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Amint azt márciusi beszámolómban is előre
jeleztem, májusban ismét ezt a témát tűztük
napirendre. Mivel a vendégek közül heten nem
vettek részt az előző programon, ezért egy
vázlatos ismétlésre is sor került néhány téma
kiragadásával. E cikkben folytatom a témakör
taglalását néhány fontosnak vélt gondolattal.

A beállítások testreszabása
Az előadás során megnéztük, hogyan lehet a
Start menüből kedvenc alkalmazásaink ikonját a
kezdőlapra vagy a tálcára rögzíteni, és hogyan
tudjuk ezeket az ún. csempéket csoportosítani,
átrendezni. Átismételtük azt a háromféle módot
is, amelyek segítségével előkereshetjük az egyes
programokat a Start menüből. Vannak persze a
számítógép személyre szabásának régebbről jól
ismert módjai is, így például az asztal hátterének
módosítása, a színek, a kurzor és egyes ikonok
megváltoztatása.
Felhívtam a figyelmet egy praktikus újdonságra.
Gyakran
használt
mappáinkat,
dokumentumainkat rögzíteni tudjuk a
mappalista tetején az ún. Gyors elérésben. Így
rövidebb idő alatt elővehetjük, amikor
szükséges.

Tudnunk kell, hogy az ajánlott frissítési
lehetőség nem jelenti azt, hogy a Microsoft most
már ingyen adná bármelyik operációs rendszerét.
Ez az upgrade csak azok számára díjtalan
(korlátozott ideig), akik egyszer már fizettek a
Microsoft
valamely
korábbi
operációs
rendszeréért. Az illegális szoftvert használók
számára nincs frissítési ajánlat. De a jogtiszta
szoftvert használók közül is csak a Win.7, 8 és
8.1 rendszerek használói számára kínálták fel a
Win.10-et − az XP és a Vista használói kör
kimaradt. Nekik viszont volt már upgrade-re
módjuk 2014-ben, amikor Win.8-ra válthattak
(egy éven át), ha számítógépeik műszaki
paraméterei ezt lehetővé tették.1 Aki minden
feltételnek megfelel, annak a gépére is csak
akkor települhet le a frissítési segédprogram, ha
be van kapcsolva a frissítések automatikus
letöltődése. Egyébként egy évig tart az ingyenes
akció időszaka, amely rövidesen, 2016.
júliusában lezárul.
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Részletesen írtam erről: Az XP és az Office 2003
közelgő alkonya, Kemlib 2014. 1. sz. p. 28-30.

Újdonság még a Feladatnézet és a
Műveletközpont. Folyamatosan jelen
vannak a tálca bal és jobb oldalán.
Előbbi az éppen futó összes alkalmazást
mutatja
miniatűr
állapotban,
ahonnan
elővehetjük vagy bezárhatjuk azokat. A
Feladatnézet gomb még további asztalok
létrehozását, párhuzamos alkalmazásukat is
lehetővé teszi. Számomra ez fölöslegesnek tűnik,
ráadásul zavart okozhat, hogy mit hová
mentettünk el.
A

Műveletközpont egyrészt tartalmazza a
legfontosabb
beállítások
beés
kikapcsolásának
gombját
(WIFI,
virtuális
magánhálózat,
Bluetooth,
fényerőbeállítás,
stb.),
másrészt
rendszerüzeneteket továbbít a felhasználó felé.
Utóbbi esetben kifehéredik az ikon.
Módosult eszköztárak
Fülekkel, legördülő, valamint jobb klikk nyomán
megjelenő helyi menükkel a Windows 10-ben is
találkozhatunk, de itt leginkább a képernyőn
vízszintesen megjelenő, ún. alkalmazás szalagok
a jellemzőek. Ezek ikonjaira kattintva feltárul
függőleges oszlopokban a műveletek kínálata.
Ezeket jól illusztrálja a Képek applikáció,
amelynek szerepe nem tévesztendő össze a

Képek mappával! A Képek alkalmazás egy
képkezelő és -szerkesztő szoftver, amely egy
fotó kiválasztását követően, a ceruza ikonra
kattintás után tárja elénk a kép módosításának,
javításának eszköztárát.

E Kiefer Béla által készített pécsi fotó mellett jól látható
a művelet ikonok jellemző, új megjelenési módja.

Gyakran használt új jelzések még sokféle
applikációnál és a Start menünél a három
rövid,
párhuzamos
vonal,
amely
visszalépést jelent a teljes listához.
Elrejtett műveletek előhívására szolgál a
három pont.
A képernyő mozgatása, változtatása, új
egérműveletek
Az egérrel történő bal és jobb egeres kattintás,
valamint a görgő használata továbbra is
változatlanul alkalmazható. Amikor koppintásra
vonatkozó
felhívást
olvasunk,
olyankor
érintőképernyős eszközzel van dolgunk. A
koppintás dupla érintést jelent, és egyenértékű a
dupla kattintással. Bár nem Windows 10-es
specialitás, de érdemes megjegyezni, hogy az
ilyen többfunkciós számítógépeknél érintéssel és
húzással is tudjuk a képernyő tartalmát
mozgatni, nagyítani és kicsinyíteni. A méret
változtatása pedig a képernyő összemaszatolása
helyett érintős egereken is lehetséges, ha
ujjunkat az egérpadon a téglalap átlóinak
irányában szét- vagy összehúzzuk. Van új
mozdulat is, például a rázás. Amikor több
alkalmazás vagy fájl is meg van nyitva (nem
teljes méretben), ilyenkor gyorsan kiemelhetjük
azt, amire leginkább szükségünk van. Bal egérrel
„megfogjuk” a kiválasztott alkalmazást / fájlt a
címkéjénél, és finoman föl-le mozgatva a
kiválasztott ablak teljes méretre vált, a többi

