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Podrêcznik przydatny ka¿demu u¿ytkownikowi systemu Windows
• Zasady edycji rejestru
• Modyfikowanie dzia³ania systemu
Rejestr Windows XP to baza danych, w której zapisane s¹ parametry dzia³ania systemu,
informacje o sprzêcie, zainstalowanym oprogramowaniu oraz u¿ytkownikach komputera.
Po raz pierwszy pojawi³ siê w systemach Windows z rodziny 9x, zastêpuj¹c pliki .ini,
autoexec.bat i config.sys. Koncepcja przechowywania wszystkich danych o systemie
operacyjnym w jednym miejscu, pomimo i¿ wydaje siê doskona³a, nie jest niestety
pozbawiona wad — rejestr jest bardzo podatny na uszkodzenia, b³êdne wpisy
i nieumiejêtne modyfikacje. Jednak odpowiednio przeprowadzona edycja rejestru jest
sposobem na poprawienie wydajnoœci systemu operacyjnego i dostosowanie jego
dzia³ania do potrzeb u¿ytkownika.
Dziêki wiadomoœciom z ksi¹¿ki „Rejestr Windows XP. Praktyczne przyk³ady”
zmodyfikujesz rejestr w poprawny sposób. Dowiesz siê, jak jest skonstruowany i gdzie
szukaæ odpowiednich wpisów. Nauczysz siê tworzyæ jego kopiê zapasow¹. Przeczytasz
tak¿e o tym, jak zastêpowaæ uszkodzone fragmenty rejestru czêœciami kopii zapasowej.
Poznasz sposoby zmiany wygl¹du pulpitu, personalizowania systemu, podnoszenia jego
bezpieczeñstwa i optymalizowania wydajnoœci za pomoc¹ odpowiednich modyfikacji
pliku rejestru.
• Zadania rejestru
• Metody edycji rejestru
• Struktura pliku rejestru
• Ochrona rejestru i wykonywanie kopii zapasowych
• Personalizacja pulpitu
• Blokowanie dostêpu do napêdów
• Podnoszenie bezpieczeñstwa systemu
• Poprawa stabilnoœci systemu Windows
• Przeszukiwanie kluczy
W wielu przypadkach rejestr mo¿e byæ najlepszym narzêdziem do poprawy dzia³ania
systemu. Poznaj mo¿liwoœci, jakie Ci oferuje.
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Rozdział 2.

Liczba opcji systemu Windows XP, które można ustawić za pośrednictwem rejestru,
jest olbrzymia. Omówienie roli każdego klucza w jednej drukowanej książce spowodowałoby, że książki nie można byłoby... unieść. Konieczne było dokonanie ostrej
selekcji tematów. Zakres zmian w systemie, wprowadzanych za pośrednictwem modyfikacji rejestru, ograniczyłem do pięciu obszarów:
t kolory — modyfikacje kolorów przycisków, podświetleń itp.,
t personalizacja — dostosowanie systemu do własnych upodobań,
t bezpieczeństwo — utrudnienie dostępu do danych, które komputer gromadzi

podczas pracy użytkownika,
t stabilność — poprawa stabilności i wydajności systemu,
t ukrywanie ikon i okien — ograniczanie możliwości konfigurowania systemu

przez ukrywanie jego elementów.
Tematy zostały uporządkowane w kolejności od najprostszych do najtrudniejszych. Zmiana koloru klawiszy jest łatwa do stwierdzenia i mało groźna dla systemu. Zablokowanie możliwości edycji rejestru jest trudniejsze do jednoznacznego stwierdzenia, a może
zablokować możliwość cofnięcia zmian.
W rozdziale pierwszym zostało podane minimum wiedzy, które powinno wystarczyć
do pracy z rejestrem. W tej części książki znajdziesz gotowe pliki *.reg, które pozwolą
ma modyfikowanie rejestru.
Nie musisz wpisywać plików *.reg. Możesz je wszystkie ściągnąć z ftp wydawnictwa Helion. Dokładny adres archiwum z plikami znajdziesz na stronie z informacją
o tej książce.
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2.1. Cudowne pliki *.reg
Tam, gdzie było to możliwe, podawałem sposób wprowadzenia zmiany w systemie z wykorzystaniem zestawu plików *.reg. Pierwszy z nich umożliwia wprowadzenie zmiany.
Drugi przywraca ustawienia domyślne. W pozostałych, na szczęście nielicznych, przypadkach podawałem sposób modyfikacji rejestru.

