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ــبت به اسالف خود  ــتاندارد مايكروسافت، نس ــخه دهم مرورگر اس نس
ــتر اين تغييرات درونى بوده و بر ظاهر  تغييرات بسيارى داشته است. اما بيش
ــخه به همراه ويندوز 8  ــته اند. اين مرورگر در دو نس اين مرورگر تأثيرى نداش
ــخه تمام و كمال مرورگر است كه تمام  ــخه دسكتاپ نس عرضه مى شود. نس
ــخه مخصوص مترو كه همانند  قابليت ها و امكانات جديد را در خود دارد و نس
ــده است. كاربر مى تواند  تمام برنامك هاى ديگر با تمركز بر لمس طراحى ش
تنظيم كند كه هايپرلينك ها به صورت پيش فرض با كدام يك از اين نسخه ها 

باز شوند. (شكل 1 و 2)
ــتگاه هاى  ــوص در دس ــت (به خص ــظ امني ــراى حف ــافت ب مايكروس
ــته و محدود طراحى كرده است  ــخه مترويى را كامًال بس قابل حمل) اين نس
ــتيبانى  و كاربران آن امكان نصب پالگين ها را روى آن ندارند. البته براى پش
ــهور و پركاربردى مانند يوتيوب، مايكروسافت با همكارى  از سايت هاى مش
ــورت توكار  ــپلورر به ص ــخه اينترنت اكس ــر را در هر دو نس ــى، فلش پلي ادوب
ــخه مترويى كه  ــت. چنين قابليتى به خصوص براى كاربران نس گنجانده اس
ــد. يكى از  ــيار مفيد واقع خواهد ش ــكان نصب پالگين ها را هم ندارند، بس ام
مهم ترين بهبودهاى امنيتى در اين نسخه به روزرسانى خودكار مرورگر است 
 About كه به صورت پيش فرض فعال بوده و غيرفعال كردن آن از طريق كادر

امكان پذير خواهد بود. (شكل 3)
ــت كه به كاربر  ــى ديگر از قابليت هاى جديد IE 10 اس Flip Ahead يك

ــده اند،  ــكان مى دهد محتواى وب يا مطالبى را كه در چند صفحه آورده ش ام
ــن كردن اين  ــه اى مانند Next ورق بزند. البته در صورت روش به كمك دكم
قابليت، اطالعات و سوابق مرور به سرورهاى مايكروسافت منتقل خواهند شد 
تا براى تنظيم اين قابليت مورد استفاده قرار بگيرند. مايكروسافت براى پرهيز 
ــن ويژگى را به صورت پيش فرض  از انتقادهاى مربوط به حريم خصوصى، اي
ــز قابليت ــخه ني ــر باالخره در اين نس ــوى ديگ ــت. از س ــال كرده اس غيرفع
ــه دارى كردن  ــايت ها را از نگ ــت كه س ــده اس ــده ش  Do Not Track گنجان
ــتيبانى از شتاب دهى  اطالعات خصوصى كاربر باز مى دارد. بهبود يافتن پش
ــه بعدى، پشتيبانى بهتر از CSS و SVG و در نتيجه  سخت افزارى دوبعدى و س
ــكريپت براى كار با فايل ها  ــازگارى بهتر با HTML5 و بهبود موتور جاوااس س
ــخه دهم اينترنت  ــتند كه نس ــر تغييراتى هس ــاى HTML5 از ديگ و ويديوه
ــاظ ظاهرى اينترنت  ــت. در نهايت، اگرچه به لح ــپلورر به خود ديده اس اكس
ــين خود چندان تغييرى نكرده و  ــخه هاى پيش ــپلورر 10 نسبت به نس اكس
ــت، اما حجم اين  ــاى جزئى و پله اى محدود بوده اس ــرات آن به بهبوده تغيي
ــپلورر 10 را قدمى  ــوان اينترنت اكس ــت كه مى ت تغييرات به حدى بوده اس
ــمار آورد. به نظر مى رسد مرورگر  ــافت به ش بزرگ و تأثيرگذار براى مايكروس
ــافت با پس گرفتن جايگاهش از فايرفاكس، كروم و سايررقبا فاصله  مايكروس

اندكى داشته باشد.

