


Online Training Solutions, Inc.

Microsoft Windows XP 
Krok za krokem

Computer Press, a.s.
Brno
2007

K0860.qxd  24.1.2008  13:06  StrÆnka 1



Microsoft Windows XP Krok za krokem
Online Training Solutions, Inc.  

Computer Press, a.s., 2007. Dotisk prvního vydání. 

Copyright 2005 by Microsoft Corporation. Original English language edition Copyright © 2005
by Online Training Solutions, Inc. All rights published by arrangement with the original publisher,
Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.A.

Autorizovaný překlad z originálního anglického vydání Microsoft Windows XP Step by Step Deluxe,
Second Edition.
Originální copyright: © Online Training Solutions, Inc., 2005.
Překlad: © Computer Press, a.s., 2006.

Computer Press, a. s.,
Holandská 8, 639 00 Brno

Objednávky knih:
http://knihy.cpress.cz
distribuce@cpress.cz
tel.: 800 555 513

ISBN 80-251-1143-1
Prodejní kód: K0860
Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou 2842. publikaci.

© Computer Press, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována
a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného
souhlasu vydavatele.

Překlad: Petr Matějů
Jazyková korektura: Eva Bublová
Vnitřní úprava: Martina Petrová
Sazba: Martina Petrová
Rejstřík: René Kašík
Obálka: Martin Sodomka

Komentář na zadní straně obálky: Martin Domes
Technická spolupráce: Jiří Matoušek, Petr Klíma
Odpovědný redaktor: Martin Domes
Technický redaktor: Jiří Matoušek
Produkce: Daniela Nečasová

K0860.qxd  24.1.2008  13:06  StrÆnka 2



Obsah

Co je novÈho v Microsoft Windows XP 9
OpravnÈ balÌËky Windows XP 9
Jak jsou oznaËeny novÈ funkce 10

Jak zÌskat pomoc 12
Pomoc s touto knihou a diskem CD 12
Pomoc se systÈmem Microsoft Windows XP 12

Jak pouûÌvat CD-ROM v knize 13
Minim·lnÌ poûadavky na systÈm 13
Kde se nach·zÌ zkuöebnÌ soubory 14
KopÌrov·nÌ zkuöebnÌch soubor˘ 14
Jak pouûÌvat zkuöebnÌ soubory 15

PouûitÈ form·tov·nÌ 16
Rychl˝ p¯ehled 17

Kapitola 1 

ZaËÌn·me s Windows XP 49
Z·klady Windows XP 50
P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP v domÈnÏ 52
P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP, kter˝ je samostatn˝ nebo je 
souË·stÌ pracovnÌ skupiny 56
Aktualizace a ochrana vaöeho poËÌtaËovÈho systÈmu 58
Odhl·öenÌ z Windows XP 61
VypnutÌ systÈmu Windows XP v poËÌtaËi p¯ipojenÈm k domÈnÏ 62
VypnutÌ systÈmu Windows XP v poËÌtaËi p¯ipojenÈm k pracovnÌ skupinÏ 62
KlÌËovÈ body 63

Kapitola 2 

EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Windows XP 65
Sezn·menÌ s pracovnÌ plochou Windows 66
Pr·ce s nabÌdkou Start 68
Pr·ce s hlavnÌm panelem 72
Vytv·¯enÌ z·stupc˘ 76
ZmÏna uspo¯·d·nÌ na ploöe 79

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 3



4 Obsah

VyËiötÏnÌ pracovnÌ plochy 80
KlÌËovÈ body 82

Kapitola 3 

Spr·va zabezpeËenÌ poËÌtaËe 85
Jak zmÏnit n·zev svÈho poËÌtaËe 86
Pr·ce s uûivatelsk˝mi ˙Ëty v domÈnÏ 89
Pr·ce s uûivatelsk˝mi ˙Ëty v pracovnÌ skupinÏ 93
RychlÈ p¯epÌn·nÌ mezi uûivateli 97
Anal˝za zabezpeËenÌ vaöeho poËÌtaËe 99
Konfigurace zÛn zabezpeËenÌ 103
Konfigurace br·ny firewall systÈmu Windows 109
KlÌËovÈ body 111

Kapitola 4 

Pr·ce s hardwarem, softwarem 
a zprost¯edkujÌcÌmi aplikacemi 113

Instalace reproduktor˘ a mikrofonu 115
Instalace mÌstnÌ tisk·rny 119
Instalace sÌùovÈ tisk·rny 123
Instalace skeneru nebo kamery 125
Instalace ˙loûn˝ch za¯ÌzenÌ 127
Instalace internÌch za¯ÌzenÌ 127
Instalace softwarovÈho programu 129
Instalace souË·stÌ Windows 132
AutomatickÈ spouötÏnÌ program˘ 133
Jak pouûÌt vÌce monitor˘ 135
Jak zmÏnit zprost¯edkujÌcÌ aplikace 137
KlÌËovÈ body 139

Kapitola 5 

Pr·ce se soubory a sloûkami 141
Jak proch·zet obsahem poËÌtaËe 143
R˘znÈ zp˘soby zobrazov·nÌ soubor˘ a sloûek 148
Informace o souborech a sloûk·ch 153
Vytv·¯enÌ, ˙pravy a odstraÚov·nÌ soubor˘ a sloûek 156
P¯esouv·nÌ a p¯ejmenov·nÌ soubor˘ a sloûek 160
Vyhled·v·nÌ soubor˘ 163
KlÌËovÈ body 165

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 4



5Obsah

Kapitola 6 

P¯izp˘sobte systÈm Windows XP 
sv˝m pot¯eb·m 167

ZmÏÚte vzhled prost¯edÌ systÈmu Windows 168
PouûitÌ vlastnÌho pozadÌ pracovnÌ plochy 169
V˝bÏr spo¯iËe obrazovky 171
ZmÏna urËit˝ch prvk˘ rozhranÌ 173
ZmÏna nastavenÌ monitoru 173
Jak zmÏnit systÈmovÈ datum a Ëas 175
ZmÏna mÌstnÌch a jazykov˝ch nastavenÌ 177
⁄prava zobrazenÌ a usnadnÏnÌ pouûÌv·nÌ Windows XP 180
Vkl·d·nÌ textu bez pouûitÌ kl·vesnice 181
KlÌËovÈ body 181

Kapitola 7 

Vytv·¯enÌ p¯ipojenÌ 183
P¯ipojenÌ k Internetu 183
PropojenÌ dvou Ëi vÌce poËÌtaË˘ 188
SdÌlenÌ jednotek a sloûek 189
SdÌlenÌ tisk·rny 191
P¯ipojenÌ k virtu·lnÌ priv·tnÌ sÌti (VPN) 193
KlÌËovÈ body 196

Kapitola 8 

Komunikujte s dalöÌmi uûivateli 199
Vytvo¯enÌ ˙Ëtu .NET Passport 199
Seznamte se se sluûbou Windows Messenger 204
NastavenÌ sluûby Windows Messenger 205
P¯id·nÌ kontakt˘ do sluûby Windows Messenger 208
OdesÌl·nÌ a p¯ijÌm·nÌ rychl˝ch zpr·v 211
Jak zmÏnit reûim sluûby Windows Messenger 215
NastavenÌ programu Outlook Express 217
OdesÌl·nÌ a p¯ijÌm·nÌ e-mailov˝ch zpr·v 224
Vytvo¯enÌ öablony pro e-mailovÈ zpr·vy 227
P¯id·v·nÌ kontakt˘ do Adres·¯e 230
OdesÌl·nÌ fax˘ 233
KlÌËovÈ body 238

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 5



6 Obsah

Kapitola 9 

Pr·ce s obr·zky a dokumenty 241
Vytv·¯enÌ nov˝ch obr·zk˘ 242
ZmÏna zobrazenÌ, velikosti a orientace obr·zk˘ 245
⁄prava obr·zk˘ 248
Vytv·¯enÌ vlastnÌch barev 250
UloûenÌ obr·zku v jinÈm form·tu 253
Tisk obr·zk˘ 255
Vytv·¯enÌ dokument˘ 258
Form·tov·nÌ slov a odstavc˘ 260
Vkl·d·nÌ data a Ëasu 264
Vkl·d·nÌ textu a obr·zk˘ do dokument˘ 265
Tisk dokument˘ 267
KlÌËovÈ body 268

Kapitola 10 

Pr·ce s digit·lnÌmi mÈdii 271
P¯ehr·vaË Windows Media Player 271
NastavenÌ moûnostÌ v p¯ehr·vaËi Windows Media Player 273
Jak pouûÌvat p¯ehr·vaË Windows Media Player 276
Zobrazov·nÌ vizualizacÌ 276
Sledov·nÌ film˘ na DVD 280
P¯izp˘sobenÌ p¯ehr·vaËe Windows Media Player 280
Poslouchejte hudbu z CD 282
Surfov·nÌ na r·diov˝ch vln·ch 285
Vytvo¯enÌ seznamu stop 285
SdÌlenÌ digit·lnÌch fotografiÌ 287
Pouûijte sv˘j digit·lnÌ fotoapar·t jako ˙loûnÈ za¯ÌzenÌ 289
ProhlÌûejte digit·lnÌ fotografie v prezentaci 289
Vytvo¯enÌ sloûitÏjöÌ prezentace 291
Vytvo¯te si dom·cÌ video 295
KlÌËovÈ body 299

Kapitola 11 

Surfov·nÌ v sÌti Internet 301
PouûÌv·nÌ prohlÌûeËe Internet Explorer 301
⁄prava rozhranÌ prohlÌûeËe Internet Explorer 305
Tisk a odesÌl·nÌ webov˝ch str·nek 310
MÈdia a Internet Explorer 312
Jak povolit nebo zak·zat neû·doucÌ obsah 315
PouûitÌ programu MSN Explorer 317
KlÌËovÈ body 321

K0860.qxd  26.7.2006  12:59  StrÆnka 6



7Obsah

Kapitola 12 

ÿeöenÌ potÌûÌ 323
Udrûujte sv˘j poËÌtaË aktu·lnÌ 323
Diagnostika potÌûÌ v systÈmu 325
VyËiötÏnÌ pevnÈho disku 330
Defragmentace pevnÈho disku 332
Pomozte si sami 334
P¯ipojte se k diskusnÌ skupinÏ 336
Jak zÌskat podporu k produktu 338
Jak poû·dat o pomoc nÏkoho jinÈho 340
Z·lohov·nÌ a obnovenÌ soubor˘ 343
ObnovenÌ operaËnÌho systÈmu 347
KlÌËovÈ body 349

Glos·¯ 351
Rejst¯Ìk 364

K0860.qxd  26.7.2006  12:59  StrÆnka 7



K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 8



9Co je novÈho v Microsoft Windows XP

Co je novÈho v Microsoft
Windows XP

Některé změny zaznamenáte, jakmile systém Microsoft Windows XP spustíte. Pozadí
pracovní plochy, NABÍDKA START a hlavní panel mají nový vzhled. Nové nebo velmi zdo-
konalené funkce v této verzi Windows však nespočívají jen ve vzhledu. Některých
změn si nevšimnete dříve, než začnete se systémem pracovat.

Windows XP je k dispozici v několika verzích:

■ Verze WINDOWS XP PROFESSIONAL je určena pro podniky všech velikostí a v někte-
rých případech může být vhodná pro domácí používání (pokud máte doma sí�ové
prostředí). Na Windows XP Professional můžete upgradovat z verzí Microsoft Win-
dows NT Workstation nebo Microsoft Windows 2000 Professional.

■ Verze WINDOWS XP HOME EDITION je určena pro domácí počítače, které nepracují
v rámci sí�ové domény. (Počítače Windows XP Home Edition mohou pracovat
v síti, ale ne pod řadičem domény.) Na Windows XP Home Editon lze upgradovat
z verzí Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (Win-
dows Me). Verze Windows XP Home Edition nabízí skvělé nové funkce, které
usnadňují práci (a hru) s multimédii a v síti Internet.

■ Verze WINDOWS XP MEDIA CENTER EDITION poskytuje širokou nabídku funkcí pro
multimediální domácí zábavu v počítači. Hardware počítačů Media Center je uzpů-
soben k sledování a záznamu televizních pořadů, přehrávání disků DVD a pro
správu vaší hudební sbírky. Tato kniha se verzi Windows XP Media Center Edition
nevěnuje.

■ Verze WINDOWS XP TABLET PC EDITION umožňuje rozpoznávání ručně psaného textu
a podporuje další technologie, které jsou specifické pro osobní počítače typu Tab-
let. Tato kniha se verzi Windows XP Tablet PC Edition nevěnuje.

■ Verzi WINDOWS XP 64-BIT EDITION lze používat pouze v určitých typech počítačů,
které podporují 64bitový procesor. Takové počítače jsou určeny pro specializova-
nou práci, která vyžaduje hodně paměti, jako je například grafický a multimediál-
ní design na vysoké úrovni. Tato kniha se verzi Windows XP 64-Bit Edition nevě-
nuje.

Cvičení v této knize se věnují funkcím systému Windows XP, které budete s největší
pravděpodobností používat a předpokládají, že máte ve svém počítači OPRÁVNĚNÍ PRO

SPRÁVU. Není-li cvičení výlučně určeno pro verzi Windows XP Home Edition, zobrazu-
jí snímky uživatelské prostředí Windows XP Professional.

OpravnÈ balÌËky Windows XP
Opravný balíček je periodická, plánovaná aktualizace produktu, která obsahuje zdo-
konalení funkcí a výkonu, z nichž některá připravuje společnost, jindy si je vyžádají
zákazníci a někdy je nutné opravit chyby či jiné potíže zjištěné až po publikování pro-
duktu. Opravné balíčky Windows XP Service Pack jsou bezplatné. Pokud jste svůj
počítač zakoupili až po vydání opravného balíčku, mohl jej výrobce již nainstalovat.
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10 Co je novÈho v Microsoft Windows XP

Opravné balíčky Windows XP lze použít pouze pro Windows XP Professional a Win-
dows XP Home Edition.

Opravný balíček Windows XP Service Pack 1 (SP1), vydaný v září 2002, obsahuje aktu-
alizace, které řeší následující oblasti funkčnosti Windows XP:

■ Opravy zabezpečení, spolehlivosti operačního systému a kompatibility aplikací.
SP1 obsahuje všechny bezpečnostní záplaty vytvořené od prvního vydání Windows
XP v roce 2001, důležité aktualizace vytvořené během iniciativy Microsoft’s 2002
Trustworthy Computing a program Windows Messenger verze 4.7 (aktuální verze
jsou k dispozici ke stažení v síti Internet).

■ Nové funkce. SP1 nabízí podporu pro USB 2.0, Microsoft .NET Framework a nový
počítačový hardware, včetně Tablet PC.

■ Nové možnosti pro zprostředkující software. SP1 přináší funkce, jejichž pro-
střednictvím můžete definovat programy, které chcete používat k prohlížení
webu, přehrávání mediálních klipů, čtení elektronické pošty a odesílání rychlých
zpráv. V jednoduchém uživatelském prostředí můžete zvolit všechny standardní
aplikace Microsoft nebo kterékoli jiné aplikace nainstalované ve vašem počítači.

Opravný balíček Windows XP Service Pack 2 (SP2), vydaný v červenci 2004, obsahu-
je všechny prvky z verze SP1 a zároveň i další aktualizace, včetně těchto:

■ Technologie zabezpečení, které zdokonalují schopnost počítačů se systémem Win-
dows XP odolávat útokům virů a červů. K těmto technologiím patří ochrana sítě,
paměti, bezpečnější zpracování elektronické pošty, bezpečnější prohlížení sítě
Internet a zdokonalená údržba počítače.

■ Opravy chyb. SP2 přináší více než 300 oprav kódu, které byly provedeny od vydá-
ní SP1. Úplný seznam těchto oprav včetně odkazů na popis problémů naleznete na
internetové adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkId=20403.

■ Aktualizace softwaru. SP2 obsahuje verzi přehrávače Microsoft Windows Media
Player 9.

SP2 není nezbytným upgradem, ale může zlepšit způsob spolupráce vašich programů
s Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition. Instalace SP2 se
doporučuje pro zajištění co nejvyšší úrovně zabezpečení systému Windows XP.

Více informací o opravných balíčcích naleznete na internetové adresewww.microsoft.com/
technet/archive/community/columns/security/essays/srvpatch.mspx.

Jak jsou oznaËeny novÈ funkce
Abyste rychle rozpoznali funkce, které jsou v této verzi Windows nové nebo velmi roz-
šířené, naleznete u těchto funkcí v knize ikonu Nové pro Windows XP. Chcete-li se
seznámit pouze s novými funkcemi, můžete prolistovat knihu a projít témata, u nichž
je uvedená ikona Nové pro Windows XP.

Následující tabulka uvádí nové funkce, které by vás mohly zajímat, a kapitolu, jež se
jim věnuje.

novÈ pro
WinXXPP
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11Co je novÈho v Microsoft Windows XP

S touto novou funkcÌ se sezn·mÌte v kapitole 

Miniatury obr·zk˘ a spr·va fotografiÌ Kapitola 1, strana 51 

AutomatickÈ aktualizace Kapitola 2, strana 51 

Vypalov·nÌ CD Kapitola 4, strana 128 

KomprimovanÈ sloûky Kapitola 5, strana 156 

Pr˘vodce vyËiötÏnÌm plochy Kapitola 2, strana 80 

RychlÈ p¯epÌn·nÌ uûivatel˘ Kapitola 1, strana 51 
Kapitola 3, strana 98 

Centrum pro n·povÏdu a odbornou pomoc Kapitola 1, strana 51 

Mezin·rodnÌ moûnosti Kapitola 6, strana 177 

SdÌlenÌ p¯ipojenÌ k Internetu Kapitola 7, strana 188 

Sloûky mÈdiÌ (Hudba, Obr·zky) Kapitola 5, strana 142 

MSN Explorer Kapitola 11, strana 317 

VlastnÌ obr·zky pro spo¯iË obrazovky Kapitola 6, strana 171 

Pr˘vodce nov˝m p¯ipojenÌm Kapitola 7, strana 184 

Pr˘vodce objedn·nÌm fotografiÌ online Kapitola 10, strana 287 

Pr˘vodce tiskem fotografiÌ Kapitola 10, strana 287 

Seskupov·nÌ tlaËÌtek na hlavnÌm panelu Kapitola 2, strana 73 

ZmÏnÏn· nabÌdka Start Kapitola 1, strana 51 

Vzd·len· pomoc Kapitola 1, strana 51 
Kapitola 12, strana 340 

Pr˘vodce skenery a fotoapar·ty Kapitola 4, strana 126 

Pr˘vodce vyhled·v·nÌm Kapitola 1, strana 51 
Kapitola 5, strana 163 

NastavenÌ v˝chozÌch zprost¯edkujÌcÌch program˘ Kapitola 4, strana 137 

ZdokonalenÌ motiv˘ Kapitola 6, strana 168 

ZdokonalenÈ uûivatelskÈ rozhranÌ Kapitola 1, strana 50 

Obrazovka VÌt· v·s systÈm Windows Kapitola 1, strana 54 

Br·na firewall systÈmu Windows Kapitola 7, strana 188 

Windows Media Player Kapitola 10, strana 272 

Windows Movie Maker Kapitola 10, strana 295 

Další informace o těchto a jiných nových funkcích naleznete v centru pro nápovědu
a odbornou pomoc v systému Windows.

Další informace o Windows XP jsou k dispozici na internetové adrese www.microsoft
.com/windowsxp.
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Jak zÌskat pomoc
V této knize jsme se snažili zajistit co největší přesnost v obsahu i na disku CD. Pokud
nastanou potíže, obra�te se na příslušný zdroj pro pomoc a podporu.

