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 ؟ عامل چيست سيستم
 OS1كه گاهي  عامل سيستم،  به اجمال

شود يك برنامة  ناميده مي) ». سا.اُ«: بخوانيد(
افزار  كامپيوتري سطح پايين است كه با سخت

كامپيوتر شما ارتباط دارد و آن را قادر 
مانند (هاي كاربردي  برنامهسازد كه  مي
    .را به اجرا درآورد) ها پردازها و بازي واژه

، كامپيوتر به تنهايي هيچ  در يك معني
اين   .قدرتي براي اجراي هيچ كاري ندارد

است كه به كامپيوتر توانايي عامل  سيستم
ران  مانند ديسك(ارتباط با وسايل خارجي 

سك ها از دي ، باركردن برنامه) دي وي دي
ها را  ، و اجراي آن برنامه سخت به حافظه

، كامپيوتر شما قادر  عامل بدون سيستم. دده مي
    .به اجراي هيچ كار سودمندي نخواهد بود

  

   يك تصوير گوياتر از هزاران كلمه
ها به دو دستة اصلي تقسيم  عامل سيستم 
  : شوند مي

و  2هاي سطر فرماني عامل سيستم
رابط كاربري ( GUI3هاي  عامل سيستم

 هاي سطر فرماني عامل سيستم).  گرافيكي
آنهايي هستند كه دستورهاي متني رمزي مانند 

 /S /P»  «dir c:\ كنند و آنها را  را قبول مي
دادن  ، مانند نشان به كاري قابل استفاده

هاي روي ديسك سخت  فهرست همة فايل
كه  MS-DOSعامل  سيستم. كنند تبديل مي

 داسو به اختصار به  است 7ويندوزجد 

                                                 
1 operating system 
2 command line 
3 Graphical User Interface 

، يكي از چنين  شهرت يافته است
هاي  بعضي از گونه. ( هايي است عامل سيستم

سطر نيز از يك رابط  لينوكسو  يونيكس
با آن كه چنين .) گيرند بهره مي فرماني
هايي براي كساني كه تا به حال از  عامل سيستم

اند بسيار پيچيده و باستاني به  آنها بهره نگرفته
در  هاي سطر فرماني عامل سيستمد، نآي نظر مي

حتي در اين عصر . عمل بسيار قدرتمندند
كنيم كه  مدرن ويندوز، ما گاهي قبول مي

 داسدستورات سادة موجود در زبان فرماني 
؛ براي  قديمي را به اجرا درآوريم

بسيار  داسكارهاي كامپيوتر، كار با  كهنه
وي نمادها دن ركر كليكتر از  تر و ساده سريع

    . با موش است

  

مطمئن هستيم كه كساني كه هرگز از 
اند اين مطالب ما را به  استفاده نكرده داس

گيرند، در حالي كه كساني كه از  شوخي مي
اند به احتمال زياد سر را به  بهره گرفته داس

عالمت تصديق تكان خواهند داد و لبخند 
در  Searchدر حقيقت، كادر   .خواهند زد

 7ويندوزو  ويندوز ويستادر  Startمنوي 
و  ،دارد داسشباهت زيادي به سطر فرمان 
ها كافي است نام  براي اجراي بسياري از برنامه

برنامه را در اين كادر تايپ  كنيد و كليد 
Enter را بزنيد.  

سطر هاي  عامل مشكل اصلي سيستم
بسياري   .عدم استفاده از تصوير بوددر  فرماني

از كساني كه دوست داشتند با كامپيوتر كار 
كنند به دليل دشواربودن يادگيري 

عامل از خير كار با كامپيوتر  سيستم
كامپيوتر گذشتند، در حالي كه هدف  مي

. استفادة عموم مردم از كامپيوتر بود شخصي
براي اين كه كامپيوتر به حالت شخصي تبديل 

بايست  عامل مي كار با سيستم روش شد،  مي
مركز «پژوهشگران . شد بسيار ساده مي

 زيراكسمتعلق به شركت  »PARCپژوهشي 
را به دنيا  GUIاين مسئله را درك كردند و 

    .آوردند

  

  