ده در هشت
نگاهى به نسخه دهم مرورگر اينترنت اكسپلورر

كاربر مى تواند IE 10 را براى به روزرسانى هاى خودكار تنظيم كند. شكل 3

ظاهر برنامك IE 10  در محيط مترو شكل 2

IE 10 ظاهر نسخه دسكتاپ شكل 1
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ــت وجو در محيط مترو يافته  ــه Windows Default Programs را با جس  حتماً برنام
 Windows Photo Viewer و Windows Media Player ــه ــن برنام ــد. در اي ــرا كني و اج
ــرهاى  ــر دردس ــو و تصاوير معرفى كنيد تا از ش ــرض ويدي ــاى پيش ف ــوان برنامه ه را به عن
ــيارى  ــويد. برنامك اول قابليت نمايش بس برنامك هاى مترويى Photo و Video خالص ش
ــه  ــدارد و همين طور نمى تواند براى ديدن تمام تصاوير يك پوش ــاى تصويرى را ن از فرمت ه
ــگاه آنالين  ــتر به درد خريد ويديو از فروش ــرار بگيرد. برنامك دوم هم بيش ــتفاده ق مورد اس

مايكروسافت مى خورد!

ــاى پركاربردتان را به مترو  ــط مترو، برنامه ه ــز از رفت وآمد دائمى به محي  براى پرهي
ــبانيد. اگرچه اين كار قسمت  ــنجاق نكنيد، بلكه آن ها را به نوار وظايف يا Task Bar بچس س
پايين صفحه نمايش شما را شلوغ خواهد كرد، دردسر آن از رفتن به محيط مترو براى اجراى 

يك برنامه ساده كمترخواهد بود.

ــه جالبى وجود دارد. روى  ــكتاپ هم حق  براى اجراى برنامك هاى مترو در محيط دس
دسكتاپ ميانبرى (Shortcut) بسازيد و در قسمت آدرس آن عبارت زير را تايپ كنيد:

%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

اجراى اين ميانبر پنجره اى را روى دسكتاپ به شما نشان خواهد داد كه محتوى لينك 
تمام برنامك هاى محيط مترو است. 

ــويد،  ــى ويندوز مى ش ــط قديم ــگ محي ــم دلتن ــا باز ه ــام اين ه ــا وجود تم ــر ب  اگ
ــد  بزني ــر  س  Source Forge ــايت  س در   Classic Shell ــه  برنام ــه  صفح ــه  ب
(classicshell.sourceforge.net). به كمك اين برنامه نه تنها مى توانيد منوى از دست رفته 
ــتم را به گونه اى تنظيم كنيد كه پس از ورود به  ــتارت را بازگردانيد، بلكه مى توانيد سيس اس

سيستم به طور مستقيم شما را به محيط دسكتاپ ببرد.

ــدوز 8 ديگر الزم  ــى بر وين ــتم هاى مبتن  درايورهـاى محلـى USB 3.0: در سيس
ــاى  ــد. درايوره ــاى USB 3.0 بگردي ــوص چيپ ه ــاى مخص ــال درايوره ــه دنب ــت ب نيس
ــد. حتى در  ــام مى دهن ــه خوبى انج ــان را نيز ب ــتند و كارش ــود هس ــى ويندوز موج محل
 USB 3.0 ــاالت ــش بازدهى اتص ــن درايورها باعث افزاي ــرايط، محلى بودن اي ــيارى ش بس

شده است.
 Direct 2D شتاب دهى سخت افزارى دوبعدى: پياده سازى جديد مايكروسافت از
ــخت افزارى نمايش متن ها و تصاوير، بهبود قابل مالحظه اى ايجاد كرده  ــتاب دهى س در ش
ــت. باز كردن فايل هاى png و  ــت و كارايى را به شدت نسبت به ويندوز 7 افزايش داده اس اس

jpeg به اندازه 60 درصد سريع تر از ويندوز 7 است.

ــاخت DirectX به رغم  شـتاب دهى سخت افزارى سـه بعدى: نسخه 11/1 زيرس
ــخت افزارى سه بعدى و  ــتاب دهى س ــخه، تحولى بزرگ در ش ــماره نس تغيير كوچك در ش
ــات و رابط هاى كاربرى مبتنى بر  ــمار مى آيد و به ويژه براى رندر صفح مديريت حافظه به ش

كاشى بهينه شده است. 

