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 W  miarę jak przybywa nowych zagro-
żeń w internecie i nie tylko, produ-

cenci systemów operacyjnych wyposażają 
swoje produkty w coraz bardziej zaawan-
sowane mechanizmy ochronne. Poznajmy 
te, które wbudowano w Windows 7. 

Centrum akcji
Centrum akcji już poznaliśmy – rozdział 
Pierwsze kroki w Windows 7 na stronie 8. 
Odpowiednia ikona na pasku zadań  dys-
kretnie informuje nas najczęśćiej o tym, czy 
nasz komputer jest odpowiednio chroniony. 
Pozwala także za pomocą przycisku  otwo-
rzyć konsolę, z poziomu której można dowie-
dzieć się więcej, a także wyszukać rozwią-
zania ewentualnych problemów. 

Kontrola konta użytkownika
Mechanizm ten, znany też jako UAC (ang. 
User Account Control), wprowadzono 
w Windows Vista. Polega na tym, że użyt-
kownik nie pracuje w systemie z uprawnie-
niami administratora, nawet jeśli posiada 
takie konto. Przy każdej próbie wykonania 
czynności wymagających wysokich upraw-
nień, jak instalacja programów czy zmiana 
ustawień systemowych, pojawia się okno 
dialogowe wymagające zatwierdzenia da-

nej operacji . W zamyśle autorów miało 
to uchronić użytkowników przed atakami 
złośliwych programów i hakerów. 

W praktyce jednak funkcja ta okazała się 
dla większości użytkowników bardzo iry-
tująca, gdyż co kilka minut trzeba było coś 
zatwierdzać. Kto umiał, UAC wyłączał, jed-
nocześnie narażając się na ataki złośliwe-
go oprogramowania. Windows 7 jest inny  
– pozwala ustawić czułość mechanizmu 
UAC. Zobaczmy, jak to zrobić. 

 1 Klikamy na przy- 
cisk  i wpisuje- 

my . Następnie po-
wyżej klikamy na link 

. 

 2 Domyślnie Windows 7 ma ustawiony po-
ziom UAC na . Przy tych ustawieniach 

użytkownik nie jest informowany, gdy sam 
wprowadza zmiany w systemie – natomiast 
monit wyświetla się, gdy próbuje zrobić to 
inny program. Ustawienie  jest analogicz-
ne, tylko nie po-
kazywane jest 
czarne tło. Gdy 
zaznaczymy ,  
komunikaty UAC  
wyświetlane są 
zawsze. Nato-
miast  wyłącza 
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z tego poradnika dowiesz się: 
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3. Jak tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu i plików
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* Aby pobrać program kliknij na jego nazwę. Wyświetli się komunikat, w którym należy 
zaznaczyć pole "Pamiętaj operację dla tego serwisu", a następnie kliknąć "Pozwól".
W angielskiej wersji programu należy zaznaczyć "Remember my action for this site" 
po czym kliknąć "Allow".
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UAC całkowicie i monity nie pokazują 
się nigdy. 

 3 Po zaznaczeniu poziomu zabezpieczeń, 
który nam odpowiada, klikamy na przy-

cisk  oraz . 

Autoblokowanie komputera
Jeśli w domu lub w pra-
cy do naszego komputera 
może ktoś podejść i zacząć 
z niego korzystać, musimy 
zawsze blokować dostęp 
do niego, naciskając kombinację klawiszy 

� � � i wybiera-
jąc polecenie . Dzięki 
temu konto staje się za-
blokowane . 

Niestety, czasem nie pamiętamy o tym 
i komputer pozostaje niezablokowany na 
długie godziny. Możemy się przed tym 
zabezpieczyć, uaktywniając wygaszacz 
na hasło – włączy się po kilku minutach 
niewykonywania żadnych operacji w Win-
dows. Oto jak go uruchomić. 

 1 Klikamy na przycisk , 
w okienko wpisujemy  

i naciskamy klawisz �. 

 2 Wybieramy z listy dowolny wyga-
szacz , zaznaczamy opcję . W po- 

le  wpisujemy liczbę minut braku ak-
tywności, po której uruchomiony zosta-
nie wygaszacz.

