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Zarz�dzanie systemem
i rozwi�zywanie

typowych problemów
Ka�dy komputer powinien mie� swojego administratora.
W przypadku domowych komputerów administrator nie ma
wielu obowi�zków: wystarczy, �e dopilnuje, aby komputer

i zainstalowane na nim programy dzia�a�y szybko i dobrze, a ka�dy
z u�ytkowników móg� korzysta� z zasobów komputera (wraz z pod-
��czonymi urz�dzeniami).

Konta u�ytkowników
Praca z systemem Windows wymaga posiadania konta u�ytkownika.
Po zainstalowaniu systemu automatycznie tworzone s� dwa specjalne,
pocz�tkowo zablokowane konta: Administrator (osoba zarz�dzaj�ca
ca�ym systemem i maj�ca maksymalne uprawnienia) i Go�� (konto
anonimowego u�ytkownika)1. Jedynym aktywnym, pozwalaj�cym na
zalogowanie kontem jest konto osoby przeprowadzaj�cej instalacj�

                                                     
1 Trzecie, specjalne konto o nazwie HomeGroupUser$ tworzone jest na potrzeby

opisanych w rozdziale 6. grup domowych.
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(to konto ma uprawnienia administratora). Z tego podrozdzia�u dowiesz
si�, jak zarz�dza� swoim kontem i kontami innych u�ytkowników
systemu.

Tylko osoba maj�ca uprawnienia administratora komputera mo�e zmienia�
ustawienia kont innych u�ytkowników.

� W I C Z E N I E

4.1 Zmiana typu konta

Ka�dy u�ytkownik mo�e zmieni� typ swojego konta z konta Microsoft
na lokalne i odwrotnie. Wymaga to jedynie wcze�niejszego za�o�enia
konta Windows Live ID. Korzystanie z konta Microsoft ma wiele korzy-
�ci: mo�na pracowa� z aplikacjami Windows 8 (takimi jak np. sklep)
bez konieczno�ci wielokrotnego logowania si�; zapisywanie i pobie-
ranie plików z dysku SkyDrive równie� nie wymaga dodatkowego
logowania. Ponadto wiele ustawie� systemowych, m.in.: konfiguracja
ekranu startowego i klasycznego pulpitu Windows, historia odwie-
dzonych za pomoc� przegl�darki Internet Explorer stron WWW oraz
po�wiadczenia u�ywane do logowania do serwisów internetowych
i zdalnych komputerów, równie� b�dzie automatycznie synchronizo-
wane pomi�dzy naszymi urz�dzeniami.

Je�eli zdecydujesz si� na u�ywanie konta Microsoft, to Twoim logi-
nem b�dzie powi�zany z kontem Windows Live ID adres e-mail. A to
oznacza, �e zarówno has�o do konta e-mail, jak i has�o do konta Win-
dows Live ID musz� by� naprawd� bezpieczne, bo b�d� nara�one na
wiele ataków, w tym na próby ich odgadni�cia.


eby zmieni� typ konta (zmiana typu konta wymaga po�aczenia
z internetem):

 1. Kliknij widoczn� w prawym górnym rogu ekranu startowego ikon�
swojego konta i wybierz opcj� Zmie	 awatar (w ten sposób
wy�wietlisz okno ustawie� systemowych).

 2. Przejd	 do sekcji U�ytkownicy i kliknij Prze��cz na konto Microsoft
(rysunek 4.1).

 3. Zostaniesz poproszony o bie��ce has�o (has�o chroni�ce lokalne
konto u�ytkownika) — podaj je i kliknij Dalej.
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Rysunek 4.1. W przypadku kont typu Microsoft zmiana lub zresetowanie has�a
wymaga po��czenia si� z us�ug� Windows Live ID lub dodania komputera
do listy zaufanych urz�dze	

 4. Wpisz adres e-mail i kliknij Dalej. Je�eli b�dzie to adres powi�zany
ju� z kontem Windows Live ID, zostaniesz poproszony o wpisanie
has�a do tego konta. W przeciwnym razie wy�wietli si� formularz
pozwalaj�cy za�o�y� konto Windows Live ID.

 5. Po zweryfikowaniu poprawno�ci Twoich danych i klikni�ciu
przycisku Zako	cz zmiana typu konta zostanie zako�czona.
Podczas nast�pnego logowania do systemu b�dziesz musia� poda�
has�o do konta Windows Live ID.

� W I C Z E N I E

4.2 Wybieranie zaufanych urz�dze�
i dodatkowe sposoby logowania

Po pierwszym zalogowaniu do urz�dzenia na konto typu Microsoft
mo�esz uzna� to urz�dzenie za zaufane. Oznacza to, �e Twoje has�a do
witryn WWW, aplikacji czy lokalizacji sieciowych zostan� pobrane
i zapisane na tym urz�dzeniu.
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eby uzna� to urz�dzenie za zaufane:
 1. Wy�wietl okno ustawie� komputera (np. naciskaj�c kombinacj�

klawiszy Windows+C i wybieraj�c Ustawienia/Zmie	 ustawienia
komputera).

