Zajímavé tipy a chyby
systému Windows 95:

1. Win95 neumí pracovat s disky většími než 8 GB.
2. Pokud má zákl. deska v setupu nastavení pro PS/2 myš, Win95 automaticky
nainstaluje 2 ovladače myši (v případě, že používáte sériovou myš).
Stejná chyba je i ve Win NT.
3. Nová graf. karta se neaktivuje po záměně za kartu Trident.
4. Pokud je v PC 1x rychlostní CD-ROM, zoufale se zpomalí výkon graf. karty.
5. Nelze nainstalovat graf. kartu S3 s čipy řady 8xxx a zároveň modem na COM4.
Zařízení budou v permanentním konfliktu, doplácí na to jedině modem.
Řešení je jedině nainstalovat modem na jiný COM.
6. Přehrávání AVI je trhané - pravděpodobně je nainstalován Dosový MSCDEX.
7. Při kopírování velkých souborů z CD-ROM dojde k zatuhnutí - Win95 používá tzv.
čtení napřed. Pokud se hodnota rychlosti čtení přešvihne, může docházet k
zatuhnutí.
Nastavení: Systém - Výkon - Systém souborů - CD-ROM - Dodatečná mezipaměť.
8. Nepoužívat Dosové programy Share a Vshare. Dochází k narušení sdílených
souborů.
9. Urychlení modemu:
a) Nastavte velikost vyrovnávací paměti
(Sekce [386Enh.] COMxBuffer=1024 - x
b) Nastavte nejvyšší rychlost modemu na
hodnotu 921 600 bps (Ovládací panely
rychlost)

v Systém.ini
je číslo sér. portu).;
nedokumentovanou
- Modemy - Vlastnosti - Nejvyšší

10. Pokud Win95 využívají uživatelskou úroveň řízení přístupu (Nastavení Sítě),
nelze propojit síťově PC s Win95 a s Win 3.11 for Workgr.
11. Pokud kopírujete soubor na server, kde není dostatek místa, zkopíruje se s
nulovou délkou, přičemž nezahlásí žádnou chybu.
12. Pokud máte na serveru disky větší než 2 GB, Win95 hlásí chybně údaje o volném
místu nebo je nehlásí vůbec.
13. Stanice s Win95 shazuje server, kde je Novell Netware 3.xx při práci
s databázemi. Jedná se o databáze s velkým množstvím zámků (např. Access jich
dokáže naráz používat až několik tisíc). Problém lze vyřešit nastavením hodnoty
Maximum Record Locks Per Connection na 10 000 a stejnou hodnotu nastavit i pro
celkový počet zámků pro server.
14. Nepoužívat LastDrive a zároveň klienta Netware. Dochází k různým chybám.
15. Klient Netware nesynchronizuje čas se serverem.
16. Použití dlouhých jmen na serveru Netware - je nutné nainstalovat podporu pro

OS/2 Name Space. Pokud vše stále nepracuje, doplňte do Systém.ini sekci [NWReDir]
a do ní doplňte: SupportLFN=2
17. Pokud se potřebujete rychleji přihlásit k poskytovateli Internetu,
nezaškrtávejte NetBeUI ani IPX/SPX ve volbách pro připojení Dial-Up.
Nezaškrtávejte ani Přihlásit se k síti.
18. Pokud používáte univerzální ovladač pro tiskárnu (Unidrv.dll), tento ovladač
neumí tisknout v šedi. Umí jen černou a bílou.
19. Urychlení tisku ve Win95:
zahájit tisk po zařazení první strany
formát dat EMF (nelze u postskriptu)
případně nastavit tisknout přímo na tiskárnu
20. Funguje špatně obousměrná komunikace - veřejně přiznaná chyba Microsoftu.
Lze ji odstranit novým souborem Lpt.vxd z Microsoftího Webu.
21. Sejmutí obsahu obrazovky do schránky - PrintScreen, sejmutí obsahu aktuálního
okna do schránky - Alt + PrintScreen.
22. Změna úvodního a závěrečných obrázků:
obrázek úvodní (Startuje se systém Windows 95) je uložen na rootu v souboru
Logo.sys,
obrázky závěrečné jsou uloženy v adresáři Windows =
Logow.sys (Za chvíli bude možno počítač vypnout) a
Logos.sys (Nyní můžete počítač bez obav vypnout).
Všechno to jsou klasické bitmapy o rozměrech 320x400 dpi a barevné škále 256
barev.
Při záměně je nutné zachovat rozměry.
23. Spuštění vlastností ikony bez menu - Alt + dvojklik levého tlačítka myši.
24. Jak znemožnit změny umístění ikon na ploše - použijte Regedit a nastavte:
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Eplorer.
V této sekci vytvořte hodnotu Dword se jménem NoSaveSettings a nastavte na 1.
25. Obnovení obsahu okna (např. okolní počítače, ...) - F5.
26. Rychlé přepnutí jazyka pro klávesnici - Default: levý Alt + Shift.
27. Jak nastavit qwerty českou klávesnici - Ovládací panely - Klávesnice - Jazyk Česky - Vlastnosti - Česká qwerty.
28. Kouzelné tlačítko Shift:
Shift + Vypnout nebo Restart - Provede se jenom restart Windows;
Shift + Pravé tlačítko na ikoně disku - Formát;
Shift + Delete - Nepřesunuje soubory do koše, ale ihned maže;
Shift + ikona Zavřít v rohu okna - Zavře okno a všechny předešlé;
Shift + Pravé tlačítko - Zobrazí Otevřít čím;
Shift + Drag&Drop - přesun objektů.
29. Přejmenování názvu objektu - F2.
30. Drag&Drop + Shift - přesun objektů;
Drag&Drop + Ctrl - Kopie objektů;
Drag&Drop + Shift + Ctrl - Vytvoření zástupce.
31. Klávesnice Win95 má také výhody:
Win + M - Vše minimalizovat;
Win + F - Hledat soubory;
Win + Break - Systémové vlastnosti.
32. Chyba v zobrazení souborů a adresářů na okolním počítači - Není přesně
zjištěno, kdy a které. Rozhodně neuvidíte adresář Fonts.

