
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ [ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟ ಮ್]  

           ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ    UÀtPÀAiÀÄAvÀæ   ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ 

AiÀÄAvÁæA±À ಮತ್ತು  ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ 

ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

              ಸಮಯ-ಹಂಚಿಕೆ ಗಳು ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸಮರ್ಾವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುು ವ್ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು  

ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀÀ ಸಮಯದ ವೆಚಚ  ಹಂಚಿಕೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಮುದರ ಣ 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೇಧಕ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ಅನ್ನು  ಸಹ ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ. 

                  ಇನ್ನು ಟ್ ಮತ್ತು  ಔಟ್ಪು ಟ್ ಮತ್ತು  ಮೆಮೊರಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳಂತ್ಹ AiÀÄAvÁæA±À 

ಕಾಯಾಗಳಿಗ್ಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ಯಂತ್ರ ಗಳು,  

ನ್ಡುವಿನ್ ಮಧಯ ವ್ರ್ತಾರ್ಯಗಿ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ, ಆದರೆ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು  

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹಾರ್ಡವ ೇಾನಿಾಾಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಆಗ್ಗೆೆ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  

ಕರೆಗಳನ್ನು  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಕರೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ AiÀÄ ಕಾಯಾ ಅರ್ವಾ ಅದಕೆಕ  

ಅಡಚಣೆರ್ಯಗಿದೆ. ಸ್ಥಲ್ಯಯ ಲರ್ ದೂರವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಡಿಯೇ ಗೇಮ್ ಕನ್ಸ ೇಲೆಳಿಾಂದ ವೆಬ್ 

ಸವ್ಾಗಾಳು ಮತ್ತು  ಸೂಪಕಾಾಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಿಾಂದ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ಹಾಂದಿರುವ್ ಹಲವಾರು ಸಾಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

                     ಪರ ಬಲವಾದ ರ್ಡಸಾಕ ್ ಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ವಿಾಂಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ, 

ಇದು 82.74% ನ್ಷ್್ಟ  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಪಾಲನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಇಾಂಕ್ು ಾಂದ ಮಾಯ ಕೊೇಸ್ 

ಎರಡನೆಯ ಸೆಾನ್ದಲಿ್ಲದೆ (13.23%), ಮತ್ತು  ಲ್ಲನ್ಕಸ ು  ವೈವಿಧಯ ತೆಗಳು ಒಟ್್ಟ ರೆರ್ಯಗಿ ಮೂರನೇ 

ಸೆಾನ್ದಲಿ್ಲದೆ (1.57%). ಮೊಬೈಲು ಲಿ್ಲ  (ಸಾೂ ರ್್ಟ ೇಾನ್ ಮತ್ತು  ಟ್ಟಯ ಬಿ್ಲಟ್ ಸಂಯೇಜಿತ್) ವ್ಲಯದಲಿ್ಲ , 

2017 ರಲಿ್ಲ  ಗೂಗಲು  ಆಾಂಡ್ರರ ಯ್ ು  70% ರಷ್್ಟ  ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  2016 ರ ಮೂರನೇ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕದ 

ಪರ ಕಾರ, ಆಾಂಡ್ರರ ಯ್್ಡ  ಸಾೂ ರ್್ಟ ೇಾನೆ್ಳು 87.5 ಪರ ರ್ತಶತ್ದಷ್್ಟ  ಮತ್ತು  ವ್ರ್ಾಕೆಕ  10.3 ಪರ ರ್ತಶತ್ದಷ್್ಟ  

ಬ್ಲಳವ್ಣಿಗೆ ದರವ್ನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ, ಆಪಲು  ಐಒಎಸ್ಐತ್ 12.1 ಪರ ರ್ತಶತ್ದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು  5.2 

ಪರ ರ್ತಶತ್ದಷ್್ಟ  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಪಾಲನ್ನು  ಪರ ರ್ತ ವ್ರ್ಾ ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುತ್ು ದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ರ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ 

ಸಿಸ್ ಮೆಳು ಕೇವ್ಲ 0.3 ಶೇಕಡ ಮಾತ್ರ .  ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ವಿತ್ರಣೆಗಳು ಸವ್ಾರ್ ಮತ್ತು  ಸೂಪಕಾಾಂಪ್ಯಯ ಟಾಂಗ್ 

ಕೆಷ ೇತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಬಲವಾಗಿವೆ. ಎಾಂಬ್ಲರ್ಡಡ್ ಮತ್ತು  ನೈಜ-ಸಮಯ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಂತ್ಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ ಇತ್ರ ವಿಶೇರ್ ವ್ಗಾಗಳು ಅನೇಕ ಅನ್ವ ಯಗಳಿಗೆ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲವೆ. 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ ವಿಧಗಳು 

ಏಕ ಮತ್ತು  ಬಹು ಕಾರ್ಾಕ 

                    ಒಾಂದು-ಕಾಯಾಕಾರಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಒಾಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂ ಅನ್ನು  

ಮಾತ್ರ  ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಾಂದು ಬಹು-ಕಾಯಾಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  

ಒಾಂದಕ್ಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂ M¦àUÉAiÀÄ°è ಚಾಲನೆಗಳು ಲ್ಯ ಅನ್ನಮರ್ತಸುತ್ು ದೆ. ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಲಭ್ಯ ವಿರುವ್ ಪ್ರ ಸ್ಥಸರ್ ಸಮಯವ್ನ್ನು  ಬಹು ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಕಾಯಾ-ಕಾಯಾಯೇಜನೆ 

ಉಪವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಿಾಂದ ಸಮಯದ ಚೂರುಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳು ಪರ ರ್ತ ಬಾರಿ ಪುನಃ 



ಅಡಚಣೆರ್ಯಗುತ್ು ವೆ. §ºÀÄPÁAiÀÄðPÀÀ ಅನ್ನು  ಪ್ಯವ್ಾಭಾವಿ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರಿ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿರೂಪ್ಲಸಬಹುದು. ಪ್ಯವ್ಾಭಾವಿ ಬಹುಕಾಯಾಕದಲಿ್ಲ , ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಸಿಪ್ಲಯು 

ಸಮಯವ್ನ್ನು  ಹೇಲ್ಯತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪರ ರ್ತ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಾಟ್ ಅನ್ನು  ಅಪ್ಲಾಸುತ್ು ದೆ. ಯುನಿಕ್ಸಸ -

ರಿೇರ್ತಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಸೇಲಾರಿಸ್ ಮತ್ತು  ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಮತ್ತು  ಯುನಿಕ್ಸಸ -ಅಲಿದಂತ್ಹ 

ಅಮಿಗ್ಸ್-ಬ್ಲಾಂಬಲದ ಪ್ಯವ್ಾಭಾವಿ ಬಹುಕಾಯಾಕವ್ನ್ನು  ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ. ಸಹಕರಿಸುವ್ 

ಬಹುಕಾಯಾಕವ್ನ್ನು  ಪರ ರ್ತ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯವ್ನ್ನು  ನಿದಿಾರ್್  ರಿೇರ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ವಿಾಂಡೇಸು  

16-ಬಿಟ್ ಆವೃರ್ತು ಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಬಹು-ಕಾಯಾಕತೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡಿವೆ. ವಿಾಂಡೇಸ್ ಎನ್ಿ  

ಮತ್ತು  ವಿನ್9ಎಕ್ಸಸ  ಎರಡರ 32-ಬಿಟ್ ಆವೃರ್ತು ಗಳು, ಪ್ಯವ್ಾ-ಬಹು-ಕಾಯಾಕವ್ನ್ನು  ಬಳಸಿದವು. 

