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  عامل چيست؟ سيستم
كند، آنگاه  مغز كامپيوتر عمل مي عنوان  بهاگر بگوييم كه پردازنده 

يك كامپيوتر بدون . روح آن است 1عامل سيستمتوانيم بگوييم كه  مي
توانند  اي از قطعات است كه به تنهايي نمي مجموعه عامل سيستميك 
كنيد، آن به آن اضافه  عامل سيستماگر يك . دهندبكاري انجام  هيچ

د، با هم كار توانند ارتباط برقرار كنن قطعات بالفاصله با يكديگر مي
  .معني انجام بدهندكنند، و كارهايي با

ن قطعات انداختكار بهعالوه بر  ،عامل ستميس گريد دهيفا كي
هاي  برنامهدادن دسترسي آسان آن منابع به  افزار، مختلف سخت

مي كه يك برنامه آفيس از همين روست كه هنگا. است 2كاربردي
توانيد بر روي يك گوشي  را نمي خريد آن برنامه سي مي براي يك پي

. گيرد نصب كنيد ، بهره مياندرويدديگر، مثالً  عامل سيستمكه از يك 
شوند كه با يك  طوري نوشته يا ساخته مي ها اَپيا  هاي كاربردي برنامه
ها زباني را كه آن  املع سيستمويژه سازگار باشند، و ساير  عامل سيستم
  .فهمند كنند نمي ها با آن صحبت مي برنامه

  

  هدفي يكسان، محصوالتي متفاوت

ترين  آشنا هستند، كه پراستفاده ويندوزاكثر كاربران كامپيوتر با  
پل كامپيوترهاي اَ. دنيا نيست عامل سيستمدنياست، اما تنها  عامل سيستم

د، بسياري از كاربران اداري گيرن بهره مي Mac OS X عامل سيستماز 
 .كنند استفاده مي لينوكس عامل سيستمكامپيوتر از يك گونه ويژه از 

دارد، همچنان كه تبلت شما، يا  عامل سيستمگوشي همراه شما نيز يك 
 عامل شما سيستم Playstationيا  XBox Oneكنسول بازي شما، مانند 

 عامل سيستماز سه  هاي هوشمند از يكي كاربران گوشياكثر  . دارند
  .گيرند بهره مي iOS، و ويندوزفون، اندرويدپرطرفدار 

دائم بر روي يك تراشه  طور  به عامل سيستمها،  در بعضي از سيستم
يك  عامل سيستمدر حالي كه در بقيه، مانند كامپيوترها . شود ذخيره مي
افزار عرضه  مستقل از سخت طور  بهاست كه  افزاري نرممحصول 

                                                 
1 operating system 
2 applications 

  به. تواند آن را روي كامپيوتر نصب كند و كاربر خودش مي شود مي
را نيز  لينوكس عامل سيستم تواند شما مي ويندوزسي  مثال، پي عنوان

افزار نيست به  افزار است و سخت نرم ويندوزاين حقيقت كه . اجرا كند
توانيد به يك نگارش جديدتر ارتقا بدهيد،  مي را آن معني آن است كه 

جبور باشيد كه براي اين نگارش جديد يك كامپيوتر جديد كه م آن بي
  .بخريد

هاي هوشمند را سازنده گوشي  گوشي عامل سيستماز سوي ديگر، 
كند و خودتان آن را نصب  در كارخانه در يك تراشه ذخيره مي

توانيد ارتقا  چنانچه سازنده امكان ارتقا را فراهم كند آن را مي. كنيد نمي
  .بدهيد

    

  
  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدادامه 

  

  

  

  

و  kernel نگارشِ(عامل  اندرويد براي ديدن اطالعات سيستم در
گزينه  Systemرا باز كنيد و تحت  Settings، منوي )UI نگارشِ

About phone اين اطالعات براي دو گوشي مختلف . را انتخاب  كنيد
  .در باال نشان داده شده است


