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ELŐSZÓ
A Windows 8 eredményes alkalmazásához hozzátartozik a felhasználói felület testre szabása is. Ekkor számítógépünkön olyan környezetet alakítunk ki, amelynek jobban támogatják testi adottságainkat, megfelelnek képességeinknek, melynek segítségével a gyakrabban használt programjainkat a könnyebb elérhetőség érdekében
az asztallapra helyezzük, olyan mappákat hozunk létre, amelyek a
legfontosabb dokumentumainkat tartalmazzák, illetve beállítjuk a
hálózaton elérhető és nyújtott szolgáltatásokat, nyomtatókat, a kapcsolódó felhasználók számára biztosított jogokat. Egyes beállításokat csak rendszergazdai jogokkal hajthatunk végre. Az ilyen beállításokat a Windows 8 – a Window 7-hez hasonlóan – az
ikonnal
jelzi. Ha nem rendszergazdaként jelentkeztünk be, akkor az ilyen
módosításokhoz meg kell adnunk a rendszergazdai jelszót.
Ezeket a jogokat az előző kötetekben ismertettük. Mint említettük,
minden, az adott gépet alkalmazó felhasználó saját környezetet alakíthat ki, amelyet az operációs rendszer a felhasználói profillapon
tárol. A felhasználói profil a felhasználó bejelentkezésekor a rendszer által betöltendő, a Windows 8 környezetet meghatározó profil.
Ennek része a Windows 8 környezetnek a felhasználó számára kialakított összes beállítása (programelemek, témák – azaz képernyőszínek, hangok, hátterek –, hálózati és nyomtatókapcsolatok,
egérbeállítások, ablakok mérete és helyzete stb.). A Windows 2000,
illetve későbbi kiszolgálóinak alkalmazása és központosított tartomány (domain) kialakítása esetén a profillapok segítségével bármely, a hálózaton elérhető számítógépen ugyanazt a profillapot
(felhasználói felületünket) használhatjuk. Ezt nevezik vándorló profilnak. A rendszergazda meghatározhat minden egyes felhasználó
számára olyan profillapot is, amelyet mások nem változtathatnak
meg. A felhasználói profilok a Vezérlőpult  Rendszer alkalmazásával másolhatók.
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A Windows 8 rendszer beállítási lehetőségeit erősen befolyásolja
a használt kiadási típus. A forgalmazott négy (Windows 8 RT, Windows 8, Windows 8 Pro, illetve Windows 8 Enterprise) verzió típusa
meghatározza az elérhető szolgáltatásokat és így hatással vannak a
lehetséges testre szabási módokra. Ha a könyvben valami eltérést
tapasztalnak a használt rendszer működésétől, akkor – nem kizárva, hogy mi hibáztunk – gyanakodni lehet, hogy a könyvben szereplő teljesebb leírás nem egészen érvényes az általunk használt
csökkentett képességű Windows 8 verzióra. Sajnos annyi az eltérés, hogy ezt a könyvben minden helyen nem említhetjük meg külön. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a Microsoft sem teszi.
Az elérhető súgó általában a legteljesebb, Enterprise verzióhoz tartozik, ezért az ott leírtak is sajnos, csak korlátozottan érvényesek a
kisebb funkcionalitású változatokra.
A könyv rengeteg illusztrációt tartalmaz. Lehet, hogy ez „illetlen”
dolog egy e-book esetében, ahol a fájlméret ezzel járó növekedése
megnehezíti a könyv terjesztését, forgalmazását, azaz nehézkessé
teszi a letöltést az internetről. A „túlillusztráltságra” azonban elfogadható magyarázatot ad, hogy amíg a Windows 8 magyar nyelvű
változata mellett elkészítjük az angol nyelvű változatot használók
számára szolgáló ismertetést, használható anyagot akartunk adni a
magyartól eltérő nyelvi változatok felhasználói kezébe is. A különféle lokalizált változatok képernyőképei ugyanis egymás ikertestvérei,
így a magyar nyelvű képernyők üzenetei hasznosan értelmezhetők
a más nyelvi változatok magyar nyelvű felhasználói számára is.
A könyv terjedelmének határt szab a megengedhető állományméret. Most a Windows 7 könyvsorozatunkhoz hasonlóan a fontosabb fejezeteket önálló kötetekben, több helyen kiegészítve jelentetjük meg. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy így a felhasználónak elegendő csak a számára érdekes állományokat letölteni. Az első kötetben a rendszer alapjaival és újdonságaival, a második kötetben a Windows 8 (8.1) rendszer alkalmazásához kapcsolódó legfontosabb és leggyakoribb parancsokkal, a jelen, harmadik
kötetben a rendszer testre szabásával foglalkozunk. A negyedik
kötetben a mappák, állományok és lemezek kezelésével, az ötödik
kötetben a hálózati kapcsolatokkal, diagnosztikával és hibaelhárítással, a hatodik kötetben az operációs rendszer kellékeivel foglalWindows 8
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kozunk. Ezeken kívül kiadtunk egy hetedik kötetet is, amely példák,
feladatok segítségével vezeti be az olvasót a Windows 8 használatába. E kötet címe: Windows 8, 100 leckében.
Bemutatunk egy olyan módszert is, amellyel a testre szabást
egyetlen intézőablakon keresztül valósíthatjuk meg, ahogyan egyesek mondják, teljhatalmat gyakorolva gépünk felett.
A kötet végén összefoglaljuk a Windows 8 operációs rendszer és
kellékeinek (szöveg és képszerkesztés, jegyzetelés, médialejátszás)
alkalmazásakor használható billentyűkombinációkat. Egyes parancsokat e billentyűkombinációk nélkül nem is lehet kiadni.
Az itt leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a
tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2015. március
Köszönettel