پژوهشگران زيراكس اولين كساني بودند 
 GUIكه عناصر اصلي چيزي را كه امروز به 

يك نمايشگر : مشهور است به وجود آوردند
و دن كر كليك، يك موش براي  گرافيكي

اين .  هاي گرافيكي ، و مفهوم پنجره اشاره
با ساخت اولين  1973خصوصيات در سال 

معرفي شد؛ در سال  Xerox Altoمپيوتر كا
شركت زيراكس يك گونة تجاري  1981
Alto  را به نامStar با آن كه اين . توليد كرد

بود  پلاَمفاهيم واقعاً انقالبي بودند، شركت 
كه توانست از آنها يك موفقيت تجاري به 

پل شركت اَ 1983در سال . دست بياورد
 GUI، يك كامپيوتر شخصي با Lisaكامپيوتر 

 PARCگرفته در مركز  را كه از كارهاي انجام
با آن . زيراكس الهام گرفته بود معرفي كرد

خوب نبود، راه موفقيت  Lisaكه فروش 
باز  1984را در سال  مكينتاش پلاَكامپيوتر 

داراي  GUIكرد، كه اولين كامپيوتر با يك 
    .موفقيت تجاري بود

 داسسي با  دنياي پيها،  در آن زمان
مايكروسافت به . كرد دست و پنجه نرم مي

 1985پي برد و در سال  GUIاهميت 
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يك . را عرضه كرد 1.0ويندوزعامل  سيستم
، خطادار، و مستعد ضربه براي  رقيب آهسته

هاي  عامل مكينتاش بود، اما نگارش سيستم
هايي  عامل به سيستم 1990بعدي آن در دهة 

    .ندساده تبديل شد يطرز كارقدرتمند و داراي 

نخستين گونة  1993مايكروسافت در سال 
بيتي  32عامل  را كه يك سيستم NT ويندوز
ديجيتال  DNA كه _ منتشر كردبود  واقعي

محصول  OS/2عامل  آن شبيه به سيستم
، خانوادة NTبا عرضة . ام است بي آيشركت 

يكي براي امور : ويندوز به دو دسته تقسيم شد
، و NT ويندوزاي مبتني بر  اداري و حرفه

 x.3ويندوزها مبتني بر  ديگري براي خانه
با آن كه اختالفات زيادي وجود . استاندارد
بسيار  NT ويندوز، مشهور بود كه  داشت

   ، حال آن كه تر است پايدارتر و مطمئن
افزار  داراي تعداد بيشتري نرم 9xو  x.3ويندوز

مايكروسافت با تلفيق اين   .ندقابل دسترس بود
بهترين هر دو دنيا را  ،پي ويندوز اكسدو در 

بسيار  ويندوز ويستا  .فراهم كندتوانست 
 ترامكانات جديد 7ويندوز. قدرتمندتر شد

افزاري را پشتيباني كرده است و زيباتر  سخت
نشان داده  7ويندوز .و كاربرپسندتر شده است

تواند به  است  كه مايكروسافت واقعاً مي
در اكثر  7ويندوزانتقادها پاسخ بدهد، چون 

مشكل داشت  ويستاهايي كه  حوزه
  .هاي خوبي داشته است پيشرفت

  پايداري
شركت ، مؤسس »گيتز  بيل«يك بار  

 GMاگر شركت «:  ، چنين گفت مايكروسافت
فناوري خوروسازي را ) موتورز جنرال(

همچون پيشرفت صنعت كامپيوتر پيشرفت 

 اي دالري25هاي  امروز با اتومبيل ،داد مي
كيلومتر يك  1500كرديم كه هر  رانندگي مي

شود  گفته مي» .ندكرد گالن بنزين مصرف مي
:  به اين ادعا پاسخ داد موتورز رالجنكه 

چهاربار در روز از حتماً، اما چنان اتومبيلي «
هاي  اشاره به از كارافتادن(افتاد  كار مي
با  آن هاي امسال ، و الستيك)ويندوز
هاي سال گذشته  هاي اتومبيل الستيك

