ReviverSoft Blog
Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again
http://www.reviversoft.com/tr/blog

Start Menu Reviver 2 DuyuruyuAnnouncing Start Menu Reviver 2
Neredeyse bir y?l önce ilan Ba?lat Menüsü Reviver serbest. Biz Windows kullan?c?lar? Windows 8, yani
Ba?lang?ç ??Ekran? ve masaüstünden Ba?lat Menüsü kald?r?lmas? tan?t?lan yeni navigasyon yöntemleri
uyum için mücadele oldu?unu gördüm çünkü ürün geli?tirildi. Oldukça s?k biz insanlar? gözlenen
çal??mak için mücadele onlar Windows 8 nerede. Biz bu Microsoft için iyi de?ildi ne de onlar bilgisayar
gelece?i olmas? gerekiyordu ki yaratt??? OS için iyi oldu?unu biliyordum.
Biz Start Menu Reviver bas?n?nda ve kullan?c?lardan ald???m?z olumlu geri bildirimler ile darmada??n
olmu?tur. Biz zor bir zaman biz yaratt?k Ba?lat Menüsü ya?l? biri gibi görünmüyordu çünkü baz?
kullan?c?lar?n kazanma olurdu ürün piyasaya ne zaman biliyordum, ancak kullan?c?lar?n Start Menu
Reviver kez denedim onlar kanca.
Yani, bugün Ba?lat Menüsü Reviver 2 yakla?an duyurmaktan son derece heyecan duyuyorum!
??te bunun bir sneak peek video:

Start Menu Reviver 2 1 May?s 2014 mevcut olacak.

Tasar?m
Start Menu Reviver 2 sürüm 1 tam bir tasar?m revizyon. Ço?u insan Ba?lat Menüsü Reviver 1
i?levselli?ini sevdi, en yayg?n ?ikayet büyük bakmad? oldu. Biz Start Menu Reviver 2 üzerinde çal??mak
için Jay Machalani ad?nda bir tasar?mc? ve UX uzman ile ortakl?k kurmu?tur. Onun tasar?mlar? özellikli
zaman ben ilk Jay’in çal??ma gördüm E?i?inde . Ben hemen ne kadar ara?t?rma ile etkilendim ve onun
tasar?mlar içine koymak oldu?unu san?yordum. Bu sadece serin bakmak ve korkunç kullan?labilirlik var
?eyler tasarlamak çok kolayd?r, ancak Jay a?r? esnetme çaba koymak onun Windows 8 kavramlar onun
tasar?mlar? çok güzel ve kullan??l? hem de yapmak için. Ben de çünkü (bu arada, sadece bir tesadüf mü,)
Ba?lat Menüsü Reviver genel konseptini and?ran nas?l yak?ndan eserinde çekildi. Ben onun makale
yay?nlanm?? ve o gerçekten Ba?lat Menüsü Reviver i?levselli?ini sevdim ama tasar?m iyile?tirilmesi için
oda bir sürü görebiliyordu çünkü çal??mak için istekli oldu, çok k?sa bir süre sonra Jay konu?tu.
Jay baz? piksel mükemmel tasar?m çal??mas?ndan sonra, Ba?lat Menüsü Reviver 2. do?du. Burada
Start Menu Reviver 2 çal??t?rd???n?zda ilk kez göreceksiniz budur:

Ve burada masaüstünüzde görünür gibi tasar?m? daha iyi bakmak:

Ben bu sürüm 1 çok daha temiz bir tasar?m oldu?unu kabul olaca??n? dü?ünüyorum ve gerçekten her
kullan?c? için en önemli uygulamalar ve görevleri vurgulayan büyük bir i? yok.
Içerik üründe gösterilir ne dayal? yarg?lamak için böyle bir ürüne bakarken oldukça kolayd?r. Yaz?l?m
kendisi kaybolur ve kolayca unutmu? olabilir. Daha önce bo? bir Ba?lat Menüsü gördünüz mü?
Kullan?c?n?n yolumdan alma yaz?l?m? niyeti olsa, ben onun saf ?eklinde ürünü göstermek için harika
oldu?unu dü?ünüyorum. A?a??daki görüntü Ba?lat Menüsü Uyar?c?n?n gerçek kimli?ini gösterir:

Onun saf haliyle bizim çal??ma gösterir gibi ben ?ahsen Ba?lat Menüsü Reviver bu görünümü seviyorum,
ama daha tam ekran görmek isteyen o sizin için, sizin için a?a??ya birkaç ekstra var:
Menü Reviver UI ö?eleri ba?lay?n

Alternatif Renk Varyasyonlar?

