
SISTEM OPERASI

1. Definisi :
Dalam Ilmu komputer,  Sistem Operasi  atau Operating System (OS) adalah perangkat  lunak 

sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi 
dasar  sistem,  termasuk  menjalankan  software  aplikasi  seperti  program-program pengolah  kata  dan 
browser web.

Secara umum, Sistem Operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori 
komputer  pada  saat  komputer  dinyalakan.  Sedangkan  software-software  lainnya  dijalankan  setelah 
Sistem Operasi  berjalan,  dan  Sistem Operasi  akan melakukan  layanan  inti  umum untuk software-
software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, skeduling task, 
dan antar-muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti 
umum  tersebut,  karena  dapat  dilayani  dan  dilakukan  oleh  Sistem  Operasi.  Bagian  kode  yang 
melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan "kernel" suatu Sistem Operasi.

Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka Sistem Operasi adalah penghubung 
antara  lapisan hardware  dan lapisan software.  Lebih  jauh daripada  itu,  Sistem Operasi  melakukan 
semua  tugas-tugas  penting  dalam  komputer,  dan  menjamin  aplikasi-aplikasi  yang  berbeda  dapat 
berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem Operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat 
menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada 
sistem  file.  Apabila  beberapa  aplikasi  berjalan  secara  bersamaan,  maka  Sistem Operasi  mengatur 
skedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang 
cukup untuk menggunakan prosesor (CPU) serta tidak saling mengganggu.

Dalam banyak kasus, Sistem Operasi  menyediakan suatu pustaka dari  fungsi-fungsi standar, 
dimana aplikasi  lain dapat memanggil  fungsi-fungsi itu,  sehingga dalam setiap pembuatan program 
baru, tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal.

Sistem Operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian:
~ Mekanisme Boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memory
~ Kernel, yaitu inti dari sebuah Sistem Operasi
~ Command Interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna
~ Pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil 

oleh aplikasi lain
~ Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk mengontrol mereka.

Sebagian Sistem Operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, 
tetapi sebagian besar Sistem Operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada 
waktu yang bersamaan. Sistem Operasi seperti itu disebut sebagai Multi-tasking Operating System. 
Beberapa Sistem Operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung kepada input 
pengguna,  sedangkan Sistem Operasi  lainnya sangat  kecil  dan dibuat  dengan asumsi  bekerja tanpa 
intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai Desktop OS, sedangkan tipe 
kedua adalah Real-Time OS
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2. Layanan inti umum
Seiring dengan berkembangnya Sistem Operasi,  semakin banyak lagi  layanan yang menjadi 

layanan inti  umum. Kini,  sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan network dan koneksitas 
internet,  yang dulunya tidak menjadi layanan inti  umum. Sistem Operasi juga perlu untuk menjaga 
kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari komputer lainnya, seperti 
virus. Daftar layanan inti umum akan terus bertambah.

Program saling berkomunikasi  antara satu dengan lainnya dengan Antarmuka Pemrograman 
Aplikasi, Application Programming Interface atau disingkat dengan API. Dengan API inilah program 
aplikasi  dapat berkomunikasi  dengan Sistem Operasi.  Sebagaimana manusia berkomunikasi  dengan 
komputer melalui Antarmuka User, program juga berkomunikasi dengan program lainnya melalui API.

Walaupun demikian API sebuah komputer  tidaklah berpengaruh sepenuhnya pada program-
program yang dijalankan diatas platform operasi tersebut. Contohnya bila program yang dibuat untuk 
windows 3.1 bila dijalankan pada windows 95 dan generasi setelahnya akan terlihat perbedaan yang 
mencolok antara window program tersebut dengan program yang lain.

3. Sistem Operasi saat ini
Sistem operasi-sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum (termasuk PC, komputer 
personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:
a. Keluarga Microsoft Windows - yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 

1.x  hingga  versi  3.x),  Windows  9x  (Windows  95,  98,  dan  Windows  ME),  dan  Windows  NT 
(Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan 
Windows Vista yang akan dirilis pada tahun 2007)).

b. Keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, keluarga 
BSD  (Berkeley  Software  Distribution),  GNU/Linux,  MacOS/X  (berbasis  kernel  BSD  yang 
dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd.

c.  Mac  OS,  adalah  sistem  operasi  untuk  komputer  keluaran  Apple  yang  biasa  disebut  Mac  atau 
Macintosh. Sistem operasi  yang terbaru adalah Mac OS X versi  10.4 (Tiger).  Awal tahun 2007 
direncanakan peluncuran versi 10.5 (Leopard).

4. Proses
Prosesor mengeksekusi program-program komputer. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem 

komputer  yang  menjalankan  instruksi-instruksi  program komputer.  Dalam setiap  detiknya  prosesor 
dapat menjalankan jutaan instruksi.

Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer. Sedangkan proses 
adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Di 
dalam bahasan Sistem Operasi, kita lebih sering membahas proses dibandingkan dengan program. Pada 
Sistem Operasi modern, pada satu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu 
bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di 
media  penyimpan  disk.  Hanya  pada saat  dibutuhkan  saja,  bagian  dari  program tersebut  dimuat  di 
memory dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori.

Beberapa sistem hanya menjalankan satu proses tunggal dalam satu waktu,  sedangkan yang 
lainnya menjalankan multi-proses dalam satu waktu. Padahal sebagian besar sistem komputer hanya 
memiliki satu prosesor, dan sebuah prosesor hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. 
Maka bagaimana sebuah sistem prosesor tunggal dapat menjalankan multi-proses? Sesungguhnya pada 
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granularity yang sangat kecil, prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu, kemudian 
secara cepat ia berpindah menjalankan proses lainnya, dan seterusnya. Sehingga bagi penglihatan dan 
perasaan pengguna manusia, seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan.

Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB (Process Control Block) 
yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu: sebuah tanda pengenal proses (Process ID) yang 
unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi proses dan informasi lokasi proses 
dalam memori. Prioritas proses merupakan suatu nilai atau besaran yang menunjukkan seberapa sering 
proses harus dijalankan oleh prosesor.  Proses yang memiliki  prioritas lebih tinggi,  akan dijalankan 
lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. 
Suatu sistem operasi dapat saja menentukan semua proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap 
proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem operasi dapat juga merubah nilai prioritas proses 
tertentu, agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya 
(misalnya: pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi menaikkan 
nilai prioritasnya).

5. Status Proses
Jenis status yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat 

berbeda-beda. Tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umum, yaitu:
1. Ready, yaitu status dimana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya
2. Running, yaitu status dimana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor
3. Blocked, yaitu status dimana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap/bebas

A. DOS (Disk Operating System)

Disk  Operating  System (disingkat  DOS) adalah keluarga sistem operasi  yang  digunakan di 
komputer pribadi. Sekarang, istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat 
dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan.

Keluarga DOS terbagi menjadi bebrapa kelas, yakni :
a. MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), termasuk di antaranya adalah Tandy DOS, Compaq 

DOS, Q-DOS (Quick and Dirty Operating System) dan beberapa klon dari sistem operasi MS-DOS 
yang dijual kepada para pembuat sistem komputer IBM PC/Compatible.

b. IBM PC-DOS (International Business Machine Personal Computer Disk Operating System), yang 
meskipun masih buatan Microsoft, diubah sedikit-sedikit untuk dapat digunakan oleh komputer IBM 
PC.

c. DR-DOS (Digital Research Disk Operating System), yang dibuat oleh pembuat sistem operasi CP/M, 
Gary Kildall.

d. Novell Personal Netware, merupakan versi DR-DOS yang dijual kepada Novell karena perusahaan 
yang  menaungi  CP/M  mengalami  kebangkrutan  (Novell  mengakuisisi  Digital  Research 
Incorporated).

e. Caldera DOS, merupakan versi Novell Personal Netware yang dijual kepada Caldera Corporation.
f. FreeDOS, merupakan versi DOS yang dibangun dari sisa-sisa pengembangan Caldera DOS, yang 

dikembangkan oleh komunitas open source.
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Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka dengan pengguna 
berbasis teks (text-mode user interface), dengan tanda kesiapan menerima perintah dari pengguna yang 
disebut dengan prompt. Prompt default yang digunakan dalam DOS adalah nama path ditambah dengan 
tanda lebih besar (>), seperti C:\>, C:\DOS\ dan lain-lain. Pengguna juga dapat menggunakan simbol 
prompt lainnya dengan menggunakan perintah PROMPT.

Sistem operasi ini juga bersifat single-tasking (hanya dapat menjalankan satu program pada satu 
waktu saja),  menjalankan prosesor pada modus real (real mode), dan hanya dapat mendukung satu 
pengguna dalam satu waktu (single user).

A.1. MS-DOS

MS-DOS, singkatan dari Microsoft Disk Operating System, adalah sebuah sistem operasi yang 
sangat  banyak  digunakan  oleh  komputer  IBM-PC  atau  yang  kompatibel  dengannya.  Microsoft 
membuat MS-DOS sebagai sebuah sistem operasi mainstream, sebelum pada akhirnya menghentikan 
dukungan MS-DOS secara perlahan ketika mereka membuat sebuah sistem operasi berbasis antarmuka 
grafis  (dikenal  juga dengan sebutan GUI) untuk pasar mainstream, yang disebut sebagai Microsoft 
Windows.

MS-DOS  dirilis  pertama  kali  pada  tahun  1981,  dan  seiring  dengan  waktu,  Microsoft  pun 
meluncurkan  versi  yang  lebih  baru  dari  MS-DOS.  Tidak  kurang  hingga  delapan  kali  Microsoft 
meluncurkan  versi-versi  baru MS-DOS dari  tahun 1981 hingga Microsoft  menghentikan  dukungan 
MS-DOS  pada  tahun  2000.  MS-DOS  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  Microsoft  dalam 
memproduksi  perangkat  lunak,  dari  sebuah  perusahaan  kecil  pembuat  bahasa  pemrograman  saat 
didirikan hingga menjadi sebuah perusahaan perangkat lunak yang seolah menguasai dunia.

a. Sejarah
MS-DOS sebenarnya dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer, yang bernama Seattle 

Computer Products (SCP) yang dikepalai oleh Tim Patterson--yang belakangan direkrut oleh Microsoft 
untuk mengembangkan DOS--pada tahun 1980 sebagai sebuah perangkat lunak sistem operasi dengan 
nama Q-DOS (singkatan dari Quick and Dirty Operating System), yang selanjutnya diubah namanya 
menjadi 86-DOS, karena Q-DOS didesain agar dapat berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 
8086. Microsoft pun membeli lisensinya dengn harga 50.000 dolar Amerika dari SCP, lalu mengubah 
namanya  menjadi  MS-DOS.  Selanjutnya,  saat  IBM  hendak  meluncurkan  komputer  pribadi  yang 
disebut dengan IBM PC, Microsoft pun menjual lisensi MS-DOS kepada IBM.

b. Pengembangan
IBM dan Microsoft selanjutnya merilis  versi-versi  DOS; di mana versi  IBM yang langsung 

dibundel  dengan  komputer  IBM PC disebut  dengan  "IBM PC-DOS"  (singkatan  dari  International 
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Business  Machine  Personal  Computer  Disk  Operating  System).  Pada  awalnya,  IBM  hanya 
menggunakan apa yang layak digunakan dari MS-DOS yang dirilis oleh Microsoft, seperti program-
programnya  atau  utilitas  yang  disertakannya.  Karena  itulah,  versi  IBM selalu  dirilis  lebih  lambat 
dibandingkan dengan versi MS-DOS. Tapi, MS-DOS versi 4.0 adalah versi MS-DOS pertama yang 
benar-benar  sama  seperti  IBM  PC-DOS,  karena  Microsoft  sedang  berkonsenstrasi  untuk 
mengembangkan sebuah sistem operasi penerus DOS, yang disebut dengan OS/2.

Microsoft, ketika melisensikan DOS kepada IBM, menandatangani perjanjian lisensi yang salah 
satu poinnya mengandung bahwa Microsoft boleh melisensikan MS-DOS kepada perusahaan selain 
IBM, dan para perusahaan tersebut dipersilakan mengubah nama MS-DOS menjadi nama yang mereka 
gunakan (contoh: TandyDOS, Compaq DOS, dan lainnya). Kebanyakan versi-versi tersebut tentu saja 
sama dengan versi  yang  telah dikembangkan oleh  Microsoft  dengan MS-DOS-nya,  tapi  Microsoft 
mulai mencabut perjanjian lisensinya sehingga para perusahaan lain harus menggunakan nama MS-
DOS, bukannya nama yang telah dikustomisasi sebelumnya. Hanya IBM yang diberikan keleluasaan 
untuk terus menggunakan nama IBM PC-DOS, bukannya MS-DOS.

