A Windows Vista
személyre szabása
Ebből a fejezetből a következőket lehet megtanulni:
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A Windows Vista megjelenésének módosítása
A látványelemek optimális beállítása
Az asztal hátterének módosítása
Képernyőkímélő kiválasztása és kezelése
A rendszerdátum és a rendszeridő kezelése
A számítógép nevének megváltoztatása

A Windows Vista felhasználói felület nagymértékben meghatározza a
programok megjelenését, és a programok használatának módját is. A felület néhány összetevője, például a grafikák, a betűtípusok és a színek,
pusztán kozmetikai újdonságoknak tűnhet, de befolyásolják munkánkat.
Igényeinknek megfelelően a számítógép megjelenésének és funkcionalitásának szinte bármely jellemzőjét testre szabhatjuk.
Ebben a fejezetben a Windows Vista megjelenését módosítjuk témák,
színsémák és hátterek segítségével. Kiválasztjuk a kívánt képernyőkímélőt, frissítjük a rendszerdátumot és időt, és megváltoztatjuk számítógépünk hálózati azonosító nevét.
Egyebek Csak a fejezet rövid összefoglalására van szükség? A Gyorsreferencia a xli-xc. oldalakon található.
Fontos Használat előtt telepíteni kell a gyakorlófájlokat a könyv CD-mellékletéről
az alapértelmezett helyükre. További tudnivalók A könyv CD-mellékletének használata című részben, a xxxi. oldalon találhatók.
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A Windows Vista megjelenésének
módosítása
A Windows felület megjelenését a különböző témák alkalmazásával könynyedén módosíthatjuk. A téma rendszerint magában foglalja az asztal
háttérszínét vagy a képet; a színsémát, amely a címsorok és a címkék színét határozza meg; a speciális betűtípusokat, amelyeket a rendszer címsorokban, címkéken és gombokon alkalmaz; a hangokat, amelyek meghatározott műveleteket jeleznek; és egyéb összetevőket. A Windows korábbi
verziói a témák széles választékát biztosították, és az internetről további
témákat lehetett letölteni. A Windows Vista egyszerűsítette a téma kiválasztásának folyamatát. Csak két témát foglal magában: a Windows Vista
és a Klasszikus Windows témákat. További témákat kereshetünk az interneten, vagy szoftverforgalmazóktól témacsomagokat vásárolhatunk.
Ebben a gyakorlatban a Windows Vista és a Klasszikus Windows
témákat fogjuk felcserélni. Igény szerint az online lehetőségeket a későbbiekben magunk is felfedezhetjük. A gyakorlat nem rendelkezik gyakorlófájlokkal.

MINDENKÉPPEN jelentkezzünk be a Windowsba a gyakorlat megkezdése előtt!

1. A Start gombra kattintva válasszuk a Control Panel ▪ Vezérlőpult
sort, majd az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások sort!
Start
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Megnyílik az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes
beállítások ablak.
2. A Personalization ▪ Személyre szabás részben kattintsunk a Change
the theme ▪ A téma megváltoztatása feladatra!
A Theme Settings ▪ Témák beállításai párbeszédablakban az aktuális
téma betekintője jelenik meg.
3. Kattintsunk a Theme ▪ Téma nyílra, majd a listában válasszuk a
Windows Classic ▪ Klasszikus Windows lehetőséget!
A Sample ▪ Minta mezőben megjelenik a módosított téma. Ráismerhetünk a témára, ha korábban dolgoztunk Microsoft Windows 2000
operációs rendszerrel működő számítógépen.
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4. Az OK gombra kattintva zárjuk be a párbeszédablakokat, és ezáltal
alkalmazzuk a módosított beállításokat!
Az Appearance And Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások ablak bal oldali ablaktáblájának háttere fehér lesz. A betűtípusok,
a címsor és a gombok is módosultak, és, ha megjelenítjük a Windows Aero felületet, további változásokat is felfedezhetünk, mint
például az átlátszó ablakkeretek hiányát.
5. Ha az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások ablakban a Personalization ▪ Személyre szabás részre mutatunk,
megtekinthetjük a Klasszikus Windows elemkiválasztás-jelzőjét.

Minimize
Kis méret
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6. Az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások
ablak jobb felső sarkában kattintsunk a Minimize ▪ Kis méret gombra!
A Windows Vista asztalhoz képest a kék színű Klasszikus Windows
asztal elég unalmasnak tűnhet. A tálca kék színről szürkére váltott;
a Start gomb lekerekített formája szögletesre változott; a Windowsoldalsáv – ha megjelenik – átlátszóról szürke színre váltott.
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7. A tálcán a Control Panel\Appearance and Personalization ▪ Vezérlőpult\Megjelenés és személyes beállítások tálca gombra kattintva ismét megtekinthetjük az ablakot.
8. A Personalization ▪ Személyre szabás rész alatt kattintsunk a Change
the theme ▪ A téma megváltoztatása feladatra, és ismét megjelenik a
Theme Settings ▪ Témák beállításai párbeszédablak.
9. A Theme ▪ Téma listában kattintsunk a Windows Vista lehetőségre!
A Sample ▪ Minta mezőben megjelenik a Windows Vista alapértelmezett asztala. Attól függetlenül, hogy a gyakorlat megkezdése előtt milyen asztalháttér jelent meg számítógépünk képernyőjén, az alapértelmezett asztalon tavat és hegyeket ábrázoló képet láthatunk.
10. A Theme Settings ▪ Témák beállításai párbeszédablakban kattintsunk
az OK gombra!
Az asztal, a Start gomb, a tálca, az oldalsáv és a megnyitott ablakok
az alapértelmezett Windows Vista megjelenést tükrözik.

