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Operating System

Microsoft Windows
کهدباشمیهاعاملسیستمکاربردترینپرازیکیویندوزعاملسیستم
.استگردیدهارائهمختلفهاینسخهدرمایکروسافتشرکتتوسط

سسپوداشتخواهیممایکروسافتشرکتتاریخچهبرگذریجلسهایندر
.کردخواهیمبررسیراویندوزعاملسیستممختلفهاینسخه

.ریدتا به حال چند نسخه مختلف سیستم عامل ویندوز تهیه شده است؟ نام بب–سوال
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تاریخچه شرکت مایکروسافت

ردمونددرآناصلیمقرکهاستبین المللیکامپیوتریشرکتیکمایکروسافت
و"گیتسبیل"توسط۱۹۷۵سالآوریل۴درکهشرکتاین.داردقرارواشنگتن

 افزارسختونرم افزارفروشومجوزصدورتولید،زمینه یدرشد،تأسیس"آلنپل"
.می کندفعالیتکامپیوتر
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نمدیوراخوداصلیشهرتمایکروسافت
وویندوزسیستم عامل هایسری

آفیسهمچوننرم افزاریمحصوالت
نایسخت افزاریمحصوالتالبته.است

اکسبایکسبازیکنسولمانندشرکت
سرفیسلپ تاپ هایوتبلت هاسریو

ایدنیدرمایکروسافتتثبیتدرنیز
.داشته اندبسزایینقشفناوری
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کامپیوتررایببیسیکزبانکامپایلرنرم افزارتولیدبرایابتدامایکروسافتشرکت
Altair ویندوز،وMS-DOSسیستم عاملعرضه یآنازپس.شدتأسیس8800

هامسعمومیعرضه یزماناز.رساندچشمگیرموفقیتیبهراشرکتاینمؤسسان
۱۲حدودومیلیاردرشرکت،اینکارمندانازنفرسه،۱۹۸۶سالدرشرکتاین

.شده اندمیلیونرنفرهزار

برخیسیستم عامل،ونرم افزارتولیدبرعالوهمایکروسافت،۱۹۹۰دهه یاز
زا.استکردهاضافهخودزیرمجموعه یبهوکردهخریدارینیزرابزرگشرکت های
اسکایپودالرمیلیارد۲۶.۲قیمتبالینکدینمی توانمایکروسافتبزرگخریدهای

.زدمثالرادالرمیلیارد۸.۵قیمتبا

بخشدرسیستم عاملبازارچرایوچونبیفرمانروایمایکروسافتحاضرحالدر
عرضه یبرعالوهواشنگتننرم افزاریغول.استلپ تاپ وشخصیکامپیوتر

ابریرایانشدیجیتال،خدماتبازارماننددیگرنرم افزاریبخش هایدرسیستم عامل،
.داردجدیحضورینیزنرم افزارتوسعه یابزارهایو
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نام.کردندتأسیس۱۹۷۵سالآوریلچهاردررامایکروسافتآلن،پلوگیتسبیل
بیل.بودآلنپیشنهاداست،سافت ورومایکروسیستمکلماتازترکیبیکهمایکروسافت

،۱۹۷۹سالژانویه یدر.شدکاربهمشغولشرکتمدیرعاملبه عنوانابتداهمانازگیتس
.شدمنتقلواشنگتنبهشرکتاصلیدفتر
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خودمحصولاولینآن ها.برمی گردد۱۹۸۰سالبهسیستم عامل هابازاردرمایکروسافتحضوراولین
ایندرمایکروسافتپررنگحضورالبته.کردندعرضهXenixنامبایونیکسازنسخه ایبه صورترا

کامپیوترهایسیستم عاملتوسعه یبرایIBMشرکتسپس.شدشروعMS-DOSعرضه یبابازار
عرضه۱۹۸۱سالدرراخودشخصیکامپیوترهایاولینوبستقراردادمایکروسافتباخودشخصی

.کرد
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درراOS/2سیستم عاملآن ها.داشتادامهنیزبعدیدرسال هایIBMومایکروسافتهمکاری
به،IBMپروژه هایحاشیه یدرهمکارانشوگیتسبیلاما.کردندعرضه۱۹۸۵سالآگوست

راویندوز۱۹۸۵سالنوامبردرآن ها.بودندمشغولنیزخودشاناختصاصیسیستم عاملتوسعه ی
خالقاصلیدفتر،۱۹۸۶سالمارسدر.کردندمعرفیMS-DOSبرایگرافیکیافزونه ایبه عنوان
ثباععمومیعرضه یاین.شدعرضهعمومیبه صورتنیزآن هاسهامومنتقلردموندبهویندوز

بهتس،گیبیلجملهازآن هاازنفرچندوشوندمیلیونرشرکتاینکارمنداناززیادیتعدادشد
.بپیوندندمیلیاردرهاجمع

بیل.تداشاپلیعنیفناوریدنیایغولدیگربانزدیکیهمکاریمایکروسافتسال ها،همیندر
برایمختلفنرم افزارهایتوسعه یبه منظورقراردادهاییجابز،استیوبادیدارهایشطیگیتس