33. Microsoftí aplikace mají možnost vytvářet tzv. statické odkazy, tzn., že když
například přetáhnete ikonu Tento počítač do Wordovského dokumentu, bude tam a bude
mít i všechny vlastnosti.
34. Programy Eru a Erd na CD Win95 - umožňují uložit důležité soubory na udané
místo, program Erd dělá opak (obnovu ze zálohy).
35. Složka Sysbckup obsahuje verze nejčastěji používaných (také nejčastěji
poškozovaných) knihoven nutných pro běh Win95.
36. I při zobrazení obrazovky Nyní můžete počítač bez obav vypnout, je možné s PC
dál pracovat:
když napíšete Win - provede se restart Win95,
když napíšete mode co80 - zobrazí se příkazová řádka MS-DOS.
Tohle vše funguje jen v prvních verzích windows.
37. Urychlení počítače:
je možné nastavit ve vlastnostech systému souborů Síťový server. Ale pozor!
Chyba ve Win95 nás nutí poopravit systémový registr.
Abychom se vyhnuli problémům nestavíme v sekci
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\FSTemplates:
NameCache a9 0a 00 00 a PatchCache 40 00 00 00;
Tento počítač - Vlastnosti - Výkon - Virtuální paměť - Nastaví sám uživatel.
Tuto hodnotu změňte. Win95 se zpomalují tím, že neustále zvětšují a zmenšují
odkládací soubor.
Pokud nastavíte minimum i maximum na stejnou hodnotu, viditelně se systém
zrychlí.
Pro běžnou práci by mělo stačit 32 MB, obecně se však doporučuje až 2 a 1/2
krát větší prostor, než je instalovaná operační paměť;
Nepoužívejte více barev než je nutné; Pokud máte instalované MS Plus!
vypněte zobrazování ikon ve všech dostupných barvách;
Nepoužívejte animované ikony;
Nezkoušejte používat zvuková a systémová schémata z MS Plus! Zpomalují až
neuvěřitelně;
Nepoužívejte 16-bitové ovladače v Config.sys, Autoexec.bat či v Systém.ini
(Mscdex.exe apod.)
38. Zkuste používat program Backup, lze pomocí jeho uchovat původní systémové
registry (Full systém backup), případně jeho obnova - program Restore.
39. Další z chyb Win95:
pokud název souboru spolu s cestou přesáhne maximálně povolené množství 259
znaků, stává se toto chybou, kterou umí opravit ScanDisk.
Pokud však zadáte automatickou opravu chyb, Win95 zahlásí chybu, že na disku
není dostatek místa pro dokončení operace a vyzve ke smazání několika souborů či
složek.
40. DriveSpace nelze použít na disky s FAT32.
41. Použití rychlého mazání příkazem Erase (Del) - syntaxe Erase ** má stejnou
funkci jako Erase *.*, systém se však neptá, zda se mají soubory opravdu smazat.
42. Některé novinky v Dosovém okně:
CD ... - posun o dvě úrovně adresářů;
Příkaz Start - spouští Win aplikace z příkazové řádky;
Použití přiřazených aplikací z příkazové řádky - např.: Ctimne.txt - přímo
otevře Notepad s tímto souborem;
Pokud používáme příkaz CD a dlouhé názvy, používáme uvozovky - CD "Program
Files".
43. Pokud máte nainstalovány Win95 na PC se 4 MB paměti a později paměť rozšíříte,
je nutné Win95 nainstalovat znovu. Na 4 MB se instalují jiné verze programů než
na PC s více pamětí.
44. Vytvoření nových registrů bez reinstalace: setup /Pf (velké P a malé f).

45. Jak ve hře Hearts udělat malý podvod?
Použitím Regeditu přidejte do sekce
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\CurrentVersion\Applets\Heart
proměnnou řetězcového typu ZB a nastavte na 42.
Potom se po stisku Ctrl + Alt + Shift + F12 zobrazí soupeřovy karty.
46. Jak obejít heslo ze šetřiče Win95? Většinou stačí Ctrl + Alt + Del a ukončit
aplikaci šetřiče.

Pro všechny co mají IE 4.0:
Spustíme IE, v nápovědě kolonku O aplikaci IE. Ikonu "e" pomoci
CTRL+mouse přesunout na obrázek zeměkoule. Z něj opět uchopit ikonku "e"
(ctrl+mouse) a odtlačit nápis vpravo. Objeví se tlačítko Odemknout.
Kliknout na tlačítko. Obrázek země začne poskakovat, umístit na něj
ikonu "e" a už to je. Napoprvé se to možná nepovede (jako každý produkt
microsoftu-malých měkkých oken nefunguje ani tahle sranda pokaždé).