 

ಏಕ ಮತ್ತು  ಬಹು-ಬಳಕೆದಾರ 

                     ಒಾಂದೇ-ಬಳಕೆದಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೇಕ್ಸಲ್ಯ 

ರ್ಯವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿಲಿ , ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಯಂತ್ರ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಚಲಾಯಿಸಲ್ಯ ಅನ್ನಮರ್ತಸಬಹುದು. §ºÀÄ-ಬಳಕೆದಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು §ºÀÄPÁAiÀÄðPÀ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಪರಿಕಲು ನೆಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುತ್ು ದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ  ಸ್ಥು ೇಸು ಾಂತ್ಹ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಗುರುರ್ತಸುವ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಬಹು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಮತ್ತು  ಸಿಸ್ ಮೆೆ  

ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸಂವ್ಹನ್ ನ್ರ್ಡಸಲ್ಯ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅನ್ನಮರ್ತ ನಿೇಡುತ್ು ದೆ. ಸಮಯ-

ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸಮರ್ಾವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುು ವ್ 

ಕಾಯಾಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬಹು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರ ಸ್ಥಸರ್ ಸಮಯ, ಸಾಮೂಹಿಕ 

ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಮುದರ ಣ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ ವೆಚಚ  ಹಂಚಿಕೆಗ್ಗಿ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೇಧಕ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ 

ಅನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರಬಹುದು. 

 

ವಿತರಣೆ 

                     ವಿತ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ವಿಭಿನ್ು  UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À ಗುಾಂಪನ್ನು  

ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  ಒಾಂದೇ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಎಾಂದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಸಂಪಕಾ ಮತ್ತು  ಸಂವ್ಹನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಾಲಬಂಧ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ವಿತ್ರಣೆ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಾಂಗೆೆ  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಗಣನೆಗಳನ್ನು  ಒಾಂದಕ್ಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಯಂತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನ್ರ್ಡಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒಾಂದು ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ  ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳು ಸಹಕಾರದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಾಗ, ಅವ್ರು ವಿತ್ರಿಸಿದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ರೂಪ್ಲಸುತ್ತು ರೆ.  

ಟಿಂಪ್ಲ ೇಟಡ್ 

            ಓಎಸು ಲಿ್ಲ , ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಕಿ್ಲಡ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಾಂಗ್ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ , ಟ್ಟಾಂಪಿ್ಲಟ್ ಎನ್ನು ವುದು 

ಅರ್ತಥಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ Aತೆ ಒಾಂದು ªÁ À̧ÛªÀ AiÀÄAvÀæzÀ avÀæ ಅನ್ನು  ರಚಿಸಲ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ, 

ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  ಬಹು ಚಾಲನೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ವ್ಚ್ಚಾವ್ಲ್ ಯಂತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ್ವಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ು ದೆ. 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ವ್ನ್ನು  ವ್ಚ್ಚಾವ್ಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಕಿ್ಲಡ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಾಂಗ್ ನಿವ್ಾಹಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ದೊಡ್  ಸವ್ಾರ್ ಗೇದಾಮುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದೆ.  



 

ಎಿಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

                   ಎಾಂಬ್ಲರ್ಡಡ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À°è ಬಳಸಬೇಕ್ರುವ್ ಎಾಂಬ್ಲಡ್ ಮಾಡಿದ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ UÀಳನ್ನು  ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾವ ಯತ್ು ತೆಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ್ ಪ್ಲಡಿಎಗಳಂತ್ಹ ಸಣಣ  ಯಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು  

ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಸಿೇಮಿತ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಾಂದಿಗೆ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಯ 

ಸಮರ್ಾರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಅವುಗಳು ವಿನ್ಯಯ ಸದಿಾಂದ ಬಹಳ ಸಾಾಂದರ ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಸಮರ್ಾವಾಗಿವೆ. ವಿಾಂಡೇಸ್ ಸಿಇ ಮತ್ತು  ಮಿನಿಕ್ಸಸ  3 ಎಾಂಬ್ಲರ್ಡಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ UÀಳಿಗೆ 

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

 

ನೈಜ ಸ್ಮರ್ 

                 ಒಾಂದು ನೈಜ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಆಗಿದುಾ , 

ಸಮಯ ಅರ್ವಾ ನಿದಿಾರ್್  ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ಅರ್ವಾ ಡೇಟ್ಟವ್ನ್ನು  ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳಿಸಲ್ಯ 

ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಒಾಂದು ನೈಜ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಒಾಂದೇ- ಅರ್ವಾ ಬಹು-

ಕಾಯಾಕವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹುಕಾಯಾಕವಾಗಿದಾಾ ಗ, ಇದು ವಿಶೇರ್ ವೇಳಾಪಟ್  

ಕರ ಮಾವ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತ್ು ದೆ, ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ವ್ತ್ಾನೆಯ ನಿಧಿಾರ್್  ಸವ ಭಾವ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

ಸಮಯ-ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ UÀಳು ಗಡಿರ್ಯರದ ತ್ರ್ಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಕಾಯಾಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಈವೆಾಂಟ್-ಚಾಲ್ಲತ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಅವುಗಳ ಆದಯ ತೆಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಬಾಹಯ  ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಾಗಳ ನ್ಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಲೈಬರ ರಿ 

                 ಒಾಂದು ಗರ ಾಂಥಾಲಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ವಿಶಿರ್್  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  

ಒದಗಿಸುವ್ ಸೇವೆಗಳು ನೆಟವ ಕ್ಾಾಂಗು ಾಂತ್ಹ ಗರ ಾಂಥಾಲಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲು ಟ್ ವೆ ಮತ್ತು  

ಯುನಿಕನೆಾಲ್ ಅನ್ನು  ನಿಮಿಾಸಲ್ಯ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ಿ ಗರೇಶನ್ ಸಂಕೇತ್ದೊಾಂದಿಗೆ 

ಸಂಯೇಜಿಸಲು ಟ್ ವೆ: ವಿಶೇರ್ವಾದ, ಏಕ ವಿಳಾಸ ಸೆ ಳ, ಯಂತ್ರ ದ ಚಿತ್ರ  ಅದನ್ನು  ಮೊೇಡ ಅರ್ವಾ 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ನಿಯೇಜಿಸಬಹುದು. 