MS-DOS pun berkembang dengan cukup cepat, dengan fitur-fitur signifikan yang diambil dari 
beberapa sistem operasi lainnya seperti Microsoft Xenix--salah satu varian sistem operasi UNIX yang 
dikembangkan  oleh  Microsoft--dan  DR-DOS  milik  Digital  Research,  serta  produk-produk  utilitas 
lainnya seperti Norton Utilities dari Symantec Corporation (produk yang diadopsi seperti Microsoft 
Disk  Defragmenter),  PC-Tools  dari  Central  Points  (produk  yang  diadopsi  seperti  Microsoft  Anti-
Virus), manajer memori diperluas atau EMM (Expanded Memory Manager) QEMM dari Quarterdeck 
(produk yang diadopsi seperti EMM386), kompresi disk (atau disk compression) DriveSpace dari Stac 
Electronics, dan masih banyak produk yang diadopsi lainnya.

Ketika Intel Corporation memperkenalkan mikroprosesor baru yang disebut dengan Intel 80286, 
Microsoft dan IBM memulai proyek sistem operasi baru pengganti DOS yang disebut dengan OS/2, 
yang pada dasarnya adalah versi MS-DOS yang berjalan dalam modus terproteksi (protected mode). 
Tapi,  Microsoft  meninggalkan  proyek  OS/2  tersebut  untuk memfokuskan  diri  pada  pengembangan 
Microsoft Windows dan Microsoft Windows NT. Digital Research membuat sebuah antarmuka grafis 
yang disebut dengan GEM, tapi sangat kurang populer pada komputer IBM PC atau kompatibel. GEM 
ternyata mendapat pasarnya pada mesin komputer ATARI ST, tapi akhirnya disalip lagi oleh Microsoft 
dengan versi Windows 3.0.

c. Versi MS-DOS

c.1. MS-DOS versi 1.xx
Ini adalah versi awal di mana MS-DOS pertama kali diluncurkan oleh Microsoft. Isinya, tentu 

saja sangat primitif dan hanya berisi kerangka dasar saja: tidak ada tampilan grafik untuk mengelola 
berkas, tidak mendukung jaringan. Pokoknya, versi pertama DOS ini bersih dari embel-embel. Versi 
pertama  dari  DOS  ini  hanya  mendukung  IBM  PC  Model  5150  dan  semua  perangkat  keras 
pendukungnya,  seperti  hanya  mendukung  disket  single-side  floppy  disk  dengan  ukuran  5½  inci 
berkapasitas 160K saja.

Selang kira-kira satu tahun, di mana animo masyarakat akan produk IBM PC, Microsoft pun 
membuat perbaikan untuk MSDOS, dan muncullah DOS versi 1.1. Sebenarnya,  hal ini diakibatkan 
oleh IBM yang meluncurkan produk floppy disk drive baru untuk disket double-side dengan ukuran 5½ 
inci berkapasitas 320K. Penggunaan double-side bagi floppy disk sangatlah berpengaruh, karena media 
penyimpanan  tersebut  dapat  menyimpan  dua kali  lebih  banyak  dibandingkan  dengan disket  floppy 
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single-side. Jangan tertawa melihat kapasitas disket yang didukung oleh MS-DOS 1.1. Anda tidak akan 
mendapatkan kapasitas  puluhan megabytes  ataupun gigabytes.  Bahkan hard disk saja  masih jarang 
ditemui pada microcomputer, dan hanya Apple III yang memilikinya.

Setelah itu, Microsoft menampakkan diri untuk menjual MS-DOS kepada para kompetitor IBM 
yang  membuat  semacam  klon  IBM  PC  5150.  Microsoft  memberinya  versi  1.25.  Karena  didesain 
sedemikian rupa dengan menggunakan falsafah open-architecture, tidak seperti Apple dan Commodore 
maka klon terhadap IBM PC pun dapat dilakukan. Dan karena itulah IBM PC dan klon IBM PC yang 
kompatibel dengan IBM PC sangat sukses di pasaran. Ini merupakan kesuksesan tiga perusahaan: IBM, 
Intel,  dan tentu  saja  Microsoft.  Hanya saja,  memang pasar  IBM kala itu digerogoti  oleh Compaq, 
Hewlett-Packard, dan juga Dell Computer Corporation yang membuat klon IBM PC.

c.2. MS-DOS versi 2.xx
Pada  awal  tahun  1983,  IBM  meluncurkan  IBM  PC  XT  (Extended  Technology),  sebagai 

perbaikan dari versi IBM PC 5150. IBM PC XT dilengkapi dengan sebuah hard disk 10M, antarmuka 
masukan/keluaran berjenis serial (RS-232 atau lebih dikenal dengan antarmuka COM), RAM dengan 
kapasitas 128K, sebuah floppy disk drive double-side 360K dan tiga buah slot ekspansi. Tentu saja, 
penggunaan beberapa perangkat keras baru seperti hard disk, dan disket drive berkapasitas 360K (40K 
lebih tinggi dari pada versi double-side pada IBM PC 5150) membutuhkan sebuah sistem operasi, dan 
Microsoft  tidak  mengecewakan  IBM.  Mereka  dengan  sigap  dan  cepat  merilis  MS-DOS versi  2.0. 
Akhirnya IBM PC XT dibundel dengan IBM PC-DOS 2.0.

MS-DOS versi 2.0 memiliki banyak sekali perbaikan dari MS-DOS 1.1 yang ditujukan untuk 
komputer  IBM PC 5150. Di antaranya adalah dukungan untuk penggunaan struktur  direktori  yang 
hierarkis (bercabang) seperti layaknya sebuah pohon yang memiliki akar (root) dan cabang (branch). 
Selain itu, MS-DOS 2.0 juga mendukung berbagai macam fungsi yang diadopsi dari UNIX, seperti 
halnya penggunaan I/O redirection (>, >>, <, <<) dan print spooler. Fitur print spooler adalah fitur yang 
dapat menyimpan berkas yang akan dicetak dalam sebuah memori penyangga sehingga berkas yang 
akan dicetak tidak langsung dicetak, melainkan disimpan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar proses 
pencetakan dapat berlangsung secara lebih cepat, dan pengguna tidak harus direpotkan untuk mencetak 
keseluruhan berkas jika  kertasnya  habis,  melainkan hanya  membutuhkan kertas  baru dan menekan 
tombol resume untuk melanjutkan. Sedangkan I/O redirection berfungsi untuk melakukan fungsi input 
dan output yang dilakukan dari baris perintah. Selain kedua fitur yang diadopsi dari UNIX, DOS versi 
2.0  juga  memberikan  keleluasaan  kepada  Anda  agar  dapat  memasang  driver  untuk  DOS,  dengan 
mengintegrasikannya di dalam berkas konfigurasi CONFIG.SYS.

Ternyata,  komputer IBM PC XT ini sangat sukses: bahkan kesuksesannya mencapai Jepang. 
Untuk mendukung bahasa Kanji Jepang, Microsoft memutuskan untuk meluncurkan MS-DOS versi 
2.05.

Pada tahun yang sama, IBM meluncurkan IBM PC Jr. (dibaca: PC Junior). Sayangnya, tidak 
seperti kakak-kakaknya, IBM PC Jr. gagal di pasaran. Ketika diluncurkan, IBM PC Jr. memakai IBM 
PC-DOS 2.1.

c.3. MS-DOS versi 3.xx
IBM meluncurkan IBM PC-AT (Advanced Technology)  pada musim panas 1984. komputer 

IBM PC AT menggunakan mikroprosesor  Intel  80286 (16-bit)  berkecepatan 6MHz,  memori  RAM 
berkapasitas 256K, sebuah disket drive 1.2M 5¼ inci, sebuah hard disk 20M, dan kartu video berwarna 
(standar CGA). Tentu saja,  Microsoft  sebagai  partner bisnis yang mantap secara sigap mendukung 
peluncuran  IBM  PC-AT  dengan  juga  meluncurkan  versi  terbaru,  MS-DOS  3.0.  MS-DOS  3.0 
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mendukung semua kemampuan yang dimiliki oleh IBM PC-AT, kecuali multi-tasking yang disediakan 
oleh prosesor Intel 80286 yang mampu berjalan pada protected mode tentunya.

DOS 3.0 adalah versi yang dapat mendukung fungsi jaringan, walaupun terbatas pada jaringan 
dengan konsep kelompok kerja (workgroup) dan terkoneksi sebagai sebuah klien pada sebuah server. 
Pengguna dapat  menggunakan  teknologi  jaringan yang  dibuat  oleh  IBM,  Token Ring pada sistem 
operasi  DOS. DOS 3.0 juga mendukung floppy disk 3½ inci low-density yang berkapasitas  720K, 
sedangkan DOS 3.3 mendukung floppy disk 3½ inci high-density yang berkapasitas 1.44M. Dalam 
DOS versi 3 juga dapat mendukung partisi pada hard disk yang memiliki kapasitas hingga 32M, 12M 
lebih tinggi dibandingkan dengan DOS versi 2.0.

c.4. MS-DOS versi 4.xx
Pada  tahun  1988,  sistem  operasi  dengan  tampilan  grafis  mulai  menjamur.  Microsoft  juga 

meluncurkan Windows versi 1.0 pada tahun 1985 dan Windows versi 2.0 pada tahun 1989. Pada DOS 
versi  4.0  ini,  Microsoft  membuat  sebuah  program shell  dengan  nama  DOS Shell,  yang  memiliki 
tampilan seperti DOS Executive milik Windows versi 1.0. Pada saat itu, ada sebuah program shell yang 
juga populer yang berjalan di atas sistem operasi DOS, dengan nama Norton Commander (NC) yang 
dibuat oleh Peter Norton. Dengan menggunakan shell, pengguna dapat lebih mudah mengorganisasikan 
berkas dan arsip, dan menjalankan program, dalam satu layar  saja.  Selain itu,  karena mouse dapat 
mempermudah pengoperasian komputer, DOS Shell juga dapat mendukungnya.

Versi 4.0 ini merupakan versi yang paling banyak perubahannya. Versi selanjutnya merupakan 
versi-versi perbaikan saja, dan berbagai tambahan utilitas.

c.5. MS-DOS versi 5.xx
IBM memang sudah tidak membuat  gebrakan-gebrakan baru dalam industri  mikrokomputer, 

karena  pasar  yang  sebelumnya  dikuasai  IBM  ini  telah  dimakan  sedikit  demi  sedikit  oleh  para 
kompetitornya,  seperti  Compaq,  Hewlett-Packard,  dan  juga  Dell  yang  juga  memproduksi 
mikrokomputer yang kompatibel dengan komputer IBM, karena menggunakan desain yang sama, dan 
juga mikroprosesor yang sama yang dibuat oleh Intel Corporation. Di sini yang sukses adalah Intel 
Corporation, karena mikroprosesor yang digunakan diproduksi jauh lebih banyak, akibat permintaan 
yang lebih banyak. Karena komputer tersebut menggunakan mikroprosesor buatan Intel Corporation, 
maka  yang  kedapatan  sukses  kedua  adalah  Microsoft  dengan  DOS-nya.  Banyak  analis  yang 
berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh kegagalan IBM ketika mereka menjual IBM PC Jr., dan 
IBM P/S2 dengan arsitektur Micro-Channel Architecture (MCA). Bus MCA yang digunakan oleh IBM 
P/S2 tidak menggunakan konsep open-architecture sebagaimana bus ISA yang juga dibuat oleh IBM 
tetapi  dengan  open-architecture.  Selain  itu,  kartu-kartu  ekspansi  yang  menggunakan  bus  MCA 
memiliki harga relatif lebih mahal dibandingkan bus ISA yang saat itu banyak digunakan dan menjadi 
sebuah standar, sehingga memperlambat penyerapannya di pasar mikrokomputer.

