
 

 
 

پژوهشیدانستنی های  1  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده پیراپزشکی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  



 

 
 

پژوهشیدانستنی های  2  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده پیراپزشکی

 مطالبفهرست 

 2 ..................................................................................................... :عامل ستمیس خچهیتار

 3 ..................................................................................................... ؟ چیست عامل سیستم

 3 ...................................................................... ( Operating ): عامل سامانه ای عاملستمیس

 3 ............................................................................................. .............:عاملستمیس انواع

 4 .................................................................................................... :درنگیب یهاستمیس

 4 ................................................................................................ :کاربره چند یهاستمیس

 5 .............................................................................................. :پردازنده تک عاملستمیس

 5 ................................................................................................... :یاشبکه عاملستمیس

 5 ................................................................................................ :شده عیتوز عاملستمیس

 5 ............................................................................................ :عاملستمیس جادیا لیدال

 5 .................................................................................................. :عاملستمیس فیوظا

 6 ............................................................................................... :یفعل یهاعاملستمیس

 8 .............................................................................................. :جیرا یها عامل ستمیس

 9 ................................................................................................... :ندوزیو یبرتر علت

 01 .................................................................................................... :7 ندوزیو یایمزا

 

 فهرست تصاویر

 7 ................................................................................................................. 0 ریتصو

 8 ................................................................................................................. 2 ریتصو

 01 ............................................................................................................... 3 ریتصو

 00 ............................................................................................................... 4 ریتصو

 



 

 
 

پژوهشیدانستنی های  3  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده پیراپزشکی

 

 عامل: سیستم تاریخچه

 ایگسترده کامالً ابزار تجاری کامپیوترهای فروشندگان 0964 سال اوایل در. بودند عاملسیستم فاقد کامپیوترها ولینا

 رایانه مثال برای. کردندمی فراهم ایدسته پردازش سهیسهتم   یک روی کارها اجرای و زمانبندی  توسهعه   تسههیل  برای را

 .UNI VAC توسط شده تولید

 از فقط هک ابتدایی میکروکامپیوترهای عاملسیستم بعد کمی و شدمی مستقر هافریم مین روی عاملسهیستم  ابتدا در

 اجرا حال رد که زمانی برنامه هر. داشتند نیاز ابتدایی بسهیار  زمانبند یک به و کردندمی پشهتیبانی  زمان هر در برنامه یک

 عرضههه 0961 در و هافریم مین در بار اولین( زمانی اشههترا ) ایوظیفه چند. داشههت قرار ماشههین کامل کنترل تحت بود

 .گیرندمی جا دست یک کف در امروزه اما بودند جاگیر و بزرگ بسیار کامپیوترها ابتدا. شد

 

 سیستم عامل چیست ؟

 نوع هر اجرای منظور به الزم امکانات و گردد می اجراء کامپیوتر یک روی بر که است ای برنامه مهمترین عامل سهیسهتم  

 . نماید می فراهم را  دیگر  برنامه

 ( Operating ): عامل سامانه یا عاملسیستم

 و شده اجرا کاربردی افزارنرم که سازدمی فراهم را بستری و گرفته عهده به را رایانه منابع مدیریت که است افزاری نرم

 لعامسیستم. است کامپیوتری سهیسهتم   یک افزارهاینرم ترینضهروری  جزء عاملسهیسهتم  . کنند اسهتفاده  آن خدمات از

 و کاربردی نویسههی برنامه ای هواسههط طریق از یا کاربردی هایبرنامه. دهدمی ارائه کاربر و کاربردی هایبرنامه به خدماتی

 ندتوانمی کاربردی هایبرنامه ه ها واسط این فراخوانی با. دارند دسترسی خدمات این به سهیستم  هایفراخوانی طرق از یا

 است ممکن. کنند دریافت را عملیات پاسه   و دهند  انتقال را پارامترها کنند  درخواسهت  عاملسهیسهتم   از را سهرویسهی  

 تعامل عاملسیستم با کاربر گرافیکی واسهط  یک یا فرمان خط واسهط  مثل افزارنرم کاربری واسهط  انواع بعضهی  با کاربران