Standart Görünüm

Geni?letilmi? Menü

Sahneleri bu noktaya ula?mak için çal??mak arkas?nda bir sürü oldu. Burada Jay Ba?lat Menüsü Reviver
sürüm 2 için uygulanan alamad?m baz?lar? bizim için üretilen orijinal düzeni kavramlar? görebilirsiniz:

Di?er De?i?iklikler ve Özellikler
(Çok me?gul bizi korumu?tur ra?men!) Tasar?m de?i?iklikleri burada ReviverSoft de me?gul olmu?tur tek
?ey de?ildir. Burada Ba?lat Menüsü Reviver yeni sürümünde göreceksiniz di?er de?i?iklikler ?unlard?r:
Windows 7 Modu
Tamam, bu yüzden bu gerçek ad? de?il, Ba?lat Menüsü Reviver 2’de bu ayar hiç karolar? istemiyorum ve
sadece geni?letilmi? menüsünü görmek için tercih insanlar için eklenmi?tir – Tür geleneksel Ba?lat
Menüsü gibi.

Animasyonlar
Ne zaman bir Ba?lat Menüsü ‘Wow’ demek yap?lan son kez? Eh, Ba?lat Menüsü Reviver bu Ba?lat
Dü?mesi bas?n her zaman yapmak amaçlanmaktad?r. ??te bunu açt???n?zda Start Menu Reviver
görünüyor budur.

Basitle?tirme
Ben zaten Ba?lat Menüsü Reviver 2 tasar?m de?i?iklikleri lanse var ama bilinçli bir çaba ürünü
basitle?tirilmesi yerle?tirilmi? oldu?unu biliyoruz. Baz? durumlarda tutmak için ne üzerinde uzun
argümanlar vard? ve ne kald?rmak. Sen art?k sol elin büyülüyor ‘menüsünde metin oldu?unu fark
edeceksiniz. Bu UI kolayla?t?r?r, ayn? zamanda tipik bir metin uzunlu?u art?k ?ngilizce d???nda oldu?u
ürün dillerinde çok daha iyi görünmesini sa?lar. ?ngilizce olarak Ba?lat Menüsü Reviver 1 bakmak ve daha
sonra Almanca ona bakarsan?z ne demek istedi?imi göreceksiniz.
Biz de bir ‘Kullan?c? Klasör’ seçene?i lehine ‘Son’ tak?lar seçene?ini yerini alm??t?r. Bu kullan?c?
geribildirim ve kullan?labilirlik testleri göre yap?lm??t?r. Biz insanlar oldukça Ba?lat Menüsü bulunan
olandan bir uygulama kendi içinde bir son belgeler listesini kullanmak için daha muhtemel oldu?u bulundu.
?nsanlar da kendi kullan?c? klasöründe bulunabilir onlar?n belgelerin TÜM eri?mek zorunda takdir. ??te
Yeni belgeler listesi Ba?lat Menüsü Reviver kald?r?ld? olmam??t?r söyleniyor, – hala geni?letilmi? menüde
bulabilirsiniz – sadece sol tak?lar menüde seçenek yok.
Fayans gibi Siteleri gösteriliyor
Ba?lat Menüsü Reviver 1 büyük özelliklerinden biri Ba?lat Menüsü web sitelerini eklemek için yetene?i
oldu. Bu do?rudan Gmail, Facebook veya ne olursa olsun site Ba?lat Menüsü sadece bir t?klama ile
istedi?iniz eri?menizi sa?lar. 2. sürümünde, biz web sitelerine gitmek çini sa? alt kö?esinde bir web
simgesi ekleyerek daha kolay web fayans belirlenmesi yapt?k.

Daha fayans!
?imdi bu yo?un talep özelli?i olmu?tur ve biz Ba?lat Menüsü Reviver 2 sunmak için çok heyecanl?y?z –
kiremit görünümü a?a?? kayd?rmak için yetene?i! Bu (asl?nda 64 kadar) Ba?lat Menüsü daha fazla fayans
ekleyebilece?iniz anlam?na gelir. Ne kadar so?uk oldu?unu! A?a??daki ekran görüntüsü alt karolar? kesilir
ve daha fazla görmek için kayd?rma nas?l gösterir.

Ama Evet bu do?ru hala BEDAVA, biz hala tamamen ücretsiz Start Menu Reviver tutmu?. Biz ürün
için bize ödemek istedi?iniz gibi hissediyorum insanlar?n i?itme sevdim. Bu büyük bir iltifat, ama
biz onlar?n bilgisayar gezinmek için en iyi yolu bulmak mümkün oldu?unca çok say?da Windows 8
kullan?c?lara yard?mc? olmak istiyorum. Yani zevk!

