka�dy krok obrotu powoduje prze-
suni�cie o trzy linie, ale warto�	 t� mo�na zmieni	 w zakresie od 1 do 100 linii. Ewen-
tualnie mo�na te� nakaza	 przewijanie za ka�dym razem o jeden ekran.

Na karcie Sprz�t wy�wietlane s� informacje na temat myszy. W razie potrzeby mo�na
na niej równie� zaktualizowa� sterownik myszy.

Po wybraniu wszystkich ustawie� w oknie W�a�ciwo�ci: Mysz nie mo�na zapomnie	
o konieczno�ci klikni�cia przycisku OK.

W ten sposób zako�czyli�my opisywanie wszystkich opcji dost�pnych w oknie persona-
lizacji. Jak si� jednak zaraz oka�e, istnieje jeszcze wiele innych sposobów pozwalaj�cych
na dopasowanie systemu Windows 7 do swoich potrzeb i gustów.

Personalizowanie klawiatury
Istnieje kilka sposobów na zmian� dzia�ania klawiatury. Cz��	 z nich dost�pna jest w oknie
dialogowym W�a�ciwo�ci: Klawiatura, o którym mówi� b�d� w tym podrozdziale. Pozo-
sta�e opcje zwi�zane s� przede wszystkim z u�atwieniami dost�pu i w zwi�zku z tym
zosta�y przeniesione do rozdzia�u 12. Okno W�a�ciwo�ci: Klawiatura mo�na otworzy	
za pomoc� dowolnej z poni�szych metod:

� Nacisn�	 klawisz ( ), wpisa	 klaw i wybra	 z menu pozycj� Klawiatura.

� Klikn�	 przycisk Start i wybra	 z menu pozycj� Panel sterowania. W oknie panelu
sterowania kliknij na pasku adresu strza�k� znajduj�c� si� po prawej stronie nag�ówka
Panel sterowania i wybierz z listy pozycj� Wszystkie elementy Panelu sterowania,
a nast�pnie kliknij dwukrotnie ikon� Klawiatura.

W obu przypadkach na ekranie pojawi si� okno dialogowe W�a�ciwo�ci: Klawiatura przed-
stawione na rysunku 10.25.
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Rysunek 10.25.
Okno dialogowe
W�a�ciwo�ci:
Klawiatura

W oknie tym znajdziemy poni�sze opcje. Oczywi�cie nie ma tutaj ustawie� w�a�ciwych
i niew�a�ciwych, poniewa� zale�e	 one b�d� wy��cznie od naszego osobistego stylu pisania
na klawiaturze:

� Opó
nienie powtarzania — okre�la czas, przez jaki musimy przytrzymywa	
klawisz, zanim rozpocznie si� jego automatyczne powtarzanie.

� Cz�stotliwo�� powtarzania — okre�la cz�stotliwo�	, z jak� dany klawisz b�dzie
si� automatycznie powtarza� w czasie, gdy b�dziemy go przytrzymywa	.

� Cz�stotliwo�� migania kursora — definiuje cz�stotliwo�	 migania kursora
wy�wietlanego w dokumencie.

Nawet je�eli na klawiaturze znajduj� si� klawisze programowalne, to najprawdopodobniej
w oknie tym nie znajdziemy �adnych opcji umo�liwiaj�cych przypisanie do tych klawiszy
jakichkolwiek operacji. W tym celu b�dziemy musieli zainstalowa	 specjalny program,
który dostarczany jest razem z klawiatur�. Niestety, w przypadku klawiszy programowal-
nych nie istnieje jedna regu�a pasuj�ca do wszystkich modeli klawiatur. Z tego powodu
dok�adniejszych informacji musimy szuka	 w instrukcjach do��czanych do klawiatury albo
na witrynie WWW jej producenta.

W dalszej cz��ci tego rozdzia�u, w podrozdziale „Tworzenie w�asnych skrótów
klawiszowych” podawa� b�d� wskazówki dotycz�ce uruchamiania swoich ulubionych
programów za pomoc� klawiatury.

Personalizowanie menu Start
Przycisk Start jest bram� do wszystkich programów zainstalowanych w naszym systemie.
Menu Start pozwala te� na �atwy dost�p do cz�sto u�ywanych folderów, takich jak Doku-
menty, Komputer, Panel sterowania albo dowolny inny, który dodamy do tej listy. Zazwy-
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czaj w menu Start umieszczane s� najcz��ciej u�ywane elementy, dzi�ki czemu s� one pod
r�k� bez konieczno�ci nawigowania na wielu poziomach menu.

W systemie Windows 7 menu Start zosta�o podzielone na dwie kolumny, przy czym ikony
programów umieszczane s� w lewej kolumnie, a ikony folderów i innych miejsc w prawej.
Lewa kolumna menu podzielona zosta�a na dwie cz��ci. Pozycje znajduj�ce si� ponad
poziom� lini� s� przytwierdzone do menu, co oznacza, �e nie zmieniaj� si� automatycznie,
chyba �e samodzielnie wprowadzimy odpowiednie modyfikacje do menu. Poni�ej pozio-
mej linii umieszczane s� najcz��ciej wykorzystywane programy. Ten zestaw ikon mo�e si�
zmienia	, dopasowuj�c si� do aktualnego zestawu cz�sto u�ywanych programów. Przyk�a-
dowe menu Start zobaczy	 mo�na na rysunku 10.26.

Rysunek 10.26.
Menu Start
w systemie Windows 7

Otwieranie w�a�ciwo�ci paska zada� i menu Start

Za pomoc� okna dialogowego W�a�ciwo�ci paska zada� i menu Start mo�na dostosowa	
do swoich wymaga� wygl�d ca�ego menu Start oraz wy�wietlanych w nim opcji. Jak
mo�na si� domy�la	, okno to mo�na otworzy	 na kilka ró�nych sposobów, wi�c ka�dy
mo�e wybra	 sposób najwygodniejszy dla siebie:

� Klikn�	 prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybra	 z menu kontekstowego
pozycj� W�a�ciwo�ci.

� Klikn�	 przycisk Start, wpisa	 sta i klikn�	 w menu pozycj� Pasek zada�
i menu Start.

� Klikn�	 przycisk Start i wybra	 z menu pozycj� Panel sterowania/Wygl�d
i personalizacja/Dostosuj menu Start.
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W otwartym oknie dialogowym nale�y klikn�	 kart� Menu Start, a pojawi� si� opcje
przedstawione na rysunku 10.27.

Rysunek 10.27.
Karta Menu Start
w oknie dialogowym
W�a�ciwo�ci paska
zada� i menu Start

Lista Akcja przycisku zasilania pozwala nam wybra	 akcj�, jaka ma zosta	 wykonana
po klikni�ciu przycisku zasilania (znajduje si� w prawej dolnej cz��ci menu Start). Domy�l-
nie przycisk ten wywo�uje akcj� Zamknij, ale je�eli najcz��ciej po prostu wylogowujemy
si� ze swojego konta, nie wy��czaj�c komputera, to mo�emy zmieni	 t� akcj� na Wyloguj.

W sekcji Prywatno�	 mo�na zaznaczy	 lub wyczy�ci	 zaznaczenie poni�szych elemen-
tów. Trzeba jednak pami�ta	, �e w przypadku, gdy nasze konto jest chronione has�em,
ochrona prywatno�ci w tym miejscu nie jest konieczna, poniewa� nikt nie zobaczy naszego
menu Start bez pozwolenia.

� Przechowaj i wy�wietl niedawno otwierane programy w menu Start
— po usuni�ciu zaznaczenia tej opcji w lewej cz��ci menu Start nie b�d� widoczne
ostatnio u�ywane programy.

� Przechowaj i wy�wietl niedawno otwierane elementy w menu Start i na pasku
zada	 — je�eli ta opcja jest zaznaczona, to obok programów w menu Start b�dzie
wy�wietlane podmenu, w którym podawane b�d� ostatnio otwierane dokumenty.
Klikni�cie pozycji tego podmenu otworzy program wraz z klikni�tym dokumentem.
W ten sposób mo�emy bardzo �atwo otworzy	 plik, nad którym ostatnio
pracowali�my.

Personalizowanie prawej strony menu Start

Chc�c wybra	 inne opcje menu Start, nale�y klikn�	 przycisk Dostosuj znajduj�cy si� obok
opcji Menu Start. Na rysunku 10.28 przedstawione zosta�o okno z opcjami pozwalaj�-
cymi na dostosowanie menu Start systemu Windows 7. W przypadku dostosowywania
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Rysunek 10.28.
Okno dialogowe
dostosowania
menu Start

menu Start w nowym stylu opcje dost�pne w oknie Dostosuj menu Start pozwalaj� na
okre�lenie, jakie elementy maj� pojawia	 si� z prawej strony menu.