ــركت  سيسـتم بهينه زمان بندى (Scheduling) دسـتورالعمل ها: ش
ــرى را روى خانواده  ــيار باالت ــر ادعا كرده بود كه ويندوز 8 كارايى بس AMD پيش ت

ــازى  ــه مى كند. دليل اين امر، بهينه س ــركت ارائ Bulldozer پردازنده هاى اين ش

ــر آن تنها به  ــت كه البته تاثي ــتورالعمل ها در ويندوز اس ــتم زمان بندى دس سيس
ــز از اين افزايش كارايى  ــت و نمونه هاى اينتلى ني پردازنده هاى AMD محدود نيس

بى بهره نبوده اند.
ــود كه برنامك ها به جاى بسته شدن  تعليق برنامه ها: اين قابليت باعث مى ش
ــود.  ــك ذخيره ش ــت تعليق درآمده و اطالعات وضعيت فعلى آن ها روى ديس به حال
ــاره كرديم، اين ويژگى بيشتر در مورد برنامك هاى  البته همان طور كه پيش تر نيز اش
ــت تا برخى از  ــازوكارهايى را تدارك ديده اس ــافت س مترو كاربرد دارد، اما مايكروس
ــمت هايى از آن ها بتوانند از اين قابليت استفاده  ــكتاپ يا حداقل قس برنامه هاى دس
ــتم هايى كه با باترى كار  كرده و به حالت تعليق درآيند. اين امر به خصوص روى سيس

مى كنند، بسيار مفيد واقع خواهد شد.

زير پوست 8

ساده سازى مترو
اگر از كاربران قديمى دسـكتاپ ها هسـتيد يا فكر مى كنيد كه نتوانيد به سـادگى با محيط مترو كنار بياييد، اجراى اين چهار توصيه مى تواند تا حد زيادى 

ناراحتى هاى شما را كاهش دهد.

مترو تنها ظاهر ويندوز 8 است. اما در باطن اين سيستم عامل ويژگى هاى جديدى نيز وجود دارد كه دنيايى از تغيير را با خود به همراه آورده اند:
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ــافت همواره از سوى برخى  ادعاى سرقت ايده هاى لينوكس توسط مايكروس
هواداران لينوكس مطرح بوده است، اما اكنون ديگر به نظر مى رسد كه مايكروسافت 
به حدى رسيده است كه برخى از اين ويژگى ها را حتى بهتر از لينوكس پياده سازى 
ــت ويژگى تازه ويندوز 8 را خواهيم ديد كه منشاء ظهور آن ها  مى كند. در ادامه، هش

كنجكاوى ما را برانگيخته است.
ــفافيت بيشتر، مايكروسافت پنجره جديدى  پنجره كپى فايل: براى ايجاد ش
ــت  ــازى كرده اس را براى كپى، جابه جا كردن، تغييرنام و پاك كردن فايل ها پياده س
ــان مى دهد بلكه گرافى بصرى براى نمايش سرعت  كه نه تنها فرآيند عمليات را نش
ــاى در حال اجرا متوقف كرده يا  ــد فرآيند را براى هر يك از عمليات ه دارد و مى توان

به حالت تعليق درآورد. 
 (File Manager) ــاى ــاً جزئى از مدير فايل ه ــن پنجره كپى فايلى تقريب چني
ــى ناتيلوس و دلفين بوده است. نكته مهم اين است كه زمانى كه اشكالى در  لينوكس
ــد، ويندوز 8 تمام فرآيند را متوقف نمى كند بلكه تنها  فرآيند كپى وجود داشته باش

همان يك يا چند مورد را به صف خطاها اضافه مى كند. 
ــدوز 8 امكان مانت  ــافت در وين مانـت فايل هـاى ISO : باالخره مايكروس
ــت. وقتى اين فايل ها مانت  ــتم عامل خود افزوده اس كردن فايل هاى ISO را به سيس
شوند، يك درايو جديد به اكسپلورر اضافه مى شود كه يك درايو نورى را شبيه سازى 
ــتم عامل هاى مك و لينوكس  ــت كه در سيس مى كند. اين قابليت مفيد، مدت ها اس
ــت. البته بايد گفت كه هيچ يك از توزيع هاى لينوكسى اين كار را  ــته اس وجود داش

به سادگى ويندوز 8 (با يك دبل كليك) به انجام  نمى رسانند. 

