
XP byly přiliš dobré  
Na jedné rtnč Ledy Microsoft musel přilít e syrěmcin floVě ger racc. Na straně druhé ale 
přili .spcli;tt neiiiue1. Vzpurnum u Jru Wíndow pkd XP: zasLarala linie Windnw 95 byLi 
rtzšeiifi a xuživanĺ, ale nep1ovla bezpeL LOLÍtÍ minina. Vedk toho linie NT hyL ‘yhudovina 
důrazem na bezpečnot stbthtu, ale zac v ní rTlfloliO program ťl nemohlo fungovat. Když 
přišly Windows 2000, rodem NT, zda[o . že m1 Mierosotl ryhrno. enže nekotupatihilíta 
programy PQhZ?IÍCfn1I Z Wiuduw 95 ( dOkOfl( Winclnw 3.1 a z IX)Su. byla Lik veIki, 
že Nlicrosoh byl nucen vylla[ jšré Wind0w MI. Teprve NP přLlv ve spnlvrW cas: zastaralý 
sntrware už byl na uistupu, \r1J0 2(H) ninohi uikiz.aly cesrui a byly dten kompiiibi1n( s 
l«leCúu, KwnC povedlo rnt jediný a zároveň slušně bczpcný ystérn.  
lkS1Ťenf internetu ovšem vedlo k tornu, že se objevila nová nebezpečí. Nebývalou měrou 
viiLl ty druhy lri, které byly za tak primitivní. že nemají Šanci Ini1tí koně. Mn internetu 
vedla k mornu, že raf, aby na podstrčený škodlivý program tvářící se třeba jako ifliloSthý 
dopis (I Love You) otevřelo jen P lidí a svJw-á atér.i je na Windows bylo num.n zahepeit 
mnohem vice. Přcdnot před vývojem VisLy (tehdy ještě pod pracovním nlzern Lonhorn) 
dcital druhý servisní halick pro KP, kterV p řklal řadu nových funkcí a ZkfŠil 
zabezpečení.  
Zrove se na poli byzriyu ul)jevili noví soUpeli Microuf[u: finna Google pŮvodnč provozující 
jen vyhledávač začala obsazovat celý internetový trh, ne‘áhila dokonce irhnntit I přímo 
do púčitlčŮ: jejich vyhledávač loklních souborů ukázal, že najít svoje cLua lze v řidu sekund 
a není nutné čekat dlouhé minut)‘ ti vyhledávaní XP. Mkťooft kontroval uvedením 
vlarní1io vyhledávače souborů, Windows 8areh, který byl vyvíjen pro VLlu. I )lotih 
doba, po ktcroü kralovaly KP také vedla k torn.i, že vznik[y doslova luny prngranl(1 pro 
ně. Mnohé e inspirovaly očekiívanými vbstnostmi — ať už poträní panel ($idebar nebo 
peharvená a prÚhledná okna  

Visto joko nutnost  
To vše dostává Vistu do irndnxnf situace: icc e nův1, atc spuutu íčh nových vlmsncxqf 
lze už dávnu) využívat v Xl‘, dokonce časw za podpory Microot‘Lu. Nový Internet 

Fxplorcr, nový Windows Media Player, liž zmíněné vyhkdávání, to vk nemohou být 
tahouny Vity, když k 1ejich provozováni stačí si je stáhnout zdanna z intemelui. Pro Vigu 
však hraje hned ntkuhk hned několik prvku: již zmlfiovaná zastaralost Xl nejde do 
nekonečna opraovaI civisnírni balíčky, ačkoliv ten druhý (5P2) dukilztl do Xl prklal 
taclu vlastností a pronikl i hluboko do Nystérnu.  
Visu je však v Lonhlo ohklui mnohem modernější: Mjcrosolt ví, ž* uiivatelé sytému jsou 
(bohužel) zvkli pracovat s flačcm piko administrátoři, tedy bez jakýdikolív omezení  

 


