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Annan Information
Anpassa din kontobild genom att välja "Ändra PC-inställningar" från precis under de
huvudsakliga sex inställningarna. Sök efter papperskorgen från aktivitetsfältet, högerklicka på
länken som visas och välj Knacka till Start. Kindle Fire Owner's Manual: Den ultimata Kindle
Fire guide för att komma igång, avancerade användar tips och hitta obegränsade gratis böcker,
videor och appar på Amazon och bortom. Endlocal-kommandot används för att avsluta
lokaliseringen av miljöändringar i en batch- eller skriptfil. Dessutom i vissa versioner av
Windows 10 tvingar Microsoft användare att säkerhetskopiera
krypteringsåterställningstangenter till ett Microsoft-onlinekonto som kan äventyra säkerheten

för den här nyckeln. Läs: Så lägger du till Windows Media Center till Windows 8 Pro gratis.
Startskärmen innehåller grupper av plattor som representerar dina program, liknande
skrivbordsikoner men med speciella fördelar. Låt gå och båda programmen kommer att vara
öppna och öppna. Eftersom du bestämmer hur du organiserar och grupperar saker på
startskärmen är det snabbare än någonsin att visa och interagera med innehåll. Kommandot
esentutl används för att hantera Extensible Storage Engine-databaser.
Fokus på Xbox i Windows 8 är stark och efter löften om tre skärmar och ett moln, börjar
Microsoft äntligen leverera. Här är vad som är nytt. Läs: Så här använder du Windows 8 Task
Manager. Windows-uppdateringar är inte desamma som att uppdatera versionen av Windows
8. Andra Metro-appar, som Mail och Meddelanden, kan också konfigureras för att visa statusoch meddelandemeddelanden på låsskärmen. Detaljhandelspaketet Windows 8 Pro Upgrade
var begränsat till att uppgradera en dator med licensierad Windows XP SP3, Windows Vista
eller Windows 7. När du installerar Windows kommer du att bli ombedd att acceptera Express
Settings som innehåller de mest invasiva Microsoft-valda inställningarna för att skicka
personuppgifter till företaget och dess annonspartner. Om du köpte Windows 8.1 Pro Pack
eller Windows 8 Pro Pack ska du kunna installera den och aktivera Windows framgångsrikt.
Öppna några filer i Solution Explorer och ta en titt. Kommandot för används oftast i en batcheller skriptfil. Börja med att skriva in en del av namnet på din ansökan.
Förhandsgranskningen, som tillhandahålls här som en PDF, omfattar ämnen som
förberedelser för implementering, återställning och hantering av Windows 8, Internet Explorer
10 och virtualisering. Ompröva denna process om du vill ändra ditt lösenord. 2.2.3. Så här
lägger du till nya Windows-användarkonton eller ett gästkonto För att lägga till nya Windowsanvändarkonton eller ett gästkonto följer du stegen nedan: Steg 1. En av de stora sakerna med
att ge en förhandsgranskning så här är att det ger oss en chans att få mycket feedback via
telemetri, forum och bloggposter där vi kan släta ut några av de grova kanterna. Programmen
Väder, Finans och Kartor drivs av Bing. Den här versionen innehåller kärnfunktionerna, men
ingen av affärsfunktionerna.
Microsoft försöker tilltala denna typ av användning med en ny Snap-funktion. Detta kommer
att bli en oundviklig källa till förvirring för konsumenterna när de inser att Surface RTtabletter och andra Windows RT-tabletter inte kör gamla apps. Viktigt: Stegen nedan hjälper
dig att kryptera dina filer. Med tanke på Metros genesis som mobilt gränssnitt, och Microsofts
drivkraft mot en ny serie av pekskärmberäkningsenheter, kommer den här nya utgåvan att
innehålla mer hårdvaredekning än tidigare versioner. Du kan också flytta musen ner från
hörnet för att se mer nyligen använda appar.
Köparna måste jämföra vilka leverantörer som erbjuder mobilitet och data. Upptäck hur du
använder lås- och väntanalysen i Intels VTune-förstärkare för att identifiera och ta bort
deadlocks. En andra app tar upp mer utrymme för en större vy. När du installerar appen visas
den på din Windows 8 Style-meny. Den är subventionerad av Microsofts Bing-sökmotor, som
är inställd som standard i Internet Explorer, och kan inte ändras till ett tredjepartsalternativ av
OEM.
Det finns viss vägledning om Blank App-mallen, men jag ger dig en snabb turné nu. Läslista
synkroniseras mellan appar - du kan börja läsa en artikel på din dator på jobbet, lägga till den i
din läsningslista och slutföra läsa den hemma på din surfplatta. Appen öppnas till huvudsidan,
visar aktuella topprapporter, bestånden på din bevakningslista, marknadsindex, priser och

