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پاسخ   ستی چ ندوزیعامل و ستمیسوال که س نیبه ا میامروز قصد دار
آن را  کروسافتیباشد که شرکت ما ی م  ی امل ع ستمینام س ندوزیو .میده

درصد از تمام   5 از  شیها، ب نی تخم ی اساس برخ بر .توسعه داده است
توجه به  با .کنند ی استفاده م  ندوزی از و ایموجود در دن ی شخص یها انهیرا
به آن   ای دیباش ندوزیکه شما هم جزء کاربران و نیموضوع احتمال ا نیا
 .است ادیز د،یکن دایپ ازین

 .میعامل کاربرپسند آشنا کن ستمیس نیتا شما را با ا دیما همراه باش با

 

 ست؟یچ ندوزی عامل و ستمیس 1#

   .ستیچ ندوزیعامل و ستمیکه س میکن ی م  ی به طور مختصر بررس ابتدا
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است که توسط شرکت  ی کیعامل گراف ستمیس کی (windows) ندوزیو
  ی عامل به کاربران اجازه م ستمیس نی ا .است افتهیتوسعه  کروسافتیما

 یافزار ها را اجرا کنند، باز  نرم  کنند، رهیها را مشاهده و ذخ لیدهد فا
 .داشته باشند نترنتیاتصال به ا یبرا ی تماشا کنند و راه لمیکنند، ف

 .کاربرد دارد یحرفه ا یکارها یو هم برا ی محاسبات خانگ یهم برا ندوزیو
 :GUI) ی کیگراف یرابط کاربر  کی است که  ی عامل ستمیس ندوزیو

Graphic User Interface) یدستگاه ها یار یاز بس ی بان یو پشت یقو  
 .دهد ی را ارائه م ی جانب

عامل   ستمیاز س  یی هانسخه کروسافتیما  ،ی شخص  یها انهیبر را عالوه
 .تلفن همراه هم ارائه داده است یسرورها و دستگاه ها یرا برا ندوزیو
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 Microsoft Windows مختلف یها نسخه  2#

 

 الزم است که  ست،یچ ندوزیعامل و ستمیسوال که س نیاز پاسخ به ا بعد
  نیاول کروسافتیما شرکت .میکن  ی مختلف آن را هم معرف یها نسخه

 یعامل برا ستمیس نیا .کرد یمعرف  ۱.۰ ندوزیرا با نام و ندوزینسخه و
سال   در .منتشر شد 1983نوامبر  10در  یو حرفه ا ی انجام محاسبات خانگ

معروف بود،  Windows NT 3.1 که به  ندوزیو ینسخه تجار  نی، اول1993
و   ۴.۰ ندوزیو ، .3  ندوزیشامل و یبعد ینسخه ها سپس  .افتیانتشار 

را در سال  XP ندوز یو کروسافتیکه ما ی هنگام .شدند ی معرف  2000 ندوزیو
  طیمح یمختلف خود را برا یها شرکت نسخه نی ا منتشر کرد، 2001

و امروزه  ۱۰و  ۸و   ۷ ندوزیو  ن،ی از ا بعد .کرد ی طراح یو تجار  ی شخص
 .روانه بازار کرده است زیرا ن ۱۱ ندوزیو
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  اما دارند؛ ی کسانی و اساس  هیپا کروسافتیارائه شده توسط ما یها نسخه
  دو .هستند ی اضاف  نهیبا هز شرفتهی پ یها ی ژگینسخه ها شامل و ی برخ

 ست؟ یکدام اند و کاربرد هر کدام چ ندوزیعامل و  ستمیس جینسخه را

• Windows Home: 

  ندوزیو ی اساس یبرنامه تمام عملکردها نیا .است ندوز یو ی اصل نسخه
استفاده از نرم  ،یی وی دیو یها یباز  نترنت،یمانند مرور وب، اتصال به ا

  ن،یبر ا عالوه .دهد ی ها و... را ارائه م لمیف یتماشا س،یآف یافزار ها
نصب شده  شیاز پ دیجد یها انهیاز را یار یبس یدارد و رو یکمتر  نهیهز

 .است

• Windows Professional: 

 نسخه .شود ی هم شناخته م Win Pro ای Window Pro عنوان با
و مشاغل کوچک و   یکاربران حرفه ا یااست که بر ندوزیو شرفتهیپ

 Windows یها ی ژگینسخه شامل تمام و نیا .است دیمتوسط مف
Home باشد ی م. 