Pomoc s touto knihou a diskem CD
Nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou
vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující
adresy:

Computer Press
knižní redakce
náměstí 28. dubna 48
635 00 Brno-Bystrc

nebo

knihy@computerpress.cz

Pomoc se systÈmem Microsoft Windows XP
Odpovědi na své dotazy týkající se systému Microsoft Windows XP nejdříve hledejte
ve zdrojích uvedených v kapitole 12. Nebudete-li úspěšní v centru pro nápovědu
a odbornou pomoc v systému Microsoft Windows XP ani v jiných uvedených zdro-
jích, můžete potřebné informace hledat na internetové adrese support.microsoft.com.
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Jak pouûÌvat CD-ROM v knize
Disk CD, který je součástí této knihy, obsahuje všechny zkušební soubory, jež bude-
te používat v uváděných cvičeních. Díky zkušebním souborům nemusíte trávit čas
vytvářením souborů a složek – můžete se rovnou vrhnout do práce a koncentrovat se
na výuku používání systému Microsoft Windows XP.

D˘leûitÈ: Disk CD v tÈto knize neobsahuje operaËnÌ systÈm Windows XP. Neû za-
Ënete s touto knihou pracovat, mÏli byste si operaËnÌ systÈm zakoupit a nainstalo-
vat.

Minim·lnÌ poûadavky na systÈm
Abyste mohli tuto knihu používat, měli byste splnit následující požadavky:

PoËÌtaË/Procesor
Počítač s procesorem Pentium 133 MHz nebo rychlejším.

PamÏù
64 MB paměti RAM.

Pevn˝ disk
Požadavky na kapacitu volného disku se budou lišit na základě konfigurace; vlastní
volby při instalaci mohou vyžadovat více nebo méně prostoru na pevném disku.

Zkušební soubory pro cvičení v této knize vyžadují 44 MB prostoru na pevném disku.

D˘leûitÈ: Tato kniha obsahuje instrukce pro instalaci opravnÈho balÌËku Microsoft
Windows XP Service Pack 2, kter˝ vyûaduje aû 1 700 MB dostupnÈho prostoru na
pevnÈm disku.

OperaËnÌ systÈm
Microsoft Windows XP Professional nebo Microsoft Windows XP Home Edition.

Jednotka
Jednotka CD-ROM.

Disketová mechanika.

Grafick· karta
Super VGA (800 x 600) nebo s vyšším rozlišením.

Vyûadovan· perifernÌ za¯ÌzenÌ
Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse nebo kompatibilní ukazovací zařízení.
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14 Jak pouûÌvat CD-ROM v knize

Voliteln· perifernÌ za¯ÌzenÌ
Skener
Fotoaparát
Tiskárna
Externí úložné zařízení
Reproduktory
Mikrofon

VolitelnÈ aplikace
Microsoft Office XP, Microsoft Office System 2003 nebo novější.

Kde se nach·zÌ zkuöebnÌ soubory
Zkušební soubory nemusíte na svůj počítač instalovat. Naleznete je na CD přiloženém
ke knize v adresáři Soubory knihy. Pokud vložíte CD do vaší mechaniky, automatic-
ky se spustí okno, ze kterého k souborům můžete přistupovat.

DD˘̆lleeûûiittÈÈ::  Pokud se okno s nabÌdkou neotev¯e, spusùte program Pr˘zkumnÌk Win-
dows. V levÈm podoknÏ vyhledejte ikonu svÈ jednotky CD-ROM a klepnÏte na ni.
V pravÈm podoknÏ poklepejte na spustiteln˝ soubor StartCD.

KopÌrov·nÌ zkuöebnÌch soubor˘
Jestliže je ve cvičení uvedeno, abyste zkopírovali soubory ze složek CD na svou pra-
covní plochu, postupujte takto:

1. Na Ploše klepněte na ikonu Tento počítač a zde na ikonu CD-ROM, případně
DVD-ROM.

2. Přejděte do složky, která obsahuje zkušební soubory pro dané cvičení.

3. Stiskněte klávesu Ctrl, klepněte na každý určený soubor, a jakmile jsou označeny
všechny potřebné soubory, uvolněte klávesu Ctrl.

4. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C pro zkopírování souborů do schránky.

5. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdné místo na hlavním panelu a v místní
nabídce zvolte příkaz Zobrazit plochu.

6. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+V pro vložení souborů na pracovní plochu. Pro
vložení do složky Dokumenty (se kterou budeme pracovat v této knize) nejdříve
otevřete na Ploše složku Dokumenty a do ní soubory zkopírujte. Pokud se složka
nevyskytuje na Ploše, najdete ji podnabídce Dokumenty v nabídce Start – zde klep-
něte pro její otevření na položku Dokumenty.

DD˘̆lleeûûiittÈÈ::  Pro pr·ci se soubory cviËenÌ p¯iloûen˝mi na CD doporuËujeme jejich zko-
pÌrov·nÌ do sloûky Dokumenty na vaöem disku. V knize budeme poËÌtat s tÌm, ûe
jste tuto operaci provedli. Soubory samoz¯ejmÏ vûdy najdete na p¯iloûenÈm CD,
takûe s nimi ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ m˘ûete pracovat odsud. Pak nehledejte sloûku Sou-
bory knihy ve sloûce Dokumenty na vaöem disku, ale na CD.
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15Jak pouûÌvat CD-ROM v knize

Jak pouûÌvat zkuöebnÌ soubory
Před každým cvičením je uveden přehled potřebných souborů spolu s pokyny pro pří-
pravu před zahájením cvičení, které vypadají takto:

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k Windows a ovÏ¯te, zda je vaöe p¯ipojenÌ
k Internetu aktivnÌ.

OTEVÿETE okno Ovl·dacÌ panely a potÈ zobrazte okno UûivatelskÈ ˙Ëty.

Následující tabulka uvádí seznam složek, které obsahují zkušební soubory pro jednot-
livé kapitoly.

Kapitola Sloûka Podsloûka 
Kapitola 1: ZaËÌn·me s Windows XP é·dnÈ zkuöebnÌ 

soubory 

Kapitola 2: EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Pr·ce Z·stupce 
Windows XP Uspo¯·d·nÌ 

»iötÏnÌ 

Kapitola 3: Spr·va zabezpeËenÌ poËÌtaËe PoËÌtaË Uûivatelsk˝ ˙Ëet 

Kapitola 4: Pr·ce s hardwarem, softwarem Software Programy 
a zprost¯edkujÌcÌmi aplikacemi 

Kapitola 5: Pr·ce se soubory a sloûkami Struktura ZobrazenÌ 
Informace 
Vytv·¯enÌ 
Uspo¯·d·nÌ 
Vyhled·v·nÌ 

Kapitola 6: P¯izp˘sobte systÈm Windows XP ⁄pravy Spo¯iË obrazovky 
sv˝m pot¯eb·m 

Kapitola 7: Vytv·¯enÌ p¯ipojenÌ P¯ipojenÌ SdÌlenÌ 

Kapitola 8: Komunikujte s dalöÌmi uûivateli é·dnÈ zkuöebnÌ 
soubory 

Kapitola 9: Pr·ce s obr·zky a dokumenty Obr·zky ZmÏny 
⁄pravy 
Barvy 
Typy soubor˘ 
Tisk 
Form·tov·nÌ 
Datum 
Vkl·d·nÌ 

Kapitola 10: Pr·ce s digit·lnÌmi mÈdii MÈdia Tvorba film˘ 
Fotky 
Foto p¯ÌbÏh 
Seznam stop 
Prezentace 

Kapitola 11: Surfov·nÌ v sÌti Internet é·dnÈ zkuöebnÌ 
soubory 

Kapitola 12: ÿeöenÌ potÌûÌ ÿeöenÌ Z·lohov·nÌ 
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16 PouûitÈ form·tov·nÌ

PouûitÈ form·tov·nÌ
V této knize jsou zvláštní instrukce, tlačítka a další postupy zvýrazněny různými typy
formátování.

FFoorrmm··ttoovv··nnÌÌ  VV˝̋zznnaamm  

1. »ÌslovanÈ kroky v·s provedou cviËenÌmi k jednotliv˝m tÈmat˘m. 
2. 

● Tato ikona na zaË·tku kapitoly p¯ipomÌn·, ûe ve cviËenÌch 
budete pot¯ebovat zkuöebnÌ soubory z disku CD. 

Tato ikona oznaËuje novou nebo velmi zdokonalenou funkci 
v tÈto verzi Microsoft Windows. 

TTiipp  Tato Ë·st nabÌzÌ uûiteËnÈ rady nebo zkr·cenÈ pokyny, kterÈ 
v·m usnadÚujÌ provedenÌ ˙kolu. 

DD˘̆lleeûûiittÈÈ  Tato Ë·st zd˘razÚuje informace pot¯ebnÈ pro dokonËenÌ 
procedury. 

ÿÿeeööeennÌÌ  ppoottÌÌûûÌÌ  Tato Ë·st v·m ukazuje, jak vy¯eöit ËastÈ potÌûe. 

Pokud se v tÈmatu vyskytuje urËitÈ tlaËÌtko, uvidÌte jeho 
obr·zek na levÈm okraji textu. 

AAlltt++TTaabb  ZnamÈnko plus (+) mezi dvÏma n·zvy kl·ves znamen·, ûe 
musÌte tyto kl·vesy stisknout souËasnÏ. Nap¯Ìklad ÑStisknÏte 
kombinaci kl·ves AAlltt++TTaabbì znamen·, ûe stisknete a drûÌte 
kl·vesu AAlltt  a z·roveÚ stisknete kl·vesu TTaabb. 

TTuuËËnnÈÈ  ppÌÌssmmoo  TuËn˝m pÌsmem jsou uvedeny p¯Ìkazy programu, na kterÈ 
klepnete. 

KAPITÁLKY Kapit·lkami jsou uvedeny termÌny vysvÏtlenÈ v glos·¯i. 
KAPIT¡LKY

Courier TÌmto pÌsmem je v procedur·ch uveden text, kter˝ 
m·te napsat. 

KurzÌva KurzÌvou jsou uvedeny cesty sloûek, adresy URL a zd˘raznÏn· 
slova. 

nnoovvÈÈ  pprroo
WinXXPP
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Rychl˝ p¯ehled
Kapitola 1 ZaËÌn·me s Windows XP

Strana 52 Přihlášení k počítači se systémem Windows XP, který je součástí domény

1. Spus�te počítač.

2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Delete.

3. Do pole Uživatelské jméno zadejte název svého uživatelského účtu.

4. Do pole Heslo zadejte své heslo.

5. V poli Přihlásit se k vyberte doménu, ke které se chcete přihlásit.

6. Klepněte na tlačítko OK.

Strana 56 Přihlášení k počítači se systémem Windows XP, který je samostatný nebo
součástí pracovní skupiny

1. Spus�te počítač.

2. Klepněte na jméno nebo obrázek svého uživatelského účtu.

3. Je-li váš účet chráněný heslem, zadejte své heslo do pole Heslo a klepněte
na tlačítko se šipkou.

Strana 58 Aktualizace a zabezpečení systému

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. V nabídce Nápověda zvolte příkaz O systému Windows.

3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno O produktu Windows a poté klep-
něte v okně Ovládací panely na odkaz Windows Update v nabídce Další
odkazy.

4. Postupujte podle pokynů na webu.

Strana 61 Odhlášení od systému Windows XP

● V nabídce Start klepněte na tlačítko Odhlásit a v dialogovém okně Odhlá-
sit se od systému Windows klepněte na tlačítko Odhlásit se.

Strana 62 Vypnutí systému Windows XP v počítači připojeném k doméně

1. V nabídce Start klepněte na tlačítko Vypnout počítač.

2. V dialogovém okně Ukončit systém Windows vyberte příkaz Vypnout
a klepněte na tlačítko OK.

Strana 62 Vypnutí systému Windows XP v počítači připojeném k pracovní skupině

1. V nabídce Start klepněte na tlačítko Vypnout počítač.

2. V dialogovém okně Vypnout počítač klepněte na příkaz Vypnout.

Kapitola 2 EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Windows XP

Strana 67 Minimalizace otevřeného okna

● V záhlaví okna klepněte na tlačítko Minimalizovat.
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18 Rychl˝ p¯ehled

Strana 67 Maximalizace otevřeného okna

● V záhlaví okna klepněte na tlačítko Maximalizovat.

Strana 67 Obnovení původní velikosti okna

● V záhlaví okna klepněte na tlačítko Obnovení z maximalizace.

Strana 67 Zavření otevřeného okna

● V záhlaví okna klepněte na tlačítko Zavřít.

Strana 67 Zobrazení okna

● Na hlavním panelu klepněte na tlačítko okna.

Strana 70 Otevření nabídky Start

● Klepněte na tlačítko Start.

Strana 70 Úprava nabídky Start

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na modrý proužek v dolní části nabídky
Start a v místní nabídce zvolte příkaz Vlastnosti.

2. Klepněte na tlačítko Vlastní.

Strana 70 Připojení programu k nabídce Start

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy a poté na požadovaný pro-
gram.

2. Pravým tlačítkem myši klepněte na název programu a v místní nabídce zvol-
te příkaz Připojit k nabídce Start.

Strana 70 Odebrání programu z oblasti připojených programů

● Pravým tlačítkem myši klepněte na odkaz programu a v místní nabídce zvol-
te příkaz Odebrat z tohoto seznamu.

Strana 74 Zobrazení panelu Snadné spuštění

● Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast na hlavním panelu,
v místní nabídce přejděte na položku Panely nástrojů a klepněte na příkaz
Snadné spuštění.

Strana 76 Vytvoření zástupce souboru nebo složky na pracovní ploše

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast na pracovní ploše.

2. V místní nabídce přejděte na položku Nový a klepněte na příkaz Zástup-
ce.

3. Klepněte na tlačítko Procházet pro otevření dialogového okna Vyhledat
složku.

4. Přejděte k souboru nebo složce a klepněte na tlačítko OK.

5. Klepněte na tlačítko Další.

6. Zadejte název zástupce a klepněte na tlačítko Dokončit pro zavření prů-
vodce.
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Strana 76 Změna ikony zástupce

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na zástupce a v místní nabídce zvolte příkaz
Vlastnosti.

2. Vyberte kartu Zástupce a klepněte na tlačítko Změnit ikonu.

3. Po výběru nové ikony klepněte na tlačítko OK.

Strana 76 Vytvoření zástupce pro webový server

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast na pracovní ploše,
v místní nabídce přejděte na položku Nový a klepněte na příkaz Zástupce.

2. Do pole Zadejte umístění položky napište adresu URL a klepněte na tla-
čítko Další.

3. Zadejte název pro zástupce a klepnutím na tlačítko Dokončit zavřete dialo-
gové okno.

Strana 76 Kopírování nebo přemístění zástupce z pracovní plochy na panel nástro-
jů Snadné spuštění

● Pravým tlačítkem myši klepněte na zástupce a přetáhněte jej na panel nástro-
jů Snadné spuštění.

Strana 76 Uzamčení nebo uvolnění hlavního panelu

● Pravým tlačítkem myši klepněte na hlavní panel a v místní nabídce zvolte pří-
kaz Uzamknout hlavní panel.

Strana 76 Odstranění zástupce z panelu nástrojů Snadné spuštění

● Pravým tlačítkem myši klepněte na zástupce a v místní nabídce zvolte příkaz
Odstranit.

Strana 79 Uspořádání ikon na pracovní ploše

● Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast na pracovní ploše,
v místní nabídce přejděte na položku Seřadit ikony a zvolte příkaz Rovnat
automaticky.

Strana 80 Odstranění nepoužívaných ikon z pracovní plochy

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast plochy, přejděte na
položku Seřadit ikony a zvolte příkaz Průvodce vyčištěním plochy. Poté
klepněte na tlačítko Další.

2. Vyberte zástupce, které chcete odstranit, klepněte na tlačítko Další a poté na
tlačítko Dokončit.

Strana 80 Odstranění zástupce, programu, souboru nebo složky z pracovní plochy

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku, kterou chcete odstranit a v míst-
ní nabídce zvolte příkaz Odstranit.

2. Klepnutím na tlačítko Ano potvr�te odstranění.

Kapitola 3 Spr·va zabezpeËenÌ poËÌtaËe

Strana 86 Změna názvu počítače

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. Klepněte na ikonu Výkon a údržba.
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3. Klepněte na úkol Zobrazit základní informace o počítači.

4. Vyberte kartu Název počítače a klepněte na tlačítko Změnit.

5. Do pole Název počítače zadejte nový název pro počítač a klepněte na tla-
čítko OK.

6. V případě zobrazení výzvy k zadání názvu uživatelského účtu a hesla vyplň-
te požadované údaje a poté klepněte na tlačítko OK.

7. Restartujte počítač.

Strana 89 Vytvoření uživatelského účtu v počítači připojeném k doméně

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko v oblasti Rozšířená správa uživa-
telských účtů na tlačítko Upřesnit.

3. V levé části okna Místní uživatelé a skupiny klepněte na složku Uživatelé.

4. V nabídce Akce zvolte položku Nový uživatel.

5. Zadejte informace o uživateli, klepněte na tlačítko Vytvořit a poté na tlačít-
ko Zavřít.

6. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Místní uživatelé a skupiny,
klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Uživatelské účty a poté
klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Ovládací panely.

Strana 89 Změna skupiny, ke které je v doméně přiřazen uživatelský účet počítače

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. V seznamu Uživatelé tohoto počítače vyberte jméno uživatele a klepněte
na tlačítko Vlastnosti.

3. Na kartě Členství ve skupinách klepněte na možnost Jiná a v rozevíracím
seznamu zvolte název skupiny.

4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti a poté klepně-
te na tlačítko OK pro zavření dialogového okna Uživatelské účty.

5. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Ovládací panely.

Strana 89 Odstranění uživatelského účtu v počítači v doméně

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. V seznamu Uživatelé tohoto počítače označte jméno uživatele a klepněte
na tlačítko Odebrat.

3. Klepnutím na tlačítko Ano potvr�te odebrání.

4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Uživatelské účty.

5. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Ovládací panely.

Strana 94 Vytvoření uživatelského účtu v počítači připojeném k pracovní skupině

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.
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2. Vyberte možnost Vytvořit nový účet.

3. Zadejte název nového účtu a klepněte na tlačítko Další.

4. Určete typ účtu a klepněte na tlačítko Vytvořit účet.

5. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Uživatelské účty a poté zavře-
te okno Ovládací panely.

Strana 94 Změna typu uživatelského účtu v počítači připojeném k pracovní sku-
pině

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. Vyberte účet, který chcete změnit a klepněte na možnost Změnit typ účtu.

3. Na obrazovce Zvolte typ nového účtu klepněte na typ nového účtu a poté
klepněte na možnost Změnit typ účtu.

4. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Uživatelské účty a zavřete okno
Ovládací panely.

Strana 94 Vytvoření hesla pro uživatelský účet v počítači připojeném k pracovní
skupině

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. Označte účet, který chcete změnit a klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.

3. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo a do pole Potvr�te nové heslo
napište heslo znovu.

4. Vyplňte pole Zadejte slovo nebo frázi, které budou použity jako nápo-
věda pro heslo a klepněte na tlačítko Vytvořit heslo.

5. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Uživatelské účty a zavřete okno
Ovládací panely.

Strana 94 Odstranění uživatelského účtu v počítači připojeném k pracovní skupině

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. Označte účet, který chcete odstranit a klepněte na možnost Odebrat účet.

3. Určete, zda chcete zachovat nebo odstranit soubory, které daný uživatel
vytvořil a klepněte na tlačítko Odebrat účet.

4. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Uživatelské účty a zavřete okno
Ovládací panely.

Strana 97 Rychlé přepínání mezi uživateli

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Uži-
vatelské účty.

