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LL’’éévvoolluuttiioonn  ddee    
DDee  WWiinnddoowwss  11..00  àà  MMiiccrroossoofftt  MMiiddoorrii**  

PPaarr  BBeennjjaammiinn  MMaarrqquuaanntt  ––  UUPPJJVV  LLiicceennccee  IInnffoorrmmaattiiqquuee  AAmmiieennss  22000088//22000099  
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Avant Propos… 

Cet exposé est censé uniquement parler de l’évolution des systèmes d’exploitation Windows et 
non du Monopole de sa marque qui occupe 90% des Ordinateurs dans le Monde. Ce document 
ne prendra pas position sur ces produits au détriment des distributions UNIX, LINUX et 
applications compatibles. 

 

 

 

 

Nous allons vous présenter l’évolution du programme Windows et nous nous pencherons sur 
une approche plus esthétique de ses Applications  ainsi que certains outils de chez Microsoft 
qui ont à la fois été précurseurs dans leur domaine mais aussi qui ont été des 
« transformations » d’autres outils utilisés sous UNIX et LINUX…  
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PPllaann  

  II..  LLaa  BBrraanncchhee  1166  bbiittss  
    WWiinnddoowwss  11..00  àà  33..00  

  IIII..  LL’’aanncciieennnnee  bbrraanncchhee  NNTT  
    WWiinnddoowwss  NNTT  33..11  àà  44..00  

  IIIIII..  LLaa  BBrraanncchhee  3322  bbiittss  
    WWiinnddoowwss  9955  àà  9988  

  IIVV..  LL’’aaccttuueellllee  BBrraanncchhee  NNTT  
    WWiinnddoowwss  22000000  àà  VViissttaa  

  VV..  FFuuttuurr  VVeerrssiioonn  WWiinnddoowwss  
    WWiinnddoowwss  SSeevveenn  

  VVII..  CCoonncclluussiioonn  ((EEtt  pprroojjeett  MMiiccrroossoofftt))  
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II..  LLaa  BBrraanncchhee  1166  bbiittss  
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WWiinnddoowwss  11..00  VVeerrssiioonnss  ::  11..00  ––  11..0011  ––  11..0022  ––  11..0033  ––  11..0044  eenn  11998877  

    
WWiinnddoowwss  11..0011  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))  AAppppllee  LLiissaa  ((ddiiggiibbaarrnn..ccoomm  bbyy  DDaavviidd  CCrraaiigg))  

AAnnnnoonnccéé  eenn  11998833  ppuuiiss  ddiissttrriibbuuéé  ffiinnaalleemmeenntt  eenn  11998855,,  ccee  pprrooggrraammmmee  ddéémmaarrrraanntt  ssuurr  MMSS--DDOOSS  eenn  mmooddee  
««  ggrraapphhiiqquuee  »»  aauurraa  ééttéé  llee  pplluuss  ggrraanndd  éécchheecc  ddee  MMiiccrroossoofftt  eenn  tteerrmmeess  ddee  vveennttee..  LLaa  VV11  ééttaaiitt  eenn  nnooiirr  eett  bbllaanncc,,  llaa  
ccoouulleeuurr  sseerraa  ppoouurr  llaa  11..0011,,  IIll  rreepprreenndd  lleess  ffeennêêttrreess  eett  lleess  bboouuttoonnss  ddee  ll’’OOSS  AAppppllee  LLiissaa  ccii  ccoonnttrree,,  eett  nnee  ppeeuutt  
aaffffiicchheerr  pplluussiieeuurrss  ffeennêêttrreess  àà  llaa  ffooiiss  àà  ccaauussee  ddee  ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  bboouuggeerr  lleess  ffeennêêttrreess  eett  ddee  lleess  qquuiitttteerr..  IIll  
pprroovvooqquuee  nnoottaammmmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  bbuuggss  eett  ccrraasshh  eett  ffiinnii  ppaarr  êêttrree  rreemmppllaaccéé  ppaarr  llaa  VV22  eenn  11998877..  

++  ::  MMSS--DDOOSS  110000%%  MMiiccrroossoofftt  ??  NNOONN  !!  BBiillll  GGaatteess  ss''eesstt  mmiiss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd''uunn  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  qquu''iill  ppoouurrrraaiitt  
eeffffeeccttiivveemmeenntt  ffoouurrnniirr  àà  IIBBMM..  GGaatteess  rraacchhèèttee  aalloorrss  QQDDOOSS  ((QQuuiicckk  aanndd  DDiirrttyy  OOSS))  àà  llaa  ppeettiittee  ssoocciiééttéé  SSCCPP  ((SSeeaattttllee  CCoommppuutteerr  
pprroodduuccttss))..  QQDDOOSS  eesstt  eenn  ffaaiitt  uunn  cclloonnee  àà  bbaass  pprriixx  ddee  CCPP//MM  ééccrriitt  ppaarr  TTiimm  PPaatteerrssoonn..  BBiillll  GGaatteess  ddeemmaannddee  aalloorrss  àà  TTiimm  PPaatteerrssoonn  
dd''aaddaapptteerr  QQDDOOSS  àà  ll''IIBBMM  PPCC  eett  ddee  llee  rreennoommmmeerr  MMSS--DDOOSS..  
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WWiinnddoowwss  22..00  VVeerrssiioonnss  ::  22..00  ––  22..0011  ––  22..0022  ––  22..0033  ––  22..1111  eenn  11998899  

  
WWiinnddoowwss  22..0033  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))    

WWiinnddoowwss  11..0011  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))  

  

WWiinnddoowwss  22..00  ppeerrmmeettttaaiitt  eennffiinn  llaa  ssuuppeerrppoossiittiioonn  ddeess  ffeennêêttrreess,,  iill  aappppaarraaîîtt  uunnee  bbaarrrree  ddeess  ttaacchheess  eett  uunn  
««  bbuurreeaauu  »»,,  cceettttee  iiddééee  sseerraa  rreepprriissee  ddaannss  WWiinnddoowwss  9955..  

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ggeessttiioonn  ddeess  ffeennêêttrreess  vvaa  ccrrééeerr  uunnee  mméésseenntteennttee  eennttrree  MMiiccrroossoofftt  eett  AAppppllee,,  IInncc..,,  qquuii  
aaffffiirrmmaaiitt  qquuee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ffoonnccttiioonn  ddeess  ffeennêêttrreess  ssuuppeerrppoossééeess  vviioollaaiitt  uunnee  eenntteennttee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  
ccoommppaaggnniieess  aavvaaiieenntt  ccoonncclluuee  eenn  11998855..  