IBM  memang  gagal  memperpanjang  umur  IBM  PC,  akan  tetapi  Microsoft  terus 
mengembangkan DOS dengan meluncurkan MS-DOS versi 5.0. Versi 5.0 ini dirilis pada tahun 1991, 
dan memiliki berbagai fitur yang jauh lebih baik, seperti halnya device driver yang dapat diinstal pada 
area  memori  di  atas  640K  (HMA),  dengan  menggunakan  parameter  DEVICEHIGH  pada  berkas 
konfigurasi CONFIG.SYS dan LOADHIGH pada berkas AUTOEXEC.BAT sehingga memperbanyak 
kemungkinan untuk menjalankan program yang membutuhkan conventional memory (memori 640K 
awal yang dimiliki oleh komputer) yang lebih besar.

Untuk masalah utilitas, Microsoft menambah banyak sekali utilitas dalam DOS versi 5.0 ini. Di 
antaranya adalah editor berkas teks ASCII yang bernama MS-DOS Editor (EDIT.COM) dan program 
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bahasa  pemrograman  QuickBasic  (QBASIC.EXE).  Utilitas  ini  dimaksudkan  untuk  menggantikan 
editor yang berorientasi pada "baris per baris", EDLIN.EXE yang ada pada DOS versi 4.0 dan yang 
sebelumnya.

Selain editor berkas teks ASCII, Microsoft juga membuat utilitas untuk membuat makro untuk 
mempercepat kerja dengan komputer. Program pembuat makro tersebut dinamakan DOSKEY.COM. 
Ketika dimuat, DOSKEY dapat membuat makro dan mengeksekusi makro tersebut. Selain itu, dengan 
menggunakan  DOSKEY  dapat  mempermudah  pengetikan  perintah  yang  sama  dengan  perintah 
sebelumnya sehingga masalah "capek mengetik" perintah yang sama berulang-ulang menjadi jauh lebih 
simpel dan mudah. Untuk melakukannya, pengguna dapat menggunakan tombol panah ke atas dan ke 
bawah. Fitur seperti ini dimiliki oleh Command Prompt pada Windows 2000/XP.

Utilitas lainnya yang juga menarik adalah UNFORMAT.EXE dan UNDELETE.EXE. Kedua 
utilitas tersebut sangat berguna untuk mengembalikan berkas yang terhapus dan drive yang terformat. 
Program UNDELETE.EXE mirip seperti halnya Recycle Bin pada Windows 95 (dan yang seterusnya), 
hanya saja mereka kelihatan sedikit lebih rumit dibandingkan dengan Recycle Bin yang berjalan pada 
Windows. Selain UNDELETE.EXE yang berjalan pada command line, pada DOS versi 5.0 ini juga 
terdapat utilitas MWUNDEL.EXE yang berjalan pada Windows versi 3.0, sehingga fitur Recycle Bin 
juga dapat ditemukan pada Windows 3.0.

c.6. MS-DOS versi 6.xx
MS-DOS versi 6.0 ini dirilis pada tahun 1993. Versi ini memiliki banyak utilitas tambahan, 

seperti halnya Antivirus (MSAV.EXE), Virus Protection (VSAFE.COM) yang diadopsi dari Central 
Point PC-Tools. Selain itu, ada juga utilitas untuk melakukan defragmentasi hard disk (DEFRAG.EXE) 
yang  diadopsi  dari  Symantec  Norton  Utilities,  utilitas  untuk  memeriksa  hard  disk  dari  kesalahan 
penempatan berkas dan kerusakan (SCANDISK.EXE) sebagai pengganti CHKDSK.EXE, dan berbagai 
perbaikan dari utilitas yang ada sebelumnya.

Pada MS-DOS versi 6.0 ini juga menyertakan utilitas yang dapat membuat penempatan berkas 
menjadi lebih efisien dengan nama DoubleSpace. Akan tetapi, sebuah perusahaan yang memiliki paten 
tentang hal tersebut menjadi marah sehingga menuntut Microsoft ke meja hijau. Microsoft pun kalah 
dan utilitas DoubleSpace pun dicabut dari DOS 6.20. Akhir tahun 1994, Microsoft merevisi DOS 6.20 
dengan utilitas serupa tetapi tidak melanggar paten orang lain dengan nama DriveSpace. MS-DOS ini 
adalah MS-DOS versi 6.22.

c.7. MS-DOS versi 7.xx
MS-DOS versi 7.0 ini dirilis hanya beberapa bulan sebelum Microsoft meluncurkan Windows 

95,  sebuah versi  Windows yang  benar-benar  independen dari  MS-DOS.  Sebenarnya,  Windows 95 
tidaklah benar-benar 100% bebas dari  MS-DOS, hanya saja  memang beberapa fungsionalitas  yang 
sebelumnya ditangani oleh kernel MS-DOS, sekarang ditangani oleh Windows. Berkas MSDOS.SYS 
yang pada versi-versi sebelumnya adalah berkas biner (program), sekarang hanya berkas teks biasa, 
yang  berisi  tentang  proses  booting komputer  saja,  dan  berbagai  macam baris  berisi  “xxx”  dengan 
fungsi yang tidak jelas.

Tidak banyak peningkatan yang terjadi pada DOS 7.00 ini karena beberapa fungsi yang telah 
dipindahkan ke Windows 95. Windows 95 adalah sebuah versi Windows dengan tambahan Win-32 
API dan desktop yang didesain ulang. Windows 95 memiliki pusat kontrol dari tombol Start Menu 
pada pojok kiri bawah layar monitor Anda. Ketika baru beredar 2 bulan, konon Microsoft mendapatkan 
untung sangat besar sekali, karena Windows 95 telah terjual hingga lebih dari 7 juta kopi.

Ketika Microsoft meluncurkan Windows 98, Microsoft juga merevisi DOS menjadi versi 7.10 
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dengan dukungan untuk sistem berkas FAT32 yang jauh lebih efisien daripada sistem berkas FAT16. 
Fungsionalitas yang dimiliki MS-DOS 7.10 pun banyak dipangkas. Hasilnya, pada akhir tahun 1999, 
Microsoft  meluncurkan  versi  Windows  baru,  dengan  nama  kode  Georgia  (Windows  Millennium 
Edition) yang benar-benar tanpa DOS!

Sebenarnya,  sistem  operasi  yang  benar-benar  tanpa  DOS  pernah  dibuat  oleh  Microsoft 
sebelumnya dengan Windows NT, hanya saja Windows NT ditujukan untuk kalangan minicomputer, 
server jaringan, mainframe, dan juga workstation. Penggunaannya yang rumit menjadikannya sangat 
sulit diadopsi oleh para pemula di bidang komputer.

Ringkasan versi MS-DOS

Versi Diluncurkan Program/kemampuan baru

1.00 12 Agustus 1981

EDLIN.COM
EXE2BIN.COM
LINK.EXE
DEBUG.COM
CHKDSK.COM
DISKCOMP.COM
DISKCOPY.COM
COMP.COM
SYS.COM
RAMCLEAR.COM
SETCLOCK.COM
MODE.COM
FORMAT.COM
BASIC.COM
BASICA.COM
LABEL.EXE

Versi pertama dari MS-DOS
Belum mendukung hard disk
Hanya mendukung floppy disk 160K saja.

1.1 Mei 1982 Dukungan double side floppy disk 320K.
1.25 Mei 1982 Rilis pertama untuk klon IBM PC.
2.0 Maret 1983 TREE.COM

MKDIR/MD
CHDIR/CD
RMDIR/RD
MORE.COM
LESS.COM
SORT.COM
ASSIGN.COM
COLOR.COM
GRAPHICS.COM
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GRAFTABL.COM
PARK.COM
PRINT.COM
BACKUP.EXE
RESTORE.EXE

Dukungan untuk floppy disk 360K.
Dukungan untuk direktori yang hierarkis.
beberapa  fungsi  dari  sistem  operasi  UNIX:  pipe,  I/O  redirection,  print 
spooling.

2.05 April 1983 Dukungan huruf kanji (Jepang).
2.10 Oktober 1983
2.11 Maret 1984

3.00 Agustus 1984

FDISK.EXE
FC.EXE
APEND.COM
RECOVER.COM
NLSFUNC.EXE
Pembuatan partisi hard disk hingga 32MB.
Dukungan sistem berkas FAT12.

3.10 November 1984 SUBST.EXE
SELECT.COM
FIND.EXE
SHARE.EXE
REPLACE.EXE

Dukungan jaringan lokal (LAN) dengan komponen MS-NET.

3.20 Januari 1986

XCOPY.EXE

Dukungan topologi jaringan IBM Token Ring
Dukungan floppy disk 720K 3.5 inci

3.30 April 1987
FASTOPEN.EXE
FASTHELP.EXE
Dukungan floppy disk 1.44M 3.5 inci

4.00 Juni 1988

MOUSE.COM
HIMEM.SYS
SMARTDRV.EXE
SETVER.EXE
MIRROR.COM
Dukungan untuk Mouse
Dukungan layar grafis (lebih baik dibanding CGA).

4.01 November 1988 RAMDRIVE.SYS
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5.0 Juni 1991

EDIT.COM
QBASIC.EXE
DOSSHELL.EXE
DOSKEY.EXE
UNDELETE.EXE
UNFORMAT.EXE
MWUNDEL.EXE
EXPAND.EXE
Didefinisikannya  Upper  Memory  Block  (UMB)  agar  dapat  dipakai  oleh 
driver perangkat  dan program yang bersifat  Terminate-and-Stay-Resident 
(TSR).

6.0 Maret 1993

EMM386.EXE
DBLSPACE.EXE
VSAFE.COM
MSAV.EXE
DEFRAG.EXE
SCANDISK.EXE
Banyak utilitas pendukung untuk mendiagnosa masalah, seperti Antivirus, 
defragmenter, dan SCANDISK (pengganti CHKDSK).

6.20 November 1993 Versi 6.0 dikurangi DBLSPACE.EXE, karena masalah paten dengan Stac 
Technology sebagai pemilik paten.

6.22 Juni 1994
DRVSPACE.EXE sebagai pengganti DBLSPACE.EXE dengan fungsi yang 
sama.
Merupakan versi terakhir DOS yang bersifat stand-alone.

7.0 April 1995 LOCK.
Merupakan DOS yang diintegrasikan pada Windows 95.

7.10 Agustus 1997 Dukungan untuk sistem berkas FAT32 secara langsung pada kernel.
Diintegrasikan pada Windows 95 OSR 2.0 dan Windows 98.

B. Windows

Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi 
komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna 
berbasis grafik (graphical user interface).

Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis 
modus teks dan command-line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama 
kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 
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yang  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  komputer  dengan  tampilan  bergambar.  Windows  1.0 
merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan (bukan merupakan sistem operasi) yang berjalan di atas 
MS-DOS (dan beberapa varian dari MS-DOS), sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya 
sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows (dimulai dari 
versi 4.0 dan Windows NT 3.1) merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada 
sistem  operasi  MS-DOS.  Microsoft  Windows  kemudian  bisa  berkembang  dan  dapat  menguasai 
penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%.

b.1 Sejarah Windows
Dimulai dari DosShell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap 

larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI, Microsoft menciptakan Windows 1.0. 
Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai 
Program Windows (Jendela  Program).  Windows versi  2  adalah versi  Windows pertama yang  bisa 
diinstal  program.  Satu-satunya  program  yang  bisa  ditambahkan  adalah  Microsoft  Word  versi  1. 
Windows  versi  3  menjanjikan  aplikasi  tambahan  yang  lebih  banyak,  kelengkapan  penggunaan, 
kecantikan user interface atau antarmuka dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi 
Windows  yang  bisa  mengoptimalisasi  penggunaannya  pada  prosesor  32-bit  Intel  80386  ke  atas. 
Windows versi 3.11 adalah versi Windows terahkir sebelum era Start Menu. Windows 3.11 pun adalah 
versi Windows pertama yang mendukung networking/jaringan. Versi Hibrida dapat dijalankan tanpa 
MS-DOS. Versi Hibrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan DOS 7. Tidak seperti Windows 
versi 16-bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi melalui DOS terlebih dahulu. Aplikasinya pun 
berbeda. Meskipun Windows 9X dapat menjalankan aplikasi Windows 16-bit, namun Windows 9X 
memiliki grade aplikasi sendiri - X86-32, Windows 9X sangat terkenal dengan BSOD (Blue Screen of 
Death).

b.2 Versi-versi Windows
* Sudah dirilis

16-bit, berjalan di atas MS-DOS 
1985 November - Windows 1.0
1987 9 Desember - Windows 2.0
1990 22 Mei - Windows 3.0
1992 Agustus - Windows 3.1
1992 Oktober - Windows for Workgroups 3.1
1993 November - Windows for Workgroups 3.11

* Hibrida (16-bit/32-bit), berjalan tanpa MS-DOS (meski tidak sepenuhnya) 
1995 24 Agustus - Windows 95 (Versi: 4.00.950)
1998 25 Juni - Windows 98 (Versi: 4.1.1998)
1999 5 Mei - Windows 98 Second Edition (Versi: 4.1.2222)
2000 19 Juni - Windows Millennium Edition (Me) (Versi: 4.9.3000)

* Berbasis kernel Windows NT 
1993 Agustus - Windows NT 3.1
1994 September - Windows NT 3.5
1995 Juni - Windows NT 3.51
1996 29 Juli - Windows NT 4.0
2000 17 Februari - Windows 2000 (Versi: NT 5.0.2195)
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2002 - Windows XP (Versi: NT 5.1.2600)
2003 - Windows Server 2003 (Versi: NT 5.2.3790)
2007 - Windows Vista (Versi 6.0 Build 6000)

* Versi yang akan datang
2007 - 2008 - Windows Server 2008 (versi 6.1)
2010 - 2012 - Windows "Vienna".