Foldery menu Start

Na wy�wietlanej li�cie znajduj� si� opcje kontroluj�ce wygl�d i zachowanie pozycji
menu Start. Przy elementach menu otwieraj�cych foldery mamy do wyboru trzy opcje:

� Wy�wietlaj jako ��cze — wybranie tej opcji nakazuje systemowi otwiera	 odpowiedni
folder po klikni�ciu tej pozycji w menu. Po zapoznaniu si� z prac� z folderami
b�dzie to najbardziej naturalna metoda.

� Wy�wietlaj jako menu — po wybraniu tej opcji system Windows b�dzie wy�wietla�
wszystkie elementy z folderu wskazywanego przez dan� pozycj� jako elementy
podmenu, bez faktycznego otwierania folderu. Opcja ta nadaje si� do zastosowania
w przypadku folderów zawieraj�cych niewiele elementów, ale zupe�nie nie nadaje
si� dla folderów z wieloma elementami.

� Nie wy�wietlaj tego elementu — jak sama nazwa wskazuje, wybranie tej opcji
powoduje wykluczenie danej pozycji z prawej cz��ci menu Start.

Foldery, które mo�na otworzy	 bezpo�rednio z menu Start, zosta�y wypisane na poni�szej
li�cie. Je�eli kto� dopiero zaczyna swoj� przygod� z komputerem, to najlepszym rozwi�-
zaniem b�dzie wybranie dla wszystkich pozycji opcji Wy�wietlaj jako ��cze. Je�eli za
jaki� czas stwierdzimy, �e danego ��cza ju� nie potrzebujemy, to b�dziemy mogli zmieni	
warto�	 opcji na Nie wy�wietlaj tego elementu.

� Komputer — zawiera ikony wszystkich nap�dów zamontowanych w komputerze.
Przydaje si� do kopiowania plików z i na zewn�trzne dyski i karty pami�ci.
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� Panel sterowania — zawiera wszystkie strony i okna dialogowe przeznaczone
do personalizowania systemu oraz zarz�dzania sprz�tem i oprogramowaniem.

� Dokumenty — przechowuje wszystkie prywatne dokumenty z wyj�tkiem mediów
cyfrowych (czyli zdj�	, muzyki i filmów).

� Pobieranie — przechowuje pliki pobrane z internetu.

� Gry — folder z grami i uzyskanymi w nich wynikami. Je�eli nie interesuj� nas gry
komputerowe, to dla tej pozycji mo�na wybra	 opcj� Nie wy�wietlaj tego elementu.

� Folder osobisty — pozycja wy�wietlana w prawym górnym rogu menu Start
i oznaczana nazw� u�ytkownika. Otwarcie jej powoduje wy�wietlenie ikon
prywatnych folderów u�ytkownika, takich jak Ulubione, Kontakty i Wyszukiwania.

� Muzyka — zawiera piosenki zgromadzone w bibliotece programu Windows
Media Player.

� Obrazy — zawiera zdj�cia i filmy z kamer cyfrowych, galerii zdj�	 oraz innych
�róde�.

� Nagrany program telewizyjny — przechowuje nagrane przez nas programy
telewizyjne.

� Wideo — zawiera wszystkie elementy biblioteki Wideo.

Miejsca w menu Start

Niektóre pola wyboru widoczne na li�cie pozwalaj� na dost�p do innych zasobów kom-
putera. Oczywi�cie wszystkie te pozycje s� ca�kowicie opcjonalne, a zatem mo�emy
wybra	 tylko te, których naprawd� b�dziemy u�ywa	. Oto krótka lista dost�pnych pozycji
wraz z opisami:

� Po��cz z — z opcji tej nale�y korzysta	 tylko wtedy, gdy cz�sto musimy r�cznie
pod��cza	 si� do sieci bezprzewodowych, komutowanych lub innych.

� Programy domy�lne — konieczno�	 u�ywania tej pozycji pojawia si� niezwykle
rzadko, a zatem nie ma potrzeby umieszczania jej w menu Start. Okno wybierania
domy�lnych programów otworzy	 mo�na poprzez Panel sterowania albo klikaj�c
przycisk Start i wpisuj�c w polu wyszukiwania domy.

� Menu Ulubione — wybranie tej opcji pozwala �ledzi	 list� ulubionych stron
Internet Explorera oraz folderu �cza. Je�eli nie korzystamy z ulubionych, to opcja
ta do niczego si� nam nie przyda.

� Pomoc — zaznaczenie tej opcji powoduje pojawienie si� w menu Start pozycji
Pomoc i obs�uga techniczna. Jest to bardzo wa�na pozycja umo�liwiaj�ca uzyskanie
informacji na temat funkcjonowania systemu, z której ka�dy powinien cz�sto
korzysta	, a zatem dobrze b�dzie umie�ci	 j� w menu Start.

� Sie� — t� opcj� mo�na wybra	 w sytuacji, gdy nasz komputer pod��czony jest
do sieci lokalnej i musimy cz�sto korzysta	 z ró�nych zasobów udost�pnianych
w tej sieci.
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� Niedawno u�ywane elementy — wy�wietla niedawno u�ywane elementy
menu Start.

� Polecenie Uruchom — wy�wietla opcj� Uruchom przeznaczon� dla bardziej
zaawansowanych u�ytkowników, którzy chc� uruchamia	 programy nieposiadaj�ce
w�asnych ikon. Je�eli opcja ta nie jest dost�pna, to mo�na wpisa	 nazw� programu
w polu wyszukiwania menu Start, a nast�pnie klikn�	 pozycj� programu, która
pojawi si� na li�cie. Mo�na te� wpisa	 w polu wyszukiwania uru i wybra	 z menu
Start pozycj� Uruchom.

� Systemowe narz�dzia administracyjne — po zaznaczeniu tej opcji w menu Start
pojawia si� pozycja umo�liwiaj�ca szybki dost�p do narz�dzi u�ywanych przez
administratorów sieci i systemu. Mo�na nakaza	 wy�wietlanie tej pozycji w menu
Wszystkie programy albo jednocze�nie w menu Wszystkie programy i bezpo�rednio
w menu Start. Je�eli zaznaczymy opcj� Nie wy�wietlaj tego elementu, to okno
narz�dzi administracyjnych b�dzie mo�na otworzy	 za po�rednictwem panelu
sterowania albo przez wpisanie do pola wyszukiwania adm.

Wyszukiwanie w menu Start

Wyszukiwanie w systemie Windows 7 zosta�o bardzo usprawnione w stosunku
do poprzednich wersji systemów Windows. Chc�c w pe�ni wykorzysta� ten mechanizm,
trzeba jednak pozna� zasad� jego dzia�ania. Wi�cej informacji na ten temat podawa�
b�d� w rozdzia�ach 23. i 24.

Wszystkie elementy menu Start s� skrótami

Wszystkie ikony pojawiaj�ce si� w menu Start s� skrótami, mimo �e nie s� one uzupe�niane sym-
bolem strza�ki. Oznacza to, �e operacja usuni�cia lub odpi�cia elementu od menu Start nie ozna-
cza jednoczesnego usuni�cia samego folderu, programu albo pliku. Innymi s�owy, usuni�cie ele-
mentu z menu Start nie powoduje fizycznego usuni�cia programu, folderu lub pliku otwieranego
przez ten element.

Jak wida�, nie musimy si� wcale obawia� dodawania nowych elementów do menu Start i ich pó	-
niejszego usuwania. Co wi�cej, mo�emy zmieni� nazw� elementu w menu Start, a zmiana ta nie
spowoduje zmodyfikowania nazwy faktycznego elementu na dysku. Wystarczy klikn�� wybrany ele-
ment prawym przyciskiem myszy, wybra� z menu kontekstowego pozycj� Zmie� nazw� i wprowa-
dzi� now� nazw� elementu. Program, plik lub folder otwierany przez ten element zachowa swoj�
oryginaln� nazw�.

Kilka z opcji w oknie dialogowym Dostosowywania menu Start zosta�o po�wi�conych
mechanizmowi wyszukiwania. Opcje te s� domy�lnie zaznaczone, a poni�ej podaj� ich
znaczenie:

� Wyszukaj w innych plikach i bibliotekach — je�eli zaznaczymy opcj�
Nie wyszukuj, to wyszukiwania uruchamiane z paska wyszukiwania nie b�d�
uwzgl�dnia�y plików dokumentów. Je�eli wybierzemy opcj� Wyszukuj w folderach
publicznych, to takie wyszukiwanie b�dzie obejmowa	 równie� udost�pnione foldery
Publiczne. Mo�na te� wybra	 opcj� Wyszukaj poza folderami publicznymi; wtedy
wyszukiwanie b�dzie pomija	 foldery Publiczne.
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� Wyszukaj w folderze Programy i Panelu sterowania — zaznaczenie tej opcji
nakazuje uwzgl�dnia	 przy wyszukiwaniu z paska wyszukiwania programy oraz
elementy panelu sterowania.

