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ఆపమేటింగ్ సషటమ్ (OS) అనేది కింపయూటర్ హామేవేర్ మమియు సహఫ్ట్టేర్ ఴనరులన఼ తురవహించే ఴూఴషథ సహఫ్ట్టేర్
మమియు కింపయూటర్ ప్ర ో గ్హామలకు సహధారణ స్ఴలు అిందిషత ఼ింది.

షమయ-ష్మిింగ్ ఆపమేటింగ్ సషటమ్్ సషటమ్ యొకక షమరథఴింతబైన ఉపయోగిం కోషిం షెడ్ఽూల్ పన఼లు
మమియు ప్హోసెషర్ షమయిం, మాస్ సరట మేజ్, ోింటింగ్ మమియు ఇతర ఴనరుల ఖరుు కేటాభింపు కోషిం

అక ింటింగ్ సహఫ్ట్టేరున కయౌగ్ి ఉిండ్ఴచ఼్ు.

OS/360 was

used on most IBM mainframe computers beginning in 1966, including computers used by the Apollo
program.

ఇన఼ట్ మమియు అఴుటపట్ మమియు బమొమీ కేటాభింపు ఴింట హామేవేర్ ఫింక్షనల కోషిం, ఆపమేటింగ్ సషటమ్
కహరూకామాలు మమియు కింపయూటర్ హామేవేర్, [1] [2] మధ్ూ మధ్ూఴమితగ్హ పతుచేషత ఼ింది, అభతే అల కేశన్ కోడ్
సహధారణింగ్హ హామేవేర్ దావమహ నేరుగ్హ అమలు చేయబడ్ుత ింది మమియు తరచ఼్గ్హ OS ఫింక్షన్ లేదా దాతు దావమహ
అింతమహయిం ఏరడ్ుత ింది. సెలుూలార్ ఫర న఼ల మమియు వీడియో గ్ేమ్ కనస్లల న఼ిండి వెబ్ షరవరుల మమియు
షఽపరకింపయూటరల కు కింపయూటర్ కయౌగ్ిఴునన అనేక పమికమహలలల ఆపమేటింగ్ సషటమల ు కతుసత హభ.

ఆధిపతూ డెసహటాప్ ఆపమేటింగ్ సషటమ్ 82.74% మామకకట్ వహటాతో బైకోాసహఫ్టట విండోస్. ఆల్ ఇింక్. దావమహ MacOS
మకిండ్ఴ సహథనింలల ఉింది (13.23%), మమియు Linux యొకక రకహలు మూడిింటలల (1.57%) షమిషటగ్హ ఉనానభ.
[3] మొబైల్ (సహామ్టోన్ మమియు టాబల ట్ కయౌ) రింగిం 2017 లల గూగుల్ యొకక ఆిండాోభడోల 70% ఴరకు
ఉింటపింది, మూడ్ఴ తెమ
ై ాసకిం పోకహరిం 2016 డేటా పోకహరిం సహామ్టోనల లల Android 87.5 శహతిం మమియు
ఴాదిధమేటప 10.3 శహతిం, తమహవత ఆల్ యొకక iOS 12.1 శహతిం మమియు మామకకట్ వహటాలల 5.2 శహతింతో
తగ్హాభ, ఇతర ఆపమేటింగ్ సషటమ్్ కేఴలిం 0.3 శహతిం మాతోబ.ే [5] షరవర్ పింణీ మమియు షఽపరకింపయూటింగ్