 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಯುನಿಕ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಯುನಿಕ್್ಸ  ಮಾದರಿರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು 

 

ಯುನಿಕ್್ಸ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ ವಿಕಾಸ್ 

               ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಮೂಲತಃ ಅಸ್ಥಾಂಬಿಿ  ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲು ಟ್ ತ್ತ. ಕೆನ್ ಥಾಾಂಪಸ ನ್ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ಲ.ಎಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಬಿ ಯನ್ನು  ಬರೆದರು, ಇದು MULTICS  ಯೇಜನೆಯ 



ಅನ್ನಭ್ವ್ವ್ನ್ನು  ಆಧರಿಸಿತ್ತು . ಬಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಸಿ, ಮತ್ತು  ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅನ್ನು  ಸಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲಾಯಿತ್ತ, ಪರ ರ್ತ 

ಆಧುನಿಕ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಾಂನ್ಲಿ್ಲ  (ಇರ್ತಹಾಸವ್ನ್ನು  ನ್ೇಡಿ) ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೇರಿದ ದೊಡ್  ಸಂಕ್ೇಣಾ 

ಕುಟ್ಪಾಂಬದ ಅಾಂತ್ರ-ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

                 ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಮಾದರಿಯ ಕುಟ್ಪಾಂಬವು ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಗುಾಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಾಗಿದುಾ , ಸಿಸ್ಮ್ ವಿ, ಬಿಎಸ್ಿ , ಮತ್ತು  ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರ ಮುಖ್ ಉಪ-

ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. "ಯುನಿಕ್ಸಸ " ಎಾಂಬ ಹೆಸರು ದಿ ಓಪನ್ ಗೂರ ಪು  ಟ್ಟರ ೇಡ್ರೂ ಕ್ಸಾ ಆಗಿದುಾ , ಅದು ರ್ಯವುದೇ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ಯ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಿದೆ, ಅದು ಅವುಗಳ 

ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. " ಯುನಿಕ್ಸಸ  - ಮಾದರಿಯ" ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 

ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅನ್ನು  ಹೇಲ್ಯವ್ ದೊಡ್  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ UÀಳನ್ನು  ಉಲಿೆೇಖಿಸಲ್ಯ 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

                  ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಮಾದರಿಯ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳನ್ನು  

ನ್ರ್ಡಸುತ್ು ವೆ. ಅವ್ರು ವ್ಯ ವ್ಹಾರದಲಿ್ಲ  ಸವ್ಾಗಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ 

ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾಸೆಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬಳಸುತ್ತು ರೆ. ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಮತ್ತು  ಬಿಎಸ್ಿ  ಮುಾಂತ್ತದ ಉಚಿತ್ 

ಯುನಿಕ್ಸಸ  ರೂಪಾಾಂತ್ರಗಳು ಈ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಜನ್ಪ್ಲರ ಯವಾಗಿವೆ. 

 

                      ನ್ಯಲ್ಯಕ  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಯುನಿಕಸ ು ಾಂತೆ ಓಪನ್ ಗೂರ ಪ್ (ಯುನಿಕ್ಸಸ  

ಟ್ಟರ ೇಡ್ರೂ ಕ್ಸಾ ಹಾಂದಿರುವ್ವ್ರು) ಪರ ಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದಾಾ ರೆ. HP ಯ HP-UX ಮತ್ತು  IBM ನ್ AIX ಗಳು 

ಮೂಲ ಸಿಸ್ ಮ್ ವಿ ಯುನಿಕಸ ು  ವಂಶಸೆರು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟಗ್ರರ AiÀÄAvÁæA±ÀÀUÀ¼À° è£À ಮಾತ್ರ  

ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಯ ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ವಿರುದಿವಾಗಿ, ಸನ್ ಮೈಕೊರ ೇಸಿಸ್ ಮಸ ು  

ಸೇಲಾರಿಸ್ ಯು x86 ಮತ್ತು  ಸಾು ಕ್ಸಾ ಸವ್ಾಗಾಳು ಮತ್ತು  PC ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಅನೇಕ 

ವಿಧದ AiÀÄAvÁæA±ÀÀUÀ¼À° ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಆಪಲು  ಮುಾಂಚಿನ್ (ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅಲಿದ) ಮಾಯ ಕ್ಸ 

ಓಎಸು  ಬದಲ್ಲರ್ಯದ ಆಪಲು  ಮಾಯ ಕ್ಸಓಎಸ್, ನೆಕ್ಸಸ ್  ಎಸ್ಇಪ್ಲ, ಮಾಯ ಕ್ಸ ಮತ್ತು  ಫ್ರ ೇಬಿಎಸ್ಿ ಗಳಿಾಂದ 

ಪರ್ಡದ ಹೈಬಿರ ಡ್ ಕನ್ಾಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಬಿಎಸ್ಿ  ರೂಪಾಾಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 

 

                      POSIX  ¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß  ಸೆಾಪ್ಲಸುವ್ ಮೂಲಕ ಯುನಿಕ್ಸಸ  ¥ÀgÀ À̧àgÀ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÉ 

ಅನ್ನು  ಕೊೇರಿದರು. ರ್ಯವುದೇ ಯುನಿಕ್ಸಸ  ರೂಪಾಾಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲತಃ ರಚಿಸಲು ಟ್ ದಾ ರೂ, 

ರ್ಯವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗೆ POSIX ¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß  ಅನ್ವ ಯಿಸಬಹುದು. 

                    ಬಿಎಸಿಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ ವಂಶಸೆ್ರು ಬಿಎಸ್ಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ ವಂಶಸೆರು ಮುಖ್ಯ  ಲೇಖ್ನ್: 

ಬಕಿ್ಾ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ವಿತ್ರಣೆ ¥Àæ¥ÀAZÁzsÀåAvÀ   ವೆಬೆಾಗಿ ಮೊದಲ ಸವ್ಾರ್ ಬಿಎಸ್ಿ  ಆಧಾರಿತ್ ನೆಕ್ಸಸ ್  

ಎಸ್ಇಪ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ನ್ರ್ಡಯಿತ್ತ. ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಕುಟ್ಪಾಂಬದ ಒಾಂದು ಉಪಗುಾಂಪು ಬಕಿ್ಾ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ವಿತ್ರಣೆ 

ಕುಟ್ಪಾಂಬವಾಗಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಫ್ರ ೇಬಿಎಸ್ಿ , ನೆಟಿ ಎಸ್ಿ , ಮತ್ತು  ಓಪನಿಿ ಎಸ್ಿ  ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ 

ಸಿಸ್ ಮೆಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವೆಬಸ ವ್ಾಗಾಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ, ಆದಾಗೂಯ  ಅವ್ರು ವೈಯಕ್ು ಕ 

ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಓಎಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಬಹುದು. ಅಾಂತ್ಜಾಾಲವು ತ್ನ್ು  ಅಸಿು ತ್ವ ವ್ನ್ನು  ಬಿಎಸ್ಿ ಗೆ 

ನಿೇಡಬೇಕ್ದೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ ಸಂಪಕಾಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ಾಸಲ್ಯ, ಕಳುಹಿಸಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಲ್ಯ 



ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಲಾಗುವ್ ಹಲವು ಪ್ರ ೇರ್ಟೇಕಾಲೆಳು ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ 

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸಿ BSD ಯಲಿ್ಲ  ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಲು ಟ್ ವೆ. ವ್ಲ್್ಾ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕೂಡ್ರ ಬಿಎಸ್ಿ  ಎಾಂಬ 

NeXTSTEP ಆಧಾರಿತ್ ಓಎಸ್ ಅನ್ನು  ನ್ರ್ಡಸುರ್ತು ರುವ್ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 

ಪರ ದಶಿಾಸಲಾಯಿತ್ತ. 1974 ರಲಿ್ಲ , ಕಾಯ ಲ್ಲಫೇನಿಾರ್ಯ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಬಕಿ್ಾ ತ್ನ್ು  ಮೊದಲ 

ಯುನಿಕ್ಸಸ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆಾಪ್ಲಸಿತ್ತ. ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿ್ಲ , ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಸೈನ್ಸ  ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲನ್ 

ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಪಠ್ಯ  ಸಂಪಾದಕರು ಮುಾಂತ್ತದ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  ಸುಲಭ್ಗಳಿಸಲ್ಯ 

ಹಸ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅನ್ನು  1978 ರಲಿ್ಲ  ಬಕಿ್ಾ ಹಸ VAX 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳನ್ನು  ಪರ್ಡದಾಗ, ಯುನಿಕಸ ು  ಪದವಿಪ್ಯವ್ಾ ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ 