 3 Zmiany akceptujemy przyciskiem 
. 

Szyfrowanie plików  
mechanizmem BitLocker
Windows 7 ma znacznie rozbudowany 
w stosunku do Windows Vista system szy-
frowania BitLocker. Zabezpieczy zarówno 
dane na dyskach twardych, jak i na pendri-
ve’ach. Niestety, funkcja ta jest dostępna 
tylko w wersji Windows 7 Ultimate. 

 1 Klikamy na przycisk  i wpi-
sujemy . Następnie naci-

skamy klawisz �. 

 2 Uruchamia się funkcja BitLocker. Widzi-
my listę dysków twardych  oraz pen-

drive’ów , które możemy zaszyfrować. 
Program potrafi zabezpieczać partycje 
z systemem Windows 7, ale nie zaszyfruje 
dysków, na których znajdują się inne sys-
temy, na przykład Windows XP – wtedy 
nie moglibyśmy ich uruchomić. 

Klikamy na przycisk  przy wybranym 
dysku, aby go zabezpieczyć. 

 3 Zaznaczamy opcję  i wpisujemy dwa 
razy w pola  to samo hasło. Powinno 

być dość długie i niezbyt proste do odgad-
nięcia. Klikamy na przycisk .

 4 W nowo otwartym oknie klikamy na
 i , 

a następnie na . Roz-
poczyna się szyfrowanie, musimy poczekać 
kilka minut . Żadne dane na pendrivie albo 
na dysku twardym nie zostaną skasowane. 

 5 Po zakończeniu pracy pendrive możemy 
wyjąć z komputera. Od tej chwili, gdy 

podłączymy go do jakiegoś peceta, pojawi 
się monit z prośbą o wpisanie hasła. Bez tego 
otworzenie zawartości pendrive’a będzie nie-
możliwe . Z tak zabezpieczonego dysku mo-

żemy korzystać w systemach Windows XP, 
Vista oraz oczywiście Windows 7. 

 6 Pendrive zaszyfrowany BitLockerem 
w oknie Mojego komputera ma charak-

terystyczną ikonę . 

Kopia systemu i plików
 WPanelu sterowania użytkownik może 

utworzyć trzy różne zabezpieczenia da-
nych i folderów: kompletne zabezpieczenie 
całego peceta (obraz dysku), zabezpieczenie 
pojedynczych folderów i plików (kopia zapa-
sowa) oraz punkty przywracania systemu. 
Nie do końca wiadomo, które z nich kiedy 
zastosować – Komputer Świat to wyjaśni.

Kopia zapasowa
Ta funkcja pozwoli nam na zapisanie kopii 
ważnych plików, takich jak dokumenty czy 
zdjęcia, na innym dysku lub na płytach. 
Jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć sys-
tem Windows, powinniśmy skorzystać ze 
wskazówki Obraz dysku. 

 1 Klikamy na przycisk , w okienko wpi-
sujemy , a następnie klikamy na skrót 

. 

 2 Aby wykonać kopię plików, klikamy na 
przycisk .
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 3 Wybieramy lokalizację kopii . Może 
być ona umieszczona na jednym z lo-

kalnych dysków twardych, na pendrivie 
lub na wielu dyskach DVD (musimy mieć 
nagrywarkę DVD). Oczywiście wymagana 
jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na 
takim nośniku . 
Klikamy na przycisk . 

 4 Zaznaczamy opcję  i klikamy na przycisk 
. 

 5 Odznaczamy opcję , aby nie był two-
rzony obraz dysku. Możemy także szcze-

gółowo wybrać, z których katalogów dane 
będą wchodziły w skład kopii zapasowej .  
Następnie klikamy na . 

 6 Klikamy na przycisk o nazwie
.  

Czekamy na utworzenie kopii plików, 
może to potrwać ponad godzinę .

Przywracanie systemu
Ten moduł Windows 7 przywraca pliki 
systemowe i ustawienia Windows do ich 

wcześniejszego stanu. Nie zmienia ani nie 
kasuje żadnych plików osobistych użytkow-
nika, takich jak dokumenty. Punkty przy-
wracania są tworzone automatycznie raz na 
tydzień oraz w trakcie instalacji programów 
i sterowników. Komputer Świat pokaże, 
jak przywrócić Windows do poprzedniego 
stanu za pomocą tej funkcji. Używamy jej 
wtedy, gdy po instalacji lub modyfikacji 
ustawień systemu przestał on działać pra-
widłowo – zawiesza się lub wyświetla ko-
munikaty o błędach. Przywracanie systemu 
jest metodą, która mniej ingeruje w system 
niż opisany dalej Obraz dysku. 