B.1.  Windows XP

 XP  atau  Windows  5.1  build  2600  adalah  sebuah  versi  sistem  operasi  Windows  yang 
diluncurkan oleh Microsoft Corporation pada tanggal 25 Oktober 2001 di Amerika Serikat.

Sebelumnya,  Microsoft  telah  meluncurkan  Windows  versi  5.0  atau  yang  dikenal  dengan 
Windows 2000, baik itu edisi server maupun edisi profesional (untuk desktop kantoran). Namun pada 
kenyataannya sebagian besar pengguna menggunakan Windows XP Professional.

Nama XP sendiri, menurut Microsoft merupakan singkatan dari kata Experience, yang artinya 
Windows XP membawa  pengalaman  baru  dalam dunia  komputasi,  atau  setidaknya begitulah  yang 
diharapkan oleh Microsoft.

Perubahan user interface dan tatacara penggunaan memang sangat revolusioner, seperti yang 
terjadi dari DOS ke Windows 3.0, dan dari Windows 3.1 ke Windows 95. perubahan revolusioner lagi 
akan terjadi pada peluncuran Microsoft Windows Vista.

Windows  XP  sendiri  berbasis  pada  Windows  NT  dan  termasuk  pada  keluarga  NT.  Yang 
termasuk dalam keluarga NT adalah Windows 2000 Server dan Windows Server 2003, Windows 2000 
& 2003. Keluarga NT, terutama yang server, memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi sebuah 
server.

Latar Belakang
Windows XP sebelumnya dikenal dengan kode sandi "Whistler",  yang mulai  dikembangkan 

oleh  para  pengembang Microsoft  pada  pertengahan  tahun 2000-an.  Bersamaan  dengan proyek  ini, 
Microsoft juga tengah menggarap proyek Windows generasi baru penerus Windows Me (Millennium 
Edition)  yang  dinamakan  dengan  kode  sandi  "Windows  Neptune"  yang  diproyeksikan  sebagai 
"Windows NT versi rumahan".

Setelah Windows ME dianggap kurang sukses menyaingi kesuksesan Windows 98, Microsoft 
pun akhirnya  memutuskan untuk mengawinkan dua buah sistem operasi  Windows tersebut  (sistem 
operasi  berbasis  Windows NT dan sistem operasi  berbasis  Windows 9x) ke dalam sebuah produk. 
Itulah yang kita kenal sekarang dengan Windows XP.

Windows XP muncul dalam banyak jenis:
*> Windows XP Professional
*> Windows XP Home Edition
*> Windows XP Media Center Edition
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*> Windows XP Tablet PC Edition
*> Windows XP Starter Edition
*> Windows XP Professional x64 Edition
*> Windows XP Professional 64-Bit Edition for Itanium

b.1.1. Windows XP Professional
Windows  XP  Professional  adalah  sistem  operasi  Windows  XP  yang  dibuat  khusus  untuk 

komputer desktop yang terhubung ke dalam sebuah jaringan dengan domain yang dikelola oleh Active 
Directory milik Windows 2000 Server atau Windows Server 2003. Selain itu, versi ini pun dibilang 
jauh lebih lengkap fiturnya dari pada Windows XP Home Edition. Ia bisa menjadi sebuah komputer 
server, meskipun hanya bisa menampung maksimal sepuluh client yang bisa login secara bersamaan..

b.1.2. Windows XP Home Edition
Windows XP Home Edition adalah sistem operasi Windows XP yang ditujukan untuk pengguna 

rumahan.  Pada  dasarnya,  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  Windows XP Home Edition 
dengan  Windows  XP  Professional,  karena  basis  pembuatannya  yang  sama.  Perbedaan  yang 
diberlakukan terhadap versi  Windows ini  adalah dukungan jaringan,  di  mana Windows XP Home 
Edition  tidak  didesain  untuk  sistem  dengan  banyak  pengguna,  seperti  halnya  Windows  XP 
Professional.  Fitur jaringan yang tidak ada pun sangat banyak,  di  antaranya  tidak dapat  bergabung 
dengan sistem domain Active Directory, tidak memiliki sistem berkas terenkripsi, tidak dapat menjadi 
sebuah server (meski mampu membuat beberapa berkas dan folder yang dikelolanya dapat digunakan 
oleh beberapa pengguna sekaligus), dan tidak memiliki fitur Internet Connection Sharing (ICS), dan 
masih banyak yang lainnya.

Windows XP Home Edition ditujukan untuk menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu 
Windows  98  dan  Windows  ME,  karena  kedua  versi  Windows  tersebut  tergolong  ke  dalam kelas 
Windows untuk pengguna rumahan.

b.1.2. Windows XP Media Center Edition
Windows  XP  Media  Center  Edition  adalah  versi  Windows  XP  yang  dibuat  khusus  untuk 

perangkat  semacam Hi-Fi,  dan  PC yang  diletakkan di  ruang duduk.  Pada  dasarnya,  Windows XP 
Media  Center  merupakan Windows XP Home Edition  yang  ditambahi  dukungan sebagai  perekam 
video pribadi (Personal Video Recorder).

b.1.3. Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition adalah versi Windows XP yang dikhususkan untuk PC yang 

ultra-portabel, yang dinamakan oleh Microsoft dengan Tablet PC. Bentuknya yang minimalis seperti 
halnya  Asisten  Digital  Pribadi  (Personal  Digital  Assistant  atau  PDA),  dengan  kemampuan  setara 
notebook atau laptop. Windows XP Tablet PC Edition dibangun berbasis Windows XP Professional, 
yang ditambahi  dengan fitur pengenalan tulisan tangan (handwriting recognizition) yang lebih baik 
dibandingkan dengan Windows XP Professional biasa. Pada umumnya, sebuah Tablet PC dilengkapi 
dengan layar sentuh.

b.1.4. Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Professional x64 Edition merupakan versi Windows XP yang dikhususkan untuk 

prosesor dengan arsitektur x86-64. Saat ini, prosesor yang menggunakan arsitektur tersebut terbatas 
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pada prosesor AMD dengan arsitektur AMD64 seperti Athlon 64 dan Opteron. Dari keluarga Intel ada 
Intel Pentium 4 dengan ekstensi EM64T (Extended Memory 64-bit Technology), dan beberapa seri dari 
Intel Pentium M dan D, serta beberapa varian dari keluarga Intel Core. Perbedaan dengan Windows XP 
Professional yang diluncurkan sebelumnya adalah pada dukungannnya terhadap akses memori lebih 
besar daripada 4 Gigabytes seperti pada Windows XP sebelumnya. Sebenarnya, prosesor 64-bit dari 
Intel maupun AMD dapat mengakses 16 Eksabyte memori, tetapi Microsoft membatasi kemampuan 
sistem operasi Windows ini hingga 16 Terabyte saja. Pada dasarnya, sistem operasi ini berbeda dari 
versi Windows XP yang lainnya, mengingat basis kode yang digunakan adalah Windows Server 2003, 
Standard Edition for x64, mengingat nomor versi yang digunakannya adalah 5.2.3790.

b.1.5. Windows XP Professional 64-bit Edition for Itanium
Windows XP Professional  64-bit  Edition for Itanium merupakan versi  yang sangat  terbatas 

sekali dilihat dari segi penjualannya. Akan tetapi, produk ini mendukung teknologi mikroprosesor yang 
sangat bagus, yaitu IA-64 yang digunakan oleh prosesor Intel Itanium dan Intel Itanium 2. Dukungan 
yang diberikan oleh Microsoft adalah dukungan terhadap semua fitur dari prosesor Itanium tersebut, 
akan tetapi karena sedikit sekali aplikasi yang didesain untuk prosesor Itanium, penyebaran produk ini 
sangat sedikit.

Perbedaan  fitur  dari  Windows  XP  Professional  x64  Edition  adalah  dukungannya  terhadap 
prosesor Itanium, dengan segala arsitektur bawaannya,  seperti  EFI (Extensible Firmware Interface), 
dan  GPT (GUID Partition  Table).  Meskipun  prosesor  Itanium merupakan prosesor  dengan kinerja 
paling efisien, Itanium tidak dapat menjalankan program yang didesain untuk Windows XP versi 32-bit 
maupun  Windows  XP  x64  Edition.  Ketika  menjalankan  program  yang  tidak  didesain  untuknya, 
kinerjanya pun sangat rendah.

Aplikasi  yang  didukung  pun  sangat  sedikit,  dan  terbatas  pada  aplikasi  yang  berguna  bagi 
komputasi tingkat tinggi, seperti aplikasi basis data, dan aplikasi ilmiah. Jika Windows versi x64 dan 
32-bit mendukung akselerasi multimedia, Windows ini tidak dibekali dengan fungsi tersebut, karena 
memang prosesornya tidak dibekali dengan instruksi khusus untuk akselerasi multimedia.

Windows XP Professional 64-bit Edition telah dihentikan proses produksinya setelah Hewlett-
Packard  (satu-satunya  produsen  yang  menawarkan  workstation  dengan  prosesor  Itanium) 
menghentikan penjualan workstation miliknya. Beberapa kalangan menilai, hal ini disebabkan karena 
Hewlett-Packard tidak begitu sukses dengan produk ini. Meski telah dihentikan proses produksinya, 
Microsoft  tetap  mendukung  Windows  XP  64-bit  Edition  ini  hingga  keseluruhan  Windows  XP 
dihentikan dukungannya oleh Microsoft.

b.1.6. Windows XP Starter Edition
Windows XP Starter Edition merupakan versi Windows XP Home Edition yang diterjemahkan 

ke dalam bahasa lokal masing-masing dengan menggunakan Language Interface Pack (LIP). Bahasa 
yang digunakannya pun beragam, mulai dari Bahasa Indonesia, Melayu, Thailand, Turki, Rusia, India, 
Brazil, hingga bahasa Amerika Latin (Argentina, Chili, Meksiko, Ekuador, Uruguay, dan Venezuela). 
Menurut  berbagai  sumber,  Microsoft  membuat  Windows  XP Starter  Edition  dengan  tujuan  untuk 
memerangi sistem operasi GNU/Linux, karena sistem operasi tersebut populer di negara-negara dunia 
ketiga tersebut.

b.1.7. Fitur dan Peningkatan
Windows XP diketahui sebagai sebuah sistem operasi yang memiliki kestabilan yang telah ditingkatkan 
dari pendahulunya, dan juga memiliki efisiensi yang lebih baik daripada Windows 98, Windows ME, 
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dan  Windows  2000  Professional.  Hal  ini  dikarenakan  Windows  XP  menerapkan  sebuah  teknik 
manajemen  software  yang  dapat  menghindari  apa  yang  disebut  dengan  "neraka  DLL" atau  "DLL 
HELL".  Selain  itu,  tampilan  Windows  XP  pun  dirombak,  hingga  menjadi  lebih  mudah  untuk 
digunakan.