 

 ست؟یچ ندوزیعامل و ستمی کاربرد س 3#

است  ی ستمیبرنامه س کی یگر یعامل د  ستمیمانند هر س  زین ندوزیو •
 .کنند ی اجرا از آن استفاده م  یبرنامه ها برا گرید که
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  ۳۲ یا انهیرا یمعمار  با است که یطور  ندوزیعامل و ستمیس ی طراح  •
از  ی ک ی، 10 ندوزیو ی حت .باشد ی سازگار م  ی تیب ۶۴و  (86x) ی تیب

 ۳۲ ی میقد یها انهیتواند بر را ی م  ندوز،یو ینسخه ها نیدتر یجد
 .نصب شود ی تیب
معنا که  نیا به .چندکاربره است طیمح کی ندوزیعامل و  ستمیس •

استفاده   کسانیعامل  ستمیس کیتواند از  ی کاربر م  کیاز  شیب
خود  یجداگانه برا یحساب کاربر  کیاست هر کاربر  ی کاف تنها .کند
 .دینما  فیتعر 

 Remote Desktop) کاربرد ارتباط از راه دور یدارا ندوزیو •
Connection) توانند به طور  ی م  کاربر نیکاربرد چند نیا با .است

 .استفاده کنند ندوزیهمزمان از و
  فهیچند وظ ی عنی است؛ یا  فهیعامل چند وظ ستمیس کی  ندوزیو •

 .عامل انجام شوند ستمیس نیتوانند به طور همزمان در ا  ی م
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 ست؟یچ ندوزی عامل و ستمیس یها  یژگی و 4#

 

" را درک  ستیچ  ندوزیعامل و  ستمیقسمت از مقاله پاسخ سوال "س نیا در
ادامه به   در .دیآشنا شده ا ندوز یمختلف و  یو با کاربردها دی کرده ا
 ی اشاره م  کروسافتیمحصول شرکت ما  نیمختلف ا یها  ی ژگ یو  نیمهمتر

 .میکن

1. Remote Desktop: 

به کاربران امکان اتصال دسکتاپ از راه دور را  ندوزیو یحرفه ا یها نسخه
ارتباط  یگر ی د انهیتواند از راه دور با را ی کاربر م بیترت نیبد .دهند ی م

  شیو صفحه نما  دیارتباط شامل اشتراک ماوس، صفحه کل نیا .برقرار کند
 .است

2. Bitlocker: 
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 نیا البته .کنند  یخود را رمزگذار  یوهای دهد درا ی کاربران امکان م  به
ها عمدتا از   انهیرا .وجود دارد ندوزیو یاز نسخه ها ی فقط در برخ ی ژگ یو
 ی استفاده م  انهیخود در را یمحافظت از داده ها یبرا Bitlocker ی ژگ یو

 Bitlocker رمز شکستن .شما به سرقت رفته است انهیرا دیکن فرض .کنند
توان آن را باز    ی م  حیبا واردکردن رمز عبور صح فقط .دشوار است اریبس
آن را   دیتوان ی نم  د،یخود را فراموش کن Bitlocker اگر رمز پس .کرد
 .دیکن ی ابیباز

3. Windows Sandbox : 

 قرار دارد و نی آنال سیسرو ک ی ایشبکه  انه،یرا ی سندباکس رو کی

 ستمیرا بدون وقفه در س وتریکامپ تیسازد تا امن ی را قادر م کاربران
 .کنند شی آزما

4. Hyper-V : 

  26آن را در  Microsoft Corporation است که hypervisor مخفف
 سرور یساز  یبه آن مجاز  نی همچن .توسعه داده است  2008ژوئن 

Windows شود ی گفته م زین. Hyper-V یسرورها یساز  یمجاز  یبرا 
x86  شخص ثالث مانند یو نرم افزار ها یمجاز  یها نیماش ی، اجرا64و 

VirtualBox کاربرد دارد. 

 . Group Policy Management : 
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  است که نی ا ندوزیعامل و  ستمی گروه در س ی خط مش تی ریاز مد  منظور
 یسازمان برا کیگروه را در  ی ها ی تواند خط مش ی سرپرست م  کی

از   ستمیس نیا البته .مشخص کند ندوزیکاربران مختلف و تیر یمد
 کند.  ی م ی بانیرم دارند پشت ت یگابایگ 128از  شی که ب یی ندوزهایو


