Czy na tablet z androidem mozna wgrac windowsa

Zapomnij o Windows Phone: właściwe oprogramowanie pozwoli Ci na zmienienie każdego smartfona z Androidem w urządzenie w pełni kompatybilne z PC. Windows Phone okazał się czymś, z czym Microsoft nie zawojował świata i właściwie odszedł już na śmietnik historii. Ale wciąż można korzystać z możliwości dawanych przez Windows na telefonie
z system Android - nie zakłócając jego działania. Daje to znacznie więcej, niż sam Android i znacznie wzbogaca codzienne użytkowanie urządzenia. Oto potrzebne składniki oraz sposób, w jaki z nich skorzystać. Możesz zmienić swój ekran główny w hub Microsoft-Android za pomocą aplikacji Microsoft Launcher. Znajdziesz tu takie same narzędzia, jak
w innych "launcherach" Androida - możliwość tworzenia sterowania za pomocą gestów, personalizacji, itp. - jednak ma ona więcej funkcji. Jak podaje to jej opis w Play Store: "Aplikacja Microsoft Launcher pozwala spersonalizować urządzenie przy użyciu tapet, kolorów motywu, pakietów ikon i nie tylko. Za pomocą konta Microsoft lub konta
służbowego można uzyskiwać dostęp do kalendarza, dokumentów i ostatnich działań w spersonalizowanym kanale informacyjnym. Możesz nawet otwierać zdjęcia, dokumenty i strony internetowe na komputerze z systemem Windows, aby pracować wydajnie na wszystkich urządzeniach." Co charakterystyczne: po lewej stronie panelu ekranu głównego
znajduje się Google Feed - kolekcja kart pokazujących pogodę, newsy, szybki dostęp do notatek oraz ostatnio otwieranych dokumentów z usług Microsoftu. Zobacz również: Zakładka "Timeline" pozwala na synchronizację Windows 10 ze smartfonem Android i dostęp do wszystkich ostatnich aktywności, jak wspomniane dokumenty czy odwiedzane
strony internetowe. Ta druga możliwość jest dostępna tylko w przypadku posiadania konta prywatnego Microsoft (dostęp dla kont związanych z biznesem i edukacją ma być dodany w późniejszym terminie). Microsoft Launcher pozwala na bezpośrednie przesyłanie dokumentów, zdjęć oraz stron internetowych z telefonu na PC. Można również zmienić
ekran główny Androida tak, aby wyglądał jak Windows Phone - służy do tego aplikacja Square Home 3. Nie jest to co prawda aplikacja Microsoftu, ale emuluje interfejs Metro. Uwaga - zakłóca działanie Microsoft Launcher, więc polecamy tylko tym osobom, które preferują taki interfejs bez ścisłego powiązania telefonu z PC. Podstawy za nami, a teraz
czas na solidne, pełne połączenie PC ze smartfonem z Androidem. Będzie do tego potrzebna aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon. Po instalacji kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć swój telefon z komputerem lub laptopem używającymi Windows 10. Pamiętaj, aby zalogować się do swojego konta Microsoftu na
parowanych urządzenia, a także o fakcie, że musisz połączyć telefon z systemem Android z komputerem z systemem Windows 10 w Ustawieniach systemu Windows lub za pośrednictwem aplikacji Twój telefon na komputerze z systemem Windows 10. Po wykonaniu wszystkich działań, uzyskasz dostęp do zdjęć, wiadomości SMS, dokumentów i innych
elementów z telefonu bezpośrednio na komputerze. Możesz także wysłać z komputera wiadomość SMS. Pobierz i zainstaluj Microsoft Edge. Dzięki temu na obu urządzeniach będziesz mieć dostęp do historii odwiedzonych witryn, ulubionych oraz zapisanych do przeczytania później stron i artykułów. Dzięki temu nic Ci nie umknie. Dysk w chmurze
OneDrive jest wbudowany w Windows 10 - i wystarczy kilka dotknięć wyświetlacza, aby mieć do niego dostęp również na urządzeniu z systemem Android. W jaki sposób? Oczywiście dzięki oficjalnej aplikacji. Pobierz i zainstaluj OneDive na telefonie, a będziesz nie tylko mieć dostęp do wszystkich plików, ale gdy będziesz je edytować, zostaną
automatycznie zsynchronizowane z chmurą. Aplikacje Office na Androida mają za sobą długą drogę. Zarówno Word, jak i Excel oraz PowerPoint mają swoje edycje na urządzenia mobilne, dzięki czemu możesz z nich korzystać na swoim smartfonie. A przy korzystaniu z konta Microsoftu, możesz np. zacząć edycję na telefonie, a skończyć na PC. Jednak
uwaga - aby skorzystać ze wszystkich możliwości, musisz mieć subskrypcję Office 365. Ułatw sobie życie i zmień telefon w urządzenie uwierzytelniające dla Windows 10. W tym celu potrzebna będzie kolejna aplikacja - Microsoft Authenticator. Dzięki niej możesz zalogować się do swojego konta Microsoft za pomocą telefonu bez użycia hasła. Wystarczy