Dlaczego korzystanie z plików *.reg jest wygodne?
Ręczna edycja rejestru jest żmudna (rysunek 2.1). Jeżeli nie znamy dokładnie nazwy
szukanego ciągu, odnalezienie go jest czasochłonne. Gdy już znajdziemy właściwe miejsce w rejestrze, łatwo o popełnienie błędu podczas wpisywania wartości. Wystarczy
pominąć znak lub zamienić dwa znaki miejscami i wpis będzie błędny.

Rysunek 2.1. Ręczna edycja rejestru jest żmudna

Pliki *.reg mogą zawierać gotowe ustawienia. Uruchomienie pliku *.reg spowoduje, że:
t jeżeli wpis nie istnieje w rejestrze — zostanie dodany,
t jeżeli wpis istnieje, lecz ma inną wartość — zostanie ona nadpisana.

Dla pliku *.reg można utworzyć plik, którego uruchomienie spowoduje cofnięcie zmian
wprowadzonych przez pierwszy plik.
Dlatego korzystanie z plików jest tak wygodne.

Rozdział 2. ¨ Nieco praktyki
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Jak utworzyć plik *.reg?
Pliki *.reg można tworzyć na wiele sposobów. Najczęściej spotykane są dwa:
t eksportowanie klucza rejestru (rysunek 2.2),

Rysunek 2.2. Polecenie Eksportuj znajduje się w menu podręcznym
t wpisywanie sekwencji znaków w Notatniku i zapisywanie jej do pliku.

W pierwszym przypadku wykonywana jest kopia istniejącego, sprawdzonego klucza
rejestru.
W drugim przypadku dane wpisywane są z klawiatury. Przed rozpoczęciem stosowania pliku na komputerach przeznaczonych do pracy należy go przetestować na komputerze doświadczalnym.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć obie metody. Po wyeksportowaniu klucza
z rejestru do pliku można przeglądać i edytować go w Notatniku (rysunek 2.3). Każda
ingerencja w zawartość pliku *.reg implikuje konieczność jego przetestowania.
Rysunek 2.3.
Plik *.reg otworzony
w Notatniku

Eksportowanie rejestru i jego gałęzi, edytowanie plików *.reg zostało opisane w rozdziale pierwszym.
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Aby utworzyć plik *.reg w Notatniku:
1. Otwórz Notatnik.
2. Wpisz klucze i wartości.
3. Wybierz napęd i folder docelowy.
4. Wybierz polecenia Plik/Zapisz jako.
5. Z listy Zapisz jako typ wybierz Wszystkie pliki.
6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku z rozszerzeniem reg.
7. Kliknij przycisk Zapisz (rysunek 2.4).
Rysunek 2.4.
Plik edytowany
w Notatniku
można zapisać
w formacie *.reg

Co powinien zawierać plik *.reg?
Hm... właściwie o tym, co powinny zawierać pliki *.reg, będzie mowa w dalszej części
książki. Nie można całej wiedzy zawrzeć w jednym punkcie. Od czegoś jednak trzeba
zacząć.
Plik *.reg może mieć postać:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options]
"PROGRAMDIR"="D:\\Aplikacje\\Microsoft Office\\Office\\"
"AutoGrammar"=dword:00000000
"FirstRun"=dword:00000000
"AUTOSAVE-PATH"=hex("A:TTS00S-aS00S5cS00STTS00S0,S00S0eS00S05S00S5cS00S00S00
"DOC-PATH"=hex("A:TTS00S-aS00S5cS00STTS00S0,S00S0eS00S05S00S5cS00S00S00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options\OutlookEditor]
@=""

