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5
Porady zwi�zane z chmur�

i serwisami spo�eczno�ciowymi

Windows 8 to pierwsza z wersji tej platformy napisana od podstaw z nastawieniem wykorzystania
zalet chmury oraz portali spo�eczno�ciowych, takich jak Facebook i Twitter. W przeciwie�stwie do
poprzednich wersji systemu Windows, nie musisz instalowa	 tych funkcji — s� one wbudowane.

To nie znaczy, �e nie mo�esz modyfikowa	 sposobu ich dzia�ania, poniewa� taka mo�liwo�	 istnieje.
Mo�esz np. podkr�ci	 funkcje zwi�zane z chmur� w systemie Windows 8, a w szczególno�ci ob-
s�ug� opartej na chmurze us�ugi sk�adowania danych zwanej SkyDrive. W tym rozdziale nauczysz
si�, jak radzi	 sobie z tym wszystkim, a ponadto jak lepiej wykorzysta	 inne funkcjonalno�ci chmury
oraz funkcje zwi�zane z serwisami spo�eczno�ciowymi dost�pne w systemie Windows 8.

SPOSÓB 44. Wykorzystywanie us�ugi SkyDrive do synchronizacji
osobistych plików z dowolnej lokalizacji

Microsoft twierdzi, �e Windows 8 jest specjalnie przygotowany do obs�ugi chmury,
na co wskazuje oparta na chmurze us�uga SkyDrive. Ale SkyDrive oferuje znacznie
wi�cej, ni� mog�oby si� wydawa	 na pierwszy rzut oka.

Windows 8 to pierwszy system operacyjny Microsoftu zbudowany pod k�tem us�ug w chmurze,
który posiada mnóstwo wbudowanych funkcji zwi�zanych z chmur�. Przyk�adami s� integracja te-
go systemu z us�ugami z zakresu mediów spo�eczno�ciowych, takich jak Facebook i Twitter, oraz
mo�liwo�	 synchronizacji ustawie� osobistych na ró�nych urz�dzeniach z systemem Windows 8.

Oczywi�cie mamy SkyDrive, czyli przygotowan� przez Microsoft us�ug� sk�adowania danych opart�
na chmurze. Jest ona �atwo dost�pna na ekranie startowym, wi�c wystarczy tylko jedno klikni�cie
(lub stukni�cie w przypadku tabletu) reprezentuj�cego j� kafelka. Ale SkyDrive wbudowany w Win-
dows 8 nie jest szczególnie u�yteczny. To tylko nieco wi�cej ni� �adny interfejs dla us�ugi SkyDrive.

Je�li chcesz naprawd� dobrze wykorzysta	 us�ug� SkyDrive i chmur� Microsoftu, musisz zainstalo-
wa	 dostarczan� przez Microsoft aplikacj� desktopow�, która równie� nosi nazw� SkyDrive. Aplika-
cja ta przekszta�ca SkyDrive z umiarkowanie u�ytecznej us�ugi w narz�dzie, bez którego ci��ko si�
oby	 — oferuje mo�liwo�	 synchronizacji dokumentów lokalnych z dokumentami przechowywanymi
w chmurze SkyDrive oraz utrzymywanie tej synchronizacji na wszystkich urz�dzeniach u�ytkowni-
ka bez konieczno�ci podejmowania jakichkolwiek dzia�a�.
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Na pocz�tek przejd
 do strony http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/download#apps i klik-
nij Pobierz aplikacj� SkyDrive. Nast�pnie zainstaluj pobran� aplikacj� i zaloguj si� za pomoc� iden-
tyfikatora Windows Live ID — tego samego identyfikatora, z którego korzysta�e� w trakcie instalacji
systemu Windows 8. Dysk instalowany jest w lokalizacji C:\U�ytkownicy\<Nazwa_u�ytkownika>\
SkyDrive (gdzie <Nazwa_u�ytkownika> to Twoja nazwa u�ytkownika w systemie Windows 8) i wy-
�wietlany jako osobny folder.

Je�li korzysta�e� ju� wcze�niej z us�ugi SkyDrive, automatycznie skopiowany zostanie jej folder ze
wszystkimi Twoimi dokumentami SkyDrive. Za ka�dym razem gdy b�dziesz dodawa� jaki� dokument
do tego folderu na swoim komputerze z systemem Windows 8, przeprowadzana b�dzie automa-
tyczna synchronizacja z chmur� (rysunek 5.1). Ponadto, gdy dodasz jaki� dokument bezpo�rednio
do chmury z innego komputera lub urz�dzenia, ka�dorazowo wykonywana b�dzie synchronizacja
plików znajduj�cych si� na Twoim komputerze Windows 8. Oznacza to, �e ka�dy dokument w us�u-
dze SkyDrive, który jest dodawany lub modyfikowany za pomoc� dowolnego urz�dzenia, jest auto-
matycznie synchronizowany na pozosta�e urz�dzenia.

Rysunek 5.1.
SkyDrive na Twoim komputerze Windows 8 automatycznie synchronizuje si� z us�ug� SkyDrive w chmurze

Uwaga. W chwili pisania tego rozdzia�u wersje aplikacji SkyDrive na platformy iOS
i Android nie oferuj� takiej samej funkcjonalno�ci, co wersje dla systemów Windows
i Mac. Umo�liwiaj� one dost�p do plików za pomoc� innych urz�dze�, ale nie synchronizuj�
plików z urz�dze� iOS oraz Android z us�ug� SkyDrive. Mo�e to si� jednak zmieni� do
czasu, gdy ta ksi��ka trafi w Twoje r�ce.

Uwaga. Natywna wersja aplikacji SkyDrive systemu Windows 8 umo�liwia dost�p do
osobistego konta SkyDrive w chmurze, ale nie do lokalnego dysku SkyDrive. Aby przej��
do lokalnych plików us�ugi SkyDrive, musisz prze��czy� si� na pulpit i skorzysta�
z zainstalowanej uprzednio desktopowej wersji tej aplikacji.
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Aby przej�	 do lokalnego folderu SkyDrive na komputerze z systemem Windows 8, otwórz najpierw
Eksplorator plików. Folder ten b�dzie widoczny jako osobny dysk w obszarze Ulubione po lewej
stronie na górze, tu� pod pozycjami Pulpit, Pobrane, Ostatnie miejsca oraz innymi ulubionymi
elementami, które tam umie�ci�e�. Mo�esz równie� w pasku adresowym Eksploratora plików wpi-
sa	 adres C:\U�ytkownicy\<Nazwa_u�ytkownika>\SkyDrive, gdzie <Nazwa_u�ytkownika> to Twoja
nazwa u�ytkownika w systemie Windows 8. Istnieje tak�e jeszcze jeden sposób, aby otworzy	 ten
folder. Wystarczy klikn�	 dwukrotnie lewym przyciskiem myszy niewielk� ikon� SkyDrive, która
wy�wietlana jest w obszarze powiadomie� od momentu zainstalowania tej aplikacji.

Ostrze�enie. Je�li zamkniesz ikon� SkyDrive wy�wietlan� w obszarze powiadomie�,
zatrzymana zostanie synchronizacja pomi�dzy lokalnymi zasobami SkyDrive a plikami
przechowywanymi w us�udze SkyDrive w chmurze. (Ale nadal b�dziesz mia� dost�p
do Twoich lokalnych plików SkyDrive).

Bardzo zmy�lne w aplikacji synchronizuj�cej SkyDrive jest równie� to, �e jest ona automatycznie
rozpoznawana przez wszystkie pozosta�e aplikacje systemu Windows. Je�li wi�c korzystasz np.
z pakietu Office, wszystkie jego programy b�d� widzia�y lokalne zasoby SkyDrive i b�dziesz móg�
otwiera	 pliki z tej lokalizacji oraz zapisywa	 je w niej.

