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Sistem operasi - operating system - OS adalah seperangkat

program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer,

dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak.

Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat

lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi,

pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada

komputer mereka, kecuali program aplikasi boot diri.

Waktu-berbagi jadwal tugas sistem operasi untuk penggunaan

yang efisien dari sistem dan juga dapat mencakup akuntansi

untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massa, cetak,

dan sumber daya lainnya.

Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi

memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat

keras komputer, meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras

dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan

pada hampir semua perangkat yang berisi komputer-dari ponsel dan konsol permainan video

untuk superkomputer dan server web.

Contoh populer sistem operasi modern termasuk Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft

Windows.

Pendahuluan

Biasanya, istilah Sistem Operasi sering ditujukan kepada semua perangkat lunak yang masuk

dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstal.

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan

manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan

perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan peramban web.

Secara umum, Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan

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
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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 berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan

secara bersamaan, maka Sistem Operasi mengatur schedule 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

Sebagian Sistem Operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu

(misalnya DOS), tetapi sebagian besar Sistem Operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi

berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem Operasi seperti ini disebut

sebagai Multi-tasking Operating System (misalnya keluarga sistem operasi UNIX). 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, contohnya adalah Windows, Linux, Free BSD,

Solaris, palm, symbian, dan sebagainya.
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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.

Sistem Operasi saat ini

Sistem operasi-sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum (termasuk PC,

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:

1. 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, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (Seven)

yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows 8 yang akan dirilis pada tahun 2012 atau

lebih lambat)).

2. 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.

3. Mac OS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac

atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.6 (Snow

Leopard). Musim panas 2011 direncanakan peluncuran versi 10.7 (Lion).
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Sedangkan komputer Mainframe, dan Super komputer menggunakan banyak sekali sistem

operasi yang berbeda-beda, umumnya merupakan turunan dari sistem operasi UNIX yang

dikembangkan oleh vendor seperti IBM AIX, HP/UX, dll.

Proses

Prosesor mengeksekusi program-program komputer. Prosesor adalah sebuah cip 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 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 mengubah nilai prioritas proses

tertentu, agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi
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berikutnya (misalnya: pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem

operasi menaikkan nilai prioritasnya).

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

Haiku (sistem operasi)

Haiku

The Haiku desktop, running a variety of applications.

Perusahaan / pengembang The Haiku Project

Keluarga OS BeOS

Status Pre-Alpha

Model kode sumber Free and open source software

Rilis awal ?

Tipe kernel Hybrid kernel

Lisensi MIT License

Situs web http://haiku-os.org

Haiku, sebelumnya dikenal sebagai OpenBeOS, adalah sebuah proyek sistem operasi open

source untuk menciptakan Be Operating System pada komputer x86 dan PowerPC. Dimulai

sebagai "OpenBeOS" pada 2001 setelah Be dibeli oleh Palm, Inc. dan BeOS tidak lagi
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dilanjutkan. Pada 2004 nama baru dipilih untuk menghindari pelanggaran hak nama Palm.

Proyek ini dikendalikan oleh Haiku Incorporated, sebuah perusahaan nirlaba di New York.

Linux
Linux (diucapkan ˈlɪnəks atau /ˈlɪnʊks/) adalah nama yang diberikan kepada sistem

operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan

perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber

terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan

didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja.

Linux

Tux, penguin, maskot Linux

Keluarga OS Bertipe Unix

Status Aktif

Tipe kernel Monolitik

Lisensi GNU General Public License dan lainnya

Nama "Linux" berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus

Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi

GNU, yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari

munculnya nama alternatif GNU/Linux.

Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server, dan didukung oleh perusahaan-

perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle

Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di

berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer,

dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video (PlayStation 2,

PlayStation 3 dan XBox[5]), telepon genggam dan router. Para pengamat teknologi informatika

beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor (vendor

independence), biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan
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versi UNIX tak bebas, serta faktor keamanan dan kestabilannya yang tinggi dibandingkan

dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas

keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (opensource software).

Sistem operasi Linux yang dikenal dengan istilah distribusi Linux (Linux distribution) atau distro

Linux umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server web,

bahasa pemrograman, basisdata, tampilan desktop (desktop environment) seperti

GNOME,KDE dan Xfce juga memiliki paket aplikasi perkantoran (office suite) seperti

OpenOffice.org, KOffice, Abiword, Gnumeric dan LibreOffice.

Unix

Unix atau UNIX adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari project Multics

(Multiplexed Information and Computing Service) pada tahun 1965 yang dilakukan American

Telephone and Telegraph AT&T, General Electric (GE), dan Institut Teknologi Massachusetts

(MIT), dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika (Departement of Defence Advenced

Research Project, DARPA atau ARPA), UNIX didesain sebagai Sistem operasi yang portable,

multi-tasking dan multi-user.