Berikut ini adalah fitur dari Windows XP Professional (karena dianggap paling lengkap)

Dukungan terhadap sistem domain Active Directory
Active Directory adalah sistem domain yang digunakan di dalam Windows Server 2000 dan 

Windows Server  2003.  Dengan menggunakan Active  Directory,  sistem-sistem Microsoft  Windows 
dapat diatur dari satu tempat saja yaitu dari sistem yang menjalankan Active Directory itu sendiri. Fitur 
ini  sangat  berguna  jika  diaplikasikan  dalam  perusahaan  yang  cukup  besar,  karena  akan 
menyederhanakan semua proses autentikasi.

Memiliki  pengaturan  kontrol  akses  yang  lebih  canggih  dibandingkan  dengan 
sistem operasi sebelumnya

Sebagai sistem operasi yang ditujukan untuk pengguna korporasi, tentunya Windows XP telah 
dilengkapi  dengan fitur  pengaturan kontrol  akses.  Fitur tersebut  digunakan untuk membatasi  akses 
terhadap siapa saja yang tidak memiliki hak akses terhadap sebuah objek tertentu. Meskipun hal ini 
bukanlah  teknologi  baru,  karena  telah  diimplementasikan  dalam  sistem  operasi  berbasis  UNIX, 
implementasi fitur ini dalam Windows XP telah diterapkan secara lebih canggih dibandingkan dengan 
UNIX, mengingat sistem operasi UNIX membatasi akses dengan menggunakan atribut file permission. 
Sistem operasi  sebelumnya,  seperti  Windows 9x, tidak dilengkapi dengan fitur ini,  sehingga setiap 
orang akan memiliki hak untuk mengakses setiap berkas tanpa kesulitan.

Mendukung sistem berkas terenkripsi (EFS)
Windows XP memiliki sistem enkripsi EFS. Sistim ini merupakan sistim untuk memproteksi 

data penting sehingga tidak dapat dibuka user lain apalagi komputer lain, kecuali dengan membuka 
dengan kode. Sistim ini cukup handal meskipun tak sehandal sistem pihak ketiga. File yang terenkripsi 
akan berubah warnanya menjadi hijau.

B.2. Windows Vista

Windows Vista  adalah nama dari  versi  terbaru Microsoft  Windows,  sistem operasi  berbasis 
grafis  dari  Microsoft  yang  digunakan pada komputer  pribadi  (PC),  baik  untuk pengguna rumahan 
maupun bisnis, pada komputer laptop, maupun media center.

Sebelum diumumkan dengan nama Windows Vista pada 22 Juli 2005, sistem operasi ini lebih 
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dikenal  dengan  codename  Longhorn  (berasal  dari  nama  Longhorn  Saloon,  sebuah  bar  terkenal  di 
Whistler, British Columbia, Kanada).

Microsoft meluncurkan Windows Vista pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis, dan 30 
Januari  2007 untuk pengguna rumahan.  Dengan demikian,  peluncuran Windows Vista  ini  berjarak 
lebih dari lima tahun sejak peluncuran Windows XP pada 25 Oktober 2001.

b.2.1. Pembangunan
Microsoft pertama kalinya mengumumkan "Longhorn" pada bulan Juli 2001, bahkan sebelum 

peluncuran Windows XP pada bulan Oktober tahun yang sama. Pada awalnya, Longhorn diharapkan 
untuk  mulai  dijual  pada  kisaran  tahun  2003  sebagai  batu  loncatan  di  antara  Windows  XP  dan 
"Blackcomb" (sekarang dikenal sebagai Windows "Vienna"). Secara bertahap, "Longhorn" nyatanya 
dibangun  dengan  banyak  fitur-fitur  dan  teknologi  baru  dari  "Blackcomb",  sehingga  tanggal 
peluncurannya pun berkali-kali diundur. Microsoft kemudian mengumumkan pada 27 Agustus 2004 
bahwa  Perusahaan  itu  melakukan  perubahan  yang  signifikan.  Pembangunan  "Longhorn"  diulang 
kembali dan didasarkan pada basis program Windows Server 2003. Beberapa fitur yang sebelumnya 
diumumkan, seperti WinFS, pun dibatalkan.

Setelah  "Longhorn"  dinamai  menjadi  Windows  Vista,  sebuah  uji-beta  program  dimulai, 
melibatkan  ratusan  ribu  sukarelawan  dan  perusahaan.  Pada  September  2005,  Microsoft  mulai 
meluncurkan Community Technology Previews (CTP) secara reguler bagi para penguji-beta. Rilis yang 
pertama adalah  build  5219,  didistribusikan  bagi  undangan yang  hadir  pada  Microsoft  Professional 
Developers  Conference  (PDC)  2005,  dan  juga  dirilis  bagi  para  penguji  Microsoft  Beta  dan  para 
pelanggan MSDN.

Dalam CTP-CTP berikutnya,  Microsoft  telah memperkenalkan banyak rencana-rencana fitur 
untuk produk finalnya, seperti sejumlah perubahan untuk antarmuka pengguna, yang didasarkan dari 
usulan balik dari para penguji-beta.

Windows Vista dianggap telah memiliki fitur yang lengkap dengan peluncuran build 5308 CRT, 
yang  dirilis  pada  22  Februari  2006.  Pekerjaan  yang  menunggu  para  programer  Microsoft  hingga 
tanggal akan dirilisnya versi final nanti cenderung difokuskan pada stabilitas, kinerja, kompatibilitas 
aplikasi dan driver, serta dokumentasi.

James  Allchin  dalam sebuah  wawancara  menyatakan  bahwa  tidak  akan  ada  versi  "Release 
Candidate"  (RC)  seperti  yang  dilakukan  pada  versi-versi  Windows  yang  sebelumnya.  Microsoft 
sebaliknya hanya akan mengirimkan CTP hingga produk tersebut siap dipasarkan. Hanya saja dalam 
peluncuran Windows Vista Beta 2 bagi para penguji pada 23 Mei 2006, dan untuk umum pada 7 Juni 
2006 melalui Microsoft's Customer Preview Program (bisa diunduh langsung ataupun dengan memesan 
DVD),  Microsoft  memberikan  petunjuk  bahwa  akan  ada  release  candidate  untuk  Windows  Vista 
dengan menjanjikan sebuah Release Candidate 1 DVD kit untuk yang memesan DVD Beta 2.

Dalam roadmap Microsoft tampaknya rencana untuk tanggal rilis ke pabrikan adalah pada atau 
sebelum 25 Oktober 2006.

b.2.2. Fitur-fitur yang baru dan diperbaharui
Windows  Vista  memiliki  daftar  panjang  untuk  ratusan  fitur-fitur  baru,  fitur-fitur  yang 

diubahkan, dan fitur-fitur yang ditingkatkan kemampuannya.  Pada saat ini daftar fitur-fitur tersebut 
belum  dipublikasikan  secara  lengkap  oleh  Microsoft.  Namun  demikian,  berbagai  fitur  yang  akan 
dimasukkan ke dalam Windows Vista tersebut sudah mulai diperkenalkan melalui beberapa publikasi.

Fitur-Fitur End-User
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*  Windows Aero: desain baru antarmuka pengguna, singkatan dari Authentic, Energetic, Reflective, 
and Open. Antarmuka baru ini dimaksudkan agar lebih estetis dan bersih ketimbang tantarmuka

 Windows sebelumnya, termasuk jendela-jendela transparan, animasi, dan tampilan yang bagus.
*  Windows Shell: Windows shell yang baru ini berbeda sekali dengan Windows XP. Sebagai contoh, 

Start Menu yang telah diubah, bahkan kata "Start" pun telah digantikan dengan tombol Windows 
"Pearl" biru yang baru.

*  Fasilitas Pencarian (Quick Search):
*  Windows Sidebar:
*  Internet Explorer 7+:
*  Windows Media Player 11:
*  Windows Media Center:
*  Windows Live Show :
*  User Account Control:
*  Windows Firewall:
*  Windows Defender:
*  Windows Mail:
*  Windows Update:
*  Parental Control:
*  Windows Sideshow:
*  Speech recognition:
*  New Fonts:
*  Games:
*  Windows Calendar:
*  Windows Photo Gallery:
*  Windows DVD Maker:
*  Windows Collaboration:
*  SuperFetch:
*  ReadyBoost:
*  ReadyDrive:
*  Touchscreen:
*  Problem Reports and Solutions:
*  Virtual Folder:

 Teknologi Inti
Windows Vista  dimaksudkan  untuk  diluncurkan  sebagai  produk  berbasis-teknologi,  sebagai 

sistem  yang  solid  yang  mencakup  teknologi-teknologi  baru  tingkat  tinggi.  Banyak  di  antaranya 
merupakan teknologi yang berkaitan dengan bagaimana sistem berfungsi,  yang bekerja  di belakang 
layar dan tidak terlihat oleh pengguna akhir.
Pembangunan ulang seluruh arsitektur audio, print, tampilan layar (display), dan stack jaringan
Protokol IPv6 yang juga bekerja bersama dengan IPv4
Struktur keamanan baru, termasuk BitLocker Drive Encryption
Peningkatan kemampuan memory manager dan process scheduler
System services dimasukkan sebagai sesi terpisah dan terisolasi, sementara proses User sebagai sesi 
yang berbeda.
Address  Space  Layout  Randomization  (ASLR)  untuk  mencegah  serangan  Return-to-libc  buffer 
overflow.
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Kernel  Transaction  Manager  yang  baru  memungkinkan  operasi  transaksi  atom  melintasi  berbagai 
obyek yang berbeda, terutama sekali sistem file (Transactional NTFS) dan operasi registry.
Deadlock Detection  Technology merupakan teknologi  baru  yang akan melakukan pengecekan atas 
kondisi-kondisi deadlock (kebuntuan sistem) untuk pelaporan error Windows.

Teknologi bagi Developer
NET Framework 3.0, sebelumnya WinFX, merupakan sebuah set teknologi yang juga ditujukan 

untuk tersedia  bagi  Windows XP dan Windows Server  2003.  Oleh karenanya  teknologi  ini  bukan 
merupakan  teknologi  yang  eksklusi  hanya  untuk  Vista,  tetapi  dirancang  selama  kurun  waktu 
pembangunan Vista. Alasan agar teknologi ini lebih mudah diperkenalkan ke para developer dan end-
user, mungkin menjadi dasar mengapa Microsoft melakukan backport teknologi bagi sistem operasi 
yang sebelumnya.

Microsoft menyebut teknologi kunci yang baru dalam versi Windows ini sebagai "The Pillars of 
Vista" (Pilar-Pilar Vista).
~  Presentasi

Windows Presentation Foundation atau WPF, sebelumnya diberi nama-kode Avalon; adalah 
sebuah sub-sistem antarmuka pengguna yang baru dan merupakan kerangka-kerja yang didasarkan 
pada teknologi Direct3D (DirectX) dan grafik vektor-kerja sama antara perangkat keras komputer 
grafik 3D dengan teknologi Direct3D. Lihat juga Windows Graphics Foundation.

~  Komunikasi
Windows  Communication  Foundation  atau  WCF,  sebelumnya  diberi  nama-kode  Indigo; 

adalah sistem komunikasi berorientasi-servis (service-oriented messaging system) yang mengijinkan 
program untuk berinteroperasi secara lokal maupun remote mirip seperti service jejaring (web).

~  Workflow
Windows Workflow Foundation or WF; pertama kali diumumkan pada Agustus 2005, akan 

mengijinkan transaksi otomatisasi dan terintegrasi dengan menggunakan arus-kerja (workflows).

Selain itu juga ada pembangunan API (Application Program Interface) baru signikan di dalam 
inti  sistem operasi,  khususnya penambahan .NET Framework,  pembangunan benar-benar baru bagi 
arsitektur  audio,  jaringan,  pencetakan  (print),  dan  antarmuka  video,  perubahan  besar  dalam 
infrastruktur  keamanan,  peningkatan  bagi  instalasi  program  aplikasi  ("ClickOnce"  dan  Windows 
Installer 4.0), model baru untuk device driver ("Windows Driver Foundation"), Transactional NTFS, 
serta pembaruan besar-besaran bagi banyak sub-sistem inti seperti Winlogon dan CAPI.

Ada beberapa isu bagi delevoper perangkat  lunak dalam menggunakan API grafik di  Vista. 
Games maupun program-program yang dibangun di atas Direct3D Versi 10 milik Vista, tidak akan 
bekerja di Windows versi sebelumnya, karena Direct3D 10 tidak kompatibel dengan Direct3D 9.

