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Operating Systems
An Operating System (OS) is an interface between computer user and computer hardware. An operating system is a
software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management,
handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers.
මෙමශයුම් ඳද්ධතියක් යනු ඳරිඝනක ඳරිශීකයළ වශ ඳරිඝනක දෘඩළාංග අතර අතරෙෆදියළ මශලත් අතුරු මුහුණත මේ. මෙමශයුම්
ඳද්ධති ෙෘදුකළාංග ල ආකළරයක් ලන අතර එෙඟින් මගොනු කෂෙනළකරණය, ෙතක කෂෙනළකරණය, වෆකසුම් කෂෙනළකරණය
ලෆනි ක්රියළලන්න් මෙන්ෙ ආදළන රතිදළන ශෆිරරීමෙ වශ ිවිවධ පඳළාංග ඳළනය ිරීමෙද ිරදුකරනු යි.
අර්ථ දෆක්ීමෙ - An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware
and controls the execution of all kinds of programs. මෙමශයුම් ඳද්ධතියක් යනු ලෆඩවටශනක් ලන අතර එෙඟින් ඳරිඝනක
ඳරිශීකයළ වශ ඳරිඝනක දෘඩළාංග අතර අතරෙෆදිමයක් මව කටයුතු කරමින් ිරයලුෙ ලර්ගමේ ලෆඩවටශන්ද ඳළනය කරනු
යි.

ඳරිඝනක ෙෘදුකළාංග ඉශත වටශමන් ඳරිදි කළණ්ඩ මදකකට ලර්ග ක ශෆිරය.
Computer software is a set of instructions and associated documentation that tells a computer what to do or how to
perform a task. ඳරිඝනක ෙෘදුකළාංගයක් යනු ඳරිඝනකයකට ිරිරයම් කළර්යක් ිරීමෙට යළමදන පඳමදවහ එකතුලිර.
ිවිවධ මෙමශයුම් ඳද්ධති ිවිවධ වෙළගම් ිවිරන් ිවිවධ මෙමශයුම් ඳද්ධති නිර්ෙළණය කර ඇත. ඒලළ ඳරිශීකයන්ට යළමදන ආකළරය අනුල රධළන මකොටවහ
මදකකට ලර්ග ක ශෆිරය.
1. Open Source Software (ිවලෘත ෙෘදුකළාංග) – මෙලෆනි ෙෘදුකළාංග මනොමිමේ අන්තර්ජළමයන් යළගත ශෆිර අතරෙ එය
නිර්ෙළණය ක මලික මක්තයද (Source Code) අලය මකමනුටට මනොමිමේෙ යළමගන එය මලනවහ ිරීමමෙන් නල
ෙෘදුකළාංග වදීෙට ශෆිරය.
පදළ - Linux Lite, Ubuntu, Fedora
2. Proprietary Software (හිමිකළීමත්ලය ඇති ෙෘදුකළාංග) – මෙලෆනි ෙෘදුකළාංග මුදේ දී යළගත යුතු අතර ඒලළමේ මලික
මක්තයන් වෙළගෙ වතු ලන අතර ිරිරෙ පුද්ගමයුටට යළගෆනීෙට මනොශෆිරය.
පදළ - Windows 7, Windows 10, Apple Mac OS

Open Source OS
 Linux - Linux is the best-known and most-used open source operating system. Linux is similar to other
operating systems such as Windows, OS X, or iOS. Linux has a graphical interface.
ලිනක්වහ යනු දෆනට භළිවතමේ ඇති ඉතළ මශො මනොමිමේ වශ ිවලෘත ෙෘදුකළාංගයිර. මෙය ිවන්මඩෝවහ ලෆනි මෙමශයුම්
ඳද්ධති මෙන්ෙ ඉතළ කළර්යක්ෙ චිත්රක ඳරිශීක අතුරු මුහුණතක් ඇති මෙමශයුම් ඳද්ධතියිර.
 Ubuntu - Ubuntu is a Linux-based OS that is considered as one of the most efficient open source operating
systems in the world. It is user-friendly and compatible to both laptop and desktop interface.
පබුන්ටු ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කර ඇති ෆප්මටොප් වශ මඩවහක්මටොප් යන මදකෙ වශළ සුදුසු මෙමශයුම්
ඳද්ධතියිර.
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 Fedora - Fedora is another popular Linux-based operating system, which is arguably the best open source OS
after Ubuntu.