ಯಂತ್ರ ಗಳು ಸಾಧಯ ತೆಗಳ ಲಾಭ್ವ್ನ್ನು  ಪರ್ಡಯಲ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾಟ್ಟೂ ಾಾಂಟ್ ಆಫ್ಟ 

ಡಿಫ್ಟನ್ಸ ು  ಡಿಫ್ಟನ್ಸ  ಅಡ್ರವ ನ್ಸ ್  ರಿಸರ್ಚಾ ಪಾರ ಜೆಕ್್ಸ ಸ  ಏಜೆನಿಸ  ಆಸಕ್ು ಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡಿತ್ತ, ಮತ್ತು  

ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಿೇಡಲ್ಯ ನಿಧಾರಿಸಿತ್ತ. ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾಾರಿ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಗಮನ್ವ್ನ್ನು  ಸ್ಥಳೆಯುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  AT & T ವಿತ್ರಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ್ ಒಾಂದು ಬದಲ್ಯ ಬಕಿ್ಾನ್ 

ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಆವೃರ್ತು ಯನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಯ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದವು. 1985 ರಲಿ್ಲ  ಆಪಲ್ ಇಾಂಕ್ಸ ಅನ್ನು  ಬಿಟ್  

ನಂತ್ರ, ಸ್ಿ ೇವ್ ಜಾಬ್ಸ , NeXT ಇಾಂಕ್ಸ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಬಿಎಸ್ಿ  ಮಾಪಾಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಉನ್ು ತ್-ಮಟ್ ದ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳನ್ನು  ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ತು ದಾ  ಕಂಪ್ಲನಿರ್ಯಗಿ ರೂಪುಗಾಂಡಿತ್ತ. ಈ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದನ್ನು  ವ್ಲ್್ಾ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ರಚಿಸಲ್ಯ ಮೊದಲ ವೆಬಸ ವ್ಾರ್ ಆಗಿ ಟಮ್ ಬನ್ಾಸ್ಾ-ಲ್ಲೇ ಬಳಸಿದ 

ಮಾಯ ಕೇಸ್ 

                     ಮಾಯ ಕೊೇಸ್ (ಹಿಾಂದೆ "ಮಾಯ ಕ್ಸ ಒಎಸ್ ಎಕ್ಸಸ " ಮತ್ತು  ನಂತ್ರ "ಒಎಸ್ ಎಕ್ಸಸ ") ಎಾಂಬುದು 

ಓಪನ್ ಕೊೇರ್ ಗ್ರ ಫ್ಕಲ್ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮೆಳ ಒಾಂದು ಮಾಗಾವಾಗಿದುಾ , ಇದು ಆಪಲ್ 

ಇಾಂಕ್ು ಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಟ್ ದೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟ್ ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಇರ್ತು ೇಚಿನ್ವುಗಳು ಪರ ಸುು ತ್ ಮಾಯ ಕ್ಾಂತೇಷ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳ ಎಲಿಾ  ಸಾಗಣೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಲೇಡ್ 

ಆಗುತ್ು ವೆ. 1984 ರಿಾಂದಲೂ ಆಪಲು  ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದಾ  

ಮೂಲ ಕಿಾಸಿಕ್ಸ ಮಾಯ ಕ್ಸ ಓಎಸೆ್ಥ  ಮಾಯ ಕೊೇಸ್ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿರ್ಯಗಿತ್ತು . ಅದರ ಪ್ಯವ್ಾವ್ರ್ತಾಗಿಾಂತ್ 

ಭಿನ್ು ವಾಗಿ, ಮಾಯ ಕ್ಸಓಒಎಸ್ 1980 ರ ದಶಕದ ದಿವ ರ್ತೇರ್ಯಧಾದವ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು  ನೆಕಸ ್ ು ಲಿ್ಲ  

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಾಸಿದ ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ . ಆಪಲ್ 

ಕಂಪನಿಯನ್ನು  1997 ರ ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಖ್ರಿೇದಿಸಿತ್ತ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅನ್ನು  1999 ರಲಿ್ಲ  

ಮಾಯ ಕ್ಸ ಒಎಸ್ ಎಕ್ಸಸ  ಸವ್ಾರ್ 1.0 ಎಾಂದು ಬಿಡುಗರ್ಡ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, ಮಾರ್ಚಾ 2001 ರಲಿ್ಲ  ಕಿೆ ೈಾಂಟ್ 

ಆವೃರ್ತು  (ಮಾಯ ಕ್ಸ ಒಎಸ್ ಎಕ್ಸಸ  ವಿ 10.0 "ಚಿೇಟ್ಟ") ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗರ್ಡರ್ಯಯಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ, 

ಮಾಯ ಕ್ಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ AiÀÄ ಆರು ವಿಶಿರ್್ ವಾದ "ಕಿೆ ೈಾಂಟ್" ಮತ್ತು  "ಸವ್ಾರ್" ಆವೃರ್ತು ಗಳು 

ಬಿಡುಗರ್ಡಗಾಂಡವು, ಇಬಿರೂ ಒಎಸ್ ಎಕ್ಸಸ  10.7 "ಲಯನ್" ನ್ಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೇನ್ಗಳುು ವ್ವ್ರೆಗೆ. 

 

                     ಮಾಯ ಕೊೇಸು ಾಂದಿಗೆ ವಿಲ್ಲೇನ್ಗಳುು ವ್ ಮೊದಲ್ಯ, ಸವ್ಾರ್ ಆವೃರ್ತು  - ಮಾಯ ಕ್ಸಓಎಸ್ 

ಸವ್ಾರ್ - ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲು ೇಯವಾಗಿ ಅದರ ರ್ಡಸಾಕ ್ ಪ್ ಕ್ಲಾಂಟಗೆಾ ಹೇಲ್ಯತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಆಪಲು  

ಮಾಯ ಕ್ಾಂತೇಷ್ ಸವ್ಾರ್ ಹಾರ್ಡವ ೇಾನ್ಾಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನ್ರ್ಡಯಿತ್ತ. ಮಾಯ ಕ್ಸಓಎಸ್ ಸವ್ಾನ್ಾಲಿ್ಲ  

ವ್ಕ್ಸಾ ಗೂರ ಪ್ ಮಾಯ ನೇಜೊ ಾಂಟ್ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ತಂತ್ತರ ಾಂಶ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅವುಗಳು ಮೇಲ್ 

ನೆಟವ ಕ್ಸಾ ವ್ಗ್ಾವ್ಣೆ ಏಜೆಾಂಟ್, ಸಾಾಂಬಾ ಸವ್ಾರ್, ಎಲ್್ಲ ಎಪ್ಲ ಸವ್ಾರ್, ಡಮೇನ್ ಹೆಸರು ಸವ್ಾರ್, 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಕ್ೇ ನೆಟವ ಕ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನು  



ಒದಗಿಸುತ್ು ವೆ. ಮಾಯ ಕ್ಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  10.7 ಲಯನ್ು ಾಂದಿಗೆ, ಮಾಯ ಕ್ಸ OS X ಸವ್ಾನ್ಾ 

ಎಲಿ  ಸವ್ಾರ್ ಅಾಂಶಗಳು ಕಿೆ ೈಾಂಟ್ ಆವೃರ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಸಂಯೇಜಿಸಲು ಟ್ ದೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ನ್ು ವ್ನ್ನು  "OS 