Rozdział 2. ¨ Nieco praktyki
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Co oznaczają te linie? Już wyjaśniam.
W pierwszej linii znajduje się nazwa edytora (Windows Registry Editor Version 5.00).
W trzeciej linijce podana została ścieżka dostępu do ścieżki dostępu do elementu
([HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\O[tionsC).
W następnych liniach zapisane są kolejne nazwy i wartości elementów.
W czwartej linii znajdują się wartości ciągu ("PROGRAMDIR"="D:\\A[likacje\\Microsoft

Office\\Office\\").

W liniach "AutoGrammar"=dword:00000000 i "FirstRun"=dword:00000000 zapisana jest wartość dword. Zawsze znajduje się w niej siedem zer. Ósma cyfra jest zerem albo jedynką.
W liniach "AUTOSAVETPATH"=PeTH"=:ee(00(4a(00(5c(00(ee(00(44(00(4e(00(45(00(5c(00(
00(00 oraz "DOCTPATH"=PeTH"=:ee(00(4a(00(5c(00(ee(00(44(00(4e(00(45(00(5c(00(00(
00 zapisana jest wartość binarna.
W jednym pliku *.reg może znajdować się kilka ścieżek dostępu do różnych elementów.
W omawianym pliku znajduje się ścieżka ([HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Office\9.0\Word\O[tions\OutlookEditorC @="").
Znak @ oznacza wartość domyślną.
Na końcu pliku *.reg musi znajdować się linia pusta. W przeciwnym razie zapisane
w nim polecenia są ignorowane.

Pierwszy kontakt z plikiem *.reg mamy już za sobą. Wyeksportuj z rejestru kilka plików *.reg. Zapoznaj się z ich zawartością. Zwróć uwagę na ich różnorodność.

Co warto zapamiętać?
t Aby otworzyć pliki *.reg w Notatniku, kliknij go prawym przyciskiem myszy

i z podręcznego menu wybierz Edytuj (rysunek 2.5).
Rysunek 2.5.
Polecenie edycji pliku
*.reg znajduje się
w menu podręcznym

t Dwukrotnie kliknięcie pliku *.reg spowoduje wprowadzenie zapisanej w nim

zmiany w rejestrze (rysunek 2.6 i 2.7).
t Aby zmiany wprowadzone w rejestrze zostały uwzględnione, konieczne jest

ponowne zalogowanie.
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Rysunek 2.6.
Wprowadzenie zmiany
do rejestru wymaga
potwierdzenia

Rysunek 2.7.
Komunikat
o wprowadzeniu
zmiany w rejestrze

2.2. Kolory
Kolory okien, pasków, przycisków itd. można zmienić bez bezpośredniej modyfikacji
rejestru. Wystarczy:
1. Kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy.
2. Z podręcznego menu wybrać polecenie Właściwości (rysunek 2.8).
Rysunek 2.8.
Menu wyświetlane
po kliknięciu pulpitu
prawym przyciskiem
myszy

3. Wyświetlone zostało okno Właściwości: Ekran. Kliknij kartę Wygląd, a następnie

przycisk Zaawansowane (rysunek 2.9).
4. Po wyświetleniu okna Wygląd zaawansowany rozwiń listę elementów i wybierz

z niej ten, którego kolor chcesz zmienić (rysunek 2.10).
5. Rozwiń paletę widoczną w prawym dolnym rogu okna Wygląd zaawansowany.

Wybierz z niej kolor.
6. Kliknij przycisk OK.

Opisana metoda wymaga wybierania wielu poleceń. Jest czasochłonna. Aby skonfigurować wiele komputerów lub mieć zagwarantowaną identyczność ustawień, po każdym wykonaniu konfiguracji należy skorzystać z plików *.reg.

Jak zmieniać kolor podświetlenia przycisków?
Kolor podświetlenia przycisków zależny jest od wartości klucza HKCU\Control Panel\
Colors.