Kolorowe ikony
Je�li przyjrzysz si� bli�ej plikom SkyDrive na swoim komputerze Windows 8, zauwa�ysz, �e opa-
trzone s� one dodatkow� niewielk� ikon�. Zielona ikonka ze znakiem „ptaszka” oznacza, �e dany
plik lub folder zosta� w pe�ni zsynchronizowany z us�ug� SkyDrive w chmurze. Z kolei ikonka z nie-
bieskimi strza�kami wskazuje, �e synchronizacja jest w toku. Pami�taj, �e je�li zamkniesz SkyDrive
w obszarze powiadomie�, nowo dodawane pliki nie b�d� synchronizowane z chmur�. Aby wzno-
wi	 synchronizacj�, po prostu uruchom ponownie desktopow� wersj� aplikacji SkyDrive.

Uzyskiwanie dost�pu do wszystkich plików komputera
z dowolnej lokalizacji
Jest pewna ma�o znana funkcja w SkyDrive, któr� mo�esz uzna	 za niezwykle u�yteczn� — mo�-
liwo�	 uzyskania poprzez chmur� dost�pu do wszystkich plików z Twojego komputera, nie tylko
tych znajduj�cych si� na dysku SkyDrive. Je�li wi�c jeste� z dala od swojego g�ównego komputera
i potrzebujesz pewnych wa�nych plików, mo�esz uzyska	 do nich dost�p, nawet je�li nie znajduj�
si� w folderze SkyDrive.

Nie b�dziesz jednak w stanie zrobi	 tego, korzystaj�c z natywnej aplikacji SkyDrive systemu Win-
dows 8, która, je�li mam by	 szczery, nie oferuje wiele wi�cej poza �adn� bu
k�. Aplikacja ta po-
trafi jedynie zapewni	 Ci dost�p do plików przechowywanych w us�udze SkyDrive w chmurze.

Zamiast tego skorzystaj z przegl�darki internetowej, otwórz stron� logowania do us�ugi SkyDrive
w chmurze https://skydrive.live.com i zaloguj si�. Po lewej stronie ekranu zobaczysz list� swoich
urz�dze�, które s� pod��czone do us�ugi SkyDrive. Kliknij urz�dzenie, do którego plików chcesz
uzyska	 dost�p, a wy�wietlona zostanie lista wszystkich folderów danego urz�dzenia (rysunek 5.2).

Poruszanie si� w strukturze katalogów odbywa si� w sposób standardowy. Je�li klikniesz np. folder
Desktop, zobaczysz list� wszystkich podfolderów i plików pulpitu (rysunek 5.3).
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Rysunek 5.2.
Uzyskiwanie dost�pu do zdalnego komputera za pomoc� konta SkyDrive w chmurze

Rysunek 5.3.
Lista wszystkich plików i folderów znajduj�cych si� w katalogu Desktop na zdalnym komputerze

Przesu� wska
nik myszy na wybrany folder lub plik i zaznacz pole wyboru, które zostanie wy�wie-
tlone w jego prawym górnym rogu. Nast�pnie kliknij link Pobierz, który zostanie wy�wietlony na
górnym pasku okna us�ugi. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otworzy	, czy zapisa	 ten plik. Je�li
zdecydujesz si� go otworzy	, zostanie on uruchomiony za pomoc� aplikacji, w której zosta� utwo-
rzony. Je�li natomiast wybierzesz opcj� zapisu, zostanie on skopiowany do zasobów SkyDrive
w chmurze i b�dzie mia� do niego dost�p z tego poziomu. Ponadto dany folder lub plik zostanie
równie� zsynchronizowany na wszystkich urz�dzeniach, na których zainstalowa�e� aplikacj� Sky-
Drive. B�dziesz wi�c mia� do niego równie� dost�p z dowolnej lokalizacji.
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Sposób na sposób
Z aplikacji SkyDrive mo�esz korzysta	 nie tylko na komputerach osobistych z systemem operacyj-
nym Windows, ale równie� na innych urz�dzeniach, takich jak komputery Mac czy urz�dzenia
z systemem Android. W tym celu przejd
 do witryny http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/
download#apps, a nast�pnie pobierz i zainstaluj aplikacj� odpowiedni� dla Twojego urz�dzenia.
Je�li korzystasz z programu Outlook, mo�esz równie� pobra	 aplikacj� o nazwie Xobni, która umo�-
liwia dost�p do plików us�ugi SkyDrive w chmurze z poziomu Outlooka. Pozwala Ci to wysy�a	 te
pliki w postaci za��czników wiadomo�ci e-mail. Jednak je�li zainstalowa�e� aplikacj� SkyDrive do
zsynchronizowania swojego komputera, nie b�dziesz potrzebowa� tej opcji, poniewa� zasoby Sky-
Drive na Twoim lokalnym komputerze s� dost�pne dla programów takich jak Outlook.

Zobacz równie�
� Sposób 45. „Usprawnianie wspó�pracy us�ugi SkyDrive z pozosta�ymi folderami systemu Win-

dows 8”

� Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuni�tych ze SkyDrive”

� Sposób 47. „Wi�cej porad dotycz�cych us�ugi SkyDrive”

SPOSÓB 45. Usprawnianie wspó�pracy us�ugi SkyDrive
z pozosta�ymi folderami systemu Windows 8

SkyDrive wykorzystuje w�asn� struktur� katalogów, która znajduje si� poza stan-
dardowymi folderami grupy Biblioteki systemu Windows 8. To powoduje du�e
problemy, je�li chcesz zsynchronizowa	 jaki� element z folderów tej grupy. Nie
musisz si� jednak obawia	 — w tej poradzie znajdziesz sposoby na rozwi�zanie
swoich problemów.

Najwi�ksz� wad� aplikacji SkyDrive jest to, �e zmusza ona u�ytkownika do operowania poza stan-
dardow� struktur� katalogów systemu Windows i pakietu Office. Je�li korzystasz z systemu Win-
dows 8 (lub wcze�niejszej wersji tej platformy) oraz pakietu Office, przy zapisywaniu plików zaw-
sze wskazywana jest domy�lna, zatwierdzona przez Microsoft struktura katalogów. W przypadku
Windows 8 jest to lokalizacja C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\Moje dokumenty, gdzie <Nazwa_
u�ytkownika> jest Twoj� nazw� u�ytkownika w systemie Windows.

Jest to du�y problem, poniewa� oznacza to, �e je�li chcesz skorzysta	 z aplikacji SkyDrive do syn-
chronizowania swoich folderów, nie b�dziesz móg� zsynchronizowa	 �adnych elementów w folde-
rze Moje dokumenty lub w jakimkolwiek innym folderze, który nie znajduje si� w katalogu aplika-
cji SkyDrive. Lokalizacja tego ostatniego katalogu to C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\SkyDrive,
gdzie <Nazwa_u�ytkownika> jest Twoj� nazw� u�ytkownika w systemie Windows 8. Je�li wi�c
utworzy�e� wcze�niej ca�� struktur� katalogów, b�dziesz j� musia� wyrzuci	 do kosza, gdy zechcesz
skorzysta	 z aplikacji SkyDrive do synchronizacji znajduj�cych si� tam plików.

Dlaczego wi�c Microsoft zdecydowa� si� uczyni	 struktur� katalogów us�ugi SkyDrive niekompaty-
biln� ze standardow� struktur� katalogów systemu Windows? Kto to wie… Ale z pewno�ci� jest
to powa�ny problem. Niemniej jednak istnieje pewien sposób, który mo�esz wykorzysta	, aby do-
wolny folder systemu Windows 8 by� automatycznie synchronizowany za pomoc� us�ugi SkyDrive.
Dzi�ki temu b�dziesz móg� nadal korzysta	 z w�asnej, ju� istniej�cej struktury katalogów i b�dzie
ona równie� dost�pna w folderze SkyDrive oraz synchronizowana w ka�dej lokalizacji.
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W tym celu musimy zastosowa	 niewielkie, wbudowane w system Windows 8 narz�dzie o nazwie
mklink.exe. Pozwala ono tworzy	 tzw. dowi�zania symboliczne (ang. symbolic links) lub po��cze-
nia katalogów (ang. directory junctions). Zasadniczo daje to mo�liwo�	 tworzenia lustrzanych fol-
derów dla ju� istniej�cych folderów. Taki nowy folder lustrzany kieruje u�ytkownika do oryginalnego,
istniej�cego katalogu. Jednak zastosowany w kontek�cie us�ugi SkyDrive synchronizuje dany kata-
log z katalogiem SkyDrive, który jest pó
niej synchronizowany ze wszystkimi urz�dzeniami korzy-
staj�cymi z tej us�ugi. B�dziesz mia� wi�c dost�p do tych plików i folderów z dowolnej lokalizacji.