Zachowanie menu Start

Cz��	 elementów znajduj�cych si� na li�cie dostosowywania menu Start dotyczy zacho-
wania ca�ego menu. Do takich opcji nale��:

� W��cz menu kontekstowe oraz przeci�ganie i upuszczanie — zaznaczenie tej
opcji pozwala na dowolne uk�adanie kolejno�ci ikon w menu Wszystkie programy
za pomoc� przeci�gania ich prawym przyciskiem myszy.

� Wyró�nij nowo zainstalowane programy — w��czenie tej opcji powoduje
wyró�nienie w menu Start wszystkich niedawno zainstalowanych programów.
Dzi�ki temu mo�na je du�o �atwiej znale�	.

� Sortuj menu Wszystkie programy wed�ug nazw — wybranie tej opcji sprawia,
�e elementy menu Start uk�adane s� w kolejno�ci alfabetycznej. Na pocz�tku
uk�adane s� programy, a za nimi grupy programów (foldery). Je�eli opcja ta nie
jest zaznaczona, to elementy menu Start mo�na posortowa	 alfabetycznie, klikaj�c
prawym przyciskiem myszy pozycj� w menu Wszystkie programy i wybieraj�c
z menu kontekstowego opcj� Sortuj wed�ug nazw.

� U�ywaj du�ych ikon — wybranie tej opcji powoduje wy�wietlanie w menu Start
du�ych ikon. Jej wy��czenie powoduje wy�wietlanie ma�ych ikon, dzi�ki czemu
w menu mo�e zmie�ci	 si� wi�cej elementów.

Opcja Liczba niedawno u�ywanych programów do wy�wietlenia okre�la liczb� ikon
programów wy�wietlanych po lewej stronie menu Start. Je�eli ustalona tu liczba oka�e
si� za du�a jak na aktualn� rozdzielczo�	 ekranu i wielko�	 ikon, to po klikni�ciu przy-
cisku Start zobaczymy komunikat Nie mo�na wy�wietli	 niektórych elementów menu
Start. Z kolei opcja Liczba niedawno u�ywanych elementów do wy�wietlenia na listach
szybkiego dost�pu definiuje liczb� pozycji wy�wietlanych na listach szybkiego dost�pu
poszczególnych programów.

Klikni�cie przycisku U�yj ustawie� domy�lnych przywraca wszystkie ustawienia menu
Start oraz liczb� ostatnio u�ywanych programów do warto�ci pocz�tkowych.

Dostosowywanie lewej kolumny menu Start

Trzeba pami�ta	, �e elementy znajduj�ce si� nad poziom� lini� s� przytwierdzone do
menu i nie b�d� si� zmienia�y automatycznie. Z kolei elementy znajduj�ce si� poni�ej
tej linii opisuj� cz�sto u�ywane programy, a te mog� si� z czasem zmienia	.

Oczywi�cie nie musimy si� biernie przygl�da	 temu, co dzieje si� po lewej stronie menu
Start. W ka�dej chwili mo�na klikn�	 dowolny element, tak jak pokazano na rysunku 10.29.
Wybranie z menu kontekstowego pozycji Usu� z tej listy spowoduje usuni�cie z menu
wybranego elementu. Je�eli dany element nie jest jeszcze przytwierdzony do menu Start,
to mo�na wybra	 opcj� Przypnij do menu Start.
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Rysunek 10.29.
Klikni�cie elementu
menu Start prawym
przyciskiem myszy

W menu Wszystkie programy równie� mo�emy klikn�	 dowolny element prawym przy-
ciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Przypnij do menu Start. W ten
sposób bardzo szybko mo�na umie�ci	 ikon� cz�sto u�ywanego programu w górnej cz��ci
lewej kolumny menu Start.

Je�eli cz�sto korzystamy z danego folderu, to jego równie� mo�na przytwierdzi	 do
menu Start. Co wi�cej, do menu Start mo�na przytwierdzi	 nawet cz�sto u�ywany doku-
ment. Wystarczy przeci�gn�	 ikon� folderu i upu�ci	 j� na przycisk Start. W podobny spo-
sób mo�na przytwierdzi	 do menu Start dowoln� inn� ikon� znajduj�c� si� na pulpicie.
Równie� wystarczy j� przeci�gn�	 i upu�ci	 na przycisk Start. W celu odpi�cia ele-
mentu od menu Start trzeba go klikn�	 prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kon-
tekstowego pozycj� Wypnij z menu Start.

Reorganizacja w menu Wszystkie programy

Menu Wszystkie programy zapewnia nam dost�p do niemal wszystkich aplikacji, jakie
zosta�y zainstalowane w naszym systemie. Elementy znajduj�ce si� na górze tego menu
reprezentuj� poszczególne programy, natomiast umieszczone ni�ej elementy oznaczone
ikonami folderów reprezentuj� ca�e grupy programów. Po klikni�ciu ikony folderu, dana
grupa jest rozwijana i pojawiaj� si� ikony programów znajduj�cych si� w tej grupie.
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Ka�da grupa programów mo�e zawiera	 kolejne grupy, które równie� oznaczane b�d� iko-
nami folderów. Na rysunku 10.30 zobaczy	 mo�na przyk�ad, w którym otworzy�em grup�
programów o nazwie Akcesoria. Wewn�trz tej grupy dost�pna by�a grupa Narz�dzia sys-
temowe, któr� równie� otworzy�em.

Rysunek 10.30.
Grupy programów
Akcesoria i Narz�dzia
systemowe

Je�eli mo�liwo�	 przeci�gania elementów menu Wszystkie programy jest w��czona,
to mo�na je uk�ada	 w dowolnej kolejno�ci za pomoc� prawego przycisku myszy. Takie
dzia�anie jest jednak bardzo niewygodne. Du�o �atwiej pracuje si� w zwyczajnym oknie
folderów. W zale�no�ci od tego, co chcemy osi�gn�	, mo�emy klikn�	 przycisk Start
prawym przyciskiem myszy i wybra	 jedn� z dost�pnych opcji:

� Otwórz — otwiera folder zawieraj�cy ikony menu Start bie��cego u�ytkownika.

� Otwórz wszystkich u�ytkowników — otwiera folder zawieraj�cy ikony pojawiaj�ce
si� w menu Start wszystkich u�ytkowników.

Oczywi�cie wprowadzanie zmian wp�ywaj�cych na konta innych u�ytkowników wymaga
uzyskania uprawnie� administracyjnych.

Otwarty zostanie w ten sposób folder o nazwie Menu Start. Widoczne w oknie ikony repre-
zentuj� poszczególne elementy menu Start. W folderze Menu Start znajduje si� te� folder
o nazwie Programy. Po jego otwarciu zobaczymy ikony reprezentuj�ce programy zgro-
madzone w menu Wszystkie programy. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy w folderze
Programy, s� natychmiast widoczne w menu Wszystkie programy.
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Za�ó�my, �e w menu Wszystkie programy znajduje si� kilka programów do wykonywania
konwersji formatów plików. Z ca�� pewno�ci� dobrze by�oby zgromadzi	 je w ramach
jednej grupy o nazwie Konwertery. W folderze Programy nale�y zatem klikn�	 przycisk
Organizuj, wybra	 opcj� Nowy Folder i nowo tworzonemu folderowi nada	 nazw�
Konwertery. Na koniec zostanie nam ju� tylko przeniesienie ikon programów do nowego
folderu.

Mo�na te� wykona	 odwrotn� operacj�, czyli wybra	 jeden lub kilka programów z grupy
Akcesoria i umie�ci	 je bezpo�rednio w menu Wszystkie programy. Nale�y w tym celu
w folderze Programy otworzy	 folder Akcesoria i zaznaczy	 interesuj�ce nas ikony pro-
gramów. Nast�pnie trzeba skopiowa	 je kombinacj� klawiszy Ctrl+C, klikn�	 w pasku
adresu ��cze folderu Programy, aby przej�	 do naszego folderu docelowego, i wklei	 ikony
za pomoc� kombinacji klawiszy Ctrl+V. Przeniesione w ten sposób ikony b�d� dost�pne
bezpo�rednio w menu Wszystkie programy, a nie w folderze Akcesoria, tak jak dotychczas.

