OPERAČNÍ SYSTÉMY

Microsoft Windows 8

WINDOWS 8
NA OBZORU
Současná Windows 7 jsou nejlépe
prodávaným operačním systémem
v historii. Na jejich úspěch mají navázat
nová Windows 8. Na trhu by se nový
systém mohl objevit už v příštím roce.
ejzřetelnější
novinkou
Windows 8 je uživatelské
rozhraní Metro, optimalizované pro zařízení s dotykovým displejem. Kurzor
myši bude nahrazen prsty uživatele. Primárně Metro najde uplatnění
v tabletech, ale lze očekávat, že díky
němu nastane rozmach dotykových
displejů třeba i u přenosných a stolních počítačů. Pro rozhraní Metro
budou tvořeny i nové programy. Myš
a klávesnici však nevyhazujte. K dispozici bude i prostředí Aero, známé
z předešlých systémů. Nadále tedy
bude možné spouštět programy neoptimalizované pro dotykové ovládání. Uživatel si však bude moci při
práci vybrat to prostředí, které mu
momentálně více vyhovuje.
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY
Průzkumník v novém hávu:
Microsoft říká, že dosud má zhruba 200 funkcí, ale že uživatelé používají jen jejich zlomek. To má změnit nová podoba, využívající koncept

Ribbon s pásy karet, který důvěrně znají uživatelé Ofﬁce 2007 nebo
Ofﬁce 2010. Průzkumník dále nabídne podporu pro virtuální mechaniku a také inteligentnější kopírování
souborů a rychlejší vyhledávání.
Obnova továrního nastavení: Tuto
volbu známe z nejrůznější elektroniky.
Je vítaným řešením problémů, na které se nám nechce hledat účinný lék.
Windows 8 tuto funkci též nabídnou.
Chytřejší zálohování: Windows 8
budou lépe zachytávat změny v souborech a umožní kdykoliv obnovit jejich dřívější verzi (a odvolat tak nežádoucí změny). K zálohování bude
možné využít i internetové úložiště.
Hybridní start: Jedná se o kombinaci probouzení počítače z hibernace a klasického, studeného startu. Jeho hlavní přínos je v rychlosti
nabíhání systému, která se s hybridním startem citelně zlepší.
Efektivnější využití paměti:
Windows 8 budou mít totožné hardwarové nároky jako Windows 7.
Přechod na Windows 8 tedy nebude

Windows 8
VÝROBCE: Microsoft Corporation
INFO: http://windows.microsoft.

NOVÉ ROZHRANÍ
Metro oceníte
zejména na
dotykovém
displeji.

com/cs-CZ/windows-8/preview
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vyžadovat investici do nového hardwaru. Dobře poslouží i ten starší,
z něhož Windows 8 díky efektivnější prácí s operační pamětí vyždímají
lepší výkon než současná Windows 7.
Podpora nového hardwaru: Nový
systém bude možné používat i na zařízeních, která nejsou kompatibilní
s klasickým PC. Kromě tradiční PC architektury budou Windows 8 podporovat i architekturu ARM. Dočkáme
se tak zejména nové generace přenosných zařízení. Windows 8 však
nabídnou novinky i uživatelům PC:
Za pozornost stojí třeba nativní podpora pro USB 3.0. ■ JIŘÍ MACICH ml.

UPOZORNĚNÍ
Článek je
založen na
předběžných
informacích
a na zkušenostech z rané
testovací verze. Informace
z tohoto článku
berte s rezervou, popisované funkce
mohou být
ještě přepracovány, případně
i vypuštěny.
Windows 8 je
zatím neoﬁciální název.

info
INTERNETOVÉ ÚLOŽIŠTĚ



Uživatelé Windows 8 budou mít po ruce
internetové úložiště pro své soubory.
Bude možné je tak jednodušeji sdílet,
přenášet i zálohovat. Různé služby to nabízí
už nyní, ovšem Windows 8 poskytnou zřejmě
podstatně více prostoru zdarma (možná
až 50 GB) a lepší spolupráci s relevantními
součástmi systému.

www.ppk.cz

PORTÁL S APLIKACEMI



Po vzoru mobilních systémů
budou mít Windows 8
také svůj speciální obchod
s aplikacemi, kde uživatel sežene
bezplatné i placené programy.
Tento obchod (či portál) nabídne
jak nové aplikace pro prostředí
Metro, tak klasické programy.

ÚČINNĚJŠÍ OCHRANA



Windows Defender z Windows 8 jako by
z oka vypadl oblíbenému antiviru Microsoft
Security Essentials. Windows Defender bude
nově chránit počítač před veškerými typy
záškodnických programů. Zvláštní pozornost
věnuje ochraně před hrozbami šířícími se přes
ﬂash disk, které v posledních letech nadělaly už
hodně paseky.
24/2011 počítač pro každého
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