كاربران هنگام كار با » .شد ناسازگار مي
در بسياري از   98ويندوزو  95ويندوزخانوادة 

خوردن و ازكارافتادن  اوقات شاهد ضربه
    .اند عامل بوده سيستم

سال پس از  20حقيقت آن است كه طي 
سي به پا كرد بسياري از  انقالبي كه پي
هيچ دليل آشكاري ضمن كار  كامپيوترها بي
،  حل ، تنها راه اغلب اوقات. اند متوقف شده

از .  كردن كامپيوتر بوده است خاموش و روشن
بعضي از چند سالي است كه همين روي، 

گيري از  به سوي بهرههاي بزرگ  شركت
با وجود   . ندا هرفت لينوكسعاملي چون  سيستم
ه در عمل ثابت كرد پي ويندوز اكس اين،
  . است پايداري عامل كه سيستم است

است  سعي كرده 7ويندوزمايكروسافت در 
    .را بسيار بهتر كند عامل سيستمپايداري 

  

  7ويندوزهاي  نگارش
، Starterي ها نگارششامل  7ويندوز

Home Basic،   Home Premium ،
Professional،  وUltimate هدف . است

Win7 Home Premium،  كاربران خانگي و
كاربران  ،Win7 Professional     هدف

 Win7 Home Basic   نگارش. استاداري 
عرضه   در حال توسعهفقط در كشورهاي 

، امكانات Win7 Starterاما  .دشو مي
هاي سازندة  ه كارخانهو فقط بدارد محدودي 

  . دشو ميكامپيوتر ارائه 

  

همة امكانات  ويندوزباالتر  رده هر نگارش
         ، مثالً داردتر را  پايين–رده  نگارش

Win7 Professional حاوي امكانات  
Media Center  كه درHome Premium 

 Win7 Ultimateنگارش . استوجود دارد 
. است 7ويندوزحاوي همة امكانات 

مايكروسافت اعالم كرده است كه همة 
قادرند كه بر روي  7ويندوزي ها نگارش
به ) ها بوك تن ثالًم(ي كوچك ها بوك نوت

  . اجرا در آيند

 
  7افزاري ويندوز نيازهاي سخت پيش

افزار را  نيازهاي سخت مايكروسافت پيش
 ويستا ويندوزدر مقايسه با  7ويندوزبراي 

 ويستاافزايش نداده است، يعني كامپيوتري كه 
را نيز به خوبي  7ويندوزكند  را خوب اجرا مي

به ياد داشته باشيد كه دو . آورد به اجرا در مي
منتشر شد يك  ويستاسال و نيم پيش كه 

كامپيوتر معمولي قدرت بسيار كمتري نسبت 
. به  يك كامپيوتر معمولي زمان حال داشت

بوك  ، يك نوت2009سال  در اوايلِ
 اي دوهستهدالري مجهز به يك پردازندة 500

، يك RAMگيگابايت  3گيگاهرتزي،  2
گيگابايتي، يك رايتر  250سخت  ديسك

اي  شده ، و بخش گرافيك مجتمع دي وي دي
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هاي ويژة  تواند جلوه است كه به خوبي مي
Aero را به نمايش در بياورد 7ويندوز در. 
افزاري رسمي  نيازهاي سخت پيش

به قرار زير   7ويندوزمايكروسافت  براي 
  :است

  7ويندوزنيازهاي حداقل  پيش

CPU  1 GHz تر،  يا سريع
يا   (x86)بيتي 32
  (x64)بيتي 64

RAM  1GB RAM (32-bit) 
/2GB RAM (64-bit)  

 آزاد فضاي
  سختديسك 

16GB (32-bit) /        
  20GB (64-bit)  

با  DirectX 9 GPU  گرافيك 
   WDDM 1.0ران دستگاه

  ران جديدتر يا دستگاه

  

  هاي پرطرفدار ديگر  عامل سيستم
كند؟  سي با ويندوز كار مي آيا فقط پي
هاي ويندوز ناراحت  خوردن آيا از ضربه

حل ديگر معرفي شده  راه دوهستيد؟ در زير 
تا سه سال پيش، انتخاب بين    . است
عاملي  اگر سيستم. ها واضح بود عامل سيستم