Fitur XP yang dihilangkan
Beberapa  fitur  dan  komponen  Windows  XP  yang  terkenal  juga  telah  digantikan  ataupun 

dihilangkan  dari  Windows  Vista.  Mungkin  yang  paling  terlihat  signifikan  adalah  penghilangan 
Windows  Messenger  dan  MSN  Explorer,  dan  penggantian  NetMeeting  dengan  Windows 
Collaboration.  Windows  Vista  juga  tidak  memasukkan  tema-visual  (visual  theme)  Windows  XP 
"Luna". Fitur "Hardware profiles" juga telah dihilangkan, diikuti dengan penarikan dukungan untuk 
teknologi motherboard lawas seperti EISA bus dan APM.

Fitur-fitur yang ditunda/dibatalkan
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WinFS adalah nama-kode untuk sebuah sistem file baru dengan sifat relational database yang 
dibangun  di  atas  sistem  NTFS  dan  SQL  Server  2005.  Pada  bulan  Agustus  2006,  Microsoft 
mengumumkan bahwa WinFS batal dimasukkan dalam Windows Vista. Hal ini dikarenakan belum 
selesainya pengembangan teknologi ini. Microsoft telah mengerjakan teknologi ini sejak pertengahan 
tahun 1990an. Sedianya, Microsoft akan meluncurkan WinFS secara terpisah dari Vista, tapi pada 23 
Juni 2006 kembali diumumkan bahwa Microsoft memutuskan untuk mengintegrasikan beberapa dari 
fitur yang telah dikembangkan ini dalam versi selanjutnya dari  ADO.NET dan SQL Server, secara 
efektif sekaligus membatalkan proyek WinFS.
Sehubungan dengan isu penjadwalan, Windows PowerShell, dengan nama-kode Monad juga tidak akan 
dimasukkan dalam Windows Vista. Namun demikian, Microsoft telah mengumumkan bahwa fitur ini 
akan tersedia untuk diunduh secara terpisah dalam kuartal keempat 2006.
Arsitektur keamanan Next-Generation Secure Computing Base juga diabaikan dari  Windows Vista, 
dikarenakan masih sedikitnya developer pihak-ketiga untuk mendukung sistem ini.
Dukungan untuk Intel Extensible Firmware Interface (semacam sistem BIOS baru) juga dibatalkan 
karena sedikitnya dukungan untuk komputer desktop.
PC-to-PC Sync, sebuah teknologi Peer-to-peer untuk sinkronisasi folder antar komputer-komputer yang 
menjalankan Vista,  juga dibatalkan karena masalah kualitas. Kemungkinan teknologi ini tetap akan 
dikembangkan di masa depan.

Antarmuka grafis
Antarmuka baru Vista,  Windows Aero,  dibangun di  atas  sebuah mesin  baru  yang  bernama 

Desktop Window Manager. Windows Aero, juga dikenal sebagai Aero Glass, menambahkan dukungan 
untuk  grafik  3D  (dikenal  sebagai  Flip  3D),  jendela  transparan,  animasi,  dan  efek  visual  lainnya. 
Windows Aero membutuhkan kartu grafis high-end dan kapasitas perangkat keras seperti:
memori grafis 64MB direkomendasikan untuk set layar 1024x768, dan 128MB untuk 1600x1200+.
minimal 32 bit per pixel
3D hardware accelleration yang mendukung DirectX 9.0
memori dengan lebar pita (bandwidth) direkomendasikan 2GB/s
mampu menggambar ~1.5 juta segitiga/detik, dengan satu jendela hingga ~150 segitiga
mendukung driver Windows Display Driver Model (WDDM).
 
Tampilan Aero dari Windows Vista

Vista juga menawarkan model Aero lainnya:
Mode Standard, adalah varian Windows Aero tanpa tranparan, animasi, dan efek grafis lainnya seperti 
Flip 3D.
Mode Windows Classic, juga tersedia sebagai antarmuka yang paling dasar. Classic memiliki tampilan 
yang mirip dengan Windows 2000 dan tidak menggunakan Desktop Composition Engine yang baru. 
Classic memerlukan driver-driver Windows XP Display Driver Model (XPDM) atau WDDM dan kartu 
grafis yang mendukung Windows 2000.

Kebutuhan perangkat keras
Menurut Microsoft, komputer yang dapat menjalankan Windows Vista diklasifikasikan sebagai 

"Vista Capable" dan "Vista Premium Ready"
Komputer "Vista Capable" memerlukan minimal prosesor 800MHz, 512MB RAM, dan kartu grafis 
dengan kelas DirectX 9. Namun klasifikasi ini tidak akan mampu untuk mendukung grafis high-end 
Vista, termasuk antarmuka Aero.
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Komputer "Vista Premium Ready" memerlukan setidaknya prosesor 1GHz, 512 MB RAM, dan kartu 
grafis yang kompatibel dengan antarmuka Aero minimal 128MB serta mendukum WDDM yang baru.
 
Logo komputer yang siap untuk dipasangi Windows Vista (meski dikonfigurasi untuk Windows XP

Komputer  Vista  Capable atau sejenis,  memerlukan minimal  prosesor  dengan kecepatan 800 
MHz, Memory 512 MB RAM dan kartu grafis yang mendukung DirectX 9. Komputer jenis ini tidak 
mampu  mendukung  grafis  high-end  Vista,  termasuk  antarmuka  Aero.  Sebaliknya  Komputer  Vista 
Premium Ready dapat mendukung fitur "high-end" Vista tetapi, sedikitnya diperlukan prosesor 1 GHz , 
memory utama 1 GB, dan kartu grafis yang kompatibel dengan Aero dengan memory minimal 128 MB 
dan mendukung Windows Display Driver Model yang baru.

C. UNIX

Unix atau UNIX adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell 
Labs pada tahun 1960 dan 1970-an. UNIX didesain sebagai sistem operasi yang portable, multi-tasking 
dan multi-user.  BSD adalah salah satu turunan (varian) Unix yang dikembangkan oleh Universitas 
California, Berkeley.

Sistem operasi  Unix digunakan secara luas  baik sebagai  server  atau workstation.  Arsitektur 
Unix dan model client/server merupakan elemen yang paling penting dalam perkembangan internet dan 
mengubah proses  komputasi  secara terpusat  dalam jaringan dari  pada  proses  tunggal  di  komputer. 
Linux,  merupakan  sistem  operasi  yang  diadopsi  dari  Unix  dan  tersedia  secara  bebas  mendapat 
popularitas sebagai alternatif dari sistem operasi proprietary seperti Microsoft Windows

c.1. Sejarah
1960 dan 1970

Pada  tahun  1960,  Massachusetts  Institute  of  Technology,  AT&T  Bell  Labs,  and  General 
Electric  bekerja  dalam  sebuah  sistem  operasi  eksprimental  yang  disebut  Multics  (Multiplexed 
Information and Computing Service).

c.2. Unix Di Indonesia
Di Indonesia Unix digunakan sebagai Server aplikasi, produk yang beredar di pasaran antara 

lain IBM AIX, HP UX, Sun Solaris. Masing-masing produk ini umumnya memiliki pasar tersendiri 
seperti Sun Solaris yang digunakan pada operator telekomunikasi selular, HP UX pada manufaktur dan 
distribusi. Fungsi Unix sebagai workstation kurang populer mengingat harganya yang mahal.

c.3. Jenis-jenis UNIX
UNIX adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh banyak pihak. Setiap pihak yang 

mengembangkan UNIX, menambahkan teknologi miliknya ke dalam UNIX, yang meskipun hal itu di 
luar  standar,  mampu  menjadikan  sistem operasi  UNIX lebih  kuat  atau  lebih  andal.  Tabel  berikut 
menyebutkan beberapa jenis-jenis UNIX.Nama varian UNIX Dikembangkan  oleh 
(vendor/organisasi)
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A/UX : Apple Computer
Domain/X : Apple Computer
Darwin : Apple Computer (modifikasi yang dilakukan oleh Apple dari kernel BSD dan 

  diaplikasikan pada Mac OS/X).
CTIX : Convergent Technology
Distrix : Convergent Technology
UniCOS : Cray Research (sekarang bagian dari Silicon Graphics Incorporated)
DG/UX : Data General Corporation
Digital UNIX : Digital Equipment Corporation (DEC) (dibeli oleh Compaq, sekarang bagian 

  dari Hewlett-Packard)
Ultrix : Digital Equipment Corporation (DEC) (dibeli oleh Compaq. sekarang bagian 

  dari Hewlett-Packard)
CLIX : Fairchild Company
HP/UX : Hewlett-Packard
Tru64 : Compaq (sekarang bagian dari Hewlett-Packard)
AIX : International Business Machine (IBM) Corporation
Coherent : Mark William Company
XENIX : Microsoft Corporation (lalu dijual ke SCO)
DVIX : Northern Telecom
UnixWare : Novell Incorporated
SCO UNIX : Santa Cruz Operation (SCO) Corporation
SCO XENIX : Santa Cruz Operation (SCO) Corporation
SCO OpenServer : Santa Cruz Operation (SCO) Corporation
Dynix : Sequent
SINIX : Siemens Corporation/Nixdorf
IRIX : Silicon Graphics Incorporated (SGI)
SunOS : Stanford Universities Network (SUN)
Solaris : Sun Microsystems Incorporated
Eunice : The Wollongong Group
Uniplus+ : Unisoft Corporation
BSD UNIX : Universitas California (University of California) Berkeley, Amerika Serikat
BSD/I : BSDI (Berkeley Software Design Incorporated)
OSF/1 : Open Software Foundation
GNU/Linux : Free Software Foundation
GNU/Hurd : Free Software Foundation
FreeBSD :
NetBSD :
OpenBSD :
NextStep :
Minix : Universitas Terbuka Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), Belanda
Mach : Universitas Carnegie Mellon (Carnegie Mellon University), Amerika Serikat
UNIX System V : Lucent Technologies (Bell Labs)
QNX : QNX Software Systems
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D. LINUX

Istilah  Linux  atau  GNU/Linux  (GNU)  juga  digunakan  sebagai  rujukan  kepada  keseluruhan 
distro  Linux  (Linux  distribution),  yang  di  dalamnya  disertakan  program-program  lain  pendukung 
sistem operasi. Contoh program tersebut adalah server web, bahasa pemrograman, basisdata, tampilan 
desktop (Desktop Environment) (seperti GNOME dan KDE), dan aplikasi perkantoran (office suite) 
seperti  OpenOffice.org,  KOffice,  Abiword,  Gnumeric.  Distro  Linux  telah  mengalami  pertumbuhan 
yang pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi UNIX yang menggunakan sistem 
lisensi  dan  berbayar  (proprietary)  maupun  versi  UNIX bebas  lain  yang  pada  awalnya  menandingi 
dominasi Microsoft Windows dalam beberapa sisi.

Linux mendukung banyak perangkat keras komputer, dan telah digunakan di berbagai peralatan 
dari komputer pribadi, superkomputer dan sistem benam (embedded system), seperti telepon seluler 
(Ponsel) dan perekam video pribadi.