Je�eli chcemy przenie�� element z folderu, a nie skopiowa� go, to mo�na u�y�
kombinacji klawiszy Ctrl+X, aby wyci�� go z folderu 	ród�owego.

Po zako�czeniu wprowadzania zmian nale�y zamkn�	 folder Programy lub Menu Start
(zale�enie od tego, który z nich jest otwarty), a nast�pnie klikn�	 przycisk Start i wybra	
menu Wszystkie programy. W menu tym powinny by	 widoczne wszystkie te zmiany,
które wprowadzili�my w folderze Programy.

Tworzenie w�asnych skrótów klawiszowych
W systemie Windows 7 dost�pnych jest wiele ró�nych skrótów klawiszowych, które
mo�na traktowa	 jako alternatyw� dla myszy. Wszystkie te skróty zosta�y wypisane w do-
datku C. Dodatkowo ka�dy z programów u�ywa swoich w�asnych skrótów klawiszowych,
które mo�na pozna	 przez rozwijanie poszczególnych menu programu albo szukanie
w pomocy sekcji opisuj�cej „skróty klawiszowe”.

Mo�na te� tworzy	 swoje w�asne skróty klawiszowe, które uruchamia�yby nasze ulu-
bione programy albo otwiera�y wa�ne foldery. Domy�lnie takie skróty maj� posta	
Ctrl+Alt+klawisz, dzi�ki czemu unika si� konfliktów ze skrótami wbudowanymi w sys-
tem. Poza tym, skróty te dzia�aj� tylko wtedy, gdy aktywny jest pulpit systemu. Wynika
to z tego, �e naci�ni�cia klawiszy przesy�ane s� wy��cznie do aktywnego okna, a zatem
w przypadku, gdy na pulpicie jest jakie� aktywne okno programu, naci�ni�cia klawiszy
dotyczy	 b�d� wy��cznie tego okna.

Chc�c dosta� si� do pulpitu bez konieczno�ci zamykania otwartych programów, mo�na
po prostu zminimalizowa� wszystkie okna. Wystarczy klikn�� prawym przyciskiem myszy
puste miejsce na pasku zada� i wybra� z menu kontekstowego pozycj� Poka� pulpit.
Ewentualnie mo�na te� klikn�� przycisk Poka� pulpit znajduj�cy si� po prawej stronie
paska zada�. Na szybki dost�p do pulpitu pozwala te� kombinacja klawiszy ( )+M.

Zanim przyst�pimy do tworzenia nowego skrótu klawiszowego, nale�y sprawdzi	, czy nie
jest on ju� wykorzystywany w innym celu. Nale�y zatem przej�	 na pulpit i wcisn�	 kom-
binacj� klawiszy Ctrl+Alt+klawisz, który mamy zamiar wykorzysta	. Je�eli nic si� nie
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stanie, to znaczy, �e wybrany skrót jest dost�pny. Je�eli otwarty zostanie jaki� program,
to znaczy, �e musimy sobie wybra	 inny skrót klawiszowy albo usun�	 aktualne przypisa-
nie sprawdzanego skrótu.

Skrót klawiszowy mo�na przypisa� do elementu menu Start, klikaj�c ten element prawym
przyciskiem myszy i wybieraj�c z menu kontekstowego pozycj� W�a�ciwo�ci.

Skrót klawiszowy mo�na przypisa	 ka�demu elementowi, w którego oknie W�a�ciwo�ci
dost�pna jest opcja Klawisz skrótu. Naj�atwiejsza metoda polega jednak na utworzeniu
na pulpicie skrótu do tego elementu, a nast�pnie utworzeniu skrótu klawiszowego do
takiej ikony skrótu na pulpicie. Najpierw trzeba dotrze	 do ikony, która otwiera nasz
program albo folder, nast�pnie klikn�	 j� prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu
kontekstowego pozycj� Wy�lij do/Pulpit (Utwórz skrót).

Je�eli wszystkie ikony pulpitu s� ukryte, to mo�na klikn�� prawym przyciskiem myszy
pust� przestrze� na pulpicie i wybra� z menu kontekstowego pozycj� Widok/Poka�
ikony pulpitu.

Nast�pnie trzeba przej�	 na pulpit i odszuka	 utworzon� wcze�niej ikon� skrótu, klikn�	
j� prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� W�a�ciwo�ci.
W otwartym oknie nale�y klikn�	 kart� Skrót, a nast�pnie pole wyboru Klawisz skrótu
i wprowadzi	 kombinacj� klawiszy, z jakiej chcemy korzysta	. Na przyk�ad na rysunku
10.31 w oknie tworzenia skrótów klawiszowych dla programu Kalkulator wprowadzi�em
liter� K. System Windows automatycznie dopisa� na pocz�tku kombinacji znaki Ctrl+Alt+.

Rysunek 10.31.
Skrót klawiszowy
Ctrl+Alt+K przypisany
do programu
Kalkulator

Na koniec trzeba zamkn�	 okno dialogowe, naciskaj�c przycisk OK. W celu przetesto-
wania nowo utworzonego skrótu nale�y wyczy�ci	 pulpit i nacisn�	 zdefiniowan� przed
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chwil� kombinacj� klawiszy. Na przyk�ad naci�ni�cie klawiszy Ctrl+Alt+K po uprzednim
wykonaniu czynno�ci podanych w powy�szym przyk�adzie powinno otworzy	 program
Kalkulator.

Z takim tworzeniem skrótów klawiszowych wi��e si� jedna niewielka wada. W przypadku
usuni�cia ikony skrótu z pulpitu usuwamy równie� skrót klawiszowy. Je�eli dla kogo� sta-
nowi to problem, to zamiast usuwania ikony z pulpitu powinien j� tylko ukry	. W tym celu
trzeba klikn�	 ikon� prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj�
W�a�ciwo�ci. W otwartym oknie dialogowym nale�y klikn�	 kart� Ogólne i zaznaczy	
pole wyboru Ukryty. Na koniec mo�na klikn�	 przycisk OK, a ikona natychmiast zniknie
z pulpitu (albo zostanie przyciemniona), ale skrót klawiszowy b�dzie nadal dzia�a�.

To, czy ukryte ikony b�d� niewidoczne, czy tylko przyciemnione, uzale�nione jest od
ustawie� w oknie Opcje folderów. Chc�c otworzy	 to okno, nale�y klikn�	 przycisk Start,
wpisa	 fol i wybra	 z menu pozycj� Opcje folderów. Je�eli chcieliby�my, �eby ukryte ikony
by�y wy�wietlane, to nale�y zaznaczy	 opcj� Poka� ukryte pliki i foldery. Po dokonaniu
zadowalaj�cego nas wyboru nale�y klikn�	 przycisk OK.

Okno dialogowe Opcje folderów mo�na otworzy�, klikaj�c przycisk Organizuj i wybieraj�c
z menu pozycj� Opcje folderów i wyszukiwania.

Dostosowywanie paska zada�
Pasek zada� znajduj�cy si� w dolnej cz��ci ekranu jest jednym z najbardziej u�ytecznych
narz�dzi w systemie Windows. Na pasku tym znajduje si� przycisk Start, przyciski repre-
zentuj�ce wszystkie otwarte programy oraz obszar powiadomie�. Mog� si� na nim te�
znajdowa	 ró�ne paski narz�dzi, takie jak pasek adresu, umo�liwiaj�cy �atwe otwieranie
stron WWW, nap�dów, folderów i innych elementów, do których dost�p mo�na uzyska	
za pomoc� adresu URL. Pasek zada� mo�na modyfikowa	 na wiele ró�nych sposobów,
dlatego nie nale�y si� przejmowa	 jego aktualnym wygl�dem.

Cz��	 opcji zwi�zanych z paskiem zada� znajduje si� w oknie dialogowym W�a�ciwo�ci
paska zada� i menu Start. Okno to mo�na utworzy	 za pomoc� dowolnej z poni�szych
technik:

� Klikn�	 prawym przyciskiem myszy przycisk Start, zegar albo dowolne puste
miejsce na pasku i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� W�a�ciwo�ci.

� Nacisn�	 klawisz ( ), wpisa	 s�owo zada i klikn�	 pozycj� Pasek zada�
i menu Start.

� Klikn�	 przycisk Start i wybra	 z menu pozycj� Panel sterowania/Wygl�d
i personalizacja/Pasek zada� i menu Start.