برایارنرم افززیادیتعدادمایکروسافتبرنامه نویسان.بودکردهامضامکینتاشکامیپوترهای
شرکتاپل،۱۹۸۵سالدرویندوزمعرفیبااماکردند؛تولیدجابزشرکتکامپیوترهای
تفاقااین.کردمتهمخودطراحی هایازکپی برداریوکپی رایتقوانیننقضبهرامایکروسافت

عد،بسال هایدرحالهربه.بودنرم افزاردنیایغولدواینمیانسختنسبتادرگیری هایشروع
ازپسسال هایدر.بوداپلومایکروسافترابطه یجدانشدنیبخشدودرگیریوهمکاری
وافتیافزایشمحصوالتشوگیتسبیلمورددرجابزاستیوتندنظرهایاظهارویندوز،عرضه ی
می کردمتهمپاییندانشوبی دقتیبهراشرکتشوجابزنیزگیتس
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نسخه های مختلف ویندوز

Windows 1

انگر رابط کاربری گرافیکی، نش: شروع شد( ۱۹۸۵سال )اینجاهمه چیز از 
.Notepadماوس و اپلیکیشن های مهم نظیر 
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Windows 2

.شدنددر این ویندوز معرفی Wordو Excelاولین بار برای ( 1987سال )2.0ویندوز 
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Windows 3

رابط کاربری جذاب تری ارائه شد و یکی از ویژگی های با ( ۱۹۹۰سال)3ویندوز 
.بودProgram Managerو  File Managerهایبرجسته آن، بخش 
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Windows 3.5 NT

وفایلگذاریاشتراکبههایقابلیت.بودمشاغلوکارهاوکسبمخصوصویندوزازورژناین
.کردمحبوبکاروکسبصاحبانمیانرا3.۵NTویندوزآن،باالیامنیت
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Windows 95

برایتمایکروساف.بودعاملسیستمزمینهدرمایکروسافتهایجهشترینبزرگازیکی۹۵ویندوز
ازبسیاری.شدیمآشنااستارتمنویباکهبود۹۵ویندوزدروشدبیتی3۲فضایواردباراولین
.بودهاآنازیکیاکسپلورراینترنتکهشدندساخته۹۵ویندوزبرایجدیدهایبرنامه
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Windows 98

زمانرد.شدبهترنیزوریبهرهویافتگسترشافزاریسختپشتیبانی۹۸ویندوزدرقبل،وضعیتبهبودبا
Activeهایبرنامهوداشتبسیاریتوجهاینترنتیهایقابلیتبهمایکروسافتآن،عرضه Desktop

،Outlook Express،Frontpage Express،Microsoft ChatوNetMeetingویندوزهمراهرا
.کردعرضه۹۸
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Windows ME

Windows MEکردتمرکزایچندرسانههایقابلیتوخانگیکاربرانروی.

Windows Movie Makerهایویژگیتمامیکناردروآمدعاملسیستماینرویباراولین
Windowsهایبرنامهجدید، Media PlayerوInternet Explorerیافتندبهبودهم.
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Windows 2000

، هم تمرکز ویژه ای روی کسب و کارهای کامپیوتری داشت و با ویژگی های جدیدش۲۰۰۰ویندوز 
.یک ویندوز کامل تر محسوب می شد
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Windows XP

استفادهوکاروکسبفضایکهبود(2001سال)پیاکسویندوزبار،اولینبرایگفتبتوانشاید
سیستمنتریمحبوبازیکیهمهنوزپیاکسویندوز.دادارائهکاملپکیجیکوکردترکیبراخانگی
.کنندمیاستفادهآنازبسیاریکاربرانواستهاعامل
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Windows Vista

آنکاربریرابطاگرچه.شدروبرواندکیمقبولیتباMEویندوزهمانند(2007سال)ویستاویندوز
نتیجهدر.ندکناجراراآنبودندقادرسختیبهقدیمیکامپیوترهایاماشدزیباترویافتتغییربسیار
.گردیدمیتهیهجدیدافزارسختبایدبود،توسعهدستدرسال۶کهویستاییازباالوریبهرهبرای
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Windows 7

۷همه چیز در ویندوز . از راه رسید و خرابکاری های ویستا را جمع و جور کرد۲۰۰۹سال ۷ویندوز 
مهاجرت نکردند، تا اینکه ۸عالی بود و به همین علت، قشر گسترده ای از کاربران هیچ وقت به ویندوز 

.از راه رسید۱۰ویندوز 
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Windows 8

رابطدرعمدهتغییراتشاهددیگرباریک،(2012سال)۸ویندوزفرارسیدنبا
یمنوحذفها،آنترینمهموکردهتغییرچیزهمههمباز.بودیمویندوزکاربری
وشدعرضه۸.۱ویندوزآنپیدرکهناخوشاینداتفاقیک!بودویندوزازاستارت

.کردگستردهتغییراتیدستخوشراویندوزباکاربرانتعاملشیوه
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Windows 10

خرآعاملسیستم.بودیماستارتمنویشدناضافهشاهددیگرباریک(2015سال)۱۰ویندوزدر
تماالاحوشودمیمحسوبمایکروسافتمحصوالتزمینهدرانقالبیکخودخودیبهمایکروسافت

.نشودعرضهآنبرایجایگزینیهیچسالهایسالتا

20www.atarodsch.com



فرزاد کرم الهی–درس کامپیوتر و فناوری اطالعات •

موفق باشید•
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