CCeess  sseeuulleess  nnoouuvveeaauuttééss  àà  cceettttee  vveerrssiioonn  ddee  WWiinnddoowwss  nn''iinnttéérreessssèèrreenntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaass  llee  ppuubblliicc,,  eett  
WWiinnddoowwss  22..00  ffuutt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  uunn  éécchheecc,,  ccee  qquuii  ffiitt  ddéévveellooppppeerr  llaa  vveerrssiioonn  33..00  llaannccéé  llee  2222  mmaaii  11999900..  
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WWiinnddoowwss  33..00  VVeerrssiioonnss  ::  33..00  ––  33..00aa  ––  33..11  ––  33..11WWGG**  ––  33..1111  ––  33..1111WWGG**  eenn  11999933  

**  FFoorr  WWoorrkkggrroouuppss  

  
WWiinnddoowwss  33..11  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))    

WWiinnddoowwss  33..11  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))  

WWiinnddoowwss  33..00  iinncclluuaaiitt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vveerrssiioonn  pprrééccééddeennttee  ddeess  aamméélliioorraattiioonnss  ssiiggnniiffiiccaattiivveess,,  nnoottaammmmeenntt  
aauu  nniivveeaauu  ddee  ll''iinntteerrffaaccee  aavveecc  pplluuss  ddee  ccoouulleeuurrss  eett  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  mméémmooiirree  ggrrââccee  aauuxx  ccaappaacciittééss  
ddeess  pprroocceesssseeuurrss  IInntteell  8800228866  eett  8800338866..  LL’’aappppaarriittiioonn  dduu  PPaannnneeaauu  ddee  CCoonnffiigguurraattiioonn  ((iiddeemm  aauu  MMaacc  OOSS))  
ccoommppoorrttaanntt  ddeess  oouuttiillss  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  aaiinnssii  qquuee  llee  bblloocc--nnootteess  ((WWrriittee))  eett  llee  jjeeuu  RReevveerrssii  ssoonntt  ddeess  nnoouuvveeaauuttééss  
bbiieenn  aaccccuueeiilllliieess  ppaarr  llee  ppuubblliicc..  LL’’aauuttrree  nnoouuvveeaauuttéé  ééttaaiitt  llaa  ggeessttiioonn  ddee  33  nnooyyaauuxx  ((ssuuiivvaanntt  llaa  ppuuiissssaannccee  dduu  
pprroocceesssseeuurr))  ::  MMooddee  rrééeell  ((lliiss  11MMoo  ddee  MMéémmooiirreess  ddiissqquuee)),,  ssttaannddaarrdd  ((lliiss  1166MMoo)),,  338866  éétteenndduu  ((ppeeuutt  lliirree  jjuussqquu’’àà  
44GGoo))..  SSeess  mmooddeess  ééttaaiieenntt  cchhooiissiiss  aauu  ddéémmaarrrraaggee  ppaarr  llaa  ccoommmmaannddee  WWIINN..CCOOMM  mmaaiiss  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  
mmaannuueelllleemmeenntt..  

LLaa  33..00aa  ppeerrmmeettttaaiieenntt  ddee  lliirree  lleess  CCDD  aauuddiioo  eett  ddee  ggéérreerr  lleess  ssoorrttiieess  MMIIDDII  ppeeuu  rrééppaanndduueess  àà  ll’’ééppooqquuee..  
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WWiinnddoowwss  33..11  eett  WWoorrkkggrroouuppss  VVeerrssiioonnss  ::  33..11  ––  33..11WWGG**  ––  33..1111  ––  33..1111WWGG**  eenn  11999933  

**  FFoorr  WWoorrkkggrroouuppss  

  
WWiinnddoowwss  33..11  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))    

WWiinnddoowwss  33..11  ((kkoorrbbeenn..iinnffoo  bbyy  KKoorrbbeenn))  
WWiinnddoowwss  33..11  ffuutt  llaannccéé  llee  1188  mmaarrss  11999922  iinncclluuaanntt  ((eennffiinn))  uunnee  ppoolliiccee  TTrruueeTTyyppee  aaiinnssii  qquuee  pplluussiieeuurrss  ppoolliicceess  

uuttiilleess  pprrééiinnssttaallllééeess,,  cceellaa  ppeerrmmiitt  dd’’uuttiilliisseerr  aaiisséémmeenntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  tteexxttee..  CCeettttee  vveerrssiioonn  mmaarrqquuee  ll’’aabbaannddoonn  
dduu  mmooddee  rrééeell,,  llee  pprroocceesssseeuurr  IInntteell  8800228866  ééttaaiitt  llee  mmiinniimmuumm  ppoouurr  llee  llaanncceerr..  

++  ::  SSuurrpprreennaanntt  ::  IIll  ééttaaiitt  ppoossssiibbllee  dd’’aaffffiicchheerr  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  eenn  XXGGAA  ddee  11002244xx776688  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ppiillootteess  eett  ddee  vvooiirr  ddeess  iimmaaggeess  

((ffoorrmmaatt  ..bbmmpp  uunniiqquueemmeenntt))  ddee  2244bbiittss..  

  WWiinnddoowwss  ffoorr  WWoorrkkggrroouuppss  ::  UUnnee  vveerrssiioonn  33..11  aa  ééttéé  ssppéécciiaalleemmeenntt  ccoonnççuu  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  eenn  rréésseeaauu  llooccaall,,  

dd’’aauuttrreess  vveerrssiioonnss  ssppéécciiaalliissééss  aarrrriivveerroonntt,,  nnoottaammmmeenntt  WWiinn3322ss  eett  uunnee  vveerrssiioonn  ssaannss  ssoouurriiss  ppoouurr  lleess  PPCC  

PPoorrttaabblleess..  
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II..  LL’’aanncciieennnnee  BBrraanncchhee  NNTT  
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WWiinnddoowwss  NNTT  33..11  -->>  44..00  
VVeerrssiioonnss  ::  33..11  ––  33..55  ––  33..5511  ––  44..00    eenn  11999966  

    
WWiinnddoowwss  NNTT  33..11  WWiinnddoowwss  NNTT  44..00  

WWiinnddoowwss  NNTT  33..11  ffuutt  lluuii  llaannccéé  jjuuiilllleett  11999933..  PPrreemmiieerr  ddee  llaa  bbrraanncchhee  NNTT  ((VVeerrssiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee  
nn’’uuttiilliissaanntt  pplluuss  MMSS--DDOOSS  ppoouurr  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  ll’’OOSS,,  ccoommppoosséé  dd’’uunn  nnooyyaauu  pplluuss  ppuuiissssaanntt,,  ddeessttiinnéé  aauuxx  
eennttrreepprriisseess  ::  DDeess  vveerrssiioonnss  ddee  NNTT  33..55  ::  WWoorrkkssttaattiioonn  eett  SSeerrvveerr))..    

LLaa  vveerrssiioonn  44  aa  ééttéé  rraappiiddeemmeenntt  aammoorrccééee  ((mmooiinnss  dd’’uunn  aann  eennttrree  llaa  33..5511  eett  llaa  44..00))  eenn  JJuuiilllleett  11999966  ppoouurr  uunnee  
mmeeiilllleeuurree  iinntteerrooppéérraabbiilliittéé  aavveecc  ll’’OOSS  WWiinnddoowwss  9955  ssoorrttiiee  qquueellqquueess  mmooiiss  aavvaanntt..  CCeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  
mmaarrqquuééss  ppaarr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’iinntteerrnneett  eett  lleeuurrss  pprrooggrraammmmeess  tteellss  qquu’’IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  ((vv11  eenn  AAooûûtt  11999955))..  

