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Tugas Review Tentang  Desain dari Windows 8 

 

Desain dari Windows 8 

Windows 8 adalah nama kode untuk versi selanjutnya dari  Microsoft 

Windows. Sistem operasi ini menggunakan mikroprosesor ARM  selain 

mikroprosesor  x86  tradisional buatan  Intel  dan  AMD. Antarmuka penggunanya 

diubah agar mampu digunakan pada peralatan  layar sentuh  selain mouse  

dan keyboard. Sehingga Windows 8 di desain untuk perangkat Tablet sentuh. 

Microsoft secara resmi mengumumkan jadwal perilisan sistem operasi terbaru, 

Windows 8 pada 26 Oktober 2012, bersamaan dengan peluncuran komputer 

perdana yang menggunakan Windows 8. Microsoft telah megeluarkan versi Release 

Preview, untuk dicoba di seluruh dunia dan di tampung komentar mereka untuk 

pembangunan Windows 8 menjadi lebih baik . Microsoft pun kini telah 

mengeluarkan Windows 8 Enterprise yang memiliki fitur paling lengkap di antara 

versi Windows 8 lainnya, seperti layar mulai yang memiliki pilihan latar belakang 

yang lebih banyak dan penuh warna. 

Pada 29 Februari 2012 Microsoft juga telah merilis Versi Consumer Preview 

sebelum di keluarkannya versi beta pada bulan Maret 2012. Microsoft juga telah 

merilis Versi Release Preview , ini merupakan versi terakhir percobaan Windows 8, 

yang tidak akan di utak atik lagi jika tidak ditemukan bug yang terlalu besar. 

Windows 8 masih konsisten dengan memiliki tampilan yang sangat berbeda 

dengan sistem operasi iOS milik Apple. Tampilan home screen di Windows 8 pun 

dinilai mirip seperti yang selama ini ada di Windows Phone: warna-warni, dengan 

sejumlah kotak berisi apps, koneksi, konten, dan fitur. Dengan User Interface yang 

dinamakan “Metro” ini akan memiliki akses cepat, namun juga memungkinkan 
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memiliki tampilan Windows klasik. Tampilan Metro juga menyediakan kontrol sentuh, 

yang menjadi sinyal Microsoft akan mengembangkan sistem operasi untuk tablet. 

Perubahan-perubahan utama yang di lakukan Microsof pada system operasinya yang 

baru. 

 

1. Logo baru yang didesain oleh Pentagram, Sekarang Menggambarkan bentuk 

jendela asli sebagai ganti dari logo bendera berkibar dari windows terdahulu. 

2. Sekarang Tombol start sudah dihapus seluruhnya. microsoft menyebutkan 

bahwa 'ini saatnya menu start untuk pensiun dan digantikan oleh Start Screen' 

(banyak pro dan kontra dari konsumen dengan menolaknya penghapusan 

tombol start.) 

3. di versi ini sekarang penampilan Start Screen dapat diubah dari PC Settings 

seperti Tekstur dan Warnanya. 

4. Perubahan Nama dari Control Panel Menjadi PC Settings. 
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Tampilan dari windows 8 
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