W otwartym oknie nale�y klikn�	 kart� Pasek zada�, a pojawi� si� opcje przedstawione
na rysunku 10.32. Oto krótki opis wszystkich dost�pnych tu opcji:

� Zablokuj pasek zada	 — po wybraniu tej opcji pasek zada� zostanie zablokowany,
przez co zostanie on zabezpieczony przed przypadkow� zmian� rozmiaru albo
przesuni�ciem. Je�eli chcieliby�my przesun�	 lub zmieni	 rozmiar paska zada�,
to trzeba najpierw wyczy�ci	 t� opcj�, czyli odblokowa	 pasek zada�.
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Rysunek 10.32.
Karta Pasek zada�
w oknie dialogowym
W�a�ciwo�ci paska
zada� i menu Start

� W��cz autoukrywanie paska zada	 — po wybraniu tej opcji pasek zada� zostanie
automatycznie wysuni�ty poza ekran i b�dzie tak usuwany zawsze wtedy, gdy nie
b�dzie u�ywany. Po takim ukryciu paska zada� mo�na umie�ci	 wska�nik myszy
nad cienk� lini� widoczn� przy dolnej kraw�dzi ekranu, a pasek zada� zostanie
przywrócony na ekran.

� U�yj ma�ych ikon — zamiast domy�lnych du�ych ikon wy�wietla w menu Start
ich mniejsze wersje.

� Po�o�enie paska zada	 na ekranie — umo�liwia okre�lenie kraw�dzi ekranu,
przy której ma si� znale�	 pasek zada�.

� Przyciski paska zada	 — za pomoc� tej opcji mo�emy ustali	, czy system ma ��czy	
ze sob� podobne elementy na pasku zada� (na przyk�ad dokumenty tego samego
programu) oraz czy takie ��czenie ma si� odbywa	 zawsze, czy tylko w przypadku
zape�nienia paska zada�.

� Dostosuj — klikni�cie tego przycisku pozwala nam okre�li	, które elementy maj�
si� pojawia	 w obszarze powiadomie�.

� U�yj programu Aero Peek do podgl�du pulpitu — zaznaczenie tej opcji sprawia,
�e po wskazaniu dowolnego przycisku paska zada� wy�wietlana b�dzie miniatura
okna programu zwi�zanego z tym przyciskiem, tak jak na przyk�adzie
z rysunku 10.33.

Po dokonaniu wyboru opcji w tym oknie dialogowym nale�y klikn�	 przycisk OK.
W nast�pnych punktach przedstawi� jeszcze kilka innych metod dostosowywania paska
zada� dost�pnych niezale�nie od omawianego przed chwil� okna dialogowego.
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Rysunek 10.33.
Miniaturka okna
programu wy�wietlana
po wskazaniu
przycisku na pasku
zada�

Blokowanie i odblokowywanie paska zada�

Pasek zada� nie musi si� znajdowa	 na dole ekranu. Nie musi te� mie	 z góry ustalonej
wielko�ci. Po odblokowaniu paska zada� mo�emy go do woli przesuwa	 i zmienia	 jego
wielko�	. Umieszczenie czubka wska�nika myszy nad górn� kraw�dzi� paska zada�
spowoduje, �e wska�nik myszy zmieni swój kszta�t na strza�k� dwustronn�. Dodatkowo,
je�eli na pasku zada� znajduj� si� jakie� paski narz�dzi, to przy ka�dym z nich znaj-
dziemy uchwyt (kolumn� z�o�on� z kropek) pozwalaj�cy na jego przeci�ganie. W takiej
sytuacji po klikni�ciu prawym przyciskiem myszy zegara lub pustej przestrzeni paska
zada� zobaczymy, �e opcja Zablokuj pasek zada� nie jest zaznaczona (rysunek 10.34).

Rysunek 10.34. Odblokowany pasek zada�

Je�eli pasek zada� jest zablokowany, to do jego odblokowania wystarczy klikn�	 prawym
przyciskiem myszy zegar albo woln� przestrze� na pasku zada� i wybra	 z menu kontek-
stowego opcj� Zablokuj pasek zda�. Opcja ta jest prze��cznikiem, a zatem dok�adnie tej
samej procedury mo�na u�y	 do ponownego zablokowania paska zada�.

Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada�

Po odblokowaniu paska zada� mo�na przytwierdzi	 go do dowolnej kraw�dzi ekranu.
Mo�na to zrobi	 w nast�puj�cy sposób:

 1. Umie�ci	 czubek wska�nika myszy nad woln� przestrzeni� paska zada� (nie nad
paskiem narz�dzi ani przyciskiem).

 2. Przytrzyma	 lewy przycisk myszy, przeci�gn�	 pasek zada� do innej kraw�dzi
ekranu i pu�ci	 przycisk myszy.

Zmiana wysoko�ci paska zada� zaczyna si� od umieszczenia czubka wska�nika myszy
nad górn� kraw�dzi� paska, tak �eby wska�nik myszy zmieni� si� w podwójn� strza�k�.
Nale�y wtedy przytrzyma	 lewy przycisk myszy i przeci�gn�	 koniec paska zada� na
odpowiadaj�c� nam wysoko�	. Minimalna wysoko�	 paska to jeden wiersz, natomiast
maksymalna wysoko�	 to mniej wi�cej jedna trzecia wysoko�ci ekranu.

Je�eli mamy problemy z przywróceniem oryginalnej wielko�ci paska zada� (jeden wiersz),
to nale�y zamkn�� wszystkie paski narz�dzi. Dopiero wtedy b�dzie mo�na dowolnie
zmieni� wielko�� paska zada�, a na koniec ponownie w��czy� paski narz�dzi.
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Je�eli chcieliby�my ca�kowicie ukry	 pasek zada�, to w oknie dialogowym W�a�ciwo�ci
paska zada� i menu Start nale�y zaznaczy	 opcj� W��cz autoukrywanie paska zada�
(by�a ju� o tym mowa w tym rozdziale). Pasek zada� b�dzie ukryty do czasu, a� przysu-
niemy kursor myszy do kraw�dzi ekranu, za któr� pasek zosta� ukryty.

Wy�wietlanie pasków narz�dzi na pasku zada�

System Windows 7 pozwala umie�ci	 na pasku zada� kilka dodatkowych pasków narz�dzi
albo rozmie�ci	 je w dowolnych miejscach na pulpicie. Chc�c wy�wietli	 lub ukry	 jeden
z pasków, nale�y klikn�	 prawym przyciskiem myszy zegar znajduj�cy si� w prawym dol-
nym rogu ekranu i z menu kontekstowego wybra	 pozycj� Paski narz�dzi. Nazwy poszcze-
gólnych pasków narz�dzi zobaczy	 mo�na na rysunku 10.35, a ich opisy podaj� poni�ej.

Rysunek 10.35. Wy�wietlanie lub ukrywanie opcjonalnych pasków narz�dzi

� Adres — wy�wietla pasek adresu, podobny do znanego z przegl�darki WWW.
Wpisanie do tego paska adresu URL spowoduje otwarcie przegl�darki i za�adowanie
do niej strony spod wprowadzonego adresu.

� ��cza — wy�wietla w pasku narz�dzi zawarto�	 folderu �cza programu
Internet Explorer. Wi�cej informacji na ten temat znale�	 mo�na w podpunkcie
„Dostosowywanie paska narz�dzi 
�cza”.

� Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet — wy�wietla okno
do rozpoznawania pisma odr�cznego u�ywane w po��czeniu z komputerami
Tablet PC. Ten pasek nie b�dzie cz��ci� paska zada�, ale b�dzie si� wysuwa�
z boku ekranu.

� Pulpit — wy�wietla wszystkie ikony pulpitu w ramach prostego paska narz�dzi.

Mo�na te� natkn�� si� na opcj� Pasek j�zyków. Pozwala ona na prze��czanie ró�nych
uk�adów klawiatury i b�dzie omawiana dok�adniej w rozdziale 11., w punkcie „Praca
z wieloma j�zykami”.

� Nowy pasek narz�dzi — pozwala utworzy	 nowy pasek narz�dzi, zawieraj�cy ikony
z dowolnego folderu. Na przyk�ad w otwartym oknie dialogowym mo�na klikn�	
nazw� swojego konta u�ytkownika i nacisn�	 przycisk OK. Na pasku zada� pojawi
si� nowy pasek narz�dzi, na którym znajdowa	 si� b�dzie przycisk u�atwiaj�cy
dost�p do naszych folderów.
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W menu pasków narz�dzi ka�dy z pasków oznaczony „parafk�” jest w��czony, czyli poja-
wia si� na pasku zada�. Nazwy pasków narz�dzi bez takiej parafki oznaczaj�, �e paski te
s� ukryte. Klikni�cie danej nazwy paska powoduje jego ukrycie lub wy�wietlanie.

Przy tworzeniu w�asnego paska narz�dzi cz�sto okazuje si�, �e nie ma ju� dla niego
miejsca na pasku zada�, poniewa� ten jest wype�niony przyciskami programów oraz
innymi paskami narz�dzi. W nast�pnym punkcie przedstawi� sposoby radzenia sobie
z brakiem miejsca na pasku zada�.