++  ::  WWiinnddoowwss  22000000  XXPP,,  VViissttaa……  ::  SSoonntt  lleess  vveerrssiioonnss  aaccttuueelllleess  rreeppoossaanntt  ssuurr  llee  nnooyyaauu  NNTT..  
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IIII..  LLaa  BBrraanncchhee  3322  bbiittss  
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OS/2 Version 3 (ibm.com) 

WWiinnddoowwss  9955  VVeerrssiioonnss  ::  44..00  ––  44..00  SSPP11****  --  44..00  SSRR11**  --  44..00  SSRR22  --  44..00  SSRR22..11**  --  44..00  SSRR22  ..55****  eenn  11999977  

****  SSeerrvviiccee  RReelleeaassee    **  SSeerrvviiccee  PPaacckk  

AAooûûtt  11999955,,  WWiinnddoowwss  11999955  ssoorrtt  eett  MMiiccrroossoofftt  ééqquuiippeerraa  9900%%  ddeess  
OOrrddiinnaatteeuurrss  eexxiissttaanntt  ssuurr  llaa  ppllaannèèttee  aavveecc  cceett  OOSS..  

PPrreemmiièèrree  lliiggnnééee  ddeess  vveerrssiioonnss  3322bbiittss  ((eenn  MMSS--DDOOSS)),,  ddee  ggrraannddeess  
aamméélliioorraattiioonnss  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  ll’’iinntteerrffaaccee  qquuii  eesstt  
uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddee  ssoonn  OOSS  aabbaannddoonnnnéé  OOSS//22  ddéévveellooppppéé  aavveecc  IIBBMM  aavveecc  
ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  uunn  bboouuttoonn  DDéémmaarrrreerr..  

WWiinnddoowwss  9955  aa  aaddooppttee  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ffiicchhiieerr  FFAATT1166  ppuuiiss  FFAATT3322    

  

WWiinnddoowwss  9955  aa  ééttéé  llaannccéé  eenn  ggrraannddee  ppoommppee,,  aavveecc  
nnoottaammmmeenntt  uunnee  ppuubblliicciittéé  iilllluussttrrééee  ppaarr  llee  ««  SSttaarrtt  MMee  UUpp  »»  ddeess  
RRoolllliinngg  SSttoonneess  eenn  rrééfféérreennccee  aauu  bboouuttoonn  ««  DDéémmaarrrreerr  »»..  MMêêmmee  
AAppppllee  aa  ppuubblliiéé  uunnee  ppuubblliicciittéé  aavveecc  jjuussttee  eenn  tteexxttee  ::  
««  CCNNGGRRTTLLNNSS..WW9955  »»  ((==  CCoonnggrraattuullaattiioonn  WWiinnddoowwss  9955)),,  rreessppeecctt  oouu  
iirroonniiee  ??  

++  ::  ««  DDéémmaarrrreerr  »»  eesstt--iill  110000%%  MMiiccrroossoofftt  ??  NNOONN  !!  IIll  eexxiissttaaiitt  ddééjjàà  ssuurr  ll’’OOSS  AArrtthhuurr  

ppeeuu  uuttiilliisséé  ddéévveellooppppéé  ppaarr  AAccoorrnn  oouu  RRIISSCC  OOSS..    

Windows 95 (loading screen microsoft.com ) 
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WWiinnddoowwss  9988  //  9988SSEE  VVeerrssiioonnss  ::  44..1100..11999988  ––  44..1100..22222222aa  eenn  11999999  

CC’’eesstt  llee  1111  MMaaii  11999988  qquuee  ssoorrtt  llee  ssuucccceesssseeuurr  ddee  WWiinnddoowwss  9955,,  LL’’aapppplliiccaattiioonn  nn’’aauurraa  ppaass  ffaaiitt  llaa  mmêêmmee  
rréévvoolluuttiioonn  eennttrree  llee  33..55  eett  WWiinn9955  mmaaiiss  ccoonnnnaaîîttrraa  aauussssii  uunn  llaarrggee  ssuuccccèèss  nnoottaammeenntt  llaa  SSeeccoonnddee  EEddiittiioonn..  

CCee  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  nnee  pprrooppoossee  qquu''uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  lliimmiittééee  ddeess  ccoommpptteess  uuttiilliissaatteeuurrss  eett  ddee  llaa  
ssééccuurriittéé..  IIll  eesstt  oorriieennttéé  mmoonnooppoossttee  eett  mmoonnoo--uuttiilliissaatteeuurr..  IIll  ppoossssèèddee  eennccoorree  uunn  mmooddee  MMSS--DDOOSS  1166  bbiittss  rrééeell..  
TToouuss  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  eett  lleeuurrss  pprrooggrraammmmeess  eenn  ddééccoouullaanntt  ppoossssèèddeenntt  aaiinnssii  uunn  aaccccèèss  iilllliimmiittéé  aauu  mmaattéérriieell,,  ccee  qquuii  
ppeerrmmeett  aauu  vviirruuss  TTcchheerrnnoobbyyll  ddee  ddééttrruuiirree  ddeess  ccaarrtteess  mmèèrreess..    

OOnn  rreettiieennddrraa  ddee  cceettttee  vveerrssiioonn  lleess  EEccrraannss  bblleeuuss  ((BBlluuee  SSccrreeeenn  ooff  DDeeaatthh  BBSSOODD))  NNoottaammmmeenntt  dduurraanntt  ssaa  
pprréésseennttaattiioonn  aavveecc  BBiillll  GGaatteess  ((ccff..  vviiddééoo))  

  
  
++  ::  ««  BBlluuee  SSccrreeeenn  ooff  DDeeaatthh  »»  AA  lloonnggtteemmppss  ffaaiitt  ppaarrlleerr  ddee  lluuii  eett  aa  
aalliimmeennttéé  bbeeaauuccoouupp  ddee  ssuujjeettss  àà  ttrroollllss……  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  oonn  ccrriittiiqquuee  pplluuss  
ll’’iinntteerrffaaccee  ttrroopp  lloouurrddee  ddee  VViissttaa  ((XXpp  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  ééppooqquuee……)),,  dduu  
MMoonnooppoollee  ddee  MMiiccrroossoofftt  eett  dduu  mmaannqquuee  ddee  ssttaabbiilliittéé  ccoommppaarréé  aauuxx  MMaacc  
OOSS  eett  cceerrttaaiinneess  ddiissttrriibbuuttiioonnss  LLiinnuuxx..  
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IIIIII..  LL’’aaccttuueellllee  BBrraanncchhee  NNTT  
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WWiinnddoowwss  MMee  eett  22000000  VVeerrssiioonnss  ::  44..9900..33000000  ppoouurr  MMee  eett  55..00..22119955  ppoouurr  22000000  eenn  SSPP11,,22,,33  eett  44  eenn  22000033  

  IIll  ffaauuddrraaiitt  ddiirree  qquuee  MMee  eesstt  uunn  ssuucccceesssseeuurr  ddee  WWiinnddoowwss  22000000,,  llee  11eerr  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  ddee  llaa  bbrraanncchhee  MMSS--DDOOSS  
3322bbiittss  qquuii  ssoorrtt  SSeepptteemmbbrree  22000000,,  llee  22nndd  eenn  NNTT  ssoorrttiirraa  FFeevvrriieerr..  LLeess  sseeuulleess  nnoouuvveeaauuttééeess  ddee  MMee  ((RReessttaauurraattiioonn  
SSyyssttèèmmee,,  ddiissppaarriittiioonn  dduu  MMSS--DDOOSS,,  NNoouuvveelllleess  vveerrssiioonnss  dd’’IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  eett  dduu  LLeecctteeuurr  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa……))  
nn’’oonntt  ppaass  ssuuffffiitt  eett  lleess  bbuuggss  iinncceessssaanntt  ll’’oonntt  rreenndduu  iinnssttaabbllee..  CCeerrttaaiinnss  ssiitteess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ccoommmmee  llee  ggrraanndd  
ppuubblliicc  eenn  oonntt  ccoonncclluu  qquuee  cc’’ééttaaiitt  llee  ppiirree  OOSS  ddee  WWiinnddoowwss  !!  IIll  sseerraa  rreemmppllaaccéé  uunn  aann  AApprrèèss  ppaarr  XXpp..  