Tipp A következő feladatban az asztal hátterével kísérletezünk, tehát a folytatás
előtt nem szükséges visszaállítanunk az eredeti asztal hátteret.

ZÁRJUK BE az Appearance And Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások ablakot!
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A látványelemek optimális beállítása
Az előző gyakorlatban beállítottuk az asztal témáját, amely segítségével
kiválasztottuk a Windows Vista hátteret, hangokat, ikonokat, gombokat,
az ablakok formáját és még rengeteg egyéb beállítást. Ezek a beállítások
kellemes felhasználói felületet biztosítanak, és Windows Vista operációs
rendszerrel futó számítógépünkön rendelkezésünkre állnak. A Windows
Vista vizuális élményeire a Windows Aero teszi fel a koronát, amely a
Windows Vista színsémája, de sokkal több, mint puszta színgyűjtemény.
Valóban ragyogó dolog! Lágy éleket, árnyékokat, átlátszó ablakkereteket, animált ablakátmeneteket, a tálca rejtett ablakainak betekintőit és
háromdimenziós, körbe forgó képernyőket foglal magában. Röviden,
mindent, amit csak el tudunk képzelni! Sajnos, a Windows Aero kizárólag a megfelelő hardverkonfigurációval rendelkező rendszereken működik, amelyek a következőket foglalják magukban:
•

1 gigahertzes (GHz) 32-bites (x86) processzor vagy 64-bites (x64)
processzor.

•

1 gigabájt memória.

•

128 megabájtos videokártya.

•

DirectX 9 osztályú grafikus kártya, amely támogatja a Windows
Vista Display Driver Model meghajtót, Pixel Shader 2.0 és képpontonként 32 bit.

Ha számítógépünket 2006-nál korábban vásároltuk, nem valószínű,
hogy ezeknek a követelményeknek megfelel (hacsak nem bővítettük játékok és professzionális grafikák készítéséhez). Rendszerünket memória
és új grafikus kártya vásárlásával frissíthetjük. Ha számítógépünk megfelel a hardverkövetelményeknek, az alábbi Windows Vista kiadások
használatakor élvezhetjük a Window Aero előnyeit:
•

Windows Vista Home Premium

•

Windows Vista Ultimate

•

Windows Vista Business

•

Windows Vista Enterprise

Tipp Nem tudjuk, hogy melyik Windows Vista kiadást telepítettük számítógépünkre?
Kattintsunk a Control Panel ▪ Vezérlőpult System and Maintenance ▪ Rendszer és
karbantartás ikonjára, majd a Welcome Center ▪ Üdvözlőközpont elemre! A Windows Vista kiadásra vonatkozó információt a Welcome Center ▪ Üdvözlőközpont
ablak tetején találjuk.
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Ha Windows Aero-kompatibilis számítógéprendszert vásároltunk előre telepített Windows Vista operációs rendszerrel, a Windows Aerót a rendszer
a számítógép első elindításakor bekapcsolta. Ha számítógépünk hardverét
frissítettük, vagy valamely korábbi Windows-verzióról frissítettünk Windows Vista operációs rendszerre, akkor rendszerünket módosítanunk kell.
Ebben a gyakorlatban hardverkonfigurációnk megtekintésével ellenőrizzük, hogy rendszerünk megfelel-e a Windows Aero követelményeinek,
beállítjuk a Windows Aero támogatásához szükséges képernyőszíneket és
frissítési szinteket, majd az átlátszó ablakkereteket is beleértve beállítjuk a
Windows Aero színsémát. A gyakorlat nem rendelkezik gyakorlófájlokkal.
Tipp A könyv többi gyakorlatának képernyőit a Windows Aero segítségével rögzítettük, és a betűsimítást (font smoothing) kikapcsoltuk, mert ezek a szolgáltatások
nyomtatásban nem érvényesülnek tisztán.

NYISSUK MEG a Control Panel ▪ Vezérlőpult programot!

1. A Control Panel ▪ Vezérlőpult menüben kattintsunk a System and Maintenance ▪ Rendszer és karbantartás, majd a System ▪ Rendszer menüpontra! Megnyílik a System ▪ Rendszer ablak.
Processzorsebesség

Memória
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A System ▪ Rendszer részben a processzor sebessége és a telepített
memória mennyisége olvasható. A Windows Aero szolgáltatások
megjelenítéséhez processzorunknak legalább 1.0 gigahertzes frekvenciával kell működnie, és rendszerünknek legalább 1 gigabájt
(1024 megabájt) memóriával kell rendelkeznie.
2. A címsorban kattintsunk a Control Panel ▪ Vezérlőpult jobb oldalán
található nyílra, majd a listában válasszuk az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások sort!
3. Az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások ablakban kattintsunk a Personalization ▪ Személyre szabás sorra!
Megnyílik a Personalization ▪ Személyre szabás ablak. Az ablak segítségével a Windows Vista felhasználói felület bármely beállítását
testre szabhatjuk.
Tipp A Personalization ▪ Személyre szabás ablakot úgy is megjeleníthetjük, ha az
asztalon a jobb egérgombbal kattintunk, és a megjelenő menüben a Personalization
▪ Személyre szabás sort választjuk.