Zmiana po�o�enia i wielko�ci pasków narz�dzi
na pasku zada�

Na pasku zada� nie mamy do dyspozycji zbyt wiele miejsca, wi�c umieszczenie na nim
wielu elementów szybko powoduje, �e zaczyna by	 na nim t�oczno. Je�eli chcemy umie-
�ci	 na pasku zada� wiele dodatkowych pasków narz�dzi, to najprawdopodobniej trzeba
b�dzie powi�kszy	 ca�y pasek zada�. Mo�na te� spróbowa	 przenie�	 go na bok ekranu
i sprawdzi	, czy to nie poprawi sytuacji.

Je�eli chcemy rozci�gn�� pasek zada� na kilka monitorów, to nale�y skorzysta�
z programu UltraMon (www.ultramon.com). Jest to niezwykle u�yteczne narz�dzie
udost�pniaj�ce wiele narz�dzi u�atwiaj�cych prac� z wieloma monitorami.

Je�eli na pasku zada� nie ma do�	 miejsca na wszystkie paski narz�dzi, to po prawej
stronie niektórych z nich pojawi si� przycisk ze znakami >>. Klikni�cie tego przycisku
spowoduje wy�wietlenie tych elementów, które nie mieszcz� si� na pasku narz�dzi. Je�eli
na pasku zada� nie mieszcz� si� wszystkie przyciski otwartych programów, to po prawej
stronie tych przycisków pojawi� si� dwie strza�ki pozwalaj�ce na przewijanie listy.

Pomi�dzy otwartymi oknami programów mo�na si� te� prze��cza�, naciskaj�c klawisze
Alt+Tab lub ( )+Tab.

Je�eli pasek zada� jest odblokowany, to po lewej stronie ka�dego paska narz�dzi widoczny
b�dzie uchwyt do przeci�gania. Za pomoc� tego uchwytu mo�na dowolnie przesuwa	
pasek narz�dzi i zmienia	 jego wielko�	. Mo�na te� wy�wietla	 lub ukrywa	 tytu�y oraz
teksty pojawiaj�ce si� na paskach narz�dzi. Na rysunku 10.36 zobaczy	 mo�na, �e na
pasku zada� znajduje si� tekst, tytu�y, uchwyt oraz strza�ki do przewijania przycisków
paska zada�.

Rysunek 10.36. Pasek zada� z uchwytem paska narz�dzi, jego tytu�em, tekstami oraz przyciskami

Chc�c wy�wietli	 albo ukry	 na pasku narz�dzi tekst lub tytu�, nale�y klikn�	 prawym
przyciskiem jego tytu� lub uchwyt przeci�gania. W wy�wietlonym menu kontekstowym
opcja Poka� tytu� s�u�y do ukrywania lub wy�wietlania tytu�u paska, z kolei opcja Poka�
tekst pozwala na ukrywanie lub wy�wietlanie tekstu opisów ikon umieszczonych na pasku
narz�dzi.
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W pozycjach paska narz�dzi wywo�anych klikni�ciem przycisku >> tekst zawsze pojawia
si� obok ikon. Opcja Poka� tekst nie ma na to zachowanie �adnego wp�ywu. Chc�c
zmieni� tekst pojawiaj�cy si� obok ikony, trzeba go klikn�� prawym przyciskiem myszy,
wybra� z menu kontekstowego pozycj� Zmie� nazw�, wprowadzi� nowy tekst (lub zmieni�
dotychczasowy) i nacisn�� klawisz Enter.

Dostosowywanie paska narz�dzi 	�cza

Pasek narz�dzi �cza pozwala na �atwy dost�p do cz�sto u�ywanych witryn WWW.
Naprawd� du�� kolekcj� ��czy mo�na zgromadzi	 w folderze Ulubione programu Inter-
net Explorer, natomiast na pasku �cza powinny si� znajdowa	 tylko najcz��ciej
u�ywane ��cza.

Aby utworzy	 ikon� skrótu na pasku �cza do aktualnie ogl�danej strony w programie
Internet Explorer, nale�y wybra	 Ulubione/Dodaj do ulubionych i w oknie Dodawanie
ulubionych, w polu Utwórz w, wybra	 �cza, jak pokazano na rysunku 10.37. Po zatwier-
dzeniu skrót natychmiast pojawi si� na pasku �cza.

Rysunek 10.37. Dodawanie strony do paska ��cza

Mo�na równie� modyfikowa	 pasek �cza w bardziej intuicyjny sposób:

� Aby utworzy	 ikon� skrótu do aktualnie ogl�danej strony, nale�y przeci�gn�	 ikon�
znajduj�c� si� na pasku adresu po lewej stronie adresu URL i upu�ci	 j� przy prawym
ko�cu paska �cza (przycisk myszy nale�y zwolni	 dopiero wtedy, gdy wska�nik
myszy zmieni kszta�t).
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Podobnie jak w przypadku wszystkich innych pasków narz�dzi, je�eli zabraknie miejsca
na kolejne ikony, to po lewej stronie pojawi si� przycisk >>, którego klikni�cie powoduje
wy�wietlenie niewidocznych ikon.

� Aby utworzy	 ikon� na podstawie ��cza b�d�cego cz��ci� ogl�danej strony, nale�y
przeci�gn�	 to ��cze ze strony i upu�ci	 na pasek �cza.

� Aby usun�	 ikon� z paska �cza, nale�y klikn�	 j� prawym przyciskiem myszy
i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Usu�.

� W celu zmodyfikowania kolejno�ci ikon na pasku �cza nale�y przeci�gn�	
wybran� ikon� w nowe miejsce na pasku.

Dostosowywanie obszaru powiadomie�
Obszar powiadomie� znajduje si� przy prawym brzegu paska zada�. Zawiera on ikony
programów i us�ug dzia�aj�cych w tle, co oznacza, �e z programami tymi nie s� powi�-
zane �adne okna na pulpicie ani przyciski na pasku zada�. Ikony w obszarze powiadomie�
reprezentuj� takie elementy jak programy antywirusowe, kontrola g�o�no�ci, po��czenia
sieciowe, pasek boczny i wiele innych. Wskazanie ikony w obszarze powiadomie� powo-
duje wy�wietlenie jej nazwy i dodatkowych informacji.

W celu oszcz�dzania miejsca na pasku zada� nieistotne lub nieu�ywane ikony s� ukry-
wane. Je�eli cz��	 ikon zostaje ukryta, to po lewej stronie obszaru powiadomie� pojawia
si� ma�y przycisk ze znakiem strza�ki skierowanej w gór�, taki jak na rysunku 10.38.
Klikni�cie tego przycisku powoduje wy�wietlenie ukrytych ikon.

Rysunek 10.38. Obszar powiadomie�

Obszar powiadomie� mo�na dostosowa	 za pomoc� kilku okien dialogowych. Pierw-
szym z nich jest okno W�a�ciwo�ci paska zada� i menu Start, o którym mówili�my ju�
w tym rozdziale. W celu otwarcia tego okna nale�y klikn�	 przycisk Start prawym
przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� W�a�ciwo�ci. Nast�pnie
w polu Obszar powiadomie� nale�y klikn�	 przycisk Dostosuj. W otwartym oknie trzeba
klikn�	 ��cze W��czanie i wy��czanie ikon systemowych, aby wy�wietli	 okno przedsta-
wione na rysunku 10.39.

Mo�na tu skorzysta	 z list rozwijanych, aby ukry	 lub wy�wietli	 ikony zegara, kontroli
g�o�no�ci, po��cze� sieciowych, zasilania oraz centrum akcji. Pola wy��czone (przy-
ciemnione) nie maj� w danym systemie �adnego znaczenia, a zatem nie trzeba si� nimi
przejmowa	.

Trzeba pami�ta�, �e wprowadzane zmiany nie b�d� mia�y �adnego efektu do czasu
klikni�cia przycisku OK lub Zastosuj.
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Rysunek 10.39. Karta Obszar powiadomie�

W celu uzyskania dok�adniejszej kontroli nad obszarem powiadomie� nale�y klikn�	
��cze Dostosuj ikony powiadomie�. Mo�na te� klikn�	 prawym przyciskiem myszy zegar
znajduj�cy si� w prawym dolnym rogu ekranu i wybra	 z menu kontekstowego pozycj�
Dostosuj ikony powiadomie�. W obu przypadkach otwarte zostanie okno dialogowe Ikony
obszaru powiadomie�. Sposób konfigurowania dost�pnych tu ustawie� podawany by� ju�
w rozdziale 2.