Do tego zadania wykorzystamy Wiersz polecenia. W naszym przyk�adzie przyjmiemy, �e posiadasz
folder C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\Moje dokumenty\Budzet i chcia�by� synchronizowa	 ten
folder w us�udze SkyDrive. Najpierw uruchom Eksplorator plików i przejd
 do folderu C:\Windows\
System32. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik cmd.exe i z menu kontekstowego wybierz opcj�
Uruchom jako administrator.

Otwarty zostanie Wiersz polecenia w folderze C:\Windows\System32. Wpisz poni�sze polecenie,
stosuj�c przedstawion� sk�adni�, i wci�nij Enter:

mklink /D "C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\SkyDrive\<nowy_folder>\" "C:\<istniej�cy_folder>"

W miejsce elementu <nowy_folder> wpisz nazw� folderu, który chcesz utworzy	 w katalogu Sky-
Drive, a pod element <istniej�cy_folder> podstaw �cie�k� dost�pu do folderu, który chcesz syn-
chronizowa	. Dla naszego przyk�adu wygl�da�oby to nast�puj�co:

mklink /D "C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\SkyDrive\Budzet\"
"C:\Users\<Nazwa_u�ytkownika>\Moje dokumenty\Budzet"

Po chwili zostaniesz poinformowany, �e dowi�zanie symboliczne zosta�o utworzone. Przejd
 teraz
do swojego lokalnego folderu SkyDrive, a znajdziesz tam nowy folder, zawieraj�cy Twoje pliki. Gdy
lokalny folder SkyDrive zostanie zsynchronizowany z chmur� i innymi urz�dzeniami, zobaczysz,
�e ten nowy folder wraz ze znajduj�cymi si� w nim plikami zosta� zreplikowany we wszystkich lo-
kalizacjach.

Dodawanie katalogu SkyDrive do bibliotek systemu Windows 8
Chcesz nieco zbli�y	 do siebie folder SkyDrive oraz foldery bibliotek systemu Windows 8? Nic prost-
szego — mo�esz sprawi	, aby folder SkyDrive pojawi� si� w Twoich bibliotekach. W ten sposób nie
b�dziesz musia� nawigowa	 do ca�kiem innej lokalizacji, gdy domy�ln� lokalizacj� w jakiej� aplika-
cji s� Biblioteki Windows 8.

Uruchom Eksplorator plików i kliknij prawym przyciskiem myszy ikon� SkyDrive w lewym panelu.
Z menu kontekstowego wybierz opcj� Umie�� w bibliotece, a nast�pnie wybierz, gdzie ten folder
ma si� pojawi	, np. w bibliotece Dokumenty, gdy� pewnie tam najcz��ciej zapisujesz swoje pliki
(rysunek 5.4). Mo�esz równie� utworzy	 now� bibliotek� i tam umie�ci	 ten folder.

Gdy sko�czysz, folder SkyDrive b�dzie widoczny w wybranej przez Ciebie bibliotece (rysunek 5.5).
Zwró	 uwag�, �e w zasadzie jest to dowi�zanie symboliczne, poniewa� znajduje si� on nadal w tej
samej lokalizacji co poprzednio, a jedynie widoczny jest dodatkowo w jednej z bibliotek. Tak wi�c
wida	 go w dwóch lokalizacjach. Je�li b�dziesz chcia� usun�	 go z biblioteki, kliknij prawym przy-
ciskiem myszy widoczn� w niej ikon� SkyDrive i z menu kontekstowego wybierz opcj� Usu� loka-
lizacj� z biblioteki. Nie b�dzie on ju� wtedy d�u�ej dost�pny w tej bibliotece, ale nadal znajdziesz
go w oryginalnej lokalizacji.
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Rysunek 5.4.
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SkyDrive i zdecyduj, do której biblioteki go doda	

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

Wskazówka. Je�li chcesz, mo�esz w bibliotekach umie�ci� jedynie podfoldery SkyDrive
zamiast ca�ego katalogu. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany podfolder
i dalej post�puj wed�ug tych samych instrukcji, co w poprzednim przypadku.
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Zobacz równie�
� Sposób 44. „Wykorzystywanie us�ugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”
� Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuni�tych ze SkyDrive”
� Sposób 47. „Wi�cej porad dotycz�cych us�ugi SkyDrive”

SPOSÓB 46. Odzyskiwanie folderów usuni�tych ze SkyDrive

Oto sposób na „cofni�cie czasu” dla us�ugi SkyDrive i odzyskanie usuni�tych z jej
folderu plików oraz poprzednich wersji plików, które edytowa�e�.

Jednym z moich ulubionych narz�dzi systemu Windows 8 jest Historia plików, która umo�liwia od-
szukanie starszych wersji plików lub plików, które zosta�y usuni�te — zobacz Sposób 40. „Korzy-
stanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików”. Jest to �wietna funkcja, cho	 na pierwszy
rzut oka mo�esz si� obawia	, �e nie b�dzie robi�a kopii zapasowych folderów us�ugi SkyDrive, po-
niewa� domy�lnie dzia�a jedynie z folderami Biblioteki, Pulpit oraz ulubionymi zak�adkami prze-
gl�darki Internet Explorer.

Nie musisz si� jednak przejmowa	. Je�li zainstalujesz aplikacj� SkyDrive, funkcja Historia plików
b�dzie obs�ugiwa	 równie� pliki z folderu SkyDrive. Najpierw si� upewnij, �e w��czy�e� Histori�
plików. Gdy ju� to zrobisz, b�dziesz móg� wybra	 jeden z kilku sposobów odzyskiwania usuni�tego
pliku lub przywracania starszej wersji istniej�cego pliku.

Aby si� upewni	, �e funkcja Historia plików jest w��czona, przejd
 najpierw do Panelu sterowa-
nia. W tym celu wy�wietl pasek boczny systemu Windows 8, przesuwaj�c wska
nik myszy w dó�
i rozpoczynaj�c w prawym górnym rogu ekranu. Nast�pnie kliknij opcj� Wyszukiwanie, jako obszar
wyszukiwania zaznacz Aplikacje i wpisz Panel sterowania. Kliknij ikon�, która pojawi si� po lewej
stronie ekranu. W Panelu sterowania w kategorii System i zabezpieczenia wybierz opcj� Zapisz
kopie zapasowe plików za pomoc� historii plików. Wy�wietlone zostanie przedstawione na rysunku
5.6 okno, które informuje o tym, czy Historia plików jest w��czona, czy wy��czona. Je�li funkcja ta
jest wy��czona, musisz j� w��czy	 (szczegó�y znajdziesz w Sposobie 40. „Korzystanie z apletu Hi-
storia plików do odzyskiwania plików”). Pami�taj jednak, �e je�li Historia plików nie by�a dotych-
czas w��czona, to nie b�dziesz móg� odzyska	 �adnych starych plików.