రింగ్హలలల ల ైనక్్ పింణీలు పోధానింగ్హ ఉనానభ. ఎింబడెడ్ మమియు మియల్ టైమ్ సషటమ్్ ఴింట ఆపమేటింగ్
సషటమ్్ యొకక ఇతర పోతేూక తరగత లు ఉనానభ
ఆపమేటింగ్ సషటమ్్ రకహలు
సింగ్ిల్- మమియు బసుళ-పతు
సింగ్ిల్-టాసకింగ్ సషటమ్ ఒక షమయింలల ఒక ప్ర ో గ్హామున మాతోబే అమలు చేయగలద఼, బసుళ-పతు చేస్
ఆపమేటింగ్ సషటిం అన఼నది ఒకట కింటే ఎకుకఴ కహరూకామాలన఼ అన఼షింధానమభయూలా అన఼మతిష఼తింది.
ఆపమేటింగ్ సషటమ్ యొకక పతు-షెడ్ఽూల్ షబ్స్షట మ్ దావమహ షమయిం ముకకలలల పదే పదే అింతమహయిం కయౌగ్ిించే
బసుళ పోకయ
రా ల మధ్ూ అింద఼బాటపలల ఉనన ప్హోసెషర్ షమయాతున వభజించ్డ్ిం షమయ-ఫాగసహవమూిం దావమహ
ఇది సహధ్ూపడ్ుత ింది. బసుళ-వధితురవసణ మమియు కోఆపమేటవ్ రకహలుగ్హ ఴమీాకమిించ్ఴచ఼్ు. ముిందష఼త
బసువధి తురవసణలల, ఆపమేటింగ్ సషటిం CPU షమయాతున ముకకలు చేషత ఼ింది మమియు పోతి కహరూకామాతుకర ఒక
సహలటపన అింకరతిం చేషత ఼ింది. యుతుక్్ లాింట ఆపమేటింగ్ సషటమ్్, ఉదా. సర లామిస్, యౌనక్్, అలాగ్ే అమిగ్హస్
మదద త ముిందష఼త బసువధి తురవసణ. తుమీీత పదధ తిలల ఇతర పోకయ
రా లకు షమయాతున అిందిించ్డాతుకర పోతి
పోకయ
రా ెై ఆధారపడి షసకహర బసువధితు సహధిించ్ఴచ఼్ు. బైకోాసహఫ్టట విండోస్ యొకక 16-బ్సట్ షింషకరణలు
షసకహర బసుళ-పతుతనింన఼ ఉపయోగ్ిించాభ. Windows NT మమియు Win9x మకిండిింట యొకక 32-బ్సట్
వెరషనల ఼, ోఎింటవ్ మయ్ట-టాసకింగున ఉపయోగ్ిించాభ.

సింగ్ిల్ మమియు బసుళ-వతుయోగదారు
ఒకే వతుయోగదారుతు ఆపమేటింగ్ సషటమలకు వతుయోగదారులన఼ గుమితించ్డ్ింలల సౌకమహూలు లేఴు, అభతే అనేక
కహరూకామాలు టాిండ్మ్ల
ల అమలు చేయడాతుకర అన఼మతిసహతభ. [6] మయ్ట-యూజర్ ఆపమేటింగ్ సషటిం మయ్టటాసకింగ్ యొకక ప్హోధ్మిక ఫాఴన వషత మిించింది, ఇది డిస్క స్స్ ఴింట పోకయ
రా లు మమియు ఴనరులన఼ గుమితించే
సౌకమహూలు, బసుళ వతుయోగదారులకు చెిందిన ఴూఴషథ మమియు ఴూఴషథ ఒకే షమయింలల ఴూఴషథ తో పరషర
చ్రూ చేయడాతుకర అన఼మతిష఼తింది. షమయ-ష్మిింగ్ ఆపమేటింగ్ సషటమ్్ సషటమ్ యొకక షమరథఴింతబైన
ఉపయోగిం కోషిం షెడ్ఽూల్ పన఼లన఼ మమియు బసుళ వతుయోగదారులకు ప్హోసెషర్ షమయిం, మాస్ సరట మేజ్,
ోింటింగ్ మమియు ఇతర ఴనరుల ఴూయ కేటాభింపు కోషిం అక ింటింగ్ సహఫ్ట్టేరున కయౌగ్ి ఉిండ్ఴచ఼్ు.
చ్మితో