2. Klepněte na odkaz Změnit způsob přihlašování či odhlašování uživate-
lů.

3. Označte políčko Použít rychlé přepínání uživatelů a klepněte na tlačítko
Použít.
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Strana 99 Analýza zabezpečení počítače

1. Přihlaste se k síti Internet. Do řádku Adresa napište http://www.
microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx a stiskněte
klávesu Enter.

2. Klepněte na tlačítko Spustit.

3. V průvodci klepněte na tlačítko Next pro přechod na stránku License
Agreement. Přečtěte si licenční ujednání, vyberte možnost I accept the
license agreement a klepněte na tlačítko Next. Na stránce Destination
Folder ponechejte výchozí nastavení a klepněte na tlačítko Next.

4. Na stránce Start Installation klepněte na tlačítko Install.

5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít pro
zavření prohlížeče.

6. Na ploše poklepejte na zástupce programu Microsoft Baseline Security
Analyzer, klepněte na odkaz Scan a computer a poté na odkaz Start scan.

7. Po skončení práce s nástrojem Baseline Security Analyzer klepněte na tlačít-
ko Zavřít pro zavření okna.

Strana 103 Konfigurace zón zabezpečení

1. Přihlaste se k síti Internet.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. Vyberte kartu Zabezpečení.

4. Klepněte na tlačítko Vlastní úroveň pro zobrazení dialogového okna Nasta-
vení zabezpečení.

5. Prove�te požadované změny a klepněte na tlačítko OK.

Strana 103 Blokování přístupu k určitým webovým serverům

1. Přihlaste se k síti Internet.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. Klepněte na ikonu Servery s omezeným přístupem a poté klepněte na tla-
čítko Servery.

4. Do pole Přidat tento webový server do následující zóny napište název
webu, který chcete blokovat a klepněte na tlačítko Přidat.

Strana 110 Zobrazení nastavení brány firewall systému Windows

1. V okně Ovládací panely klepněte na odkaz Centrum zabezpečení.

2. Klepněte na odkaz Brána firewall systému Windows.

Kapitola 4 Pr·ce s hardwarem, softwarem a zprost¯edkujÌcÌmi aplikacemi

Strana 115 Instalace reproduktorů

1. Vyjměte reproduktory z obalu.

2. Pomocí spojovacího kabelu propojte reproduktory.

3. Umístěte reproduktory po pravé a levé straně monitoru, abyste zajistili dob-
rou úroveň zvuku stereo.
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4. Kabel pro napájení reproduktorů zapojte do nejbližší elektrické zásuvky.

5. Spojovací kabel reproduktorů zapojte do konektoru zvukové karty na zadní
straně počítače.

Strana 115 Instalace mikrofonu

1. Vyjměte mikrofon z obalu.

2. Spojovací kabel mikrofonu zapojte do konektoru zvukové karty na zadní
straně počítače.

Strana 115 Testování mikrofonu a reproduktorů

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. Klepněte na odkaz Zvuky a zařízení pro práci se zvukem a řečí a poté na
ikonu Zvuky a zvuková zařízení.

3. Na kartě Hlas klepněte na tlačítko Test zařízení a potom na tlačítko Další.

4. Prove�te test mikrofonu a reproduktorů.

5. Klepněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

Strana 119 Instalace místní tiskárny Plug-and-Play

● Zapojte tiskárnu do příslušného portu.

Strana 119 Instalace místní tiskárny za použití instalačního disku CD nebo diskety

1. Zapojte tiskárnu do příslušného portu.

2. V nabídce Start klepněte na položku Tiskárny a faxy.

3. V nabídce Práce s tiskárnou klepněte na příkaz Přidat tiskárnu pro ote-
vření Průvodce přidáním tiskárny a klepněte na tlačítko Další.

4. Na stránce Místní nebo sí�ová tiskárna vyberte možnost Místní tiskárna
připojená k tomuto počítači.

5. Zrušte označení políčka Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu
typu Plug-and-Play a klepněte na tlačítko Další.

6. Na stránce Vybrat port tiskárny potvr�te, že tiskárna je připojena k dopo-
ručovanému portu nebo v rozevíracím seznamu vyberte správný port a klep-
něte na tlačítko Další.

7. Na stránce Instalace tiskového softwaru vložte instalační disk CD (nebo
disketu), klepněte na tlačítko Z diskety, a postupujte podle pokynů na obra-
zovce pro instalaci tiskárny.

8. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Tiskár-
ny a faxy.

Strana 119 Instalace místní tiskárny bez instalačního disku CD nebo diskety

1. Zapojte tiskárnu do příslušného portu.

2. V nabídce Start klepněte na položku Tiskárny a faxy.

3. V nabídce Práce s tiskárnou klepněte na příkaz Přidat tiskárnu pro ote-
vření Průvodce přidáním tiskárny a klepněte na tlačítko Další.

4. Na stránce Místní nebo sí�ová tiskárna vyberte možnost Místní tiskárna
připojená k tomuto počítači.
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5. Zrušte označení políčka Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu
typu Plug-and-Play a klepněte na tlačítko Další.

6. Na stránce Vybrat port tiskárny potvr�te, že tiskárna je připojena k dopo-
ručovanému portu, nebo v rozevíracím seznamu vyberte správný port a klep-
něte na tlačítko Další.

7. V seznamu Výrobce na stránce Instalace tiskového softwaru vyberte
název výrobce vaší tiskárny.

8. V seznamu Tiskárny vyberte model tiskárny.

9. Do pole Název tiskárny na stránce Pojmenovat tiskárnu napište název
pro svou tiskárnu nebo přijměte výchozí název a klepněte na tlačítko Další.

10. Na stránce Tisk zkušební stránky klepněte na tlačítko Ano a klepněte na
tlačítko Další.

11. Klepněte na tlačítko Dokončit pro vytištění zkušební stránky a potom na tla-
čítko OK pro zavření dialogového okna a Průvodce přidáním tiskárny.

12. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Tiskárny a faxy.

Strana 123 Připojení sí�ové tiskárny

1. V nabídce Start klepněte na položku Tiskárny a faxy.

2. V nabídce Práce s tiskárnou klepněte na odkaz Přidat tiskárnu.

3. V okně Průvodce přidáním tiskárny klepněte na tlačítko Další.

4. Na stránce Místní nebo sí�ová tiskárna vyberte možnost Sí�ová tiskárna
nebo tiskárna připojená k jinému počítači a klepněte na tlačítko Další.

5. Na stránce Určit tiskárnu vyberte možnost Připojit k této tiskárně, do
pole Název napište název počítače a tiskárny a klepněte na tlačítko Další.

6. V případě potřeby zadejte své uživatelské jméno a heslo a klepněte na tla-
čítko OK.

7. Určete výchozí tiskárnu a klepněte na tlačítko Další.

8. Klepnutím na tlačítko Dokončit zavřete dialogové okno a poté klepněte na
tlačítko Zavřít pro zavření okna Tiskárny a faxy.

Strana 125 Konfigurace faxové služby

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací Panely a poté klepněte na
odkaz Tiskárny a jiný hardware.

2. V okně Tiskárny a jiný hardware klepněte na ikonu Tiskárny a faxy.

3. V nabídce Práce s tiskárnou zvolte možnost Nastavit faxování.

4. Po zobrazení výzvy vložte instalační CD Windows XP do jednotky CD-ROM
a klepněte na tlačítko OK.

5. Po dokončení procesu konfigurace klepněte na tlačítko Zavřít.

Strana 125 Instalace skeneru nebo fotoaparátu Plug-and-Play

● Zapojte skener nebo fotoaparát do příslušného portu v počítači.

Strana 125 Získání přístupu ke skeneru nebo fotoaparátu Plug-and-Play

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací Panely a poté klepněte na
odkaz Tiskárny a jiný hardware.

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 24



25Rychl˝ p¯ehled

2. V okně Tiskárny a jiný hardware klepněte na ikonu Skenery a fotoaparáty.

3. Poklepejte na ikonu skeneru či fotoaparátu pro otevření Průvodce skenery
a fotoaparáty.

Strana 127 Instalace externího úložného zařízení

● Zapojte úložné zařízení do příslušného portu v počítači a v případě potřeby
do zdroje napájení.

Strana 127 Instalace interní jednotky CD-RW

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.

2. Sejměte kryt počítače a nainstalujte interní zařízení podle instrukcí výrobce.

3. Znovu připevněte kryt a zapojte napájecí kabel.

4. Zapněte počítač a přihlaste se k Windows XP.

Strana 128 Vypalování vlastních disků CD

1. Do jednotky CD-RW vložte prázdné CD.

2. V nabídce Start klepněte na položku Tento počítač.

3. Vyhledejte složku obsahující soubory, které chcete zkopírovat na CD a klep-
něte na odkaz Zkopírovat složku.

4. V dialogovém okně Zkopírovat položky klepněte na jednotku CD a poté
na tlačítko Kopírovat.

5. V nabídce Zápis na disk CD klepněte na odkaz Zapsat soubory na disk CD.

6. Postupujte podle pokynů Průvodce zápisem na CD.

Strana 131 Instalace softwarového programu ze složky na pevný disk

1. V okně Průzkumník Windows přejděte ke složce, ze které chcete program
nainstalovat.

2. Poklepejte na instalační soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Strana 131 Odinstalování softwarového programu z počítače

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu Při-
dat nebo odebrat programy.

2. V okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na požadovaný program
a potom na tlačítko Změnit nebo Odebrat.

3. Přijměte výchozí možnosti pro odebrání programu z počítače.

Strana 133 Automatické spouštění programu

1. V nabídce Start klepněte na Ovládací panely, pravým tlačítkem myši klep-
něte na položku Po spuštění a v místní nabídce zvolte příkaz Prozkoumat
nabídku profilu All Users.

2. Přetáhněte požadovaný program do složky Po spuštění.

Strana 135 Konfigurace počítače pro zobrazení pracovní plochy Windows na dvou
monitorech

1. Sejměte kryt svého počítače.

2. Vložte druhou videokartu do dostupného slotu, který vyhovuje velikosti vaší
videokarty a poté vra�te kryt na počítač.
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3. Pomocí šroubků upevněte videokartu a kryt.

4. Zapojte přídavný monitor do druhého portu pro video.

5. Zapněte počítač.

6. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

7. V okně Ovládací panely zvolte kategorii Vzhled a motivy.

8. V okně Vzhled a motivy klepněte na ikonu Zobrazení.

9. Na kartě Nastavení klepněte na druhý monitor.

10. Označte zaškrtávací políčko Rozšířit plochu i na tento monitor a poté
klepněte na tlačítko OK.

Strana 137 Změna výchozí zprostředkující aplikace

1. V nabídce Start zvolte položku Přístup a výchozí nastavení programů.

2. Klepněte na dvojitou šipku vpravo u položky Vlastní.

3. Změňte své výchozí zprostředkující aplikace a klepněte na tlačítko OK.

Kapitola 5 Pr·ce se soubory a sloûkami

Strana 144 Otevření okna Průzkumník Windows v zobrazení Složky
● V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství a klepněte

na položku Průzkumník Windows.

Strana 144 Otevření okna Průzkumník Windows v zobrazení Práce se systémem

● V nabídce Start klepněte na položku Tento počítač.

Strana 144 Změna způsobu prohlížení souborů a složek v okně Průzkumník Windows

● Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zobrazit a vyberte požadované
zobrazení.

Strana 149 Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Adresa

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na hlavní panel a zrušte označení u polož-
ky Uzamknout hlavní panel.

2. V místní nabídce hlavního panelu přejděte na položku Panely nástrojů
a zvolte příkaz Adresa.

Strana 153 Zobrazení vlastností souboru nebo složky

● Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor nebo složku a v místní nabídce
zvolte příkaz Vlastnosti.

Strana 156 Vytvoření nové složky

1. V nabídce Práce se soubory a složkou klepněte na odkaz Vytvořit novou
složku.

2. Napište název složky a stiskněte klávesu Enter.

Strana 156 Vytvoření nového textového dokumentu

1. Pravým tlačítkem myši klepněte do prázdné oblasti pravého podokna Prů-
zkumníka Windows, v místní nabídce přejděte na položku Nový a zvolte
možnost Textový dokument.

2. Napište název a stiskněte klávesu Enter.
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Strana 156 Vytvoření nového rastrového obrázku

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast v pravém podokně,
v místní nabídce přejděte na položku Nový a poté zvolte možnost Rastro-
vý obrázek.

2. Napište název souboru a stiskněte klávesu Enter.

Strana 156 Vytvoření komprimované složky

1. Vyberte soubor nebo soubory, které chcete do složky zahrnout.

2. Pravým tlačítkem myši klepněte na označené položky, v místní nabídce přejdě-
te na možnost Odeslat a zvolte příkaz Komprimovaná složka (metoda ZIP).

Strana 160 Použití aktovky

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na pracovní plochu, v místní nabídce pře-
jděte na položku Nový a zvolte příkaz Aktovka.

2. Otevřete složku aktovky a přetáhněte do ní své soubory.

3. Přemístěte složku aktovky na disketu nebo jiné přenosné úložné médium.

4. Po provedení změn vložte disk obsahující aktovku do hlavního počítače
nebo připojte svůj přenosný počítač k hlavnímu počítači a v nabídce Aktov-
ka klepněte na příkaz Aktualizovat všechny položky.

Strana 161 Vytvoření kopie složky

1. Označte složku. V nabídce Práce se soubory a složkou klepněte na příkaz
Zkopírovat složku.

2. V dialogovém okně Zkopírovat položky přejděte ke složce, do které chce-
te vložit kopii a klepněte na tlačítko Kopírovat.

Strana 161 Přejmenování složky

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku a v místní nabídce zvolte příkaz
Přejmenovat.

2. Napište nový název složky a stiskněte klávesu Enter.

Strana 161 Vytvoření kopie souboru

● Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor a v místní nabídce zvolte příkaz
Kopírovat. Poté klepněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti pravé-
ho podokna Průzkumníka Windows a v místní nabídce zvolte příkaz Vložit.

● Označte soubor a v nabídce Úpravy zvolte příkaz Kopírovat. Poté v nabíd-
ce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

● Označte soubor, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C a poté stiskněte kombi-
naci kláves Ctrl+V.

Strana 161 Přesun souboru

● Přetáhněte soubor z pravého podokna do nové složky v levém podokně, nebo:

1. Označte soubor. V nabídce Práce se soubory a složkou klepněte na příkaz
Přesunout soubor.

2. V dialogovém okně Přesunout položky přejděte ke složce, do které chce-
te soubor přemístit a klepněte na tlačítko Přesunout.
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Strana 163 Vyhledávání

● V nabídce Start klepněte na položku Hledat.

Kapitola 6 P¯izp˘sobte systÈm Windows XP sv˝m pot¯eb·m

Strana 168 Přepínání motivů Windows XP a Klasické nastavení

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Vzhled a motivy.

2. Klepněte na úkol Změnit motiv.

3. Na kartě Motivy v dialogovém okně Zobrazení – vlastnosti klepněte na
šipku vpravo u pole Motiv a v rozevíracím seznamu zvolte položku Klasic-
ké nastavení.

4. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a uplatnění změn.

5. Klepněte v okně na tlačítko Zavřít pro návrat na pracovní plochu.

Strana 170 Použití barevného pozadí na pracovní ploše

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Vzhled a motivy a vyberte úkol
Změnit tapetu plochy.

2. Pro pohyb mezi položkami v seznamu použijte klávesy se šipkami nahoru
a dolů.

3. V poli Pozadí klepněte na položku Žádný.

4. Klepněte na šipku dolů u pole Barva a v rozevíracím seznamu vyberte poža-
dovanou barvu.

5. Klepněte na tlačítko OK pro uplatnění změny barvy pozadí a zavření dialo-
gového okna Zobrazení – vlastnosti.

6. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Vzhled a motivy.

Strana 170 Použití fotografie na pozadí pracovní plochy

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Vzhled a motivy a vyberte úkol
Změnit tapetu plochy.

2. Pro pohyb mezi položkami v seznamu použijte klávesy se šipkami nahoru
a dolů.

3. V poli Pozadí klepněte na jednu z dostupných fotografií.

4. Klepněte na tlačítko OK pro uplatnění změny barvy pozadí a zavření dialo-
gového okna Zobrazení – vlastnosti.

5. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna Vzhled a motivy.

Strana 172 Vytvoření vlastního spořiče obrazovky s fotografiemi

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Vzhled a motivy a vyberte úkol
Vybrat spořič obrazovky.

2. Klepněte na šipku u pole Spořič obrazovky.

3. V rozevíracím seznamu zvolte položku Obrázky.

4. Klepněte na tlačítko Nastavení.

5. Klepněte na tlačítko Procházet.

6. Přejděte ke složce obsahující obrázky, které chcete zobrazit a klepněte na
tlačítko OK.
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7. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna Nastavení spořiče
obrazovky Obrázky a poté klepněte na tlačítko Náhled na kartě Spořič
obrazovky, abyste si mohli prohlédnout, jak bude prezentace obrázků vypa-
dat.

8. Pohněte myší nebo stiskněte jakoukoli klávesu pro ukončení náhledu.

9. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a uplatnění vašich
nastavení.

Strana 174 Změna nastavení monitoru

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Vzhled a motivy a vyberte úkol
Změnit rozlišení obrazovky.

2. Umístěte ukazatel myši nad jezdce v oblasti Rozlišení obrazovky, stiskněte
tlačítko myši a přetáhněte jezdce zcela doprava pro nastavení maximálního
rozlišení.

3. Klepněte na tlačítko Použít.

4. Klepněte na tlačítko Ano.

Strana 176 Ruční nastavení systémového času

1. Poklepejte na hodiny na hlavním panelu.

2. V dialogovém okně Datum a čas – vlastnosti ukazatelem myši označte
nastavení hodin v digitální podobě a pomocí šipek zobrazených vpravo
u pole upravte čas.

3. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a aktualizaci nasta-
vení.

Strana 178 Změna místních nastavení

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Možnosti data, času, místní-
ho nastavení a jazyka.

2. Klepněte na ikonu Místní a jazykové nastavení.

3. V oblasti Standardy a formáty klepněte na aktuální nastavení pro otevření
rozevíracího seznamu.

4. Klepněte na požadované místní nastavení.

5. V oblasti Umístění klepněte na aktuální region pro otevření rozevíracího
seznamu a vyberte požadovanou položku.

6. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna Místní a jazykové
nastavení a poté zavřete okno Možnosti data, času, místního nastavení
a jazyka.

Strana 178 Změna jazykových nastavení

1. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Možnosti data, času, místní-
ho nastavení a jazyka.

2. Klepněte na ikonu Místní a jazykové nastavení.

3. Klepněte na kartu Jazyky.

4. V oblasti Jazyky a služby pro zpracování textu klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
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5. Klepněte na tlačítko Přidat.

6. U pole Jazyk klepněte na šipku a v rozevíracím seznamu zvolte požadova-
ný jazyk.

7. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna.

8. Klepněte na šipku u pole Výchozí jazyk zadávání a v rozevíracím seznamu
vyberte požadovaný jazyk.

9. Klepněte na tlačítko Použít pro uplatnění nastavení a aktivování panelu jazy-
ků.

10. Prohlédněte si nastavení panelu jazyků a klepněte na tlačítko Storno pro
zavření dialogového okna.

11. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Místní a jazykové nasta-
vení a poté zavřete okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

Strana 180 Nastavení možností usnadnění

● V nabídce Start klepněte na Ovládací panely a poté na ikonu Možnosti
usnadnění.