Jak si� pozby� ikon z obszaru powiadomie�

Ikony obszaru powiadomie� nie da si� usun�	 przez klikni�cie jej prawym przyciskiem
myszy i wybranie z menu kontekstowego opcji Usu�. Po prostu ikony znajduj�ce si�
w obszarze powiadomie�, w przeciwie�stwie do ikon znajduj�cych si� na paskach narz�-
dzi, nie s� skrótami do ró�nych programów. Ikony te reprezentuj� programy uruchomione
ju� w systemie, cho	 dzia�aj�ce w tle i w zwi�zku z tym niewidoczne na ekranie.

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób pozwalaj�cy na pozbycie si� ikony z obszaru powia-
domie�. Na rynku dost�pne s� setki programów, które s� w stanie dzia�a	 w tle. Chc�c
uniemo�liwi	 programowi umieszczenie swojej ikony w obszarze powiadomie�, nie
mo�emy pozwoli	 na uruchamianie tego programu razem z ca�ym systemem. Innym roz-
wi�zaniem mo�e by	 ca�kowite usuni�cie programu z systemu. Z drugiej strony, by	
mo�e wystarczy otwarcie okna opcji rozpatrywanego programu i zaznaczenie w nim opcji
wy��czaj�cej wy�wietlanie ikony w obszarze powiadomie�.
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Nadrz�dn� zasad� w tym miejscu powinno by	 to, �e nie usuwamy z obszaru powiado-
mie� �adnych ikon, dopóki nie upewnimy si�, do czego one s�u�� i jakie mog� by	 kon-
sekwencje takiego posuni�cia. Takie ikony mog� na przyk�ad reprezentowa	 dzia�aj�ce
w tle programy chroni�ce komputer przez wirusami i oprogramowaniem szpieguj�cym.
Takich programów z ca�� pewno�ci� nie chcieliby�my usuwa	 z komputera ani blokowa	
ich automatycznego uruchamiania, poniewa� musz� one dzia�a	 w tle i zapewnia	 bezpie-
cze�stwo naszego komputera.

Opcje zwi�zane z ikon� widoczn� w obszarze powiadomie� zobaczy	 mo�na po klikni�-
ciu tej ikony prawym przyciskiem myszy. Niektóre z ikon pozwalaj� wy�wietli	 na pul-
picie okno programu. Zazwyczaj do otwarcia takiego okna wystarcza dwukrotne klik-
ni�cie ikony. W otwartym w ten sposób oknie zwykle wy�wietlane s� dodatkowe informacje
na temat funkcji programu reprezentowanego przez klikni�t� ikon�. Je�eli program ma
pasek menu, to mo�na z niego wybra	 pozycj� Narz�dzia/Opcje i odszuka	 w�ród nich
opcje umo�liwiaj�ce zablokowanie automatycznego uruchamiania programu razem z sys-
temem albo wy��czaj�ce wy�wietlanie ikony programu w obszarze powiadomie�.

Je�eli ikona z obszaru powiadomie� zwi�zana jest z programem, którego nie chcemy mie	
w swoim systemie, to program ten mo�na usun�	 z systemu za po�rednictwem panelu
sterowania. Trzeba si� jednak upewni	, �e nie usuwamy potrzebnego nam programu, któ-
rego w �aden sposób nie b�dziemy w stanie zast�pi	. Szczegó�y procesu usuwania pro-
gramów omawia	 b�d� w rozdziale 35.

Je�eli chcieliby�my zachowa	 program, ale zablokowa	 jego automatyczne uruchamianie
przy starcie systemu, a nie mo�emy znale�	 odpowiednich opcji w ustawieniach samego
programu, to mo�na pos�u�y	 si� jeszcze kilkoma innymi rozwi�zaniami. Je�eli ikona tego
programu znajduje si� w folderze Autostart, to mo�emy usun�	 t� ikon� z folderu. Mo�na
te� skorzysta	 z narz�dzia Konfiguracja systemu dost�pnego w folderze Narz�dzia admi-
nistracyjne, aby wy��czy	 automatyczne uruchamianie pewnych programów.

Modyfikowanie zegara

Zegar znajduj�cy si� w lewym dolnym rogu ekranu wygl�da bardzo niepozornie, ale
mo�na go zmodyfikowa	 na wiele ró�nych sposobów. Po jego wskazaniu zobaczymy
bie��c� dat�. Po klikni�ciu zegara pojawi si� kalendarz z zaznaczon� bie��c� dat� oraz
zegar wskazówkowy podaj�cy bie��cy czas. Je�eli zegar klikniemy prawym przyciskiem
myszy i wybierzemy z menu kontekstowego pozycj� Ustaw dat�/godzin�, to pojawi si�
okno dialogowe przedstawione na rysunku 10.40. W oknie tym mo�na wprowadzi	 kilka
modyfikacji zegara.

Zmiana pewnych aspektów daty i czasu w systemie wymaga uprawnie� administracyjnych.
Mo�e si� to wydawa� dziwne, ale dzi�ki temu dzieci nie b�d� mog�y obchodzi� zasad
kontroli rodzicielskiej ograniczaj�cych im czas pracy z komputerem.

Na pocz�tku trzeba sprawdzi	, czy ustawiona jest prawid�owa strefa czasowa. Stref� mo�na
zmieni	 po klikni�ciu przycisku Zmie� stref� czasow�. Je�eli znajdujemy si� w strefie,
w której obowi�zuje podzia� na czas letni i zimowy, to nale�y zaznaczy	 opcj� umo�li-
wiaj�c� automatyczne prze��czanie czasów.
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Rysunek 10.40.
W�a�ciwo�ci
daty i czasu

Je�eli zegar ustawiony jest na nieprawid�ow� godzin�, to nale�y klikn�	 przycisk Zmie�
dat� i godzin�, a nast�pnie r�cznie wprowadzi	 w�a�ciwe informacje. Mo�na te� klikn�	
kart� Czas z Internetu, a nast�pnie klikn�	 przycisk Zmie� ustawienia. Po klikni�ciu przy-
cisku Aktualizuj teraz nast�pi synchronizacja czasu i daty w komputerze z „oficjalnymi”
informacjami pobranymi z internetu.

Po otwarciu karty Czas z internetu mo�emy zobaczy� komunikat, �e us�uga Czas systemu
Windows nie dzia�a. Mimo to mo�emy zaktualizowa� czas, klikaj�c przyciski Zmie�
ustawienia i Aktualizuj teraz. System sam uruchomi t� us�ug�.

Mo�na te� nakaza	 wy�wietlanie na zegarze czasów z maksymalnie trzech stref czaso-
wych. Wystarczy klikn�	 kart� Zegary dodatkowe, a nast�pnie wykonywa	 wy�wietlane
instrukcje i w ten sposób doda	 jeden lub dwa dodatkowe zegary. Po zmodyfikowaniu
wszystkich ustawie� zegara nale�y klikn�	 przycisk OK.

Po powrocie do pulpitu zauwa�ymy, �e zegar w obszarze powiadomie� wy�wietla pra-
wid�owy czas. Podobnie, po wskazaniu zegara wska�nikiem myszy pojawi si� te� prawi-
d�owa data. Je�eli skonfigurowali�my wiele stref czasowych, to pojawi� si� one te� po
klikni�ciu zegara (rysunek 10.41).

Gad�ety systemu Windows
Gad�ety s� wygodn� metod� przechowywania elementów, które chcemy cz�sto ogl�da�
na swoim pulpicie. Nie s� ju� ograniczone do paska bocznego znanego z systemu
Windows Vista, ale mo�na je uk�ada� w dowolnym miejscu na pulpicie.

Gad�ety s� opcjonalnymi elementami pulpitu. Na rysunku 10.42 przedstawiono kilka
gad�etów, z których dwa znajduj� si� przy prawej kraw�dzi ekranu, jeden przy górnej
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Rysunek 10.41. Zegary wielu stref czasowych

Rysunek 10.42. Cztery gad�ety u�o�one na pulpicie

i jeden przy dolnej. Oprócz tego mo�na wybiera	 spo�ród wielu innych gad�etów. Cz��	
z nich dost�pna jest w galerii gad�etów (która równie� widoczna jest na rysunku 10.42),
a inne mo�na pobra	 z internetu.
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Dodawanie i usuwanie gad�etów

Nie istnieje co� takiego jak gad�ety wymagane, w�a�ciwe, niew�a�ciwe, dobre albo z�e.
Chodzi o to, �eby przejrze	 dost�pne gad�ety i wybra	 te, które przypadn� nam do gustu.
W celu dodania gad�etów na pulpit nale�y klikn�	 prawym przyciskiem myszy pust�
przestrze� na pulpicie i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Gad�ety, aby otworzy	
okno dialogowe pokazane wcze�niej na rysunku 10.42.