X" (ಹೆಸರನ್ನು  "ಮಾಯ ಕ್ಸ" ಅನ್ನು  ಬಿಡುವುದು) ಎಾಂದು ಮರು-ಬಾರ ಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸವ್ಾರ್ 

ಪರಿಕರಗಳನ್ನು  ಇದಿೇಗ ಅಜಿಾರ್ಯಗಿ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಲಿನಕ್್ಸ  

ಉಬಿಂಟು, ಡೆಸ್ಕ್ಟ ಟ ಪ್ ಲಿನಕ್್ಸ  ವಿತರಣೆ 

                   ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಕನ್ಾಲ್ 1991 ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಲನ್ಸ್ ರ್ಟವಾಾಲ್್ಸ  ಯೇಜನೆಯಾಂದನ್ನು  

ಹುಟ್್ಪಹಾಕ್ತ್ತ, ಫ್ನಿೆಾಂಡು ಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ವಿದಾಯ ಥಿಾರ್ಯಗಿತ್ತು . ಅವ್ರು ತ್ಮೂ  

ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಗಣಕಯಂತ್ರ  ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮಗಾಳಿಗೆ ಸುದಿಾ ಗೇಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ೇಸ್್  ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಯಣಾ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ರ್ಯತ್ೂ ಕ ಕನ್ಾಲ್ ಅನ್ನು  ರಚಿಸುವ್ಲಿ್ಲ  

ಯಶಸಿವ ರ್ಯದ ಸವ ಯಂಸೇವ್ಕರ ಬ್ಲಾಂಬಲ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯವ್ನ್ನು  ಪರ್ಡದರು. 

 

                    ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಮಾದರಿರ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ, ಆದರೆ ರ್ಯವುದೇ ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಕೊೇಡ್ ಇಲಿದೆ 

ಬಿಎಸ್ಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ ರೂಪಾಾಂತ್ರಗಳಲಿದೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಕು  ಪರವಾನ್ಗಿ 

ಮಾದರಿಯ ಕಾರಣ, ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಕನ್ಾಲ್ ಸಂಕೇತ್ವು ಅಧಯ ಯನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಪಾಾಡುಗ್ಗಿ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ, 

ಇದು ಸೂಪಕಾಾಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಿಾಂದ ಸಾೂ ಟ್ಾ-ಕೈಗಡಿರ್ಯರಗಳ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಗಳ ವಾಯ ಪಕ ಶ್ರ ೇಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. ಆದಾಗೂಯ , ಎಲಿಾ  "ರ್ಡಸಾಕ ್ ಪ್" (ಅರ್ವಾ ಲಾಯ ಪ್ಾಪ್) PC ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇವ್ಲ 

1.82% ರಷ್್ಟ  ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಅನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆಾಂದು ಅಾಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ,  ಇದನ್ನು  ಸವ್ಾಗಾಳಲಿ್ಲ   

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಲ್ ಫೇನೆ್ಳಂತ್ಹ ಅಾಂತ್ಗಾತ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅನ್ನು  ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೊಾಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಅಗರ  385 ಅನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸೂಪಕಾಾಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲು ಟ್ ದೆ.  ಅದೇ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕವು ಗಿರ ೇನ್500 (ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ು  ಕರ ಮದಲಿ್ಲ ) ನ್ಲಿ್ಲವೆ, ಮತ್ತು  ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  10 ನೇ ಸೆಾನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  

ಅನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಾೂ ರ್್ಟ ೇಾನೆ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಾೂಟ್ಟವ ಾಚೆಳಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸಣಣ  ಶಕ್ು -ಸಮರ್ಾ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಕನ್ಾಲ್ ಅನ್ನು  ಕೆಲವು ಜನ್ಪ್ಲರ ಯ ವಿತ್ರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಅಾಂದರೆ ರೆಡ್ ಹಾಯ ಟ್, ರ್ಡಬಿಯನ್, ಉಬುಾಂಟ್ಪ, ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಮಿಾಂಟ್ ಮತ್ತು  ಗೂಗಲು  

ಆಾಂಡ್ರರ ಯ್್ಡ , ಕೊರ ೇಮ್ ಓಎಸ್ ಮತ್ತು  ಕೊರ ೇಮಿಯಮ್ ಒಎಸ್. 

ಮೈಕರ ೇಸ್ಕ್ಫ್ಟಟ  ವಿಿಂಡೇಸ್ 

                   ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ವಿಾಂಡೇಸ್ ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ಕಾಪ್ೇಾರೇಶನ್ ವಿನ್ಯಯ ಸಗಳಿಸಿದ 

ಸಾವ ಮಯ ದ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮೆಳ ಕುಟ್ಪಾಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಪಾರ ರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಾಂಟ್ಟಲ್ 

ವಾಸುು ಶಿಲು ದ ಆಧಾರಿತ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಿಗೆ ಗುರಿರ್ಯಗುತ್ು ದೆ, ವೆಬ್ ಸಂಪಕ್ಾತ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  

ಒಟ್್ಪ  ಬಳಕೆಯ ಶೇ .88.9 ರಷ್್ಟ  ಅಾಂದಾಜು ಇದೆ. ಇರ್ತು ೇಚಿನ್ ಆವೃರ್ತು ಯು ವಿಾಂಡೇಸ್ 10 ಆಗಿದೆ. 

 

2011 ರಲಿ್ಲ , ವಿಾಂಡೇಸ್ 7 ಯು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ಆವೃರ್ತು ರ್ಯಗಿ ವಿಾಂಡೇಸ್ XP ಯನ್ನು  

ಮಿೇರಿಸಿತ್ತ.  



 

                   ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ವಿಾಂಡೇಸ್ ಅನ್ನು  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1985 ರಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗರ್ಡ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, ಎಾಂಎಸ್-ಡ್ರಸು  ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪರಿಸರವು ಚಾಲನೆಯಲಿ್ಲದೆ, 

ಅದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಇಾಂಟ್ಟಲ್ ಆಕ್ಾಟ್ಟಕಚ ರ್ ಪಸಾನ್ಲ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಾಣಿತ್ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥರ್ಯಗಿತ್ತು . 1995 ರಲಿ್ಲ , ವಿಾಂಡೇಸ್ 95 ಬಿಡುಗರ್ಡರ್ಯಯಿತ್ತ, ಇದು 

ಕೇವ್ಲ ಎಾಂಎಸ್-ಡ್ರಸ್ ಅನ್ನು  ಬೂಟ್ ಸ್ಾ ಾಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿತ್ತ. ಹಿಮುೂ ಖ್ ಹಾಂದಾಣಿಕೆಗ್ಗಿ, Win9x 

ರಿಯಲ್-ಮೊೇಡ್ ಎಾಂಎಸ್-ಡ್ರಸ್  ಮತ್ತು  16-ಬಿಟ್ ವಿಾಂಡೇಸ್ 3.x  ಚಾಲಕಗಳನ್ನು  ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. 2000 ರಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗರ್ಡರ್ಯದ ವಿಾಂಡೇಸ್ ME, Win9x ಕುಟ್ಪಾಂಬದಲಿ್ಲ  ಕೊನೆಯ 

ಆವೃರ್ತು ರ್ಯಗಿತ್ತು . ನಂತ್ರದ ಆವೃರ್ತು ಗಳು ಎಲಿಾ  ವಿಾಂಡೇಸ್ ಎನ್ಿ  ಕನ್ಾಲ್ ಆಧರಿಸಿವೆ. IA-32, x86-

64 ಮತ್ತು  32-ಬಿಟ್ ARM ಮೈಕೊರ ಪ್ರ ಸ್ಥಸಗಾಳಲಿ್ಲ  ವಿಾಂಡೇಸು  ಪರ ಸುು ತ್ ಕಿೆ ೈಾಂಟ್ ಆವೃರ್ತು ಗಳು 

ಚಾಲನೆರ್ಯಗುತ್ು ವೆ.  ಇದಲಿದೆ ಇಟ್ಟನಿಯಮ್ ಹಳೆಯ ಸವ್ಾರ್ ಆವೃರ್ತು  ವಿಾಂಡೇಸ್ ಸವ್ಾರ್ 2008 

ಆರ್ 2 ನ್ಲಿ್ಲ  ಇನ್ಮು  ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲತ್ವಾಗಿದೆ. ಹಿಾಂದೆ, ವಿಾಂಡೇಸ್ ಎನ್ಿ  ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರಿ ಆಕ್ಾಟ್ಟಕಚ ಗಾಳನ್ನು  

ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸಿತ್ತ. 