Příkazový řádek MS-DOS
[Grafické zobrazení adresáře z příkazového řádku]
Jste-li na příkazovém řádku a chcete graficky zobrazit obsah adresáře
(složky), napište "start ." nebo "start .." a na ploše se zobrazí otevřená
složka s obsahem adresáře.
[Přetahování názvů souborů na příkazový řádek]
Ikony souborů a složek lze z pracovní plochy přetahovat do příkazového
řádku systému MS-DOS. Název souboru se tak vloží do vyrovnávací paměti
klávesnice spuštěné aplikaci systému MS-DOS.
[Kopírování informace z příkazového řádku a její vkládání]
Zobrazíte-li v okně programu systému MS-DOS příkazový řádek, budete moci
snadno kopírovat a vyjímat informace z aplikací pro Windows a vkládat je
do příkazového řádku či je kopírovat zpět. Můžete například zkopírovat
výpis složky z obrazovky a vložit jej do dopisu.
[Spouštění programů systému Windows z příkazového řádku]
Programy systému Windows lze z příkazového řádku spustit tak, že napíšete
název programu, který chcete spustit, a za něj podle potřeby uvedete
parametry. Chcete-li například spustit Poznámkový blok, napište na
příkazový řádek "notepad" a stiskněte klávesu Enter. Programy systému
MS-DOS lze také spouštět z dávek.
Ke spouštění programů či otevírání dokumentů lze také použít příkaz Start.
Například: C:start Dokument.txt.
[Command.pif]
Nastavíte-li omylem vlastnosti příkazového řádku chybně a nebudete-li moci
otevřít okno pro MS-DOS, upravte soubor command.pif v adresáři PIF,
případně upravte přímo vlastnosti souboru command.com.
[DOSKEY]
Chcete-li v okně systému MS-DOS používat DOSKEY, aniž byste ho spouštěli
ze souboru autoexec.bat nebo ze spouštěcí dávky, můžete doskey uvést
jako spouštěcí dávku přímo ve vlastnostech. Pokud se později rozhodnete
používat skutečnou spouštěcí dávku, stačí doskey jednoduše přesunout do

této dávky.
[Zkratky adresářů]
Pro označení relativních adresářů lze používat následující zkratky:
. = současný adresář
.. = nadřazený adresář
... = druhý nadřazený adresář (novinka ve Windows 95)
.... = třetí nadřazený adresář (novinka ve Windows 95)
Jste-li například v adresáři C:\Windows\System\Viewers a napíšete-li
na příkazový řádek cd..., přejdete do adresáře C:\.

[Parametry příkazového řádku]
Přidáte-li "?" na příkazový řádek programu pro MS-DOS, budete při
spuštění programu vyzvání k zadání parametrů. To se hodí zejména
v případě zástupců programů pro MS-DOS.
[Snadné kopírování disket z pracovní plochy]
Vytvoříte-li na ploše zkratku s příkazem "diskcopy a: a:" na
příkazovém řádku, budete moci snadno kopírovat diskety (pro
jednotku b: uveďte b:).

Příkazy Vyjmout, Kopírovat, Vložit a
přetažení
[Přetažení]
Chcete-li nějaký objekt přemístit, přetáhněte jej se stisknutým levým
tlačítkem myši z jedné složky do jiné složky téhož disku. Přidržíte-li
zároveň Shift, přesune se objekt i mezi složkami na různých discích.
Chcete-li nějaký objekt zkopírovat, přetáhněte jej se stisknutým levým
tlačítkem myši z jedné složky do složky na jiném disku. Přidržíte-li
zároveň Ctrl, zkopíruje se soubor i při přetažení mezi složkami stejného
disku.
Chcete-li vytvořit zástupce aplikace, přetáhněte program se stisknutým
levým tlačítkem myši do jiné složky.
Chcete-li vytvořit zástupce objektu, přetáhněte jej se stisknutým pravým
tlačítkem myši z jedné složky do druhé a poté z místní nabídky, která se
zobrazí, zvolte "Vytvořit zde zástupce". Chcete-li akci stornovat, stačí
stisknout klávesu Esc.
Při přetahování objektu a případě stisknutých klávesách Shift, Ctrl nebo
Shift+Ctrl znázorňuje malá ikonka, která se zobrazí pod ukazatelem myši,
která akce se provede: znaménko plus znamená kopírování, šipečka znamená
zástupce; není-li žádný symbol zobrazen, jedná se o přesun.
Chcete-li vytvořit zástupce dokumentu, přetáhněte se stisknutým pravým
tlačítkem myši výběr z dokumentu typu OLE (například z aplikace Word 95)
na plochu nebo do složky, a z místní nabídky, která se poté zobrazí,
zvolte "Vytvořit zde zástupce dokumentu". Tímto zástupcem se otevře
původní dokument v místě, v němž jste zástupce vytvořili.
Chcete-li
tlačítkem
na plochu
typu OLE,
dokumentu

vytvořit výstřižek dokumetu: přetáhněte se stisknutým levým
myši výběr z dokumentu typu OLE (například z aplikace Word 95)
nebo do složky. Tím se výstřižek vytvoří (výstřižek je objekt
který obsahuje výběr). Výstřižek můžete přetáhnout do jiného
a tím ho do dokumentu vložit nebo poklepáním zobrazit jeho obsah.

[Přetahování se stisknutým pravým tlačítkem myši]
Přetahování se stisknutým pravým tlačítkem myši pracuje podobně jako
přetahování se stisknutým levým tlačítkem s tím rozdílem, že na místě,
kam objekt přetáhnete, se zobrazí místní nabídka.
Nabídka pro složky obsahuje:
- Přesunout sem
- Zkopírovat sem
- Vytvořit zástupce
Nabídka pro objekty OLE obsahuje:
- Vytvořit výstřižek zde
- Přesunout výstřižek sem
- Vytvořit zástupce dokumentu
[Přesunutí do hlavního panelu]
Chcete-li přesunout objekt z jedné aplikace do druhé, můžete tak učinit
přetažením do ikony druhé (již spuštěné) aplikace na hlavním panelu.
Přetažením objektu do ikony aplikace na hlavním panelu se stane okno
cílové aplikace aktivním a do něj pak můžete umístit objekt na požadované
místo.