Je�li Historia plików jest w��czona, otwórz Eksplorator plików, przejd
 do folderu z plikami, które
chcesz przywróci	, i na karcie Narz�dzia g�ówne kliknij opcj� Historia. Wy�wietlone zostanie okno
podobne do przedstawionego na rysunku 5.7. Aby zobaczy	 poprzednie wersje plików z tego folde-
ru lub pliki wcze�niej usuni�te, kliknij strza�k� w lewo. �eby wróci	 do wersji pó
niejszych, klikaj
strza�k� w prawo. Wybierz plik, który chcesz przywróci	 lub którego wcze�niejsz� wersj� chcesz
zobaczy	, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Je�li chcesz, mo�esz ten plik najpierw podejrze	.
Wybierz opcj� Przywró�, je�li masz zamiar przywróci	 dany plik do jego oryginalnej lokalizacji w fol-
derze SkyDrive, albo kliknij opcj� Przywró� do, je�eli wolisz przywróci	 go do innej lokalizacji.

Zobacz równie�
� Sposób 44. „Wykorzystywanie us�ugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”
� Sposób 45. „Usprawnianie wspó�pracy us�ugi SkyDrive z pozosta�ymi folderami systemu Win-

dows 8”
� Sposób 47. „Wi�cej porad dotycz�cych us�ugi SkyDrive”
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Rysunek 5.6.
Mo�esz odzyska	 pliki usuni�te z folderu SkyDrive za pomoc� funkcji Historia plików systemu Windows 8

Rysunek 5.7.
Przywracanie plików usuni�tych z dysku SkyDrive

SPOSÓB 47. Wi�cej porad dotycz�cych us�ugi SkyDrive

Oto kolejna porcja sposobów umo�liwiaj�cych pe�ne wykorzystanie mo�liwo�ci
us�ugi SkyDrive.
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Udost�pnianie notesów programu OneNote w us�udze SkyDrive
Aplikacja OneNote jest jedn� z najwi�kszych tajemnic Microsoftu — bardzo dobre oprogramowa-
nie, z którego pewnie nigdy nie skorzystasz. OneNote oferuje mo�liwo�	 organizowania osobistych
notatek i projektów w formie dokumentów przypominaj�cych notes i jest dostarczany bezp�atnie
w niektórych wersjach pakietu Microsoft Office. U�ywam go ca�y czas przy du�ych projektach, rów-
nie� podczas pisania tej ksi��ki.

Jest jednak pewna rzecz, w której OneNote si� nie sprawdza, czyli udost�pnianie plików programu
na kilku komputerach jednocze�nie. W postaci, w której jest dostarczany przez producenta, One-
Note umo�liwia tworzenie notesów na jednym komputerze, ale notesy te nie s� dost�pne do u�yt-
ku na pozosta�ych maszynach.

Problem ten rozwi�zuje SkyDrive. Otwórz notes, który chcesz udost�pni	 na innych komputerach,
a nast�pnie wybierz Plik/Udost�pnianie i w sekcji Lokalizacja w sieci Web kliknij przycisk Zaloguj
si� umieszczony pod linkiem Microsoft SkyDrive. Zostaniesz poproszony o zalogowanie si� za po-
moc� swojego identyfikatora.

Nast�pnie wybierz folder, w którym ma by	 synchronizowany Twój notes programu OneNote (lub
utwórz nowy folder), i kliknij Udost�pnij notes (rysunek 5.8). Notes ten zostanie zsynchronizowa-
ny przez us�ug� SkyDrive i b�dziesz mia� do niego dost�p zawsze, gdy zechcesz skorzysta	 z tej
us�ugi. (Pami�taj, �e aby otwiera	 notes na wybranym urz�dzeniu, by	 mo�e b�dziesz musia� za-
instalowa	 na nim aplikacj� OneNote).

Rysunek 5.8.
Udost�pnianie notesów OneNote w us�udze SkyDrive
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Istnieje jednak sposób otwierania dokumentów programu OneNote na komputerze, na którym
nie jest on zainstalowany. Mo�na si� w tym celu pos�u�y	 sieciow� wersj� tej aplikacji dost�pn�
w chmurze SkyDrive.

Skanowanie dokumentów do folderu SkyDrive
Dziwne, ale prawdziwe: niektóre dokumenty nadal istniej� w formie papierowej, �atwo jest jednak
przekonwertowa	 je do postaci elektronicznej i umie�ci	 w us�udze SkyDrive. B�dziesz mia� wte-
dy do nich dost�p z dowolnej lokalizacji, nawet je�li nie masz skanera. Mo�esz zamiast tego u�y	
smartfona.

Je�li jeste� u�ytkownikiem Windows Phona, mo�esz zaopatrzy	 si� w aplikacj� Handyscan, któr�
znajdziesz w sklepie Windows 8 na stronie http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/handyscan-
-free/77cae7c9-d51c-40ca-8e8b-37271375d23a. Posiadacze iPhonów mog� skorzysta	 z pro-
gramu Docscan przeznaczonego na te urz�dzenia (dost�pny w App Store), a u�ytkownicy Androida
powinni poszuka	 aplikacji CamScanner lub Scan to PDF w sklepie Google Play. Wszystkie wymie-
nione programy s� bezp�atne i wszystkie umo�liwiaj� skanowanie dokumentów do plików PDF. Mu-
sisz si� jeszcze upewni	, �e na swoim telefonie masz zainstalowan� aplikacj� SkyDrive, aby� móg�
zapisa	 pliki w tej us�udze.

Konfigurowanie opcji programu SkyDrive
Ma�o znany fakt: istnieje kilka sposobów wprowadzania zmian w dzia�aniu programu SkyDrive na
komputerze lokalnym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon� SkyDrive widoczn� w obszarze
powiadomie�, a nast�pnie z menu kontekstowego wybierz opcj� Ustawienia i w wy�wietlonym
oknie przejd
 do zak�adki Ustawienia (rysunek 5.9). Je�li chcesz, aby pliki z Twojego komputera
by�y równie� dost�pne na pozosta�ych urz�dzeniach, upewnij si�, �e zaznaczone jest pole wyboru
przy opcji Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dost�pu do plików na tym komputerze za pomoc�
us�ugi SkyDrive. Gdy ta opcja jest w��czona, mo�esz z innych urz�dze� logowa	 si� przez prze-
gl�dark� internetow� do us�ugi SkyDrive w chmurze i pobiera	 na nie pliki synchronizowane na
Twoim komputerze.

Rysunek 5.9.
Zmienianie ustawie� programu SkyDrive
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Je�li nie chcesz logowa	 si� do us�ugi SkyDrive za ka�dym razem, gdy logujesz si� do systemu
Windows 8, usu� zaznaczenie pola wyboru dla opcji Automatycznie uruchom us�ug� SkyDrive,
gdy zaloguj� si� do systemu Windows.

Je�li z pewnych powodów chcesz zatrzyma	 synchronizacj� swoich folderów i plików znajduj�cych
si� na dysku SkyDrive z us�ug� w chmurze oraz pozosta�ymi urz�dzeniami, kliknij przycisk Roz-
��cz us�ug� SkyDrive1 i zastosuj si� do wy�wietlonych instrukcji. Je�li natomiast chcesz wysy�a	 do
Microsoftu informacje na temat ewentualnych problemów z us�ug� SkyDrive, zaznacz pole wyboru
przy opcji Automatycznie wysy�aj pliki dziennika do us�ugi SkyDrive po wyst�pieniu problemu.

Kolejne, bardzo zmy�lne funkcje programu znajdziesz w zak�adce Wybieranie folderów. Mo�esz
tutaj skonfigurowa	, aby tylko niektóre foldery synchronizowa�y si� z us�ug� SkyDrive i pozosta-
�ymi urz�dzeniami. W tym celu kliknij przycisk Wybierz foldery i zastosuj si� do wy�wietlonych
instrukcji.

Zobacz równie�
� Sposób 44. „Wykorzystywanie us�ugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej

lokalizacji”

� Sposób 45. „Usprawnianie wspó�pracy us�ugi SkyDrive z pozosta�ymi folderami systemu Win-
dows 8”

� Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuni�tych ze SkyDrive”

SPOSÓB 48. Korzystanie z innych us�ug synchronizuj�cych

Chcesz wypróbowa	 us�ugi konkurencyjne dla SkyDrive? S� one bezp�atne, wi�c
czemu nie? Mo�e akurat znajdziesz co�, co przypadnie Ci do gustu.