 1 Klikamy na przycisk ,  
w okienko wpisujemy , 

a następnie klikamy na skrót 
. 

 2 Klikamy na . Następnie wybiera-
my, do którego dnia przywrócić system 

– najlepiej wskazać migawkę sprzed kilku 
dni. Zaznaczamy odpowiednią pozycję na 
liście  i klikamy na  i . 

 3 Wyświetla się okno, w którym klika-
my na przycisk . Teraz czekamy kilka 

minut. Następnie komputer uruchomi się 

ponownie i rozpocznie przywracanie da-
nych. Będziemy to musieli jeszcze potwier-
dzić przyciskiem . 

 4 Po zakończeniu wszystkich operacji 
Windows automatycznie uruchomi się 

i powinien już pracować normalnie. 

Obraz dysku
Ta funkcja wykonuje kopię wszystkich waż-
nych plików użytkownika, a także systemu 
operacyjnego. W razie jego awarii jesteśmy 
w stanie powrócić do działających ustawień 
i uruchomić Windows 7,  nawet wtedy, gdy 
Windows w ogóle nie startuje. 

 1 Wykonujemy punkty 1–3 wskazówki Ko-
pia zapasowa plików. 

 2 Teraz w oknie (punkt 4) wybieramy 
opcję 

. Klikamy na . 

 3 Pozostałe kroki wykonujemy jak 
we wskazówce Kopia zapasowa pli-

ków. W punkcie 5 nie odznaczamy opcji 
.

 4 Po utworzeniu kopii w postaci obrazu je-
steśmy zabezpieczeni przed awarią. W ra-

zie wystąpienia problemów możemy urucho-
mić komputer ze specjalnej płyty ratunko-
wej – utwórzmy ją wcześniej przyciskiem . 
Jeżeli jej nie mamy, startujemy 
komputer z dysku instalacyj-
nego Windows i wybieramy 
opcję odzyskiwania systemu.

RADZI
PROBLEmy Z uRuChAmIAnIEm
Jeśli Windows nie startuje poprawnie, nie mo-
żemy skorzystać z funkcji Przywracania syste-
mu. W takim przypadku włączmy Windows 
w trybie awaryjnym .

Możliwości ochrony plików i całego systemu w Windows 7
Program Funkcja Co robi funkcja i co zabezpiecza

Kopia  
zapasowa 
plików

n tworzy tylko kopię zapasową dokumentów
n regularne, automatyczne tworzenie kopii
n do przywrócenia plików wymaga działającego Windows

Przywracanie 
systemu

n tworzy obraz systemu na wypadek małej awarii
n regularne, automatyczne tworzenie obrazu
n do przywrócenia systemu wymaga działającego Windows

Obraz dysku n tworzy kopię zapasową dokumentów
n  tworzy obraz systemu na wypadek poważnej awarii
n regularne, automatyczne tworzenie obrazu i kopii
n do przywrócenia systemu nie wymaga działającego Windows
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 Windows 7 ma wbudowanych wiele 
mechanizmów ochrony w internecie, 

na przykład firewall i oprogramowanie 
antyszpiegowskie. Ma jednak także pewne 
mankamenty, które powinniśmy od razu 
wyeliminować – inaczej korzystanie z in-
ternetu będzie niebezpieczne. 

Program antywirusowy
Windows 7 nie ma wbudowanej ochrony 
przed wirusami. Powinien być to pierw-
szy program, który zainstalujemy w swoim 
komputerze. W serwisie Komputer Świat 
znajdziemy wersję instalacyjną darmowe-
go programu avast! 5.0 Home Edition. Oto 
jak go zainstalować. 

 1 Uruchamiamy pobrany plik instalato-
ra i przechodzimy przez wszystkie ko-

lejne kroki. Następnie uruchamiamy po-
nownie komputer. 

 2 Łączymy się z internetem i otwieramy 
www.avast.com/pol/home-registration.php 

Wykonujemy rejestrację i na nasz adres e-
mail otrzymujemy kod rejestracyjny. Prze-
pisujemy go. 

 3 Klikamy prawym 
przyciskiem myszy 

na ikonę programu , 
i wybieramy polecenie 

. 

 4 Klikamy na przycisk .  
W widoczne okno wpisujemy kod  

z e-maila i klikamy dwa razy na . Pro-
gram został zarejestrowany i będzie aktu-
alizował się automatycznie. 

