
Tájékoztató 
A Windows 10 évfordulós frissítés (Windows 10 Anniversary Update)  

 

A Microsoft leginkább a megnövelt biztonságot és a kényelmet emeli a ki híreiben a Windows 10 

frissítéssel kapcsolatban. Azonban kis irodai, illetve otthoni hálózatban ahol fájl illetve nyomtató 

megosztások vannak a gépeken, a megnövelt biztonság kis kellemetlenségeket fog okozni a 

felhasználóknak.  

Először is nézzük meg, hogy megkaptuk-e már a frissítést? (A Microsoft hullámokban frissíti a Windows 

10-es eszközöket) 

Így ellenőrizzük: 

A start menüre kattintva tapasztalhatjuk leginkább a változást. 

 

A Főkapcsoló, a Gépház, és a Fájlkezelő ikonjai közvetlen a start menü fölé kerültek egy külön 

függőleges sávba, és az eddig megszokott menürendszer ennyivel jobbra tolódott el.  

Kicsit hivatalosabban: 

A parancssorba beírjuk a „ver” utasítást. A parancssor indítása úgy történik, hogy a start menüre jobb 

egérgombbal kell kattintani, a listából a „Parancssor” elemet kell kiválasztani. 

  

A 10.0.14393 szám jelzi, hogy birtokunkban van a jubileumi frissítés. 

 

Mit tapasztalhatunk?  

Amikor egy olyan gépre kerül fel a Windows 10 frissítés, amelyen a fájl és nyomtató megosztás be van 

kapcsolva a szigorúbb biztonsági beállítások miatt csak névvel és jelszóval lehet ezután csatlakozni 



megosztott erőforrásokhoz (könyvtárak, nyomtatók). Azt tapasztalhatjuk azon a számítógépen, 

ahonnan eddig használtuk például a megosztott nyomtatót, hogy a nyomtatóra küldött lapok nem 

kerülnek nyomtatásra. Hogy keressük meg a hibát? Nézzük meg a nyomtatók várólistáját.  Keressük 

meg a „Vezérlőpult\Hardver és hang\Eszközök és nyomtatók” jobb egérgombbal a kérdéses 

nyomtatóra kattintva a menüből válasszuk az „Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése” pontot, 

vagy a Gépház/Eszközök/Nyomtatók és szkennerek” oldalon a kérdéses nyomtatóra kattintva 

megjelenik három gomb, az első a „Nyomtatási sor megnyitása” és erre rá kell kattintani. 

Ennen hatására megjelenik a következőhöz hasonló ablak: 

 

A nyomtatási feladat mellett az „Állapot” oszlopban a „Hozzáférés megtagadva” üzenetet látjuk, akkor 

biztosan Ilyen problémánk van. 

Mit tehetünk ellene? 

 

Nyissuk meg a „Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati és megosztási központ\Speciális megosztási 
beállítások” ablakot. (A vezérlőpult úgy érhető el, hogy a start menüre jobb egérgombbal kattintunk, 

vagy leütjük a „+X” billentyű kombinációt, és a felugró menüből kiválasztjuk a vezérlőpultot.  ) 
 
A Windows több hálózati profillal rendelkezik. 
Ha a Windows tartományhoz csatlakozik, akkor rendszergazdához kell fordulni a probléma 
megoldásáért. Ez abból is látszódik, hogy a hálózati profil „Tartományi” sora után az „(aktuális profil)” 
felirat is szerepel. 

 
 
  



Ha nincs tartományi profil, akkor a következő lehetőségek jelennek meg a “Speciális megosztási 
beállítások” ablakban: 

 

 

Válasszuk ki az összes hálózat lehetőséget. A lenyíló beállítások közül a legalsó a “Megosztás jelszavas 
védelemmel”  

 

Kapcsoljuk ki. Ezután nyomjuk meg a „Módosítások mentése” gombot. 
 
Így akik korábban tudtak nyomtatni, azok újra tudnak majd nyomtatni a megosztott nyomtatónkon, 
és hozzáférnek a megosztott könyvtárakhoz. 
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