. شودمی گرفته نظر در عاملسیستم از بخشی عنوان به کاربری واسهط  عموماً رومیزی  و دسهتی  کامپیوترهای برای. کنند

 برنامه کی عنوان به معموالً کاربری واسط یونیکس  شبیه هایسیستم و یونیکس مثل کاربره چند و بزرگ هایسیستم در

 نوین هایعاملسیستم ترین محبوب از هایینمونه. شودمی سازی پیاده شهود می اجرا عاملسهیسهتم   از خارج که کاربردی

 :  شامل

 .باشندمی اواس/زد و فون ویندوز ویندوز  مایکروسافت اکس کیوان ده  لینوکس اواس اواس آی دی اسبی اندروید 

 :عاملسیستم انواع (1
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 درنگبی هایسیستم

 کاربره چند هایسیستم

 پردازنده تک عاملسیستم

 ای شبکه عاملسیستم    

 شده توزیع عاملسیستم    

 

 درنگ:بی هایسیستم

. وندشمی اسهتفاده  خاص کاربرد یک در کننده کنترل یک بعنوان معموالً که اسهت  ایوظیفه چند عامل سهیسهتم   یک

 کنترل هایسههیسههتم . بدهد را نظر مورد جواب حتماً معین و مشههخ  زمانی در بایسههتمی حالت این در سههیسههتم 

 یاصل هدف. انددسته این از نمایش هایسهیسهتم   از برخی و صهنعتی  کنترل پزشهکی   تصهویربرداری  علمی  هایآزمایش

 هایسیستم در. باشهد می خارجی رویداد یک برابر در شهده  تضهمین  و سهریع  واکنش درنگبی هایسهیسهتم   از اسهتفاده 

. شهههودمی اسهههتفاده ROM هایحافظه از آن جای به و ندارد وجود ثانویه سهههازیذخیره وسهههایل معموالً درنگبی

 این و دکنمی جدا افزارسخت از را کاربر عاملسیستم که چرا ندارند وجود هاسیستم این در نیز پیشرفته هایعاملسیستم

 را شود داده پاس  زمانی باید مهلت آن در که هاییسهیسهتم  . شهود می گوییپاسه   زمان در قطعیت عدم باعث جداسهازی 

 هایسههیسههتم کاربرد از. نامندمی نرم درنگبی کنندنمی پشههتیبانی را زمانی مهلت که هاییسههیسههتم و سههخت درنگبی

 و( اشدب داشته همراه به را باریفاجعه نتایج تواندمی تأخیر با پاسه  ) خودرو یک موتور کنترل به توانمی سهخت  درنگبی

 به اما اشدب سریع باید دهی پاس  سرعت اینکه با) فروشگاه پایانه در بارکد اسکن به توانمی نرم درنگبی هایسهیستم  در

 کرد. اشاره( باشدنمی سخت هایسیستم حادّی

 

 :کاربره چند هایسیستم

 اشتهد دسترسی کامپیوتری سیستم یک به همزمان بصورت متعدد کاربران تا دهندمی اجازه کاربره چند هایسهیستم 

 هایتمسیس در. کرد بندیطبقه کاربره چند هایسیستم بعنوان توانمی را وب کارساز و زمانی اشترا  هایسیستم.باشند

 زیاد سرعت با کاربرها مختلف هایبرنامه بین زمانبندی هایمکانیزم توسط که دارد قرار پردازنده یک تنها زمانی اشهترا  

 اوست. اختیار در رایانه کل کندمی تصور کاربر هر بنابراین و شودمی سوئیچ
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 پردازنده: تک عاملسیستم

 از. شوندمی اجرا پردازنده یک روی بر که هستند( فعلی نسل) چهارم نسهل  هایعاملسهیسهتم   ها عاملسهیسهتم   نوع این

 .باشندمی سافت مایکرو شرکت محصول بیشتر که XP ,Vista,98,Me قبیل

 :ایشبکه عاملسیستم

 .باشدمی شبکه برای عامل سیستم این امکانات و استفاده بیشترین که نت ناول مثل عامل هایی سیستم