Kapitola 7 Vytv·¯enÌ p¯ipojenÌ

Strana 184 Přihlášení k síti Internet prostřednictvím širokopásmového nebo 
vytáčeného připojení

1. V nabídce Start klepněte na Ovládací panely a poté na ikonu Připojení
k síti a Internetu.

2. V okně Připojení k síti a Internetu zvolte úkol Nastavit nebo upravit vlast-
nosti připojení k Internetu.

3. Na kartě Připojení v dialogovém okně Internet – vlastnosti klepněte na
tlačítko Instalace pro spuštění Průvodce novým připojením a poté klep-
něte na tlačítko Další.

4. Na stránce Typ připojení zvolte možnost Připojit k Internetu a poté klep-
něte na tlačítko Další.

5. Na stránce Příprava vyberte možnost Nastavit připojení ručně a klepněte
na tlačítko Další pro zobrazení možností připojení.

6. Pokud se připojujete prostřednictvím modemu a telefonní linky, vyberte
první možnost a klepněte na tlačítko Další. Budete požádáni o zadání názvu
a telefonního čísla vašeho poskytovatele služeb sítě Internet, jméno a heslo
vašeho uživatelského účtu.

7. Jestliže se připojujete pomocí heslem chráněného širokopásmového připoje-
ní, vyberte druhou možnost a klepněte na tlačítko Další. Budete požádáni
o zadání názvu a telefonního čísla vašeho poskytovatele služeb sítě Internet,
jméno a heslo vašeho uživatelského účtu.

8. Pokud se připojujete pomocí vyhrazeného či stálého širokopásmového při-
pojení, vyberte třetí možnost a klepněte na tlačítko Další.

9. Klepněte na tlačítko Dokončit pro ukončení průvodce a vytvoření připoje-
ní. Zavřete okno Připojení k síti a Internetu.
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Strana 187 Nastavení počítače pro použití funkce Vzdálená plocha

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. Klepněte na ikonu Výkon a údržba a poté na ikonu Systém.

3. V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Vzdálený přístup.

4. V oblasti Vzdálená plocha označte zaškrtávací políčko Povolit připojení
vzdálených uživatelů k tomuto počítači.

5. Pokud se zobrazí okno se zprávou o vzdálených relacích, přečtěte si infor-
mace a klepněte na tlačítko OK pro zavření okna.

6. Automaticky získáte oprávnění jako vzdálený uživatel vlastního počítače.
Chcete-li přidělit oprávnění i dalším vzdáleným uživatelům, klepněte na tla-
čítko Vybrat vzdálené uživatele, v dialogovém okně Uživatelé vzdálené
plochy přidejte požadované uživatele a poté klepněte na tlačítko OK.

7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému
a poté zavřete okno Výkon a údržba.

Strana 187 Vypnutí funkce Vzdálená plocha

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. V okně Ovládací panely klepněte na ikonu Výkon a údržba a poté na ikonu
Systém.

3. Na kartě Vzdálený přístup zrušte označení políčka Povolit připojení
vzdálených uživatelů k tomuto počítači.

4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému
a poté zavřete okno Výkon a údržba.

Strana 187 Získání přístupu k vašemu počítači z jiného počítače se systémem Win-
dows XP prostřednictvím funkce Vzdálená plocha

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, poté na Příslušenství,
Komunikace a klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

2. V případě potřeby klepněte na tlačítko Možnosti pro rozšíření dialogového
okna.

3. Na kartě Obecné zadejte informace pro připojení.

4. Na kartě Zobrazení změňte nastavení podle potřeby.

5. Definujte další příslušné informace a klepněte na tlačítko Připojit.

Strana 189 Sdílení složky v počítači

1. V nabídce Start klepněte na položku Dokumenty.

2. Přejděte ke složce, kterou chcete sdílet.

3. V nabídce Práce se soubory a složkou klepněte na úkol Sdílet tuto slož-
ku.

4. V dialogovém okně Vlastnosti vyberte možnost Sdílet tuto složku.

5. Klepněte na tlačítko Oprávnění, prove�te požadované změny a klepněte na
tlačítko OK.

6. Klepněte na tlačítko Zavřít pro zavření okna.
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Strana 191 Sdílení místní tiskárny

1. V nabídce Start klepněte na položku Tiskárny a faxy.

2. V pravém podokně klepněte na tiskárnu, kterou chcete sdílet.

3. V nabídce Práce s tiskárnou klepněte na úkol Sdílet tuto tiskárnu.

4. Na kartě Sdílení v dialogovém okně Vlastnosti vyberte možnost Sdílet tuto
tiskárnu.

5. Do pole Název sdílené položky napište jednoduchý název pro tiskárnu.

6. Klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a potvrzení sdílení
dané tiskárny. Zavřete okno Tiskárny a faxy.

Strana 193 Vytvoření připojení k virtuální privátní síti (VPN) prostřednictvím sítě
Internet

1. V nabídce Start zvolte položku Ovládací panely a poté klepněte na ikonu
Připojení k síti a Internetu.

2. Klepněte na úkol Vytvořit připojení k síti v zaměstnání.

3. Na stránce Sí�ové připojení vyberte možnost Připojení k virtuální pri-
vátní síti a klepněte na tlačítko Další.

4. Do pole Název společnosti napište název pro své připojení a klepněte na
tlačítko Další.

5. Do příslušného pole zadejte název hostitele nebo adresu IP a klepněte na tla-
čítko Další pro zobrazení stránky Dostupnost připojení.

6. Určete, zda má být připojení dostupné i pro další uživatele vašeho počítače
nebo bude k dispozici pouze vám. Klepněte na tlačítko Další.

7. Označte zaškrtávací políčko Přidat zástupce tohoto připojení na plochu
a poté klepněte na tlačítko Další pro vytvoření připojení.

Strana 193 Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

1. Na ploše poklepejte na ikonu nového připojení.

2. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro sí�, ke které se připojujete.

3. Označte zaškrtávací políčko Uložit uživatelské jméno a heslo pro a ujis-
těte se, že je zvolená možnost Aktuálního uživatele.

4. Klepněte na tlačítko Připojit.

Strana 193 Ukončení připojení k virtuální privátní síti (VPN)

● Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu sítě a zvolte příkaz Odpojit.

Kapitola 8 Komunikujte s dalöÌmi uûivateli

Strana 201 Vytvoření účtu Passport pro počítač, který je součástí sítě

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely. Poté klepněte na
ikonu Uživatelské účty.

2. Na kartě Upřesnit v dialogovém okně Uživatelské účty klepněte na tlačít-
ko Průvodce účtem služby .NET Passport.

3. Postupujte podle pokynů v průvodci.

4. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového
okna Uživatelské účty a zavřete okno Ovládací panely.

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 32



33Rychl˝ p¯ehled

Strana 206 Ukončení programu Windows Messenger

● V oznamovací oblasti na hlavním panelu klepněte na ikonu Windows Mes-
senger a v místní nabídce zvolte příkaz Zavřít.

Strana 208 Přidání osob do seznamu Kontakty v programu Windows Messenger

1. Přihlaste se ke službě Windows Messenger.

2. Klepněte na odkaz Přidat kontakt.

3. Postupujte podle pokynů v průvodci Přidat kontakt.

Strana 211 Vytvoření skupiny a přidání kontaktů

1. Přihlaste se ke službě Windows Messenger.

2. V nabídce Kontakty přejděte na položku Seřadit kontakty a klepněte na
příkaz Podle skupin. Zobrazí se skupiny Přátelé, Rodina a Spolupracov-
níci. Kontakty můžete přetáhnout do jedné ze skupin.

3. V nabídce Kontakty přejděte na položku Správa skupin a zvolte příkaz
Vytvořit novou skupinu. Napište název pro skupinu a stiskněte klávesu
Enter.

4. Přetáhněte do skupiny požadované kontakty.

Strana 211 Odeslání rychlé zprávy

1. Přihlaste se ke službě Windows Messenger.

2. Poklepejte na jméno kontaktu v režimu online, s kterým chcete komuniko-
vat.

3. Napište zprávu a klepněte na tlačítko Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter.

Strana 211 Přizvání další osoby ke konverzaci

● Klepněte na tlačítko Pozvat, v dialogovém okně Pozvat někoho do této
konverzace vyberte kontakt a klepněte na tlačítko OK.

Strana 211 Odhlášení z konverzace

● V konverzačním poli klepněte na tlačítko Zavřít.

Strana 213 Vypnutí emotikonů v programu Windows Messenger

● V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti
vyberte položku Zprávy, zrušte označení políčka Zobrazovat emotikony
a poté klepněte na tlačítko OK.

● V okně zpráv klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Zobrazovat emotiko-
ny, čímž zrušíte označení zaškrtávacího políčka.

Strana 216 Změna nastavení doby nečinnosti, po jejímž uplynutí se spustí režim
Pryč

● V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti. Zobrazí se dialogové okno
Možnosti s vybranou položkou Osobní.

Strana 216 Změna režimu online

● V nabídce Soubor programu Windows Messenger přejděte na položku Stav
a vyberte požadovaný režim.
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● V oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows
Messenger. V místní nabídce přejděte na položku Stav a vyberte požado-
vaný režim.

Strana 219 Spuštění programu Outlook Express

● V nabídce Start přejděte na Všechny programy a klepněte na položku Out-
look Express.

Strana 219 Konfigurace programu Outlook Express pro odesílání a přijímání e-mai-
lových zpráv

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy a klepněte na položku Out-
look Express.

2. Napište své jméno, jak se má zobrazovat příjemcům v e-mailových zprávách
od vás a poté klepněte na tlačítko Další pro zobrazení druhé stránky prů-
vodce.

3. Zadejte e-mailovou adresu, která se má zobrazovat příjemcům vašich zpráv
a klepněte na tlačítko Další pro zobrazení třetí stránky.

4. Do příslušných polí napište název serveru příchozí pošty a serveru odchozí
pošty. V rozevíracím seznamu vyberte typ serveru, který zpracovává vaši pří-
chozí poštu a klepněte na tlačítko Další.

5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro daný účet.

6. Klepněte na tlačítko Další, poté na tlačítko Dokončit pro zavření průvodce.

7. Outlook Express vás vyzve ke stažení seznamu složek z vašeho poštovního
serveru. Klepněte na tlačítko Ano. Poklepejte na složky, které chcete zobra-
zit. Pro stažení vybraných složek do vašeho počítače klepněte na tlačítko
OK.

8. Klepněte na název účtu pro zobrazení možností synchronizace.

9. Označte zaškrtávací políčka u složek, které chcete synchronizovat a poté
klepněte na tlačítko Synchronizovat účet.

Strana 225 Odesílání e-mailových zpráv

1. V nabídce Start klepněte na položku E-mail.

2. V panelu Složky klepněte na položku Outlook Express pro zobrazení
seznamu dostupných složek.

3. Klepněte na složku Doručená pošta pro svůj e-mailový účet.

4. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Vytvořit zprávu.

5. Do pole Komu napište e-mailovou adresu osoby, které chcete zprávu zaslat.

6. Když napíšete zprávu, klepněte na panelu nástrojů formuláře zprávy na tla-
čítko Odeslat.

Strana 225 Odeslání odpovědi na zprávu

1. Poklepáním zprávu otevřete.

2. Na panelu nástrojů v okně zprávy klepněte na tlačítko Odpovědět.

3. Poté co napíšete text zprávy klepněte na panelu nástrojů formuláře zprávy
na tlačítko Odeslat.
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Strana 225 Odstranění e-mailových zpráv

● Označte e-mailovou zprávu a klepněte na tlačítko Odstranit.

Strana 227 Vytvoření šablony pro e-mailové zprávy

1. V nabídce Start klepněte na položku E-mail.

2. Na panelu nástrojů klepněte na šipku dolů u tlačítka Vytvořit zprávu a klep-
něte na položku Vybrat šablonu zpráv.

3. Klepněte na tlačítko Vytvořit novou.

4. Klepněte na tlačítko Další pro přechod na stránku Pozadí.

5. Upravte vzhled šablony a pomocí tlačítka Další přejděte postupně na strán-
ku Dokončit.

6. Do pole Název napište název pro svou šablonu a poté klepněte na tlačítko
Dokončit.

Strana 230 Přidání kontaktu do Adresáře

1. Spus�te Outlook Express.

2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Adresy.

3. Na panelu nástrojů v okně Adresář klepněte na tlačítko Nový a v rozevírací
nabídce zvolte příkaz Nový kontakt.

4. Do formuláře zadejte informace o kontaktu a poté klepněte na tlačítko OK.

Strana 230 Vytvoření skupiny kontaktů

1. Otevřete Adresář, klepněte na tlačítko Nový a v seznamu vyberte příkaz
Nová skupina.

2. Zadejte název pro novou skupinu a klepněte na tlačítko Vybrat členy pro
přidání kontaktů do skupiny.

Strana 230 Přidejte do skupiny člena, který zatím není v adresáři

1. Otevřete Adresář a poklepejte na název existující skupiny.

2. Na kartě Skupina v dialogovém okně Vlastnosti zadejte informace o novém
kontaktu.

Strana 234 Konfigurace konzoly služby Fax

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Komuni-
kace, Fax a poté klepněte na položku Konzola Fax.

2. Klepněte na tlačítko Další pro přechod na stránku Informace o odesilateli.

3. Zadejte informace, které se mají zobrazovat na listech faxu a poté klepněte
na tlačítko Další pro přechod na stránku Vyberte zařízení.

4. V rozevíracím seznamu vyberte svůj modem a klepněte na tlačítko Další.

5. Zadejte své jméno nebo název organizace a své faxové číslo, oddělené jed-
nou či více mezerami. Maximální délka této položky je 20 znaků.

6. Klepněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit pro zavření průvod-
ce.
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Strana 234 Odeslání faxu

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Komuni-
kace, Fax a poté klepněte na položku Konzola Fax.

2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nová faxová zpráva pro spuštění
Průvodce odesláním faxové zprávy a poté klepněte na tlačítko Další pro
přechod na stránku Informace o příjemci.

3. Postupujte podle pokynů průvodce a na stránce Dokončení průvodce ode-
sláním faxu klepněte na tlačítko Dokončit pro odeslání faxu.

Kapitola 9 Pr·ce s obr·zky a dokumenty

Strana 242 Vytvoření obrázku v programu Malování

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství a poté klep-
něte na program Malování.

2. K vytvoření obrázku použijte dostupné nástroje.

Strana 246 Zvětšení obrázku v programu Malování

1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Lupa.

2. Zvolte požadovanou úroveň zvětšení.

Strana 246 Otočení obrázku v programu Malování

1. V nabídce Obrázek zvolte příkaz Překlopit či otočit.

2. Vyberte požadovanou možnost.

Strana 248 Přesun části obrázku

● Klepněte na tlačítko Výběr, vyberte část obrázku, kterou chcete přesunout
a přetáhněte ji na jiné místo.

Strana 248 Odstranění části obrázku

● Klepněte na tlačítko Výběr, vyberte část obrázku, kterou chcete odstranit
a stiskněte klávesu Delete.

Strana 248 Zkopírování části obrázku

● Vyberte část obrázku, kterou chcete zkopírovat, stiskněte klávesy Ctrl a Shift
a přetáhněte vybranou oblast na jiné místo.

Strana 248 Vygumování části obrázku

● Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Guma, zvolte požadovanou velikost,
umístěte nástroj nad oblast, kterou chcete vygumovat, stiskněte levé tlačítko
myši a pohybujte gumou pro vymazání dané oblasti.

Strana 250 Vyplnění celé oblasti obrázku barvou

● Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Plechovka, vyberte požadovanou
barvu, umístěte ukazatel myši nad oblast, kterou chcete vybarvit a stiskněte
levé tlačítko myši.

Strana 250 Vytvoření vlastní barvy

1. V nabídce Barvy zvolte příkaz Upravit barvy.
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2. Klepněte na první čtvereček v oblasti Vlastní barvy a poté klepněte na tla-
čítko Definovat vlastní barvy.

3. Vyberte barvu v oblasti Základní barvy.

4. Pomocí jezdce upravte odstín, sytost a světelnost barvy.

5. Klepněte na tlačítko Přidat do vlastních barev.

Strana 250 Použití barvy v obrázku

● Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Kapátko a poté klepněte na obrá-
zek pro použití barvy.

Strana 253 Použití obrázku na pracovní ploše Windows

1. V programu Malování otevřete obrázek, který chcete použít na pozadí.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Nastavit jako pozadí vedle sebe nebo pří-
kaz Nastavit jako pozadí uprostřed.

Strana 254 Uložení obrázku ve formátu černobílého rastru

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor, v místní nabídce přejděte na
položku Otevřít v programu a poté klepněte na program Malování.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Uložit jako.

3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ vyberte Černobílý rastr.

Strana 254 Uložení obrázku ve formátu 256barevný rastr

1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor, v místní nabídce přejděte na
položku Otevřít v programu a poté klepněte na program Malování.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Uložit jako.

3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ vyberte 256barevný rastr.

Strana 255 Tisk obrázku z programu Malování

1. V programu Malování otevřete soubor, který chcete vytisknout.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Náhled.

3. V okně Náhled klepněte na tlačítko Tisk.

4. Vyberte tiskárnu, na které se má obrázek vytisknout a klepněte na tlačítko
Tisk.

Strana 258 Vytvoření dokumentu v programu WordPad

● V nabídce Start přejděte na Všechny programy a Příslušenství a poté
klepněte na položku WordPad.

Strana 260 Změna písma v dokumentu

1. V nabídce Úpravy zvolte příkaz Vybrat vše pro označení celého textu
v otevřeném dokumentu.

2. Klepněte na šipku u rozevíracího seznamu Písmo a vyberte požadované
písmo.

Strana 260 Změna zarovnání textu v dokumentu

● Označte text a klepněte na tlačítko Na střed, Zarovnat vpravo nebo
Zarovnat vlevo.
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Strana 260 Změna barvy textu v dokumentu

1. Označte text a klepněte na tlačítko Barva.

2. V seznamu Barva vyberte požadovanou barvu.

Strana 260 Změna velikosti textu v dokumentu

1. Označte text a klepněte na šipku u pole Velikost písma.

2. Vyberte požadovanou velikost.

Strana 260 Formátování textu v dokumentu

● Označte text a klepněte na tlačítko Tučné, Kurzíva nebo Podtrhnout.

Strana 260 Přidání odrážek do textu v dokumentu

● Označte text a klepněte na tlačítko Odrážky.

Strana 260 Změna odsazení textu v dokumentu

● Na panelu Pravítko přetáhněte doleva nebo doprava trojúhelník směřující
nahoru.

Strana 264 Vložení data do dokumentu

1. Klepněte na začátek prvního odstavce zarovnaného doleva.

2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Datum a čas.

3. V seznamu vyberte požadovaný formát data.

Strana 265 Vložení textu nebo obrázků z externích souborů do dokumentu

1. Klepněte do místa, kam chcete objekt vložit.

2. V nabídce Vložit zvolte příkaz Objekt.

3. Vyberte možnost Ze souboru a poté klepněte na tlačítko Procházet.

4. Přejděte k objektu, který chcete vložit a poklepejte na něj.

5. V dialogovém okně Vložit objekt klepněte na tlačítko OK pro vložení objek-
tu.

Strana 268 Tisk dokumentů

1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.

2. V nabídce Soubor zvolte příkaz Náhled.

3. Pokud je dokument připraven k vytištění, klepněte na tlačítko Tisk.

4. Vyberte tiskárnu, na které se má dokument vytisknout a klepněte na tlačítko
Tisk.

Kapitola 10 Pr·ce s digit·lnÌmi mÈdii

Strana 274 Spuštění přehrávače Windows Media Player

● V nabídce Start přejděte na Všechny programy a klepněte na položku
Windows Media Player.

Strana 277 Změna vizualizace skladby v přehrávači Windows Media Player

1. Spus�te přehrávač Windows Media Player a na panelu úloh klepněte na tla-
čítko Přehrávání pro zobrazení aktuálního seznamu stop.
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2. Spus�te přehrávání skladby.