Windows Defender
Wprawdzie Windows 7 ochrony antywiru-
sowej nie ma, to jednak przed oprogramo-
waniem spyware chroni nas nieźle, a to za 
pomocą wbudowanego w system programu 
Windows Defender. Jest on praktycznie bez-
obsługowy, nie wymaga konfiguracji, a w ra-
zie wykrycia szkodliwych programów po 
prostu je blokuje. Aby otworzyć ustawienia tej 
aplikacji, klikamy na przycisk  
i wpisujemy . Następnie naci-
skamy klawisz �. 

Firewall
Po raz pierwszy funkcję firewalla wprowa-
dzono w systemie Windows XP. Wcześniej 
użytkownicy chcący zwiększyć poziom bez-
pieczeństwa swojego systemu w internecie 
musieli instalować programy firm trzecich. 
Od tamtych czasów sporo się zmieniło. Fire-
wall wbudowany w Windows 7 to potężne 
narzędzie, w pełni konfigurowalne i dosyć 
skuteczne. Nie wyświetla zbyt wiele komu-
nikatów, aby nie wprowadzać zamieszania 
w systemie – najczęściej użytkownicy i tak 
nie wiedzą, jak je interpretować. Komputer 
Świat pokaże, jak wejść do zaawansowanych 
ustawień programu. To wskazówka dla do-
świadczonych użytkowników. 

 1 Aby otworzyć ustawienia fire-
walla, klikamy na przycisk ,  

wpisujemy  i klikamy na 
. 

 2 Widzimy ustawienia zapory Windows. 
W prawej części pokazane są rodzaje 

sieci, z którymi nasz komputer się łączy . 
Dla każdej z nich zapora może mieć różne 

ustawienia, na przykład mniej restrykcyjne 
w sieci domowej, a bardziej w sieci pu-
blicznej, takiej jak otwarty hot-spot. 

 3 Klikając na przycisk , 
możemy zmienić szczegółowe ustawie-

nia dla każdego programu zainstalowanego 
w komputerze – zezwolić mu lub zakazać 
komunikacji z internetem. 

 4 Klikając na , mo-
żemy wyłączyć częściowo lub całko-

wicie firewall . Natomiast przyciskiem 
 zmienimy zachowanie się 

powiadomień, jeśli są zbyt częste lub zbyt 
rzadkie. 

Windows update
Ten mechanizm znany jest już od lat. Pozwala 
aktualizować system przez internet. Dzięki 
niemu nasz komputer zawsze ma aktualny ze-
staw łatek naprawiających luki w bezpieczeń-
stwie. O tym, że dostępne są uaktualnienia do 
Windows, Media Playera, Internet Explorera 
czy innych programów wchodzących w skład 
systemu, informu-
je zawsze ikona na 
pasku zadań . 
Po kliknięciu na 

nią pojawia się okienko, w którym wystarczy 
kliknąć na przycisk , 
i wszystkie aktualizacje zostaną zainstalowa-
ne. Więcej o Windows Update przeczytamy 
w rozdziale Sterowniki dla Windows 7. 

Internet Explorer 8
W Windows 7 wbudowana jest najnowsza 
przeglądarka Microsoftu. Zawiera sporo 
dodatków, które zabezpieczają nas w in-
ternecie. Dostęp do nich stał się obecnie 
bardzo łatwy. 

 1 Internet Explorer chroni nas nawet pod-
czas wpisywania adresów czy klikania 

na linki prowadzące do stron WWW. Wła-
ściwa domena, z którą się łączymy, zazna-
czona jest zawsze czarnym kolorem . 

Nawet jeśli ktoś próbuje preparować adres, 
wpisując na przykład fragmenty adresów 
witryn bankowych , my nie zostaniemy 
oszukani. 

 2 Wszystkie funkcje dotyczące bezpiecz-
nego surfowania  wyświetlane są po 

kliknięciu na przycisk . 

Gdy zaznaczymy , żadne ślady dotyczące 
naszego surfowania, takie jak odwiedzane 
adresy czy wpisywane hasła do wyszuki-
warki, nie będą zapamiętywane. 

Bezpieczeństwo w internecie

http://www.komputerswiat.pl/download/3386/pobierz,avast!-free-antivirus-5.0.418.aspx
www.avast.com/pol/home-registration.php
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