Operace se soubory
[Vytvoření nového souboru]
Nový soubor vytvoříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na pracovní
ploše či ve složce, zvolíte Nový objekt a z nabídky vyberte typ souboru.
[Vytvoření nové složky při ukládání souboru]
Pokud použijete příkaz Uložit jako, máte současně i možnost vytvořit novou
složku, do které můžete soubor uložit. Klepněte pravým tlačítkem myši
v oblasti dialogového okna, zvolte Nový objekt a vyberte Složka. Složku
pojmenujte, poklepejte na ní a můžete do ní dokument uložit.
[Odstranění souborů bez umístění do koše]
Vyberte soubor nebo několik souborů, které chcete odstranit. Na výběr
klepněte pravým tlačítkem, a se stisknutou klávesou Shift zvolte Odstranit
(nebo přidržte klávesu Shift a pak stiskněte klávesu Delete, používáte-li
klávesnici).
[Kopírování a přesouvání souborů]
Na soubory, které chcete zkopírovat nebo přesunout, klepněte pravým
tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte Kopírovat nebo Vyjmout. Potom
otevřete cílovou složku, klepněte pravým tlačítkem a z místní nabídky
vyberte Vložit.

Složky a Průzkumník systému Windows
[Výběr více souborů]
Výběr více souborů při zobrazených velkých ikonách se liší od výběru
při zobrazeném seznamu. Chcete-li výběr rozšířit, klepněte nejprve na
první ikonu, a potom přidržte klávesu Shift a klepněte na poslední ikonu,
kterou chcete vybrat. Chcete-li vybranou ikonu z výběru odebrat, klepněte
na ni a zároveň přidržte klávesu Ctrl.
[Klávesové zkratky]
* Stiskem Win+E se spustí Průzkumník systému Windows a bude ukazovat na
Tento počítač.

(na klávesnici Microsoft Naturel Keyboard).
* Stiskem klávesy Backspace se zobrazí nadřazená složka.
* Všechny soubory ve složce vyberete stiskem Ctrl+A.
* Obsah seznamu zaktualizujete klávesou F5.
[Zvláštní složky]
Obsah složky Ovládací panely a ostatních zvláštních složek lze umístit
do nabídky Start (nebo do libovolné složky). Nejprve vytvořte složku tak,
že z nabídky Soubor zvolíte Nový objekt a potom "složka". Poté vložte
příslušný název podle seznamu níže:
Pro složku...
...použijte tento název
--------------------------------------------------Ovládací panely
Ovládací panely.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Telefonické připojení sítě
Telefonické připojení.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
Tiskárny
Tiskárny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

[Přepínače Průzkumníka systému Windows]
Přepínače Průzkumníka systému Windows, které lze použít při zobrazování
složek:
Explorer [/e][,/root,][[,/select],]
/e

Spustí Průzkumníka, v jehož levém okně bude strom adresářů rozbalen.
Bez tohoto parametru nebude strom rozbalen.
/root
Určuje kořen, tedy část stromu adresářů, která bude
v Průzkumníkovi vidět. Objekt je buď místní cesta (B:\439)
nebo cesta ve tvaru UNC. Výchozí hodnotou je pracovní plocha.
/Selech Otevře se nadřazená složka a zadaný objekt se vybere.
Určuje složku, není-li použito /select. Výchozí hodnota
je kořen.
Příklady: Explorer /e, /root, \\Reports
\\Reports.

otevře okno Průzkumníka ve složce

Explorer /selech, C:\Windows\Calc.exe otevře složku C:\Windows
(nebo ji zaktivuje, je-li již otevřena) a vybere soubor
Falc.exe.
Explorer /e, /root, \\Petruska\Doma\Návrhy\Lidi\David\Archiv
otevře složku Archiv na zadané cestě. To se hodí,
chcete-li zobrazit samostatnou složku ze vzdáleného
počítače. Zástupce této složky
(\\Petruska\Doma\Návrhy\Lidi\David\Archiv) se dá umístit
do složky SendTo a tím se usnadní přemisťování dokumetnů.

Hardwarové profily
Hardwarové profily se používají k nastavení několika hardwarových
konfigurací. To se zvláště hodí pro přenosné počítače, které mají dok,
nebo pro pracovní stanice s výměnnými disky.
Následující příklady ukazují, jak nastavit hardwarový profil pro
přenosný počítač vybavený dokem a majícím tuto konfiguraci:

konfigurace
v doku
mimo dok
-------------------------------------------------------Obrazovkový adaptér
S3
VGA
síť
Microsoft Network
není
dálkový přístup
nepoužívá se
použit
[Otevření nastavení systému]
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač.
2. Vyberte Vlastnosti a klepněte na záložku Hardwarové profily
3. Ověřte, že existují dva profily pojmenované Docked a Undocked.
Pokud tomu tak není, zvýrazněte Original Configuration a klepněte na
tlačítko Přejmenovat. Napište DOCKED a klepněte na tlačítko OK. Zvýrazněte
DOCKED a klepněte na tlačítko Kopírovat. V okně kopírovat napište UNDOCKED.
[Nastavení ovladače obrazovky pro konfigurace Docked a Undocked]
Nejprve ověřte, že je instalován ovladač VGA. Pokud tomu tak není,
nainstalujte jej ovládacím panelem Obrazovka.
1. otevřete ovládací panel Systém a klepněte na kartu Správce zařízení.
2. poklepejte na "zobrazovací adaptéry" a pak poklepejte na VGA.
3. v části Použití zařízení se přesvědčete, je-li zaškrtnuto Undocked a
není-li zaškrtnuto Docked. Klepněte na OK.
4. na kartě Správce zařízení poklepejte "zobrazovací adaptéry" a poté
poklepejte na adaptér S3.
5. v části Použití zařízení se přesvědčte, je-li zaškrtnuto Docked není-li
zaškrtnuto Unocked.
6. Klepněte na OK, čímž zavřete Správce zařízení.
[Instalace bez podpory sítě ve stavu Undocked]
1. otevřete ovládací panel Systém a a klepněte na kartu Správce zařízení
2. vyberte položku síťový adaptér a poklepejte na ikonu s názvem vašeho
síťového adaptéru.
3. v oblasti Použití zařízení zrušte označení pro konfiguraci pojmenovanou
Undocked. Potvrďte klepnutím na OK.
[Zrušení přístupu po telefonu v konfiguraci docked]
1. proveďte bod 1 předchozího postupu
2. poklepejte na ikonu telefonní adaptér a odstraňte označení pro
konfiguraci docked

Klávesové zkratky
[Klávesové zkratky]
*Klávesové zkratky Průzkumníku na označených objektech:
Klávesy
Akce
----------------------------------------------------------------F2
Přejmenovat
F3
Hledat
CTRL+X, C, či V
Vyjmout, Kopírovat, Vložit
SHIFT+DELETE
Odstranit bez umístění do Koše
ALT+ENTER
Vlastnosti
ALT+poklepat
Vlastnosti
CTRL+klepnout pravým
Alternativní kontextová nabídka
SHIFT+poklepat
Prozkoumat objekt
CTRL+přesun souboru
do složky

Kopírování souboru

CTRL+SHIFT+přesun
souboru na Plochu či
do složky

Vytvoření zástupce

CTRL+ESC,ESC,TAB,SHIFT+F10
Operace hlavního panelu
[Obecné ovládání ve složce nebo v Průzkumníku]
F4 (Průzkumník)
Zobrazí pole se seznamem
F5
Obnoví informace
F6
Přepínání mezi částmi Průzkumníku
CTRL+G
Přejít do složky
CTRL+Z
Zpět
CTRL+A
Vyber vše
BACKSPACE
Přechod do složky o úroveň výše
SHIFT+
Zavřít všechna okna zobrazující složky
[V aplikaci Průzkumník]
Num*
NumNum+ či šipka vpravo
Pravá šipka
Levá šipka
[Ve vlastnostech]
CTRL+TAB nebo
CTRL+SHIFT+TAB

Rozbalit všechny složky od daného místa
Rozbalit výběr
Sbalit složky
Rozbalit výběr, jinak přechod na první složku
níže
Sbalit výběr, pokud je rozbalen, jinak přejít
do nadřazené složky

Přepíná mezi záložkami ve vlastnostech

[Ve společných dialogách Otevřít a Uložit]
F4
Rozbalit seznam možných umístění
F5
Obnovit
Backspace
Zobraz nadřazenou složku
[Obecné klávesové zkratky]
F1
F10
SHIFT+F10
CTRL+ESC
CTRL+ESC, ESC
ALT+TAB
SHIFT při
vkládání CD
Alt+M při zvýraznění
Hlavního panelu

Nápověda
Přepnutí do nabídky
Kontextová nabídka
Nabídka Start
Zvýraznění tlačítka start
Přepnutí mezi programy
Neprovede automatické spuštění
Minimalizuje všechna okna

[Klávesové zkratky pro Usnadnění]
stiskni SHIFT 5krát
Zapne/vypne funkci jedním prstem
Drž pravý
SHIFT 8 sekund
Zapne/Vypne Filtrování kláves
Drž NumLock 5 sekund
Zapne/Vypne Ozvučení kláves
Levý ALT+LEFT+SHIFT
+NumLock
Levý ALT+LEFT+SHIFT
+PrintScreen
[MS Natural Keyboard]
Win+R
Win+M
Shift-Win+M
Win+F1
Win+E
Win+F
CTRL+Win+F
Win+Tab
Win+Break

Zapne/Vypne Myš klávesnicí
Zapne/Vypne Vysoký kontrast

Spustit
Minimalizovat vše
Minimalizovat vše zpět
Nápověda Windows
Průzkumník
Nalézt soubory či složky
Nalézt počítač
Přepínání mezi ikonami na Hlavním panelu
PSS Hotkey... (Nastavení systému)

Přenosné počítače
[Automatická synchronizace souborů na počítači]
Pokud chcete, aby soubory na přenosném počítači, který používáte doma
či na cestách a na počítači ve vaší kanceláři by synchronizovány, vytvořte
si Aktovku na obou vašich počítačích. Umístěte soubory do Aktovky na obou
počítačích. Pokaždé, když připojíte počítač do dokovací stanice, aplikace
Aktovka provede synchronizaci dokumentů.
[Vytvoření druhé "Undocked" konfigurace]
Chceteli vytvořit druhou konfiguraci počítače (například jedna konfigurace
má připojenou tiskárnu, druhá nemá) postupujte podle následujících kroků:
1. Přesvědčte se, že váš počítač je opravdu nastaven, tak jak si přejete.
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikoně Tento počítač
2. Vyberte položku Vlastnosti a na ní zvolte záložku Hardwarové profily.
3. Vyberte konfiguraci označenou jako Undocked a klepněte na tlačítko
kopírovat
4. Vytvořte jméno vaší nové konfigurace
5. Přejděte na záložku Správce zařízení a klepněte na tlačítko Obnovit.
Tato akce zapíše a uloží vámi zvolenou konfiguraci pod tímto jménem
[Sledování stavu baterií na vašem počítači]
Na počítači, který je vybaven systémem řízení spotřeby klepněte na ikonu
baterky na hlavním panelu. Tak zobrazíte stav vašich baterií