4. A Personalization ▪ Személyre szabás ablakban kattintsunk a Display
Settings ▪ Képernyő-beállítások sorra! Ha a Display Settings ▪ Képernyő-beállítások párbeszédablakban az Advanced Settings ▪ Speciális
beállítások gombra kattintunk, a megjelenő ablakban a videokártyáról további információkat kaphatunk.
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Videokártya-memória

A Windows Aero szolgáltatásainak használatához 128 megabájt dedikált videomemória szükséges.
5. Az Advanced Settings ▪ Speciális beállítások párbeszédablakban kattintsunk a Monitor ▪ Monitor lapra! A Monitor Settings ▪ Képernyőbeállítások területen a Screen refresh rate ▪ Képernyő-frissítési gyakoriság nyílra kattintva megtekinthetjük a kijelölt monitor frissítésének választható gyakoriságát.
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Tipp A képernyő-frissítési gyakoriság értéke — ami a monitor modelljétől függően eltérő
lehet — határozza meg, hogy a monitor másodpercenként hányszor rajzolja újra a képernyőn megjelenő képet. Alacsonyabb képernyőfrissítés mellett úgy tűnhet, hogy a képernyő vibrál, a megjelenített kép nem egyenletes, és ez nagyon megerőltetheti a szemünket. A 70 hertz (Hz) vagy nagyobb frissítési gyakoriság már vibrálásmentesnek tekinthető.

6. A képernyő-frissítési gyakoriságot legalább 10 hertzre, lehetőség
szerint pedig 70 hertzre vagy magasabb értékre állítsuk! Ezután
kattintsunk az OK gombra!
7. Ha számítógéprendszerünkben ugyanarra a videokártyára több monitort is csatlakoztattunk, vagy több grafikus kártyánk van, sorban
válasszuk ki a többi monitort is, kattintsunk az Advanced Settings ▪
Speciális beállítások gombra, ellenőrizzük a rendelkezésre álló grafikus memória mennyiségét, válasszuk ki a megfelelő frissítési gyakoriságot, majd kattintsunk az OK gombra!
8. A Display Settings ▪ Képernyő-beállítások párbeszédablakban a rendelkezésünkre álló színminőségek megjelenítéséhez kattintsunk a
Colors ▪ Színek nyílra!
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9. Állítsuk a színminőség értékét legalább 32 bit-re! Ezután kattintsunk az OK gombra!
10. A Personalization ▪ Személyre szabás ablakban kattintsunk a Window
Color and Appearance ▪ Ablak színe és megjelenése sorra!
Ha megnyílik a Window Color And Appearance ▪ Ablak színe és megjelenése lap, akkor már a Windows Aero a kiválasztott színsémánk; a
gyakorlatot folytassuk a 15. lépéstől! Egyébként az Appearance Settings ▪ Megjelenés beállításai párbeszédablak jelenik meg.
11. A Color scheme ▪ Színséma listában válasszuk a Windows Aero lehetőséget! Majd kattintsunk az Effects ▪ Hatások gombra!
Problémamegoldás A Windows Aero-beállítás csak akkor jelenik meg, ha számítógéprendszerünk hardvere támogatja.

12. Ha az Effects ▪ Hatások párbeszédablakban még nincsen bejelölve,
válasszuk a Use the following method to smooth edges of screen fonts
▪ A képernyőn megjelenő betűtípusok simítása jelölőnégyzetet, majd a
listában a ClearType-beállítást! Mindkét párbeszédablakban kattintsunk az OK gombra!
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A Windows Vista alkalmazza a Windows Aero felületet. A művelet
egyik eredménye, amelyet a többi beállítástól függetlenül azonnal
észre fogunk venni, a Personalization ▪ Személyre szabás ablak megjelenése; a címsor mintája finomabb, az ablakkeret átlátszó, és bármi van az ablak mögött, azt a kereten keresztül látni fogjuk.
Problémamegoldás A gyakorlat többi képernyője a teljes Windows Aero felhasználói felületet mutatja; a felület nagyszerűen mutat a képernyőn, de a könyv nyomtatott oldalain a szürke színskála nem adja olyan jól vissza a felületet, ezért az igazi
megjelenítést a képernyőn tekinthetjük meg.

13. Mutassunk a Personalization ▪ Személyre szabás tálcagombra!
Megjelenik az ablak miniatűr képe. Ez a Windows Aero felület másik látványeleme.

