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Nowe funkcje przeglądarki
Edge
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Microsoft pod wieloma względami ulepszył i przeprojektował
przeglądarkę Edge w ramach
aktualizacji Creators Update.

Ładne za jednym
kliknięciem
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Sprawiamy, by nasz Windows 10
stał się ładniejszy. Microsoft
z powrotem oferuje w sklepie
pakiety tematyczne.

Pierwsze kroki z Creators
Update
Aktualizacja Creators Update już jest dostępna! Jeśli jej jeszcze nie mamy
na komputerze, to łatwo można ją zainstalować. Nasz komputer powinien być
aktualizowany na bieżąco!

Jeżeli posiadamy komputer z Windows 10,
to aktualizacja z reguły instaluje się automatycznie. Natomiast programy, dane i ustawienia pozostają zachowane. Można sprawdzić,
czy Creators jest już zainstalowany na danym
komputerze. W polu wyszukiwania na dole
po lewej należy wpisać pojęcie Winver i wcisnąć Enter. Wówczas pojawia się małe okno,
które pokazuje aktualną wersję Windows
(build). Gdy wskazuje Build 1703 lub wyższy, to nasz komputer już korzysta z nowych
Na tym komputerze jest już zainstalowana
aktualizacja Creators Update
funkcji. W takim wypadku można od razu
przejść do strony 3.
Jeżeli aktualizacja nie jest zainstalowana, należy wcześniej sprawdzić, czy komputer jest
gotowy na jej implementację.
Czy komputer jest gotowy do aktualizacji?
Aby instalacja przebiegała bez problemu, należy sprawdzić następujące punkty:
 Czy wszystkie aktualizacje są zainstalowane? Aktualizacja Creators Update zainstaluje
się sama tylko wtedy, gdy Windows 10 jest na bieżąco zaktualizowany. Należy to sprawdzić przez wyświetlenie ustawień, klikając w kombinację klawiszy [Windows] + [I] oraz
klikając w Aktualizację i zabezpieczenia oraz Szukaj aktualizacji i przeprowadzić test.
 Czy komputer posiada wystarczającą ilość przestrzeni dyskowej? Instalacja wymaga
odpowiednio dużo miejsca na dysku twardym. Do samego zapisania danych instalacyjnych potrzeba 5 gigabajtów przestrzeni dyskowej, a do rozpakowania kolejnych
plików 16 gigabajtów. Łącznie zatem aktualizacja wymaga ponad 20 gigabajtów wolnego miejsca na dysku C:. W razie wątpliwości można sprawdzić w Windows Explorerze w Mój komputer, czy jest wystarczająco dużo miejsca. Na dysku
C: powinno być więc trochę więcej niż 20 GB wolnej przestrzeni. Jeżeli tak nie
jest, to trzeba skasować niepotrzebne dane i odinstalować nieużywane programy.
Dalszy ciąg na stronie 2 ►

Indywidualne pytania można przesyłać na adres pc@wip.pl

1

Pierwsze kroki z aktualizacją Creators Update

2