    WWiinnddoowwss  22000000  ((NNTT55))  sseerraa  llee  ssuucccceesssseeuurr  ddee  NNTT44,,  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ssttaabbllee  ((ppaarr  ssoonn  nnooyyaauu  NNTT))  eett  pplluuss  
ssééccuurriisséé..  EEllllee  sseerraa  ddiivviissééee  eenn  pplluussiieeuurrss  vveerrssiioonnss  ::  PPrroo,,  SSeerrvveerr,,  AAddvvaanncceedd  SSeerrvveerr  eett  DDaattaacceenntteerr  SSeerrvveerr..  

  

NNoouuvveeaauuttééss  ddee  WWiinnddoowwss  22000000  ::  
••  AAccttiivvee  DDiirreeccttoorryy,,  uunn  aannnnuuaaiirree  éévvoolluuéé  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ggeessttiioonn  ddeess  oobbjjeettss  rréésseeaauu..  
••  UUnn  sseerrvveeuurr  wweebb  IIIISS  iinnttééggrréé  aavveecc  uunnee  iinntteerrffaaccee  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ffaacciillee  àà  uuttiilliisseerr..  
••  TTeerrmmiinnaall  SSeerrvveerr,,  uunn  sseerrvviiccee  ppeerrmmeettttaanntt  dd''oouuvvrriirr  uunnee  sseessssiioonn  àà  ddiissttaannccee  
••  JJuussqquu’’àà  11GGOO  ddee  mméémmooiirree  vviivvee  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  eett  pprroocceesssseeuurrss  mmuullttiipplleess..  
••  LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pprroottooccoolleess  
••  LLaa  ggeessttiioonn  cceennttrraalliissééee  ddeess  cclliieennttss  mmuullttiipplleess..  
••  UUnnee  iinntteerrffaaccee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  rréésseeaauu  ddiissqquuee  
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WWiinnddoowwss  XXpp  //  XXpp  PPrroo……  VVeerrssiioonnss  ::  55..11..22660000  ppoouurr  XXpp  eett  55..22..33779900  ppoouurr  XXpp  PPrroo,,  SSeerrvveerr,,  MMeeddiiaa  CCeenntteerr  eett  6644bbiittss  

TToouutteess  eenn  SSPP11,,  SSPP22,,  SSPP33  ssoorrttiiee  llee  66  mmaaii  22000088  

2255  ooccttoobbrree  22000011,,  WWiinnddoowwss  XXpp  eesstt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  llee  ssuucccceesssseeuurr  ddee  WWiinnddoowwss  MMee  eett  ddee  WWiinnddoowwss  22000000  
eett  eesstt  llee  pprreemmiieerr  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ffaammiilliiaall  ddéévveellooppppéé  ppaarr  MMiiccrroossoofftt  bbaasséé  ssuurr  llee  nnooyyaauu  ddee  NNTT..  EEllllee  aa  ééttéé  
vveenndduuee  àà  pplluuss  ddee  440000  MMiilllliioonnss  ddee  ccooppiieess..  CCeess  pprriinncciippaalleess  nnoouuvveeaauuttééss  ssoonntt  ll’’iinntteerrffaaccee  dduu  mmeennuu  EEpplloorreerr  eett  ddee  
llaa  bbaarrrree  ddeess  ttââcchheess  ((vveennaanntt  dduu  pprroojjeett  aabbaannddoonnnnéé  ddee  WWiinnddoowwss  NNeeppttuunnee  eett  OOddyysssseeyy)),,  llaa  ggeessttiioonn  dduu  NNTTFFSS,,  
MMiisseess  eenn  VVeeiillllee,,  vveeiillllee  pprroolloonnggééee,,  rreeddéémmaarrrraaggee  rraappiiddee,,  mmootteeuurr  ddee  rreenndduu  CClleeaarrTTyyppee,,  iinnssttaallllaattiioonn  
aauuttoommaattiiqquueess  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmaatteerriieellss  eettcc……  IIll  rreesstteerraa  66  aannss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  eenn  ttaanntt  qquuee  ddeerrnniieerr  OOSS  WWiinnddoowwss..  

    

CC’’eesstt  aauussssii  ll’’uunn  ddeess  pprreemmiieerr  WWiinnddoowwss  àà  mmeettttrree  eenn  
ppllaaccee  ll’’aaccttiivvaattiioonn  ddee  ssaa  lliicceennccee,,  mmaaiiss  iill  sseerraa  éénnoorrmméémmeenntt  
ccrraacckkéé  ttoouutt  ccoommmmee  ssoonntt  ssyyssttèèmmee  WWGGAA  ((WWiinnddoowwss  GGeennuuiinnee  

AAddvvaannttaaggee))..  AAiinnssii  iill  cciirrccuullee  ddeess  vveerrssiioonnss  ppiirraattéé  dd’’XXpp  ssuurr  
ttoorrrreenntt  eett  aauuttrreess  rréésseeaauuxx  ttoouutt  ccoommmmee  ddeess  vveerrssiioonnss  
mmooddiiffiiééeess  ((WWiinnddoowwss  UUnnaatttteennddeedd))  ooppttiimmiissééss  ((ssuupppprreessssiioonnss  
éémmeerrggeeaanntt  ddee  cceerrttaaiinnss  pprrooggrraammmmeess  eett  sseerrvviicceess))  eett  
iinnssttaallllaabbllee  ssaannss  ccllééss  eett  vvaalliiddaattiioonnss..  