wprowadzić nazwę użytkownika, a następnie zatwierdzić powiadomienie wysłane na telefon. W procesie weryfikacji dwuetapowej jest używana druga warstwa zabezpieczeń w postaci odcisku palca, funkcji Face ID lub numeru PIN. Pozwala to uzyskiwać dostęp do wszystkich produktów i usług firmy Microsoft, takich jak Outlook, OneDrive, Office i nie
tylko. Poniższe aplikacje pozwolą Ci na korzystanie z kolejnych możliwości Windowsa na smartfonie z Androidem: Office Lens - Aplikacja Office Lens działa jak kieszonkowy skaner. Umożliwia przycinanie i retuszowanie obrazów tablic i dokumentów oraz zwiększa ich czytelność. Przy użyciu aplikacji Office Lens możesz konwertować obrazy na pliki
PDF, pliki programów Word i PowerPoint, a nawet zapisywać obrazy w programie OneNote lub usłudze OneDrive. Microsoft To-Do: listy, zadania i przypomnienia - to prosta i inteligentna lista zadań do wykonania, która ułatwia planowanie dnia. SwiftKey Keyboard - klawiatura rozwijana przez Microsoft od 2016 roku i zintegrowana z takimi usługami
producenta, jak Translator czy wyszukiwarka Bing. Microsoft Translator - tłumacz obsługujący ponad 60 języków Jeśli pracujesz na Windows 10 i chcesz mieć dostęp do wszystkiego na swoim smartfonie - jest to możliwe. Wystarczą tylko wymienione w tym tekście aplikacje. Tablet z systemem Windows jest coraz bardziej popularny. Ale jeśli szukasz
szerszego wyboru aplikacji, Android jest odpowiedzią na Twoje wymagania. Chociaż instalowanie Androida na komputerze stacjonarnym jest stosunkowo proste, zainstalowanie go na tablecie z systemem Windows może być trudne. Jednym z problemów jest to, że tablety nie mają napędów CD/DVD. Jak więc zainstalować Androida na tablecie z
systemem Windows? Pokażemy Ci w tym artykule. Którego tabletu z systemem Windows używasz? Przed kontynuowaniem należy pamiętać, że system Android można zainstalować tylko na standardowych 32-bitowych lub 64-bitowych tabletach z systemem Windows. Te, które używają procesorów ARM (takich jak stary Microsoft Surface RT), są
niekompatybilne. Tymczasem proces instalacji Androida na tablecie różni się w zależności od urządzenia. Jednak ogólne podejście jest takie samo. Tablety z systemem Windows 8 desperacko potrzebują aktualizacji do nadającego się do użytku systemu operacyjnego. W wielu przypadkach rozwiązaniem jest Windows 10. Jednak brak aplikacji lub
rosnąca złożoność systemu Windows 10 może uniemożliwić aktualizację. Tak więc dla wielu Android jest jedynym sposobem na korzystanie ze starego, ale doskonale odpowiedniego sprzętu do tabletów. Co jest potrzebne do zainstalowania Androida na tablecie z systemem Windows Zacznij od zebrania wszystkiego, czego potrzebujesz do
zainstalowania Androida: Tablet z systemem Windows podłączony do źródła zasilania. Pusty dysk flash USB o pojemności 16 GB lub większej. Druga pamięć USB z załadowanym instalatorem Windows (w przypadku problemów). Oprogramowanie do zapisu na dyskach flash USB (polecamy Etcher). Klawiatura USB (mysz jest opcjonalna). Koncentrator
USB umożliwiający jednoczesne podłączenie wielu urządzeń do tabletu. Prawidłowa wersja Androida dla Twojego systemu. Jeśli chodzi o instalację Androida, pierwszą opcją, którą powinieneś wypróbować, jest system operacyjny Phoenix. Firma Intel zarządza również niektórymi obrazami Androida dla komputerów z systemem Windows. Znajdziesz je
w ramach projektu Celadon o otwartym kodzie źródłowym, dostępnego do pobrania na GitHub. Zanim przejdziesz dalej, przejrzyj w Internecie czynności związane z Twoim tabletem. Ważne jest, aby mieć bezpośredni, szczegółowy opis, aby upewnić się, że nie popełnisz żadnych błędów, które mogłyby wymazać dysk. Z pewnością chcesz uniknąć
błędów, które mogą uniemożliwić uruchomienie komputera. Po co instalować Androida na tablecie z systemem Windows? Windows ma interfejs użytkownika, z którego można korzystać w trybie ekranu dotykowego i tabletu, ale wybór aplikacji w Microsoft Store jest stosunkowo niewielki. Jeśli masz już doświadczenie z tabletami z Androidem i nie
lubisz środowiska ekranu dotykowego Windows, zmiana jest rozsądna (o ile to możliwe, oczywiście). Dzięki ulepszonej kompatybilności OTG w Androidzie (dzięki czemu możesz podłączyć dyski USB i urządzenia wejściowe), możesz nawet nie zauważyć różnicy. Pamiętaj jednak, że będziesz ograniczony do aplikacji obsługujących systemy zgodne z x86