මසමඩෝරළ යනු පබුන්ටු ලට ඳසුල ඇති ඉතළ මශො ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කර ඇති මෙමශයුම් ඳද්ධතියිර.
 Free BSD - FreeBSD is a free and open-source Unix-like operating system descended from Research Unix via
the Berkeley Software Distribution. Some of the busiest sites on the Internet such as Yahoo, Sony Japan using
Free BSD on servers.
යුනික්වහ ආකළරයට නිර්ෙළණය කර ඇති මනොමිමේ වශ ිවලෘත ෙෘදුකළාංගයක් ලන Free BSD නිර්ෙළණය කර ඇත්මත්
යළර්ක්ලි ෙෘදුකළාංග වෙළගෙ ිවිරනි. ඉතළ කළර්ය යහු මලබ් අඩිව ලන yahoo ක්රියළත්ෙක ලන්මන්ද Free BSD මෙමශයුම්
ඳද්ධති අඩාංගු මවේලළදළයක ඳරිඝනක තුය.
 Open Solaris – Open Solaris is a discontinued, open source computer operating system based on Solaris
created by Sun Microsystems.
වන් ෙිමරෝ ිරවහටම් වෙළගමම් නිර්ෙළණයක්  ම මෙය 10 0 දී නිර්ෙළණය ිරීමෙ නලතළ දෙනු ෆයය.
 React OS - ReactOS is a free and open-source operating system for x86/x64 personal computers. The goal is
giving users a means to run software made for Windows without having to buy an operating system from
Microsoft.
රිඇක්ට් මෙමශයුම් ඳද්ධතියද මනොමිමේ වශ ිවලෘත ෙෘදුකළාංගයක් ලන අතර එය ෙිමරෝමවොසහට් ිවන්මඩෝවහ මෙමශයුම්
ඳද්ධතියට ඉතළ වෙළන ලන ආකළරමයන් නිර්ෙළණය කරන දී.
 Solus - Solus is an open source, Linux-based desktop operating system aimed at home computing uses.
ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කරන ද මෙය පුද්ගලික ඳරිඝනක වශළ ලඩළත් සුදුසු මෙමශයුම් ඳද්ධතියිර.
 Linux Mint - Linux Mint is a popular, open source Linux based OS. This OS works much more like Windows
or Mac OS.ලිනක්වහ මින්ට් ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කර ඇත්මත් ිවන්මඩෝවහ වශ ඇඳේ ෙෆක් ලට වෙළන ලන
අයුරින්ය.
 True OS - TrueOS is a Unix-like operating system built on the latest releases of FreeBSD. It is a powerful
server operating system.
ට්රූ මෙමශයුම් ඳද්ධතිය යුනික්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කර ඇති යවම්ඳන්න මවේලළදළයක මෙමශයුම් ඳද්ධති
ලර්ගයිර.
 Chromium OS - Chromium OS is an open-source project by Google that aims to build an operating system
that provides a fast, simple, and more secure computing experience for people who spend most of their time
on the web.
මරෝමියම් මෙමශයුම් ඳද්ධතිය ගලගේ වෙළගමම් මරෝම් ලයළඳෘතිය යටමත් නිර්ෙළණය කරන ද මනොමිමේ යළගත
ශෆිර මෙමශයුම් ඳද්ධතියිර. මෙයද ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම නිර්ෙළණය කර තිමබ්.
 Android OS - Android is a mobile operating system developed by Google, based on a modified version of the
Linux kernel and other open source software and designed primarily for touch screen mobile devices such as
smart phones and tablets.
ගලගේ වෙළගෙ ිවිරන් නිර්ෙළණය කරන ද ඇන්ඩ්මරොිඩ් මෙමශයුම් ඳද්ධතිය ලිනක්වහ ෙත ඳදනම්ල නිර්ෙළණය කර
ඇත්මත් දුරකථන වශ ටෆබ් වශළය.
 Hanthana Linux - Hanthana is a Linux based operating system and a Fedora remix suitable for desktop and
laptop users. ලිනක්වහ ෙත ඳදනම් ීම වකවහ කරන ද මෙය ශ්රී ළාංිරක නිර්ෙළණයිර.
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Proprietary OS
 Microsoft Windows - Microsoft Windows is a group of several graphical operating system families, all of
which are developed, marketed, and sold by Microsoft.