Pada awalnya, Linux dibuat, dikembangkan, dan digunakan oleh peminatnya saja. Kini Linux 
telah mendapat  dukungan dari  perusahaan besar  seperti  IBM dan Hewlett-Packard.  Para  pengamat 
teknologi informatika beranggapan kesuksesan ini dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor 
(vendor independence), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan 
versi  UNIX  proprietari,  serta  faktor  keamanan  dan  kestabilannya  dibandingkan  dengan  Microsoft 
Windows.  Ciri-ciri  ini  juga  menjadi  bukti  atas  keunggulan  model  pengembangan  perangkat  lunak 
sumber terbuka (opensource software).

d.1. Sejarah
Kernel Linux pada mulanya ditulis sebagai proyek hobi oleh pelajar universitas Finland Linus 

Torvalds yang belajar  di  Universitas Helsinki,  untuk membuat  kernel  Minix yang gratis  dan dapat 
diedit. (Minix adalah projek pelajaran menyerupai UNIX dibuat untuk mudah digunakan dan bukannya 
untuk digunakan secara komersial.) Versi 0.01 dikeluarkan ke Internet pada September 1991, Versi 
0.02 pada 5 Oktober 1991. [1]

Sejarah  sistem  operasi  Linux  berkaitan  erat  dengan  proyek  GNU,  proyek  pengembangan 
perangkat lunak bebas (free software) yang didasari pandangan bahwa perangkat lunak itu harusnya 
tidak menyertakan batasan apapun (bebas) saat diterima oleh pengguna. Pandangan ini tertuang dalam 
satu lisensi dengan nama General Public License atau disingkat GPL. Richard Stallman merupakan 
motor utama yang memulai proyek GNU pada tahun 1983. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem 
operasi  lengkap — kompiler,  utiliti  aplikasi,  utiliti  pembuatan dan program lainnya sehingga dapat 
membentuk satu sistem yang dapat digunakan. Kesemuanya menggunakan lisensi GPL. Pada tahun 
1991  proyek  GNU  telah  menghasilkan  hampir  semua  komponen  sistem,  kecuali  kernel,  yang 
merupakan komponen utama sebuah sistem operasi lengkap. Torvalds mengisi kekosongan itu dengan 
kernel buatannya, yang dapat berjalan bersama komponen GNU. Kesemua aplikasi GNU beserta kernel 
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yang dibuat oleh Torvald dan sukarelawan lainnya itulah yang membentuk satu sistem operasi lengkap 
yang bernama Linux.

Ada  sedikit  keberatan  dari  Stallman  terhadap  penyebutan  Linux.  Penyebutan  itu  seolah 
menganulir kontribusi GNU yang menyumbangkan banyak sekali komponen aplikasi sehingga Linux 
sebagai  kernel  dapat  digunakan secara umum. Karena itu ia  mengusulkan untuk setiap penyebutan 
Linux, menyertakan nama GNU atau tepatnya GNU/Linux untuk definisi sistem yang terdiri dari kernel 
Linus Torvald dan aplikasi  pendukung buatan GNU. Namun dikalangan umum,  nama Linux lebih 
dikenal. Hingga tahun 2008, kernel yang dikembangkan oleh GNU dengan nama GNU Hurd masih 
belum selesai.

d.2. Logo dan Merek Dagang
Ada salah  satu  kisah  (perlu  dikonfirmasikan  kembali)  kenapa  Linus  menginginkan  pinguin 

sebagai  logonya.  Saat  berjalan-jalan  di  taman  Perth  bersama  Andrew  Tridgell,  pembuat  program 
Samba, Linus dipatok oleh Pinguin dan demam selama berhari-hari. Ia pikir karakter pinguin cocok 
dengan Linux. Badannya agak gemuk, santai, namun jika mematok bisa bikin demam berhari-hari. Dia 
menggambarkan pinguin maskot ini nantinya berbadan gemuk, agak tersenyum dan sedang istirahat.

Setelah melalui pemilihan selama beberapa waktu, akhirnya diputuskan gambar pinguin yang 
dibuat oleh Larry Ewing merupakan deskripsi yang paling sempurna menurut keinginan Linus. Maskot 
ini  dinamakan  Tux,  ditahbiskan  sebagai  logo  Linux  pada  tahun  1996.  Tentang  penamaan  Tux, 
merupakan kepanjangan dari Torvald + Unix = Tux.[1]

Linux adalah merek dagang (SN: 1916230) yang dimiliki oleh Linus Torvalds. Linux terdaftar 
sebagai "Program sistem operasi komputer bagi penggunaan komputer dan operasi". Merek dagang ini 
didaftarkan setelah ada suatu kejadian di mana seorang pemalsu bernama William R Della Croce Jr 
mulai  mengirim  surat  kepada  para  distributor  Linux  dan  megklaim  trademark  Linux  adalah 
hakmiliknya serta meminta royalti sebanyak 10% dari mereka. Para distributor Linux mulai mendorong 
agar  trademark  yang  asli  diberikan  kepada  Linus  Torvalds.  Pemberian  lisensi  trademark  Linux 
sekarang dibawah pengawasan Linux Mark Institute.

d.3. Distribusi Linux
Distro Linux (singkatan dari distribusi Linux) adalah sebutan untuk sistem operasi komputer 

dan aplikasinya,  merupakan keluarga Unix yang menggunakan kernel  Linux.  Distribusi  Linux bisa 
berupa  perangkat  lunak  bebas  dan  bisa  juga  berupa  perangkat  lunak  komersial  seperti  Red  Hat 
Enterprise, SuSE, dan lain-lain.

Ada  banyak  distribusi  atau  distro  Linux  yang  telah  muncul.  Beberapa  bertahan  dan  besar, 
bahkan sampai menghasilkan distro turunan, contohnya adalah Distro Debian GNU/Linux. Distro ini 
telah menghasilkan puluhan distro anak, antara lain Ubuntu, Knoppix, Xandros, DSL, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan distro linux, anda dapat mendownloadnya langsung dari situs distributor 
distro  bersangkutan,  atau  membelinya  dari  penjual  lokal.Terdapat  banyak  distribusi  Linux  (lebih 
dikenali sebagai distro) yang dibuat oleh individu, grup, atau lembaga lain. Masing-masing disertakan 
dengan program sistem dan program aplikasi tambahan, di samping menyertakan suatu program yang 
memasang keseluruhan sistem di komputer (installer program).

Inti di setiap distribusi Linux adalah kernel, koleksi program dari proyek GNU (atau proyek 
lain),  cangkang (shell),  dan aturcara  utilitas  seperti  pustaka  (libraries),  kompilator,  dan penyunting 
(editor). Kebanyakan sistem juga menyertakan aturcara dan utilitas yang bukan-GNU. Bagaimanapun, 
utilitas tersebut dapat dipisahkan dan sistem ala UNIX masih tersedia. Beberapa contoh adalah aturcara 
dan utiliti dari BSD dan sistem grafik-X (X-Window System). X menyediakan antarmuka grafis (GUI) 

By : Fredy. As



yang umum untuk Linux.

d.3.1. Daftar distribusi Linux
Distribusi-distribusi Linux dapat dikategorikan berdasarkan sistem manajemen paket, bebas dan 

tidak, tujuan pembuatan, perangkat lunak dasar yang digunakan, dan lain sebagainya.
Distribusi bebas berbasis Debian

 64Studio
 Adamantix
 Amber Linux
 BeatrIX
 Bonzai Linux
 Debian
 Debian-BR-CDD
 DeveLinux
 Finnix
 GenieOS
 Gnoppix
 Guadalinex
 Hiweed
 Kalango
 Kanotix
 Knoppix
 Kuliax (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 Kurumin
 LinEx
 Loco Linux
 MeNTOPPIX
 Morphix
 NepaLinux
 PingOO
 Skolelinux
 Sun Wah RAYS LX
 Symphony OS
 Ubuntu

~    BlankOn 2 (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
~    Dewalinux (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
~    Edubuntu
~    Kubuntu
~    Xubuntu
~    De2

 Xandros
 Zen Linux

Distribusi berbasiskan RPM
 aLinux
 ALT Linux
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 Annvix
 Ark Linux
 ASPLinux
 Aurox
 Berry Linux
 BLAG Linux and GNU
 BlankOn (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 Caixa Mágica
 cAos Linux
 CentOS
 Cobind
 Conectiva
 EduLinux
 Engarde Secure Linux
 Fedora Core
 Fox Linux
 IGOS (sebuah distro linux yang dikembangkan Indonesia)
 Linux Mobile System
 Magic Linux
 NOPPENLINUX
 PCLinuxOS
 PCQLinux2005
 PLD Linux Distribution

Mandrake / mandriva

Distribusi bebas berbasis Slackware
 Slackware
 AliXe
 Austrumi
 BackTrack
 Bluewhite64 Linux
 CD Forum Linux (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 College Linux
 Cytrun Linux
 DARKSTAR
 DeepStyle
 easys GNU/Linux
 Frugalware
 Hardened Linux
 Kate OS
 MooLux
 Plamo Linux
 SLAX
 Sauver
 Singkong Linux (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 Slackintosh
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 Slamd64
 Splack Linux
 targeT Linux (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 TopologiLinux
 Truva Linux
 Ultima Linux
 Vector Linux
 Wolvix
 0x7F GNU/Linux
 ZenCafe Linux (sebuah distro Linux yang dikembangkan Indonesia)
 Zenwalk Linux (dulu MiniSlack)

1. Knoppix
Knoppix adalah distro Linux live-cd yang dapat dijalankan melalui CD-ROM tanpa instalasi di 

hard disk. Distro ini berbasis Debian Linux dan diciptakan oleh Klaus Knopper. Knoppix memiliki 
ragam aplikasi yang cukup lengkap dan dapat dipergunakan sebagai demo atau sarana belajar Linux 
bagi yang belum mempunyai ruang pada hard disknya. Knoppix juga dapat dipergunakan sebagai CD 
rescue.

Kelemahan dari Knoppix adalah diperlukannya memori yang besar untuk menggunakan modus 
grafisnya yaitu 96 MB walaupun bisa juga dijalankan pada memori 64 MB dengan swap pada hard 
disk.

2. SUSE Linux
SUSE Linux adalah salah satu distro Linux utama yang dibuat di Jerman. SUSE Linux aslinya 

merupakan terjemahan dalam bahasa Jerman dari Slackware. Perusahaannya sekarang ini dimiliki oleh 
Novel,  Inc.  S.u.S.E  adalah  singkatan  dari  kalimat  dalam  bahasa  Jerman  "Software-  und  System-
Entwicklung" ("Perangkat lunak dan pengembangan sistem"), tetapi ada informasi tidak resmi yang 
mengatakan bahwa S.u.S.E dihubungkan dengan ilmuwan komputer Jerman Konrad Zuse.

d.4. Aplikasi Sistem Operasi Linux
Pengguna Linux, yang pada umumnya memasang dan melakukan sendiri konfigurasi terhadap 

sistem, lebih cenderung mengerti  teknologi dibanding pengguna Microsoft Windows atau Mac OS. 
Mereka sering disebut hacker atau geek. Namun stereotipe ini semakin berkurang dengan peningkatan 
sifat ramah-pengguna Linux dan makin luasnya pengguna distribusi. Linux telah membuat pencapaian 
yang cukup baik dalam pasaran komputer server dan komputer tujuan khusus, seperti mesin render 
gambar dan server web. Linux juga mulai populer dalam pasaran komputer desktop.

Linux  merupakan  asas  kepada  kombinasi  program-server  LAMP,  kependekan  dari  Linux, 
Apache,  MySQL,  Perl/PHP/Python.  LAMP  telah  mencapai  popularitas  yang  luas  di  kalangan 
pengembang Web.

Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi  embeded. Biaya pengadaan Linux yang 
murah  memungkinkan  penggunaannya  dalam  peralatan  seperti  simputer,  yaitu  komputer  berbiaya 
rendah yang ditujukan pada penduduk berpendapatan rendah di Negara-negara berkembang.

Dengan  lingkungan  desktop  seperti  KDE  dan  GNOME,  Linux  menawarkan  antarmuka 
pengguna yang lebih menyerupai Apple Macintosh atau Microsoft Windows daripada antarmuka baris 
teks  seperti  Unix.  Oleh  karena  itu,  lebih  banyak  program grafik  dapat  ditemui  pada  Linux  yang 
menawarkan berbagai fungsi yang ada pada utilitas komersil.
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d.5. Pasar serta kemudahan pemakaian
Linux  yang  pada  awalnya  hanya  merupakan  sistem  operasi  yang  digunakan  oleh  peminat 

komputer,  telah  menjadi  sistem yang  lebih  user-friendly,  dengan antaramuka  grafik  yang  berbagai 
macam aplikasi yang lebih mirip sistem operasi lain, daripada baris perintah Unix. Namun kesan ini 
telah  menimbulkan  banyak  kritikan,  termasuk  dari  pendukung  Linux.  Mereka  berpendapat  bahwa 
Linux dan proyek program bebas masih belum mencapai  faktor "ke'mudahan'an dalam pemakaian" 
yang memuaskan.  Persoalan tentang ke'mudah'an Linux dibanding Windows atau Macintosh masih 
menjadi isu perdebatan yang hangat. Pasaran Linux dalam komputer "desktop" masih agak kecil tapi 
semakin berkembang. Menurut Lembaga Penyelidikan Pasaran IDC, besar pasaran bagi Linux pada 
tahun 2002 adalah 25% bagi pasaran server, dan 2.8% bagi pasaran Komputer pribadi.

