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PC word opublikował art prezentujący listę 18 ficzerów, których w vista nie ma, a zdaniem autora być powinny. Znajdują się
tam przemyślenia .... time machine z tej visty nie ma co ... karmelek: moze byc tren za ktory 4 dostałem ? ... ale zaraz zaraz
mamy 18 ... hm,, podobno calkiem niezle ficzery maja byc w (stabilnym) 2.6.24.. Kazdy niech ma co lubi, tylko niech nie
marudzi ze mu cos nie dziala, ja jestem anty mikrosoftowski, swiata nie zmienie, a opowiadanie ze vista ma jakies wspaniale
ficzery z prawami itd.... ... przez simonw » 22/6/2007, 18:59 ... Do tego to wychwalanie pod niebiosy unixów (o których już nikt
nie pamięta), .... Jak powiedział Jerry Bryant z Microsoft Response Communications, głównym powodem dla którego MS nie
odesłał na emeryturę AutoRun'a .... tekameka a cóż takiego genialnego ma VISTA czego nie ma XP? 20.08.08, 09:17 ... jaro_ss
Iwładowąć dodatkową kośc pamięci 20.08.08, 09:18 ... i których w tych linuxowych programach nie ma, ale wszyscy dobrze
wiemy, że dla ... "Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych "ficzerów" Visty(...)". Nie można jednak powiedzieć, że
Vista była systemem całkowicie ... 2009-11-02 18:01 ... Kolejna sprawa to, że nie ma porównania wydajności dla aplikacji
biurowych ... potrafi co zrobic na vista,win7. poza dx10 i dx11 ktorych microsoft nie ... Nie widze ficzerów wartych 5-ciu
stówek, a już najwiekszą listość .... Omegi doinstalowywuja tylko jeden "ficzer" w Trayu i jest to Ati tray Tools z instalacji ...
Software serwis pidar 19 Paź 2007 18:46 Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2241 ... To wgraj z powrotem te starsze sterowniki, które
miałeś i na których nie ... Docelowo ma być vista 64 jednak mam tylko niemiecką wersje premium [premium nie .... dokladnie,
a nie mam ani FW ani AV. ale i tak zaraz ktos sie pochwali linuxem. ... Sama Vista potrafi się ograniczyć do 300 MB i działać
(XP do 70MB). ... Wynika to z serwerowej natury Linuksa - gdzie takie ficzery sensu nie mają. ... Pod linuksem jest nie mniej,
bo wywalenie pakietów, których nie używam, .... Dołączył(a): Cz 17 lip, 2003 18:37 ... Prawdziwy, czyli nie ze spolszczeniem,
tylko pełna polska i czeska ... Processor Speed - Vista - 2.0GHz, XP - 1.4GHz Memory - Vista - 1GB, ... Poza tym do
sprawdzenia wymagan bedzie demo ktore wychodzi w ... Duche a jak prezentuja sie inne "ficzery" nowej wersji?. Ależ nie – w
Vista z SP1 oraz Windows Embedded CE 6.o dostępny jest nowy system plików – exFAT czyli 64bit FAT. ... 18 ficzerów
których nie ma w vista.. W Windows Vista alerty wciąż przeszkadzają, co zostanie poprawione w Windows 7. Shuttleworth ... a
jakich to ficzerow nie ma (nie mozna zainstalowac) w Ubuntu, ktore sa w Debianie ? ... koszyk 25 stycznia 2009 o 18:00.. Z
takich samych powodów, dla których nie lubię XP i całego Windowsa, ... vista ma niby fajne ficzery w swoim interfejsie ale
przy okazji .... No ale wiadomo.. ta firma tak ma, nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. ... z mnóstwem ficzerów do których
przeciętny użytkownik nie będzie nawet sięgał a co .... Byle tylko nie zupdatowało mi do tego wstrętnego DX10. ... Shader
Model 4.0 zapewnia doskonałe ficzery dla gier, i gry mogą na tym ... Tak, DX 10 jest w Viście (cóż za odmiana :)), ale gier na
DX 10 nie ma (no ... 01.02.2007 18:37 ... Vista bedzie posiadala dwa oddzielne DX - mianowicie DX10 [ktory jest .... Znając
dość powszechną niechęć użytkowników do Windows Vista, ... LOGICZNIE - PO CO ? kilka powodów dla których to coś się
pojawiło. ... Mam Viste od Stycznia 2007 i nie mam z nią problemów. ... 17:18) imo news napisany tak, ze wyraza "wole i
sentyment narodu" :) ... >kolejne ficzery do systemu?. Pozytywne opinie o Windows XP i Windows 7 i negatywne o Viście
właśnie to ... Windows 8 – system, który zdecydowanie „nie ma łatwo”.. Wymagania sprzętowe nie uległy zmianie w wersji
RTM (finalnej). ... By Karol Stilger – 18/01/2009 ... Wyobraź sobie, że w firmie mam 1000 komputerów z winXP, na których
chcemy postawić ... Za to wymagania Windows Vista Capable PC są bardzo zbliżone ... Ficzery (features) Windows 7 You Are
Here: The Updated .... Upewnijcie się, że wasz Firefox *nie* jest w wersji 16 (wyszła już wersja 16.0.1). Przeglądarki
doczekały się funkcji automatycznych aktualizacji .... MaciekP: Bywalec: Posty: 552: Dołączył(a): Pt, 06 lip 2007 18:18:
Lokalizacja: Warszawa ... obsługa jest podobna, w eTrexie brakuje mi paru ficzerów Visty - szybkie ... szybkość eTrex ma
nieco większą, ale różnica nie jest porażająca; ... maps (których jeszcze na dobrą sprawę nie testowałem, tylko demo z ....
Porównujemy dostępność funkcji w Windows Vista i 7. ... Strona 18 Artykuły o Windows 7 ... a tryb xp to dowcip, jest to
poprostu win7 wersja virtual pc,ktora oprocz odpalania programow nic nie ma,zadnej gry sie na tym nie ... Ta sama predkosc te
same ficzery (istotne) - niczym w zasadzie sie nie rozni. a7b7e49a19
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