SkyDrive nie jest jedyn� opart� na chmurze us�ug� umo�liwiaj�c� synchronizacj� przechowywa-
nych plików — w rzeczywisto�ci jest ona nawet nieco spó
niona w porównaniu z innymi tego typu
us�ugami. Co prawda �adna z pozosta�ych us�ug nie posiada aplikacji natywnej w systemie Win-
dows 8 (przynajmniej na razie), ale poza tym wydaj� si� by	 one tak samo dobre jak SkyDrive,
a niektóre z nich posiadaj� nawet lepsze funkcje. Oto szybki przegl�d alternatywnych rozwi�za�,
w�ród których znalaz� si� równie� mój faworyt.

Dysk Google
Podobnie jak SkyDrive, Dysk Google (rysunek 5.10) jest opart� na chmurze us�ug� sk�adowania,
która przechowuje pliki online oraz pozwala Ci synchronizowa	 je na ró�nych urz�dzeniach. Po-
nadto analogicznie do SkyDrive jest ona instalowana na komputerze i innych urz�dzeniach jako
osobny dysk.

Aby uruchomi	 t� us�ug� na swoim komputerze, przejd
 najpierw do strony https://drive.google.
com i zaloguj si� na swoje konto Google. Je�li go nie posiadasz, musisz si� zarejestrowa	. Jednak
je�li korzystasz ju� np. z us�ugi Dokumenty Google, to skorzystanie z Dysku Google jako us�ugi sk�a-
dowania w chmurze nie powinno by	 dla Ciebie problemem.

                                                  
1 Ta opcja nie jest dost�pna, je�li logujesz si� na komputerze Windows 8 za pomoc� tego samego konta Microsoft,

które wykorzystujesz przy logowaniu do us�ugi SkyDrive — przyp. t�um.
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Rysunek 5.10.
Interfejs Dysku Google w chmurze

Dysk Google instaluje si� na Twoim komputerze jako osobny dysk i dzia�a podobnie jak SkyDrive.
Je�li zalogujesz si� do sieciowego interfejsu Dysku Google, znajdziesz tam nie tylko wszystkie swoje
pliki, ale równie� b�dziesz w stanie udost�pnia	 je innym. Dost�pna b�dzie tak�e lista u�ytkowni-
ków, którym udost�pni�e� swoje pliki w przesz�o�ci, oraz data udost�pnienia tych plików.

Dropbox
Ta oparta na chmurze us�uga sk�adowania, tworzenia kopii zapasowej i synchronizowania plików
jest dost�pna ju� znacznie d�u�ej ni� SkyDrive i Dysk Google, a jej dostawca twierdzi, �e zosta�a
zainstalowana na 250 milionach ró�nych urz�dze�. Synchronizuje ona pliki w chmurze i na ró�nych
urz�dzeniach oraz umo�liwia udost�pnianie folderów innym u�ytkownikom. Aplikacj� Dropbox mo-
�esz pobra	 ze strony http://www.dropbox.com.

Box (dawniej Box.Net)
Jest to us�uga sk�adowania i synchronizacji plików skierowana raczej do przedsi�biorstw ni� u�yt-
kowników indywidualnych, chocia� Ci ostatni oczywi�cie równie� mog� z niej korzysta	. W�ród jej
typowo biznesowych funkcji znajduj� si� narz�dzia administracyjne oferuj�ce mo�liwo�ci precy-
zyjnego definiowania uprawnie� oraz narz�dzia do zarz�dzania grupami. Us�uga dost�pna jest na
stronie http://www.box.com.

Wskazówka. Je�li chcesz, mo�esz korzysta� z kilku tych us�ug jednocze�nie. Ja korzystam
ze SkyDrive, Dysku Google oraz SugarSync i wszystkie one dzia�aj� na tym samym
komputerze bez �adnych problemów.
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SugarSync
Jest to moja ulubiona us�uga sk�adowania i synchronizacji w chmurze i jednocze�nie ta, z której
korzystam najbardziej regularnie. Uwa�am, �e jest ona znacznie bardziej elastyczna ni� SkyDrive,
Dysk Google i ca�a reszta.

Zamiast instalowa	 osobny dysk, który zmusza Ci� do zmiany sposobu pracy z w�asnymi folderami
i plikami, SugarSync wspó�pracuje bezpo�rednio z istniej�c� struktur� katalogów. Po zainstalowa-
niu aplikacji na swoim komputerze musisz po prostu wskaza	 foldery, które maj� by	 synchroni-
zowane z chmur� i innymi urz�dzeniami. Nast�pnie nale�y zainstalowa	 t� aplikacj� na pozosta-
�ych urz�dzeniach i równie� zdecydowa	, które foldery synchronizowa	 z chmur�. Ja korzystam
z tej us�ugi na co dzie�. Aplikacj� do pobrania znajdziesz na stronie http://www.sugarsync.com.

SPOSÓB 49. Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8

Oprócz us�ugi SkyDrive system Windows 8 oferuje jeszcze inne funkcje synchro-
nizacji w chmurze. Oto sposób na synchronizacj� ustawie� osobistych i innych
elementów.

Je�li chcesz synchronizowa	 automatycznie swoje pliki w us�udze SkyDrive, musisz skorzysta	
z desktopowej aplikacji SkyDrive, tak jak zosta�o to opisane w poprzednich poradach. Ale nawet
je�li tego nie zrobisz, Windows 8 mo�e automatycznie synchronizowa	 wi�kszo�	 Twoich najwa�-
niejszych ustawie�, takich jak schemat kolorów, obraz konta u�ytkownika, motyw pulpitu, prefe-
rencje j�zykowe, niektóre ustawienia aplikacji, histori� przegl�darki itd.

Uwaga. Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dzia�a tylko wtedy, je�li korzystasz
z konta powi�zanego z identyfikatorem Microsoft ID, takim jak ten z us�ugi Hotmail,
Windows Live czy Office 365. Mo�e to by� równie� konto utworzone dla systemu
Windows 8. Je�li nie posiadasz identyfikatora Microsoft ID i korzystasz z Windows 8
bez tego konta, Twoje ustawienia nie b�d� synchronizowane.

Gdy wszystko ju� zostanie zsynchronizowane i b�dziesz korzysta� z innego urz�dzenia Windows 8,
takiego jak drugi komputer czy tablet, znajdziesz tam swoje ustawienia osobiste. Ponadto, gdy
podczas pracy na którym� z dodatkowych urz�dze� wprowadzisz zmiany w tych ustawieniach, zo-
stan� one równie� zsynchronizowane na urz�dzeniu pierwotnym.

Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dzia�a na bazie kont u�ytkownika. Je�li posiadasz
wi�c kilka ró�nych kont na swoich urz�dzeniach Windows 8, ka�de z nich b�dzie synchronizowa-
ne osobno. Za�ó�my, �e posiadasz jedno konto Windows 8 o nazwie Guru, a drugie o nazwie Ar-
cymistrz. Ka�de z tych kont synchronizowane jest niezale�nie. Je�li zalogujesz si� na komputerze
Windows 8 na konto Guru, znajdziesz tam ustawienia charakterystyczne dla tego konta. Natomiast
je�li do logowania wykorzystasz konto Arcymistrz, zobaczysz ustawienia u�ytkownika Arcymistrz.

Nie jeste� jednak skazany tylko na synchronizacj� wszystkich ustawie� dla ka�dego konta. Mo-
�esz �atwo dostosowa	, które ustawienia maj� by	 synchronizowane na pozosta�ych urz�dzeniach,
a które nie.