14. A Personalization ▪ Személyre szabás ablakban kattintsunk a Window
Color and Appearance ▪ Ablak színe és megjelenése sorra!
Ha a Windows Aero színsémát állítottuk be, a hivatkozásra kattintva megnyílik a Window Color and Appearance ▪ Ablak színe és megjelenése lap.
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15. Az ablak felső részében egymás után kattintsunk a nyolc különböző
színikonra!
Az aktuális választás azonnal megjelenik a Window Color And Appearance ▪ Ablak színe és megjelenése lapon. Az ablakkeret finom mintája sötétebb színeken jobban érvényesül. A színeket saját ízlésünk
szerint a Show Color Mixer ▪ Színkeverő megjelenítése gombra kattintva a Hue ▪ Árnyalat, Saturation ▪ Telítettség és Brightness ▪ Fényesség-beállításokkal testre szabhatjuk.
16. Jelöljük ki az Enable transparency ▪ Átlátszóság engedélyezése jelölőnégyzetet, vagy, ha már kijelölt, töröljük és jelöljük ki újra!
Vegyük észre az átlátszó és színes keretek közötti finom változást!
17. Miután kijelöltük az Enable transparency ▪ Átlátszóság engedélyezése
jelölőnégyzetet, az aktív ablakot húzzuk a képernyőn olyan helyre,
ahol a címsor másik képernyőelem, például az asztal hátterének képe, az oldalsáv vagy az asztal egyik ikonja fölé kerül!
Az alsó, felső és oldalsó ablakkeretek átlátszóak, de mégis az a legfeltűnőbb, hogy a címsor is átlátszó. A Default ▪ Alapértelmezett szín
kijelölése biztosítja a leginkább átlátszó ablakkeretet.

18. A Window Color and Appearance ▪ Ablak színe és megjelenítése lapon
kattintsunk az OK gombra!

ZÁRJUK BE a Personalization ▪ Személyre szabás ablakot!

Az asztal hátterének módosítása
Ha az alapértelmezett Windows Vista asztal háttér nem nyeri meg tetszésünket, vagy valamilyen másik okból szeretnénk a hátteret módosítani, a
módosítást bármikor elvégezhetjük. A háttér kiválasztása saját ízlésünket
tükrözi: milyen képet szeretünk nézni, ha a programablakokat kis méretre állítjuk, vagy bezárjuk. Néhányan az egyszerű háttereket részesítik
előnyben, amelyek nem takarják el az asztalon az ikonokat, míg mások
családtagjaik, házi kedvenceik vagy nyaralásuk fényképeit kedvelik.
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A választáshoz a Windows Vista 35 különböző asztal hátteret biztosít, amelyek között fényképeket, festményeket és számítógépes műremekeket találunk. Mielőtt bármely hátteret alkalmaznánk, a hátterek
betekintőjét megvizsgálhatjuk az asztalon. Ha jobban kedveljük, dönthetünk az egyszerű hátterek mellett, és beállíthatjuk a választott háttér
színét. Választhatjuk a Windows Vista 15 mintafényképének egyikét,
vagy bármely saját digitális fényképünket is.
A következő gyakorlatban megtekintjük a rendelkezésre álló asztalháttér-beállításokat, és háttérként megjelenítünk egy fényképet. Majd a
hátteret sima egyszínű háttérre cseréljük.

HASZNÁLJUK a gyakorláshoz az SBS_WindowsVista mappa Chapter04 almappájában található 00_Arizona fájllal kezdődő képsorozatot!

NYISSUK MEG a Control Panel ▪ Vezérlőpult programot!

1. A Control Panel ▪ Vezérlőpult menüben az Appearance and Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások alatt kattintsunk a Change
desktop background ▪ Az asztal hátterének módosítása feladatra!
Megnyílik a Desktop Background ▪ Asztal háttér lap, ahol a Picture
Location ▪ Kép helye listában a Windows Wallpapers ▪ Windows tapéták
lehetőség a kijelölt, és az alsó mezőben a rendelkezésünkre álló tapéták miniatűrjeit látjuk kategóriák szerint csoportosítva. A mezőben
az aktuális asztalhátteret tartalmazó kategóriát látjuk.
Problémamegoldás Ha az asztal háttere pillanatnyilag nem a Windows tapéták
egyikét jeleníti meg, akkor a Picture Location ▪ Kép helye listában a megfelelő kategória van kijelölve, és az alsó mezőben az jelenik meg.
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Problémamegoldás Ha a Folder Options ▪ Mappabeállítások párbeszédablakban a
Use Check Boxes To Select Items ▪ Jelölőnégyzetek használata az elemek kijelölésére jelölőnégyzet kijelölt, az aktuális asztalháttér miniatűrjének sarkában bekapcsolt jelölőnégyzet látható. Egyébként az aktuális hátteret szürke mező jelzi.
További tudnivalókat lásd a 3. fejezetben (Munka a mappákkal és a fájlokkal), a
Mappák és fájlok másolása és áthelyezése című részben.