 2. Przejd	 do sekcji U�ytkownicy.
 3. Pod nazw� Twojego konta Microsoft widoczny b�dzie komunikat

informuj�cy, �e dane urz�dzenie nie jest zaufane. Kliknij
znajduj�cy si� pod nim przycisk Ten komputer jest zaufany.

 4. Automatycznie uruchomiona przegl�darka po��czy Ci� z us�ug�
Windows Live ID. Potwierd	 ch�� uznania danego urz�dzenia
za zaufane.

 5. Na podany w profilu Windows Live ID adres e-mail wys�ana
zostanie wiadomo�� z odno�nikami, których klikni�cie spowoduje
uznanie tego urz�dzenia za zaufane. Odpowiedni kod zostanie
równie� wys�any SMS-em.

U�ytkownicy tradycyjnych, wyposa�onych w klawiatury kompute-
rów mog� bezpiecznie wpisywa� d�ugie i skomplikowane chroni�ce
ich konta (w szczególno�ci konta Microsoft) has�a. Jednak u�ytkow-
nicy tabletów s� w innej sytuacji — w ich przypadku has�a wpisywane
na widocznej na ekranie klawiaturze mog� by� �atwo podgl�dni�te.
Dlatego Windows 8 umo�liwia dodanie do konta innych sposobów
logowania — za pomoc� gestów lub kodu PIN.


eby doda� inne sposoby logowania:
 1. Wy�wietl okno ustawie� urz�dzenia i przejd	 do sekcji

U�ytkownicy.
 2. Najpierw dodaj has�o obrazkowe:

 a) Kliknij Utwórz has�o obrazkowe.
 b) Zostaniesz poproszony o podanie bie��cego has�a.
 c) Po potwierdzeniu Twojej to�samo�ci zostaniesz poproszony

o wybór obrazka, na którym b�dziesz móg� utworzy� has�o
(rysunek 4.2).

 d) Kliknij Wybierz obraz, a nast�pnie wybierz rysunek.
 e) Po potwierdzeniu wyboru zostaniesz poproszony

o narysowanie na nim trzech gestów — pami�taj, �e ten
rysunek zostanie wy�wietlony ka�dej osobie, która b�dzie
chcia�a zalogowa� si� na Twoje konto, a wi�c nie
obrysowywuj ewidentnych elementów rysunku.
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Rysunek 4.2. Has�a obrazkowe sk�adaj� si� z trzech gestów, z których ka�dy
mo�e by� kombinacj� linii, okr�gów i klikni��

 f) Po udanym potwierdzeniu wszystkich trzech gestów Twoje
has�o obrazkowe zostanie ustawione.

 3. Nast�pnie utwórz kod PIN (pami�taj, �e odgadni�cie
czterocyfrowego kodu PIN wymaga sprawdzenia jedynie
10 000 kombinacji, a wi�c taki sposób logowania jest znacznie
mniej bezpieczny ni� has�a tradycyjne czy obrazkowe):

 a) Kliknij Utwórz numer PIN.
 b) Zostaniesz poproszony o podanie bie��cego has�a.
 c) Nast�pnie dwukrotnie wpisz czterocyfrowy kod PIN i kliknij

Zako	cz.
 4. Przy nast�pnym logowaniu b�dziesz móg� wybra� sposób

potwierdzenia Twojej to�samo�ci (rysunek 4.3).
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Rysunek 4.3. Zalogowanie si� za pomoc� PIN-u jest szybsze, ale mniej
bezpieczne ni� zalogowanie si� za pomoc� has�a obrazkowego, które wymaga
wiernego powtórzenia trzech gestów

� W I C Z E N I E

4.3 Zmiana ustawie� konta

Ka�dy u�ytkownik mo�e te� zmieni� ikon� swojego konta i chroni�ce
je has�o. W tym celu:

 1. Kliknij widoczn� w prawym górnym rogu ekranu startowego ikon�
Twojego konta i wybierz opcj� Zmie	 awatar.

 2. Je�eli chcesz, �eby ikon� Twojego konta by� plik graficzny, kliknij
Przegl�daj i wybierz ten plik.

 3. Je�eli do urz�dzenia pod��czona jest kamera, wybierz opcj�
Kamera i zrób sobie zdj�cie.

 4. Przejd	 do sekcji U�ytkownicy.
 5. W sekcji Opcje logowania znajduj� si� przyciski pozwalaj�ce

zmieni� standardowe has�o, has�o obrazkowe (je�li zosta�o
ustawione) i PIN (je�eli zosta� ustawiony).