Vypnutí automatického spuštění CD
Pokud chcete vypnout funkci Automatického spouštění CD při jejich vložení
do jednotky CD ROM postupujte podle následujících kroků:
1.
2.
3.
4.

Otevřete si Start - Nastavení - Ovládací panely
Zvolte program Systém
Vyberte záložku Správce zařízení
Najděte položku Počítač - CDROM rozbalte tuto složku, klikněte na CD a
zvolte tlačítko Vlastnosti
5. Otevře se vám obrazovka vlastností vašeho CD, vyberte záložku Nastavení
6. Ve skupině Možnosti odeznačte volbu automatické oznámení
Vaše nové nastavení se projeví až po restartu počítače.

Multimédia a zvuk
Pokud chcete vypnout funkci Automatického spouštění CD při jejich vložení
do jednotky CD ROM postupujte podle následujících kroků:
1.
2.
3.
4.
5.

Otevřete nějakou složku (např. Tento počítač)
V nabídce Zobrazit zvolte Možnosti a pak vyberte záložku Typy Souborů
Vyberte zvukové CD a klepněte na tlačítko Upravit
V seznamu akcí vyberte Přehrát
Klepněte na Výchozí abyste vypnuli funkci automatického přehrávání.

Poznámka: jestliže příkaz Přehrát je označen tučně, pak je se funkce
přehrávání spustí automaticky při vložení CD do jednotky CD ROM.
[Spuštění Přehrávače Záznamu při běžícím AVI]
Při přehrávání záznamů dvakrát klepněte na na záhlaví okna ve kterém je

video přehráváno.
[Ikona ovládání hlasitosti]
Chcete-li umístit ikonu ovládání hlasitosti na Hlavní pane postupujte
podle následujících kroků:
1. V ovládacích panelech dvakrát klepněte ikonu Multimédia
2. Vyberte záložku Zvuk a označte položku zobrazit regulátor hlasitosti
v hlavním panelu
3. Klepnutím na ikonu se ukáže jezdec ovládání hlasitosti. Klepnete-li na
tuto ikonu dvakrát objeví se mixážní pult pro ovládání zvuků.
[Vyrovnávací paměť pro jednotky CD-ROM]
Velikost vyrovnávací paměti nastavíte prostřednictvím ikony Systém
v ovládacím panelu:
1. Poklepejte na ikonu Systém v Ovládacích panelech a vyberte záložku Výkon.
2. Klepněte na tlačítko Systém souborů. velikost vyrovnávací paměti se
zde nastavuje podle rychlosti vaší jednotky CD ROM
[Přiřazení zvuků událostem]
Přiřazené zvuků jednotlivým událostem provedete poklepáním na ikonu Zvuky
v ovládacích panelech.

Podpora sítí
[Typy]
Je výhodnější používat zástupců k síťovým prostředků namísto jejich
připojování jako logických diskových jednotek. Tyto zástupce pak můžete
umístit na Plochu nebo do nabídky start. Máte tak zaručeno, že síťové
prostředky jsou připojeny jen v době, kdy je opravdu potřebujete.
Pracujete-li například ve skupině doporučujeme vám vytvořit společnou
složku na serveru a do ní uložit nejčastěji používané zástupce k síťovým
zdrojům. Jednotliví uživatelé pracující ve vaší skupině si pak mohou
umístit zástupce k této složce na pracovní plochu
[Vyhledávání souborů nebo vzdáleného počítače]
1. Klepněte na tlačítko Start, ukažte na volbu Hledat a vyberte Soubory
nebo složky
2. V dialogovém okně najít zadejte jméno vámi hledaného souboru
3. Zadejte cestu ve které chcete soubor vyhledávat
[Jednoduchý způsob připojení k serverům a sdíleným prostředkům]
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Spustit. Do příkazového řádku
pak napište cestu podle konvence UNC. Například \\server\veřejné\data.
Takto se okamžitě otevře složka na daném serveru.
[Nejjednodušší přístup k nastavení sítě]
Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Okolní počítače a vyberte Vlastnosti.

Spuštění příkazového řádku
[S použitím klávesnice]
stiskněte CTRL+ESC a potom klávesu T. N klávesnici Microsoft Natural
keyboard stiskněte Win+R

[Otevření složky umístěné na libovolném místě]
Pokud chcete otevřít složku umístěnou například na serveru vaší počítačové
sítě napište do příkazového řádku cestu k dané složce ve tvaru UNC.
Zadáte-li například C:\WINDOWS\PLOCHA otevře se složka PLOCHA na vašem
počítači.
Pokud zadáte např. \\hlavní\veřejné\dokumenty, otevře se složka dokumenty
na serveru hlavní.
[Spuštění programu]
Libovolný program můžete spustit tak, že napíšete jméno programu do
příkazového řádku a potvrdíte tlačítkem OK.