2. Ha a Picture Location ▪ Kép helye listában a Windows Wallpaper ▪ Windows tapéták lehetőség a kijelölt, böngésszük végig a rendelkezésre
álló tapétákat, és kattintsunk az érdekesnek tűnő miniatűrökre!
Amikor a miniatűrre kattintunk, az ablak mögött az asztalon megjelenik a tapéta betekintője.
3. Kattintsunk a Picture Location ▪ Kép helye nyílra, majd a listából válasszuk a Sample Pictures ▪ Mintaképek lehetőséget!
A Windows Vista 15 mintaképe jelenik meg. A képeket a rendszer a
Public Pictures ▪ Nyilvános képek\Sample Pictures ▪ Mintaképek mappában tárolja. (A mappa hivatkozását a saját Pictures ▪ Képek mappánkban is megtaláljuk.) A képeket alapértelmezés szerint más Windows Vista szolgáltatások, például a fényképes képernyőkímélő és az
oldalsáv diavetítés, is megjeleníti.
4. A Picture Location ▪ Kép helye listában kattintsunk a Pictures ▪ Képek
lehetőségre!
A Picture Location ▪ Kép helye mezőben a Pictures ▪ Képek mappa tartalma látható.
5. Kattintsunk a Browse ▪ Tallózás gombra! A Browse ▪ Tallózás párbeszédablakban keressük meg a Documents ▪ Dokumentumok\MSP\SBS_WindowsVista\Chapter04 mappát, és kattintsunk kétszer a 00_Arizona02 képre!
Az asztal háttereként a kijelölt kép jelenik meg, a Picture Location ▪
Kép helye listában a gyakorlófájl mappájának elérési útvonala látható,
és a Picture Location ▪ Kép helye mezőben megtekinthetjük a mappa
teljes tartalmát.
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6. A Picture Location ▪ Kép helye mező alatt válasszuk a Center-beállítást!
Az asztalon a kép felveszi tényleges méretét. Ha a monitor felbontása 1024×768, akkor előfordulhat, hogy a kép alatt és felett üres helyet látunk; nagyobb felbontás mellett a képernyőn a kép mind a
négy oldalán feltűnhet az üres hely.
Problémamegoldás Az eredmény számítógépünk hardverétől függ.
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7. Kattintsunk a Change background color ▪ Háttér színének módosítása
hivatkozásra! Megnyílik a Color ▪ Szín párbeszédablak. A párbeszédablakban kattintsunk bármelyik színre, majd az OK gombra!
A kép körül látható üres hely a kiválasztott színre vált.
8. A Picture Location ▪ Kép helye listában kattintsunk a Solid Colors ▪
Egyszínű lehetőségre!
Az ablak 39 különböző szín miniatűrjét jeleníti meg.
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Tipp Ha egyik szín sem felel meg ízlésünknek, a More ▪ Egyéb hivatkozásra kattintva a
Color ▪ Szín párbeszédablakban bármely színt kiválaszthatjuk.

9. Kattintsunk a világosszürke színre (ha a képernyőn egy sorban hat
miniatűr jelenik meg, akkor a harmadik oszlop első sorában találjuk
ezt a színt), majd az OK gombra kattintva alkalmazzuk a kiválasztott
háttérszínt!
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ZÁRJUK BE a Control Panel ▪ Vezérlőpult ablakot!

MINDENKÉPPEN állítsuk be a megfelelő asztal hátteret, mielőtt folytatnák
a következő gyakorlat végrehajtását! A könyv képernyőin megtartottuk a világosszürke hátteret, hogy az ábrák jobban láthatók legyenek.

Képernyőkímélő kiválasztása
és kezelése
A képernyőkímélők álló vagy mozgó képek, amelyek a számítógép inaktív
állapotában jelennek meg a képernyőn. A képernyőkímélők eredeti feladata az volt, hogy megakadályozzák a számítógéppel túl sokáig megjelenített
és nem módosított képek, minták „beégését” a monitoron. A modern monitorok nem annyira érzékenyek az ilyesfajta sérülésekre, de továbbra is jó
ötlet képernyőkímélőt használni, vagy beállítani a monitort, hogy inaktív
időszakban energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon.
A képernyőkímélők használata megvédi számítógépünket a kíváncsi
tekintetektől, amikor éppen nem vagyunk az asztalunknál. Adataink további védelme érdekében beállíthatjuk, hogy elindulása után a képernyőkímélőt kizárólag jelszó segítségével lehessen leállítani.
Az alapértelmezett képernyőkímélő a fekete háttéren mozgó Windows Vista logó. A Windows Vista további nyolc animált képernyőkímélőt biztosít. Ezek közül bármelyiket beállíthatjuk, de képernyőkímélőként akár meghatározott mappa képeinek és/vagy mozgóképeinek diavetítését is megjeleníthetjük, vagy egyéb animált képernyőkímélőket tölthetünk le az internetről, illetve dönthetünk úgy is, hogy egyáltalán nem
használunk képernyőkímélőt.
Tipp A search.microsoft.com webhelyen gyorsan kereshetünk további képernyőkímélőket, ha a Search Microsoft.com For mezőbe begépeljük: screen savers, majd a
Search gombra kattintunk.
A következő gyakorlatban megtekintjük a rendelkezésünkre álló képernyőkímélőket, majd kiválasztunk egyet, amely fényképek diavetítésével
védi képernyőnket.
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HASZNÁLJUK az SBS_WindowsVista mappa Chapter04 almappájának gyakorlófájljat!

NYISSUK MEG a Control Panel ▪ Vezérlőpult programot, majd kattintsunk
az Appearance And Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások
hivatkozásra!