 6. Zmiana has�a obrazkowego i PIN-u niczym nie ró�ni si� od ich
ustawienia:

 a) Po wybraniu odpowiedniej opcji zostaniesz poproszony
o podanie aktualnego has�a.

 b) Nast�pnie b�dziesz móg� poda� nowe has�o obrazkowe lub
nowy PIN.
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 7. Zmiana has�a lokalnego konta wymaga podania aktualnego has�a,
a nast�pnie dwukrotnego wpisania nowego.

 8. Zmiana has�a konta Microsoft równie� wymaga podania
aktualnego has�a, a nast�pnie dwukrotnego wpisania nowego
(rysunek 4.4).

Rysunek 4.4. Zmieni� has�o do konta Microsoft mo�na te�, ��cz�c si�
z dost�pn� pod adresem https://accountservices.passport.net us�ug�
Windows Live ID

 9. Zamknij okno ustawie�.

Ostatnia, ale bardzo wa�na zmiana ustawie� konta, któr� jednak mog�
wykona� tylko administratorzy, polega na okre�leniu, czy dany u�yt-
kownik b�dzie mia� uprawnienia administratora, czy standardowego
u�ytkownika.
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T� zmian� mo�na przeprowadzi� z poziomu Panelu sterowania:
 1. Naci�nij kombinacj� klawiszy Windows+X i uruchom Panel

sterowania.
 2. Wybierz sekcj� Konta i Bezpiecze	stwo rodzinne/Konta

u�ytkowników.
 3. Kliknij odno�nik Zmie	 typ swojego konta (rysunek 4.5). Zmiana

konta innego u�ytkownika wymaga klikni�cia odno�nika
Zarz�dzaj innym kontem i wybrania konta, którego poziom
uprawnie� ma by� zmieniony.

Rysunek 4.5. Zwró� uwag� na nieaktywn� opcj� Standardowy — Windows 8
nie dopu�ci do przypadkowego usuni�cia lub odebrania uprawnie	 wszystkim
administratorom systemu

 4. Zamknij okno Panelu sterowania.

� W I C Z E N I E

4.4 Zak�adanie nowego konta

Ka�dy u�ytkownik danego urz�dzenia powinien mie� w�asne konto.
W celu utworzenia nowego konta, które jest niezb�dne do zalogowa-
nia si� w systemie Windows 8:
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 1. Wy�wietl okno ustawie� urz�dzenia.
 2. Przejd	 do sekcji U�ytkownicy.
 3. Wybierz opcj� Dodaj u�ytkownika.
 4. Je�eli nowe konto ma by� kontem Microsoft, wpisz adres e-mail.

Je�li nie, wybierz opcj� Zaloguj si� bez u�ycia konta Microsoft,
a nast�pnie wybierz Konto lokalne.

 5. Wpisz nazw� nowego u�ytkownika, has�o chroni�ce jego konto
i wskazówk� dla tego has�a (rysunek 4.6).

 
Rysuek 4.6. Wad� dodawania u�ytkowników z poziomu ekranu startowego
jest to, �e administrator b�dzie zna� pocz�tkowe has�a do ich kont

 6. Zadecyduj, czy tworzone konto b�dzie kontem dziecka i ma by�
dodatkowo ograniczone filtrem rodzinnym (tak utworzone konto
b�dzie mia�o uprawnienia standardowego u�ytkownika).

 7. Po klikni�ciu przycisku Zako	cz konto zostanie utworzone.
Popro� nowego u�ytkownika, �eby przy pierwszym logowaniu
w sposób pokazany w poprzednim �wiczeniu ustawi� sobie has�o.
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� W I C Z E N I E

4.5 Resetowanie zapomnianego has�a

Je�eli który� z u�ytkowników zapomni swojego has�a, administrator
mo�e mu je zresetowa�. Operacja taka nie wymaga podania bie��cego
(zapomnianego) has�a, ale spowoduje, �e u�ytkownik utraci dost�p
do zaszyfrowanych przez siebie plików i przechowywanych na urz�-
dzeniu hase� do witryn WWW i miejsc sieciowych.


eby zresetowa� has�o:
 1. Naci�nij kombinacj� klawiszy Windows+X i uruchom Panel

sterowania.
 2. Wybierz sekcj� Konta i Bezpiecze	stwo rodzinne/Konta

u�ytkowników.
 3. Kliknij odno�nik Zarz�dzaj innym kontem.
 4. Wybierz konto u�ytkownika, który zapomnia� swojego has�a.
 5. Kliknij odno�nik Zmie	 has�o i dwukrotnie wpisz nowe has�o

(rysunek 4.7).

Rysunek 4.7. Je�eli u�ytkownik doda� sobie inne sposoby logowania, przed
zresetowaniem jego has�a popro� go o zalogowanie si� za pomoc� has�a
obrazkowego lub kodu PIN i odszyfrowanie plików

 6. Po klikni�ciu Zmie	 has�o has�o zostanie zresetowane.
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