Wywo�aj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwaj�c wska
nik myszy w dó� i rozpoczynaj�c
w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przeci�gaj�c palcem od prawego brze-
gu ekranu w lewo). Nast�pnie wybierz Ustawienia/Zmie� ustawienia komputera/Synchronizacja
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ustawie� (rysunek 5.11). Dalej jest ju� z górki — w��cz te ustawienia, które chcesz synchronizo-
wa	, a wy��cz te, których synchronizowa	 nie chcesz.

Rysunek 5.11.
Dostosowywanie synchronizacji ustawie�

Uwaga. Aby wprowadza� zmiany w synchronizacji ustawie�, musisz by� zalogowany
na konto Microsoft. Zmiany b�d� mia�y zastosowanie tylko dla tego konta. Je�li chcesz
zmieni� równie� ustawienia synchronizacji dla innych kont, musisz zalogowa� si� na nie
za pomoc� odpowiadaj�cych im identyfikatorów Microsoft ID.

Je�li korzystasz z urz�dze� mobilnych, takich jak tablet czy smartfon Windows 8, i posiadasz us�ug�
dost�pu do internetu naliczaj�c� op�aty za ilo�	 przesy�anych danych lub nak�adaj�c� limity, mo-
�esz nie chcie	 synchronizowa	 swoich ustawie� — je�li synchronizujesz, wysy�asz i pobierasz
dane. W takim przypadku przejd
 do dolnej cz��ci ekranu, w której znajdziesz sekcj� Synchroni-
zacja w przypadku po��cze� taryfowych (rysunek 5.11). Zmie� obydwa ustawienia lub tylko jedno
z nich. Pierwsze ustawienie pozwala wy��czy	 ca�� synchronizacj�, gdy korzystasz z po��czenia
taryfowego (takiego, w którym obowi�zuj� limity danych). Ustawienie drugie, czyli Synchronizuj
ustawienia przez po��czenia taryfowe nawet w roamingu, kontroluje synchronizacj� dla po��cze�
roamingowych. S� to po��czenia obs�ugiwane przez innego operatora ni� Twój natywny operator
sieci komórkowej. Korzystaj�c z nich, mo�esz si� spodziewa	 wy�szych op�at za transmisj� danych
ni� normalnie.

Wybór, jakiego tu dokonasz, jest bardzo wa�ny, poniewa� op�aty roamingowe mog� si� szybko ku-
mulowa	. Domy�lnie to ustawienie jest wy��czone, co oznacza wstrzymanie synchronizacji przy
po��czeniach roamingowych. W��czaj je tylko wtedy, gdy koniecznie musisz synchronizowa	 swoje
ustawienie w ka�dej lokalizacji i nie martwi� Ci� op�aty.

Sposób na sposób
Masz jakie� problemy z synchronizacj� ustawie� swojego konta na ró�nych urz�dzeniach? Istnieje
wiele elementów, które mog� powodowa	 problemy, w tym kwestie ustawie� serwera proxy czy
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k�opoty z po��czeniem. Na pocz�tek jednak powiniene� sprawdzi	, czy faktycznie utworzy�e� konto
Microsoft, poniewa� mog�e� przypadkowo zamiast niego utworzy	 konto lokalne, które nie umo�-
liwia synchronizacji. W tym celu wybierz Ustawienia/Zmie� ustawienia komputera/U�ytkownicy.
Po prawej stronie ekranu na górze wy�wietlone jest Twoje aktualne konto. Pod nazw� konta znaj-
dziesz informacj�, czy jest to konto lokalne, czy te� konto Microsoft. Konta lokalne nie umo�liwiaj�
synchronizacji, wi�c je�li z takiego korzystasz, w tym le�y problem. Aby utworzy	 konto Microsoft,
kliknij Prze��cz na konto Microsoft i post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie.

Je�eli korzystasz jednak z konta Microsoft, prawdopodobnie ci��ko b�dzie wy�ledzi	 przyczyn�
Twoich problemów z synchronizacj�. Oto proste rozwi�zanie: pobierz aplikacj� Microsoft Accounts
Troubleshooter (http://bit.ly/VY5pre), która s�u�y do rozwi�zywania problemów z kontami Micro-
soft. Uruchom t� aplikacj� i post�puj wed�ug wskazówek podawanych w trakcie wyszukiwania
problemów.

Zobacz równie�
� Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizuj�cego konta w systemie Windows 8”

� Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8”

SPOSÓB 50. Tworzenie niesynchronizuj�cego konta
w systemie Windows 8

Nie jeste� fanem us�ug w chmurze i synchronizacji? �aden problem. Utwórz konto,
które funkcjonuje samodzielnie i niczego nie synchronizuje.

Nie podoba Ci si� pomys� zsynchronizowanych ustawie�, które wsz�dzie za Tob� pod��aj�, lub po
prostu nie jeste� zwolennikiem korzystania z konta Microsoft w systemie Windows 8? W rzeczywi-
sto�ci nie potrzebujesz takiego konta. Zamiast tego mo�esz skorzysta	 z konta lokalnego, które nie
jest powi�zane z �adnymi us�ugami Microsoftu i nie przeprowadza �adnych synchronizacji.

Wywo�aj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwaj�c wska
nik myszy w dó� i rozpoczynaj�c
w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przeci�gaj�c palcem od prawego
brzegu ekranu w lewo). Nast�pnie wybierz Ustawienia/Zmie� ustawienia komputera/U�ytkownicy.
Kliknij umieszczon� w dolnej cz��ci ekranu opcj� Dodaj u�ytkownika. W kolejnym ekranie wybierz
widoczn� na samym dole opcj� Zaloguj si� bez u�ycia konta Microsoft, a nast�pnie kliknij wy�wie-
tlony równie� u do�u ekranu przycisk Konto lokalne. Wype�nij wymagane informacje — i gotowe.

Zobacz równie�
� Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8”

� Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8”

SPOSÓB 51. Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji
w systemie Windows 8

Windows 8 oferuje jasne opcje w kwestii synchronizacji osobistych preferencji na
ró�nych urz�dzeniach. Oto sposób wykorzystania Edytora lokalnych zasad grupy
do jeszcze bardziej precyzyjnego ich skonfigurowania.
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Jak pewnie zauwa�y�e� w trakcie lektury poprzednich porad, do�	 �atwo jest skonfigurowa	 opcje
synchronizacji ustawie� na kilku komputerach i tabletach. Bior�c jednak pod uwag�, �e czytasz t�
ksi��k�, prostota Ci� nie zadowala — szukasz czego� wi�cej, je�li chodzi o synchronizacj�.

W�a�nie tutaj do gry wchodzi Edytor lokalnych zasad grupy. Daje Ci on wi�ksz� kontrol� nad spo-
sobem, w jaki komputery i tablety z systemem Windows 8 przeprowadzaj� synchronizacj�.

Zasadniczo Edytor lokalnych zasad grupy pozwala wy��czy	 synchronizacj� dla okre�lonych funkcji
systemu Windows 8 — a nawet wy��czy	 te funkcje ca�kowicie. Wi�c nawet je�li jaki� u�ytkownik
spróbuje zmieni	 opcje synchronizacji ustawie� w sposób opisany w poprzedniej poradzie, nie b�-
dzie móg� tego zrobi	. Mo�esz skorzysta	 z tej mo�liwo�ci, je�li na przyk�ad martwisz si�, �e kto�
zmieni ustawienia na innym komputerze lub tablecie, i nie chcesz do tego dopu�ci	.

Najpierw zaloguj si� w systemie jako administrator. Teraz musisz uruchomi	 Edytor lokalnych za-
sad grupy: wci�nij klawisze Windows+C i na wy�wietlonym pasku bocznym wybierz opcj� Wyszu-
kiwanie. Zaznacz Aplikacje jako obszar wyszukiwania i wpisz gpedit.msc.