3. V prázdné oblasti panelu úloh klepněte pravým tlačítkem myši, v místní
nabídce přejděte na příkaz Zobrazit, Vizualizace, přejděte na kategorii
a vyberte požadovanou vizualizaci.

Strana 280 Sledování disku DVD v přehrávači Windows Media Player

1. Vložte disk DVD do jednotky DVD-ROM.

2. Spus�te Windows Media Player.

3. Klepněte na tlačítko Přehrát.

Strana 280 Změna vzhledu přehrávače Windows Media Player

1. Spus�te Windows Media Player v režimu úplného zobrazení.

2. Pravým tlačítkem myši klepněte na panel úloh, v místní nabídce přejděte na
položku Zobrazit a vyberte příkaz Volba vzhledu.

3. Vyberte nový vzhled a klepněte na tlačítko Použít vzhled.

Strana 282 Přehrávání disků CD v programu Windows Media Player

1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM.

2. Pokud se zobrazí dialogové okno Audio CD, v kterém máte určit akci, vyber-
te možnost Přehrát zvukový disk CD Pomocí: Windows Media Player
a klepněte na tlačítko OK.

Strana 282 Kopírování skladby na pevný disk

1. Na panelu úloh klepněte na tlačítko Kopírovat z disku CD.

2. Označte zaškrtávací políčka u skladeb, které chcete zkopírovat.

3. Klepněte na tlačítko Kopírovat hudbu z disku CD.

4. Otevře se dialogové okno Možnosti kopírování z disku CD. Na první
stránce naleznete informace o formátech WMA pro kopírování hudby ze zvu-
kových disků CD. 

5. Vyberte možnost Zachovat aktuální nastavení formátu a klepněte na tla-
čítko OK.

Strana 285 Vyhledání a poslech rozhlasových stanic prostřednictvím sítě Internet

1. Otevřete přehrávač Windows Media Player.

2. Klepněte na tlačítko Průvodce a poté na odkaz Radio Tuner.

3. Zvolenou rozhlasovou stanici spustíte klepnutím na příslušný odkaz.

Strana 285 Vytvoření vlastního seznamu stop

1. V nabídce Start klepněte na položku Dokumenty.

2. Přejděte k umístění skladeb, které jste zkopírovali na svůj pevný disk.

3. Pravým tlačítkem myši klepněte na skladbu a v místní nabídce zvolte příkaz
Přidat do seznamu stop.

4. Klepněte na tlačítko Nový, napište název nového seznamu stop a klepněte
na tlačítko OK.

5. Klepněte na tlačítko Přidat do knihovny a zvolte příkaz Přidat soubor či
seznam stop.
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Strana 288 Publikovat fotografie z pevného disku na webu

1. V nabídce Start klepněte na položku Dokumenty.

2. Přejděte k umístění souborů na pevném disku.

3. V nabídce Práce se soubory a složkou klepněte na odkaz Publikovat sou-
bor na webu a klepněte na tlačítko Další.

4. Na stránce Změna výběru souborů označte nebo zrušte označení zaškrtá-
vacích políček u jednotlivých souborů a klepněte na tlačítko Další.

5. Označte všechny soubory a klepněte na tlačítko Další.

6. Na stránce Kam chcete soubory publikovat? klepněte na položku posky-
tovatele služeb pro váš web. Pokud nemáte členský účet, bude vytvořen
nový. Klepněte na tlačítko Další.

7. Vyberte cílové album a klepněte na tlačítko Další. Fotografie se publikují na
serveru, jehož internetová adresa se zobrazí na poslední stránce průvodce.

Strana 289 Prohlížení digitálních fotografií v prezentaci

1. V nabídce Start klepněte na položku Dokumenty.

2. V Průzkumníkovi Windows přejděte do složky obsahující vaše digitální foto-
grafie.

3. V nabídce Práce s obrázky v levé části obrazovky klepněte na příkaz Zob-
razit jako prezentaci.

Strana 291 Vytvoření prezentace s komentářem a hudbou

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy a klepněte na položku
Photo Story 3 pro Windows.

2. Vyberte možnost Vytvořit novou prezentaci a poté klepněte na tlačítko
Další.

3. Klepněte na tlačítko Importovat obrázky.

4. Přejděte ke složce obsahující fotografie, vyberte je a klepněte na tlačítko OK.

5. Když je označen poslední obrázek, klepněte jednou na tlačítko Přesunout
dozadu, čímž obrázek přemístíte na třetí místo a klepněte na tlačítko Další.

6. Do pole pro přidání názvu napište název a poté klepněte na tlačítko Další.

7. Klepněte na tlačítko Nahrát mluvený komentář, nahrajte krátký komentář
k prvnímu obrázku a poté klepněte na tlačítko Další obrázek.

8. Takto postupujte u každého obrázku; po skončení nahrávání u posledního
obrázku klepněte na tlačítko Zastavit záznam.

9. Klepnutím na tlačítko Náhled přehrajte malý náhled své prezentace včetně
vyprávění. Po skončení náhledu klepněte na tlačítko Zavřít a potom klep-
něte na tlačítko Další

Strana 296 Spuštění programu Windows Movie Maker

● V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Zábava
a poté klepněte na položku Windows Movie Maker.
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Strana 296 Vytvoření domácího videa pomocí programu Windows Movie Maker

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Zábava
a poté klepněte na položku Windows Movie Maker.

2. V nabídce Filmové úlohy zvolte příkaz Import videa.

3. Přejděte k umístění svých klipů, vyberte zvukové a/nebo video klipy, které
chcete importovat a poté klepněte na tlačítko Import.

4. Přetáhněte první videoklip do prvního prázdného rámečku a druhý klip do
druhého prázdného rámečku.

5. Klepněte na tlačítko Zobrazit časovou osu a v nabídce Filmové úlohy
zvolte příkaz Import zvuku nebo hudby.

6. Přetáhněte zvukový klip z horní části okna do řádku Zvuk v časové přímce.
Po přemístění do časové přímky přetáhněte zvukový klip úplně doleva.

7. Klepněte na znaménko plus vedle popisku řádku Video.

8. V pravém horním rohu okna náhledu klepněte na tlačítko Přehrát a pro-
hlédněte si, co jste dosud vytvořili.

9. Po skončení videa klepněte na tlačítko Zastavit.

10. Postupně klepněte pravým tlačítkem myši na jednotlivé části zvukové stopy
a v místní nabídce zvolte příkaz Ztlumit.

11. V časové přímce klepněte na první videoklip. Umístěte ukazatel myši na
pravý okraj klipu, dokud se nezmění na červenou dvousměrnou šipku.

12. Přetáhněte dvojitou šipku doleva, dokud není umístěna zhruba na značce 10
sekund.

13. Klepněte na druhý videoklip a přetáhněte levý okraj přibližně na značku 15
sekund.

14. Klepněte na klip Zvuk a hudba a přetáhněte pravý okraj doleva, dokud není
zarovnaný s koncem druhého videoklipu.

15. Znovu klepněte na tlačítko Přehrát pro zobrazení náhledu upraveného filmu.

Kapitola 11 Surfov·nÌ v sÌti Internet

Strana 302 Nastavení výchozí domovské stránky v prohlížeči Internet Explorer

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. Napište do pole Adresa jinou adresu URL a klepněte na tlačítko OK.

Strana 302 Prohlížení dočasných souborů sítě Internet uložených v počítači

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. V oblasti Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Nastavení.

4. Klepněte na tlačítko Zobrazit soubory.

Strana 302 Stanovení programů, které chcete použít při provádění určitých akcí
v prohlížeči Internet Explorer

1. Spus�te Internet Explorer.
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2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu. V dialogovém okně
Možnosti Internetu vyberte kartu Programy.

3. Postupně otevřete všechny rozevírací seznamy a prohlédněte si dostupné mož-
nosti, případně vyberte požadovaný program. Po dokončení klepněte na tla-
čítko OK pro zavření dialogového okna Možnosti Internetu a uložení změn.

Strana 306 Vyhledávání na webu

1. Spus�te Internet Explorer.

2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Hledat.

3. Klepněte do textového pole a napište hledaný výraz a klepněte na tlačítko
Hledat v dolní části podokna.

Strana 306 Vymazání historie

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. Na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti Internetu klepněte na tla-
čítko Vymazat historii. Po zobrazení dotazu, zda chcete skutečně odstranit
historii navštívených webových serverů, klepněte na tlačítko Ano.

Strana 306 Zobrazení podokna Tip dne

● V nabídce Zobrazit přejděte na Panel aplikace Explorer a poté klepněte
na položku Tip dne.

Strana 306 Změna vzhledu okna a obsahu prohlížeče Internet Explorer

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.

3. Na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti Internetu klepněte na tla-
čítko Barvy.

4. Zrušte označení zaškrtávacího políčka Používat barvy Windows, klepněte na
tlačítko Text nebo Pozadí, v tabulce vyberte barvu a klepněte na tlačítko OK.

5. Postupně klepněte na tlačítka Písma, Jazyky a Usnadnění a v každém dia-
logovém okně prove�te požadované změny. Po dokončení úprav zavřete
dialogové okno Možnosti Internetu.

Strana 310 Náhled a tisk webových stránek

1. Spus�te Internet Explorer.

2. Do pole Adresa napište adresu URL stránky, kterou chcete vytisknout a klep-
něte na tlačítko Přejít.

3. V nabídce Soubor zvolte příkaz Náhled.

4. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Tisk.

5. Prove�te požadované změny a klepněte na tlačítko Tisk.

Strana 310 Odesílání webových stránek v podobě e-mailových příloh

1. Spus�te Internet Explorer.
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2. Do pole Adresa napište adresu URL stránky, kterou chcete odeslat a klep-
něte na tlačítko Přejít.

3. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Pošta.

4. V rozevíracím seznamu klepněte na příkaz Odeslat stránku.

5. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a odešlete zprávu.

Strana 312 Zakázání nebo povolení mediálního obsahu

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu.

3. Vyberte kartu Upřesnit a přejděte k části Multimédia.

4. Zrušte označení zaškrtávacích políček Přehrávat animace na webových
stránkách, Přehrávat video na webových stránkách, Přehrávat zvuky
na webových stránkách a Zobrazovat obrázky. Poté klepněte na tlačítko
OK.

Strana 312 Uložení obrázku z webové stránky

1. Spus�te Internet Explorer.

2. Pravým tlačítkem myši klepněte na obrázek a v místní nabídce zvolte příkaz
Uložit obrázek jako.

3. Přejděte do složky, kam chcete obrázek uložit a potom klepněte na tlačítko
Uložit.

Strana 315 Konfigurace nastavení Poradce hodnocením obsahu

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu a klepněte na kartu
Obsah.

3. Klepněte na tlačítko Povolit, upravte úroveň jednotlivých kategorií a klep-
něte na tlačítko OK.

4. V dialogovém okně Vytvořit heslo správce zadejte heslo a klepněte na tla-
čítko OK.

Strana 315 Vypnutí Poradce hodnocením obsahu

1. Spus�te Internet Explorer.

2. V nabídce Nástroje zvolte příkaz Možnosti Internetu a klepněte na kartu
Obsah.

3. Klepněte na tlačítko Zakázat, zadejte heslo správce a poté klepněte na tla-
čítko OK.

Strana 318 Instalace programu MSN Explorer

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy a klepněte na položku
MSN Explorer.

2. Postupujte podle pokynů průvodce.
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Kapitola 12 ÿeöenÌ potÌûÌ

Strana 324 Automatické stahování důležitých aktualizací do počítače

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely a poté na ikonu
Výkon a údržba.

2. V okně Výkon a údržba klepněte na ikonu Systém.

3. V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Automatické aktua-
lizace.

4. Vyberte možnost Automaticky.

5. Určete den a čas, kdy mají automatické aktualizace probíhat a klepněte na
tlačítko OK.

Strana 325 Zobrazení obecných systémových informací o počítači

1. V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc.

2. V okně Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc klepněte na odkaz Zob-
razit informace o počítači a provést diagnostiku potíží pomocí Nástrojů.

3. V levém podokně klepněte na odkaz Informace o tomto počítači.

4. Klepněte na odkaz Zobrazit obecné systémové informace o tomto počí-
tači.

Strana 325 Zobrazení stavu hardwaru a softwaru systému

1. V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc.

2. Klepněte na odkaz Zobrazit informace o počítači a provést diagnostiku
potíží pomocí Nástrojů.

3. Klepněte na odkaz Informace o tomto počítači.

4. Klepněte na odkaz Zobrazit stav hardwaru a softwaru systému.

5. Po prohlédnutí zprávy klepněte na tlačítko Zpět. Pak klepněte na odkaz
Zjistit informace o hardwaru nainstalovaném v tomto počítači.

6. Po prohlédnutí zprávy klepněte na tlačítko Zpět. Potom klepněte na odkaz
Zobrazit seznam softwaru společnosti Microsoft nainstalovaného
v tomto počítači.

7. Zavřete okno Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc.

Strana 325 Diagnostika sítě

1. V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc.

2. Klepněte na odkaz Zobrazit informace o počítači a provést diagnostiku
potíží pomocí Nástrojů.

3. V nabídce Nástroje klepněte na odkaz Diagnostika sítě.

4. Klepněte na odkaz Nastavit možnosti prohledávání, vyberte požadované
možnosti a poté klepněte na odkaz Prohledat systém.

5. Po prohlédnutí zprávy zavřete okno Centrum pro nápovědu a odbornou
pomoc.
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Strana 330 Spuštění nástroje Vyčištění disku

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Systémo-
vé nástroje a poté klepněte na položku Vyčištění disku.

2. Označte zaškrtávací políčka u všech kategorií, z nichž je možné odstranit
soubory a klepněte na tlačítko OK.

3. Klepnutím na tlačítko Ano potvr�te odstranění vybraných skupin souborů.

Strana 333 Spuštění nástroje Defragmentace disku

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Systémo-
vé nástroje a poté klepněte na položku Defragmentace disku.

2. V dialogovém okně Defragmentace disku vyberte svazek, který chcete
defragmentovat a klepněte na tlačítko Analyzovat.

3. Klepněte na tlačítko Zobrazit zprávu pro zobrazení informací shromáždě-
ných programem.

4. Jestliže vám nástroj defragmentaci doporučil a chcete ji nyní provést, klep-
něte na tlačítko Defragmentovat. V opačném případě klepněte na tlačítko
Zavřít pro zavření okna se zprávou.

5. Chcete-li svazek defragmentovat, klepněte po dokončení procesu defrag-
mentace na tlačítko Zavřít pro zavření dialogového okna Defragmentace
disku.

Strana 335 Otevření okna Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc

● V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc.

● Stiskněte klávesu F1. V závislosti na tom, v jaké oblasti systému Windows se
právě nacházíte, může Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc zobrazo-
vat určité témata. Pokud například stisknete klávesu F1 v okně Ovládací
panely, zobrazí se téma pro ovládací panely.

Strana 339 Odeslání žádosti o odbornou pomoc

1. V nabídce Start klepněte na položku Nápověda a odborná pomoc.

2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Odborná pomoc.

3. V podokně Podpora klepněte na odkaz Odborná pomoc společnosti Mi-
crosoft.

Strana 340 Odeslání žádosti a přijetí vzdálené pomoci od jiné osoby

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy a poté klepněte na polož-
ku Vzdálená pomoc.

2. Na stránce Vzdálená pomoc v okně Centrum pro nápovědu a odbornou
pomoc klepněte na odkaz Požádat někoho o pomoc.

3. Klepněte na jméno osoby, kterou chcete požádat o pomoc; případně napiš-
te e-mailovou adresu do pole E-mailová adresa a klepněte na odkaz Po-
zvat tuto osobu.

4. Po otevření okna žádosti o vzdálenou pomoc napište do pole Zpráva vysvět-
lující zprávu a klepněte na tlačítko Pokračovat.

5. Určete dobu platnosti trvání vašeho pozvání.
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6. Chcete-li použít heslo, zadejte ho do polí Heslo a Potvrdit heslo. Toto
heslo sdělte svému známému, kterého žádáte o vzdálenou pomoc.

7. Jakmile jste připraveni žádost odeslat, klepněte na odkaz Odeslat žádost.

8. Když váš známý obdrží a přijme žádost o pomoc, zobrazí se na vaší obra-
zovce zpráva. Klepněte na tlačítko Ano, aby si váš známý mohl prohlédnout
vaši obrazovku a komunikovat s vámi.

9. V rámci komunikace oznamte svému známému, aby převzal kontrolu nad
vaším počítačem.

10. Když obdržíte zprávu s dotazem, zda chcete sdílet ovládání svého počítače,
klepněte na tlačítko Ano.

11. Když se rozhodnete, že již nechcete sdílet řízení počítače, klepněte v okně
Vzdálená pomoc na tlačítko Zastavit řízení.

12. Po skončení relace Vzdálená pomoc klepněte na tlačítko Odpojit.

Strana 343 Povolení nebo zakázání funkce Vzdálená pomoc

1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

2. V okně Ovládací panely klepněte na odkaz Výkon a údržba a poté na ikonu
Systém.

3. V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Vzdálený přístup
a klepněte na tlačítko Upřesnit.

4. V dialogovém okně Nastavení vzdálené pomoci odznačte nebo označte
zaškrtávací políčko Povolit vzdálené řízení tohoto počítače.

5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení vzdálené
pomoci a poté klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna
Vlastnosti systému a uložení změn.

Strana 344 Zálohování souborů v počítači

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Systémo-
vé nástroje a poté klepněte na položku Zálohování.

2. V okně Průvodce zálohováním a obnovením klepněte na tlačítko Další.

3. Na stránce Zálohování nebo obnovení vyberte možnost Zálohovat sou-
bory a nastavení a klepněte na tlačítko Další.

4. Na stránce Zálohovat vyberte možnost Zvolit rozsah zálohování a klep-
něte na tlačítko Další.

5. Na stránce Zálohovat položky přejděte ke složce, kterou chcete zálohovat.
Označte zaškrtávací políčko u příslušné složky a klepněte na tlačítko Další.

6. Na stránce Typ, umístění a název zálohy určete umístění pro uložení zálo-
hy a klepněte na tlačítko Další.

7. Klepněte na tlačítko Dokončit pro spuštění zálohování.

8. Po dokončení procesu zálohování klepněte na tlačítko Zavřít.

Strana 344 Obnovení záložního souboru

1. V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Systémo-
vé nástroje a poté klepněte na položku Zálohování.

2. V okně Průvodce zálohováním a obnovením klepněte na tlačítko Další.
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3. Vyberte možnost Obnovit soubory a nastavení, vyberte záložní soubor,
klepněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

Strana 347 Spuštění Průvodce obnovením systému

● V nabídce Start přejděte na Všechny programy, Příslušenství, Systémo-
vé nástroje a poté klepněte na položku Obnovení systému.

● V nabídce Start zvolte položku Nápověda a odborná pomoc a klepněte na
odkaz Vrátit změny v počítači pomocí nástroje Obnovení systému.

● V nabídce Start zvolte položku Ovládací panely, klepněte na odkaz Výkon
a údržba a v nabídce Další odkazy vyberte možnost Obnovení systému.

Strana 347 Obnovení předchozího stavu počítače

1. Zavřete všechny otevřené programy.

2. Spus�te Průvodce obnovením systému.

3. Zvolte možnost Obnovit předchozí stav počítače a klepněte na tlačítko
Další.

4. Na stránce Vyberte bod nastavení vyberte požadovaný bod obnovení,
klepněte na tlačítko Další a potom znovu na tlačítko Další.
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Kapitola 1

ZaËÌn·me s Windows XP
V tÈto kapitole se nauËÌte:

■ ZasvÏcenÏ hovo¯it o operaËnÌm systÈmu Windows XP

■ P¯ihlaöovat se ke svÈmu poËÌtaËi

■ Aktualizovat a zabezpeËit sv˘j operaËnÌ systÈm

■ Odhl·sit se z poËÌtaËe

■ Vypnout poËÌtaË

Microsoft Windows XP je nejnovější verze operačních systémů Windows pro osobní
počítače. Jedná se o nástupce verzí Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows Mil-
lennium Edition (Windows ME) a je vůbec prvním operačním systémem, kterým se
společnost Microsoft snažila vyjít vstříc podnikovým i domácím uživatelům.

