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PREDSTAVITEV

Microsoft predstavlja Windows 10 na pametnih mobilnih napravah

Continuum, Hello Beta in Office

..Ameriški tehnološki velikan Microsoft je v začetku decembra poslal na trg svoj najnovejši mobilni operacijski sistem Windows 10
Mobile in pri tem predstavil kar nekaj novosti. Microsoft Continuum, Hello Beta in nov paket Office so le najbolj izpostavljeni..

Gre za najnovejšo verzijo mobilnega operacijskega sistema, ki nosi enako ime kot sistemi na
tablicah ali računalnikih: Windows 10. Ne gre le
za simbolno enako poimenovanje, saj želi Microsoft poenotiti vse platforme in zagotoviti čim
bolj enotno uporabniško izkušnjo ne glede na
napravo, ki jo v danem trenutku uporabljamo. In
treba je povedati, da je Microsoftu uspelo. Jedro
operacijskega sistema je zdaj enako na vseh platformah in omogoča, da se iste aplikacije odpirajo na vseh napravah ter se zaslonu samodejno
prilagodijo. Pri tem je še največ pridobil mobilni
telefon, saj lahko zdaj na mobilnih aparatih odpiramo iste aplikacije kot na računalniku ob zagotovilu najvišje mogoče varnosti, ki jo prinaša nov
sistem Windows 10.
Pri tem je Microsoft vgradil kar nekaj novosti v
mobilni telefon. Continuum je možnost
povezave aparata na velik zaslon in lahko deluje brezžično kot žično z vmesnikom HD-500.
Na vmesnik lahko priklopimo zunanjo miško,
tipkovnico, dodatni pomnilnik in zaslon
poljubne velikosti. Tako se mobilni aparat
prelevi v osebni »računalnik«. Na zaslonu dobimo prilagojeno namizje Windows 10, ki deluje
zelo podobno kot na osebnem računalniku ob
tem, da je zaslon na telefonu še vedno delujoč
in telefonski. Videz oken v načinu delovanja

Continuum je kombinacija klasičnega namizja
in oken na telefonu. Aplikacije tečejo celozaslonsko in v opravilni vrstici vidimo vse
odprte aplikacije. Tu pride do izraza na novo
napisan mobilni paket Office, ki je zdaj bistveno posodobljen, bogatejši in bolj produktivno
usmerjen ter z univerzalnimi aplikacijami, napisanimi za Windows
10. Čar univerzalnih aplikacij je ravno v možnosti sa
modejnega prilagajanja napravi, na kateri jo odpiramo. S takim »računalnikom« v žepu je
zdaj mogoče početi večino tistega, kar ponavadi počnemo z običajnim računalnikom.
Microsoft Hello Beta predstavlja novo možnost
zaklepa aparata in prepoznavo uporabnika. Tu
je Microsoft ubral svojo pot in zaklep deluje na
podlagi prepoznave šarenice uporabnika.
Aparati, ki omogočajo tovrstno prepoznavo
(Lumia 950 XL in Lumia 950), imajo vgrajeno namensko sprednjo kamero IR in lučko IR, ki se ob
sami prepoznavi vklopi. Prepoznava deluje tudi
v popolni temi in v primeru, da uporabnik uporablja korekcijska očala. Odklepanje je hitro in
zanesljivo. Ravno tako vam sistem Windows 10

omogoča uporabo kode PIN, ki
nadomešča vaše geslo znotraj
aparata in s tem poenostavi ter pohitri potrditve.
Varnost podatkov je pri Microsoftu na prvem
mestu in Microsoft zagotavlja, da so vse aplikacije znotraj njihove trgovine preverjene in
brez škodljive programske kode. Windows 10
ravno tako podpira povezave VPN, zaščitena
omrežja WiFi, uporabo navideznih pametnih
kartic, uporabo sistemov MDM (Mobile Device
Management) za upravljanje in možnost izbrisa
uporabniških podatkov na daljavo.
Microsoft z novim operacijskim sistemom Windows 10 Mobile želi poenotiti sistem in upo
rabniško izkušnjo. Novi aparati Lumia so že na
trgu, za starejše z Windows Phone 8.1 in vsaj gigabajt pomnilnika RAM pa pripravljajo nadgradnjo
na Windows 10, ki bo na voljo že konec leta in v
prvih mesecih prihodnjega leta. 
(P. R.)
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