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EXERCICI 11
TREBALL AMB COLUMNES
Amb els vostres coneixements adquirits fins ara, intenta recrear la següent notícia sobre
Windows 7, el sistema operatiu que vindrà a substituïr el Vista. La idea és treballar amb
columnes i veure les dificultats que això comporta.Però hem explicat com treballar amb
columnes? No. Però ja és hora que us comenceu a espavilar. I aquí està el repte de
l’exercici: aconseguir treballar amb columnes sense haver-ho explicat. Vinga, molta sort!
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i que encara ens trobem en una fase molt
primerenca del desenvolupament de Windows 7. El
mateix entrevistador ja es va atrevir a expressar en
veu alta el que moltes pensen: es tractarà aquest
Dock d’una nova idea que s’ha “pres” del sistema
operatiu Mac OS d’Apple? Per a aquells lectors que
[...] La “confidència” es va produir durant una

no ho sàpiguen, el Dock és en el Mac OS X la barra

entrevista (que podem veure a Internet en

inferior que conté icones d’accés directe als

unaprimera i segona parts) realitzada fa uns dies

programes que tenim installats.

per al Wall Street Journal. De fet, la interfície
multitàctil era quelcom que s’esperava des dels
primers rumors que apuntaven a com podria ser el
successor de Windows Vista. I és que si bé
numèricament la darrera versió del sistema operatiu
de Microsoft sembla estar funcionant bé, la veritat
és que un nombre significatiu de compradors de
màquines noves demanen un downgrade a
Windows XP mentre els grans integradors i

Per completar el quadre, s’han filtrat a Internet

fabricants busquen la manera d’allargar la vida al ja

unes imatges d’una suposada primera build de

veterà sistema operatiu de Microsoft tot examinant

Windows 7, construïda sobre el kernel de Windows

amb lupa el text de la llicència d’ús de l’XP i del

Vista

Vista. A més, a ningú se li escapen certes crítiques

espectaculars avenços en la interfície gràfica.

a aquest darrer sistema, encara que lluny

Malgrat que publicacions com PC World les han

d’aquelles sobre l’estabilitat i seguretat del sistema.

donat per bones, és possible que es tracti només

Ara es basen en altres detalls tècnics (com el

d’un muntatge (això si, molt ben aconseguit) amb

sistema de permisos d’usuari) i sobretot en la

una finalitat desconeguda

compatibilitat de les aplicacions existents.Una altra
novetat interessant és el que podria ser un Dock, tot
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