Microsoft Windows 7™—A Tálca újdonságai
Rövid bemutató a tálcában történt változásokról
Bevezetés
Korábbi esetekhez hasonlóan a Microsoft az új Windows 7-be is sok fejlesztést, és design
újítást rakott. Habár még csak az RC verzióval van dolgunk, valószínűleg ezek az újítások a
végleges változatban is helyet kapnak.
Ez a kis iromány egy, minden felhasználót érintő újdonságról számol be. Ez nem egy technikai specifikáció, csak egy felhasználó első benyomásai, és észrevételei, melyet bárki olvashat a számítógép-gurutól a teljesen kezdőig.

„...Közvetlen első indításkor szembetűnik, hogy a tálca az elsődleges dolog, ami megváltozott. Ez a rész most szóljon ezekről…”

Méret
Szembetűnő, hogy az eddigi tálcához viszonyítva, majdnem kétszer olyan magas tálcával találjuk szembe magunkat. Ez teljesen így is van, a
tálca mérete valóban nagyobb lett. Így kellemesebb rajta az ikonokat látni. (Ez a méret visszaállítható az eredetire, ha valakinek esetleg mégis a kisebb lenne a jobb.)

Szín/átlátszóság
Aki már használt Vista-t nem újdonság, de azért említésre méltó, hogy ez
a tálca is átlátszó. Persze nem teljesen, de homályos képet kapunk az alatta
lehelyezkedő dolgokról. Színe is van, mely a Képernyő beállításoknál kérhető ki. (Jobbklikk az Asztalon, Personalize, Window color.) Szín kiválasztásakor, olyan hatást érhetünk
el, mintha színezett napszemüvegen keresztül szemlélnénk a Tálca alatti dolgokat.

Eszköztárak
Az eszköztárak terén nincs jelentős változás, hacsak arra nem gondolunk, hogy a Windows
Media Player-nek már nincsen eszköztára.

Óra
A tálca jobb szélén továbbra is alapértelmezésben az óra szerepel, azonban a tálca mérete
miatt, már a dátumot is láthatjuk azonnal. Vista-nál már megszokott beállítási lehetőségekkel.

Kis ikonok
Sokan zavarónak tartották, hogy az óra mellett szereplő, különböző kis ikonok gépindításkor még látszanak, majd mivel nem használjuk, őket idővel elrejti őket a Windows. Ez most
teljesen megváltozott. Alapértelmezésben csak 4 (nem notebookot használóknál csak 3)
ikon látszik, minden más rejtve van. Ezt természetesen meg lehet változtatni, és akár több
ikont is láthatóvá lehet azonnal tenni. Ezek a beállítások a szokásos tálcán való jobb gombos menüből érhetőek el.
Térjünk akkor vissza arra, hogy mégis milyen ikonok látszanak.
Közvetlenül az óra mellett a hangerő ikonja. Ez továbbra is a szokásos funkciókat látja el.
Mellette a hálózati ikon, amely a Vista-ban megszokott módon működik (WLAN jelző is
lehet). Majd az energia ellátás ikonja, ami notebooknál gyakran csak egy kis elemet ábrázol
(egyébként töltés közben animálódik). Majd az Action Center kis zászlót mintázó ikonja.
Ennek segítségével a gépünkre vonatkozó hibákat tudjuk elhárítani, vagy fontos eseményeket (vírusölő program elavultsága) tudunk felügyelni.
Ezek után a rejtett ikonokat előhozó kis nyíl szerepel, azonban eltérően az eddigiektől,
nem „szaladnak” ki az ikonok a tálcán, hanem egy mini ablakban jelennek meg.

Fő ikonok
Főikonok, vagy nevezzük most már gyorsindítási sávnak. Egy kicsit mindkettő. A tálca középső része teljesen megváltozott. Néhány ikon, telepítés után is szerepel a tálcán, mint az
Internet Explorer (8), a Windows Explorer, Media Player.
Hasonlóan az eddigi gyorsindítási sávhoz, most is rákattintva tudjuk indítani a programokat, amik egy kis lángra lobbanó effekttel jelzik indulásukat, majd pedig egy vékony keret
szegélyezi őket, jelezvén, hogy elindultak. Ez az effekt, az ikon színétől függő, hasonlóan
ahhoz, amikor már néhány programunk fut, akkor az egeret húzva a tálcán, egy fényfoltként (ikon színével egyező) tudjuk az egere szemünkkel követni.
Ha valamilyen programot elindítunk, akkor annak rögtön megjelenik az ikonja a tálcán.
Helyezhetünk állandóan megjelenő ikonokat is a tálcára, ezt a szokásos jobb gombos menüből tudjuk elérni egy ikonnal, vagy a futó program ikonján alkalmazva.
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