 شده: توزیع عاملسیستم

 چندین از عمل در اما کنند می معرفی کاربر به پردازنده تک هایعاملسههیسههتم مانند را خود هاعاملسههیسههتم این

 پس امهبرن یک سیستم نوع این در شودمی اجرا ایشبکه محیط یک در عاملسهیستم  نوع این. کنندمی اسهتفاده  پردازنده

 سیارب سیستم نوع این در پردازش سرعت گرددمی بر کاربر اصلی سهیسهتم   به نهایی جواب مختلف کامپوترهای در اجرا از

 .باالست

 عامل:سیستم ایجاد دالیل

 لید کصههفحه چاپگرها  ها دیسههک اصههلی  حافظه مقداری پردازنده  چند یا یک از پیشههرفته کامپیوتری سههیسههتم یک

 رایب اییکپارچه سیستم اگر. استشده تشکیل خروجی و ورودی هایدستگاه دیگر و ایشبکه هایواسهط  نمایش صهفحه 

 زاریافنرم الیه یک عاملسههیسههتم. دهد انجام را کار این تنهایی به باید برنامه هر باشههد  نداشههته وجود منابع این مدیریت

 رتسههاده را نویسههیبرنامه کار و رهانیده کاربردی هایبرنامه دوش از را سههیسههتم منابع مدیریت وظیفه که کندمی فراهم

 از فادهاست امکان و گرافیک تکنولوژی از مندیبهره دلیل به که هاعامل سیستم جدید هاینسهخه  به توجه با که نماید؛می

 بین واسههط عاملسههیسههتم حقیقت در. اسههتنموده فراهم مبتدی کاربران برای را آسههان و سههاده اسههتفاده امکان ماوس 

 .باشدمی کاربر و رایانه افزارسخت

 

 عامل:سیستم وظایف

 :دهدمی انجام عمده کار دو عاملسیستم

 را رایانه( افزاریسههخت هایدسههتگاه مانند) فیزیکی منابع و( هافایل مانند) منطقی منابع باال  به پایین نگرش ( در1

 .کندمی کنترل و مدیریت

 ارائه اربرانک به را مجازی ماشین یافته یا توسعه ماشین یک که است این عاملسهیستم  وظیفه پایین  به باال نگرش ( در2

 .نشوند رایانه افزاریسخت هایپیچیدگی درگیر و نمایند نویسیبرنامه ترآسان بتوانند آنها تا کند

 :است زیر موارد شامل عاملسیستم وظایف کلی، طور به
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 آنها رفتن هدر به از جلوگیری و منابع از تربهینه استفاده 

  منابع سازی آزاد و تخصی 

 منابع از استفاده بندیزمان و هاصف اداره 

 منابع از استفاده میزان حسابداری 

 امنیت ایجاد 

  فرایندها اداره و حذف ایجاد 

 هاآن سازیهمگام و فرایندها بین ارتباط هایمکانیسم ایجاد 

 هاپوشه و هافایل مدیریت 

 جانبی و اصلی هایحافظه مدیریت 

 فرایندهاروند  هم اجرای و چندتایی دسترسی امکان برقراری 

 منابع گذاری اشترا  به 

 بستبن اداره برای راهکارهایی تعیین 

 فرایندها شدن قفل هم در یا تداخل رقابتی و وضعیت از جلوگیری 

 گرسنگی از جلوگیری 

 

 فعلی: هایعاملسیستم

 هک دارد جریان لینوکس و اواس مک اپل ویندوز  مایکروسافت هایعاملسهیسهتم   بین بیشهتر  رقابت اخیر سهالهای  در

 81 از بیش اکنون هم که است آن از حاکی رسهیده  ثبت به  W3Schools گاهوب توسهط  2100 ژوییه ماه در که آماری

 .کنندمی استفاده ویندوز عاملسیستم از اینترنت کاربران درصد

 