افزار را اجرا  خواستيد كه بيشترين تعداد نرم مي
افزار كار  كرد و با بيشترين تعداد سخت مي
را  پي ويندوز اكسكرد، مجبور بوديد كه  مي

اما حاال وضع . در كامپيوتر خود نصب كنيد
  .كمي فرق كرده است

  

عامل باالخره بالغ  اين سيستم . لينوكس •
عامل  ، و به صورت يك سيستم شده است

تواند با  عيار درآمده است كه مي تمام
چون . محصوالت مايكروسافت رقابت كند

رايگان است طرفداران زيادي را به خود 
بوده عيب لينوكس آن .  جلب كرده است

است كه كاربر براي كار با آن بايد معلومات 
. رز كار كامپيوتر داشته باشدفني خوبي از ط

اگر حوصلة يادگيري نداريد و يا با كسي كه 
متخصص لينوكس است آشنا نيستيد در 

تعداد . ابتداي كار ممكن است دلسرد شويد
وجود دارد كه  لينوكسبسيار زيادي نگارش 

كردن اين كه كدام  مشخص. توانيم نصب كنيم مي
ما آخرين ا. است دشوار است» مناسب«نگارش 

محصول شركت   Ubuntuنگارش روميزي 
Canonical مناسب باشد انتخابتواند يك  مي .  

  

چيست؟ طبق آنچه در » Ubuntu«معني 
 Ubuntuآمده است،  Ubuntuپايگاه وب 

انسانيت براي «ي به معني ييك كلمة آفريقا
. است» آدم اعضاي يك پيكرند بني«يا » همه

و استفادة  4بازبودن ،Ubuntuبه بيان ديگر، 
  . كند را تشويق مي مشترك

http://www.ubuntu.com/  
طبق ادعاي پايگاه وب  ،Ubuntuنگارش 

و طرز كار  آسان نصب ا هدف، بشخود
يكي از مزاياي . آسان طراحي شده است

Ubuntu  عامل سيستمآن است كه كل اين ،
هاي  گرافيكي و همة برنامه Desktopشامل 

. گيرد دي جا مي كاربردي آن، در يك سي
      در يك پيكربندي Ubuntuهمچنين، 
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Live CD شود، كه يك محيط  بندي مي بسته
Desktop دي اجرا  زنده را از روي سي

هدف از اين خصوصيت آن است . كند مي
بر  Ubuntuكه كاربران بتوانند پيش از نصب 

را آزمايش  Ubuntuروي ديسك سخت، 
  . كنند

رقابت پل هنوز با وجود اَ (Apple).پل اَ •
.  سرسختانه با مايكروسافت و لينوكس زنده است

مشهور به  OS X 10.6(عامل مكينتاش سيستم
Snow Leopard( عاملي پايدار است سيستم  .

فقط روي     عامل مكينتاش ؟ سيستم عيب آن
كند كه قيمت  پل كار ميافزار اختصاصي اَ سخت

  . تر است افزار اينتل گران آن در قياس با سخت
مانند لينوكس به يادگيري و صرف وقت نياز 

  . دارد

عامل  شايد هنوز سيستم ويندوزامروزه، 
حاكم بازار باشد، اما ديگر تنها انتخاب عملي 

، ضمن حفظ سرعت و Mac OS X. نيست
كردن امكانات بيشتر  پايداري، همچنان به اضافه

عامل متعلق  از يك سيستم لينوكس. دهد ادامه مي
به متخصصان خارج شده است و به يك 

عامل سريع، پايدار، و توانمند تبديل شده  سيستم
توانند به  سي نيز مي است كه كاربران متوسط پي

 Ubuntuتر، حتي به. خوبي از آن بهره بگيرند
  . همچنان كامالً رايگان است

نيز سرانجام با يك رابط كاربري  7ندوزوي
با توجه . ه استزيبا و امنيت بهتر وارد صحنه شد

عامل، آيا موقع ارتقا به  اين همه سيستمحضور به 
، يا رفتن پي ويندوز اكسست، يا حفظ ا 7ويندوز

 7ويندوزاگر كمي با  عامل ديگر؟ به يك سيستم
را فراموش  ويندوزكار كنيد انتقادها در مورد 

   .خواهيد كرد