  WWiinnddoowwss  sseerraa  ddiivviisséé  eenn  pplluussiieeuurrss  vveerrssiioonnss  ::  
PPrrooffeessssiioonnnneelllleess,,  6644bbiittss,,  EEddiittiioonnss  MMeeddiiaa  CCeenntteerr,,  EEmmbbeeddddeedd  
((uussaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee  ccoommmmee  lleess  ddiissttrriibbuutteeuurrss  ddee  bbiilllleettss,,  
aappppaarreeiillss  mmééddiiccaauuxx,,  gguuiicchheettss  eettcc……)),,  FFuunnddaammeennttaallss  FFoorr  
LLeeggaaccyy  PPCC  ((PPCC  mmooiinnss  rréécceennttss)),,  TTaabblleett  PPCC..  
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WWiinnddoowwss  XXpp  //  XXpp  PPrroo……  VVeerrssiioonnss  ::  55..11..22660000  ppoouurr  XXpp  eett  55..22..33779900  ppoouurr  XXpp  PPrroo,,  SSeerrvveerr,,  MMeeddiiaa  CCeenntteerr  eett  6644bbiittss  

TToouutteess  eenn  SSPP11,,  SSPP22,,  SSPP33  ssoorrttiiee  llee  66  mmaaii  22000088  

UUnnee  VVeerrssiioonn  XXpp  SSttaarrtteerr  EEddiittiioonn  eexxiissttee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  éémmeerrggeeaanntt  ((IInnddoonnééssiiee,,  AAffrriiqquuee……)),,  eellllee  aa  ppoouurr  
bbuutt  dd’’êêttrree  vveenndduuee  bbeeaauuccoouupp  mmooiinnss  cchhèèrree  ppoouurr  êêttrree  mmiieeuuxx  ddiissttrriibbuuéé  eett  ccoonnccuurrrreenncceerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  LLiinnuuxx,,  
nnoottaammmmeenntt  aauu  BBrrééssiill,,  oouu  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmiieeuuxx  iimmppllaannttéé  eett  ppoouurr  rriivvaalliisseerr  aavveecc  lleess  vveerriissoonn  dd’’XXpp  ppiirraattééss..  
SSttaarrtteerr  EEddiittiioonn  sseerraa  rreepprriiss  ppoouurr  VViissttaa..  LLaa  vveerrssiioonn  ddiissppoossee  ddee  ::  

--  RRééssoolluuttiioonn  mmaaxxiimmaallee  880000**660000  
--  PPaass  pplluuss  ddee  33  pprrooggrraammmmeess  oouuvveerrttss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  
--  PPaass  ddee  rréésseeaauu  llooccaall  
--  PPaass  ddee  mmuullttii--ccoommppttee  
--  UUnniiqquueemmeenntt  ddiissppoonniibbllee  ddaannss  lleess  llaanngguueess  llooccaalleess  

UUnnee  AAuuttrree  VVeerrssiioonn  ((NN))  aa  ééttéé  ccoonnççuuee  ppoouurr  LL’’EEuurrooppee  ssuuiittee  àà  
llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  EEuurrooppééeennnnee  lluuii  rreepprroocchhaanntt  
ddee  vviioolleerr  lleess  llooiiss  ssuurr  llaa  lliibbrree  ccoonnccuurrrreennccee..  CCeettttee  vveerrssiioonn  eesstt  

ssiimmpplleemmeenntt  ddéénnuuééee  ddee  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr,,  
éévviiddeemmeenntt  llee  cclliieenntt  pprrééfféérreerraa  aacchheetteerr  uunn  OOSS  pplluuss  
ccoommpplleett  qquu’’uunnee  vveerrssiioonn  NN,,  qquuii  nnee  mmaarrcchheerraa  ppaass  mmaaiiss  
qquuii  sseerraa  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  rreepprriissee  aauussssii  ppoouurr  lleess  vveerrssiioonnss  
ddee  VViissttaa  ssaauuff  llaa  vveerrssiioonn  IInnttééggrraallee..  

EEnnffiinn,,  WWiinnddoowwss  XXPP  ppoossssèèddee  aauussssii  uunn  cclliieenntt  qquuii  sseerrtt  dd''iinntteerrffaaccee  eenn  lliiggnnee  ddee  ccoommmmaannddee  cceelluuii--ccii  
eesstt  nnoommmméé  ccmmdd..eexxee..  WWiinnddoowwss  ppeerrmmeett  dd''eexxééccuutteerr  ddeess  ssccrriippttss  ssoouuss  DDOOSS  ssoouuss  ffoorrmmee  dd''oorrddrree  ddiirreecctt  
oouu  ddee  ffiicchhiieerr  bbaattcchh..  UUnnee  lliissttee  ddee  ccoommmmaannddeess  bbaassiiqquueess  eesstt  ddiissppoonniibbllee  eenn  ttaappaanntt  ""hheellpp""..    

Windows Xp STARTER Edition 
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WWiinnddoowwss  VViissttaa  VVeerrssiioonnss  ::  66..00..66000000  --  66..00..66000011  SSPP11**  eenn  22000088  

**  SSeerrvviiccee  PPaacckk  

CC’’eesstt  aapprrèèss  bbiieenn  ddeess  aannnnééeess  qquuee  MMiiccrroossoofftt  ssee  ddéécciiddee  
ddee  ssoorrttiirr  VViissttaa  ((66  aannss  aapprrèèss  XXpp,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  VViissttaa  
((NNTT66))  aa  ééttéé  rreettaarrddéé  àà  ccaauussee  ddee  pprroobbllèèmmeess  ddee  ssééccuurriittééss  ssuurr  
XXpp  eett  SSeerrvveerr  22000033  qquuii  oonntt  aammeennéé  àà  mmeettttrree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  
sseerrvviicceess  PPaacckkss))..  NNoommmméé  LLoonngghhoorrnn  aauu  ddéébbuutt  ppuuiiss  VViissttaa  eenn  
22000055,,  ddee  nnoommbbrreeuusseess  bbééttaass  ppuuiiss  uunnee  vveerrssiioonn  ffiinnaallee  ssoorrttiiee  
eenn  JJaannvviieerr  22000077,,  cceett  OOSS  ccoommppttee  ddeess  ««  cceennttaaiinneess  ddee  
nnoouuvveelllleess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  »»  dd’’aapprrèèss  lleess  ddéévveellooppppeeuurrss..  

CCeeppeennddaanntt  VViissttaa  nn’’aa  ppaass  ééttéé  bbiieenn  aaccccuueeiillllii  eennvveerrss  lleess  
eennttrreepprriisseess  eett  llee  ppuubblliicc  ppoouurr  rraaiissoonnss  ::  IInnccoommppaattiibbiilliittééss  

aavveecc  cceerrttaaiinnss  pprrooggrraammmmeess  eett  ddrriivveerrss  ((ppaarrffaaiitteemmeenntt  rreeccoonnnnuuss  ssoouuss  
XXpp)),,  ddéémmaarrrraaggee  eett  cchhaarrggeemmeenntt  pplluuss  lloonngg  àà  ccaauussee  ddee  ll’’OOSS  qquuii  
ccoonnssoommmmee  pplluuss  ddee  rreessssoouurrcceess  qquuee  lleess  OOSS  pprrééccééddeennttss  eett  ccee  mmaallggrréé  
uunnee  ssééccuurriittéé  pplluuss  aaccccrruuee,,  uunn  mmeeiilllleeuurr  ffiirreewwaallll,,  uunnee  ll’’iinntteerrffaaccee  AAeerroo  
ttrraannssppaarreennttee,,  uunn  OOSS  ttrrèèss  ssttaabbllee  qquuii  aannaallyyssee  lleess  pprrooggrraammmmeess  qquuaanndd  iillss  
ccrraasshheenntt  ssaannss  bbllooqquueerr  llee  bbuurreeaauu  eett  llee  ssaauuttrreess  aapppplliiccaattiioonnss,,  ÎÎccoonneess  aauu  
ffoorrmmaatt  vveeccttoorriieell  aavveecc  ddee  ffoorrtteess  rreesssseemmbbllaanncceess  aauuxx  îîccoonneess  MMaacc  OOSS  
((ttoouutt  ccoommmmee  llaa  SSiiddeebbaarr))  eettcc……  

++  ::  XXpp  >>  VViissttaa  >>  SSeevveenn  ::  VViissttaa  sseerraaiitt  uunnee  ttrraannssiittiioonn  eennttrree  XXpp  eett  WWiinnddoowwss  SSeevveenn  ((pprroocchhaaiinn  
WWiinnddoowwss))  ssoorrttiiee  ffiinn  22000099,,  CCee  ddeerrnniieerr  ééttaaiitt  ttrroopp  lloonngg  eenn    ddéévveellooppppeemmeenntt..  