 

                  ವಿಾಂಡೇಸು  ಸವ್ಾರ್ ಆವೃರ್ತು ಗಳು ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಡುತ್ು ವೆ. ಇರ್ತು ೇಚಿನ್ 

ವ್ರ್ಾಗಳಲಿ್ಲ , ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ  ಸವ್ಾರ್ ಅನ್ನು  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಆಗಿ ಬಳಸಲ್ಯ 

ಪ್ರ ೇತ್ತಸ ಹಿಸುವ್ ಪರ ಯತ್ು ದಲಿ್ಲ  ಗಮನ್ಯಹಾ ಬಂಡವಾಳವ್ನ್ನು  ಖ್ಚ್ಚಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , 

ವಿಾಂಡೇಸ್ ಸವ್ಾಗಾಳು ಸವ್ಾರ್ ಮಾರುಕಟ್್ಟಯ ಪಾಲ್ಯಗ್ಗಿ ಲ್ಲನ್ಕ್ಸಸ  ಮತ್ತು  ಬಿಎಸ್ಿ ಗಳ ವಿರುದಿ  

ಪೈಪ್ೇಟ ನ್ರ್ಡಸುವಂತ್ಹ ಸವ್ಾಗಾಳಲಿ್ಲ  ಸವ್ಾಗಾಳ ಬಳಕೆಯು ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಲಿ .  

 

                  ReactOS ಎಾಂಬುದು ವಿಾಂಡೇಸ್-ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಆಗಿದುಾ , ಇದು 

ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ಟ ು  ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸದೆ ವಿಾಂಡೇಸ್ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇತರೆ 

ಅವ್ರ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ವ ದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು 

ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಇಲಿ , ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮಿಗ್ಸ್; ಐಬಿಎಾಂ ಮತ್ತು  ಮೈಕೊರ ೇಸಾಫ್್ ು ಾಂದ ಓಎಸ್ / 2; 

ಆಪಲು  ಮಾಯ ಕೊೇಸೆ್ಥ  ಯುನಿಕ್ಸಸ  ಅಲಿದ ಪ್ಯವ್ಾಗ್ಮಿ ಕಿಾಸಿಕ್ಸ ಮಾಯ ಕ್ಸ ಒಎಸ್; BeOS; ಎಕ್ಸ ್ ಎಸ್ -

300; ಆಐಾಎಸಿಸ  ಓಎಸ್; ಮಾಫಾಸ್; ಹೈಕು; ಬರೇಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರ ೇಮಿಾಂಟ್. ಕೆಲವು ಇನ್ಮು  

ಸೆಾಪ್ಲತ್ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ತಸ ಹಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶೇರ್ 

ಅನ್ವ ಯಗಳಿಗೆ ಅಲು ಸಂಖಾಯ ತ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಾಂದೆ ಡಿಇಸಿನಿಾಂದ ಓಪನ್ 

ವಿಎಾಂಎಸ್, ಇನ್ಮು  ಹೆವಿೆಟ್-ಪಾಯ ಕಡಿು ಾಾಂದ ಸಕ್ರ ಯ ಬ್ಲಳವ್ಣಿಗೆಯ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಇನ್ಮು  ಇತ್ರ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಬಹುತೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ 

ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಅರ್ವಾ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಾಂ ಪರಿಕಲು ನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಶೇಧನೆ ಮಾಡಲ್ಯ 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಒಾಂದು ವಿಶಿರ್್  

ಉದಾಹರಣೆಯೆಾಂದರೆ MINIX, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಾಂಗುಯ ಲಾರಿಟಯನ್ನು  ಸಂಶೇಧನೆಗೆ 

ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇನ್ು ಾಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಾಂದರೆ, ಎಬಿತ್ ಜ್ಯಯ ರಿರ್ಚ ನ್ಲಿ್ಲ  

ನಿಕಿಾಸ್ ವಾರ್ಥಾ, ಜುಗ್ಾ ಗಟ್ಟಕ ು ರ್್ಚ  ಮತ್ತು  1980 ರ ದಶಕದ ಹಿಾಂದಿನ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಸಿಸ್ ಮ್ಸ  ಸಂಸೆ್ಥ  



ವಿದಾಯ ಥಿಾಗಳ ಗುಾಂಪು ಒಬ್ಲರಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ . ಇದನ್ನು  ಸಂಶೇಧನೆ, ಬೇಧನೆ, ಮತ್ತು  ವಿತ್ಾ 

ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ  ದೈನಂದಿನ್ ಕೆಲಸಕಾಕ ಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುರ್ತು ತ್ತು . 

 

               ಇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಮಹತ್ವ ದ ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಪಾಲನ್ನು  ಗೆಲಿಲ್ಯ 

ವಿಫ್ಟಲವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೇರಿದ 

ನ್ಯವಿೇನ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಬ್ಲಲ್ ಲಾಯ ಬಸ ು  ಯೇಜನೆ 9 ಅಲಿ . 

ಘಟಕಗಳು 

                 ಒಾಂದು ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ ವಿಭಿನ್ು  ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಒಟ್್ಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ 

ಸಿಸ್ ಮು  ಎಲಿಾ  ಘಟಕಗಳು ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲವೆ. ಎಲಿಾ  ಬಳಕೆದಾರ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇಗಾಳು ರ್ಯವುದೇ 

ಯಂತ್ತರ ಾಂಶವ್ನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಯ, ಒಾಂದು ಮೌಸ್ ಅರ್ವಾ ಕ್ೇಬೇಡ್ಾ ಅರ್ವಾ ಇಾಂಟನೆಾಟ್ 

ಅಾಂಶದಂತೆ ಸಂಕ್ೇಣಾವಾಗಿದಾ ರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಹೇಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಕನಾಲ್ 

               ಒಾಂದು ಕನ್ಾಲ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ ಯಂತ್ತರ ಾಂಶಕೆಕ  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ಅನ್ನು  

ಸಂಪಕ್ಾಸುತ್ು ದೆ. 