1. A Personalization ▪ Személyre szabás részben kattintsunk a Change
screen saver ▪ A képernyőkímélő megváltoztatása feladatra! Megnyílik
a Screen Saver Settings ▪ Képernyőkímélő beállításai párbeszédablak.
2. Kattintsunk a Screen Saver ▪ Képernyőkímélő nyílra, majd a listában
válasszuk a Photos ▪ Fényképek lehetőséget!
A betekintő képernyőn megjelenik a Public Pictures ▪ Nyilvános képek\Sample Pictures ▪ Mintaképek mappa 15 képének diavetítése.
Problémamegoldás Ha saját Pictures ▪ Képek mappánkban saját képeket tárolunk, akkor a betekintő ezeket a képeket mutatja meg a nyilvános Sample Pictures
▪ Mintaképek mappa mintái helyett.

3. Kattintsunk a Settings ▪ Beállítások gombra!
Megnyílik a Photo Screen Saver Settings ▪ Fényképek képernyőkímélő
beállításai párbeszédablak.
4. A Use pictures and videos from ▪ Képek és mozgóképek felhasználása az
alábbi helyről rádiógombtól jobbra kattintsunk a Browse ▪ Tallózás
gombra!
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5. A megjelenő Browse For Folder ▪ Tallózás a mappák között párbeszédablakban keressük meg a Documents ▪ Dokumentumok\MSP\SBS_WindowsVista\Chapter04 mappát, majd kattintsunk az OK gombra!
Tipp Ha a saját kedvenc képeinket a számítógép másik mappájában tároljuk, egészen nyugodtan keressük meg azt a mappát!

6. Tetszés szerint állítsuk be a diavetítés sebességét, majd kattintsunk
a Save ▪ Mentés gombra!
A Screen Saver Settings ▪ Képernyőkímélő beállításai párbeszédablakban a diavetítés bemutatója végigpörgeti a kiválasztott mappa képeit.
A Preview ▪ Betekintő gombra kattintva a teljes képernyős diavetítést
megtekinthetjük, ahogyan az működés közben a képernyőn megjelenik; az egér megmozdításával vagy az Esc gomb megnyomásával
visszatérhetünk a párbeszédablakhoz.
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Tipp Ha jelszó segítségével szeretnénk visszatérni a Windows Vista asztalhoz, jelöljük
ki az On Resume, Display Logon Screen ▪ Bejelentkezési képernyő jelölőnégyzetet!

7. Válasszuk ki a számítógépünkön használni kívánt képernyőkímélő
beállítást, majd kattintsunk az OK gombra!

ZÁRJUK BE az Appearance And Personalization ▪ Megjelenés és személyes beállítások ablakot!

A rendszerdátum és a rendszeridő
kezelése
Számítógépünk belső órával rendelkezik, amely akkor is nyomon követi
az időt és a dátumot, ha a számítógépet kikapcsoltuk. Alapértelmezés
szerint a Windows Vista a rendszeridőt a tálca jobboldali végén, az értesítési területen jeleníti meg. Ha az időre mutatunk, a rendszerdátum
eszközleírásként jelenik meg. A rendszeridő meghatároz több „színfalak
mögötti” beállítást is, és a Windows, valamint a programok az idő segítségével pontosan rögzítik számítógépünk működésének történéseit.
Tipp Ha nem szeretnénk megjeleníteni a rendszeridőt, a jobb egérgombbal kattintsunk a tálca üres területére, válasszuk a Properties ▪ Tulajdonságok sort, kattintsunk a Notification Area ▪ Értesítési terület lapra, majd a Taskbar And Start Menu
Properties ▪ A Tálca és a Start menü tulajdonságai párbeszédablak System Icons ▪
Rendszerikonok területén kapcsoljuk ki a Clock ▪ Óra jelölőnégyzetet!

A rendszerdátumot, a rendszeridőt és az időzónát kézzel is beállíthatjuk,
vagy, ha számítógépünk az internethez kapcsolódik, a rendszeridőt és
rendszerdátumot időkiszolgálóval szinkronizálhatjuk. Ha internetkapcsolatunk folyamatos, beállíthatjuk, hogy számítógépünk rendszeres
ütemezés alapján szinkronizálja magát. Ha számítógépünk tartományhoz tartozik, az időt központilag a tartománykiszolgáló vezérli, és a
rendszeridőt csak átmenetileg (a tartomány órájának következő szinkronizálásáig) tudjuk módosítani.
A következő gyakorlatban kézzel beállítjuk a rendszeridőt, majd az
interneten egy időkiszolgálóról automatikus frissítést kérünk. A gyakorlat nem rendelkezik gyakorlófájlokkal.
Problémamegoldás Ha számítógépünk valamilyen tartományhoz tartozik, a gyakorlat 8–10. lépéseit nem tudjuk végrehajtani.
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MINDENKÉPPEN aktiváljuk az internetkapcsolatunkat, mielőtt elkezdenénk
a következő gyakorlat végrehajtását!