මොල යහුලෙ භළිවතළ ලන මෙමශයුම් ඳද්ධතිය ලන ිවන්මඩෝවහ, ෙිමරොමවොසහට් වෙළගමම් නිර්ෙළණයිර. ිවන්මඩෝවහ
නමින් පුද්ගලික ඳරිඝනක ලට මෙන්ෙ මවේලළදළයක ඳරිඝනක ලටද ිවිවධ මෙමශයුම් ඳද්ධති ඇත.
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 MacOS - MacOS is a series of graphical operating systems developed and marketed by Apple Inc. since 2001.
It is the second most widely used desktop OS, after Microsoft Windows and using for primary operating
system for Apple's Mac family of computers.
100 ිරට නිර්ෙළණය ලන ඇඳේ ෙෆක් මෙමශයුම් ඳද්ධති ඇඳේ වෙළගමම් ඳරිඝනක ලට ඳෙණක් මයොදළගන්නළ අතර
එය ිවන්මඩෝවහ ලට ඳසුල මොල ලෆඩිපුරෙ භළිවතළ කරන මෙමශයුම් ඳද්ධතිය මේ.
 Chrome OS - Chrome OS is an operating system designed by Google that is based on the Linux kernel and
uses the Google Chrome web browser as its principal user interface. Chrome OS code is only supported by
Google and its partners and only runs on hardware designed for the purpose.
ගලගේ වෙළගෙ ිවිරන් මෙෙ මෙමශයුම් ඳද්ධතියට ලිනක්වහ භළිවතළ කර තිබුනද ඔවුන්මේ මරෝම් ෆප්මටොප් ලට
ඳෙණක් නිර්ෙළණය කර ඇති නිවළ ෆප්මටොප් මිදී ගෆනීමම්දී ඳෙණක් මෙෙ මෙමශයුම් ඳද්ධතිය යළගත ශෆිරය. මීට
වෙගළමීල කරන ද මරෝමියම් ලයළඳෘතිය යටමත් මරෝමියම් මෙමශයුම් ඳද්ධති මනොමිමේ යළගත ශෆිරය.
 PlayStation 3 - The PlayStation 3 system software is the updatable firmware and operating system of the
PlayStation 3 which is a home video game console developed by Sony Computer.
මවෝනි වෙළගමම් ප්මේවහමට්න් ඳරිඝනක ක්රීඩළ ිරදුකරන පඳළාංග වශළ නිර්ෙළණය කර ඇති මෙමශයුම් ඳද්ධතියිර.
 iOS - iOS is a mobile operating system created and developed by Apple Inc. exclusively for its hardware. It is
the operating system that presently powers many of the company's mobile devices, including the iPhone, iPad,
and iPod Touch.
ඇඳේ වෙළගමම් ජාංගෙ පඳළාංග වශළ නිර්ෙළණය කර ඇති මෙමශයුම් ඳද්ධතිය මේ.

මෙමශයුම් ඳද්ධති ලර්ග Types of OS
මෙමශයුම් ඳද්ධති ල කළර්ය වශ ක්රියළකළීමත්ලය අනුල ඒලළ ඳශත ආකළරයට ලර්කරකරණය ක ශෆිරය.
1. ඒක ඳරිශීක (Single User) - එක ලරකට එක ඳරිශීකමයුටට ඳෙණක් ලෆඩ ක ශෆිර මෙමශයුම් ඳද්ධති මේ.
පදළ :- MS DOS , Commando DOS
2. යහු ඳරිශීක (Multi User) - එක මෙොමශොතකදී ිරහිඳමදමනුටට වම්යන්ධ ීම ලෆඩ ක ශෆිර මෙමශයුම් ඳද්ධති මේ.
පදළ :- Linux, Unix, Windows 2000
3. යහු කළර්ය (Multi Tasking) - එක පුද්ගමයුටට එකලර ලෆඩ ිරහිඳයක් ක ශෆිර මෙමශයුම් ඳද්ධති මේ.
පදළ :- Windows XP, Windows 7, Apple MacOS
4. තතය කළ (Real Time) - වහලයාංක්රීයල ඳළනය ලන ආදළන දුන් ිවගවෙ වෆකසුෙ ිරදුීම රතිදළන යළමදන මෙමශයුම්
ඳද්ධති මේ.
පදළ :- ATM , ගණක යන්ත්ර, මිවි ිවදින, මරොකට්
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