Kliknij wy�wietlon� po lewej stronie ekranu ikon� aplikacji, a uruchomiony zostanie Edytor lokal-
nych zasad grupy. Przejd
 do opcji Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Sk�adniki
systemu Windows i przewi� w dó� a� do pozycji Synchronizuj ustawienia (rysunek 5.12). Gdy j�
klikniesz, po prawej stronie okna wy�wietlone zostan� ustawienia, które mo�esz modyfikowa	.

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

Zwró	 uwag�, �e wi�kszo�	 z dost�pnych tutaj opcji odpowiada tym opisanym w poprzedniej po-
radzie. Kliknij dowolne ustawienie, które chcesz wy��czy	. W tej poradzie jako przyk�ad wykorzy-
stamy opcj� Nie synchronizuj ustawie� aplikacji (rysunek 5.13). Upewnij si�, �e na dole okna
wybrana zosta�a zak�adka Rozszerzony. Mo�esz w niej znale
	 opis wybranej opcji, jej funkcj� oraz
przeczyta	 o mo�liwo�ciach jej dostosowania.

Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy dane ustawienie, a wy�wietlone zostanie okno z trze-
ma dost�pnymi opcjami: Nie skonfigurowano, W��czone oraz Wy��czone (rysunek 5.14). Opcja Nie
skonfigurowano oznacza, �e dane ustawienie nie by�o jeszcze modyfikowane za pomoc� Edytora
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Rysunek 5.13.
Zasi�ganie informacji na temat opcji Nie synchronizuj ustawie� aplikacji

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

lokalnych zasad grupy, mo�esz to wi�c pomin�	. Zostaj� Ci dwie mo�liwo�ci — W��czone lub Wy-
��czone. Teraz musisz przestawi	 si� na nieco odmienn� logik�. Je�li wybierzesz opcj� W��czone,
wy��czysz mo�liwo�	 synchronizacji ustawie� aplikacji dla wszystkich u�ytkowników danego kom-
putera lub tabletu z systemem Windows 8. Oznacza to, �e je�li jaki� u�ytkownik przejdzie do stan-
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dardowych opcji synchronizacji ustawie�, nie b�dzie w stanie w��czy	 synchronizacji ustawie� apli-
kacji dla urz�dze� Windows 8.

Je�li chcesz wy��czy	 synchronizacj�, wybierz opcj� W��czone. Mo�esz równie� wybra	 Wy��czo-
ne, ale to w zasadzie nic nie zmienia, je�li to ustawienie nie zosta�o wcze�niej aktywowane. Do-
my�ln� opcj� jest Nie skonfigurowano, wi�c pozycj� Wy��czone musisz wybra	 tylko w sytuacji,
je�li poprzednio w��czy�e� dane ustawienie.

Po klikni�ciu przycisku Zastosuj synchronizacja zostanie wy��czona. Przejrzyj wszystkie dost�pne
ustawienia dla pozycji Synchronizuj ustawienia i zdecyduj, które chcesz w��czy	, a które wy��czy	.

Zwró	 uwag�, �e dost�pna jest tutaj pewna kompleksowa opcja — Nie synchronizuj. Wy��cza ona
ca�kowicie wszystkie aspekty synchronizacji w systemie Windows 8.

Uwaga. Te ustawienia nie maj� wp�ywu na dzia�anie us�ugi SkyDrive — funkcjonuje ona
niezale�nie od pozosta�ych konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8. Nawet
je�li ca�kowicie wy��czysz synchronizacj� Windows 8, us�uga SkyDrive nadal b�dzie
wykonywa�a swoje zadania.

Zobacz równie�
� Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8”

� Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizuj�cego konta w systemie Windows 8”

SPOSÓB 52. Obs�uga aplikacji Kontakty

Aplikacja Kontakty Windows 8 stanowi centrum dowodzenia dla sieci spo�eczno-
�ciowych w tym systemie operacyjnym. Oto sposób na pe�ne wykorzystanie jej
mo�liwo�ci.

Je�li jeste� u�ytkownikiem mediów spo�eczno�ciowych, nie ma w�tpliwo�ci, �e docenisz jedn� z naj-
wi�kszych zalet Systemu Windows 8, a mianowicie jego wbudowan� aplikacj� Kontakty. Pobiera
ona informacje ze wszystkich Twoich portali spo�eczno�ciowych (takich jak Facebook, LinkedIn
czy Twitter) i wy�wietla je w pojedynczej lokalizacji. Nie musisz wi�c sprawdza	 poszczególnych
serwisów jeden po drugim — wystarczy skorzysta	 z aplikacji Kontakty. Ponadto aplikacja ta wy-
konuje wszystkie wspomniane czynno�ci automatycznie: nie musisz logowa	 si� do ka�dego por-
talu spo�eczno�ciowego osobno. Wszystkie informacje s� Ci dostarczane bezpo�rednio.

W wi�kszo�ci aspektów aplikacja Kontakty jest prosta w obs�udze. Uruchom j� i wybierz jedn�
z trzech dost�pnych opcji:

Kontakty
Lista wszystkich Twoich kontaktów. Kliknij dowolny z nich, aby uzyska	 wi�cej informacji na
temat wybranego u�ytkownika, w tym przes�a	 mu wiadomo�	 e-mail, zobaczy	 jego profile
w ró�nych serwisach oraz zmapowa	 jego adres, tak jak wida	 to na rysunku 5.15.

Co nowego
Ta opcja wy�wietla aktualizacje ze wszystkich Twoich portali spo�eczno�ciowych.

Ja
Informacje na Twój temat, w tym Twoje posty, wys�ane do Ciebie powiadomienia itd.
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Rysunek 5.15.
Uzyskiwanie informacji na temat wybranego kontaktu w aplikacji Kontakty

Wygl�da do�	 prosto i wydaje si�, �e s� to wszystkie mo�liwo�ci aplikacji Kontakty. Istnieje jednak
kilka zakamarków i ukrytych funkcji, które potencjalnie s� warte zbadania.

Zacznijmy od czego� prostego: co zrobi	, je�li pojawi si� nowy serwis spo�eczno�ciowy, który ze-
chcesz doda	? Na pozór wydaje si�, �e nie ma takiej mo�liwo�ci, jednak w rzeczywisto�ci ukrywa
si� ona w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij widoczn� tam opcj� Po��czono z, a pojawi si� lista
Twoich kont, pod któr� dost�pny b�dzie link Dodaj konto. Kliknij ten link, �eby wy�wietli	 zestawie-
nie wszystkich dost�pnych serwisów spo�eczno�ciowych (rysunek 5.16). Wybierz serwis, z którym
chcesz si� po��czy	, i kliknij go. W kolejnym oknie kliknij przycisk Po��cz, a nast�pnie skojarz
swoje konto Microsoft z kontem na wybranym portalu spo�eczno�ciowym, co umo�liwi komunika-
cj� mi�dzy tymi dwoma kontami.

Rysunek 5.16.
Dodawanie konta nowego serwisu spo�eczno�ciowego w aplikacji Kontakty
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Wskazówka. Aplikacja Kontakty wspó�pracuje równie� z aplikacj� Poczta. Wysy�aj�c
wiadomo�� e-mail za pomoc� programu Poczta, b�dziesz mia� dost�p do wszystkich
kontaktów z Twoich portali spo�eczno�ciowych.

Prawdopodobnie lista Twoich kontaktów b�dzie na tyle obszerna, �e nie b�dziesz chcia� traci	
czasu na przeszukiwanie aplikacji Kontakty w celu znalezienia tego w�a�ciwego. Jest na to szyb-
szy sposób: wy�wietl pasek boczny i wybierz opcj� Wyszukiwanie, a b�dziesz móg� znale
	 kon-
kretn� osob�.

Czasem b�dziesz mia� pewnie wra�enie, �e korzystaj�c z aplikacji Kontakty, zabrn��e� w �lepy za-
u�ek i nie wiesz, jak wróci	 do g�ównego okna. Przyk�adowo, je�li w wyniku przeprowadzenia wy-
szukiwania wy�wietlona zostanie lista kontaktów, z których nie zechcesz skorzysta	, mo�e si� wy-
dawa	, �e nie ma ju� powrotu do g�ównego ekranu aplikacji.