topprörelser. CTI Navigator Desktop i Windows 8 och 8.1 är i huvudsak samma som. Det är
väl genomtänkt, och med lite polering kommer det att stå bra för iOS och Android när det
gäller funktioner, och i form av estetik är det redan där-animeringar är flytande och attraktiva
och trevliga detaljer som en volymöverlagring (se höger äntligen !) Hämta en extra nivå av
modernt polish till Windows. Lär dig hur du gör din Xbox-utveckling klar och skapa en
grundläggande Universal Windows Platform-app.
Många nya Windows 8-användare var frustrerade över att behöva återskapa sätt att göra saker
som de har gjort i åratal. Du kan också Pinna till Starta saker som Control Panel, Command
Prompt, Run, etc. CSS har så många funktioner som hjälper oss att skapa fantastiska effekter,
det vore löjligt att försöka göra en översikt här. Du kan lägga till ditt favoritlag för att få sina
senaste poäng. Börja med Utforska Windows 8, din enkelsidiga guide till tekniska översikter
och vanliga frågor om AppLocker, BitLocker, Client Hyper-V, DirectAccess, hantering av
maskinvara, Windows Store, Windows To Go och mycket mer. Det finns program som kan
kryptera specifika filer eller mappar på din dator, till exempel VeraCrypt, AxCrypt och
GPG4Win. För att stänga av alla verktygsfält, högerklicka på aktivitetsfältet och välj
Verktygsfält och avmarkera sedan verktygsfältet. Microsofts Aero Glass användargränssnitt
har tagits bort, ersatt med ett utplattat användargränssnitt som tenderar att matcha en mängd
olika stationära teman och bakgrunder. Om det finns ett lösenord för kontot krävs ett lösenord
för att låsa upp kontot. Den helt nya datorn jag köpte med pekskärmen.
En konversationsvy är funktionell, men ibland sammanbinder de fela e-posttrådena
tillsammans. Xbox Music matchar dina befintliga låtar och gör dem tillgängliga i molnet för
andra enheter att använda. Han är känd för sin avslappnade, lättlästa skrivstil och hans
praktiska råd i världen, och hans förmåga att förklara olika komplexa ämnen till en daglig
publik. Klicka på Skiftnyckeln och klicka på Visa på skrivbordet. Vi visar hur du använder
föräldrakontroll i Windows 8 för att hålla barnen säkra vid användning av en dator. Upptäck
hur du konfigurerar kontrollerns interaktion och arbeta med fokus, Xbox UI-skalning och
ljud. För mer information, se "Var får jag mer information om Office på Windows RT" nedan.
Visst finns det program som klassiskt skal som hjälper till att lindra smärtan att inte ha en
startmeny, men det kommer inte att vara en garanti för att alltid fungera, om MS försöker
blockera det från att arbeta med framtida uppdateringsfläckar till Windows 8.
Här kan du välja Share-knappen för att dela en webblänk, om du vill. I en icke-beröringsenhet
där du använder en mus är det hörnen som är viktiga. De uttryckliga inställningarna ger dock
hög säkerhetsnivå och den bästa mixen av funktionalitet. Windows-uppdateringar är
programfiler för att åtgärda problem, göra ditt system säkrare eller uppdatera
hårddiskdrivrutiner. Ditt test kommer att bedömas automatiskt och omedelbart så att du
omedelbart kommer veta om du har lyckats. Windows driver ganska mycket din dator för dig;
Om du inte känner din väg runt Windows kan du inte göra mycket av någonting på din nya
dator. Jag ska försöka igen i helgen medan du tittar på massor av college basket. (Jag älskar
March Madness!) Om någon kan hjälpa, skulle jag uppskatta om du låter mig veta på den här
länken.
Mail-appen innehåller grundläggande e-postfunktioner men lite annat. Att lära sig ett nytt
operativsystem kan göra det svårt att navigera medan du lär dig snabbtangenterna. Första
TODO är när appen är nyligen lanserad, den andra TODO är där vi kan ladda sparade tillstånd
när appen återvänder från att stängas av Windows. Tack vare Microsoft-kontot och Windows
8: s molnvänliga plattform kan dina personuppgifter resa med dig. Verktyget har flera nya

funktioner och är mycket mer intuitivt att använda. Om Shift-Clicking Här är en annan bit av
stenografi du hittar i den här boken (och. Till skillnad från Aero Snap i Windows 7 delar inte
Snap i Windows 8-gränssnittet skärmen i lika stora halvor. Enheter ger dig tillgång till saker
som en andra skärm eller för att konfigurera och använda skrivare. För att förbättra din
förmåga att känna igen smittade filer kan du ändra Windows-inställningar för att visa dolda
och operativsystemfiler. Steg 1. Öppna filutforskaren. Steg 2. Klicka på fliken Visa-menyn
och klicka sedan på Alternativ Figur 1: Fliken Windows 10 File Explorer Visa steg 3.