pedig automatikusan lekerül a tálcára. A szélre
húzás szintén több ablak megnyitása után,
közepes ablakméretnél alkalmazható. Hasznos
művelet, ha párhuzamosan több programmal is
dolgozunk, vagy folyamatosan figyelemmel
kellene kísérni egy fájl tartalmának változását.
Ilyenkor megfogjuk az adott programablakot a
címkéjénél, és kihúzzuk a képernyő szélére.
Ekkor ez az ablak elfoglalja a fél képernyőt, a
másik felén pedig vagy a második program
ablaka lesz látható, vagy az összes megnyitott
alkalmazás miniatűrje. Ezek párhuzamos
munkavégzésre mind használhatók, de persze
érdemes kettőre csökkenteni őket a jobb
láthatóság érdekében.
Alkalmazások (applikációk), szoftverek
A Windows 7 használóinak meglepő lehet, hogy
nincs annyi szoftver előtelepítve, ha olyan
újonnan vásárolt számítógépre tesznek szert,
amelyeken Windows 8.1 vagy 10 fut. Így például
a játékok is hiányoznak. Ennek
alapvető oka, hogy a Microsoft a
felhasználók döntésére bízza, hogy
letöltsék azokat az alkalmazásokat, amelyekre
szükségük van. A Windows Áruház ingyenes és
fizetős applikációkat egyaránt tartalmaz. Vannak
olyan hibrid megoldások is, ahol az app letöltése
bár ingyenes, de felhívják a figyelmünket, hogy
vásárlásra kérhetnek bennünket az alkalmazás
használata során.

A TripAdvisor az utazások szervezését teszi könnyebbé
külföldi és belföldi vonatkozásban egyaránt. A regisztrált
tagok értékeléseket, képeket is közzétehetnek, amely
alapján rangsorolják az éttermeket, szállodákat.
Választhatunk kategóriák szerint is úticélokat.

Az áruházban tett látogatások során érdemes
kipróbálni a kategóriák szerinti nézelődést, vagy
fogalom szerinti keresést végezni, ugyanis a

kiemelt
helyen
hirdetett
alkalmazások
célközönsége a fiatalság. Később, néhány
letöltés után már személyünkre szabott kínálattal
is találkozhatunk.
E letöltésektől függetlenül a Windows 10-zel
eleve kapunk bizonyos alkalmazásokat időjárás
zenelejátszásra,
filmnézésre,
előrejelzésre,
képszerkesztésre,
hangfelvétel
készítésére,
útvonaltervezésre és utazásra, és még további
hasznos funkciókra. A videók megtekintéséhez a
Filmek + TV app mellett a már ismert Windows
Media Player is rendelkezésre áll, de lehetnek
olyan régebbi filmjeink, amelyek olyan
kódolással készültek, hogy nem tudjuk ezekkel
lejátszani. A VLC Media Player rendkívül
sokféle video codecet tartalmaz; ezt telepítve
biztosan minden videónk - filmünk lejátszható
lesz Windows 10-nél is.

A Térképek app használatához célszerű bekapcsolni a
GPS-t a számítógépen / tableten / telefonon. Nemcsak
gyalogos és autós útvonaltervezésre alkalmas.
Települések 3D-ben menüje segítségével barangolhatunk
virtuálisan a világban.

A Microsoft rendszereit használó okostelefonok,
tabletek talajdonosainak érdemes tudni azt is,
hogy bár az applikációk fejlesztői leggyakrabban
Androidra és iOS-ra írják alkalmazásaikat, de ez
nem jelenti azt minden esetben, hogy a Microsoft
felhasználói ki lennének zárva az adott app
használatból. Gyakran ugyanis létezik az
alkalmazásnak honlapváltozata is (hiszen az volt
előbb). Ezt pedig a böngészőn keresztül is tudjuk
használni,
és
az
oldalt
a
telefon
kezdőképernyőjére
is
elmenthetjük
parancsikonnak.
Eltérő verziók
Új eszköz vásárlása előtt legyünk tisztában azzal,
hogy Windows 10 operációs rendszer nemcsak
egyféle van, és nagy különbség mutatkozik
közöttük funkcionalitás tekintetében. A csalódás
elkerülése érdekében célszerű előbb alaposan
tájékozódni,
mire
számíthatunk.
Az
okostelefonokon és tableteken futó Windows 10
Mobile nem teljes értékű a PC-s verzióval
összevetve. Mindkét platformon vannak olyan
szoftverek ill. applikációk, amelyek nem
futtathatók a másikon. De a számítógépekre
kifejlesztett Win.10 Home és Professional verzió
között is jelentős az eltérés használhatóság
tekintetében. Található még nagyvállalatoknak
kifejlesztett változat is Enterprise néven, és egy,
az oktatás szereplőinek szánt Education verzió is
más-más jellemzőkkel.