a szerző.
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A Start menü és utódja

Személyre szabás
A személyre szabással állítjuk be számítógépünket a nekünk legjobban tetsző, munkánkat legjobban támogató
módon úgy, hogy ez a többi felhasználót nem érinti. Ez
annyit jelent, hogy minden egyes felhasználó, aki jogosult egy adott
gép használatára, önállóan beállíthatja ezeket a tulajdonságokat,
amelyeket a Windows egymástól függetlenül és rejtve tárol. Így mások ezeket a beállításokat nem is láthatják.

A Start menü és utódja
A Start menü a Windows 95 óta a programok indításának
legfontosabb eszköze. Ugyanis ebben a menüben találjuk
meg a telepített programokat, valamint azokat az eszközöket, amelyekkel az ilyen alkalmazásokat, megkereshetjük, segítséget kérhetünk, vagy akár a parancssor (konzol) is itt érhető el. A Windows 7
alatt a Start menü alapállapotban a tálca bal szélén, a
Start
ikonnal, vagy a billentyűzet  Windows gombjával érhető el. A beállítások a felhasználói profil részét képezik és így minden egyes
felhasználó a saját géphasználati szokásainak, ízlésének megfelelő
Start menüt alakíthat ki, ami nem érinti az ugyanazon gépet használó többi felhasználó beállításait.
A Windows 8-ban megszűnt a Start menü. Ez sokakban rossz
érzéseket keltett, ezért a 8.1-es javító változatban a fejlesztők megpróbálták kiköszörülni a csorbát. Nem a régi Start menüt hozták
vissza, hanem egy olyan
Start gombot hoztak létre, amelyre a
bal egérgombbal kattintva a Kezdőképernyő, jobb egérgombbal kattintva a különféle beállításokra használható menü jeleníthető meg.
Maga a Start menü a Windows 8.1-ben sem szabható testre. A
Kezdőképernyőről viszont a korábbiaktól sokkal könnyebben elérhetjük alkalmazásainkat és most már – a 8.1-es verzió alatt – a testre szabás, fájlkezelés eszközei is könnyebben elérhetők (megjeWindows 8
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gyezzük, hogy néhány hetes, hónapos használat után ez amúgy
sem volt nagy gond – a kezdeti ellenállást valószínűleg a megszokott korábbiaktól gyökeresen eltérő operációs rendszer felhasználói
felülete okozta).

A Start gomb áthelyezése
A
Start gomb a tálcával együtt mozgatható, ha A tálca zárolása
kapcsolót kikapcsoltuk a tálca helyi menüjében. Ez esetben a tálca
ikont nem tartalmazó, üres részén megfogva a képernyő bármely
szélére húzható, ahol az a bal egérgomb felengedésével rögzül. A
véletlen áthelyezéstől óv meg A tálca zárolása kapcsoló ismételt
bekapcsolása.

A Futtatás parancs megjelenítése
A Windows 8.1 Start gombjának menüjében a Futtatás parancs is
megjelent. Ezt úgy érhetjük el, hogy a jobb egérgombbal a
Start
gombra kattintunk, utána a bal egérgombbal kattintva adjuk ki a Futtatás parancsot (lásd az ábrát). A +R (újabb billentyűzeteken
+R) billentyűkombináció is a Futtatás ablakot nyitja meg.

A Start gomb menüje
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