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A Microsoft a Windows 8-ban 
teljesen átdolgozza a fájlmáso-
lási, -átnevezési és -törlési funk-
ciókat. Alex Simons, a Windows 
fejlesztőcsapat egyik tagja blog
bejegyzésében rámutatott, hogy 
ezek az úgynevezett Copy Jobs 
megoldások tették ki korábban 
a Windows Explorerrel elvégzett 
feladatok 50 százalékát. 

Kielemezték a szakemberek 
a Windows 7 használati 
statisztikáit. Ekkor derült 

ki, hogy a Copy Jobs feladatok ke-
reken 50 százaléka kevesebb mint 
10 másodpercig, míg 20 százaléka 
több mint 2 percig tartott. Ugyan 
a Windows Explorer ezekkel a fel-
adatokkal probléma nélkül megbir-
kózott, de korábban nem a Copy 
Jobs munkák elvégzésére optima-
lizálták és különösen nem arra, 
hogy egyszerre több ilyen feladatot 
végezzen el. A legnagyobb problé-
mát az jelenti, hogy ha ugyanolyan 
nevű fájlok találhatók különböző 
mappákban. 

A fejlesztési cél, hogy a Win-
dows 8-ban az eddiginél sokkal 
jobb legyen a fájlmásolás. A leg-
fontosabb változtatás, hogy min-
den ilyen feladat egyetlen ablak-
ban fog megjelenni, éppúgy, ahogy 
a Mac OS X-nél is. A felhasználó 
az egyes feladatokat leállíthat-
ja, szüneteltetheti és folytathatja 
majd, így befolyásolhatja, hogy 
mely munkákkal végezzen előbb a 
számítógép. 

Emellett a Windows 8 valós 
időben fogja megmutatni az egyes 
folyamatokat, a még továbbítandó 
adatmennyiséget és azt is, hogy 
mennyi ideig tart még egy-egy fel-
adat.

Ezenkívül a fejlesztők azon is 
dolgoznak, hogy az új operációs 
rendszernek már ne okozzanak 
gondot az ugyanolyan nevű fájlok. 
A Windows 8-ban minden egyes 
fájlról információkat kaphatnak 
majd a felhasználók, ehhez elég 
lesz az egérmutatót az adott állo-
mány fölé vinni. Láthatóvá válik a 
fájl létrehozásának dátuma, a mé-
rete és az előnézeti képe.

MindEn fEladat Egy ablakban fog MEgJElEnni

Könnyebb lesz a fájlmásolás 
a Windows 8-ban

hirdetések

hirdetés

Full HD 3D 
videofelvétel 

digitális távcsővel
a Sony két digitális távcsövet mu-
tatott be, melyek full Hd minőség-
ben képesek 3d videorögzítésre, 
sajnos meglehetősen borsos áron.

A DEV–3 and DEV–5 kód-
nevű távcsövek tízszeres op-
tikai nagyításra képesek (3D 

módban ez 5,4-szeresre csökken), 
elektronikus keresőt építettek belé-
jük, és képérzékelőjük egy kompakt 
fényképezőgépekben használatos 7 
megapixeles CMOS chip. Az 1080p 
felbontású videókat AVCHD for-
mátumban rögzítik. Természetesen 
van bennük képstabilizátor és au-
tófókusz, a lencsék fényereje f1.8–
f3.4. A kiadott közlemény szerint 
ideálisak a természet megfigyelésé-
re, és a látottak sztereo hanggal egy 
gombnyomással megőrizhetők az 
utókornak. Kialakításuknál éppen 
ezért arra törekedtek, hogy beleol-
vadjanak a környezetbe, ne árulják el 
a megfigyelő helyét, ezért nincsenek 
rajtuk zavaró gombok vagy egyéb 
külső részletek.

A gyártó közleménye szerint ak-
kumulátoruk egy feltöltéssel kétórá-
nyi 2D mozgóképet tud rögzíteni 
Memory Stick kártyára, melyet USB 
vagy HDMI csatlakozón keresztül 
tölthetünk le róla. A meglehetősen sú-
lyos szerkezetek (1,2 kg) novemberben 
lesznek kaphatók, a DEV–3 ára 1400 
dollár lesz. A DEV–5 modellben van 
digitális zoom, GPS (mely fotóknál 
automatikusan hozzáadja a készítés 
helyét) és néhány további felszerelés 
(hordtáska, lencsetakaró), emiatt ez a 
típus 2000 dollárba fog kerülni.


