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پنجره هشتم؛ دوران گذار
ويندوز 8   براى مايكروسافت يك اجبار است. مايكروسافت براى بقا در بازارى كه مشتريانش روز به روز 
ــد، مجبور بود به  ــزات قابل حمل يورش مى برن ــم و غيرقابل حمل PC به ســمت تجهي ــتگاه هاى حجي از دس
سيســتم عامل جديدى روى بياورد كه روى تمام دستگاه ها تجربه يكسانى را براى كاربر به همراه داشته باشد. 
از ســوى ديگر، بخش عظيمى از مشــتريان مايكروسافت شــركت ها و كسب وكارهايى هســتند كه ويژگى 
اصلى شان مقاومت در برابر تغيير است و نمى توانند يا نمى خواهند با سيستم دسكتاپ سنتى خداحافظى كنند.

به همين دليل، مايكروســافت با طراحى و عرضه ويندوز 8  درواقع سيســتم عامل «دوران گذار» را معرفى 
ــته بيرونى آن را تشكيل  مى كند. سيســتم عاملى كه رابط لمســى جديد و كاشــى هاى رنگارنگ جذاب، پوس
ــته) است كه پيوندهايش را با ريشه هاى دسكتاپى كه بيش از  مى دهند و در عين حال هنوز نتوانسته (يا نخواس
بيســت سال قدمت دارند، بگســلد. اما به نظر مى رسد كه اين آخرين بارى اســت كه كاربران مى توانند تجربه 
اصيل رابط كاربرى كامپيوترهاى شخصى را در كنار سيستم لمسى و رنگارنگ جديد يك جا ببينند. آن چه در 
ادامه از نظرتان مى گذرد، تركيبى است از بررسى و تحليل هايى كه در نشريات معتبر خارجى درباره ويندوز 8 

آورده شده به همراه تجربياتى كه ما از كار كردن چندين هفته اى با اين نسخه جديد ويندوز داشته ايم.

مرورى كوتاه بر  ويژگى ها و قابليت هاى سيستم عامل ويندوز 8
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نصب
ــدان قدرتمندى نياز  ــخت افزار چن ــدوز 8 به س براى نصب وين
ــته  ــتمى كه توانايى اجراى ويندوز 7 را داش ــت. در واقع هر سيس نيس
ــر خواهد آمد. آن چه  ــادگى از عهده اجراى ويندوز 8 نيز ب ــد، به س باش
ــت،  ــخت افزار موردنياز معرفى كرده اس ــوان س ــافت به عن مايكروس
پردازنده اى با سرعت يك گيگاهرتز يا بيشتر است كه به يك گيگابايت 
(براى نسخه 32 بيتى) يا 2 گيگابايت (براى نسخه 64 بيتى) رم مجهز 
ــد. ميزان فضاى هاردديسك موردنياز براى نصب نسخه 32 بيتى،  باش
ــده  ــخه 64 بيتى، 20 گيگابايت پيش بينى ش 16 گيگابايت و براى نس
 WDDM و DirectX 9.0 ــخت افزار گرافيكى بايد از است. همچنين س
ــاده تر، اگر عمر سيستم شما كمتر از  ــتيبانى كند. به عبارت س 1.0 پش

5 يا 6 سال باشد، بايد به سادگى بتواند از پس اجراى ويندوز 8 برآيد.
ــت ترين نصاب هاى ويندوز را دارد. البته اين برنامه نصاب چندان هم جديد نيست! در واقع ويندوز 8 ــاده ترين و سرراس  ويندوز 8 يكى از س

ــب، تنظيم زبان، انتخاب  ــك نصب ويندوز، انتخاب گزينه نص ــتم با ديس ــتفاده مى كند. راه اندازى سيس ــخه هفتم اس  از همان برنامه نصاب نس
ــتند.  حتى قاب  ــخه هاى قبلى ويندوز هس ــبيه تمام نس ــوع ويندوز، پذيرفتن موافقت نامه كاربر نهايى و تعيين محل نصب ويندوز، مواردى ش ن
ــه بعدى Aero ديده مى شوند. تنها نشانه  ــنده و س ــبك مترو در نيامده اند و با گرافيك و ظاهر درخش پنجره ها، دكمه هاى كنترلى و... هنوز به س
ــاهد آن خواهيم بود)، پس زمينه آبى تيره اى است كه مايكروسافت براى برنامه نصاب انتخاب  ــازى هاى رابط كاربرى (كه بعد از نصب ش ساده س

كرده و بيش از Modern UI يا همان مترو يادآور دوران نصب ويندوز 95 و 98 است!

پس از طى مراحل معمول كپى كردن فايل ها روى ديسك مقصد، پنجره اى تيره رنگ و ساده به نمايش در مى آيد كه تنها عناصر موجود در 
كنار لوگوى آن متنى با فونت درشت است كه مراحل مختلف كار را به كاربر اعالم مى كند و نقطه هاى متحركى كه ديگر به امضاى مايكروسافت 
در ويندوز و سرويس هاى وبى تبديل شده اند. پس از اين كه نوشته روى صفحه اعالم كرد كه تا چند لحظه ديگر سيستم قابل استفاده خواهد بود، 
كاربرتنها 5 صفحه ديگر تا كار با ويندوز 8 فاصله خواهد داشت. در اين صفحات، عمليات مربوط به انتخاب نام سيستم و تم رنگى، معرفى حساب 
ــاب كاربرى محلى)، تنظيمات امنيتى و گزينه هاى مختلف به روزرسانى و همچنين نحوه اشتراك گذارى  كاربرى مايكروسافت (يا تعريف حس

اطالعات و محتواى ديجيتال انجام شده و كاربر باالخره مى تواند ظاهر جديد ويندوز را به چشم ببيند.

