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Microsoft Windows Mojave

 
2008.09.04. | Kicsomagoltuk, és…

Becsapott minket a Microsoft, de jó lecke volt.Becsapott minket a Microsoft, de jó lecke volt.Becsapott minket a Microsoft, de jó lecke volt.Becsapott minket a Microsoft, de jó lecke volt.

Az elmúlt hónapban sokat hallottunk, olvastunk a Microsoft Mojave Experiment kísérletérõl hírekben,
blogokban vagy kollégákkal való beszélgetések során. A kísérlet így mindenképp eredményes volt: beszélünk
a Windows Vistáról.Windows Vistáról.Windows Vistáról.Windows Vistáról. De másképp beszélünk-e róla?
 
 
 
A kísérlet céljaA kísérlet céljaA kísérlet céljaA kísérlet célja
 
 

 
A Mojave kísérlet célja: Mit gondolnak az emberek a Windows Vistáról, ha nem tudják, hogy aMit gondolnak az emberek a Windows Vistáról, ha nem tudják, hogy aMit gondolnak az emberek a Windows Vistáról, ha nem tudják, hogy aMit gondolnak az emberek a Windows Vistáról, ha nem tudják, hogy a
Vistát látják?Vistát látják?Vistát látják?Vistát látják? Másfél évvel a Windows Vista megjelentetése után a Microsoftnál úgy tapasztalták, hogy
azok a potenciális vásárlók, akik még nem tértek át az új operációs rendszerre, gyakran innen-onnan
felkapott tévhitek miatt nem próbálták ki még a Windows Vistát.
 
Az elõítéletek miatt ki kellett találni valamit, hogy ne befolyásolják a kísérlet eredményét. Így született meg
az új operációs rendszer, a Windows MojaveWindows MojaveWindows MojaveWindows Mojave, ami egy Windows Vista, csak nem annak hívjuk.
 
Eloszlatni a tévhiteketEloszlatni a tévhiteketEloszlatni a tévhiteketEloszlatni a tévhiteket
 
Igaz, ami igaz, sok olyan beszélgetés zajlik, amiben valaki azt részletezi, miért nem szereti a Windows
Vistát. Ezután kiderül, hogy õ maga sosem próbálta még ki, kiderül, hogy õ maga sosem próbálta még ki, kiderül, hogy õ maga sosem próbálta még ki, kiderül, hogy õ maga sosem próbálta még ki, csak valakitõl halotta, hogy így megy úgy.
 
Nemrég olvashattunk egy tesztet, ahol a jelentkezõk felének placebót a másik felének valódi
fájdalomcsillapítót adtak. Érdekes az volt, hogy a placebósok kevesebbet panaszkodtak, mint azok, akik
gyógyszert kaptak. Lássuk be, mi fogyasztók, a nagy fogyasztói társadalom öntudatos tagjai, nagyon isnagyon isnagyon isnagyon is
manipulálhatók vagyunk.manipulálhatók vagyunk.manipulálhatók vagyunk.manipulálhatók vagyunk.
 

 
Vannak olyanok is, akik kipróbálták, de olyan hardveren, ami nem felel meg a kipróbálták, de olyan hardveren, ami nem felel meg a kipróbálták, de olyan hardveren, ami nem felel meg a kipróbálták, de olyan hardveren, ami nem felel meg a Windows Vista
rendszerkövetelményeinek. Nem várhatjuk el semmilyen programtól, hogy az, az összes létezõ hardverrel
együtt tudjon mûködni. Olyannal, amit hat éve gyártottak, és olyannal is, amit jövõre fognak gyártani. A
Microsoft az összes jelentõs hardver gyártóval együttmûködik és a Vista kompatibilitási tesztek is
folyamatosan folynak.
 
A Windows Vista egy operációs rendszer: kezeli a hardver elemeket és programokat futtat. A hardvereket
kezelõ driver-eket és a szoftvereket külsõ cégek írják. Ha hibásan fut egy szoftver és problémát az operációs
rendszer jelzi, akkor is a rendszert szidjuk. Igazságos ez?
 
Mit hiszünk?Mit hiszünk?Mit hiszünk?Mit hiszünk?
 