ಫ್ಟಮೆವ ೇಾರ್ ಮತ್ತು  ಸಾಧನ್ ರ್ಡರ ೈವ್ಗಾಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ, ಕನ್ಾಲ್ ಎಲಿಾ  ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಯಂತ್ರ ಗಳು 

ಸಾಧನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಮಟ್ ದ ನಿಯಂತ್ರ ಣವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ರಾಮು ಲಿ್ಲನ್ 

ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂಗಳಿಗ್ಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನು  ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ, ಇದು ರ್ಯವ್ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮೆಳು ರ್ಯವ್ 

ಯಂತ್ರ ಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಿಗೆ ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನು  ಪರ್ಡಯುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನಿಣಾಯಿಸುತ್ು ದೆ, ಇದು 

ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಸೂಕು  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗ್ಗಿ ¹¦AiÀÄÄ ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿಸುತ್ು ದೆ ಅರ್ವಾ ಮರುಹಾಂದಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ದಿೇರ್ಘಾವ್ಧಿಯ ಅಸೆಿ ರ ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆ 

ಡೇಟ್ಟವ್ನ್ನು  ಆಯೇಜಿಸುತ್ು ದೆ ಡಿಸಕ ೆ ಳು, ಟೇಪೆಳು, ಫಿ್ಲಶ್ ಮೆಮೊರಿ, ಮುಾಂತ್ತದ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಫೈಲ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಕಾರ್ಾಕರ ಮ ಕಾರ್ಯಗತ 

 

                ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂ ಮತ್ತು  ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಯಂತ್ರ ಗಳು 

ನ್ಡುವೆ ಸಂಪಕಾವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ, ಹಿೇಗ್ಗಿ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮ್ ಮಾಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುವುದರಿಾಂದ ಮಾತ್ರ  ಯಂತ್ತರ ಾಂಶದೊಾಂದಿಗೆ ಸಂವ್ಹನ್ ನ್ರ್ಡಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಕೂಡ್ರ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನೆ್ಳ ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸುವ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಕನ್ಾಲ್ ಮೆಮೊರಿಯ 

ಜಾಗವ್ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ನಿಯೇಜಿಸುತ್ು ದೆ, ಬಹು-ಕಾಯಾಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ಸೆಾಪ್ಲಸುತ್ು ದೆ, ಮೆಮೊರಿಗೆ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಾಂ ಬೈನ್ರಿ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು  ಲೇಡ್ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮು  ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ್ 

ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಪರ ಕ್ರ ಯೆಯನ್ನು  ಕಾಯಾಗತ್ಗಳಿಸುತ್ು ದೆ ನಂತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರಾಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಯಂತ್ತರ ಾಂಶ ಸಾಧನ್ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂವ್ಹನ್ ನ್ರ್ಡಸುತ್ು ದೆ. 



 

ಅಡಚಣೆಗಳು 

                   ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಇಾಂಟರೆಪ್ ೆ ಳು ಕೇಾಂದರ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಅದರ ಪರಿಸರದೊಾಂದಿಗೆ ಸಂವ್ಹನ್ ನ್ರ್ಡಸಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಪರ ರ್ತಕ್ರ ಯಿಸಲ್ಯ 

ದಕ್ಷ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಪರ್ಯಾಯ - ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಕ್ರ ಯೆಯನ್ನು  

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ ಘಟನೆಗಳ (ಮತ್ದಾನ್) ವಿವಿಧ ಇನ್ನು ಟೆಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು  "ವಿೇಕ್ಷ ಸಲ್ಯ" 

ಹಾಂದಿರುವಂತ್ಹ - ಚಿಕಕ ದಾದ ರಾಶಿಯನ್ನು  (50 ಅರ್ವಾ 60 ಬೈಟೆಳು) ಹಾಂದಿರುವ್ ಹಳೆಯ 

ಸಿಸ್ ಮೆಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ ಆದರೆ ದೊಡ್  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಇಾಂಟರಪ್್ -ಆಧಾರಿತ್ ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮಿಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ಆಧುನಿಕ ಸಿಪ್ಲಯುಗಳು 

ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸುತ್ು ವೆ. ಇಾಂಟರಪ್ ೆ ಳು ಸೆ ಳಿೇಯ ರಿಜಿಸ್ ರ್ ಸಂದಭ್ಾಗಳನ್ನು  

ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪರ ರ್ತಕ್ರ ಯೆರ್ಯಗಿ ನಿದಿಾರ್್  

ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು  ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ್ ಮೂಲಕ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಸಹ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳು ಯಂತ್ರ ಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಬಲ ನಿೇಡುತ್ು ವೆ, ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೇಗ್ರ ಮರ್ ಆ 

ಘಟನೆಯು ನ್ರ್ಡಯುವ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು  ಸೂಚಿಸಲ್ಯ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. 

 

ನೆಟವ ರ್ಾಿಂಗ್ 

          ಪರ ಸುು ತ್ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ವಿವಿಧ ನೆಟವ ಕ್ಾಾಂಗ್ ಪ್ರ ೇರ್ಟೇಕಾಲೆಳು, 

ಯಂತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನೆ್ಳನ್ನು  ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸುತ್ು ವೆ. ವೈರ್ ಅರ್ವಾ 

ವೈಲೆಾಸ್ ಸಂಪಕಾಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಕಂಪ್ಯಯ ಟಾಂಗ್, ಫೈಲೆಳು, ಪ್ಲರ ಾಂಟಗಾಳು, ಮತ್ತು  

ಸಾಕ ಯ ನ್ಗಾಳಂತ್ಹ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲ್ಯ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳು ಭಿನ್ು ವಾದ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ನ್ರ್ಡಸುವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ನೆಟವ ಕು ಾಲಿ್ಲ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು 

ಇದರರ್ಾ. ಸೆ ಳಿೇಯ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗೆಾ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಾಸಿದರೆ, ಅದೇ 

ಕಾಯಾಗಳನ್ನು  ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸಲ್ಯ ದೂರಸೆ  ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಪರ ವೇಶಿಸಲ್ಯ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗಾಳು ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲು ಸುತ್ು ವೆ. ಇದು ಸರಳ ಸಂವ್ಹನ್ದಿಾಂದ 

ಎಲಿವ್ನ್ಮು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ, ನೆಟವ ಕ್ಸಾ ಫೈಲ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬಳಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಇನ್ು ಬಿ  

ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ ಗ್ರ ಫ್ಕ್ಸಸ  ಅರ್ವಾ ಧವ ನಿ ಯಂತ್ತರ ಾಂಶವ್ನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದು. ಕೆಲವು ನೆಟವ ಕ್ಸಾ 

ಸೇವೆಗಳು ಕಂಪ್ಯಯ ಟನ್ಾ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಪಾರದಶಾಕವಾಗಿ ಪರ ವೇಶಿಸಲ್ಯ ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ SSH ನಂತ್ಹ ನೆಟವ ಕ್ಸಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಕೆದಾರರ ಕಮಾಾಂಡ್ 

ಲೈನ್ ಇಾಂಟರ್ಫಾಸೆ್ಥ  ನೇರ ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನು  ಅನ್ನಮರ್ತಸುತ್ು ದೆ. 

 

ಭದರ ತೆ 

            ಸುರಕ್ಷ ತ್ವಾದ ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಅನೇಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ಗಳನ್ನು  ಸರಿರ್ಯಗಿ ಕಾಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ು ದೆ 

ಎಾಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಹಲವಾರು 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಿಗೆ ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ, ಇದು ಸಿಸ್ ಮು ಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇಗೆಾ 

ಲಭ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಕನ್ಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೆಟವ ಕೆಾಳಂತ್ಹ ಬಾಹಯ  ಸಾಧನ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ. 

