Používáme
K-Dows Talgen
Dozvíte se:
-Co je to K-Dows
-Něco o historii K-Dows
-Jak nainstalovat a spustit K-Dows
-Jak používat základní funkce K-Dows
-Jak hrát hry na K-Dows
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Co je to K-Dows?
K-Dows je univerzální a nejen multimediální centrum.
Má mnoho funkcí a navíc obsahuje hry. Zde je krátký
přehled co pomocí K-Dows Talgen můžete dělat.
-Vytvářet textové soubory.
-Vytvářet webové stránky.
-Prohlížet webové stránky (je k tomu potřeba mít
nainstalovaný Internet Explorer).
-Prohlížet soubory PDF (je k tomu potřeba mít
nainstalovaný Adobe Reader).
-Přehrávat hudbu, videa a prohlížet obrázky.
-Sledovat On-Line Televize (je k tomu potřeba mít
nainstalovaný Internet Explorer).
-Hrát na počítačové piáno.
-Vytvářet si 3D SkateParky.
-Poslouchat zdarma dostupné pohádky od firmy
Špidla Data Processing.
-Hrát některé hry od GSL Games Studios.
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Historie K-Dows
V roce 2008 GSL Software vydal 1. verzi K-Dows
nesoucí název Vinea. Byl však velice nestabilní a
uměl toho málo.
To však v roce 2009 napravil K-Dows Fent. Svou
novou grafikou si získal docela velkou oblibu. Uměl
vše, co potřebuje nenáročný uživatel (prohlížet web,
vytvářet texty, přehrávat hudbu,videa i obrázky.
Některé jeho součásti však občas dělaly potíže, ale
stabilita byla velmi dostatečná. Byl dostupný ve 2
verzích Light (obsahoval pouze programy) a Full
(obsahoval programy i hry).
V roce 2010 však vyšel K-Dows Talgen s
nejmodernějšímy programy a hrami od GSL a nabídl v
podstatě takový program all-in-one (vše v jednom).
Nabízí nový vzhled, lepší stabilitu, kompatibilitu s
Windows 7 i 95. I tentokrát je K-Dows dostupný ve 2
verzích Full (obsahuje přes 30 her a programů) a
DEMO (obsahuje 10 her a programů). Obě verze jsou
dostupné zadarmo.
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Jak používat K-Dows Talgen
-Spusťte soubor K-Dows Talgen.exe
-Počkejte na načtení a vyberte si z následujících
položek:
1. 3 = bum - logická klikací hra, klikněte na alespoň 3
čtverečky vedle sebe a ony zmizí. Pokuste se udělat co
nejvyšší skóre.
2. 4 a více - hra podobná piškvorkům, ty ale padají
zezhora.
3. Atari: Asteroids Classic - Nostalgická předělávka
hry Asteroids.
4. Doom Bounce - dostaňte panáčka bezpečně do
dveří které stráží zlí „lebkouni“.
5. Prohlížeč PDF - Prohlíží soubory PDF
6. Televize On-Line - Program, který slouží ke
sledování on-line televizí.
7. Webový prohlížeč - prohlíží internetové stránky
8. Textový editor - program podobný wordpadu,
slouží k úpravě textů.
9. GSL´s Damage Race - skvělá závodní hra pro 2
hráče.
10. Přehrávač médií a obrázků - přehrává videa,
hudbu a prohlíží obrázky.
11. Jewel Gold 2 - logická hra, musíte prohazovat
kamínky, aby byly vždy 3 a více stejných kamínků
vedle sebe.
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12. Killer-Strike - 2D Střílečka, obsahuje mód pro
jednoho a 4 hráče.
13. Kalkulačka - Kalkulačka na jednoduché výpočty.
14. HTML Editor - slouží k výrobě webových stránek,
umí však i tvořit jednoduché textové soubory.
15. Prohlížeč obrázků - slouží k prohlížení obrázků.
16. Marťani útočí - vertikální vesmírná střílečka.
17. Piáno - počítačové piáno
18. Pohádky část 1-2 - pohádky pro malé děti zdarma
od Špidla Data Processing.
19. Atari: Pong Classic - Klasický ping-pong v
nostalgické grafice.
20. Příběh malé rybky 1-4, Příběh malého tučňáka výukové hry zábavnou formou.
21. Pikachu vs. Zapdos - pomozte pikachu najít v
elektrárně lék proti rozdvojení osobnosti!
22. Snakies - máte rádi mobilní hru snake? Tak se vám
tato bude určitě líbit!
23. Fun Solitaire - chcete kuličky rozesmívat nebo
přeskakovat? Vyberte si.
24. The hardest pong in the world - nejtěžší ping-pong
na světě. Jak dlouho vydržíte?
25. Two-pong - arkanoid v čokoládovém vydání :-).
26. Warcraft:Ovoce Attakuje - původně anglická
open-sourcová hra předělaná do vylepšené verze.
Stavte a vylepšujte věže a nedovolte nepřátelům projít
z bodu A do bodu B!
27. ZoomStar MegaRacing Maximum - původně 6

anglická open-sourcová závodní hra, řídíte raketu a
musíte dojet na trati do cíle. Má to ale 1 háček.
Nemůžete brzdit.
DEMO Verze obsahuje jen těchto 10 věcí - 4 a více,
Webový prohlížeč, Textový editor, Přehrávač médií a
obrázků, Marťani útočí, Atari: Pong Classic, Příběh
malé rybky 1 a 3, Pikachu vs. Zapdos a Snakies.

Doufám, že se vám nový K-Dows Talgen bude
líbit a přeji příjemnou zábavu.
:-)-<-<
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