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Jag hade förmånen att besöka er här i Lidingöklubben i mars 2013 och vi gick då igenom bl a
säkerhet, jämförelse XP, Vista, Windows 7 och om man då skulle byta upp sig till Windows 8.
Vid nästa besök här i oktober 2017 handlade det om helt om det nya Windows 10 med dess
uppdatering Creator Update. Ett sammandrag av detta finns på er hemsida under
Utbildning/Info/ Studiematerial från våra träffar/Windows. Överst där finns sammandraget
av föredraget.
Jag nämnde då också att en ny uppdatering skulle komma ut inom några dagar med namnet
Fall Creator Update. Det är den hittills sista uppdateringen från Microsoft. Det är aviserat att
en liknande uppdatering ska komma i slutet på mars?, vad den innehåller vet jag inte ännu.
Se länk sist i dokument2 ang Redstone4.
Windows 10 lanserades av Microsoft i juli 2015 som en efterföljare och förbättring av
windows 8.
Fram till juli 2016 var det gratis för alla med Windows 7 och Windows 8 att uppgradera sina
datorer till Windows 10. ( det visade sig att det fanns äldre datorer med 7 och 8 som inte
gick att uppgradera p g a att vissa delar i operativet inte klarade systemkraven).
I november 2016 lanserade Microsoft en uppdatering till 10;an som benämndes Anniversary.
Under april 2017 kom nästa större uppdatering nu med namnet Creator Update och i
oktober samma år kom den än så länge sista uppdateringen Fall Creator Update.
Avsikten med mitt besök här idag är att ge er lite information om vad som kommit till i dessa
uppdateringar och vad vi kan ha för nytta av dem.
Helt klart är att senaste uppdateringen i stort gäller för de som spelar spel på datorn.
Inte mycket för oss vanliga användare.
PC för Alla har publicerat en rad artiklar om Windows 10 och om alla nyheter i de tre
uppdateringarna. Ni hittar dessa på www.pcforalla.idg.se där ni klickar på Windows 10
menyn.
Men i övrigt använder jag datorn och visar var ni kan hitta användbara verktyg och
information.
Jag förutsätter att är det något ni undrar över hojtar ni till, även när det är något ni inte
förstår. Ibland kanske jag använder konstiga ord och termer, fråga i så fall så ska jag försöka
förklara. Man blir lätt ”hemmablind” när man använder datorn mycket och tror att alla
förstår alla konstiga ord.
Jag utgår ifrån att ni som har Windows 10 också nu fått dessa tre uppdateringar.
(Visa hur man ser att man har Fall Creator i datorn)
OK, då kör vi.
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I våras kom så Creator Update och den 17 okt börjar Microsoft
skicka ut höstens stora uppdatering Fall Creator Update.
Windows 10 Creator Update.
Vad har hänt i OP? En del men inget revolutionerande men vi tittar på
en del viktigt.
Hur hitta vilken version av Windows 10 man har.
Inställningar/System/Om/Windows spec.
Hur hittar man ex Uppdateringar. Hur ser man att det finns
uppdateringar.
Ändra bilden på skärmen med Teman (hitta fler teman via Store =
Inställningar / Anpassning / Teman / Hämta fler…
Här finns nästa hur många som helst att ladda ner. (Tar lite tid men är
värt det).
Hitta Kontrollpanelen via Sök. Finns inte längre i högerklickmenyn.
Akta sig för att klicka på Surfplatteläge i Åtgärdscenter.
Vad finns i övrigt i Åtgärdscentrum? I princip allt som finns under
Inställningar (Kugghjulet = Alla inställningar)).
Gå igenom vad som finns under Inställningar lite snabbt
Inställning nattläge = tar bort en del av det blå ljuset som kan störa
nattsömnen.
Hur göra ny webbläsare till standard?
Inställningar/Appar/Standardappar. Här ändrar man ex till annan
webbläsare.
Om man vill använda gamla Internet Explorer istället för Edge
(standardwebbläsaren i Windows 10).
Visa högerklick i vänstra nedre hörnet och vad som kommer upp.
Enhetshanteraren viktig om något krånglar.
Viktig är också Aktivitetshanteraren om datorn verkar slö.
Tar det lång tid att starta datorn? Ev Ccleaner.

Appen Epost istället för dator- eller webbaserad mejlprogram.
Hur starta upp och ställa in.
Aktiva timmar, vad är det? Hur man ställer in.
Skillnad mellan Förstoringsglaset i Aktivitetslisten och Sök i
Utforskaren.
Hur vet man storlek på hårddisken? Finns Recovery-del? Kopiera
denna till ett USB minne för hjälp när datorn vägrar gå igång.
Uppdateringar med ex mobilt bredband. Går inte helt att stoppa i
Home versionen av Windows 10 men som standard är det begränsat
till uppdateringar som krävs för att fortsätta köra Windows tjänster på
bästa sätt.
Hur ställa in så att man slipper logga in varje gång man startar datorn.
Sök netplwiz.exe och klicka på den. Markera Användarnamnet, ta bort
bocken i rutan om lösenord och skriv in lösenordet två gånger samt
klicka på Verkställ och OK.
https://www.microsoft.com/sv-se/windows/upcoming-features
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.679437/sa-bra-ar-windows-10-creators-update
http://pctidningen.se/datorutrustning/operativsystem/windows-10/redstone-4har-ar-nyheterna-i-nasta-windows-10-uppdatering

