Da Windows 8 ble lansert, ble mange pc-brukere fortvilet over det som
skjedde med startmenyen. I stedet
for et kjent utgangspunkt med alle
programmene på en liste, ble en kastet ut i en verden av fliser (tiles på engelsk) som var overbefolket av apper fra Windows,
som en visste en aldri kom til
å bruke.
Dette har Microsoft tatt selvkritikk for. Ved oppstarten
av Windows 10 får en tilbake startmenyen, men Microsoft tviholder på å flislegge
mesteparten av siden. Siden
Windows også er et operativsystem for mobiltelefoner og
nettbrett er flisene ment å gjøre det lettere å navigere når
en har en touch-skjerm, men

er ganske uinteressante for de av oss
som navigerer mest med tastatur og
mus.
Med denne oppgraderingen forsvinner også nettleseren Internet
Explorer, og erstattes med Edge. Ifølge produsenten er den viktigste forskjellen mellom Internet Explorer og
Edge at en i Edge kan notere direkte på en nettside og ta vare på siden.

å sette av ti minutter for å se hvordan
denne funksjonen fungerer sammen
med OneNote, Microsofts notatprogram.
Det har også blitt mye enklere å
holde oversikten over alle vinduene en har oppe samtidig. En hendig
knapp viser deg alt som er oppe, og
den legger ned sidene med bare et
enkelt tastetrykk.

Dette kan være et godt hjelpemiddel
for alle nettsørfere som lar gode ideer seile av gårde. Det kan være nyttig

Microsoft skryter også av at de har
gitt deg en mye bedre oversikt over
bildene dine. Det er riktig når du
sammenligner det med tidligere Windows-løsninger, men
det er andre programmer som
gjør jobben minst like bra.
I Windows 10 har du mulighet for å opprette flere skrivebord. Om dette er en funksjon
som er grei å ha, eller om det
bare er en fiks idé fra utviklerne, vil tida vise.
En tast som kommer
enda mer til sin rett, er Wintasten. For eksempel vil
Win+Piltastene flytte det aktive vinduet rundt på skjermen. a
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Kjekt å bruke

Det nye operativsystemet
for pc-er, Windows 10, er
en vellykket oppgradering. Microsoft har fjernet
det verste tullet fra Windows 8.
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