Yani bunu almak için haz?r m?s?n?z?
Ben bunu 1 May?s tarihinde ba?lat?lan oldu?unda Start Menu Reviver hakk?nda a?k gelecek birçok ?ey
vard?r eminim. E?er ürün üzerinde yapabilirsiniz serbest zaman haberdar olmak isterseniz bu sayfada .
Sürüm 2 b?rak?ld???nda tüm Ba?lat Menüsü 1, kullan?c?lar?n ürün güncellemesi ile haberdar edilecektir.
E?er biz ilk etapta Start Menu Reviver geli?tirdi neden hakk?nda biraz daha okumak isterseniz o zaman
okumaya devam edin. ?imdi beni terk edenler için, ben içtenlikle Start Menu Reviver 2 gibi umut!

Biz ilk etapta Ba?lat Menüsü Reviver in?a Neden
Biz ürünü ara?t?rmayla zaman biz Windows 8 için Ba?lat Menüleri yapm??t? di?er ?irketlerin bol oldu?unu
gördüm, ama hepsi kendi tasar?m geçmi?e bakt?m. Ço?unlukla Windows 7 Ba?lat Menüsü kopyalar?
vard? ve biz bu Windows’un gelecekteki sürümlerinde vizyonuna ücretsiz olmad???n? hissettim. Biz de
piyasadaki di?er Ba?lat Menüler ço?u Windows 8 gezinmek için önemli bir yoldur Windows 8 s?cak
kö?eleri devre ve onlar da tüm ula?abiliyor Ba?lang?ç ??Ekran? almak çok zor yap?lm?? oldu?unu fark
ettim alma Windows 8 de?er olun uygulamalar. E?er sadece Windows 7 gibi i? yapmak için gidiyoruz e?er
Windows 8 yüklerken noktas? nedir?
Windows 7 tarz? Ba?lat Menüsü Windows 8 için yeterince iyi de?il neden
Windows 7 ve hala fantastik bir ??letim Sistemi. Bu güvenli, istikrarl? ve bir fare (veya ped t?klay?n) ve
klavye ile cihazlar üzerinde büyük bir performans sergiliyor. Windows 8, Windows hiç cihazlar? ve
kullan?c?lar?n artan hareketlilik geni?leyen dünyas?nda ilgili kalmas?na yard?mc? olmak için
tasarlanm??t?r. Sessiz s?k s?k ele?tirmesine ra?men, Windows 8 Modern UI yan OS büyük dokunmatik
ekran monitörler ve aras?ndaki her ?eyi dizüstü için küçük tabletler gibi cihazlar çok daha geni? bir dizi
üzerinde kullan?lmas?na izin verir.
O dokunmatik ekranlar ile sat?lan yeni bilgisayarlar?n yelpazesi ile kullan?labilir, böylece Windows 8 için
Ba?lat Menüsü, touch ile çal??mas? gerekir. Gerçekte, bir dokunmatik ekrana sahip bir Windows 7 Ba?lat
Menüsü kullanmak teknik olarak mümkün olsa da kullan?labilirlik korkunç. Microsoft, baz? vard?r büyük
bilgi a?a??da dahil ettik kullan?labilirlik için en iyi uygulamalar?.
Hedefleri dokunmak Microsoft’un k?lavuzu
Boyut vs verimlilik: Hedef boyutu etkiler hata oran?

Dokunmatik hedefler için mükemmel bir boyutu yok. Farkl? boyutlarda, farkl? durumlar için çal???r.
(Örne?in silme ve yak?n gibi) ciddi sonuçlara veya s?k kullan?lan eylemler ile eylemleri geni? dokunmatik
hedefleri kullanmal?s?n?z. Küçük sonuçlarla seyrek kullan?lan eylemler, küçük hedefler kullanabilirsiniz.
Hedef boyutu kurallar
7×7 mm: Önerilen minimum boyut
Yanl?? hedef dokunmadan bir veya iki jestleri ya da
be? saniye içinde düzeltilebilir e?er 7×7 mm iyi bir
minimum boyuttur. Hedefler aras?ndaki dolgu hedef
büyüklü?ü kadar önemlidir.
Ne zaman do?ruluk konular
, Kapat?n, silmek ve ciddi sonuçlar? olan di?er
eylemler kaza musluklar?n? göze alamaz. Yanl??
hedef dokunmadan fazla iki jestler, be? saniye, ya da
düzeltmek için önemli bir ba?lam de?i?iklik
gerektiriyorsa 9×9 mm hedefleri kullan?n.
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