Bagi  mereka  yang  hanya  biasa  menggunakan  Windows  atau  Macintosh,  Linux  mungkin 
kelihatan  lebih  sukar  disebabkan  perbedaan  dalam melakukan  berbagai  kerja  komputer.  Dan  lagi, 
pengguna perlu menukar program yang sering digunakan, disebabkan program tersebut tidak didapati 
dalam Linux (atau pilihan yang agak terbatas, misalnya permainan komputer). Faktor lain adalah sifat 
ragu-ragu pengguna yang merasa susah untuk melepaskan sistem operasi mereka (banyak pengguna 
masih menggunakan Windows). Selain itu, kebanyakan komputer didatangkan dengan Windows siap 
pakai (preinstalled). Faktor-faktor ini menyebabkan perkembangan Linux yang agak lambat.

Walau bagaimanapun, kelebihan Linux seperti biaya rendah, sekuritas yang lebih aman, dan 
tidak bergantung pada vendor, telah meningkatkan penggunaan yang luas di kalangan korporasi dan 
perkantoran.  Dalam  situasi  ini,  halangan  yang  disebut  di  atas  dapat  dikurangi  karena  hanya 
aplikasi/utiliti yang terbatas digunakan, serta administrasi dan konfigurasi komputer (administration) 
dikendalikan oleh sekumpulan pekerja pakar IT yang sedikit.

Terdapat berbagai kajian yang dilakukan terbatas biaya serta ke'mudahan'an Linux. Relevantive, 
(sebuah  lembaga  berpusat  di  Berlin,  yang  mengkhususkan  diri  dalam  riset  lembaga  tentang 
ke'mudahan'an program, serta servis web), telah membuat kesimpulan bahawa ke'dapatpakai'an Linux 
bagi pekerjaan dengan komputer "desktop" adalah hampir sama dengan Windows XP. Bagaimanapun, 
kajian oleh IDC (yang dibiayai oleh Microsoft) mengklaim bahwa Linux mempunyai biaya pemilikan 
(Total Cost of Ownership) yang lebih tinggi dibanding Windows.

Linux juga  sering dikritik  karena jadwal  penembangannya  yang  tidak dapat  diduga.  Secara 
langsung, menyebabkan pengguna Enterprise kurang selesa dengan Linux dibanding sistem operasi lain 
(Sumber:Marcinkowski,  2003).  Pilihan  yang  banyak  dalam  hal  distribusi  Linux  juga  dikatakan 
membingungkan konsumer, dan vendor program.

d.6. Instalasi
Proses instalasi Linux yang sukar seringkali menjadi penghalang bagi pengguna baru, namun 

proses ini sekarang menjadi lebih mudah. Dengan penerimaan Linux oleh beberapa pabrikan komputer 
pribadi  besar,  komputer  terpasang  (built  up)  dengan  distribusi  Linux  banyak  tersedia.  Selain  itu, 
terdapat juga distribusi Linux yang dapat dijalankan (boot) secara langsung dari cakram optik (CD) 
tanpa perlu diinstalasi ke cakram keras (hard disk); hal ini dikenal dengan istilah Live CD. Contoh 
distribusi  dalam bentuk Live  CD adalah Knoppix/Gnoppix,  Kubuntu/Ubuntu  dan Gentoo.  Saat  ini 
hampir semua distribusi Linux menyediakan versi Live CD untuk produknya. ISO image untuk cakram 
optik  untuk  distribusi  Linux  tersebut  biasanya  dapat  diunduh  dari  Internet,  dibakar  ke  CD,  dan 
selanjutnya dapat digunakan sebagai CD yang siap untuk proses boot.

Instalasi  Linux juga merupakan instalasi  berupa suite,  yaitu  dimana penginstalasian tersebut 
secara  otomatis  menginstalasi  program-program  standar,  seperti  pemutar  MP3,  Office  Suite,  dan 
pengolah gambar.

By : Fredy. As



d.7. Konfigurasi
Konfigurasi setelan Linux dan aplikasi di atasnya banyak yang dilakukan lewat berkas teks di 

direktori /etc. Pada perkembangan selanjutnya, utilitas seperti Linuxconf dan GNOME System Tools 
memudahkan pekerjaan ini lewat antarmuka grafik. Kendati demikian, baris perintah (command line) 
tetap merupakan cara yang paling umum digunakan.

d.8. Dukungan
Dukungan  bagi  Linux  biasanya  didapatkan  melalui  peer(dalam  konteks  ini  maksudnya 

kelompok pengguna linux/KPLI) - pengguna Linux lain di dalam forum internet, IRC, newsgroup dan 
mailing list.  Kelompok Pengguna Linux (LUG, Linux User Group) telah didirikan di seluruh dunia 
untuk  membantu  pengguna  lokal,  pengguna  baru,  dan  pengguna  berpengalaman.  Di  Indonesia 
kelompok ini tergabung dalam KPLI daerah seperti  KPLI Jakarta, KPLI Bandung, KPLI Jogja dan 
masih  banyak  lainnya.  Bantuan  termasuk  instalasi,  penggunaan,  pengadaan  serta  menggalakkan 
pengembangan sistem Linux.

Dukungan  resmi  Linux  di  Indonesia  dapat  diperoleh  di  Linux  User  Group  (LUG)  Indonesia 
http://www.lug.or.id atau http://www.lugi.or.id atau http://www.infolinux.or.id

Dukungan  komersil  bagi  distribusi  Linux  secara  umum  menggunakan  model  bisnis  dengan 
menyediakan dukungan teknis. Dukungan pihak ketiga juga sudah tersedia.

d.9. Skala Usaha Pembangunan Linux
Sebuah studi (More Than a Gigabuck: Estimating GNU/Linux's Size [2]) Terhadap Red Hat 

Linux 7.1 menemukan bahwa distribusi ini berisi 30 juta baris kode sumber (‘’source lines of code 
(SLOC)’’).  Menggunakan  model  biaya  COCOMO  studi  ini  menunjukan  bahwa  distribusi  ini 
memerlukan waktu pengembangan sebanyak 8000 tahun, apabila software ini di kembangkan dengan 
cara proprietary konvensional. Dan akan menghabiskan sekitar 1.08 miliar dolar (dolar tahun 2000) 
untuk dikembangkan di Amerika Serikat.

Mayoritas dari kode (71%) ditulis dalam C, namun banyak bahasa lain digunakan, termasuk 
C++ shell scripts, Lisp, assembly language, Perl, Fortran dan Python.
Sekitar setengah dari kodenya di lisensikan di bawah GPL.

Kernel Linux mengandung 2.4 juta baris kode, atau sekitar 8% dari total kode yang dipakai 
dalam sebuah distribusi/distro. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas dari distribusi Linux terdiri dari 
kode yang tidak terkandung dalam Kernel Linux.

d.10. "GNU/Linux”
GNU adalah singkatan dari GNU's Not Unix.

Disebabkan utiliti-utiliti dari proyek sistem operasi bebas GNU - tanpa ini sistem Linux tidak 
akan menyerupai sistem Unix dalam perspektif pengguna - Richard Stallman dari GNU/FSF memohon 
agar  kombinasi  sistem (proyek  GNU dan kernel  Linux),  disebut  sebagai  "GNU/Linux".  Pengguna 
distribusi  Linux  dari  proyek  Debian  lebih  cenderung  menggunakan  nama  tersebut.  Kebanyakan 
pengguna lebih mudah menggunakan istilah "Linux".

d.11. Tindakan Undang-undang (Litigasi)
Artikel utama: SCO Vs IBM Pada bulan Maret 2003, Grup SCO (SCOG - SCO Group) telah 
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mengeluarkan gugatan terhadap IBM yang mengklaim bahwa IBM telah memasukkan sebagin besar 
dari bahan intelektual milik SCOG (kode sumber) ke dalam kernel Linux, di mana hal ini merupakan 
pelanggaran  terhadap  lisensi  IBM  untuk  menggunakan  UNIX.  Disebutkan  bahwa  lisensi  tersebut 
dipegang oleh Kelompok SCO. Tambahan lagi,  Kelompok SCO juga telah mengirim surat  kepada 
beberapa lembaga dan memberi ancaman tentang penggunaan Linux tanpa lisensi dari kelompok SCO 
akan  menerima  tindakan  dari  mereka.  Kelompok SCO juga  mengeluarkan  pernyataan  pada media 
massa bahwa mereka akan menggugat pengguna Linux selanjutnya.  Kontroversi ini telah mencetus 
beberapa  kecaman  oleh  Kelompok  SCO  terhadap  Novell,  DaimlerChrysler,  dan  AutoZone,  selain 
gugatan balik oleh Red Hat dan pihak lain terhadap SCOG.

E. Mac OS

Mac OS adalah singkatan dari  Macintosh Operating System. Mac OS adalah sistem operasi 
komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel 
dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, Mac OS sejak tahun 2006 telah memiliki 
kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86.

Versi Mac OS
Versi terakhir Mac OS saat ini adalah Mac OS X (baca: Mac OS Ten) yang diluncurkan pada 

tahun 2000.
Mac OS X adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac OS untuk komputer Macintosh. Sistem 

operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001.
Karakter "X" adalah nomor Romawi yang berarti sepuluh, di mana versi ini adalah penerus dari 

sistem  operasi  yang  digunakan  sebelumnya  seperti  Mac  OS  8  dan  Mac  OS  9.  Beberapa  orang 
membacanya  sebagai  huruf  "X"  yang  terdengar  seperti  "eks".  Salah  satu  alasan  mengapa  mereka 
menafsir sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan 
akhiran "x" (misalnya AIX, IRIX, Linux, Minix, Ultrix, Xenix).

Mac OS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya versi Server ini mirip dengan 
versi  standardnya,  dengan  perbedaan  bahwa versi  Server  mencakup  piranti  lunak  untuk  keperluan 
manajemen dan administrasi workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang 
tersedia untuk versi ini adalah piranti lunak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti  SMTP, SMB, 
LDAP dan DNS. Selain itu cara melisensinya juga berbeda.
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Mac OS X adalah sistem operasi yang menggunakan kernel BSD sehingga beberapa kalangan 
mengatakan bahwa Mac OS X termasuk dalam keluarga Unix. Hal yang menarik dari OS ini adalah 
keindahan tampilannya sehingga menjadikannya panutan bagi pengembang desktop lain.[rujukan?]

Rilis terakhir  Mac OS diluncurkan sekitar bulan Mei 2005 dengan kode Tiger dengan versi 
10.4.

Tahapan-tahapan OS X:
Mac OS X Server 1.0 kode: "Rhapsody", dirilis: Maret 1999.
Mac OS X Public Beta kode: "Kodiak", dirilis: September 2000.
Mac OS X 10.0 (update 10.0.1-10.0.2-10.0.3-10.0.4) kode: "Cheetah", dirilis: Maret 2001.
Mac OS X 10.1 (update 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5) kode: "Puma", dirilis: Oktober 2001.
Mac OS X Server 10.1 (update 10.1.1-10.1.2-10.1.3-10.1.4-10.1.5) kode: "Puma", dirilis: 

November 2001.
Mac OS X 10.2 (update 10.2.1-10.2.2-10.2.3-10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7-10.2.8) kode: "Jaguar", 

dirilis: Agustus 2002.
Mac OS X Server 10.2 (update 10.2.1-10.2.2-10.2.3-10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7-10.2.8), dirilis 

Agustus 2002.
Mac OS X 10.3 (update 10.3.1-10.3.2-10.3.3-10.3.4-10.3.5-10.3.6-10.3.7-10.3.8-10.3.9) kode: 

"Panther", dirilis Oktober 2003.
Mac OS X Server 10.3 (update 10.3.1-10.3.2-10.3.3-10.3.4-10.3.5-10.3.6-10.3.7-10.3.8-10.3.9), 

dirilis Oktober 2003.
Mac OS X 10.4 (update 10.4.1-10.4.2-10.4.3-10.4.4-10.4.5) kode: "Tiger", dirilis: April 2005.
Mac OS X Server 10.4 (update 10.4.1-10.4.2-10.4.3-10.4.4-10.4.5) dirilis: April 2005.
Mac OS X 10.5 (kode: "Leopard"; direncanakan beredar pada Oktober 2007)
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