A kísérlethez kiválasztottak 140 résztvevõt és videóra rögzítették, mi a véleményük a Windows Vistáról. A
kiválasztottak (célpiac) közös jellemzõje, hogy ezelõtt még nem használták a Windows Vistát, csak halottak
róla, és ez alapján úgy gondolták, hogy nem is fogják használni. 84 százalékuk Windows XP felhasználó, 14
százalékuk egyéb Windows-t használ. 22 százalékuk valamilyen Mac-en dolgozik, õk és 1 százaléknyi Linux
rajongó érkezett az „ellentáborból”. (Ha nem ugrana be, a következõ képen egy alma van)
 

 

 

 

 

 

 

 OKOKOKOK   Részletes Keresés
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Az elõzetes felmérés alapján a Windows Vista „tetszés-indexe” a lehetséges 10 pontból (tízes volt a legjobb
és egyes volt a legrosszabb adható pontszám) átlagosan 4,4 pont lett.
 
Százhúsz videós vélemény felkerült a Mojave honlapra.
 
Mit mutattak be?Mit mutattak be?Mit mutattak be?Mit mutattak be?
 
A résztvevõk úgy tudták, hogy a Microsoft eddig titkolt új operációs rendszerét fogják bemutatni nekik. A
rendszer neve Windows Mojaverendszer neve Windows Mojaverendszer neve Windows Mojaverendszer neve Windows Mojave, és a megjelenése elõtt velük szeretnék lemérni, hogy milyen reakciókat
kelt majd a felhasználókban.
 
A teszthez két, több, mint egyéves HP Pavilion DV 2000 notebookot használtak, 2,2 GHz-zes Intel Core 2
Duo processzorral és 2 GB memóriával, valamint GeForce 8600 grafikus chippel. A Windows Vista
Ultimate-tel mindenkinek egyénileg tartottak egy tízperces bemutatót a Windows Vista Mojave
újdonságairól.
 

 
Biztonság.Biztonság.Biztonság.Biztonság. Az új operációs rendszer sokat fejlõdött a biztonság terén. Része lett az Internet Explorer
7-tel együttmûködõ Windows Defender, ami védelmet nyújt a spyware-k ellen. Az XP-ben már megismert
Windows Firewall is okosabbá vált, jobban paraméterezhetõ.
 
A gyerekeinkre akkor is vigyázhatunk, ha nem vagyunk velük. Meghatározhatjuk melyik nap, és mettõl-
meddig használhatják a számítógépet, melyik programot használhatják és melyiket nem, internetezhetne-e
vagy sem, és elrejthetjük a nem nekik való weboldalakat is. A Parental Controls-zal ellenõrizhetjük, hogy
mit is csináltak a géppel, amikor nem láttuk.
 
Kompatibilitás.Kompatibilitás.Kompatibilitás.Kompatibilitás. Bemutatták, hogy milyen egyszerû csatlakoztatni egy USB kamerát. Elmondták, hogy
hányféle szoftverrel és hardverrel használhatjuk az új OS-t.
 
A leglátványosabb a 3D Windows Aero felület, amit a Vistából legelõször megismertünk, illetve annak
Windows Flip 3D funkciója. Megfelelõ grafikus kártyával egy 3D virtuális térben jeleníthetjük meg az
ablakokat. Az Aero ennél többet is tartalmaz: a tálcán levõ programok élõ képét láthatjuk anélkül, hogy
átváltanánk rá. Támogatja a nagyfelbontású monitorokat 144 dpi felbontással. Finomabban animálja az
ablakokat kicsinyítés-nagyítás közben.
 
A fájlokhoz kapcsolt PreviewPreviewPreviewPreview funkcióval a dokumentum, videó vagy fotó miniatûr képét is megnézhetjük a
fájl megnyitása nélkül, ez nagyban segíti a fájlok közötti keresgélést.
 
A kibõvített keresésA kibõvített keresésA kibõvített keresésA kibõvített keresés, az Instant Search egyesíti az összes keresési funkciót. Egy mezõben megadott
szóval kereshetünk a neten, a fájlok között vagy a Start Menüben, megtalálhatjuk e-mailjeinket, szóval
bármit. A keresés történhet fájltípusra, létrehozási dátumra, tartalomra és így tovább.
 
Windows Media Center. Távirányítóval vezérelhetõ all-in-one rendszer, amihez távolról bekapcsolhatjuk a
barátainkat és rokonainkat is. Egy felületen kezelhetjük a fotókat, videókat és a zenéket, vagy a TV-t.  Slide
show-t készíthetünk a fotókból, vagy a borítók alapján kereshetünk zenét.
 