 



               ಕಾಯಾವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳಿಸಲ್ಯ ಅನ್ನಮರ್ತಸಬೇಕಾದ ವಿನಂರ್ತಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವ್ನ್ನು  ಸಮರ್ಾವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇತ್ರವುಗಳನ್ನು  ಪರ ಕ್ರ ಯೆಗಳಿಸಬಾರದು. 

ಕೆಲವು ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಸರಳವಾಗಿ "ಸವ್ಲತ್ತು " ಮತ್ತು  "ಸವ್ಲತ್ತು ಗಳಿಲಿದ" ನ್ಡುವಿನ್ ವ್ಯ ತ್ತಯ ಸವ್ನ್ನು  

ಗುರುರ್ತಸಬಹುದು ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರಿನಂತ್ಹ ವಿನಂರ್ತಯ ಗುರುರ್ತನ್ ಒಾಂದು 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಇರುತ್ು ದೆ. ಗುರುತ್ನ್ನು  ಸೆಾಪ್ಲಸಲ್ಯ ದೃಢೇಕರಣದ ಪರ ಕ್ರ ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 

ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು ಉಲಿೆೇಖಿಸಲು ಡಬೇಕು, ಮತ್ತು  ಪರ ರ್ತ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ಪಾಸವ ಡ್ಾ 

ಹಾಂದಿರಬಹುದು. ಆಯಸಾಕ ಾಂರ್ತೇಯ ಕಾಡೆಾಳು ಅರ್ವಾ ಬಯೇಮೆಟರ ಕ್ಸ ದತ್ತು ಾಂಶಗಳಂತ್ಹ 

ದೃಢೇಕರಣದ ಇತ್ರ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭ್ಾಗಳಲಿ್ಲ , ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ 

ನೆಟವ ಕ್ು ಾಾಂದ ಸಂಪಕಾಗಳು, ಎಲಿ  ದೃಢೇಕರಣದೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದು 

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಟವ ಕ್ಸಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಫೈಲೆಳನ್ನು  ಓದುವುದು). ವಿನಂರ್ತಯನ್ನು  

ಗುರುರ್ತಸುವ್ ಪರಿಕಲು ನೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರ; ಒಮೊ  ಸಿಸ್ ಮೆೆ  ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ 

ವಿನಂರ್ತಯಿಾಂದ ಪರ ವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ನಿದಿಾರ್್  ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ವಿನಂರ್ತದಾರರ 

ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಯಾಂದಿಗೆ ಅರ್ವಾ ವಿನಂರ್ತಯನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ್ ವಿವಿಧ ಕಾನ್ಿ ಗರ್ ಮಾಡಿದ 

ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ು ವೆ. 

 

ಬಳಕೆದಾರgÀ ಇಿಂಟರ್ಫಾಸ್ 

                 ವ್ಯ ಕ್ು ಯಿಾಂದ ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇಕಾದ ಪರ ರ್ತ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗೆಾ ಬಳಕೆದಾರ ಇಾಂಟರ್ಫಾಸ್ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪಕಾಸಾಧನ್ವ್ನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಒಾಂದು ಶ್ಲ್ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ್ ಪರಸು ರ ಬ್ಲಾಂಬಲವ್ನ್ನು  ನಿೇಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು 

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಇಾಂಟರ್ಫಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ ರಿ ರಚನೆಯನ್ನು  ವಿೇಕ್ಷ ಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಕ್ೇಬೇಡ್ಾ, ಮೌಸ್ ಅರ್ವಾ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಾ ರಿೇಡನ್ಾಾಂತ್ಹ ಇನ್ನು ಟ್ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಸಾಧನ್ಗಳಿಾಂದ 

ಡೇಟ್ಟವ್ನ್ನು  ಪರ್ಡದುಕೊಳುು ವ್ ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಾಂನಿಾಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ವಿನಂರ್ತಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಔಟ್ಪು ಟ್ ಹಾರ್ಡವ ೇಾನ್ಾಲಿ್ಲ  ಅಪೇಕ್ಷ ಸುತ್ು ದೆ, ಸೆಿ ರ್ತ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ದಶಿಾಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ವಿನಂರ್ತಸುತ್ು ದೆ ವಿೇಡಿಯ ಮಾನಿಟರ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ಲರ ಾಂಟನ್ಾಾಂತ್ಹ ಸಾಧನ್ಗಳು. 

ಬಳಕೆದಾರ ಇಾಂಟರ್ಫಾಸು  ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸವ ರೂಪಗಳು ಐರ್ತಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಮಾಾಂಡ್-ಲೈನ್ 

ಇಾಂಟರ್ಫಾಸ್ ಆಗಿವೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಗಣಕಯಂತ್ರ  ಆಜೆಾ ಗಳನ್ನು  ಲೈನ್-ಬೈ-ಲೈನ್ ಮತ್ತು  ಟೈಪ್-ಬೈ-ಲೈನ್ 

ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಫ್ಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಾಂಟರ್ಫಾಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ದೃಶಯ  ದೃಶಯ  (ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ WIMP) ಇರುತ್ು ದೆ. 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪೇಟಾಬಿಲಿಟ ವೈವಿಧಯ ತೆ 

                   ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ಅನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಒಾಂದು ನಿದಿಾರ್್  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ನಿದಿಾರ್್  ಯಂತ್ತರ ಾಂಶದ ಬಳಕೆಗ್ಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಉಲಿೆೇಖ್ದ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಮತು ಾಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನ್ಲಿ್ಲ  ರನ್ ಮಾಡಲ್ಯ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  

ಪ್ೇಟ್ಾ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನಿು ಾಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ ಕಾಯಾವ್ನ್ನು  ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  (ಹೆಸರುಗಳು) ಕಾಯಾಗಳ, ವಾದಗಳ ಅರ್ಾ, ಇತ್ತಯ ದಿ) ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕಾದ 

ಅಗತ್ಯ ತೆ, ಬದಲಾವ್ಣೆ, ಅರ್ವಾ ನಿವ್ಾಹಣೆ. 

 

                ಅಸ್ಥಾಂಬಿಿ  ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಯುನಿಕ್ಸಸ , ಇದು ತ್ನ್ು  

ಸೆ ಳಿೇಯ ಪ್ಲಡಿಪ್ಲ -11 ನಿಾಂದ ವಿಭಿನ್ು ವಾದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಒಯಯ ಬಲಿದು.  



 

                ಆಪರೇಟಾಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮೆಳ ವೈವಿಧಯ ತೆಯನ್ನು  ಬ್ಲಾಂಬಲ್ಲಸುವ್ಲಿ್ಲ  ಈ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು  ಜಾವಾ 

ಅರ್ವಾ ಕೂಯ ಟ ಸಾಫ್್ಟ ವ ೇರ್ ತಂತ್ತರ ಾಂಶಗಳ ವಿರುದಿ  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನೆ್ಳನ್ನು  ಬರೆಯುವುದರಿಾಂದ 

ತ್ಪ್ಲು ಸಬಹುದು. ಈ ಅಮೂತ್ಾತೆಗಳು ನಿದಿಾರ್್  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಗರ ಾಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಾಂತ್ರದ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು  ಈಗ್ಗಲೇ ಪರ್ಡದಿವೆ. 

 

                ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಮಾರಾಟಗ್ರರಿಗೆ 

ಮತು ಾಂದು ವಿಧಾನ್ವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, POSIX ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಅಮೂತ್ಾ 

ಪದರಗಳು ಪ್ೇಟ್ಾ ಮಾಡುವ್ ವೆಚಚ ವ್ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

 