Nabídka Start
[Klávesové zkratky]
Stisknete-li CTRL+ESC zobrazí se nabídka Start.
Na klávesnici Microsoft Natural Keyboard stačí stisknout klávesu Win.
[Přidání položky do nabídky Start]
Uchopte libovolný objekt a přetáhněte jej na tlačítko Start. Objekt se
pak vždy bude objevovat v základní nabídce Start.
[Upravování nabídky Start]
Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítku Start a zvolte Prozkoumat.

[Vyprázdnění nabídky Dokumenty]
1. Klepněte na tlačítko Start vyberte Nastavení a po té Hlavní panel.
2. Vyberte záložku Programy v nabídce Start a klepněte na tlačítko Vymazat.

Hlavní panel
[Velikost Hlavního panelu]
Pokud máte otevřeno mnoho programů současně je výhodné zvětšit velikost
hlavního panelu. Přesuňte ukazatel myši na hranu Hlavního panelu, držte
levé tlačítko myši stisknuté a nastavte velikost Hlavního panelu.
[Schování Hlavního panelu]
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volnou plochu Hlavního panelu a
zvolte Vlastnosti.
2. Vyberte záložku Možnosti Hlavního panelu. Označte položku Schovávat.
Hlavní panel se pak objeví pouze v okamžiku, kdy umístíte ukazatel myši
do blízkosti pozice Hlavního panelu.
[Přesunutí Hlavního panelu]
Hlavní panel můžete přesunout přetažením na jinou pozici na obrazovce.
[Jazyky a typy klávesnic]
Chcete-li změnit rozložení klávesnice postupujte podle následujících kroků:
1. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Klávesnice.
2. Klepněte na záložku Jazyk a přidejte požadovaný jazyk, který potřebujete.
3. Pro vámi zvolený jazyk můžete zvolit nastavení rozložení kláves klepnutím
na tlačítko Vlastnosti
4. Přesvědčte se že máte zvolenu volbu Zapnout indikaci na Hlavním panelu.
Na Hlavním panelu je pak umístěna ikona, která vám umožňuje přepnout se
do jiného jazyku.

Systémové nástroje
[Sledování systému]
Aplikace, která vám umožňuje sledovat využití systémových prostředků,
podprocesů, využití procesoru atd.
[DriveSpace]
DriveSpace je nástroj, kterým můžete zapnout kompresi pevného nebo
pružného disku a vytvořit si tak více volného místa pro vaše soubory
[Zálohování]
Vtvářejte si záložní kopie vašich dat. Slouží k tomu aplikace Zálohování.
[Defragmentace Disku]
Pokud se vám zdá, že váš disk je pomalejší než je obvyklé spusťte aplikaci
Defragmentace disku
[Sledování sítě]
Aplikací Sledování sítě se můžete podívat kdo právě používá prostředky
na vašem počítači. Můžete zde vytvářet nová sdílení vašich složek,
nebo odpojit uživatele, který je k vašemu počítači právě připojen.
[ScanDisk]
Doporučujeme používat aplikaci ScanDisk, která prověří a opraví chyby
na vašem disku.

Ovládání oken
[Přepnutí mezi zobrazením v okně a na celé obrazovce programů MS DOS]
Stiskněte levý ALT+Enter.
[Uzavření následných oken]
Pokud máte nastaveno otevřít samostatné okno pro každou nově otevřenou
složku můžete všechny složky zavřít tak, že současně stisknete klávesu
Shift a klepnete na symbol pro zavření jednoho z otevřených oken (Symbol
X v pravém horním rohu okna)
[Uspořádání oken na obrazovce]
Klepněte pravým tlačítkem myši na volné místo Hlavního panelu a vyberte
jednu z nabídek:
- Na sebe
- Nad sebe vodorovně
- Nad sebe svisle
- Minimalizovat všechna okna
- Minimalizovat vše zpět

Rozmanité tipy a triky
[Informace o systému]
Jestliže chcete vytisknout informace o systému, poklepejte na ikonu Systém
v Ovládacích panelech a klepněte na kartu Správce zařízení. V seznamu
vyberte položku Počítač a klepněte na tlačítko Tisk.
[Zběžné zobrazení]
Pokud máte nainstalováno Zběžné zobrazení a pokud Zběžné zobrazení
umožňuje prohlížení daného formátu souboru, můžete si obsah souboru

