
Desain windows 8 

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

operasi yang diproduksi oleh Microsoftuntuk digunakan pada komputer pribadi, 

termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet PC, server, dan PC pusat media.
[3]

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.
[4]

 

Microsoft telah megeluarkan versi Release Preview, untuk dicoba di seluruh dunia dan di tampung 

komentar mereka untuk pembangunan Windows 8 menjadi lebih baik [1] 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 
[5]

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. 

Versi 32-bit Milestone 1, build 7850, dengan tanggal build 22 September 2010, telah bocor ke 

BetaArchive, sebuah komunitas beta online, yang tidak lama kemudian bocor untuk P2P / jaringan 

berbagi torrent pada 12 April 2011. Milestone 1 Mensertakan antarmuka 'ribbon' seperti yang dimiliki 

Microsoft Office 2010 untuk Windows Explorer, sebuah Pembaca PDF yang disebut Modern Reader, 

pembaharuan task manager yang disebut Modern Task Manager, dan ISO Mounting bawaan. 

Versi 32-bit Milestone 2, build 7955, dibocorkan ke BetaArchive pada 25 April 2011. Fitur build ini 

adalah sebuah 'pattern login' baru dan seterusnya. 

Versi 64-bit Milestone 3, build 7959, dibocorkan lagi ke BetaArchive pada 1 May 2011. build ini 

dianggap penting sebagai bocoran publik pertama Windows Server 8, serta build 64-Bit yang pertama 

kali bocor. 

Pada September 2011, Microsoft mengeluarkan 'Developer Preview' dari Windows 8 Pengembangan 

8102 di //build/ Conference 

Pada 29 Februari 2012, Microsoft Mengeluarkan versi 'Consumer Preview' (sebutannya beta dari 

microsoft) dari Windows 8 build 8250. Perubahan yang menonjol dari Developer Preview adalah 

salah satunya: 

 Logo baru yang didesain oleh Pentagram, Sekarang Menggambarkan bentuk jendela asli sebagai 

ganti dari logo bendera berkibar dari windows terdahulu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_desktop
http://id.wikipedia.org/wiki/Laptop
http://id.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://id.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
http://id.wikipedia.org/wiki/Server
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PC_teater_rumah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_8#cite_note-3
http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_ARM
http://id.wikipedia.org/wiki/X86
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
http://id.wikipedia.org/wiki/AMD
http://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://id.wikipedia.org/wiki/Keyboard
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_8#cite_note-4
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516
http://id.wikipedia.org/wiki/29
http://id.wikipedia.org/wiki/Februari_2012
http://id.wikipedia.org/wiki/Maret_2012
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_8#cite_note-5


 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.) 

 di versi ini sekarang penampilan Start Screen dapat diubah dari PC Settings seperti Tekstur dan 

Warnanya. 

 Perubahan Nama dari Control Panel Menjadi PC Settings. 

 dan lain lain 

Pada 31 Mei 2012, Microsoft merilis versi 'Release Preview' dari Windows 8 build 8400. Perubahan 

utama dari versi ini yaitu dukungan plug in pada aplikasi IE 10 Windows 8 UI Style dan adanya 3 

aplikasi baru Windows 8 UI Style: Sports, Travel, dan News. 

Pada 26 Oktober 2012, Microsoft secara resmi merilis Windows 8 dalam acara di kota New York, 

Amerika Serikat. 

Desain aplikasi Windows 8 UI, yang dapat dibuat dari bahasa pemograman apa saja, seperti :  

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

 Hilangnya tombol Start (digantikan oleh Start Screen dan Charms) 

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

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

bahkan Smartphone 

 Portabel di USB (Windows To Go) 

 Windows Explorer menggunakan ribbon seperti Office 2010 & 2007 

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

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

 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. 

 Rancangan baru dari Task Manager 

 Proses aktivasi yang mudah 

 dsb. 
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