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

Microsoft Windows

Microsoft Windows
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Tampilan Layar dari Windows 7 Ultimate

Perusahaan /
pengembang

Microsoft Corporation

Keluarga OS
MS-DOS/9x-based, Windows CE, Windows
NT

Model kode
sumber

Sumber tertutup / Shared source

Rilis stabil
Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2
NT 6.1.76006.1 (build
7600.16385.090713-1255) / 22-10-2009

Lisensi MS-EULA

Situs web www.microsoft.com/windows

Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem

operasi. yang dikembangkan oleh Microsoft, dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis.

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, 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%.
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Sisten Operasi Windows yang Sudah dirilis

 16-bit, berjalan di atas MS-DOS

o 1985 November - Windows 1.0

o 1987 9 Desember - Windows 2.0

o 1990 22 Mei - Windows 3.0

o 1992 Agustus - Windows 3.1

o 1992 Oktober - Windows for Workgroups 3.1

o 1993 November - Windows for Workgroups 3.11

 Hibrida (16-bit/32-bit), berjalan tanpa MS-DOS (meski tidak sepenuhnya)

o 1995 24 Agustus - Windows 95 (Versi: 4.00.950)

o 1998 25 Juni - Windows 98 (Versi: 4.1.1998)

o 1999 5 Mei - Windows 98 Second Edition (Versi: 4.1.2222)

o 2000 19 Juni - Windows Millennium Edition (Me) (Versi: 4.9.3000)

 Berbasis kernel Windows NT

o 1993 Agustus - Windows NT 3.1

o 1994 September - Windows NT 3.5

o 1995 Juni - Windows NT 3.51

o 1996 29 Juli - Windows NT 4.0

o 2000 17 Februari - Windows 2000 (Versi: NT 5.0.2195)

o 2001 - Windows XP (Versi: NT 5.1.2600)

o 2003 - Windows Server 2003 (Versi: NT 5.2.3790)

o 2006 - Windows Vista (Versi 6.0 Build 6000)

o 2007 - Windows Home Server (Versi 6.0.1800.24)

o 2008 - Windows Server 2008 (Versi 6.1)

o 2009 - Windows 7 (Versi 6.1 Build 7600)

o 2009 - Windows Server 2008 R2 (Versi 6.1)

o 2011 - Windows 8

Sistem Operasi pada HP

1. Sistem operasi Symbian

Sistem operasi Symbian adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. yang

dirancang untuk digunakan peralatan bergerak mobile).Symbian merupakan perusahaan

independen hasil kolaborasi vendor-vendor raksasa pada masa itu yakni Ericsson, Nokia,

Motorola, dan Psion. Nokia sebagai pemegang saham terbesar dengan angka 47,9 persen.
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Banyak dari produk nokia ber-OS Symbian (NOKIA 6120 Classic, OS Symbian S60 v9.0 3rd

edition).

Symbian dipandang lebih unggul karena:

a. Sistem operasi ini sejak awal dirancang khusus untuk ponsel. Berbeda dengan Microsoft

dan Linux yang diadopsi dari computer

b. Berkat fitur CC+, Java (J2ME) MIDP 2.0, PersonalJava 1.1.1a, dan WAP, Sistem

operasi symbian ini sangat terbuka sehingga siapapun bisa mengembangkannya.

terbukti banyak beredar aplikasi-aplikasi tambahan untuk OS berbasis Symbian atau

platform Java

c. Symbian menyediakan suatu user interface (UI) framework yang fleksibel, sehingga

supaya para vendor bisa menvariasikan produk-produknya.

Ada empat jenis UI yang beredar saat ini yaitu: Series 60 (misalnya Nokia N70, N91, Siemens

SX1, Samsung D700, D710, Panasonic X700, X800); Series 80 (Nokia N9210, 9210i, 9300);

Series 90 (Nokia 7700 dan 7710); UIQ (Sony Ericsson P800, P900, P910, Motorola A920,

A925, A1000, A1010). Symbian MOAP (Mobile Oriented Applications Platform), contohnya

adalah Mitsubishi D800iDS yang memiliki dual screen yang pengoperasiannya mirip dengan

Nintendo DS yaitu 2 screen dan hanya screen bagian bawah yang memiliki fungsi touch screen.