ــران امكان مى دهد  ــزار Windows To Go به كارب ويندوز آمـاده جابه جايى:  اب
ــدوز 8 را روى درايوهاى فلش USB 2.0 يا USB 3.0 نصب كرده و  كه محيطى زنده از وين

روى سيستم هاى مختلف از آن استفاده كنند. اين سيستم حتى از جدا كردن اين درايو 
ويندوزى هم پشتيبانى مى كند كه در چنين صورتى سيستم عامل تا اتصال دوباره درايو 

USB فريز مى شود. 

ــترس بوده اند، اما  ــا پيش در دس ــى از مدت ه ــتم هاى زنده يا Live لينوكس سيس
ــده نمى رسيده است. اما در  ــتم هاى نصب ش كارايى آن ها معموالً هيچ گاه به پاى سيس
ــناريو  ــتم فايلى NTFS خود را براى اين س ــافت سيس ــخه ويندوزى چون مايكروس نس
ــاى USB 2.0 روان  ــى روى درايوه ــده حت ــخه هاى زن ــت، اين نس ــيده اس بهبود بخش
ــخه Enterprise  ويندوز وجود  ــا در نس ــن قابليت تنه ــد. البته اي ــريع كار مى كنن و س

خواهد داشت.

ــافت با نام رمز  ــتم فايلى مايكروس ــل جديد سيس سيسـتم فايلى ReFS: نس
Protogon   كه پياده سازى مايكروسافت از ReFS  است، در ويندوز سرور 2012 معرفى 

خواهد شد، هرچند تا  استفاده در كالينت ها راه زيادى در پيش دارد. اين سيستم بسيار 
 Microso  Storage Spaces است و هنگامى كه با Btrfs و نمونه لينوكسى آن ZFS شبيه
ــتيبانى مى كند. حتى اگر تصور  ــود، از فرآيندهاى  Copy-on-Write هم پش جفت ش

 KDE مقايســـه پنجره كپى فايل در ويندوز 8 و  محيط دسكتاپ
لينوكس

شكل 1

امكان مانـــت كردن فايل هاى ايزو به صـــورت پيش فرض در 
ويندوز8 وجود دارد.

شكل 2

آن چه ويندوز8  از لينوكس به ارث برده است

يكى از پنجره هاى ويزارد ايجاد يك Flash drive براى اســـتفاده 
Windows To Go  از

شكل3

پابلو پيكاسـو مى گويد: «هنرمندان خوب كپى مى كنند، هنرمندان بزرگ مى دزدند!» اگرچه ويندوز و لينوكس در طراحى، ايدئولوژى، پياده سازى و حتى 
مخاطبان با هم متفاوتند، اما بر پايه اصول مشترك طراحى سيستم عامل ساخته شده اند. 



181
آبان

1391

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

RK
]

ــت، به نظر  ــاس طراحى كرده اس ــافت همه چيز را از ابتدا و از اس كنيم كه مايكروس
ــى قرار داده و از آن «الهام» گرفته  ــد به دقت سيستم فايل ZFS را مورد بررس مى رس
است. به هر حال، مسئله سرقت يا نوآورى نيست. با اين كه مايكروسافت در بسيارى 
ــبت  ــت، اما نتيجه نهايى به نس از موارد ايده هايى را از دنياى لينوكس وام گرفته اس
ــهم ويندوز از بازار  ــتر كاربران و البته حفظ س ــوب از كار درآمده و به راحتى بيش خ

منتهى خواهد شد.
ــال پيش و در رابط هاى  رابط كاربرى متـرو: ايده هاى اوليه مترو حدود 5 س
ــافت با عرضه مترو آشكارا  ــدند. مايكروس بصرى Zune و Media Center ظاهر ش
ــتاز اين حوزه  ــت. البته مايكروسافت پيش ــى را هدف گرفته اس سيستم هاى لمس
نيست. لينوكس و مك از مدت ها پيش روى رابط هاى سبك مخصوص دستگاه هاى 
ــازى  ــتين قدم ها در راه يكسان س قابل حمل كار كرده اند. در دنياى لينوكس نخس
ــتم هاى دسكتاپ با يونيتى اوبونتو  تجربه كاربران روى سيستم هاى لمسى و سيس
ــبيه  ــه روى تبلت ها و نت بوك ها را ش ــت تجرب ــد كه دقيقاً مى خواس ــته ش برداش
ــكتاپ ها كند. اگرچه مايكروسافت با انتخاب ظاهر مترو به ريسك بزرگى دست  دس
ــتم مترو از تمام سيستم هاى لمسى ديگر ساده تر  زده است، اما به يقين كار با سيس