Na pocz�tek w galerii dost�pnych b�dzie zaledwie kilka przyk�adowych gad�etów. Klik-
ni�cie przycisków W gór� lub W dó� znajduj�cych si� nad wspomnianymi oznaczeniami
spowoduje przewini�cie do innych stron gad�etów.

Po przejrzeniu dost�pnych gad�etów mo�na klikn�	 ��cze Pobierz wi�cej gad�etów w try-
bie online, które pozwala na przegl�danie dodatkowych gad�etów w internecie. Wystarczy
przeczyta	 instrukcje wy�wietlane na stronie i post�powa	 zgodnie z nimi, a pobieranie
dodatkowych gad�etów z pewno�ci� nie b�dzie trudne. Pobrane gad�ety s� dodawane do
galerii, dzi�ki czemu bardzo �atwo mo�na je umieszcza	 na pulpicie.

Chc�c doda	 gad�et na pulpit, nale�y klikn�	 go dwukrotnie. Mo�na te� klikn�	 go pra-
wym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Dodaj albo po prostu
przeci�gn�	 go z galerii na pulpit.

Aby usun�	 gad�et z pulpitu, nale�y klikn�	 go prawym przyciskiem myszy i wybra	
z menu kontekstowego pozycj� Zamknij gad�et. Mo�na te� wskaza	 gad�et i klikn�	
przycisk zamykania (X), który pojawi si� w jego prawym górnym rogu. Kopia gad�etu
pozostanie w galerii, na wypadek, gdyby�my chcieli u�y	 go pó�niej. Aby usun�	 gad�et
z komputera, trzeba klikn�	 go w galerii prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu
kontekstowego pozycj� Odinstaluj.

U�ywanie gad�etów i manipulowanie nimi

Ka�dy gad�et przeznaczony jest do innego zadania i w zwi�zku z tym ma inn� zasad�
dzia�ania. W wi�kszo�ci przypadków ich „rozgryzienie” nie powinno sprawia	 k�opotów.
Je�eli gad�et ma jakie� opcje lub ustawienia, to mo�na je zmieni	, klikaj�c symbol narz�-
dzia znajduj�cy si� w prawym górnym rogu gad�etu. Po klikni�ciu tego symbolu otwierane
jest okno opcji gad�etu, które powinny by	 do�	 dobrze opisane. Okno to mo�na te� otwo-
rzy	, klikaj�c gad�et prawym przyciskiem myszy i wybieraj�c z menu kontekstowego
pozycj� Opcje.

Je�eli symbol narz�dzia i pozycja menu Ustawienia s� niedost�pne, to znaczy, �e gad�etu
nie da si� konfigurowa�.

Cz��	 gad�etów wyposa�ona jest w opcje steruj�ce ich dzia�aniem, na przyk�ad pozwa-
laj�ce na sterowanie ich przezroczysto�ci�. Po klikni�ciu gad�etu prawym przyciskiem
myszy nale�y wybra	 opcj� Przenie�, a wska�nik myszy zmieni si� w czterokierunkow�
strza�k� do przesuwania i b�dziemy mogli przeci�gn�	 gad�et w dowolne inne miejsce
na pulpicie.
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Gad�ety powinny by	 proste, przydatne i zabawne. Prosz� zatem przebiera	 w�ród nich
i dobra	 sobie najciekawsz� kolekcj�. Nie istnieje jednak ogólny zbiór regu�, który obo-
wi�zywa�by we wszystkich gad�etach, a zatem zasad� dzia�ania ka�dego gad�etu b�dzie
trzeba poznawa	 samodzielnie. Prosz� pami�ta	, �e po umieszczeniu gad�etu na pulpicie
mo�na go klikn�	 prawym przyciskiem myszy i przejrze	 opcje pozwalaj�ce na zmian�
ustawie�.

Funkcja Windows SideShow
Funkcja Windows SideShow jest bardzo podobna do paska bocznego, z tym �e nie po-
zwala na umieszczenie gad�etów na pulpicie, ale przeznaczona jest do prezentowania
tych gad�etów na dodatkowych urz�dzeniach wy�wietlaj�cych umieszczanych w kompu-
terach typu notebook, telefonach komórkowych i innych urz�dzeniach przeno�nych.
Funkcja ta dzia�a wy��cznie z urz�dzeniami oznaczonymi logo Windows SideShow.
Co wi�cej, wspó�praca urz�dzenia z funkcj� Windows SideShow wymaga zainstalowania
specjalnego sterownika. Nie jestem w stanie poda	 tutaj w�a�ciwej procedury post�po-
wania, poniewa� istnieje wiele urz�dze� tego rodzaju i ka�de z nich obs�ugiwane jest
nieco inaczej. Szczegó�ów nale�y zatem szuka	 w instrukcji dostarczanej razem z takim
urz�dzeniem.

W swoim komputerze mo�emy wykorzysta	 Panel sterowania funkcji SideShow, aby
za jego pomoc� zmieni	 ustawienia dodatkowego wy�wietlacza i wybiera	 ró�ne gad�ety.
W celu w��czenia panelu sterowania funkcji SideShow mo�na wykorzysta	 dowoln�
z poni�szych metod:

� Nacisn�	 klawisz ( ), wpisa	 side i wybra	 z menu pozycj� Windows
SideShow.

� Klikn�	 przycisk Start i wybra	 z menu pozycj� Panel sterowania/Sprz�t i d�wi�k/
Windows SideShow.

To, co zobaczymy w panelu sterowania Windows SideShow, zale�y od rodzaju urz�dze-
nia, które zosta�o wcze�niej zainstalowane. Wszystkie opcje powinny by	 jednak do�	
dok�adnie opisane, wi�c rozpoznanie ich przeznaczenia nie powinno nastr�cza	 wi�kszych
trudno�ci. Ogólnie sprowadza si� to do wybierania gad�etów spo�ród dost�pnych dla
danego urz�dzenia. Po klikni�ciu ��cza Pobierz wi�cej gad�etów w trybie online zosta-
niemy przekierowani do strony z wi�ksz� liczb� gad�etów dla funkcji SideShow. 
�cze
Pomoc dost�pne w panelu sterowania funkcji SideShow pozwala na uzyskanie dok�ad-
niejszych informacji na temat konfigurowania samej funkcji oraz wykorzystywania pod-
��czonego sprz�tu.

Podsumowanie
Ten rozdzia� zosta� po�wi�cony ró�nym metodom dostosowywania do swoich wymaga�
pulpitu systemu Windows, menu Start oraz paska zada�. W tym zakresie dost�pnych jest
naprawd� wiele opcji. Trzeba tu zawsze pami�ta	, �e s� to tylko opcje i nie istnieje co�



258 Cz��� III � Personalizowanie systemu Windows 7

takiego jak z�e lub dobre ustawienia. Zawsze chodzi tylko o dokonanie wyboru najbardziej
odpowiadaj�cego naszym wymaganiom. Oto podsumowanie najwa�niejszych zagadnie�
poruszanych w tym rozdziale:

� Pulpit systemu Windows zajmuje praktycznie ca�y ekran, jest zatem miejscem,
na którym wykonywana jest ca�a praca.

� Wi�kszo�	 narz�dzi przeznaczonych do personalizowania systemu zosta�a
zgromadzona na stronie Personalizacja. Mo�na si� do niej szybko dosta	, klikaj�c
pulpit prawym przyciskiem myszy i wybieraj�c z menu kontekstowego pozycj�
Personalizuj.

� W celu spersonalizowania menu Start, paska zada� albo obszaru powiadomie�
nale�y klikn�	 prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybra	 z menu
kontekstowego pozycj� W�a�ciwo�ci.

� Chc�c utworzy	 skrót klawiszowy uruchamiaj�cy jaki� program, nale�y klikn�	
ikon� tego programu prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego
pozycj� W�a�ciwo�ci. W otwartym oknie, na karcie Klawiszowy skrót mo�na
wprowadzi	 wybrany przez siebie skrót.

� W celu dodania lub usuni�cia pasków narz�dzi nale�y klikn�	 zegar prawym
przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Paski narz�dzi.

� W celu ukrycia lub wy�wietlenia ikon w obszarze powiadomie� nale�y klikn�	
zegar prawym przyciskiem myszy i wybra	 z menu kontekstowego pozycj� Dostosuj
ikony powiadamiania.

� Funkcja Windows SideShow pozwala na prezentowanie gad�etów na dodatkowych
urz�dzeniach wy�wietlaj�cych. Dzia�a ona wy��cznie z urz�dzeniami oznaczonymi
logo Windows SideShow.