Tato kapitola vám nabízí přehled Windows XP a provede vás procesem přihlašování
k počítači se systémem Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.
Zároveň se dozvíte, jak zajistit, aby vás operační systém byl skutečně aktuální. A� jste
v tomto oboru nováčkem nebo již znáte starší verze, naleznete zde užitečné informa-
ce. Mnoho nových funkcí v systému Windows XP běží v pozadí, takže je náhodný
pozorovatel na první pohled nevidí. Některé z nich slouží k nastavení a údržbě (sprá-
vě) sítě. Těmto funkcím se v této knize nebudeme věnovat, protože většina běžných
uživatelů s nimi nepřijde do styku.

Viz takÈ: Popis r˘zn˝ch verzÌ operaËnÌho systÈmu Windows XP a zp˘sob jejich ozna-
Ëov·nÌ v tÈto knize naleznete v Ë·sti ÑCo je novÈho v Microsoft Windows XPì na
zaË·tku tÈto knihy.

Na rozdíl od většiny cvičení v této knize jsou určitá cvičení specifická pouze pro Win-
dows XP Home Edition nebo Windows XP Professional, protože existují rozdíly
v postupech při přihlašování, odhlašování a vypínání počítače. Můžete se tedy zamě-
řit na cvičení určená pro vámi nainstalovanou verzi Windows XP a vynechat cvičení
pro druhou verzi. U všech cvičení předpokládáme, že jste na svůj počítač již nainsta-
lovali Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition a znáte své uživa-
telské jméno a heslo (je-li potřeba).

Viz takÈ: Pot¯ebujete si jen rychle zopakovat tÈmata z tÈto kapitoly? NahlÈdnÏte
do Ë·sti ÑRychl˝ p¯ehledì na stranÏ 17.

Pro tuto kapitolu nejsou k dispozici žádné pracovní soubory.
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Z·klady Windows XP
Windows XP je počítačový operační systém. Operační systém funguje jako mozek
vašeho počítače; říká počítači co má dělat a jakým způsobem. Operační systém musí
být v každém počítači, aby mohl provádět základní funkce, jako je příjem vstupu z klá-
vesnice a myši, odeslání výstupu do monitoru, přístup k souborům a programům
a ovládání zařízení pro ukládání dat a periferních zařízení.

Operační systém založený na Windows, jako je Windows XP, vytváří také rozhraní
mezi vámi a vaším počítačem. Činnost počítače řídíte prostřednictvím grafického uži-
vatelského rozhraní, které vám pomáhá pracovat intuitivním, vizuálním způsobem,
například při zvolení příkazů klepnutím na jejich graficky znázorněné zástupce. Ope-
rační systém Windows XP vám nabízí snadnou práci s počítačem, aniž byste museli
vědět něco o jeho vnitřních postupech.

Operační systém spolupracuje se softwarovými programy nainstalovanými na vašem
počítači a umožňuje počítači komunikovat s dalšími počítači a periferním zařízením,
jako jsou tiskárny, skenery a modemy. Windows XP nabízí několik základních pro-
gramů, jako je Kalkulačka, Poznámkový blok, Outlook Express, Malování, WordPad
a různé hry. Tyto programy nejsou součástí operačního systému a nejsou pro práci
vašeho počítače nezbytně důležité; naopak, stavějí na základních funkcích operačního
systému a díky tomu můžete provádět složitější operace. Můžete si zakoupit nebo stáh-
nout z Internetu i další programy, jako je například Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel a Adobe Acrobat Reader, kterými rozšíříte funkčnost svého počítače.

Windows XP představuje velmi spolehlivý systém s přepracovaným grafickým rozhra-
ním, které vám má zajistit osobní a na úkoly zaměřenou práci s počítačem. Pokud jste
zvyklí na jedno ze starších uživatelských rozhraní Windows, jako je Microsoft Windows
98 nebo Windows 2000, možná vás tyto změny zpočátku překvapí, rozšířené schop-
nosti Windows XP si vás však brzy získají.

Co tedy můžete od svého nového operačního systému očekávat? Předně se můžete
těšit na snadné řešení běžných počítačových úkolů a komunikaci s programy. Pro ty
z vás, kteří již pracovali se staršími verzemi Windows, následuje přehled funkcí Win-
dows XP, s kterými se pravděpodobně setkají uživatelé verzí Professional i Home Edi-
tion:

■ Nový vzhled operačního systému používá grafické prvky k zjednodušení pohybu
v daném prostředí a plnění běžných úkolů.

■ Design zaměřený na úkoly a možnosti dynamického zobrazování nabídek spoje-
ných s úkolem nebo souborem, s kterým právě pracujete.

Upgrade na Windows XP
Upgrade je proces aktualizace soubor˘ operaËnÌho systÈmu na novÏjöÌ verzi, aniû
byste naruöili jinÈ soubory, jako jsou dokumenty, tabulky a datovÈ soubory uloûe-
nÈ ve vaöem poËÌtaËi. OperaËnÌ systÈm Windows 98 nebo Windows Me m˘ûete
upgradovat na Windows XP Home Edition. Na verzi Windows XP Professional
m˘ûete upgradovat z Microsoft Windows NT Workstation nebo Windows 2000.

Upgrade na Windows XP by nemÏl ovlivnit vaöe osobnÌ soubory a nastavenÌ. Vûdy
je vöak dobrÈ z·lohovat p¯ed provedenÌm upgradu vöechny d˘leûitÈ soubory.

novÈ pro
WinXXPP
Zdokonalené
uživatelské
rozhraní

K0860.qxd  21.7.2006  13:37  StrÆnka 50



51Z·klady Windows XP

■ Funkce Rychlé přepínání uživatelů usnadňuje více uživatelům sdílení jednoho
samostatného počítače, aniž by při tom docházelo k vzájemným zásahům do pro-
gramů jednotlivých uživatelů.

D˘leûitÈ: RychlÈ p¯epÌn·nÌ uûivatel˘ nenÌ k dispozici v poËÌtaËÌch p¯ipojen˝ch
k domÈnÏ v sÌti.

■ Změněnou nabídku Start může každý uživatel upravit tak, že často používané sou-
bory, složky a programy budou v jedné skupině, což k nim usnadňuje přístup.

■ Obrazovku Vítejte lze zosobnit a zabezpečit heslem pro každého uživatele, který
má účet v počítači.

■ Funkce Průvodce vyhledáváním rozpozná, jaký typ pomoci potřebujete a nabídne
informace související s aktuálním úkolem.

■ Systém pro správu souborů vám usnadňuje uspořádání souborů podle vašich potřeb
a nabízí možnost zobrazení miniatur pro jednodušší procházení obsahem složek.

■ Ve složce Hudba můžete uspořádat a prohlížet své hudební soubory a vytvářet
seznamy písní (označované jako přehrávané seznamy) pro přehrávání.

■ Složka Obrázky je specializované místo, na které můžete ukládat fotografie, pro-
hlížet obrázky jako miniatury nebo filmový pás, publikovat obrázky v síti Internet,
komprimovat fotografie pro snadnější odeslání elektronickou poštou, objednávat
vytištění fotografií v síti Internet a optimalizovat nastavení tisku pro nejlepší využi-
tí vysoce kvalitního fotopapíru.

■ Průvodce skenery a fotoaparáty usnadňuje skenování jednoho či více obrázků
do jednoho nebo více souborů.

■ Průvodce publikováním na webu vás provede procesem publikování obrázků
a dalších souborů na webu, kde je můžete sdílet s dalšími lidmi.

■ Průvodce instalací sítě vás provede důležitými kroky nastavení sítě, včetně sdílení
souborů, tiskáren a zařízení; sdílení připojení k síti Internet; a konfigurací brány fire-
wall, která chrání váš počítač před vetřelci během vašeho připojení k Internetu.

■ Díky funkci Sdílení připojení k Internetu může více počítačů snadno sdílet jedno
internetové připojení.

■ Microsoft Internet Explorer 6 je webový prohlížeč, který je k dispozici ve většině
konfigurací Windows XP. Nabízí nové a zdokonalené funkce, které zjednodušují
vaši denní práci v síti Internet a pomáhají vám uchovávat soukromí vašich osob-
ních informací. (Pokud chcete, můžete zvolit instalaci jiného prohlížeče.)

■ Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc kombinuje funkce vyhledávání, inde-
xování a oblíbených položek s nejnovějším obsahem online, včetně pomoci od
jiných uživatelů Windows XP a profesionální odborné pomoci online.

■ Funkce Vzdálená pomoc vám umožňuje sdílet řízení vašeho počítače s jiným uži-
vatelem Windows XP, který vidí vaši obrazovku a ovládá klávesnici a myš ze svého
počítače.

■ Na webu Windows Update naleznete zdokonalení systému Windows XP, včetně
nových ovladačů zařízení a aktualizací zabezpečení. S vaším povolením se mohou
aktualizace automaticky stahovat na pozadí v době vašeho připojení k Internetu.
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■ Zdokonalení kompatibility aplikací vám umožňuje spouštět ve Windows XP mnoho
programů, které nelze používat ve verzi Windows 2000. Nekompatibilní program
můžete prostřednictvím Průvodce ověřením kompatibility programu spustit tak,
jako kdyby byl ve starší verzi Windows.

■ Funkce Obnovení systému vám umožňuje obnovit počítač se systémem Windows XP
do dřívějšího stavu, aniž byste při tom ztratili datové soubory nebo dokumenty.

■ Instalační služba systému Windows vám pomáhá správně instalovat, konfigurovat,
sledovat, upgradovat a odebírat softwarové programy.

■ Podpora vícejazyčného prostředí vám umožňuje snadno vytvářet, číst a upravovat
dokumenty v mnoha jazycích s anglickou verzí systému Windows XP Professional.

■ Prostředí Windows XP se přizpůsobuje způsobu vaší práce, což vám usnadňuje
vyhledávání důležitých informací a programů.

■ Zvýšená ochrana před viry vám umožňuje blokovat spouštění příloh e-mailů; váš
správce systému může vzdáleně určit, zda se v počítači mohou spouštět určité typy
programů.

■ Prostřednictvím funkce Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc jsou k dispozi-
ci poradci, kteří mohou vám nebo správci pomoci při konfiguraci, optimalizaci
a řešení potíží s funkcemi systému Windows XP Professional.

■ Metoda ClearType ztrojnásobuje horizontální rozlišení dostupné pro text zobraze-
ný na obrazovce počítače, což zlepšuje jeho ostrost a zjednodušuje čtení.

■ Do vašeho počítače lze nainstalovat až 4 gigabajty (GB) paměti RAM a jeden či dva
procesory.

■ Audio a videokonference nyní nabízejí zvýšenou kvalitu, zkrácenou dobu odezvy
a podporu pro nové kamery, synchronizaci obrazu a zvuku a větší velikosti videí.

■ Režim spánku ukládá pamě� počítače při odpojení napájení na pevný disk, takže po
obnovení napájení se všechny vaše aplikace znovu otevřou přesně tak, jak jste je
zanechali.

■ Podpora sítě typu peer-to-peer ulehčuje spolupráci s počítači se staršími verzemi
Windows. Počítače propojené v síti mohou sdílet prostředky, jako jsou složky, tis-
kárny a periferní zařízení.

■ Eliminována byla většina případů, kdy jste museli restartovat svůj počítač ve ver-
zích Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 a Microsoft Windows 95.

P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP v domÈnÏ
Mnoho počítačů s Windows XP Professional je připojeno do místní sítě (LAN) a je
nakonfigurováno jako součást domény v síti. Jiné počítače je možné propojit do pra-
covní skupiny nebo je lze ponechat samostatně. Tato část se zabývá prvním typem
počítačů.

Tip: Chcete-li ovÏ¯it, zda je v·ö poËÌtaË s Windows XP p¯ipojen k domÈnÏ v sÌti, klep-
nÏte na tlaËÌtko Start: Pokud v·ö poËÌtaË nenÌ p¯ipojen k domÈnÏ, objevÌ se vlevo
od uûivatelskÈho jmÈna naho¯e v nabÌdce Start mal˝ obr·zek.

Proces zahájení počítačové relace se nazývá přihlašování. Pro přihlášení k doméně
v síti musíte mít platný uživatelský účet a znát název uživatelského účtu a příslušné
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53P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP v domÈnÏ

heslo. Znát musíte také název domény. Všechny tyto informace získáte od svého správ-
ce sítě.

Tip: Ke kaûdÈmu uûivatelskÈmu ˙Ëtu je p¯i¯azen uûivatelsk˝ profil, kter˝ popisuje
vzhled a Ëinnost prost¯edÌ poËÌtaËe pro konkrÈtnÌho uûivatele. K tÏmto informacÌm
pat¯Ì barevnÈ schÈma, pozadÌ pracovnÌ plochy, pÌsma, z·stupci a moûnosti pouûÌv·-
nÌ poËÌtaËe.

Při instalaci Windows XP do počítače se vytvoří účet s oprávněními pro správu, který
slouží k řízení daného počítače. Někdo – obvykle správce sítě – může tento účet pou-
žít k vytvoření dalších účtů v počítači. Tyto účty jsou většinou vytvořeny pro určité
osoby, jež mohou mít omezená oprávnění a nemají možnost změnit některá nastave-
ní počítače.

V tomto cvičení se přihlásíte k počítači se systémem Windows XP Professional, který
je součástí domény v síti.

Aktivace Windows XP
Kdyû upgradujete operaËnÌ systÈm svÈho poËÌtaËe na Windows XP Professional
nebo Windows XP Home Edition, p¯ÌpadnÏ poprvÈ spustÌte nov˝ poËÌtaË s instala-
cÌ Windows XP od v˝robce (OEM), budete poû·d·ni o aktivaci svÈ kopie systÈmu.

Aktivace produktu Windows je zp˘sob zabezpeËenÌ softwaru, kter˝m se spoleË-
nost Microsoft snaûÌ zabr·nit öÌ¯enÌ a pouûÌv·nÌ nelicencovan˝ch (Ëi pir·tsk˝ch)
verzÌ systÈmu Windows. SoftwarovÈ pir·tstvÌ ökodÌ tv˘rc˘m i uûivatel˘m softwaru
z n·sledujÌcÌch d˘vod˘:

■ UûivatelÈ nelicencovanÈho softwaru nemajÌ n·rok na odbornou pomoc, ani na
upgrady produktu.

■ ZneuûitÌ softwarov˝ch licencÌ m˘ûe mÌt za n·sledek finanËnÌ postihy a pr·vnÌ dopa-
dy doprov·zenÈ öpatnou povÏstÌ v·s Ëi vaöÌ spoleËnosti. Za poruöenÌ autorsk˝ch
pr·v v r·mci organizace mohou odpovÌdat jednotlivÌ vedoucÌ ve spoleËnosti.

■ Pir·tsk˝ software m˘ûe obsahovat ökodlivÈ viry, kterÈ mohou poökodit jednot-
livÈ poËÌtaËe nebo celÈ sÌtÏ.

■ PadÏlatelsk˝ pr˘mysl tlumÌ potenci·lnÌ r˘st v oblasti v˝poËetnÌ techniky a vede
ke ztr·tÏ daÚov˝ch p¯Ìjm˘ do st·tnÌch rozpoËt˘.

VÌce informacÌ o softwarovÈm pir·tstvÌ naleznete na internetovÈ adrese www.mi-
crosoft.com/cze/piratstvi.

CÌlem Aktivace produktu Windows je redukovat formy softwarovÈho pir·tstvÌ
zn·mÈ jako p¯ÌleûitostnÈ kopÌrov·nÌ nebo po¯izov·nÌ neopr·vnÏn˝ch kopiÌ z jednÈ
licence, p¯i kter˝ch lidÈ poruöujÌ podmÌnky licenËnÌ smlouvy EULA. Kaûdou kopii
systÈmu Windows je nutnÈ aktivovat bÏhem 30 dn˘ od prvnÌho pouûitÌ. Windows
XP m˘ûete aktivovat prost¯ednictvÌm Internetu nebo telefonicky. NemusÌte uv·dÏt
û·dnÈ informace o sobÏ nebo o svÈm poËÌtaËi, m·te vöak moûnost zaregistrovat se
a zÌsk·vat informace o aktualizacÌch, nov˝ch produktech, ud·lostech a speci·lnÌch
nabÌdk·ch.
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54 Kapitola 1 ñ ZaËÌn·me s Windows XP

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se ujistÏte, ûe zn·te n·zev svÈho uûivatelskÈho ˙Ëtu, heslo
a n·zev domÈny.

D˘leûitÈ: Toto cviËenÌ p¯edpokl·d·, ûe je v·ö poËÌtaË fyzicky p¯ipojen˝ k sÌti a p¯i-
hlaöuje se k domÈnÏ a nepouûÌv· vyt·ËenÈ p¯ipojenÌ k Internetu.

Postupujte takto:

1. Spus�te svůj počítač.

Po spuštění počítače se objeví obrazovka Vítá vás systém Windows.

2. Podržte stisknuté klávesy Ctrl a Alt a stiskněte klávesu Delete.

Windows XP zobrazí dialogové okno a počká, až zadáte požadované informace.
Dialogová okna jsou hlavním prostředkem komunikace mezi počítačem a jeho uži-
vatelem v systému Windows a na Windows založených programech. Každé dialo-
gové okno nabízí všechny možnosti související s danou činností a vy nastavujete
možnosti, kterými určujete, jak chcete postupovat.

V tomto případě se zobrazí dialogové okno Přihlášení k systému Windows.

D˘leûitÈ: Kdyû stisknete kombinaci kl·ves Ctrl+Alt+Delete, Windows doËasnÏ zasta-
vÌ vöechny dalöÌ programy spuötÏnÈ v poËÌtaËi. DÌky tomuto opat¯enÌ z˘stane vaöe
heslo bezpeËnÈ, protoûe br·nÌ zÌsk·nÌ n·zvu vaöeho uûivatelskÈho ˙Ëtu a hesla pro-
st¯ednictvÌm program˘ oznaËovan˝ch jako TROJSK› KŸ“, kterÈ by do vaöeho systÈmu
mohli umÌstit HACKEÿI. Poûadavek na stisknutÌ kl·ves Ctrl+Alt+Delete je p¯i v˝chozÌm
nastavenÌ zapnut˝. Uûivatel s opr·vnÏnÌmi pro spr·vu m˘ûe tento poûadavek zmÏ-
nit, provedenÌ tÈto zmÏny se vöak rozhodnÏ nedoporuËuje.

3. Do pole Uživatelské jméno zadejte název svého uživatelského účtu.

4. Do pole Heslo zadejte své heslo.

5. Nezobrazí-li se pole Přihlásit se k, klepněte na tlačítko Možnosti pro rozšíření
dialogového okna. Poté klepněte na šipku dolů vpravo od pole Přihlásit se
k a v rozevíracím seznamu vyberte správný název domény.

ÿeöenÌ potÌûÌ: Pokud vaöe domÈna nenÌ v rozevÌracÌm seznamu k dispozici, kontak-
tujte svÈho spr·vce sÌtÏ.