Vista (Futura-Sciences.com) 
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WWiinnddoowwss  VViissttaa  VVeerrssiioonnss  ::  66..00..66000000  --  66..00..66000011  SSPP11**  eenn  22000088  

**  SSeerrvviiccee  PPaacckk  

VViissttaa  ddeevvaaiitt  aauussssii  êêttrree  ccoommppoosséé  dd’’uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  ««  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  »»  ::  

WWiinnFFSS  ::

NNGGSSCCBB,,  ll''iinnssttrruummeenntt  ddee  ssoonn  hhééggéémmoonniiee  ??  

  CCee  ssyyssttèèmmee  ddee  ffiicchhiieerr  ccrréééé  aauu  ttoouutt  ddéébbuutt  ppaarr  IIBBMM  ddaannss  sseess  OOSS//440000  eett  OOSS//22  aauu  nnoomm  ddee  FFSS  ppeerrmmeett  ddee  
rreecchheerrcchheerr  uunn  ffiicchhiieerr  nnoonn  ppaass  ppaarr  uunnee  HHiiéérraarrcchhiiee  ddee  ddoossssiieerrss  ((ccoommmmee  aauujjoouurrdd’’hhuuii))  mmaaiiss  ppaarr  uunnee  bbaassee  ddee  
ddoonnnnééee  rreellaattiioonnnneellllee  aavveecc  ddeess  ffiicchhiieerrss  ccoonntteennaanntt  ddeess  mmééttaaddoonnnnééeess..  OOnn  ppeeuutt  ddoonncc  rreecchheerrcchheerr  ddeess  éélléémmeennttss  
qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  ««  ddaannss  »»  llee  ffiicchhiieerr..  UUnnee  bbééttaa  eesstt  ssoorrttiiee  ppoouurr  VViissttaa  mmaaiiss  aa  ééttéé  aabbaannddoonnnnééee  eett  sseerraa  pprréésseennttee  
ssuurr  WWiinnddoowwss  SSeevveenn..  ((DDeess  llooggiicciieellss  dd’’iinnddeexxaattiioonnss  ddee  ffiicchhiieerrss  tteellss  qquuee  GGooooggllee  SSeeaarrcchh  DDeesskkttoopp,,  oouu  eennccoorree  llaa  
tteecchhnnoollooggiiee  SSppoottlliigghhtt  cchheezz  MMaacc  OOSS  ppeeuuvveenntt  rreeccrrééee  ccee  pprriinncciippee  mmaaiiss  cceellaa  rreeqquuiieerrtt  uunnee  iinnddeexxaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  
ffiicchhiieerrss))  

NNGGSSCCBB  ::

++  ::    55  VVeerrssiioonnss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ::  FFaammiilliiaallee  BBaassiiqquuee  ((ssaannss  AAeerroo)),,  FFaammiilliiaallee  PPrreemmiiuumm  ((aavveecc  AAeerroo  eett  dd’’aauuttrreess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss)),,  

PPrrooffeessssiioonnnneellllee  ((EEssppaaccee  ddee  ccoollllaabboorraattiioonnss,,  IInnssttaallllaattiioonn  àà  ddiissttaannccee  eenn  rréésseeaauu  llooccaall,,  TTeecchhnnoollooggiiee  TTaabbllee  &&  TToouucchh,,  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  llaa  vveerrssiioonn  

FFaammiilliiaallee  PPrreemmiiuumm……)),,  EEnnttrreepprriissee  ((CChhiiffffrreemmeenntt  ddee  ppaarrttiittiioonnss  dduu  ddiissqquuee  ppoossssiibbllee  eett  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddee  llaa  vveerrssiioonn  PPrroo)),,  IInnttééggrraallee  qquuii  àà  ttoouutteess  lleess  

ffoonnccttiioonnnnaalliittééss..  UUnn  SSeerrvviiccee  PPaacckk  22  eesstt  pprréévvuuee  eenn  22000099  ccoommppoorrttaanntt  ttoouuss  lleess  ccoorrrreeccttiiffss  eett  dd’’aauuttrreess  nnoouuvveeaauuttééss  ((MMiiccrroossoofftt  SSeeaarrcchh  44))..  

  ((NNeexxtt--ggeenneerraattiioonn  sseeccuurree  ccoommppuuttiinngg  bbaassee))  TTeecchhnnoollooggiiee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ssiiggnnaattuurreess  ddee  ffiicchhiieerrss  
((AAnncciieenn  nnoomm  PPaallllaaddiiuumm))..  IIll  aa  lloonnggtteemmppss  ééttéé  rrééssuumméé  àà  uunnee  mmiissee  eenn  pprraattiiqquuee  ddeess  DDRRMM  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  
ll''hhaarrddwwaarree,,  eett  ccee,,  ssuurr  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ffiicchhiieerrss,,  ccee  qquuii  éévvooqquueerraaiitt  uunn  ggrrooss  pprroobbllèèmmee  ddee  ttrraannssppaarreennccee,,  eett  llaa  
ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraacceerr  lleess  ffiicchhiieerrss..  CCee  ssyyssttèèmmee  aa  ffaaiitt  éénnoorrmméémmeenntt  ppaarrlleerr  ddee  lluuii..  IIll  eesstt  ddééssaaccttiivvéé  eennttiièèrreemmeenntt  
ssoouuss  vviissttaa  eett  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rréé--aaccttiivvéé  qquuee  mmaannuueelllleemmeenntt..  
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IIVV..  FFuuttuurr  vveerrssiioonn  ddee  WWiinnddoowwss  
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WWiinnddoowwss  SSee77eenn  VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  

FFaaccee  aauuxx  mmaauuvvaaiisseess  ccrriittiiqquueess  ddee  VViissttaa,,  MMiiccrroossoofftt  nn’’aa  ppaass  ddiiss  ssoonn  ddeerrnniieerr  mmoott..  LLaa  ffuuttuurree  vveerrssiioonn  
nnoommmméé  ffiinnaalleemmeenntt  WWiinnddoowwss  77  ((pprrééccééddeemmeenntt  BBllaacckkccoommbb  eett  VViieennnnaa)),,  ssuuccccééddaanntt  aauuxx  vveerrssiioonn  NNTT66  ddee  VViissttaa  eenn  
NNTT77,,  cceettttee  vveerrssiioonn  àà  ddeessoorrmmaaiiss  uunnee  ddaattee  ddee  ssoorrttiiee  ooffffiicciieellllee  ::  LLee  33  jjuuiinn  22000099  eett  nnoonn  eenn  22001100  ((llee  pprroojjeett  aayyaanntt  
bbiieenn  aavvaannççéé,,  eett  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ssee  ffaaiissaanntt  rruuddee  ffaaccee  àà  uunn  VViissttaa  qquuii  nn’’aa  ppaass  aasssseezz  bbiieenn  mmaarrcchhéé))..  