تنها دو نكته در فرآيند نصب با نسخه هاى پيشين متفاوت خواهد 
ــريال ويندوز اجبارى است  ــت اين كه وارد كردن شماره س بود. نخس
ــه بعد از نصب  ــخه هاى قبلى، وارد كردن آن را ب ــوان مانند نس و نمى ت
موكول كرد. در واقع نسخه اى از ويندوز كه نصب خواهد شد، براساس 
اين شماره سريال تعيين مى شود. نكته ديگر اين كه در كنار كادر ورود 
ــريال دكمه اى وجود دارد كه مى تواند صفحه كليد لمسى  ــماره س ش

ويندوز را براى وارد كردن شماره سريال احضار كند.

هر سيستمى كه 
توانايى اجراى 
ويندوز 7 را داشته 
باشد، به سادگى 
از عهده اجراى 
ويندوز 8 نيز 
بر خواهد آمد.
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مترو؛ فلسفه بهتر بودن
داستان رابط كاربرى مترو، خود مى تواند به تنهايى دستمايه نوشتن چندين  صفحه بررسى و تحليل باشد. مايكروسافت به واسطه يك بى دقتى 
ــت كاشى هاى رنگارنگ پوسته جديد ويندوز را  ــطه بروز مشكل با يكى از شركت هاى اروپايى مجبور شده اس كوچك در انتخاب نام تجارى و به واس
ــتار (و به احتمال براى هميشه) آن ها را با نام مترو خواهيم شناخت. مترو رويكرد جديد مايكروسافت به دوران  Modern UI بنامد، اما ما در اين نوش

Post-PC است.  اگرچه مايكروسافت بسيار پيش تر از ساير شركت ها به رابط هاى كاربرى لمسى روى آورده بود، اما هميشه راه حل ها و رويكردهايش 

ــتم عامل  ــط طبيعى» مى ناميد، جايگاه سيس ــا از نوعى كه اپل «راب ــى، ام ــه با توجه روزافزون كاربران به ابزارهاى لمس ــور بودند. در نتيج قلم مح
مايكروسافت در ميان تلفن هاى هوشمند و تبلت ها به شدت تنزل كرده بود.

ــوى ديگر سروصداى رقابت ميان اپل، گوگل، موتوروال، سامسونگ و ساير شركت هاى مطرح در حوزه سخت افزار و نرم افزارهاى تجهيزات  از س
ــان مى داد كه هر شركتى كه بخواهد وارد عرصه اين رقابت شود، بايد بتواند غير از روش معمول چيدن رديف هاى آيكون ها  ديجيتال قابل حمل، نش

(فارغ از گرد بودن يا نبودن لبه آن  ها!) شيوه اى تازه و ايده اى بكر براى سيستم عامل هاى تجهيزات قابل حمل عرضه كند.
مايكروسافت با چنين پيش زمينه اى و با الهام از يك سبك طراحى تابلوهاى راهنماى مسير در سوئيس، به ايده كاشى هاى زنده يا همان مترو 
ــعه دهندگان سيستم عامل موبايل و سيستم عامل دسكتاپش را براى گفت وگو بر سر يك ميز  رسيد. شركتى كه پيش از اين حتى نمى توانست توس
حاضر كند، شركتى كه هر يك از نرم افزارهايش «زبان طراحى» خاص خود را داشتند، در سراشيب سقوط توانست يك بار ديگر تمام نيروهايش را در 
يك جبهه جمع كرده و به محصولى دست يابد كه تنها تغييرى در طراحى محسوب نمى شد، بلكه رويكرد فلسفى نوينى را هم به نمايش مى گذاشت.
ــان بصرى جديدى را  ــى زب ــاد و زنده، اصول اساس ــكل هاى بدون پيرايش، تايپوگرافى و رنگ هاى ش ــم)، ش تركيبى از  كمينه گرايى(مينى ماليس
ــت.  جالب اين كه دست اندركاران  ــگاه Zune به كار رفته اس تعريف مى كنند كه در طراحى رابط كاربرى ويندوز 8، ويندوزفون، اكس باكس و فروش
مايكروسافت مى گويند كه برخالف تصور غالب، قضيه با بيدار شدن ناگهانى غول ردموند و تالش براى فرار از سراشيبى سقوط آغاز نشده است! آن ها 
ــت كه در نگرش طراحان مايكروسافت در بخش هاى مختلف به وجود آمده است. طراحان مايكروسافت  مى گويند داستان تنها تغييرى اساسى اس
ــد كه زمانى مايكروسافت را به واسطه نداشتن خالقيت  ــايد كنايه اى به رقيب ديرين شان باش ــند» و اين بهتر بودن، ش اكنون مى خواهند «بهتر باش
ــت و به نوعى نشانه پذيرفتن  ــى را هدف گرفته اس ــخره مى كرد. اما خوب يا بد، اين رابط و اين زبان بصرى جديد، بيش از هر چيز ابزارهاى لمس مس
دوران Post-PC به شمار مى رود.  اين حس كه با عرضه تبلت هاى مايكروسافتى سرفيس تقويت شد، با اندكى كار با ويندوز 8 به يقين تبديل مى شود. 
محدود شدن اسكرول به جهت افقى، كاشى هاى بزرگى كه لمس اشتباه آن ها حتى با بزرگ ترين انگشت ها هم غيرممكن است و كاشى هاى زنده اى 
كه بدون نياز به اجرا شدن برنامه اى يا اشغال كردن تمام صفحه نمايش آخرين اخبار و اطالعات و تغييرات را در برابر چشمان كاربر مجسم مى كنند، 
ــند، در تركيب با صفحات  ــخصى و در كنار ابزارهاى دقيقى چون ماوس مفيد باش همه و همه بيش از آن كه روى صفحه هاى عريض كامپيوترهاى ش