 :است زیر شرح به باشدمی ۰۲۰۲ اوت به مربوط که موجود آمار

 37٫8: 7 ویندوز٪ 

 6٫7: ویستا ویندوز٪ 

 39٫7: پی اکس ویندوز٪ 

 1٫9: 2113 ویندوز٪ 

 8٫0: اواس مک٪ 

 5٫2: لینوکس/گنو هایتوزیع٪ 
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 1 تصویر

 

 :کرد اشاره زیر اسامی به توانمی شخصی کامپیوترهای مشهور هایعاملسیستم از

 یونیکس 

 لینوکس/گنو 

 اواس مک 

 پیاکس ویندوز 

 ویستا ویندوز 

 تیان ویندوز 

 7 ویندوز 

 8 ویندوز 

 ایسی ویندوز 

 سوالریس 

 دی اس بی 

 داس 

 اس وی ام 

 ویلز 

 پالم 
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 2 تصویر

 یرز اسامی به توانمی جدید نسل همراه تلفن هایگوشی روی موجود هایعاملسیستم از همچنین

 :کرد اشاره

 اندروید 

 IOS 

 موبایل ویندوز 

 فون ویندوز 

 سیمبین 

 کیویوآی 

 بادا 

 بری بلک 

 گومی 

 پالم 

 تایزن 

 :رایج های عامل سیستم

  Microsoft:سازنده شرکت)windows ترین استفاده پر) ویندوز های عامل سیستم سری -0

      Window95 

     Window98 
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     Window me-شده اصالح Window 98 

      Window 2000 

        Window xp 

   Window vista 

   Window 7 

    Window 8(not originally) 

 دنیا در شده شناخته عامل سیستم بهترین و ترین سبک و ترین زیبا–Macintosh عامل سیستم  -2   

 جهان عامل سیستم ترین امن –Linuxعامل سیستم -3

 :ویندوز برتری علت

 آسان کاربری .0
 آسان و وسیع و گسترده اطالعات تبادل .2
 فراوان های افزاری نرم .3
 .است شده باز راحتی به ایران در افزار نرم این قفل .4

 

 ویندوز؟ کدام

 .اند مرده  xp  از قبل های ویندوز سری که دانند می همه را این. است مهمی بسیار سوال این

 است رفته میان از نیز ازمشکالت بسیاری و  سنگینی خاطر به vista ویندوز

 .است نگرفته قرار برسی مورد کامل طور به 8 ویندوز هنوز چون البته.) ماند می باقی xp ,7 ویندوز

 (است بهتر شبکه در xp ویندوز البته. ) است xp ویندوز از بهتر بسیار 7 ویندوز
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 3 تصویر

 :7 ویندوز مزایای

 زیبایی .0

 نصب ( در حتی)  ساده بسیار کاربری .2

 .بقیه به نسبت بیشتر سرعت .3

  .بقیه به نسبت تر باال امنیت .4

 

 .باشید داشته باالیی افزار سخت باید شما اما است باالیی سرعت دارای 7 ویندوز که است درست:نکته

 کرده عمل ویروس آنتی یک همانند که. است windows defender وجود 7 ویندوز باالی امنیت عوامل از یکی:  نکته

 .شود می آپدیت و

 .نیست ویروس آنتی یک نداشتن معنای به windows defender وجود: نکته

 چیست؟bit,64 bit 32  مفهومویندوز

 .است افزار سخت به نیاز هم باز ولی است بیت 32 از بشتر بیتی 64 سرعت

 

 چیست؟ service packمفهوم

 خود اما. است شده اضافه شما عامل سیستم به امکانات سری یک. گردد می ارائه جدید service pack یک که هنگامی

 کند نمی تغییر عامل سیستم
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 سازنده شرکت اهمیت از نشان بلکه  نیست آن بودن بد از نشان عامل سیتم یک های service pack بودن زیاد:  نکته

 .دهد می نشان عامل سیستم بر وارد های ایراد به نسبت را آن اهمیت و مشتریانش به

 

 

 

 4 تصویر

 

 

 

 رقیه حاجی علی صراف :گردآورنده 

 