Oto ukryta opcja nawigacyjna: kliknij prawym przyciskiem myszy lub (w przypadku ekranu doty-
kowego) przeci�gnij palcem w gór� od dolnego brzegu ekranu. Na wy�wietlonym w ten sposób
dolnym pasku pojawi si� ikona Strona g�ówna, która umo�liwi Ci powrót do g�ównego okna apli-
kacji Kontakty.

Dla niektórych (ale tylko niektórych) kont mo�esz dostosowa	 sposób funkcjonowania w systemie
Windows 8, np. cz�stotliwo�	 sprawdzania aktualizacji i nowej zawarto�ci oraz okres przechowy-
wania pobranej zawarto�ci.

W tym celu kliknij widoczn� w prawym górnym rogu ekranu opcj� Po��czono z, aby wy�wietli	 li-
st� swoich kont. Nast�pnie kliknij konto, dla którego chcesz zmodyfikowa	 ustawienia. W chwili
gdy pisz� t� porad�, portale Facebook, Twitter oraz LinkedIn nie umo�liwiaj� personalizacji opcji
systemu Windows 8. Mo�esz zalogowa	 si� przez przegl�dark� i tam skonfigurowa	 ustawienia,
cho	 nie b�d� to ustawienia dotycz�ce Windows 8. W przypadku kont Microsoft i Google mo�esz
wprowadzi	 pewne modyfikacje z poziomu aplikacji Kontakty, ale b�d� one ograniczone do takich
kwestii, jak cz�stotliwo�	 sprawdzania zawarto�ci (rysunek 5.17). Dost�pne opcje mog� jednak
zmienia	 si� z czasem.

Rysunek 5.17.
Opcje synchronizacji dla konta Microsoft
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SPOSÓB 53. Udost�pnianie i inne podobne funkcje
w systemie Windows 8

Funkcja udost�pniania jest nieod��cznym elementem DNA systemu Windows 8,
ale nie jest oczywiste, jak z niej korzysta	. Oto sposób.

Obs�uga serwisów spo�eczno�ciowych w Windows 8 ró�ni si� od obs�ugi starszych wersji tej plat-
formy. Nie tylko dlatego, �e aplikacja przeznaczona do tych zada� jest bezpo�rednio zintegrowana
z systemem, ale równie� dlatego, i� funkcja udost�pniania elementów innym u�ytkownikom jest
równie� cz��ci� tego systemu operacyjnego. Przyk�adowo, je�li planujesz zakup jakiego� albumu
z muzyk�, mo�esz udost�pni	 go innym u�ytkownikom, z którymi jeste� po��czony za pomoc� por-
tali spo�eczno�ciowych.

Na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, jak to zrobi	, ale kiedy ju� zapoznasz si� z t� opcj�, b�-
dziesz robi� to praktycznie bez �adnego problemu. Udost�pnianie dzia�a tylko w aplikacjach na-
tywnych Windows 8 i nie jest dost�pne dla aplikacji desktopowych. Gdy natrafisz na co�, czym
chcia�by� podzieli	 si� z innymi, wy�wietl pasek boczny, przesuwaj�c wska
nik myszy z prawego
górnego rogu ekranu w dó� (a w przypadku ekranów dotykowych przesu� palcem od prawego brze-
gu ekranu w lewo). Nast�pnie kliknij opcj� Udost�pnianie (druga od góry). B�dziesz móg� wtedy
udost�pni	 wybran� tre�	 za pomoc� e-maila lub aplikacji Kontakty — aplikacji obs�uguj�cej ser-
wisy spo�eczno�ciowe. Udost�pnianie za pomoc� e-maila jest do�	 �atwe. Po prostu kliknij ikon�
Poczta i post�puj zgodnie z instrukcjami.

Aby udost�pni	 dan� muzyk� za pomoc� portali spo�eczno�ciowych, kliknij ikon� Kontakty, a po
prawej stronie ekranu zostanie wy�wietlony panel prezentuj�cy zawarto�	, któr� chcesz udost�p-
ni	. Na górze wy�wietlone b�d� serwisy, z którymi jeste� po��czony. Wybierz ten, na którym chcesz
udost�pni	 album (rysunek 5.18), i ewentualnie wpisz tre�	 wiadomo�ci, je�li chcesz jak�� do��-
czy	. Na koniec kliknij ikon� Wy�lij widoczn� w prawym górnym rogu panelu — i gotowe.

Rysunek 5.18.
Udost�pnianie muzyki za pomoc� Facebooka

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/win8pr
http://helion.pl/page354U~rf/win8pr


ROZDZIA	 5. PORADY ZWI�ZANE Z CHMUR� I SERWISAMI SPO	ECZNO�CIOWYMI 161

Uwaga. Chocia� w ten sposób mo�esz udost�pnia� wiele rzeczy, to s� równie� inne tre�ci,
których udost�pni� nie b�dziesz w stanie. Funkcja udost�pniania musi by� wbudowana
bezpo�rednio w aplikacj� natywn� Windows 8, a nie wszystkie z tych aplikacji j�
posiadaj�. A nawet je�li dana aplikacja tak� funkcj� posiada, to mog� istnie� tak�e
pewne ograniczenia natury prawnej lub innej, które dotycz� tego, jakie rzeczy mog�
lub nie mog� by� udost�pniane.

W jaki sposób si� zorientowa�, co mo�na udost�pnia�, a czego nie? Jedyny sposób to
przestrzega� opisanych tutaj instrukcji dotycz�cych udost�pniania, a je�li otrzymasz
komunikat, �e nie mo�na udost�pni� jakiej� tre�ci… oznacza to, i� dana aplikacja nie
oferuje udost�pniania.

SPOSÓB 54. Inne aplikacje do obs�ugi sieci spo�eczno�ciowych

Aplikacja Kontakty to dobry pocz�tek, je�li chodzi o korzystanie z serwisów spo-
�eczno�ciowych w systemie Windows 8. Istnieje jednak wiele innych aplikacji,
z których mo�esz skorzysta	, zarówno natywnych dla Windows 8, jak i desktopo-
wych. Oto najlepsze z nich.

Wbudowana w system Windows 8 aplikacja Kontakty sprawdza si� bardzo dobrze, ale istnieje
jeszcze wiele innych, przeznaczonych dla portali spo�eczno�ciowych aplikacji, które by	 mo�e ze-
chcesz wypróbowa	. Oto kilka z moich ulubionych — jedne natywne dla Windows 8, inne nie.

Tweetro
Jest to natywna aplikacja systemu Windows 8, wi�c mo�esz znale
	 j� w sklepie Windows 8, wy-
szukuj�c po nazwie. Jest ona zorientowana na Twittera i pokazuje o� czasu Twittera, co u�atwia
udost�pnianie zdj�	 za pomoc� tego serwisu, pokazuje wszystkie wzmianki o Tobie w serwisie itd.
To idealny wybór dla Twitteroholików, którzy poszukuj� aplikacji natywnej Windows 8.

Rowi
Kolejna aplikacja natywna zorientowana na Twittera. Zosta�a ona opracowana specjalnie dla table-
tów i ekranów dotykowych, wi�c je�li korzystasz z takiego urz�dzenia, jest to dobry wybór. Znaj-
dziesz j� w sklepie Windows 8.

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

TweetDeck
Jest to moja ulubiona aplikacja desktopowa dla Twittera oferuj�ca ogromn� liczb� zaawansowa-
nych funkcji u�ytkownika. Najbardziej podoba mi si� w niej to, �e z pojedynczego miejsca mo�na
publikowa	 aktualizacje nie tylko na Twitterze, ale równie� w serwisach LinkedIn czy Facebook.
Korzystam z niej na co dzie�, a przy tym jest bezp�atna. Mo�na j� pobra	 ze strony http://www.
tweetdeck.com.
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