GGrraannddee  nnoouuvveeaauuttéé  ddee  cceettttee  vveerrssiioonn,,  dd’’aapprrèèss  BBiillll  GGaatteess,,  eellllee  sseerraaiitt  pplluuss  cceennttrrééee  ssuurr  ll’’uuttiilliissaatteeuurr,,  ggrrââccee  
aauuxx  ffuuttuurrss  sseerrvviicceess  WWiinnddoowwss  LLiivvee  oouu  ll’’uuttiilliissaatteeuurr  aavveecc  nn’’iimmppoorrttee  qquueell  PPCC  ((ssoouuss  WWiinnddoowwss  SSeevveenn))  ppoouurrrraaiitt  
rrééccuuppéérreerr  sseess  ddooccuummeennttss,,  ffaavvoorriiss  eettcc  llee  ttoouutt  ddee  mmaanniièèrree  hhaauutteemmeenntt  ssééccuurriisséé  eett  pprriivvééee..  

LLeess  rreettoouurrss  ddeess  bbeettaa--tteesstteeuurrss  ddee  cceettttee  vveerrssiioonnss  ssoonntt  pplluuttôôtt  ppoossiittiivveess,,  LLaa  bbuuiilldd  66880011  tteessttééee  ééggaalleemmeenntt  
ppoouurr  ccee  pprroojjeett  ddéémmaarrrree  pplluuss  vviittee  qquuee  vviissttaa,,  ttoouuss  lleess  pprrooggrraammmmeess  ccoommppaattiibblleess  ssoouuss  ccee  ddeerrnniieerr  llee  ssoonntt  ssuurr  
cceettttee  vveerrssiioonn,,  UUnnee  nnoouuvveellllee  bbaarrrree  ddee  ttââcchheess  ((sseennssiibblleemmeenntt  rreesssseemmbbllaannttee  àà  cceellllee  ddee  MMaacc  OOSS  XX))  vviieenntt  dd’’aaiilllleeuurr  
ss’’yy  ccoolllleerr,,  CCee  ppeennddaanntt  uunnee  bbaarrrree  ddee  ttââcchhee  cciirrccuullaaiirree  ((pprriinncciippaalleemmeenntt  ppoouurr  llee  mmuullttii--ttoouucchh))  ddeevvrraaiitt  aappppaarraaîîttrree..  
WWiinnddoowwss  aauurraaiitt  vvoouulluu  jjoouueerr  ddaannss  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eenn  ccrrééeeaanntt  ddeess  bbllooggss  ddee  lleeuurrss  ddéévveellooppppeeuurrss  ttrraavvaaiillllaanntt  ssuurr  
llee  pprroojjeett  EE77  ((EEnnggiinneeeerriinngg  WWiinnddoowwss  77  ::  hhttttpp::////bbllooggss..mmssddnn..ccoomm//ee77))  ddaannss  ttoouutteess  lleess  llaanngguueess..  

    

http://blogs.msdn.com/e7�
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WWiinnddoowwss  SSee77eenn  

  

VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  

  
CCoonnfféérreennccee  PPDDCC0088  ((CCaappttuurree  dd’’ééccrraann  ssuurr  mmssddnn..ccoomm))  

  
BBaarrrree  ddeess  ttââcchheess  WW77  ((CCaappttuurree  dd’’ééccrraann  ssuurr  mmssddnn..ccoomm))  

  PPrréésseennttéé  aauu  PPDDCC22000088,,  llaa  BBuuiilldd66880011  ddee  WWiinnddoowwss  SSeevveenn  aaiinnssii  qquuee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dduu  sseerrvviiccee  WWiinnddoowwss  
AAzzuurree  ((ppoouurr  lleess  ddéévveellooppppeeuurrss))  oonntt  mmoonnttrréé  llaa  ssyynncchhrroonniissaattiioonn  qquuaassii--ddiirreecctt  ddee  ppaaggeess  ppeerrssoonnnneelllleess  ((AAllbbuummss  
pphhoottooss,,  VViiddeeooss,,  MMooddiiffiiccaattiioonnss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  ddee  llaa  ppaaggee  eettcc……))  MMaaiiss  aauussssii  lleess  nnoouuvveelllleess  
vveerrssiioonnss  dd’’OOffffiiccee  1144  eett  OOffffiiccee  LLiivvee..  
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WWiinnddoowwss  SSee77eenn  VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  

UUnnee  bbeettaa  ddeevvrraaiitt  ssoorrttiirr  aauu  ppuubblliicc  dd’’iiccii  qquueellqquueess  mmooiiss..  UUnnee  ddeess  ggrraannddee  nnoouuvveeaauuttééee  ::  llee  MMuullttii--TToouucchh,,  
WWiinnddoowwss  SSeevveenn  sseerraa  llee  pprreemmiieerr  OOSS  ttoottaalleemmeenntt  mmuullttii--ttoouucchh  ((aavveecc  ééccrraann  ttaaccttiillee)),,  MMaacc  OOSS  pprrooppoossee  uunn  
ssyyssttèèmmee  ddiiffffeerreenntt  ssuurr  cceerrttaaiinnss  mmaacc  bbooookk  aavveecc  ssttyylleett..  

  
MMuullttii--ttoouucchh  ssuurr  PPCC  DDeellll  ((ddaaiillyymmoottiioonn..ccoomm))  

  
LLee  MMooddBBooookk  dd’’AAppppllee  ((mmaaccllaawwssttuuddeennttss..ccoomm))  

  NNoouuss  aalllloonnss  vvoouuss  pprréésseenntteerr  qquueellqquueess  ccaappttuurreess  dd’’ééccrraannss  ppeerrssoonnnneelllleess  ddee  WWiinnddoowwss  SSeevveenn  ((SSaannss  bbaarrrree  
ddee  ttaacchheess  aavveecc  JJuummpplliisstt))  ::  
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VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  
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  VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  
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  VVeerrssiioonnss  bbeettaa  ::  DDeerrnniièèrree  bbuuiilldd  66880011**  eenn  22000088  
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II..  CCoonncclluussiioonn  eett  ffuuttuurr  PPrroojjeett  
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MMiiccrroossoofftt  MMiiddoorrii  ??  EEnn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  SSoorrttiiee  eenn  22001122  

AA  nnee  ppaass  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  MMiiddoorrii  uunn  nnaavviiggaatteeuurr  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  uuttiilliissaanntt  llee  mmootteeuurr  ddee  rreenndduu  WWeebbkkiitt  ooppeenn  ssoouurrccee..  
MMiiddoorrii  sseerraaiitt  llee  ffuuttuurr  OOSS  ddee  WWiinnddoowwss  ttoottaalleemmeenntt  lliiéé  àà  iinntteerrnneett,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  qquuee  llee  SSyyssttèèmmee  nnee  sseerraaiitt  pplluuss  ssuurr  llee  ddiissqquuee  dduurr  
((àà  ppaarrtt  lleess  ccoommppoossaannttss  ddeess  ppéérriipphhéérriiqquueess  eett  qquueellqquueess  pprrooggrraammmmeess  dd’’iinniittiiaalliissaattiioonnss)),,  llee  rreessttee  sseerraa  iimmppllaannttéé  ssuurr  ddeess  sseerrvveeuurrss  
ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ssééccuurriittéé,,  eett  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  rraappiiddiittéé  ddee  nnaavviiggaattiioonn..  CCeettttee  iinntteerrffaaccee  sseerraa  mmiissee  àà  jjoouurr  ccoonnssttaammeenntt..  