6. Klepněte na tlačítko OK pro přihlášení k systému Windows XP Professional
a k sí�ové doméně.

Objeví se pracovní plocha Windows XP Professional. Jestliže se k Windows XP při-
hlašujete poprvé, otevře se automaticky nabídka Start.
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55P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP v domÈnÏ

Jak pouûÌvat myö
Pro novÈ uûivatele poËÌtaËe, kte¯Ì neznajÌ standardnÌ akce myöi v systÈmu Win-
dows, uv·dÌme jejich struËn˝ p¯ehled:

■ P¯i KLEPNUTÕ umÌstÌte ukazatel myöi nad objekt a jednou rychle stisknete a uvol-
nÌte prvnÌ tlaËÌtko myöi. (P¯i v˝chozÌm nastavenÌ je prvnÌm levÈ tlaËÌtko myöi.)

■ P¯i POKLEP¡NÕ umÌstÏte ukazatel myöi nad objekt a rychle dvakr·t za sebou stisk-
nete a uvolnÌte prvnÌ tlaËÌtko myöi.

■ P¯i KLEPNUTÕ PRAV›M TLA»ÕTKEM MYäI umÌstÌte ukazatel myöi nad objekt a jednou
klepnete na druhÈ tlaËÌtko myöi. ZobrazÌ se MÕSTNÕ NABÕDKA objektu, kter· nabÌzÌ
sadu akcÌ. Poûadovanou akci urËete klepnutÌm na p¯Ìsluönou poloûku v mÌstnÌ
nabÌdce.

■ P¯i PÿETAéENÕ umÌstÌte ukazatel myöi nad objekt, stisknete a drûÌte prvnÌ tlaËÌtko
myöi, pohybujete myöÌ, dokud nebude ukazatel v mÌstÏ, do kterÈho chcete
objekt p¯emÌstit a uvolnÌte tlaËÌtko myöi. MyöÌ m˘ûete t·hnout takÈ pro v˝bÏr
vÏtöÌho poËtu objekt˘ v seznamu.

Jestliûe v·m vyhovuje klepnutÌ, poklep·nÌ a p¯etaûenÌ pomocÌ pravÈho tlaËÌtka,
m˘ûete p¯epnout nastavenÌ tlaËÌtek prost¯ednictvÌm ovl·dacÌho panelu Myö.
(Ovl·dacÌ panely otev¯ete klepnutÌm na tlaËÌtko Start a v˝bÏrem poloûky Ovl·da-
cÌ panely.)
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56 Kapitola 1 ñ ZaËÌn·me s Windows XP

D˘leûitÈ: NemÏjte obavy, pokud vaöe pracovnÌ plocha Windows vypad· jinak neû
obr·zky v tÈto a dalöÌch kapitol·ch. PracovnÌ plocha se liöÌ v z·vislosti na tom, zda
se jedn· o instalaci Windows XP do zcela novÈho poËÌtaËe nebo o upgrade v poËÌ-
taËi, v kterÈm jiû byla staröÌ verze operaËnÌho systÈmu Windows. V druhÈm p¯ÌpadÏ
si Windows XP zachov· mnoho aspekt˘ p¯edchozÌ pracovnÌ plochy. Windows XP
m˘ûe takÈ p¯enÈst mnoho nastavenÌ proveden˝ch v p¯edchozÌ verzi, coû m˘ûe
mÌrnÏ upravit vzhled obrazovky. Tyto rozdÌly ovlivÚujÌ vzhled Windows XP, ale ne-
omezujÌ vaöe moûnosti pro ˙spÏönÈ dokonËenÌ cviËenÌ v tÈto knize. Chcete-li mÌt
k dispozici ikony na ploöe z p¯edchozÌch verzÌ Windows, m˘ûete klepnout prav˝m
tlaËÌtkem myöi na pracovnÌ plochu a v mÌstnÌ nabÌdce zvolit p¯Ìkaz Vlastnosti. V dia-
logovÈm oknÏ ZobrazenÌ ñ vlastnosti vyberte kartu Plocha, klepnÏte na tlaËÌtko
VlastnÌ nastavenÌ plochy, oznaËte zaökrt·vacÌ polÌËka u poûadovan˝ch ikon a klep-
nÏte na tlaËÌtko OK.

P¯ihl·öenÌ k poËÌtaËi s Windows XP, kter˝ je
samostatn˝ nebo je souË·stÌ pracovnÌ skupiny

Počítač můžete používat pouze vy nebo jej může používat více lidí. Používáte-li počí-
tač jen vy, potřebuje jednu konfiguraci – UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud počítač používají
i další lidé, mohou všichni používat stejný účet nebo lze nastavit samostatný uživa-
telský účet pro každého. Ke každému účtu je připojen UŽIVATELSKÝ PROFIL, který popi-
suje vzhled systémového prostředí a funkce pro konkrétního uživatele. K těmto
informacím, které se v jednotlivých profilech liší, patří například barevné schéma,
pozadí pracovní plochy, písma a zástupci. Uživatelský profil je spojen se samostat-
nou složkou Dokumenty a ostatní uživatelé tak nemají přístup k vašim osobním sou-
borům.

Proces spouštění počítačové relace se označuje jako PŘIHLAŠOVÁNÍ. Když spustíte počí-
tač, Windows XP vás požádá o výběr uživatelského profilu a v případě, že je účet chrá-
něný heslem, musíte zadat heslo.

Tip: P¯i v˝chozÌm nastavenÌ vytvo¯Ì Windows XP Home Edition speci·lnÌ ˙Ëet
s n·zvem Guest. UûivatelÈ, kte¯Ì nemajÌ vlastnÌ ˙Ëty, se mohou k poËÌtaËi p¯ihl·sit
za pouûitÌ ˙Ëtu Guest. ⁄Ëet Guest m˘ûete zak·zat v p¯ÌpadÏ, ûe nechcete, aby se
lidÈ bez ˙Ët˘ mohli p¯ihlaöovat k vaöemu poËÌtaËi.

Každý uživatel má NÁZEV UŽIVATELSKÉHO ÚČTU a OBRÁZEK UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. Uživatel
může změnit jméno a obrázek svého účtu; uživatelé s oprávněními pro správu mohou
změnit jméno a obrázek jakéhokoli účtu.

V tomto cvičení se přihlásíte k samostatnému počítači s nainstalovaným systémem
Windows XP Home Edition, v kterém je nakonfigurováno více účtů (s hesly nebo bez
nich).

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se ujistÏte, ûe zn·te n·zev a heslo svÈho uûivatelskÈho ˙Ëtu.
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Postupujte takto:

1. Spus�te počítač.

Jakmile se počítač spustí, zobrazí se obrazovka pro přihlášení.

Přihlašovací obrazovka zobrazená pro Windows XP Home Edition má název Vítá
vás systém Windows. Tato obrazovka ukazuje grafické znázornění všech uživa-
telských účtů v počítači. Tyto účty lze vytvořit během instalace nebo později a zajis-
tit tak oddělení dat jednotlivých uživatelů.

2. Umístěte ukazatel myši nad dostupná uživatelské jména.

Všimněte si, že vybrané uživatelské jméno je zvýrazněné.

3. Klepněte na jméno nebo obrázek svého uživatelského účtu.

4. Je-li váš účet chráněný heslem, zadejte své heslo do pole Heslo a klepněte na tla-
čítko se šipkou pro pokračování.

Tip: Pokud zapomenete heslo, klepnÏte na tlaËÌtko otaznÌku pro zobrazenÌ n·po-
vÏdy k heslu, kterou jste zadali p¯i nastavov·nÌ hesla.

5. Když Windows XP zavádí váš profil, přemístí se jméno a obrázek vašeho uživatel-
ského účtu doprostřed obrazovky a ostatní možnosti zmizí. Po přihlášení k účtu se
zobrazí plocha Windows XP Home Edition. Pokud se k Windows XP přihlašujete
poprvé, otevře se automaticky nabídka Start:
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P¯ihl·öenÌ offline k poËÌtaËi se systÈmem Windows XP nakonfigurovan˝m
pro p¯ipojenÌ k domÈnÏ
SystÈm Windows XP Professional se obvykle pouûÌv· v sÌùovÈm prost¯edÌ, pro jeho
spuötÏnÌ vöak nemusÌte b˝t p¯ipojenÌ k domÈnÏ. Mohli jste nap¯Ìklad nainstalovat
Windows XP Professional do p¯enosnÈho poËÌtaËe, kter˝ pouûÌv·te v kancel·¯i
i doma; p¯ÌpadnÏ cestujete se sv˝m poËÌtaËem se systÈmem Windows XP Professional,
PRACUJETE OFFLINE a p¯ipojujete se ke svÈ sÌti prost¯ednictvÌm vzd·lenÈho p¯ipojenÌ.

Kdyû se p¯ihl·sÌte k poËÌtaËi se systÈmem Windows XP Professional, kter˝ pr·vÏ nenÌ
p¯ipojen k sÌùovÈ domÈnÏ, postupujete p¯i p¯ihl·öenÌ bÏûn˝m zp˘sobem a vaöe uûi-
vatelskÈ informace jsou porovn·ny s informacemi uloûen˝mi v poËÌtaËi p¯i poslednÌm
p¯ipojenÌ k domÈnÏ. NenÌ-li v·ö poËÌtaË nakonfigurov·n pro pr·ci v sÌti, shoduje se
proces p¯ihlaöov·nÌ s postupem ve verzi Windows XP Home Editions. PlatnÈ uûivatel-
skÈ ̇ Ëty se zobrazujÌ uprost¯ed p¯ihlaöovacÌ obrazovky a k dispozici je moûnost RychlÈ
p¯epÌn·nÌ uûivatel˘, kter· je p¯i v˝chozÌm nastavenÌ zapnut·.

Aktualizace a ochrana vaöeho 
poËÌtaËovÈho systÈmu

Pokud ve svém počítači používáte systém Windows XP Professional nebo Home Edi-
tion bez opravného balíčku Service Pack 2 (SP2), měli byste tento opravný balíček
nainstalovat, abyste zajistili nejnovější aktualizace zabezpečení a funkcí. V závislosti na
tom, kdy a kde jste svůj počítač zakoupili, může být opravný balíček Service Pack 1 či
2 již součástí operačního systému Windows XP.

Viz takÈ: VÌce informacÌ o opravn˝ch balÌËcÌch Windows XP naleznete v Ë·sti ÑCo je
novÈho v Microsoft Windows XPì na zaË·tku tÈto knihy.

Ačkoli není povinné opravné balíčky instalovat, měli byste tak rozhodně učinit. Každý
opravný balíček obsahuje všechny aktualizace zabezpečení a opravy všech problémů
zjištěných od vydání softwaru.

V tomto cvičení zkontrolujete, zda ve svém počítači používáte Windows XP SP2 a nain-
stalujete opravný balíček a všechny další potřebné aktualizace.

D˘leûitÈ: Obr·zky uv·dÏnÈ ve zb˝vajÌcÌch Ë·stech tÈto knihy p¯edpokl·dajÌ, ûe ve
svÈm poËÌtaËi m·te nainstalovan˝ opravn˝ balÌËek SP2. Pokud jste se rozhodli, ûe
opravn˝ balÌËek nebudete instalovat, mohou se obr·zky v tÈto knize ponÏkud liöit
od vzhledu obrazovky vaöeho poËÌtaËe.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k systÈmu Windows a p¯ipojte se k Internetu.

Postupujte takto:

1. Není-li zobrazena nabídka Start, klepněte na tlačítko Start.
Nabídka Start se otevře. Nahoře v nabídce se zobrazí vaše uživatelské informace.
V závislosti na programech nainstalovaných ve vašem počítači může nabídka Start
vypadat zhruba takto:
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59Aktualizace a ochrana vaöeho poËÌtaËovÈho systÈmu

Tip: Windows XP Home Edition zobrazuje naho¯e v nabÌdce Start n·zev a obr·zek
uûivatelskÈho ˙Ëtu. Windows XP Professional zobrazuje pouze uûivatelskÈ jmÈno.

2. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.

Otevře se okno Ovládací panely:
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60 Kapitola 1 ñ ZaËÌn·me s Windows XP

3. V horní části okna zvolte v nabídce Nápověda příkaz O systému Windows.
Otevře se okno O produktu Windows, které vypadá zhruba takto:

Nabídka Nápověda a okno O produk-
tu Windows jsou k dispozici v kterém-
koli systémovém okně Windows.
Podobné možnosti jsou dostupné ve
všech aplikacích založených na systému
Windows, například Word, Excel a další
aplikace Microsoft Office.
Druhý řádek textu v okně se zprávou
zobrazuje čísla verze a sestavení vaší
instalace Windows XP. Pokud číslo
sestavení obsahuje frázi Service Pack
1, máte nainstalovaný opravný balíček
SP1. Není-li v čísle sestavení uvedena
verze opravného balíčku, není ve vašem počítači žádný opravný balíček.

4. Klepněte na tlačítko OK pro zavření okna O produktu Windows a poté klepně-
te v okně Ovládací panely na odkaz Windows Update v nabídce Další odkazy.
Ve vašem výchozím internetovém prohlížeči se otevře web Windows Update. Web
se čas od času mění a může se proto poněkud lišit od verze na tomto obrázku:

D˘leûitÈ: Kdyû poprvÈ otev¯ete web Windows Update, m˘ûete b˝t poû·d·ni
o nainstalov·nÌ speci·lnÌho ovl·dacÌho prvku Windows Update nebo zvolit mezi
moûnostmi expresnÌ a vlastnÌ instalace.

5. Pokud web vypadá jako na obrázku, klepněte na možnost Vyhledat aktualizace;
v opačném případě klepněte na tlačítko Vlastní, aby proběhla kontrola dostupných
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61Odhl·öenÌ z Windows XP

aktualizací, které ještě nebyly do počítače nainstalovány a před provedením insta-
lace si aktualizace prohlédněte.

V závislosti na verzi Windows Update jsou aktualizace označeny jako nezbytné aktu-
alizace nebo opravné balíčky, aktualizace Windows XP nebo ovladačů; případně
jako aktualizace s vysokou prioritou, volitelné aktualizace softwaru a hardwaru.
Opravné balíčky a aktualizace související se zabezpečením jsou automaticky vybrá-
ny k instalaci. Podle svých potřeb pak můžete vybrat aktualizace z dalších kategorií.

D˘leûitÈ: Abyste mohli instalovat aktualizace z webu Windows Update, musÌte b˝t
k poËÌtaËi p¯ihl·öeni jako spr·vce nebo jako Ëlen skupiny Administrators.

Viz takÈ: VÌce informacÌ o spr·vci poËÌtaËe naleznete v kapitole 3.

6. Prohlédněte si dostupné aktualizace, vyberte všechny požadované volitelné aktua-
lizace, které chcete nainstalovat a poté postupujte podle instrukcí na webu pro
instalaci SP2 nebo jiných důležitých aktualizací, jež jsou k dispozici.

7. Po dokončení instalace restartujte v případě potřeby počítač nebo zavřete všechna
otevřená dialogová okna a web Windows Update.

Viz takÈ: VÌce informacÌ o Windows Update naleznete v kapitole 12.

Odhl·öenÌ z Windows XP
Proces ukončení počítačové relace se nazývá ODHLÁŠENÍ. Odhlášení ukončí relaci Win-
dows pro váš účet, ponechá však zapnutý počítač. Odhlašovat byste se měli, pokud
od počítače odcházíte na delší dobu, abyste jej zabezpečili před přístupem jiných osob
k vašim osobním informacím. Má-li váš účet například oprávnění pro správu a ode-
jdete na oběd, aniž byste se odhlásili nebo jinak zabezpečili počítač, někdo by mohl
vytvořit místní uživatelský účet s oprávněními pro správu a později jej využít pro při-
hlášení k vašemu počítači.

V tomto cvičení se odhlásíte ze svého uživatelského účtu Windows XP. Toto cvičení
mohou provádět uživatelé Windows XP Professional i Windows XP Home Edition.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k systÈmu Windows.

Postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Start.
Otevře se nabídka Start. Vaše uživatelské informace se zobrazí v horní části nabídky.

2. Dole v nabídce Start klepněte na tlačítko Odhlásit.
Otevře se dialogové okno Odhlásit se od systému Windows.

Tip: Pokud vaöe aktu·lnÌ konfigurace Windows XP nabÌzÌ RychlÈ p¯epÌn·nÌ uûivate-
l˘, uvidÌte tuto moûnost v dialogovÈm oknÏ Odhl·sit se od systÈmu Windows.
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62 Kapitola 1 ñ ZaËÌn·me s Windows XP

3. Klepněte na tlačítko Odhlásit se pro dokončení procesu a zobrazení uvítací nebo
přihlašovací obrazovky.

Tip: ZobrazÌ-li se nad oznamovacÌ oblastÌ bÏhem vaöÌ pr·ce bublina s informacemi,
p¯eËtÏte si je a potÈ klepnÏte na tlaËÌtko Zav¯Ìt v pravÈm hornÌm rohu bubliny.

VypnutÌ systÈmu Windows XP 
v poËÌtaËi p¯ipojenÈm k domÈnÏ

Místo prostého odhlášení můžete chtít VYPNOUT systém a počítač a spořit tak energii.
Při vypnutí se zavřou všechny otevřené aplikace a soubory, ukončí se vaše počítačo-
vá relace a systém Windows, abyste mohli bezpečně vypnout napájení počítače. Tento
proces zajiš�uje bezpečné uložení dat a správné odpojení všech externích připojení.
Proces vypínání počítače Windows XP se mírně liší v závislosti na tom, zda je váš počí-
tač připojený k sí�ové doméně nebo pracovní skupině.

D˘leûitÈ: Vûdy ukonËete systÈm Windows XP p¯ed celkov˝m vypnutÌm poËÌtaËe;
v opaËnÈm p¯ÌpadÏ by mohlo dojÌt ke ztr·tÏ dat.

V tomto cvičení vypnete systém Windows XP v počítači připojeném k doméně.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k Windows.

Postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Start.

2. V dolní části nabídky Start klepněte
na tlačítko Vypnout počítač.
Otevře se dialogové okno Ukončit
systém Windows.

V poli možností se zobrazí naposledy
vybraná položka a pod polem vidíte
její popis.

3. Klepněte na šipku dolů pro zobrazení
dalších možností a vyberte požadovanou možnost pro zobrazení jejího popisu.

4. Pro ukončení relace a vypnutí systému Windows zvolte položku Vypnout a klep-
něte na tlačítko OK.

VypnutÌ systÈmu Windows XP 
v poËÌtaËi p¯ipojenÈm k pracovnÌ skupinÏ

Místo jednoduchého odhlášení z počítače můžete chtít UKONČIT SYSTÉM a VYPNOUT počí-
tač a spořit tak energii. Ukončením se zavřou všechny otevřené aplikace a soubory,
ukončí se počítačová relace a systém Windows, abyste mohli bezpečně vypnout napá-
jení počítače. Tento proces zajiš�uje bezpečné uložení dat a správné odpojení všech
externích připojení. Proces vypínání počítače Windows XP se mírně liší v závislosti na
tom, zda je váš počítač připojený k sí�ové doméně nebo pracovní skupině.
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63KlÌËovÈ body

D˘leûitÈ: Vûdy ukonËete systÈm Windows XP p¯ed celkov˝m vypnutÌm poËÌtaËe;
v opaËnÈm p¯ÌpadÏ by mohlo dojÌt ke ztr·tÏ dat.

V tomto cvičení vypnete systém Windows XP v počítači připojeném k pracovní skupině.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k Windows.

Postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Start.

2. V dolní části nabídky Start klepněte na tlačítko Vypnout počítač.

Tip: P¯Ìkaz Vypnout poËÌtaË je k dispozici takÈ na obrazovce VÌt· v·s systÈm Win-
dows.

Otevře se dialogové okno Vypnout počítač.