tohoto formátu zobrazit tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem a
z nabídky vyberete příkaz Zběžně zobrazit.
Můžete také vytvořit propojení na program Notepad.exe (Poznámkový blok)
ve složce SendTo. Pak klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete
zobrazit. Z nabídky vyberte příkaz Odeslat a ve vedlejší nabídce klepněte
na položku Poznámkový blok.
[Diskové nástroje]
Klepněte pravým tlačítkem na některý disk a vyberte položku Vlastnosti.
Na kartě Nástroje můžete klepnutím na příslušné tlačítko zvolit diskové
nástroje na prověření disku (ScanDisk), zálohování disku (Backup) a
defragmentaci disku (Defrag).
[Převod programových skupin systému Windows 3.1]
Programové skupiny lze ze systému Windows 3.1 převádět dvěma způsoby:
1. Poklepejte na soubor s příponou .grp a tato skupina se automaticky
převede na složku Windows 95.
2. Spusťte program GRPCONV s parametrem /m a zobrazí se vám dialog,
ve kterém můžete vybrat skupinu pro převod.
[Otevřít čím]
Pokud chcete otevřít soubor jiným programem než tím, který mu byl již
přiřazen, podržte klávesu Shift a klepněte pravým tlačítkem na tento
soubor. V nabídce vyberte příkaz Otevřít čím a zvolte jiný program.
[Klávesové zkratky]
V systému Windows 95 můžete spustit program kdykoliv pomocí klávesové
zkratky, kterou přiřadíte jeho zástupci v nabídce Start nebo jejích
podsložkách.
[Rozlišení obrazovky]
Pokud chcete rychle měnit rozlišení obrazovky pro různé aplikace,
klepněte pravým tlačítkem na pracovní plochu, vyberte položku Vlastnosti
a klepněte na kartu Nastavení. Požadované rozlišení pak můžete vybrat
v oblasti Rozměry pracovní plochy.
[Kontextová nápověda]
V pravém horním rohu každé obrazovky se nachází tlačítko s otazníkem (?).
Klepněte na něj a pak klepněte na některou položku v dialogu. Objeví se
krátký popis této položky.
[Příkaz Hledat]
Pokud chcete najít soubor, poštovní zprávu nebo soubor v síti
The Microsoft Network, použijte příkaz Hledat v nabídce Start.
Výsledek hledání můžete uložit pomocí příkazu Uložit hledání
z nabídky Soubor.
[Prohlížeč rastrových obrázků]
Program Malování může být používán jako prohlížeč rastrových obrázků,
stačí pouze přetáhnout ikonu obrázku do okna programu Malování.
[Názvy souborů a přípony]
Následující názvy souborů jsou platné pro aplikace systému Windows 95:
12345678.ABC (název pro systém MS-DOS)
12345678.ABCDEF (bez omezení délky přípony)
123456789012345678901234567890123456789.ABC (dlouhý název souboru)
1234567890123456789012345678901234567890.ABCDEF (dlouhý název
souboru a přípony)
Toto je platný název souboru (dlouhý název s mezerami).
Pokud chcete vidět název souboru pro MS-DOS, který je přiřazen dlouhému
názvu, klepněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Vlastnosti.
[Trik vývojáře]
Pokud potřebujete restartovat hlavní panel (například pokud jste změnili
nastavení registrů), použijte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL a odstraňte

Windows Explorer. V dialogu Vypnout Windows zvolte Ne a v následujícím
dialogu klepněte na tlačítko Ukončit úkol. Hlavní panel bude odstraněn
a pak se restartuje.
[Vytvoření spouštěcí diskety]
Pokud chcete vytvořit spouštěcí disketu, poklepejte na ikonu Přidat nebo
ubrat programy v Ovládacích panelech a zvolte kartu Spouštěcí diskteta.
[Zrušení přesunu nebo přejmenování souboru]
Pokud jste zapomněli, kam jste soubor právě přesunuli, nebo jste soubor
náhodně přejmenovali, klepněte na příkaz Zpět z nabídky Úpravy (nebo
stiskněte ALT+Backspace).
[Obrazovka - vlastnosti]
Klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte položku Vlastnosti.
V dialogu můžete měnit pozadí, spořič obrazovky, vzhled nebo nastavení
video karty a monitoru. Pokud chcete změnit primární písmo obrazovky,
změňte písmo ikon na kartě Vzhled.
[Tipy pro používání hodin na hlavním panelu]
Podržte chvilku ukazatel myši nad hodinami a objeví se datum.
Poklepejte na hodiny na hlavním panelu a objeví se dialog se systémovým
časem, datumem a časovým pásmem.
Pokud chcete odstranit hodiny z hlavního panelu:
1. Klepněte pravým tlačítkem na hlavní panel a zvolte Vlastnosti.
2. Vyberte kartu Možnosti hlavního panelu a zrušte označení Zobrazit
hodiny (nebo stiskněte Z).
[Snadný přístup k systémovým vlastnostem]
Pokud chcete zobrazit systémové vlastnosti, klepněte pravým tlačítkem
na ikonu Tento počítač a vyberte Vlastnosti. Pokud máte klávesnici
Microsoft Natural Keyboard, stiskněte kombinaci kláves Win+Break.
Pokud chcete zobrazit vlastnosti sítě, klepněte pravým tlačítkem na
ikonu Okolní počítače a vyberte Vlastnosti.
[Použití kurzorových kláves místo myši]
Ukazatelem můžete pohybovat bez použití myši, jestliže si zapnete funkci
Myš klávesnicí. Poklepejte na ikonu Usnadnění v Ovládacích panelech,
vyberte kartu Myš a zaškrtněte Používat Myš klávesnicí.
[Snadný přístup na Ovládací panely]
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a zvolte Prozkoumat.
2. Vytvořte novou podsložku ve složce Start a nazvěte jí Ovládací panely
(nebo použijte kterýkoliv jiný název).
3. Otevřete původní složku Ovládací panely, vyberte všechny ikony a pravým
tlačítkem je přetáhněte do nové složky. Vytvoříte tak zástupce všech ikon
v Ovládacích panelech.
4. Všechny složky zavřete a klepněte na tlačítko Start. Pokud ukážete myší
na novou složku, uvidíte všechny ikony Ovládacích panelů.
[Posílání souborů pomocí příkazu Odeslat]
Do složky SendTo můžete přetáhnout libovolného zástupce. Zástupce může být
na tiskárnu, fax, síťový disk nebo aplikaci Windows. Složku SendTo můžete
najít tak, že v nabídce Start vyberete příkaz Spustit a v dialogu zadáte
SendTo. Pravým tlačítkem pak přetáhněte ikonu do této složky. Zástupce se
objeví v nabídce Odeslat. Složku nebo dokument můžete odeslat tak, že na
objekt klepnete pravým tlačítkem, vyberete příkaz Odeslat a klepnete na
cílovou položku.

