
Windows 7 Starter

Edice  Starter  přicházejícího  operačního  systému  od  Microsoftu  je  unikátní  ve  dvou
věcech. Jednak nebude samostatně v prodeji, navíc bude postrádat řadu funkcí. Koupit jej
půjde jen jako předinstalovaný OEM systém na konkrétním počítači.

Důvod je prostý, tato verze je speciálně určená pro málo výkonné systémy s 32bitovým
systémem. Najdete ji  tedy především na netboocích. Proto nečekejte náročnější  výbavu,
jako je grafické rozhraní Aero Glass či podpora více monitorů.

Překvapit z tohoto pohledu může absence uživatelského nastavení pozadí. Zcela chybí
Windows  Media  Center  a nejdou  přehrát  DVD  disky.  Ty  by  ale  stejně  musel  uživatel
pouštět z externí mechaniky, protože na netboocích není integrována. To jsou jen některé
funkce, které jsou ve verzi Starter omezeny nebo nedostupné.

Microsoft  přitom ještě  při  vývoji  počítal  s omezením  maximálního  počtu  spuštěných
aplikací  na  tři,  stejně  jako  u Vista  Starter.  Tuto  "vlastnost"  však  nakonec  –  nutno  říci
naštěstí – opustil.

Obr 1: W7 Starter



Některé věci lze nahradit, jiné ne

My jsme měli možnost si finální verzi Windows 7 Starter vyzkoušet na několik hodin přímo
na netbooku od firmy Sony. Některých omezení jsme si ani nevšimli, jiná výrobce počítače
nahradil  nadstavbovými aplikacemi. To platí třeba o přehrávání DVD disků,  jež zvládne
externí aplikace.

Největší potíže asi pocítí uživatelé, kteří se nemohou obejít bez nějakého staršího kousku
hardware či  software,  který jim naposledy chodil  pod Windows XP.  Verze Starter  totiž
nepodporuje tzv. XP mód, jenž má právě kompatibilitu se starší verzí Windows zajistit.

Nehledejte  také  program  Windows  Media  Center,  který  počítač  promění  v jednoduše
ovladatelné  multimediální  centrum.  To  ale  chybí  i ve  verzi  Home  Basic,  stejně  jako
podpora  vícedotykového  ovládání.  Starter  a všechny  domácí  verze  jsou  také  ochuzeny
o možnost  zamknutí  některých  aplikací  pro  určité  uživatele  nebo  šifrování  disků
prostřednictvím funkce BitLocker.

Porovnejte změny

Připravili jsme pro vás malého obrazového průvodce, který změny mezi nejsilnější verzí
Windows 7 Ultimate a Windows 7 Starter ukáže.

Ve Windows 7 Starter (vpravo) položka personalizace zcela chybí

Nejvíce  asi  bude  hravé  uživatele  mrzet  nepřítomnost  personalizace,  tedy  možnosti
upravit si vzhled oken, pozadí či zvuky ve Windows 7.

Stejně  tak může vadit  vypnutí  funkce Aero Glass v uživatelském rozhraní  a to včetně
omezené možnosti náhledu při přepínání mezi různými aplikacemi.

Obr 2: W7 Ultimate Obr 3: W7 Starter

Obr 4: Ve Windows 7 Ultimate vidíte při přepínání pomocí kláves ATL+Tab malé
náhledy obsahu spuštěných aplikací, Starter (na obrázku dole) toto nenabízí.



Na další  významné omezení narazí uživatel,  pokud chce provozovat externí zobrazovací
zařízení, jako je monitor, projektor a jiné. Netbooky sice mají analogový výstup D-SUB na
další zobrazovač, ale Starter jeho využití poněkud zmenšuje.

Na tento výstup totiž lze poslat jen obraz, který je již na displeji netbooku. Zapomenout
tedy můžete na rozšířenou plochu. V nabídce je pouze možnost duplikování nebo běh jen
jednoho zobrazovacího zařízení.

V nabídce Windows 7 Starter (vpravo) je pouze možnost duplikování nebo běh jen jednoho
zobrazovacího zařízení.

Rozdíly v obou edicích Windows 7 jsou patrné již z hlavního menu Start.

Obr 5: W7 Starter – přepínání mezi okny

Obr 6: W7 – možnosti zobrazení Obr 7: W7 Starter – možnosti zobrazení

Obr 8: W7 – hlavní menu Obr 9: W7 Starter – hlavní menu



Tam, kde Ultimate nabízí spuštění Windows Media Center, nemá Starter nic. Stejné je to
i u programu Windows DVD Maker a dalších.

V systémovém a bezpečnostním nastavení chybí u Windows 7 (vlevo) nabídka pro
šifrování interních i externích disků prostřednictvím programu BitLocker.

Optimalizace především

Jak z předchozích řádků vyplývá, vše je ve Windows 7 Starter podřízeno předpokladu, že
bude provozován na pomalém hardware. A opravdu i při více spuštěných aplikacích,
přehrávání filmů či práci s objemnějšími soubory, si tato verze v rychlosti práce nezadá
s dnes používanými Windows XP.

Až ty půjdou příští rok na zasloužený odpočinek, budou mít důstojného nástupce.
Bohužel však nenabídne některé funkce, na které jsme si již zvykli z XP a tak bude řada
uživatelů zajisté zklamána. Na druhou stranu přináší většinu důležitých vlastností
moderního OS od Microsoftu.

Obr 10: W7 Starter – zabezpečení Obr 11: W7 – zabezpečení