Tip: Je-li poËÌtaË p¯ipojen k pracovnÌ skupinÏ,
zobrazuje dialogovÈ okno UkonËit systÈm Win-
dows moûnosti PohotovostnÌ reûim, Vypnout
a Restartovat. StisknÏte kl·vesu Shift pro zobra-
zenÌ moûnosti Reûim sp·nku.

3. Pro ukončení relace Windows a vypnutí počítače klepněte na položku Vypnout.

DalöÌ moûnosti vypnutÌ
Vedle odhl·öenÌ a vypnutÌ poËÌtaËe nabÌzÌ dialogovÈ okno UkonËit systÈm Win-
dows a Vypnout poËÌtaË nÏkterÈ nebo vöechny n·sledujÌcÌ moûnosti (v z·vislosti na
vaöÌ instalaci):

■ REéIM SP¡NKU uloûÌ vaöi relaci a vypne poËÌtaË. P¯i p¯ÌötÌm spuötÏnÌ poËÌtaËe je
vaöe relace obnovena do stavu, v kterÈm jste ji opustili.

■ RESTARTOV¡NÕ ukonËÌ vaöi relaci, vypne systÈm Windows a potÈ jej znovu spustÌ,
kdyû zapnete poËÌtaË.

■ POHOTOVOSTNÕ REéIM zachov· vaöi relaci (otev¯enÈ programy) a ponech· poËÌtaË
zapnut˝ s vyuûitÌm malÈho mnoûstvÌ energie, p¯iËemû vaöe data st·le z˘st·vajÌ
v pamÏti. Pro n·vrat relace, kter· je v pohotovostnÌm reûimu, stisknÏte kombi-
naci kl·ves Ctrl+Alt+Delete.

KlÌËovÈ body
■ Operační systém Windows XP nabízí mnoho nových funkcí určených k zjednodu-

šení vaší práce s počítačem.

■ V práci s verzemi Windows XP Professional a Windows XP Home Edition existují
drobné rozdíly.

■ Je důležité, abyste svůj počítač pravidelně aktualizovali prostřednictvím nejnovějších
opravných balíčků a aktualizací. Tento úkol vám usnadňuje funkce Windows Update.

ZZaa
ččíí

nnáá
mm

ee  
ss  

WW
iinn

ddoo
ww

ss  
XXPP

1

K0860.qxd  21.7.2006  13:38  StrÆnka 63



P¯ehled kapitoly 2

Pr·ce s nabÌdkou Start

strana 68

Sezn·menÌ 
s pracovnÌ 
plochou, ikonami
a okny

strana 66

VyËiötÏnÌ 
pracovnÌ 
plochy

strana 80

Pr·ce
s hlavnÌm
panelem

strana 72
Vytvo¯enÌ z·stupc˘ na pracovnÌ
ploöe a panelu SnadnÈ spuötÏnÌ

strana 76

K0860.qxd  21.7.2006  13:38  StrÆnka 64



Kapitola 2

EfektivnÌ pr·ce v systÈmu
Windows XP

V tÈto kapitole se nauËÌte:

■ Pracovat s plochou Windows XP

■ Pracovat s nabÌdkou Start a hlavnÌm panelem

■ Vytv·¯et a uspo¯·dat z·stupce na pracovnÌ ploöe a panelu SnadnÈ spuötÏnÌ

■ VyËistit svou pracovnÌ plochu

Práce v prostředí Microsoft Windows se podobá práci ve skutečné kanceláři. Máte
PRACOVNÍ PLOCHU, na které jsou zobrazeny všechny vaše pracovní nástroje a máte SLOŽ-
KY, v nichž jsou uspořádány všechny SOUBORY. Windows začleňují všechny tyto prvky
do svého UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ, s jehož pomocí probíhá vaše vzájemná komunika-
ce s počítačem.

Windows XP nabízí své nástroje, příkazy a strukturu prostřednictvím grafického uži-
vatelského rozhraní. Každý typ souboru je zastoupen obrázkem a popisem a každé tla-
čítko představuje příkaz. Programy jsou uspořádány do nabídek, které usnadňují jejich
vyhledávání.

V této kapitole prozkoumáte některé z prvků uživatelského rozhraní Windows a sezná-
míte se s metodami, s jejichž pomocí můžete informace ve svém počítači procházet.
Dozvíte se také, jak přizpůsobit některé z těchto prvků svým potřebám.

Viz takÈ: Pot¯ebujete si jen rychle zopakovat tÈmata z tÈto kapitoly? NahlÈdnÏte
do Ë·sti ÑRychl˝ p¯ehledì na stran·ch 17ñ19.

D˘leûitÈ: Kdyû budete chtÌt pracovat se soubory praktick˝ch cviËenÌ na CD, je
t¯eba p¯et·hnout sloûku Soubory knihy z p¯iloûenÈho CD na v·ö disk, nejlÈ-

pe do sloûky Dokumenty, anebo na Plochu. VÌce informacÌ viz Ë·st ÑJak pouûÌvat
CD-ROM v knizeì na stranÏ 13.
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66 Kapitola 2 ñ EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Windows XP

Sezn·menÌ s pracovnÌ plochou Windows
Když spustíte Windows XP, vypadá obrazovka vašeho počítače zhruba takto:

Základním prvkem uživatelského rozhraní Windows je obrazovka na pozadí označo-
vaná jako pracovní plocha. Všechny další programy se otevírají nad touto obrazovkou.
HLAVNÍ PANEL v dolní části obrazovky ukazuje informace o tom, co se ve vašem počí-
tači děje. Můžete jej také použít k snadnému otevírání a zavírání programů.

Na ploše může být jedna či více IKON, v závislosti na nastavení nainstalovaných pro-
gramů a systému Windows XP. Ikony jsou grafickými zástupci programů. Když je
ikona na ploše, můžete na ni poklepat a spustit tak související program.

Pod ikonou je název prvku, který zastupuje. Je-li název příliš dlouhý, je zakončen
výpustkou (...) a celý název se zobrazí, když na ikonu klepnete. Po umístění ukazate-
le myši nad ikonu se obvykle zobrazí popisek s informacemi o daném programu.

Některé ikony se na plochu Windows umístí při instalaci programů, které zastupují.
Pokud je v levém dolním rohu ikony šipka, jedná se o ZÁSTUPCE. Zástupci představují
odkazy na položky uložené v jiném umístění. Odstraníte-li zástupce, neodstraňujete ve
skutečnosti soubor nebo program, na který odkazuje. Mnoho programů vytváří při
instalaci zástupce. Můžete také vytvořit vlastní zástupce pro programy; určité soubory,
složky nebo umístění v síti; případně pro weby. Windows XP přiřazuje k jednotlivým
zástupcům obrázky na základě typu prvku, na který odkazují, což vám usnadňuje
jejich vyhledávání.

PracovnÌ
plocha

Ikona

Panel SnadnÈ spuötÏnÌ HlavnÌ panel OznamovacÌ oblast
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67Sezn·menÌ s pracovnÌ plochou Windows

Jednou z ikon na ploše je Koš, do kterého Windows dočasně ukládá vámi odstraněné
soubory. Zde máte také možnost správy odstraněných souborů. Ze složky Koš může-
te odstraněné soubory obnovit nebo je trvale odstranit vyprázdněním složky a uvolnit
tak prostor na svém pevném disku.

Když si koupíte nový počítač, mohl již výrobce OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER)
nainstalovat programy a vytvořit ikony a zástupce. Pokud přecházíte na Windows XP ze
starší verze Windows, zůstanou existující ikony a zástupci k dispozici.

V tomto cvičení otevřete složku Koš, změníte její velikost a poté ji zavřete.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k systÈmu Windows.

Postupujte takto:

1. Na ploše Windows poklepejte na ikonu Koš.

Koš se otevře v OKNĚ, které vypadá zhruba takto:

Název programu se zobrazí v ZÁHLAVÍ v horní části okna. Je-li obsah příliš velký
a nevejde se do jednoho okna, je na pravé straně a/nebo v dolní části okna k dis-
pozici POSUVNÍK. Na hlavním panelu je tlačítko zastupující otevřený program.

2. Klepněte na tlačítko Minimalizovat na pravé straně záhlaví.

Z·hlavÌ TlaËÌtko Minimalizovat

TlaËÌtko Maximalizovat TlaËÌtko
Zav¯Ìt

Okno

TlaËÌtko otev¯enÈho programu na hlavnÌm panelu

Minimalizovat
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Okno se minimalizuje tak, že již není vidět na ploše. Program stále běží a je zastou-
pen tlačítkem na hlavním panelu.

3. Klepněte na tlačítko Koš pro opětovné zobrazení okna.

4. Klepněte na tlačítko Maximalizovat.

Okno se roztáhne a vyplní celou obrazovku.

5. Klepněte na tlačítko Obnovení z maximalizace.

Okno se vrátí do své původní velikosti. Tlačítko Obnovení z maximalizace je
k dispozici pouze v případě, že je okno maximalizované.

Tip: Velikost okna m˘ûete zmÏnit ruËnÏ, kdyû umÌstÌte ukazatel myöi nad okraj
okna a po zmÏnÏ ukazatele na dvousmÏrnou öipku taûenÌm zmenöÌte nebo zvÏtöÌ-
te r·meËek okna. Velikost maximalizovan˝ch oken nelze ruËnÏ zmÏnit; nejd¯Ìve
musÌte obnovit p˘vodnÌ, nemaximalizovan˝ stav okna.

6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Zavřením okna ukončíte program a odeberete odpovídající tlačítko z hlavního
panelu.

Pr·ce s nabÌdkou Start
NABÍDKA START je seznam možností, které představují hlavní odkazy na všechny pro-
gramy nainstalované ve vašem počítači a také na úkoly prováděné v systému Windows
XP. Když poprvé spustíte Windows XP, je nabídka Start zobrazená, dokud neklepne-
te na jinou položku. Následně pak můžete nabídku Start otevřít klepnutím na tlačítko
Start v levé části hlavního panelu.

V nabídce Start došlo ve verzi Windows XP k podstatným změnám, takže nyní máte
mnohem jednodušší přístup k svým programům. Při prvním otevření vypadá zhruba
takto:
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Maximalizovat

Zavřít

Obnovení
z maximalizace

Aktu·lnÌ uûivatel

Odkazy na programy
p¯ipojenÈ k nabÌdce

Start

Odkaz na sekund·rnÌ
nabÌdku

Odkazy na systÈmovÈ
sloûky

Odkazy na nejËastÏji
pouûÌvanÈ programy
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69Pr·ce s nabÌdkou Start

Tip: Pokud jste zvyklÌ na p¯edchozÌ styl nabÌdky, kter· se nynÌ oznaËuje jako KLASIC-
K¡ nabÌdka, nemusÌ v·m zmÏny ihned vyhovovat. Jestliûe budete mÌt problÈmy
navyknout si na novou podobu nabÌdky, m·te moûnost vr·tit se ke klasickÈ verzi.
Nov· nabÌdka by vöak mÏla zv˝öit efektivitu, takûe v·m doporuËujeme, abyste to
alespoÚ vyzkouöeli!

Odkazy na své oblíbené programy můžete připojit do zvláštní oblasti v horní levé části
nabídky Start a díky tomu k nim získat snadný přístup. Uspořádání připojených pro-
gramů lze změnit jednoduchým přetažením na požadované místo. Při výchozím nasta-
vení jsou k nabídce Start připojeny programy Microsoft Internet Explorer a Microsoft
Outlook Express. Změníte-li svůj výchozí webový prohlížeč nebo e-mailový program,
změna se projeví v seznamu připojených programů.

Tip: Pokud jste poËÌtaË zakoupili s jiû nainstalovan˝m opravn˝m balÌËkem Windows
XP SP1 nebo Windows XP SP2, mohl v˝robce OEM urËit jinÈ v˝chozÌ programy.

Viz takÈ: VÌce informacÌ o opravn˝ch balÌËcÌch Windows XP naleznete v kapitole 4
a takÈ v Ë·sti ÑCo je novÈho v Microsoft Windows XPì na zaË·tku tÈto knihy.

Pod první oddělovací čarou v levé části nabídky Start je seznam odkazů na vaše nej-
častěji používané programy, k nimž implicitně patří posledních šest spuštěných pro-
gramů. (Jejich počet můžete upravit podle svých potřeb.) Po prvním spuštění Windows
XP obsahuje tento seznam některé z nových programů, které jsou k dispozici, jako je
například MSN Explorer, Windows Media Player, Windows Movie Maker, Průvodce
přenesením souborů a nastavení a Prohlídka systému Windows XP. (Prohlídka je
poněkud dlouhá a spíše obchodně orientovaná, představuje však nové funkce Win-
dows XP, s kterými budete v této knize pracovat.)

Na pravé straně nabídky Start jsou odkazy na umístění, do kterých budete pravděpo-
dobně ukládat vytvořené soubory, odkazy na adresáře jiných počítačů ve vaší síti
a odkazy na různé nástroje, které se vám budou při používání počítače hodit. Použí-
váte-li Windows XP SP1 nebo Windows XP SP2, uvidíte také zástupce Přístup
a výchozí nastavení programů, jehož prostřednictvím otevřete stránku s tímto
názvem v okně Přidat nebo odebrat programy. Příkazy sloužící k odhlášení nebo
vypnutí počítače se nacházejí v dolní části nabídky Start.

V tomto cvičení nejdříve vyprázdníte seznam odkazů na nejčastěji používané progra-
my v nabídce Start. Poté připojíte odkazy dvou programů do horní části nabídky, změ-
níte jejich uspořádání a poté je odeberete z oblasti připojených programů.

PÿED TÕMTO CVI»ENÕM se p¯ihlaste k systÈmu Windows.

Postupujte takto:

1. Zavřete všechna otevřená okna, aby na hlavním panelu nebyla žádná tlačítka.

novÈ pro
WinXXPP
Programy
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70 Kapitola 2 ñ EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Windows XP

2. Klepněte na tlačítko Start pro otevření nabídky a zjistěte, které programy se aktu-
álně zobrazují v seznamu nejčastěji používaných programů.

Tip: I kdyû je v·ö seznam nejËastÏji pouûÌvan˝ch program˘ pr·zdn˝, m˘ûete pokra-
Ëovat v tomto cviËenÌ, abyste vÏdÏli, jak jej pozdÏji vypr·zdnit.

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na modrý pruh dole v nabídce Start a z místní
nabídky zvolte příkaz Vlastnosti.

Otevře se dialogové okno Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start.

V tomto okně máte k dispozici možnost Klasická nabídka Start.

4. Ujistěte se, že je vybraná možnost
Nabídka Start a klepněte na tla-
čítko Vlastní.

Zobrazí se dialogové okno Upra-
vit nabídku Start. Výchozí nasta-
vení vidíte na obrázku vpravo.

5. Pro vyprázdnění seznamu nejčas-
těji používaných programů klepně-
te na tlačítko Vymazat seznam.

6. Pro zobrazení rozšířených mož-
ností nabídky Start vyberte kartu
Upřesnit.

7. Prohlédněte si dostupné možnos-
ti, v této chvíli však neprovádějte
žádné změny ve výchozím nasta-
vení.

8. Klepněte na tlačítko Storno pro zavření dialogového okna Upravit nabídku Start
bez provedení změn a poté klepněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna
Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start.

9. Klepněte na tlačítko Start pro
otevření nabídky Start.

Seznam nejčastěji používaných
programů je prázdný.

10. Přejděte na položku Všechny
programy.

Nabídka Všechny programy
zobrazuje seznam aktuálně nain-
stalovaných programů, který
vypadá přibližně tak, jako na
obrázku vpravo.
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71Pr·ce s nabÌdkou Start

Stejně jako u jiných typů nabídek ve Windows XP nazna-
čují šipky směřující doprava, že se po klepnutí na polož-
ku nabídky nebo po umístění ukazatele myši nad polož-
ku otevře sekundární nabídka.

11. V nabídce Všechny programy přejděte na položku Pří-
slušenství.

Otevře se sekundární nabídka Příslušenství. Všechny pro-
gramy obsažené v této nabídce jsou součástí Windows XP.

12. V nabídce Příslušenství klepněte na
položku Kalkulačka.

Nabídka se zavře, otevře se program Kal-
kulačka a na hlavním panelu se objeví tla-
čítko Kalkulačka.

13. Klepněte na tlačítko Start pro otevření
nabídky Start.

Kalkulačka se nyní objeví v seznamu nej-
častěji používaných programů – viz vpravo.

14. Nyní připojíte program k nabídce Start.
Přejděte na Všechny programy a poté
na položku Hry.

Tip: Programy m˘ûete k nabÌdce Start
p¯ipojit z nabÌdky Vöechny programy
nebo ze seznamu nejËastÏji pouûÌvan˝ch
program˘.

Tato poloûka se nainstaluje spolu 
s opravn˝m balÌËkem Service Pack 1
nebo 2.

Naposledy nainstalovanÈ programy jsou 
zv˝raznÏnÈ.

EEff
eekk

ttiivv
nníí

  pp
rráá

ccee
  vv

ssyy
sstt

éémm
uu  

WW
iinn

ddoo
ww

ss  XX
PP

2

K0860.qxd  21.7.2006  13:38  StrÆnka 71



72 Kapitola 2 ñ EfektivnÌ pr·ce v systÈmu Windows XP

Rozbalí se sekundární nabídka Hry - viz obrázek vpravo.

Všechny hry v této nabídce jsou k dispozici v rámci systému
Windows XP.

15. V nabídce Hry klepněte pravým tlačítkem na položku FreeCell
a v místní nabídce zvolte příkaz Připojit k nabídce Start. Poté
klepněte v prázdné oblasti nabídky Start pro zavření nabídek
Hry a Všechny programy.

Hra FreeCell je nyní v oblasti programů připojených k nabídce
Start - viz obrázek vpravo.

16. V nabídce Start klepněte pravým tlačítkem
myši na položku Kalkulačka a v místní
nabídce zvolte příkaz Připojit k nabídce
Start.
Kalkulačka je přemístěna z oblasti nejčastě-
ji používaných programů do oblasti progra-
mů připojených k nabídce Start.

Tip: Je-li seznam nejËastÏji pouûÌvan˝ch
program˘ pr·zdn˝, zmizÌ vodorovn· Ë·ra
oddÏlujÌcÌ tento seznam od oblasti p¯ipo-
jen˝ch program˘.

17. Přetáhněte odkaz na program Kalkulačka na
první místo v seznamu připojených programů.
Při přetahování odkazu ukazuje tlustá černá
čára místo, v kterém se zástupce objeví,
když uvolníte tlačítko myši.

18. Přetáhněte odkaz FreeCell nad zástupce
Kalkulačka.

19. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz Kalkulačka a v místní nabídce zvolte pří-
kaz Odebrat z nabídky Start.
Odkaz Kalkulačka se z oblasti připojených programů vrátí do oblasti nejčastěji pou-
žívaných programů. Klepnutím na příkaz Odebrat z tohoto seznamu byste mohli
zástupce zcela odstranit.

20. Pravým tlačítkem myši klepněte na odkaz FreeCell a v místní nabídce zvolte příkaz
Odebrat z nabídky Start.
Odkaz FreeCell zmizí z oblasti připojených programů a (protože nikdy nebyl
v seznamu nejčastěji používaných programů) z nabídky Start.

21. Klepněte mimo nabídku Start pro její zavření.

22. V záhlaví programu Kalkulačka klepněte na tlačítko Zavřít.
Kalkulačka se zavře a tlačítko zmizí z hlavního panelu.

Pr·ce s hlavnÌm panelem
HLAVNÍ PANEL nabízí aktuální informace o tom, co se děje ve vašem počítači s Windows
XP. Kromě tlačítka Start zobrazuje hlavní panel tlačítko pro každý otevřený program.

Hru FreeCell jsme p¯ipojili k nabÌdce
Start pro snazöÌ p¯Ìstup.

Zavřít
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