1. Zárjunk be minden programot, hogy lássuk a Windows-asztalt! Az
értesítési területen az aktuális rendszeridő látható.

Tipp Ha függőleges tálcát használunk, vagy a tálca több sorból áll, az értesítési területen a rendszeridő és a rendszerdátum is látható. A tálca módosításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a 2. fejezetben (Hatékony munka a Windows Vistában), A tálca használata és módosítása című részben.
2. Mutassunk az órára, és az aktuális rendszerdátum eszközleírásként
jelenik meg. Az órára kattintva analóg és digitális formátumban
megjelenik a dátum, a naptár és az idő.

3. Kattintsunk a Change date and time settings ▪ Dátum- és időbeállítások
módosítása feladatra!
Megjelenik a Date And Time ▪ Dátum és idő párbeszédablak, és az ablakban a Date And Time ▪ Dátum és idő lap. A lapon láthatjuk az aktuális rendszeridőt, rendszerdátumot és időzónát. A rendszeridő analóg és digitális formátumban is megjelenik. Mindkét óra másodperces pontossággal mutatja az időt.
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Tipp Ha különböző időzónák pontos idejét szeretnénk nyomon követni, beállíthatunk
további két órát is. A Date And Time ▪ Dátum és idő párbeszédablak Additional Clocks
lapján válasszuk ki a Show This Clock jelölőnégyzetet, az időzónát, adjuk meg, hogy
milyen névvel jelenjen meg az óra, majd kattintsunk az OK gombra! Az újabb óra eszközleírásként jelenik meg, ha az értesítési területen az órára mutatunk.
4. Kattintsunk a Change date and time ▪ Dátum és idő módosítása gombra!
Ha rendszergazdaként jelentkeztünk be, kattintsunk a User Account
Control ▪ Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak Continue ▪ Folytatás menüpontjára! Ellenkező esetben írjuk be a rendszergazdajelszót,
majd kattintsunk az OK gombra!

5. A Date and Time Settings ▪ Dátum- és időbeállítások párbeszédablakban a beszúrási pontot helyezzük az órákhoz (vagy az egérmutatót
húzzuk a digitális órán az órákat számláló részre, és jelöljük ki az
órákat), majd az óra jobb oldalán található felfelé mutató nyílra kattintva állítsuk előre az órát!
Az analóg óra mutatja a módosítást, és mindkét óra megáll. Ugyanezen eljárás segítségével a perceket, másodperceket és a délelőtt/délután beállítást is módosíthatjuk.
6. A Date and Time Settings ▪ Dátum- és időbeállítások párbeszédablakban kattintsunk az OK gombra!
A tálcán az óra az újonnan beállított időt mutatja.
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7. A Date and Time ▪ Dátum és idő párbeszédablakban kattintsunk az Internet Time ▪ Internet-idő lapra!
Problémamegoldás Ha a lap tartalma el van halványítva, az Internet Time Synchronization ▪ Internetes időszinkronizálás szolgáltatás nem áll rendelkezésünkre,
tehát a gyakorlat végére értünk.

8. Kattintsunk a Change Settings ▪ Beállítások módosítása gombra! Ha rendszergazdaként jelentkeztünk be, kattintsunk a User Account Control ▪
Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablak Continue ▪ Folytatás menüpontjára. Ellenkező esetben írjuk be a rendszergazdajelszót, majd
kattintsunk az OK gombra!
Megnyílik az Internet Time Settings ▪ Internet-idő beállításai párbeszédablak.

9. Ha a Synchronize with an Internet time server ▪ Szinkronizálás egy internetes időkiszolgálóval jelölőnégyzetet kijelöltük, kattintsunk a Server ▪
Kiszolgáló nyílra! A listában válasszuk ki a használni kívánt kiszolgálót, majd kattintsunk az Update now ▪ Azonnali frissítés gombra!
Tipp A listában megjelenő kiszolgálókat, amelyek nevében a nist rövidítést találjuk, az Egyesült Államokban a NIST (National Institute of Standards and Technology, Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet) tartja karban. A time.nist.gov
kiszolgálót a Colorado állambeli Boulderben a Nemzeti Atmoszféra Kutatási Központ,
a time-nw.nist.gov kiszolgálót a Washington állambeli Redmondban a Microsoft, a
time-a.nist.gov és a time-b.nist.gov kiszolgálókat pedig a Maryland állambeli Gaithersburgben a NIST üzemelteti.8
Számítógépünk a választott időkiszolgálóhoz az interneten keresztül
csatlakozik, és frissíti a rendszeridőt.
8

