
  در تعطيلت كريسمس تجربه بسيار خوبي است،Windows 7استفاده از نخستين نسخه بتاي سيستمعامل 
 زيرا اين امكان را فراهم ميكند تا كارشناسان بتوانند اين برنامه را در معرض عموم قرار دهند و

 بازخوردهاي موجود را از كاربران در مورد سيستمعامل جديد مايكروسافت كه قرار است در آينده وارد
بازار شود، دريافت كنند.

 بازخوردهايي كه هماكنون از كاربران بهدست آمده مربوط به آن دسته از افرادي ميشود كه از اين
 سيستمعامل استفاده كردهاند و سپس از آنها سوال شده است كه در مورد اين سيستمعامل چگونه فكر

كردهاند.
  و لينوكسMacبه طور كلي، بازخودرهاي دريافت شده از همه گروهها كه از سيستمهاي عامل ويندوز، 

استفاده ميكردند، مثبت بوده است. 



 به هر حال بايد توجه داشت، در دنياي كنوني كه كاربران پس از دسترسي به اينترنت، سر زدن به پست
 الكترونيكي، بهاشتراك گذاشتن تعدادي تصويري و انجام بازيهاي كامپيوتري احساس رضايت ميكنند، اين

مسئله امري شگفتانگيز نيست.
 البته در اين ميان برخي بازخوردهاي منفي نيز وجود داشته است كه برخي از آنها شامل موارد زير

ميشود:
  كه به هنگام اجراي اوليه سيستمعامل نمايان ميشوند، بسيار سياه وstartup•تصاوير مربوط به بخش 

تاريك بودهاند و اين تفكر را ايجاد ميكنند كه يك چيزي مشكل دارد.
 بسيار بزرگ و گيج كننده و خيلي جديد شده است.Taskbar•بخش 

 شكل كلسيك آن حذف شده است.Start Menu•در بخش 
 و ويستا موارد بسيار زيادي تغيير كرده است.XP•نسبت به دو سيستمعامل ويندوز 



  شناخته ميWindows 7سيستم عامل آينده كمپاني مايكروسافت كه با عنوان 
 شود از آنچه كه فكر مي كنيد بيشتر به ما نزديك شده است، تا آنجا كه نسخه هاي

 ابتدايي آن در دست شركاي مايكروسافت و شركت هاي سخت افزاري قرار گرفته
است.

 در ماه مه ميلدي آقاي بيل گيتس و استيو بالمر نمايشي از كاركرد ساختار رابط
  ارائه كردند. اما همچنان اطلعاتAll Things Digital در كنفرانس Windows 7كاربري 
  به آن اندازه كم در دسترس است كه شايعات درباره امكانات اينWindows 7پيرامون 

  شاخصي را كه مي7نسخه براحتي فراگير مي شود. در اين مطلب به طور مختصر 
 انتظار داشت بررسي مي كنيم.7توان از ويندوز 

 . كرنل اين سيستم سيستم عاملي از نو كد نويسي شده نخواهد بود7- ويندوز 1
  خواهد بود. بر طبق2008 و ويندوز سرور Vistaعامل هسته ارتقا داده شده ويندوز 

 Windows، نرم افزارها براي اجرا بر روي Chris Floresاطلعات ارائه شده توسط آقاي 
  مسير ارتقاWindows 7 مشكل خاصي نمي بايست پيش رو داشته باشند زيرا 7

  نيز غيرMinWinداده شده ويندوز ويستا را طي مي كند. همچنين شايعه وجود كرنل 
 ممكن به نظر مي رسد اما به نظر مي رسد كه نسخه اي اختصاصي با استفاده از

 ) ساخته شود كه امكان نصب آن برModular Architectureتكنيك معماري پيمانه اي (
روي لپ تاپ هاي ارزان قيمت وجود داشته باشد.



 ) بهTouch رابط كاربري جديدتري براي فناوري لمس (Windows 7- سيستم عامل 2
  اپل وiPhone فناوري مشابه تكنيك بكارگرفته شده در دستگاه ارمغان خواهد آورد.

 7. همچنين مشابهات بسياري ميان رابط كاربري لمس ويندوز Surfaceرايانه روميزي 
 وجود خواهد داشت.Windows Mobile 7و 

  مطمئنًا زود وارد بازار مي شود.Windows 7- تاخير ويندوز ويستا را فراموش كنيد. 3
 مايكروسافت از دير آماده سازي ويندوز ويستا بسيار ناراحت به نظر مي آيد. همچنين

  منتشر شدهWindows 7با وجود اينكه در كنفرانس هاي اخير اطلعات مختصري از 
  قابل پيش بيني است.2009است، ارائه نسخه اي از آن در نيمه دوم سال 

 پيش بيني كرده است.2010 را در سال 7مايكروسافت ارائه ويندوز 

  بكار خواهندWindows 7 بطور گسترده تري در Windows Live- تجهيزات آنلين 4
  اين پيشبيني از آنجا انتظار مي رود كه مايكروسافت در سال هاي اخيررفت.

 علقهمندي بيشتري براي ارتباط ويندوز آفلين خود به دنياي آنلين نشان داده است.
  مي باشد بطوريكه هويت هاي7 جزء لينفك ويندوز Webهمچنين گفته مي شود كه 

Windows Live ID خواهند داشت.7 نقشي اساسي در نصب و راه اندازي ويندوز 



  بيتي از اين32 همچنان كه نسخه اي  مهمتر است.7 بيتي ويندوز 64- نسخه 5
  بيتي سوق پيدا64ويندوز وجود خواهد داشت اما رايانه سازها بسوي نصب ويندوز 

 4 و رايانه هاي مجهز به Quad-Coreكرده اند. درحاليكه در استفاده از پردازنده هاي 
  از7گيگابايت رم رشد محسوسي ديده مي شود. همچنين انتظار مي رود كه ويندوز 

  ميلدي بهره ببرد و مايكروسافت2010تمامي پتانسيل هاي سخت افزاري سال 
بتواند راه اندازهاي بهينه تر و بيشتري تا آن زمان تهيه نمايد.

6 -Hyper-V بخش مهمي در سيستم عامل Windows Server 2008انتظار دارد؛  
  نسخه شبيه سازي شده از اين فناوري را در فرمWindows 7داشته باشيم كه 

Desktopداشته باشد. البته شايد اين انتظار ما فقط در نسخه هاي تجاري يا  
enterprise برآورده شود.7 ويندوز 



 اين فناوري پشتيبان گيري و ترميم سيستم عامل را به مقدار قابل توجهي براي
 شركت ها و رايانه هاي تجاري آسان مي سازد. همچنين يكپارچه سازي اين فناوري

  مي تواند امنيت را دو چندان ارتقاءTPMبا تكنيك هاي امنيتي سخت افزاري نظير 
 بهره خواهد برد.PowerShell به يقين از ابزار مديريتي Windows 7دهد. 

  مايكروسافت تا لحظه انتشار نسخه- مايكروسافت از اپل درس هايي آموخته است.7
  ارائه دهد7 نمي خواهد اطلعات كاملي درباره تجهيزات ويندوز Windows 7نهايي 

 اين درس را مايكروسافت از اپل و موفقيت اپل در اجراي اين سياست آموخته است.
 همانطور كه اينبار مشاهده كرده ايم اطلعات داده شده به شركاي مايكروسافت

هيچگونه رخنه اي به خبرگزاري ها و عموم نداشته است.