كوچك ابزارهاى قابل حمل و ابزار اشاره نيمه دقيقى چون انگشت مى توانند ارزش واقعى خود را به اثبات برسانند.
دغدغه ديگر مايكروسافت تركيب پلتفرم دسكتاپ و محصوالت قابل حمل است كه با استفاده از مترو در ويندوز 8 و به كار بردن كرنل ويندوز 8 
ــت براى كاربران عصر جديد Post-PC بسيار  ــتم عامل، تقريباً راه حل خود را يافته است. اگرچه اين راه حل ممكن اس ــخه موبايل همين سيس در نس
جذاب و چشم نواز باشد، براى كاربران قديمى افتى عظيم در كارايى و شيبى تند در منحنى سازگارى را به همراه آورده است. اما اين نارضايتى (شايد 
زودهنگام) كاربران بهايى است كه مايكروسافت بايد براى يكپارچه كردن پلتفرم هايش بپردازد تا بتواند از مزاياى سيستم يكپارچه توسعه، مديريت 
ــت كه  اين پوسته رنگارنگ، با وجود جذابيت، هنوز  ــب درآمد از فروشگاهى اختصاصى بهره مند شود. واقعيت اين اس امنيتى، كنترل كيفيت و كس
«نيمه كاره» است. اگر كسى بخواهد از اين سيستم عامل «ساده شده» اندكى فراتر رود يا به تنظيمى ريزتر و جزئى تر نياز داشته باشد، حتماً با دردسر 
ــكرول كردن هاى افقى (به جاى عمودى) براى كسانى كه سال هاى  ــد. عادت كردن به حالت تمام صفحه و تك برنامه اى مترو و اس روبه رو خواهد ش
كاركردن با كامپيوترشان از تعداد انگشتان يك دست بيشتر باشد، بسيار دشوار خواهد بود. عجيب تر اين كه براى عاشقان دسكتاپ هيچ راهى وجود 

ندارد تا سيستم را مجبور كنند كه پس از ورود به سيستم، مستقيماً به صفحه دسكتاپ برود. 

تركيبى از  
كمينه گرايى 

(مينى ماليسم)، 
شكل هاى 

بدون پيرايش، 
تايپوگرافى و 

رنگ هاى شاد 
و زنده، اصول 

اساسى زبان بصرى 
جديدى را تعريف 

مى كنندكه
Modern UI 

  ناميده مي شود.
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ــت روى  Op با كليك راس on Bar ــوار گزينه ها يا اين ن
ــاى مختلف ظاهر  ــط برنامه ه ــا در محي ــى هاى مترو ي كاش
ــخه هاى بعدى  ــت در نس ــود و در محيطى كه قرار اس مى ش
ــى باشد، حكم منوى كليك راست را خواهد داشت.  تمام لمس
ــافت لبه هاى صفحه نمايش را به مناطقى حساس و  مايكروس
ــت. لمس لبه سمت  پركاربرد در محيط مترو تبديل كرده اس
راست يا بردن ماوس به آن منطقه نوار Charms را براى تنظيم 
ــت وجو يا  ــتراك گذاردن محتوا جس ــى گزينه ها،  به اش برخ
كنترل دستگاه هاى جانبى، ظاهر مى كند. گوشه سمت چپ 
ــان داده و امكان  ــاال (App Selector) برنامك هاى باز را نش ب
ــم مى كند. بله  ــان را فراه ــى ميان آن ها يا بستن ش جابه جاي
درست حدس زده ايد! در ويندوز 8 راهى ساده براى «بستن» 
ــا تنها از صفحه نمايش جمع  يك برنامه وجود ندارد. برنامه ه

مى شوند، اما در پس زمينه در حال اجرا باقى خواهند ماند!