(32-bit). Jest ich coraz więcej, ale nie oczekuj, że uruchomisz wszystkie aplikacje ze Sklepu Play. Konfiguracja tabletu do instalacji systemu Android Nie można po prostu zainstalować drugiego systemu operacyjnego na urządzeniu zaprojektowanym dla systemu Windows bez wprowadzania pewnych zmian w ustawieniach systemu. Najpierw musisz
upewnić się, że Bezpieczny rozruch jest wyłączony. Następnie otwórz Ustawienia, a następnie Aktualizacja i odzyskiwanie. Następnie kliknij Odzyskiwanie i wybierz Uruchom ponownie teraz w obszarze Uruchamianie zaawansowane. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby wybrać: Rozwiąż problemy, a następnie; Opcje zaawansowane, a następnie
Ustawienia oprogramowania układowego UEFI. W tej sekcji znajdź Security w lewym menu i ustaw hasło administratora. Po dodaniu otwórz Boot, znajdź opcję Safe Boot i ustaw ją na Disabled. Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby ponownie uruchomić. Następnie musisz przytrzymać przycisk Windows, aż ekran się ponownie
włączy. Pozwala to na szybki skrót do ekranu BIOS, na którym należy upewnić się, że wybrano tryb UEFI. Następnie wyłącz tablet i podłącz koncentrator USB bezpośrednio do portu USB. Nie używaj stacji dokującej. Zainstaluj Androida na tablecie Po podłączeniu klawiatury i klucza USB do koncentratora uruchom tablet PC, naciskając klawisz F12. W
menu startowym użyj klawiszy strzałek, aby wybrać dysk USB. Gdy musisz dokonać wyboru (takiego jak włączenie podwójnego rozruchu), użyj klawiszy głośności na urządzeniu. Różne wersje instalatora Androida mają nieco inne kroki. W większości przypadków należy wybrać opcję podwójnego rozruchu. Całkowite usunięcie systemu Windows często
nie jest warte wysiłku, ponieważ do działania systemu Android wymagany jest program ładujący. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przy następnym uruchomieniu tabletu powinno pojawić się menu Start, w którym możesz wybrać między systemem Android i Windows. Alternatywne metody uruchamiania aplikacji na Androida w systemie
Windows Jeśli główną motywacją do zainstalowania Androida na tablecie z systemem Windows jest korzystanie z aplikacji, emulator jest prostszym rozwiązaniem. Możesz wybierać spośród kilku narzędzi do uruchamiania aplikacji na Androida w ten sposób, w tym: NoxPlayer - Prawdopodobnie najlepszy emulator Androida dla Windows. BlueStacks idealne dla fanów gier na Androida. Andy: Zawiera funkcje do tworzenia gier i aplikacji. Pamiętaj, że te narzędzia nie będą działać tak dobrze, jak pozwala na to sprzęt komputera z systemem Windows. Zmień swój tablet w Androida za pomocą maszyny wirtualnej Instalacja Androida na tablecie z systemem Windows może być trudna. Na przykład
znalezienie odpowiedniego obrazu może zająć trochę czasu. W najgorszym przypadku może nawet nie być obsługiwanej wersji Androida. Więc nie poddawaj się. Jeśli emulator Androida nie jest dla Ciebie, rozważ maszynę wirtualną. Narzędzia takie jak VMWare Player lub VirtualBox uruchamiają środowisko wirtualne, w którym instalujesz system
operacyjny Android. Może to być system operacyjny pobrany wcześniej w celu uruchomienia na określonym modelu tabletu lub po prostu system operacyjny Phoenix. Tak czy inaczej, jest to czystsza opcja niż podwójne uruchamianie lub całkowite wyczyszczenie systemu Windows. Po prostu uruchom system Windows, uruchom maszynę wirtualną i
uruchom system Android.report this ad Uruchom Androida na tablecie z systemem Windows To może być ciężka praca, ale w końcu powinieneś być w stanie zainstalować Androida na swoim tablecie z systemem Windows. Może skończysz z konfiguracją podwójnego rozruchu, a może ufasz maszynie wirtualnej. Tak czy inaczej, po uruchomieniu
Androida możesz zacząć cieszyć się ulubionymi aplikacjami i grami. Gdy wszystko jest zainstalowane i działa Android, powinno działać dobrze. Jednak bez względu na to, jakiej metody użyjesz do zainstalowania Androida na tablecie, prawdopodobnie znajdziesz brakujące lub wyłączone funkcje. W związku z tym musisz zainstalować Google Apps, aby
uzyskać podstawowe produkty, takie jak YouTube, Google Play, Gmail i wszystkie inne popularne aplikacje na Androida dostarczane przez Google.
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