Beállíthatunk olyan időkiszolgálót is, amely nem szerepel a listán: ehhez elegendő
beírni a kiszolgáló teljes tartománynevét. Magyarországon a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) üzemeltet időkiszolgálót, ennek címe: time.kfki.hu. (A szerk.)
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A számítógép nevének megváltoztatása
Amikor a Windows Vista operációs rendszert számítógépünkre került, az
a személy, aki a telepítést elvégezte, számítógépünknek nevet adott. Ez a
név azonosítja a számítógépet. Ha magunk telepítettük a Windows Vista
operációs rendszert, valószínűleg beszédes nevet adtunk számítógépünknek, például a TablaPC vagy a Konyveles1 nevet. Ha számítógépünket
előre telepített Windows Vista operációs rendszerrel vásároltuk, akkor a
számítógép neve számok és különböző karakterek sorozata. Ha rendszergazda jogokkal rendelkezünk, megváltoztathatjuk a számítógép nevét.
A számítógépnév megtekintése:
Î Kattintsunk a Computer ▪ Számítógép elemre a Start menüben!
A címsorban megjelenik a Computer ▪ Számítógép mappa neve, és
a számítógépünkhöz rendelt nevet az ablak alján a Details ▪ Részletek ablaktáblában találjuk.
A számítógép nevének megváltoztatása:
1. A Start menüben a jobb egérgombbal kattintsunk a Computer ▪
Számítógép elemre, majd válasszuk a Properties ▪ Tulajdonságok
parancsot!
Megnyílik a System ▪ Rendszer ablak.
2. A Computer name, domain, and workgroup settings ▪ Számítógépnév, tartomány és munkacsoport beállításai alatt kattintsunk a
Change settings ▪ Beállítások módosítása gombra!
Ha rendszergazdaként jelentkeztünk be, a User Account Control ▪
Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédablakban kattintsunk a
Continue ▪ Folytatás gombra! Ellenkező esetben írjuk be a rendszergazdajelszót, majd kattintsunk az OK gombra!
3. A System Properties ▪ Rendszer tulajdonságai párbeszédablakban a
Computer Name ▪ Számítógépnév lapon kattintsunk a Change ▪ Módosítás gombra!
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4. A Computer Name/Domain Changes ▪ A számítógép nevének és tagságának módosítása párbeszédablakban a beírt számítógépnevet
módosítsuk a kívánt névre, majd kattintsunk az OK gombra!
5. Az OK gombra kattintva tudomásul vehetjük, hogy a név megváltoztatása a számítógép újraindításáig nem lép érvénybe, és bezárhatjuk
a System Properties ▪ Rendszer tulajdonságai párbeszédablakot.
6. A Microsoft Windows üzenetablakban kattintsunk a Restart Now ▪
Újraindítás most gombra, illetve, ha most nem szeretnénk számítógépünket újraindítani, a Restart Later ▪ Újraindítás később gombra!

A számítógépmappa nevének módosítása
Alapértelmezés szerint a számítógépmappa hivatkozásának neve Computer ▪ Számítógép. Igény szerint a mappa nevét a számítógép nevének
megfelelően módosíthatjuk (más nevet is adhatunk a mappának, de az
megtévesztő lehet). A hivatkozás nevének módosítása:
1. Kattintsunk a jobb egérgombbal a Start menüben a Computer ▪
Számítógép sorra, majd a Rename ▪ Átnevezés sorra!
2. Ha Computer ▪ Számítógép neve ki van jelölve szerkesztésre, írjuk
be a kívánt nevet, majd nyomjuk le az Enter billentyűt!
A hivatkozás neve nem tartalmazhat perjelet (/ vagy \), kettőspontot (:), csillagot (*), kérdőjelet (?), idézőjelet (”), kisebb, mint
jelet (<), nagyobb, mint jelet (>) vagy csővezeték jelet (|). Néhány
szimbólum – mint például a felkiáltójel (!), a kukacjel (@), a kettős kereszt (#), a dollárjel ($), a százalékjel (%), a hatványjel (A),
az angol és jel (&) és az aláhúzásjel (_) – használata megengedett
csakúgy, mint a kis- és nagybetűk, a számok, a szóközök, a veszszők, a pontok és a zárójelek használata. A Windows a Start menüben két sorban jelenít meg karaktereket (ha azokat szóközökkel választjuk el egymástól).

Összefoglalás
•

A Windows Vista felületének elemeit, például a színeket, a betűtípusokat és az asztal hátterét könnyedén testre szabhatjuk.

•

Ha a számítógépünk hardvere megfelel a minimális követelményeknek, a Windows Aero színséma megvalósításával élvezhetjük a Windows Vista legújabb vizuális élményeit.

•

A Windows Vista képernyőkímélői között válogathatunk, letölthetünk további képernyőkímélőket az internetről, és képernyőkímélőként saját fényképeinket is megjeleníthetjük.
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•

A számítógép rendszeridejét és rendszerdátumát automatikusan
frissíthetjük internet-időkiszolgálóról.

•

Ha a számítógépünk neve pusztán betűk és számok sorozatából áll, a
nevet könnyedén megváltoztathatjuk valamilyen beszédesebb névre.
A SQ003GG8 nevet pillanatok alatt Sajat-Seged névre cserélhetjük.

Billentyűparancsok
Nyomjuk meg ezt

Ehhez

Windows billentyű +D

Az asztal megjelenítése

Ctrl + Esc

A Start menü megnyitása

Windows billentyű

A Start menü megnyitása
és bezárása

Nyomjuk meg ezt

Ehhez
(párbeszédablakban vagy műveleti
ablaktáblában)
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Szóköz

Jelölőnégyzet kiválasztása vagy
törlése, ha az aktív beállítás
jelölőnégyzet

Nyílbillentyűk

Gomb kiválasztása, ha az aktív
beállítás rádiógombok csoportja

Ctrl + Tab

Lépegetés előre a lapokon

Ctrl + Shift + Tab

Lépegetés visszafelé a lapokon

Tab

Lépegetés előre a beállításokon

Shift+Tab

Lépegetés visszafelé
a beállításokon