పోధాన వహూషిం: చ్మితో యొకక తురవసణ ఴూఴషథ
ఇవ కూడా చ్ఽడ్ిండి: తువహష మాతుటర్
ప్హోరింభ కింపయూటరుల ఒక కహయౌకుూలేటర్ లాింట సింగ్ిల్ వధ఼్లన఼ తురవహించ్డాతుకర తుమిాించ్బడావభ. ప్హోధ్మిక
ఆపమేటింగ్ సషటమ్ లక్షణాలు 1950 లలల అభిఴాదిధ చేయబడావభ, వీటలల మకసడెింట్ మాతుటర్ ఫింక్షన఼
ల
షవయించాలకింగ్హ ప్హోసెసింగ్ వేగఴింతిం చేయడాతుకర ఴరుషగ్హ వవధ్ కహరూకామాలన఼ అమలు చేసత హభ. 1960 ల
ఆరింభిం ఴరకు ఆపమేటింగ్ ఴూఴషథ లు ఆధ఼్తుక మమియు మమిింత షింకరలశటబైన రూప్హలలల ఉతుకరలల లేఴు. [9]
హామేవేర్ పచ్రుల చేరుబడావభ, ఇది రనెట మ్ గాింథాలయాలు, ఆటింకహలు మమియు షమాింతర ప్హోసెసింగ్ యొకక
ఉపయోగింన఼ ప్హోరింభిించింది. 1980 ఴ దవకింలల ఴూకరతగత కింపయూటరుల ప్హోచ఼్రూింలలకర ఴచునపుడ్ు, ెదద
కింపయూటరుల ఉపయోగ్ిించే వహటతో ప్ర యౌస్త వహట కోషిం ఆపమేటింగ్ సషటింలు తయారు చేయబడావభ.

1940 లలల, ప్హోరింభ ఎలకహటాతుక్ డిజటల్ సషటమ్్ ఆపమేటింగ్ సషటమ్్ కయౌగ్ిలేద఼. ఈ షమయింలల ఎలకహటాతుక్
ఴూఴషథ లు యాింతిోక సవచ఼్ల లేదా పల గ్ బో రువలెై జింపర్ తీగల ఴరుషలలల ప్ర ో గ్హామ్ చేయబడావభ. ఇవ పోతేూక
పోయోజన ఴూఴషథ లు, ఉదాసరణకర, సెైతుక కోషిం బాయౌసటక్ పటట కలన఼ షాషటించాభ లేదా పించ్ ్పర్ కహరువలెై డేటా
న఼ిండి ్మ్ల్ తతుఖీలన఼ ముదిింో చాభ. ప్ర ో గ్హామబుల్ జనరల్ పరస్ కింపుూటరల న఼ కన఼గ్ొనన తమహవత,
ప్ర ో గ్హామిింగ్ పోకయ
రా
(సెటర్న, 1981) న఼ వషత మిించన యింతో యింతాోలలల (పించ్ ్పర్ టేెై 0 మమియు 1 బైనమీ
అింకకలు యొకక తీగలన఼ కయౌగ్ి ఉనానభ). [పయమిత ఖమహరు]

1966 లల ప్హోరింభబైన చాలా IBM బభనేరేమ్ కింపయూటరల లల OS / 360 న఼ ఉపయోగ్ిించారు, అప్ర లల ప్ర ో గ్హామ్
ఉపయోగ్ిించే కింపయూటరల తో షహా.
1950 ల ప్హోరింభింలల, ఒక కింపయూటర్ ఒకే షమయింలల ఒకే ప్ర ో గ్హామిన అమలు చేయగలద఼. ఒకోక
వతుయోగదారుకు పమిమితబైన షమయ ఴూఴధిలల కింపయూటర్ యొకక ఏకకైక ఉపయోగిం ఉింది మమియు పించ్
్పర్ కహరువలు లేదా పించ్ టేప్ల ర ప్ర ో గ్హామ్ మమియు డేటాతో షెడ్ఽూల్ చేసన షమయిం ఴదద కు చేరుకుింటపింది.
కహరూకామిం యింతోిం లలకర లలడ్ అఴుత ింది, మమియు యింతోిం కహరూకామిం పయమిత లేదా కహాష్ ఴరకు పతు
అమరుబడ్ుత ింది