است.
ــژه اوبونتو مدت ها  ــاى لينوكس و به وي يكپارچه سـازى اجتماعى: توزيع ه
ــورت پيش فرض در  ــى را به ص ــبكه هاى اجتماع ــا ش ــازى ب ــت كه يكپارچه س اس
ــد،  ــاى 10/04  در اوبونتو ظاهر ش ــخه هاى بت ــته اند. منوى Me كه از نس خود داش
ــرده و اطالعات جديد  ــه روز ك ــبكه هاى اجتماعى ب ــر را در تمام ش ــت كارب وضعي
ــم باالخره  ــافت ه ــرد. مايكروس ــر هدايت مى ك ــكتاپ كارب ــه دس ــتقيماً ب را مس
ــت  ــى برنامك هايش تدارك ديده اس ــط برخ ــدودى را توس ــازى مح يكپارچه س
ــى راه زيادى ــابه لينوكس ــد و اندازه هاى نمونه هاى مش ــيدن به ح ــه البته تا رس ك

 در پيش دارد.
يكپارچه سازى كنونى در ويندوز 8 به صورت پراكنده در برنامك هاى مختلف 
گنجانده شده است و به صورت يكنواخت در تمام سيستم عامل ديده نمى شود. مثًال 
ــده  ــف ويندوز 8 امكانى براى كار با گوگل پالس پيش بينى نش در بخش هاى مختل
است. گرچه امكان اشتراك گذارى از طريق منوى charm همواره وجود دارد اما تنها 
ــبكه فيس بوك محدود است كه اين وضعيت تقريباً در تمام بخش هاى ويندوز  به ش

ديده مى شود.

يكپارچه سـازى با كالود: ويندوز 8 يكپارچگى با محيط ابرى مايكروسافت 
ــتر در اختيار كاربر قرار مى دهد. اين سيستم درست همانند  را با سادگى هرچه بيش
ــد، امكان همسان سازى  ــرويس Ubuntu One كه از Ubuntu 11.04 معرفى ش س
داده ها و پشتيبان گيرى از اطالعات را فراهم مى كند. Ubuntu One پنج گيگابايت 
ــا 20 گيگابايت با  ــكان ارتقا ت ــر اختصاص مى داد و ام ــگان را به هر كارب ــاى راي فض
ــاى 7 گيگابايتى  ــافت با فض ــت. مايكروس ــاه وجود داش ــت2/99  دالر در م پرداخ
ــازى اطالعات را فراهم مى كند  SkyDrive نه تنها امكان ذخيره داده ها و همسان س

ــده را هم  ــه و برنامه هاى نصب ش ــر پس زمين ــخصى كاربر نظي ــه تنظيمات ش بلك
ــازى مى كند. هزينه   ــاب همسان س ــتم هاى مختلف متصل به يك حس ميان سيس

20 گيگابايت فضاى اضافى  در اين سرويس 10 دالر در سال است.

ــتين  ــازندگان ويندوز 8 در نخس ــم س پشـتيبانى تـوكار از USB 3.0: تي
ــه  ــد. البت ــاره كردن ــى از  USB 3.0 اش ــتيبانى محل ــه پش ــان ب ــت هاى وبالگش پس
ــال پيش در لينوكس  ــه س ــتيبانى، از س كاربران لينوكس به خاطر دارند كه اين پش
ــترى براى  ــى بيش ــن كار راحت ــافت با اي ــه مايكروس ــت. اگرچ ــته اس ــود داش وج
ــه به لطف  ــتگاه هاى USB 3.0 مدت ها بود ك ــا دس ــت، ام ــم كرده اس ــران فراه كارب
ــدوز 7 هم كار  ــد، با وين ــخت افزارها عرضه كرده ان ــازندگان س ــه س ــى ك درايورهاي

مى كردند!

پنجره راه اندازى سرويس Ubuntu One  در كنار صفحه نخست 
Sky Driver نصاب
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منـــوى Me  در لينوكس اوبونتو از مدت ها قبل با شـــبكه هاى 
اجتماعى يكپارچه شده بود.

شكل 4