Windows Backup és Restore Center.... A fontos adatainkról egy egyszerû felületen át készíthetünk biztonsági
másolatot akár DVD-re is. A dokumentumokat visszaállíthatjuk egy korábbi állapotra, majd visszatérhetünk
egy késõbbi verzióhoz is.
 
GatgetekGatgetekGatgetekGatgetek. Bemutatták az oldalsó sávra, a Windows Sidebarra építhetõ kis hasznos gatgeteket. Nem kell
naponta különbözõ weboldalakat megnézni, hogy információhoz jussunk: olvashatunk híreket, levelezhetünk
bárkivel és megnézhetjük a heti idõjárás elõrejelzést, vagy kezelhetjük a naptárunkat. A mini alkalmazások
sora végtelen.
 
Röviden körülbelül ennyi fért a tíz percbe. Természetesen az operációs rendszer valamennyi újdonságát és
elõnyét nem lehet belesûríteni, de egy esszenciát azért nyújt arról, hogy miben más a Windows Vista, izé,
Mojave.
 
A WOW! érzésA WOW! érzésA WOW! érzésA WOW! érzés
 
A demo megtekintése után a Windows Mojave „tetszés-indexe” 8,5 lett, a résztvevõk 94 százalékkal
értékelték jobbnak, mint a Vistát. Senki sem volt, aki kedvezõtlenebbül szólt volna a Windows Mojave-ról,
mint a Windows Vistáról.
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19 százalékuk a maximális tíz pontot adta (WOW!). Többen úgy vélekedtek, hogy adhattak volna magasabb
pontszámot is, ha hosszabb ideig tesztelhették volna a programot.
 
Mutassuk be a tényeketMutassuk be a tényeketMutassuk be a tényeketMutassuk be a tényeket
 
A Windows Vista biztonságos. A Microsoft felmérése alapján 60 százalékkal kevesebb Windows Vista-t
futtató rendszer fertõzõdött meg malware-tõl, mint Windows XP SP2-es. Az sem igaz, hogy más operációs
rendszerekben, mint például a Mac OS-ben nincsenek biztonsági rések. A Mac-hez is ad ki az Apple
biztonsági frissítéseket.
 
A Windows Vista már most több hardverrel kompatibilis, mint anno, 2005-ben a kétéves Windows XP volt.
Jelenleg 9000-nél is több termék, 3500 szoftver és 5500 hardver szerepel a Windows Vista Compatibility
Center-ben:
 

 
2000 nyomtató
 
200 szkenner
 
100 webkamera
 
500 kamera
 
150 média lejátszó
 
100 ügyviteli program
 
200 biztonsági szoftver
 
500 egyéb kereskedelmi szoftver
 
Minden nap kerülnek fel új termékek a listára, a gyártók már csak Windows Vista kompatibilis termékeket
dobnak piacra. A top 100 szoftver közül 98 már tavaly is futott a Windows Vistával.
 
Emlékszünk még? Hányan fanyalogtak akkor, hogy õk nem fognak Windows XP-t használni, mert nem
kompatibilis semmivel sem! Ma a blogokban arról olvashatunk, hogy ugyanezek a „szakemberek” nem
cserélik le az Windows XP-t Windows Vistára.
 
Nem fogy a Windows Vista? Dehogynem! Szintén Windows XP-s összehasonlításban: jelenleg másfélszer
annyi Windows Vista-s felhasználó van, mint hasonló idõszakban Windows XP-s volt.
 
A legnépszerûbb 10 újdonság a Vistában
 
A teljes Windows Vista-t bemutatni nem lehet egy cikk keretében, de kiemelünk tíz példát, ami feldobja a
használatát.
 
Pár kattintással megtalálhatunk bármit az Instant Search segítségével. Teljesen mindegy, hogy miként
szerveztük mappákba a fájljainkat. A kereshetünk a fájl tartalmában is, de megtalálhatunk egy programot
csak a neve alapján.
 

 
Ha az egeret fölé visszük, akkor a Windows Aero megmutatja egy tálcára tett program élõ képét anélkül,
hogy megnyitnánk azt.
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A fotókat dátummal, kulcsszóval láthatjuk el, sõt értékelhetjük is. A Photo Galleryben gyorsan
megtalálhatjuk és csoportosíthatjuk õket tetszés szerint.
 

 
Házimozit készíthetünk anélkül, hogy profi videó szerkesztõk lennénk. Ehhez két segédeszközünk van, a
Windows Movie Makerrel gyárthatjuk le a filmet. Az elkészült mûbõl a Windows DVD Makerrel
professzionális DVD korongot varázsolhatunk.
 