شروع تازه!
ــتارت جديد ببينند. منوى استارتى كه از يك سو در بدو ورود به اجبار ديده مى شود و  ــم يك منوى اس كاربران كهنه كار مى توانند مترو را به چش
ــوى ديگر به شدت درهم ريخته است. هرچند كاشى هاى زنده اى كه مدام محتوا و ظاهر خود را به روز مى كنند، مى توانند كاربر را تا مدتى سرگرم  از س

نگاه دارند. 
ــتطيلى) خواهد بود. گرچه  ــايز كوچك (مربعى) يا بزرگ (مس ــامان دهى مى شوند و اندازه آن ها يكى از دو س ــى ها در قالب ستون هايى س كاش
مى توان اين ستون ها را نام گذارى كرد، اما شيوه انجام اين كار چندان سر راست نيست. كاربر ابتدا بايد با كمى دقت دكمه اى با عالمت منفى را در گوشه 
ــت صفحه نمايش يافته و با كليك آن به حالت زوم شده صفحه استارت برود. سپس روى ستون موردنظر راست كليك كرده و از نوار  ــمت راس پايين س

گزينه هايى كه در پايين ظاهر مى شود، گزينه تغيير نام ستون را انتخاب كند.

كاربران كهنه كار 
مي توانند مترو  را به 
چشم منوي استارت 
جديدي ببينند كه 
در بدو ورود به اجبار 
ديده مي شود و 
به  شدت در هم 
ريخته است.
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كاربر مى تواند برنامه ها يا پوشه هايى را به صفحه استارت سنجاق يا pin كند، اما سنجاق كردن فايل هاى پركاربرد به صفحه استارت ممكن 
ــاخه اى با نام برنامه به منوى  ــخه هاى قبلى در زير ش ــوى ديگر، هرگاه برنامه اى را نصب مى كنيد، تمام آيكون هاى برنامه كه در نس ــت. از س نيس
استارت اضافه مى شدند، اكنون در ستونى بدون نام به محيط مترو افزوده مى شوند. در اين حالت يا كاربر بايد به صورت دستى آن ها را يك به يك 

حذف كند يا با دردسر اسكرول افقى يك ليست طوالنى از كاشى ها سر كند.
ــتارت كافى است كاربر چيزى را تايپ كند تا جست وجو  ــت وجوى آن است. در هنگام نمايش صفحه اس نكته مثبت اين محيط قابليت جس
ــت وجو و ايندكس كردن ويندوز 7 را چندين پله ارتقا داده است و  ــخه از ويندوز، سيستم جس ــود. مايكروسافت در اين نس براى يافتن آن آغاز ش

جست وجو نه تنها مانند گذشته برنامه ها و فايل ها را مى يابد، بلكه حتى مى تواند داخل برنامك هايى مانند Store را نيز بگردد.

ــتم عامل هاى لمسى فعلى در محيط متروى ويندوز 8 پيش بينى شده است، حالت All Apps است كه  قابليت ديگرى كه برخالف تمام سيس
به كمك آن مى توان تمام برنامه هاى نصب شده روى سيستم را در اندازه آيكون ها و به صورت طبقه بندى شده مشاهده كرد.

 مايكروسافت در 
اين نسخه از ويندوز 

سيستم جست وجو 
و ايندكس كردن 

ويندوز 7 را چندين 
پله ارتقا داده 

است و جست وجو 
نه تنها مانند گذشته 
برنامه ها و فايل ها 
بلكه حتى داخل 

برنامك هايى 
مانندStore را نيز 

مي گردد.
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ــاره كرديم نه تنها در  اين«نيمه كاره» ماندن كه پيش تر به آن اش
پياده سازى محيط مترو ديده مى شود، بلكه در برنامك هاى پيش فرض 
ــت. برنامك People كه جايگزين  اين محيط نيز خود را نشان شده اس
ــعى مى كند تمام مخاطبان كاربر را از هر  ــت، س ــده اس Contacts ش

سايتى كه در آن حساب كاربرى دارد؛ از مايكروسافت و گوگل گرفته تا 
شبكه هاى اجتماعى و حتى LinkedIn يك جا جمع كند. اما وقتى همه 
اين كارها انجام شد، كاربر با ليستى طوالنى از مخاطبان روبه رو خواهد 
ــوند و هيچ راهى براى  ــد كه باز هم بايد با اسكرول افقى پيمايش ش ش
مرتب كردن آن ها بر اساس سرويسى كه از آن آمده اند يا گزينه اى براى 
ــت وجو در مخاطبان  ــت. جس يافتن موارد تكرارى وجود نخواهد داش
ــت وجوى كل محيط مترو انجام مى شود و براى  از طريق همان فرم جس
يافتن يك فرد خاص به اسكرول ها و كليك هاى اضافى نياز خواهد بود.

آن روى سكه
مايكروسافت در اين نسخه از ويندوز نه تنها ارتباط با دسكتاپ را به كلى قطع نكرده است بلكه بسيارى از قابليت ها و عملكردهاى اين محيط سنتى 
ــدن ويندوز از تمام نسخه هاى ديگر ويندوز كمتر است. سيستم سريع تر به حالت آماده  ــتنى را بهبود بخشيده است. زمان بوت و خاموش ش و دوست داش
 Charms به كار در مى آيد و بسيار سريع تر هم خاموش مى شود. البته شيوه خاموش كردن دستگاه در حالت عادى چندان سرراست نيست. كاربر بايد نوار
ــده Power  را انتخاب كند و تازه از منوى  Se را كليك كرده و از گزينه هاى ظاهر ش ngs ــت فعال كند. سپس گزينه ــمت راس را با كليك يا لمس لبه س
ــته باشد. نكته اى كه هم زمان با باز كردن نخستين پنجره در محيط دسكتاپ  ــى داش Power بتواند به گزينه هاى Shutdown ، Restart  و... دسترس

ويندوز توجه كاربر را جلب خواهد كرد، ساده شدن ظاهر پنجره ها و دكمه ها است. ويندوز تمام جلوه هاى ويژه و زرق وبرق هاى پوسته Aero را كه 
ــتا ظاهر شده و در ويندوز 7 به تكامل رسيدند، حذف كرده است و پنجره ها را با نوارى ساده و يكدست با گوشه هايى تيز و دكمه هايى كامال  از ويس
ــتطيلى، بدون ظاهر سه بعدى همراه كرده است.  نكته اى كه در مرحله نخست، كارايى ويندوز روى سيستم هاى ضعيف تر را بهبود مى بخشد  مس
ــازگارتر است. دست اندركاران تيم طراحى مايكروسافت ادعا مى كنند كه براى جلوگيرى از  و در مرحله بعدى با ظاهر ساده و بى پيرايش مترو س
ــدن كاربران، دسكتاپ  ويندوز 8 تا حد امكان با ويندوز 7 سازگار است. جالب تر اين كه ادعا كرده اند يكى از اهداف اين طراحى اين بوده كه  گيج ش

حواس كاربر را از ظاهر برنامه ها به محتواى آن ها معطوف كنند!
ــه آيا اين جلوه هاى  ــرده و كاربر را به اين فكر  وامى دارد ك ــؤال ب ــفه وجودى افكت هاى ويندوزهاى قبلى را به كل زير س ــى كه فلس موضوع
ــك پلتفرم در برابر  ــان ي ــيدن جلوه هاى ويژه و توانايى برنامه نويس ــان به رخ كش ــفافيت ها واقعاً الزم بودند، يا تنها دليل وجودش ــه بعدى و ش س

همتايان شان در پلتفرم هاى ديگر بوده است؟

ــرويس است. برنامك Video بيش از اين كه به محتويات سيستم كاربر  ــخت تر از كار با محيط وبى اين س كار با برنامك SkyDrive به نظر س
ــك از طريق اين برنامك، درعمل ارزش  ــت. باز كردن يك فايل ويديويى از روى هاردديس ــافت متصل اس ــگاه مايكروس ــد، به فروش متصل باش

دردسرى را كه بايد تحمل شود، ندارد. برنامك اخبار گرچه جذاب است، هنوز افقى بوده و عادت كردن به آن دشوار است.
ــاب  ــروع كار حتماً بايد ابتدا به حس ــرويس دهنده هاى ايميل ارتباط برقرار كند، براى ش برنامك Mail نيز به رغم اين كه مى تواند با تمام س
ــود. در غير اين صورت اصًال كار نخواهد كرد. داشتن حساب كاربرى مايكروسافت در اين نسخه از ويندوز  كاربرى هات ميل يا آوت لوك متصل ش

درست مشابه Apple ID براى كاربران مك، امرى الزامى است و بدون آن بسيارى از قابليت هاى سيستم در دسترس نخواهد بود.
ــد كه اگر كاربر بتواند از آرايشى با حداقل دو مانيتور استفاده كند، با كنار هم قرار دادن محيط مترو و رابط  با همه اين ايرادها، به نظر مى رس
سنتى دسكتاپ مى تواند بهترين هاى هر دو دنيا را در برابر خود داشته باشد. اگرچه در اين حالت هم هنوز تا رسيدن به كارايى قابل قبول و عالى 
ــد و روى  ــت؛ مثًال مترو  ويژگى تك برنامه اى خود را حفظ مى كند. اگر كاربر در حال انجام يك بازى در يك مانيتور باش راه زيادى باقى مانده اس

كاشى هاى نمايش داده شده در مانيتور ديگر كليك كند، بازى Minimize مى شود و برنامه مترويى جاى آن را مى گيرد!

مايكروسافت در 
ويندوز 8 نه تنها 
ارتباط با دسكتاپ 
را به كلى قطع 
نكرده ، بلكه بسيارى 
از قابليت ها و 
عملكردهاى اين 
محيط سنتى و 
دوست داشتنى را 
نيز  بهبود بخشيده 
است.
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ــم  ــا Task Manager ه ــا ي ــت پردازش ه ــه مديري برنام
ــود ديده  ــم گيرى را به خ ــدوز بهبود چش ــخه از وين در اين نس
ــزان مصرف منابع  ــت. اكنون اين ابزار مى تواند تاريخچه مي اس
ــته به نمايش  ــط برنامه هاى مختلف را مثًال در هفته گذش توس
ــدوز 8 برنامه ها را نمى بندد  ــوش نكرده ايد كه وين درآورد. فرام
ــى آورد!  زبانه هاى مختلف  ــق در م ــا را به حالت تعلي بلكه آن ه
ــروع (Startup) نيز از اين  ــبكه و برنامه هاى ش اين ابزار نظير ش
ــش Startup باالخره  ــازى ها بى نصيب نبوده اند. در بخ بهينه س
ــيت هاى كاربران در مورد برنامه هايى  ــافت به حساس مايكروس
ــت.  ــود، توجه كرده اس ــان اجرا مى ش ــه روى سيستم هايش ك
ــم و انتخاب گزينه ــت روى هر آيت ــر مى تواند با كليك راس كارب
ــراى هر يك از  ــادگى از منبع و دليل اج ــه س  Search online ب
آيتم هاى Startup مطلع شود و ديگر نيازى نيست نام برنامه ها را 

به صورت دستى كپى يا تايپ كرد.

ــطه وجود  ــم به واس ــرى كه باز ه نكته ديگ
ــن Windows Defender توجه ما را به خود  همي
ــه اعالنات  ــد و يكپارچ ــتم جدي جلب كرد، سيس
ــدن  ــت. پيغام هاى به روز ش No اس fica on ــا ي
 Store از App ــك ــام دانلود ي ــه امنيتى، اتم برنام
ــاى بالون هايى كه  ــه ج ــابه ديگر، ب ــوارد مش يا م
ويندوزهاى قبلى در كنار ساعت سيستم به نمايش 
ــورت كادرهاى كوچك  ــتند، همه به ص مى گذاش
مستطيلى در لبه باال،  سمت راست صفحه نمايش 

ديده مى شوند.

ــى Windows Defender روند  ــه برنامه امنيت موضوع ديگر اين ك
ــت الزم را براى  ــت و حداقل امني ــى طى كرده اس ــل خود را به خوب تكام
ــتم فراهم مى آورد. اين برنامه كه اكنون به عنوان يك  ــروع كار با سيس ش
ــب برنامه هاى  ــاز كاربران عادى را به نص ــروس هم كار مى كند، ني ضدوي
ــن، اين محصول  ــرد. اما به يقي ــركت ها از بين مى ب ــروس ديگر ش ضدوي
ــچ عنوان نمى تواند جاى محصوالت امنيتى قدرتمند حاضر  تازه كار به هي
ــه ضدويروس كه فايل ها را به صورت  در بازار را بگيرد. حضور اين برنام
ــى مى كند، باعث شده است كه  ــى بررس بى درنگ و در حين دسترس
ــخه هاى  ــبت به نس فرآيند كپى كردن فايل ها در ويندوز 8 اندكى نس
ــره كپى فراهم كرده  ــود، اما امكانات جديدى كه پنج قبلى كندتر ش
است، چشم پوشى از اين تأخير را بسيار ساده مى كند. در پنجره جديد 
كپى فايل ها، عالوه بر گرافى كه سرعت انتقال فايل را نمايش مى دهد 
ــده است  دكمه هايى براى لغو عمليات يا تعليق موقت آن نيز تعبيه ش
كه در عمل استفاده از برنامه هاى جانبى نظير TeraCopy را بى معنى 

خواهد كرد.

  Task Manager ابزار
در ويندوز 8 مي تواند 

تاريخچه ميزان 
مصرف منابع توسط 

برنامه هاي مختلف را 
مثًال در هفته گذشته 

به نمايش درآورد.
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ــروع شد  ــتفاده از  ريبون  (Ribbon)كه از آفيس 2007 ش رويكرد اس
اكنون ديگر به سراسر محيط ويندوز تسرى يافته و حتى Explorer ويندوز 
هم از اين ابزار براى نمايش گزينه ها و امكانات موجود استفاده مى كند. اين 
ــم تغيير مى كند،  ــاب آيتم هاى مختلف محتواى آن ه Ribbon كه با انتخ

ــه ها و تنظيم نحوه نمايش  تمام گزينه هاى الزم براى مديريت فايل ها و پوش
ــادگى پيش روى  ــه ها را به س ــام عمليات مختلف روى فايل ها و پوش و انج
ــت همانند آفيس مايكروسافت در غالب پنجره ها  كاربر قرار مى دهد و درس
ــمت چپ ريبون همواره حاضر است  ــمت باال، س دكمه اى به نام File در قس

ــت كه هر دوى آن ها را مى توان در حالت  كه به احتمال مهم ترين دليل حضورش امكان اجراى پنجره خط فرمان و همين طور Power Shell اس
Administrator نيز اجرا كرد. به صورت معمول، كاربر همواره در زبانه Home خواهد بود و ساير زبانه هاى ريبون با سيستمى حساس به محتوا 

فعال و غيرفعال خواهند شد.

يكپارچه سازى عالى با امكانات ابرى نظير 7 گيگابايت فضاى Sky Drive و امكان همسان سازى تنظيمات، فايل ها، گذرواژه ها، بوك مارك هاى 
ــاير نسخه ها متمايز مى كند. حتى كاربر به  ــت كه ويندوز 8 را بيش از پيش، از س ــتم هاى مختلف كاربر، از جمله امكاناتى اس اينترنتى و... ميان سيس
ــت برنامه هايى را كه روى ساير سيستم هاى متصل به حساب مايكروسافت خود نصب كرده است، نيز ببيند.  كمك اين امكانات ابرى مى تواند فهرس
ــكالت معمولى نظير ناپايدارى يا به هم  ــيار بهتر شده است. در هنگام مواجه شدن با مش ــبت به نسخه هاى قبلى بس امكانات بازيابى ويندوز هم نس
ــت Refresh your PC است كه به كاربر  ــتم، كاربر دو گزينه را براى تعمير سيستم اش در اختيار خواهد داشت. گزينه نخس ريختن تنظيمات سيس
امكان مى دهد تمام فايل ها و تنظيمات شخصى اش را نگه دارد اما تنظيمات سيستم را به حالت اوليه بازگرداند. برنامه هايى كه از مايكروسافت استور 
ــده اند حفظ مى شوند، اما برنامه هايى كه از ديسك يا منابع ديگر نصب شده باشند، پاك خواهند شد. البته فهرستى از برنامه هاى حذف شده  نصب ش

در آخر كار توليد خواهد شد.

ــك محتوى ويندوز را فرمت كرده و ويندوز را از نو  ــت كه كل هاردديس گزينه ديگر Remove everything and reinstall Windows اس
ــتم و  ــتفاده از سيس نصب مى كند. در اين حالت همه چيز به حالت پيش فرض باز مى گردد. اين گزينه ها به ويژه براى كاربران تازه كارى كه در اس

تعمير و نگه دارى آن خبره نيستند، بسيار مفيد خواهد بود.

رويكرد استفاده از  
(Ribbon)  ريبون

كه از آفيس 2007 
شروع شد، اكنون 
ديگر به سراسر 
محيط ويندوز 
تسرى يافته و حتى 
Explorer ويندوز 
هم از اين ابزار براى 
نمايش گزينه ها و 
امكانات موجود 
استفاده مى كند.

ــافت آن را از اينترنت اكسپلورر به كل  قابليت ديگرى كه مايكروس
ــت، Smart Screen است كه مانع اجراى  ــتم عامل تسرى داده اس سيس
ــگام اجراى چنين  ــد. در هن ــتم خواهد ش برنامه هاى مخرب روى سيس
ــالع مى دهد كه اجراى  ــدارى تمام صفحه به كاربر اط برنامه هايى، هش
ــت. در اين پنجره راه حل واضحى براى تاكيد بر  ــده اس برنامه متوقف ش
ادامه اجراى برنامه وجود ندارد و كاربر تنها يك دكمه OK را خواهد ديد. 
 More info ــدا روى لينك ــر بخواهد برنامه را اجرا كند، بايد ابت اگر كارب

كليك كند تا بتواند به دكمه run anyway دسترسى داشته باشد.
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مقايسه با 7
ــرعت بوت كه به واسطه سبك تر شدن سيستم عامل به دست آمده است، تفاوت چندانى ميان كارايى دو نسخه اخير ويندوز  به جز كاهش س
ــاهده نمى شود. آزمايش ها و مقايسه هايى كه روى نسخه 7 و 8 ويندوز انجام شده است، تشابهات فراوانى را ميان اين دو نسخه نشان مى دهد  مش
ــت. به هرحال بيشتر اجزا و عناصر ويندوز 8 در واقع بر مبناى اجزاى متناظرشان در ويندوز 7 (البته به همراه  كه البته چندان هم دور از ذهن نيس
ــابهى را فراهم مى كنند. در سيستمى كه ما ويندوز 8 را روى آن آزمايش كرديم،  ــازى) پياده سازى شده اند و در نتيجه كارايى مش اندكى بهينه س
ــاى معنى دارى در برخى  ــت. البته تفاوت ه ــبيه ويندوز 7 اس ــتم عامل مى دهد، دقيقاً ش ــى امتيازهايى كه ويندوز 8 به اجزاى مختلف سيس حت
Windows Media Founda باشد كه در  on ديده مى شود كه به نظر مى رسد به واسطه استفاده ويندوز 8 از PCMark 7 ــت هاى خاص نظير تس

اين نسخه جايگزين Direct Show شده است. البته در همين موارد هم تفاوت كارايى ميان اين دو نسخه از 10 درصد كمتر است.

نسخه ها و قيمت ها
ــب امكانات  ــخه ها به ترتي ــد كرد. اين نس ــخه عرضه خواه ــدوز 8 را تنها در 4 نس ــود، وين ــدل تجارى خ ــاده كردن م ــافت براى س مايكروس
ــى ناچيز عرضه  ــا قيمت هاي ــتم عامل خود را ب ــخه هاى اخير سيس ــه نس ــى ك ــا اپل ــت ب ــتند. در رقاب ــى  Pro، 8 ،RT 8  و Enterprise 8 هس و كاراي
ــژه و با  ــه 2013 با تخفيف وي ــا 31 ژانوي ــخه Pro 8 ت ــاى XP، Vista و 7 به نس ــا از ويندوزه ــه ارتق ــت ك ــالم كرده اس ــافت اع ــد، مايكروس مى كن
ــا قيمت  ــى ب ــخه خرده فروش ــت و نس ــن (فقط قابل دانلود) اس ــخه آنالي ــت مخصوص نس ــه اين قيم ــد بود. البت ــن خواه ــت 39 دالر ممك قيم
ــد قيمت 119  ــت همانن ــت. اين درس ــش خواهد ياف ــه 199 دالر افزاي ــخه ب ــد، قيمت اين نس ــه به بع ــد. از 31 ژانوي ــد ش ــه خواه 69 دالر عرض
ــخص  ــوز مش ــتاندارد هن ــخه اس ــت نس ــد. قيم ــروش مى رس ــه ف ــازار ب ــز در ب ــون ني ــه اكن ــت ك ــدوز 7  اس ــخه Professional وين دالرى نس
ــود. كاربرانى كه در حال حاضر  ــت. اين بازى با قيمت، مى تواند باعث جذب طيف بيشترى از مخاطبان به سوى اين سيستم عامل جديد ش ــده اس نش
ــطه انتقادهايى كه به محيط مترو وارد مى شود، درباره ارتقا به نسخه هشتم ويندوز دو دل شده اند  شايد به اين وسيله، به مهاجرت به اين نسخه  به واس

راغب شوند.
ــود و تنها به صورت از پيش  ــت كه مخصوص تبلت ها يا دقيق تر بگوييم براى كار روى پردازنده هاى ARM عرضه مى ش ــخه اى اس  ويندوز RT نس
ــده روى تجهيزات سخت افزارى عرضه خواهد شد. ويندوز RT به صورت پيش فرض با نسخه اى از برنامه جديد آفيس 2013 عرضه خواهد شد  نصب ش

اما فاقد محيط دسكتاپ است و تنها مى تواند برنامه هاى سبك مترو را اجرا كند.
ــت كه بازار كاربران خانگى را هدف گرفته و به همين دليل فاقد ويژگى هايى نظير رمزنگارى  ــده ويندوز 8 اس ــخه 8، نسخه ابتدايى و ساده ش نس
ــازى Windows To Go ، Hyper-V (محيط اليو بوت ويندوز 8) و موارد مشابه است. نسخه Pro 8 در واقع مشابه نسخه هاى  داده ها، پلتفرم مجازى س
ــخه حذف  ــخه ويندوز خواهد بود. تنها قابليت هايى از اين نس ــدوز 7 كار خواهد كرد و به احتمال پرمصرف ترين نس Ul وين mate و Professional

ــتند.  در نهايت،  ــر AppLocker، DirectAccess از اين جمله هس ــته اند. ويژگى هايى نظي ــازمانى كاربرد داش ــتر در محيط هاى س ــده اند كه بيش ش
ــخه ويندوز ، نسخه Enterprise است كه به همراه قابليت ها و ويژگى هايى  عرضه مى شود كه كار مديران IT سازمان ها را در نگه دارى و  كامل ترين نس
كنترل زيرساخت و مجموعه تحت نظرشان ساده مى سازد. تنها محدوديت نسخه Enterprise كه در آگوست امسال براى اعضاى MSDN و مشتريان 

So مايكروسافت منتشر شد، اين است كه نمى تواند افزونه يا برنامه Media Center مايكروسافت را اجرا كند. ware Assurance

مهاجرت كنيم يا نه؟
ــتفاده نكنيد و به تجهيزات  ــراى آن پرداخت مى كنيد، دارد. حتى اگر از محيط مترو اس ــد ويندوز 8 ارزش هزينه اى را كه ب در نهايت به نظر مى رس
ــتم عامل ويندوز، ارزش تمام دردسرها را دارد. البته اين مهاجرت  ــى هم دسترسى نداشته باشيد، بهبودهاى ايجاد شده روى بخش كالسيك سيس لمس

الزامى نيست، اما اگر تصميم به اين كار گرفتيد، انتظار همان حسى را داشته باشيد كه هنگام مهاجرت از ويندوز XP به ويندوز 7 تجربه كرديد. 
ــته ويندوز مربوط بود و تنها در نگاه نخست به چشم مى آمد. به همه خوبى ها و بدى هاى ويندوز 8  البته بيش تر آن چه تا كنون گفتيم، به ظاهر و پوس
امكان مانت كردن فايل هاى ايميج ISO و امكان افزودن ساده فضاهاى ذخيره سازى در قالب Storage Pool و موارد مشابه را نيز بيافزاييد. پس به ويندوز 8
ــاير قابليت هاى اين سيستم عامل تازه لذت ببريد. چون به هر حال، دير  ــريع، يكپارچه سازى با سرويس ها و خدمات ابرى و س  مهاجرت كنيد و از بوت س
ــيد، اگر بنا بر ترسيدن باشد، بايد از ويندوز 9  ــت كه از ويندوز 8 نترس ــكتاپ محبوب تان خداحافظى كنيد. نظر ما اين اس يا زود مجبور خواهيد بود با دس
بترسيد. زمانى كه ممكن است مايكروسافت به دلخواه يا به اجبار تمام رشته هاى متصل به دسكتاپ سنتى را پاره كند و شما مجبور شويد به كلى با عادت 

سال ها استفاده از سيستم هاى دسكتاپ خداحافظى كنيد.

Win7Win8

از ويندوز 8 نترسيد، 
اگر بنا بر ترسيدن 

باشد، بايد از ويندوز 
9 بترسيد. زمانى 
كه ممكن است 
مايكروسافت به 

دلخواه يا به اجبار 
تمام رشته هاى 

متصل به دسكتاپ 
سنتى را پاره كند.