LLaa  ffiinn  ddee  WWiinnddoowwss  ??  PPeeuutt  êêttrree  bbiieenn  dd’’iiccii  55  aannss……  CCeeppeennddaanntt  MMiiddoorrii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  uunn  ssyyssttèèmmee  qquuii  iinntteerraaggiirraaiitt  aavveecc  lleess  
ddeerrnniièèrreess  vveerrssiioonnss  ddee  WWiinnddoowwss  ssuurr  llee  ddiissqquuee  dduurr..  IIll  sseerraa  ccoommppoosséé  ddee  ddeeuuxx  nnooyyaauuxx,,  àà  ssoonn  pplluuss  bbaass  nniivveeaauu  ::  uunn  mmiiccrroo--nnooyyaauu  
ccoommppoosséé  ddee  ccooddeess  nnoonn  ggéérréé  qquuii  ccoonnttrrôôllee  llee  mmaattéérriieell  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  eett  àà  ssoonn  nniivveeaauu  pplluuss  hhaauutt  uunn  nnooyyaauu  ddee  sseerrvviicceess  
mmaannaaggééss  qquuii  ffoouurrnniisssseenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn..  LLee  pprroojjeett  sseerraaiitt  àà  uunn  ssttaaddee  aavvaannccéé  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aapprrèèss  EErriicc  RRuuddddeerr,,  vviiccee  pprreessiiddeenntt  ddee  MMiiccrroossoofftt  SSttrraattééiiee  eett  tteecchhnniiqquuee..  MMaaiiss  aauuccuunneess  ddéémmoonnssttrraattiioonnss  
nn’’oonntt  ééttéé  ddéévvooiilléé..  
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MMeerrccii  àà  vvoouuss  dd’’aavvooiirr  ssuuiivvii  ccee  DDoossssiieerr..  

DDeess  QQuueessttiioonnss  ??  

SSoouurrcceess  ::  

••  WWiikkiippééddiiaa  ppoouurr  MMiiddoorrii,,  MMiiccrroossoofftt  WWiinnddoowwss  eett  WWiinnddoowwss  NNTT,,  AAppppllee  LLiissaa  ::  
hhttttpp::////ffrr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//MMiiddoorrii__((ssyysstt%%CC33%%AA88mmee__dd%%2277eexxppllooiittaattiioonn))  --  hhttttpp::////ffrr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//MMiiccrroossoofftt__WWiinnddoowwss  --  

hhttttpp::////ffrr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//MMiiccrroossoofftt__WWiinnddoowwss__NNTT  --  hhttttpp::////ffrr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//AAppppllee__LLiissaa    
••  SSDDttiimmeess..ccoomm  ((UUSS))  eett  ZZddnneett..ccoomm  ((UUSS))  ppoouurr  MMiiddoorrii,,  SSyynngguullaarriittyy  PPrroojjeecctt  ::  

hhttttpp::////wwwwww..ssddttiimmeess..ccoomm//lliinnkk//3322662277  --  hhttttpp::////bbllooggss..zzddnneett..ccoomm//mmiiccrroossoofftt//??pp==11446666  

••  RRééppuubblliiqquuee--ddeess--lleettttrreess..ccoomm  ppoouurr  MMiiccrroossoofftt  XXPP  SSttaarrtteerr  EEddiittiioonn  aauu  BBrrééssiill  ::  
hhttttpp::////wwwwww..rreeppuubblliiqquuee--ddeess--lleettttrreess..ffrr//449988--mmiiccrroossoofftt..pphhpp      

••  PPcciinnppaacctt,,    GGeenneerraattiioonnNNTT  eett  PPccmmaaggaazziinnee  ppoouurr  NNGGSSCCBB  ::  
hhttttpp::////wwwwww..ppcciinnppaacctt..ccoomm//aaccttuu//nneewwss//SSeeccuurriittee__MMiiccrroossoofftt__rreeppaarrllee__ddee__ssoonn__NNGGSSCCBB..hhttmm  --  hhttttpp::////wwwwww..ggeenneerraattiioonn--nntt..ccoomm//nnggssccbb--sseerraa--iinntteeggrree--

lloonngghhoorrnn--aaccttuuaalliittee--66229922..hhttmmll  --  hhttttpp::////wwwwww..ppccmmaagg..ccoomm//eennccyyccllooppeeddiiaa__tteerrmm//00,,,,tt==nnggssccbb&&ii==4477996688,,0000..aasspp      

••  IInntteerrnneettnneewwss..ccoomm  ppoouurr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  WWiinnddoowwss  77  aavvaannccééee  ::  
hhttttpp::////wwwwww..iinntteerrnneettnneewwss..ccoomm//bbuuss--nneewwss//aarrttiiccllee..pphhpp//1100779911__33777711339911__11  

••  SSiittee  MMiiccrroossoofftt  ppoouurr  WWiinnddoowwss  VViissttaa  eett  PPDDCC22000088  ::  
hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ffrraannccee//wwiinnddoowwss//pprroodduuccttss//wwiinnddoowwssvviissttaa//eeddiittiioonnss//nn//cchhoooossee..mmssppxx  --  hhttttpp::////mmssddnn..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ffrr--ffrr//mmssddnn..ppddcc22000088..aassppxx  

  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  dduu  ddoossssiieerr  oonntt  ééttéé  mmoonnttééeess  àà  ppaarrttiirr  dd’’aarrttiicclleess  eett  dd’’eennccyyccllooppééddiieess..  NNooss  ssoouurrcceess  pprroovviieennnneenntt  

ddee  ssiitteess  sséérriieeuuxx..  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Midori_(syst%C3%A8me_d%27exploitation)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_NT�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa�
http://www.sdtimes.com/link/32627�
http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1466�
http://www.republique-des-lettres.fr/498-microsoft.php�
http://www.pcinpact.com/actu/news/Securite_Microsoft_reparle_de_son_NGSCB.htm�
http://www.generation-nt.com/ngscb-sera-integre-longhorn-actualite-6292.html�
http://www.generation-nt.com/ngscb-sera-integre-longhorn-actualite-6292.html�
http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,,t=ngscb&i=47968,00.asp�
http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/10791_3771391_1�
http://www.microsoft.com/france/windows/products/windowsvista/editions/n/choose.mspx�
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/msdn.pdc2008.aspx�

