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A Microsoft Alkotói frissítésével fordulópontjához érkezett a Windows 10. Bár

nem történtek világrengető frissítések, mégis úgy érezhetjük, végre kiforrott

operációs rendszer lett ez a verzió, különösen az új adatvédelmi

ellenőrzésekkel, a Játék móddal, és a továbbfejlesztett Edge böngészővel.

Vessünk egy pillantást az operációs rendszer néhány rejtett funkciójára,
tippjeire, és trükkjeire.

A Windows 10 ötvözi a Windows 8 legjobb részeit, a szupergyors üzembe
helyezést, és a nagyobb biztonságot.

A Windows 7 már jól ismert, és könnyen kezelhető eszközeivel.

Mindezt teszi anélkül, hogy megpróbálna rákényszeríteni, egy
érintőképernyős eszköz, vásárlására. Vagy arra, hogy tanuljunk meg egy sor
rejtett UI-gesztust. Az Alkotói frissítéssel mindez sokkal használhatóbbá válik.



Húzd le az asztalt a leállításhoz

Az intézőben lépj be a Windows → System32 mappába, és kattints duplán a slidetoshutdown.exe programra. Ennek hatására

a képernyő felélig legördül a zárolási kép. A slidetoshutdown.exe fájlt ki is teheted az asztalra ikonként.

Csak ragadd meg a képet a kis háromszög ikonra kattintva, és húzd a képernyő aljára, ezzel leállíthatod a számítógépet.

1.



A Windows 10 bejelentkezési képernyőjének 
megkerülése

Gyorsítsd fel a rendszerindítást úgy, hogy közvetlenül
a Windows 10 rendszerbe lépsz be. Írd be a
"netplwiz" kifejezést a keresősávba a Felhasználói
fiókok ablak megjelenítéséhez.

A Felhasználók lapon vedd ki a pipát "A számítógép
használatához jelszót és felhasználónevet kell
megadni" jelölőnégyzetből.

2.



Az ISO képfájlok megnyitása

Nem szükséges harmadik féltől származó szoftver az
ISO képfájl tartalmának böngészéséhez. Kattints a
jobb egérgombbal egy ISO képfájlra, majd kattints a
„Társítás" gombra és válaszd ki a Windows intézőt.

Az ISO-képfájlokat automatikusan telepítheted virtuális
lemezekként, így ezeket a fájlkezelőből érheted el.

3.



Nyomtatás PDF formátumba

A dokumentumokat PDF formátumban mentheted
harmadik féltől származó szoftverek nélkül.

Mivel mind a modern appok, mind a hagyományos
asztali programok, lehetőséget kínálnak PDF
nyomtatásra, a szabványos nyomtatási lehetőségek
részeként.
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Színezd át a Start menüt

A Start menü alapértelmezett színe nem mindenkinek
lehet szimpatikus, egy rosszul megválasztott szín,
zavaró vagy akár fárasztó is lehet. Különösen néhány
óra használat után.

A saját szín kiválasztásához menj a Start→ Gépház→
Személyre szabás→ Színek elemre, és vedd ki a
pipát az "Automatikus témaszín a háttérkép
alapján” jelölő négyzetből.

Ezt követően válasz egy neked tetsző színt az alatta
látható „Windows színek” palettáról. Lejjebb gördítve
pedig, ne felejtsd el kipipálni a „Címsorok” mellett, a
„Start menü, tálca és művelet központ” sort.
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Keresd meg az alkalmazásokat gyorsabban

Annak érdekében, hogy elkerüld az ábécé
sorba rendezett alkalmazások listáján való
görgetést, kattints az egyik betűre, az ábécé
összes betűjének megtekintéséhez.

Most kattints bármelyik betűre, ez közvetlenül
az alatta csoportosított alkalmazásokhoz visz.
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Állítsd be az alkalmazás értesítéseket

A telepített alkalmazásoktól érkező értesítéseket
leállíthatod, csak a számodra igazán lényegeseket
hagyd meg.

Az értesítések megfékezéséhez kattints a Start→
Gépház→ Rendszer→ Értesítések és műveletek
ikonra.

Görgess le, és szelektíven kapcsold ki azokat az
alkalmazásokat, amelyektől nem szeretnél
értesítést kapni.
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Offline térképek

Időt és pénzt takaríthatsz meg, ha útközben,
a Windows online térképe helyett egy térkép
offline verzióját használod.

Egy offline térkép letöltéséhez menj a Start→
Gépház→ Alkalmazások→ Offline térképek
elemre, majd kattints a „Térképek letöltése”
gombra.

Ezt követően beállíthatod azt a földrajzi régiót,
amelynek a térképét szeretnéd letölteni.
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Képernyő kép vagy videó felvétel egy alkalmazásról

Mostantól használhatod a Windows 10 Játék DVR funkcióját, bármely nyitott
alkalmazás, vagy asztali szoftver képernyő képének, vagy videójának
rögzítésére. Nyomd meg a Win + G billentyűt, a játék sáv megnyitásához. Tedd
be a pipát a jelölő négyzetbe az „Igen, ez játék” sor elé. A rögzített videókat a
Video→ Recorded videos mappába menti a rendszer.

Vedd figyelembe, hogy a felvétel lassíthatja a gép teljesítményét az alkalmazás
igényei szerint. Ez a funkció csak egyes preferált videó kártyákkal működik
együtt, ha nem rendelkezel megfelelő videó kártyával, akkor csak a képernyő
kép készítését tudod elvégezni.
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Fényképek szerkesztése és megosztása

A beépített Fényképek alkalmazással, a fotók
számos gyakori hibája kijavítható. A képeket
kiegyenesítheted és élesítheted, valamint
szűrőket és effektusokat alkalmazhatsz.

Ha telepítettél közösségi alkalmazásokat, mint
például a Facebook, vagy a Twitter, akkor az
alkalmazás segítségével, megoszthatod a
képeket barátaiddal, és családtagjaiddal.
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Használd a maximális CPU teljesítményt

Győződj meg róla, hogy a Windows 10 operációs rendszert
futtató számítógépen kihasználod-e a fő processzor maximális
teljesítményét.

Kattints a Start→ Gépház→ Rendszer→ Energiagazdálkodás
elemre.

Itt görgess le a „Kapcsolódó beállítások” szakaszhoz és
kattints a „További energiabeállítások” linkre, majd a
„speciális energiaellátási beállítások módosítása” linkre.

A megjelenő ablakban keresd meg és kattints a „Séma
beállításainak módosítása” linkre.

A következő ablakban a „Processzor energiagazdálkodása”
szakaszban a „Minimális processzorteljesítményt” állítsd
100%ra.

11.



Az adatgyűjtés letiltása

Ha szeretnéd megakadályozni, hogy a
számítógéped kommunikáljon a Microsoft
HQ-val. Írd be a "Szolgáltatások"
szöveget a Keresés a Windowsban kereső
sávba.

Majd kattints a megjelenő Szolgáltatások
ikonra, hogy elinduljon a Szolgáltatás
kezelő konzol.

A konzolban keresd meg és tiltsd le a
"dmwappushsvc" nevű szolgáltatást.
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Engedélyezd a rendszergazdai fiókot

Alapértelmezés szerint, a beépített
rendszergazdai fiók rejtett a felhasználók
számára.

Engedélyezéshez indítsd el a parancssort
rendszergazdaként, és írd be a „net user
rendszergazda /active:yes” parancsot.

Most jelentkezz ki, az újonnan hozzáadott
adminisztrátori fiók megjelenítéséhez, a
bejelentkezési képernyőn.
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A feladatnézet gomb elrejtése

Ha nem használsz virtuális asztalokat, elrejtheted
a Feladatnézet ikont.

Jobb gombbal kattints a tálcán a Feladatnézet
ikonra, és töröld a pipát a "Feladatnézet gomb
megjelenítése" opció elől.
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Jelentkezz ki a Windows rendszerből

A Start menüben a Kikapcsoló gomb menü, csak az
„Alvó állapot” a „Leállítás” és az „Újraindítás”
lehetőségeket tartalmazza.

Ha másik felhasználóként szeretnél bejelentkezni,
kattints a Start menüre, és jobb egérgombbal kattints
a startmenü szélén megjelenő felhasználó ikonra.

Ezzel egy olyan menü jelenik meg, amely már
tartalmazza a Kijelentkezés lehetőségét.
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Szerzői jogok

A 15 zseniális tipp, Windows 10 felhasználóknak e-könyv teljes szöveges és grafikus tartalma, szerzői
jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján)

Az e-könyv mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve de nem
kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. Az e-könyv tartalma a szerző neve [Balk
László – informatikai szakértő] és a forrás [pcegyszeregy.hu] megjelölésével, működő link formájában,
a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű,
írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli, átdolgozás díjköteles: 19 900 Ft naponta.

Az e-könyv jelenlegi formájában, módosítás nélkül, és kizárólag térítés mentesen tovább adható.

(Röviden abból nem lesz bajod, ha a könyvet jelenlegi formájában, módosítás nélkül lemásolod és
ingyen tovább adod azt egy-két barátodnak ismerősödnek. Weboldalon vagy feliratkozásért cserébe
viszont nem használhatod fel.)
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