 
A zenék és más multimédiás fájlokat minden eddiginél egyszerûbben katalogizálhatjuk a Windows Media
Player 11-ben.
 
A Windows Internet Explorer 7 is a Windows Vista újdonsága, de a Windows XP-hez is letölthetõ. Egyik
újítása a több ablakos párhuzamos böngészés egyetlen böngészõben.
 

 
A TV nézhetünk és rögzíthetjük a mûsort a Windows Média Centerben, sõt, akár több TV-tunert is
kezelhetünk egyszerre: ez egyiken nézzük, a másikon rögzítjük az adást.
 
Építsünk multimédiás központot! Csatlakoztassuk a PC-t egy vagy több TV-re és a Média Centerrel játsszuk
le a multimédiás fájlokat: zenét, filmet, TV-mûsort vagy a fotóinkból készített Slide Show-t.
 

 
A Windows Sidebar sem maradhat ki a felsorolásból a kis gatgetjeivel. Keressük meg a legkedvesebb mini
alkalmazásokat és tegyük ki õket az asztalra.
 

 
A Parental Controls legyen az utolsó a sorban, de nem a legutolsó funkció. A demonstrációban is fontos
szerepet kapott. A gyerekek védelmére készült, meghatározhatjuk, hogy a kölykök mit, mikor és mennyi ideig
használhatnak a számítógépen.
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A program mindent rögzít, amit a rosszcsont mûvel: meglátogatott weboldalakat, futtatott programokat,
dokumentumokat, stb.
 
Bizonyos funkciók nem minden Windows Vista verzióban érhetõk el, és lehetséges, hogy hozzájuk speciális
vagy külön hardver is szükséges! Hasonlítsuk össze az egyes változatokat
 
KonklúzióKonklúzióKonklúzióKonklúzió
 
A végkövetkeztetés nagyon egyszerû, mint az a kísérlet honlapján is olvasható:
 
„See for yourself. Decide for yourself” (Nézd meg magad! Döntsd el magad!)„See for yourself. Decide for yourself” (Nézd meg magad! Döntsd el magad!)„See for yourself. Decide for yourself” (Nézd meg magad! Döntsd el magad!)„See for yourself. Decide for yourself” (Nézd meg magad! Döntsd el magad!)
 
Kedvet kaptunk?Kedvet kaptunk?Kedvet kaptunk?Kedvet kaptunk?
 
Gyõzõdjünk meg róla, hogy a számítógépünk felkészült a kívánt Windows Vista változat futtatására.
Csatlakoztassuk az összes eszközt, amit használni szoktunk, és kapcsoljuk is be.
 
Ezután töltsük le
 

 
és telepítsük a Windows Vista Upgrade Advisor-t.
 

 
Indítsuk el a vizsgálatot. Míg fut a vizsgálat, összehasonlíthatjuk, hogy mit tartalmaznak az egyes változatok.
Reméljük, hogy a vizsgálat végén az alábbi eredményt kapjuk:
 

Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:

Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit HunMicrosoft Windows Vista Ultimate 64-bit HunMicrosoft Windows Vista Ultimate 64-bit HunMicrosoft Windows Vista Ultimate 64-bit Hun
1pk DVD1pk DVD1pk DVD1pk DVD
46 800 HUF
Microsoft Windows Vista Ultimate SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Ultimate SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Ultimate SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Ultimate SP1, 32-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
56 160 HUF
Microsoft Windows Vista Home Prem SP1, 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 64-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
33 000 HUF
Microsoft Windows Vista Home Prem SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Prem SP1, 32-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
33 000 HUF
Microsoft Windows Vista Home Basic SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 32-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
26 004 HUF
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Microsoft Windows Vista Business SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 64-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
41 700 HUF
Microsoft Windows Vista Home Basic SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 64-bitMicrosoft Windows Vista Home Basic SP1 64-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
26 004 HUF
Microsoft Windows Vista Business SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 32-bitMicrosoft Windows Vista Business SP1 32-bit
Hun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVDHun 1pk DVD
41 700 HUF

 

Vissza a fıoldalraVissza a fıoldalraVissza a fıoldalraVissza a fıoldalra

        SegítségSegítségSegítségSegítség |  |  |  | AdatvédelemAdatvédelemAdatvédelemAdatvédelem |  |  |  | Jogi nyilatkozatJogi nyilatkozatJogi nyilatkozatJogi nyilatkozat                         Készítette: Vision-Software Kft
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