
FITUR- FITUR WINDOWS 8

Windows 8 adalah nama kode untuk versi selanjutnya dari Microsoft Windows, 

serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer 

pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet PC, server, dan PC pusat 

media. 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.

Fitur-fiturnya sendiri adalah sebagai berikut :

1. Desain aplikasi Windows 8 UI, yang dapat dibuat dari bahasa pemograman apa saja, 

seperti : HTML/CSS, JavaScript, C, C++, C#, dll.

2. Hilangnya tombol Start (digantikan oleh Start Screen dan Charms)

Bila selama ini Anda menggunakan sistem operasi Microsoft, pasti tombol ‘Start’ di 

pojok kiri bawah layar merupakan salah satu bagian yang paling familiar. Namun pada 



Windows 8, tombol ini ternyata disembunyikan. Selain hal tersebut, ternyata banyak 

perubahan lain yang dibawa Windows 8.

3. Kompatibel dengan arsitektur Intel, AMD, dan ARM (khususnya tablet)

4. Kompatibel dengan perangkat berspesifikasi rendah seperti Tablet, Laptop, Netbook, 

bahkan Smartphone

5. Portabel di USB (Windows To Go)

6. Windows Explorer menggunakan ribbon seperti Office 2010 & 2007

7. Hybrid Boot, fitur untuk mempercepat waktu start-up dengan menyimpan memori inti 

Windows ke dalam hard disk dan me-load-nya tiap booting.

8. Fitur recovery baru, Refresh dan Reset. 

Refresh akan mengembalikan semua file Windows ke kondisi awal tanpa mengubah 

pengaturan, berkas, atau aplikasi Windows 8 UI. Reset akan mengembalikan komputer ke 

kondisi standar pabrikan.

9. Rancangan baru dari Task Manager

10. Proses aktivasi yang mudah

11. Layar Sentuh

Selain Windows Store, Windows 8 memungkinkan penggunanya menggunakan layar 

sentuh, papan tombol, maupun mouse.

12. Picture Password

Windows 8 juga menghadirkan fitur ‘Picture Password’, yaitu cara baru membuka kunci 

pada layar. Untuk menggunakan fitur ini, yang harus dilakukan adalah menyiapkan foto, 

lalu menyimpan pola berupa garis atau lingkaran di atasnya. Untuk mengaktifkan, tinggal 

menggambar pola yang sama di atas gambar tersebut.

13. Ada ruang belanja

Microsoft menyadari bahwa saat ini perangkat yang dapat mengakses berbagai aplikasi 

merupakan daya tarik tersendiri. Karena itu, mereka menyertakan Windows Store, yang 

menyediakan berbagai aplikasi dan game yang dapat diunduh semudah pada versi 

smartphone.

Windows Store adalah tool aplikasi online yang memungkinkan pengguna mengunduh 

aplikasi secara gratis maupun secara berbayar.



Pengguna Windows 8 kini dapat mengunduh aplikasi lokal maupun internasional melalui 

Windows Store.