Symbian telah mengeluarkan Operating System untuk smartphone terbaru nya yaitu versi 9.3

Symbian menyatakan bahwa versi 9.3 ini akan lebih mempercepat, mempermurah dan

mempermudah para vendor handphone dan para operator untuk mendapatkan servis dan

fasilitas terbaik seperti mendukung WiFi, Firmware update secara online (FOTA), dukungan

HSDPA, VoIP melalui IPSec, dukungan secara native untuk Push To Talk, dukungan Java JSR

248, Platform sekuriti yang lebih stabil dan lebih baik untuk memproteksi dari virus dan spam,

dukungan untuk fasilitas graphic 3D yang lebih baik (vector floating point).

2. Windows Mobile

Adalah sistem operasi seluler yang ditawarkan oleh Microsoft. Sistem operasi Windows Mobile

dimulai dari :

- Pocket PC 2000

- Pocket PC 2002

- Windows Mobile 2003. Memiliki 4 edisi, yaitu : Windows Mobile 2003 for Pocket PC

Premium Edition, Windows Mobile 2003 for Pocket PC Professional Edition, Windows

Mobile 2003 for Smartphone, dan Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition



11

- Windows Mobile 2003 Second Edition (Windows Mobile 2003 SE)

- Windows Mobile 5

- Windows Mobile 6, memiliki 3 versi, yaitu : Windows Mobile 6 Standard for Smartphone

(phone without touchscreen), Windows Mobile 6 Professional for Pocket PC with phone

functionality, dan Windows Mobile 6 Classic for Pocket PCs without cellular radio.

Contoh: Eten Glofiish X650 menggunakan Windows Mobile 6.0 Profesional

Versi terbaru yang sedang dikembangkan Microsoft adalah Photon, yang didasarkan pada

Windows Embedded CE 6.0 dan diharapkan dapat mengintegrasikan versi smartphone dan

Pocket PC. Contoh perangkat yang ber-OS Windows Mobile seperti Audiovox SMT 5600, iMate

SP3i, Samsung SCH-i600, Mio 8390, Sagem myS-7, Orange SPV C500, HP iPAQ rw6100,

Motorola MPx220, O2 Xphone, dan O2 Xphone II. PDA adalah Acer n30, ASUS My Pal A716,

HP iPAQ h5555, dan Mio 558. Keunggulan yang ditawarkan seperti :

- Sebagian besar teknologi IT (information technology) yang dipakai berbasis Windows,

kecocokan dalam hal platform serta ekstensi yang mudah dengan software komputer

dipandang bahwa Microsoft dianggap lebih ideal dibandingkan Symbian atau Linux.

- Windows Mobile menawarkan berbagai fitur unggulan seperti Mobile Blog, GPS, menonton

televisi, serta Mobile Database.

Kelemahannya adalah Windows Mobile bersifat tertutup sehingga sulit bagi software developer

independen untuk menciptakan aplikasi-aplikasi baru.

3. Mobile Linux

Ponsel Linux pertama diluncurkan oleh Motorola pada bulan Februari 2003. Motorola seri

A760 yang dirilis pertama kali di Cina ini menggunakan OS kombinasi dari kernel Linux yang

didistribusikan oleh software Silicon Valley-based Monta Vista dan software lainnya dari bahasa

pemrograman Java Sun Microsystems. Sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh

Google adalah Android. Platform software berbasis Linux diantaranya adalah MOTOMAGX dan

Qtopia. MOTOMAGX merupakan platform Linux mobile dari Motorola. Produk pertama yang

didasarkan pada platform ini adalah ponsel MOTOROKR Z6 dan MOTORAZR2 V8. Qtopia

Phone Edition merupakan platform software dan antarmuka untuk Linux, yang dikembangkan

oleh perusahaan Trolltech. Qtopia Greenphone, merupakan perangkat pengembangan Linux

mobile yang ditujukan untuk berbagai aplikasi baru.
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Kelemahannya adalah aplikasi tambahan yang belum banyak beredar, serta Linux dibangun

untuk mengoprasikan sistem dengan tenaga besar, sehingga manajemen sumber daya baterai

masih kalah efektif dibandingkan OS lainnya.

Kelebihannya adalah Linux sebagai OS yang ideal bagi ponsel karena dukungan oleh

perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Oracle, dan Intel. Selain itu, sistem ini nilai lebih

fleksibel dan menawarkan memori yang lebih kecil serta bisa lebih dihemat.

Contoh ponsel ber-Linux OS: Haier N60, Motorola A760, E895, NEC N900iL, dan Samsung

SCH-i519. Produk-produk PDA seperti Sharp SL-C3000, Sharp Zaurus SL-C1000, Compaq

iPAQ, IBM e-LAP reference design, dan Nokia 770 Internet Tablet.

4. Sistem operasi BlackBerry

Perusahan telekomunikasi asal Canada, Reserch in Motion (RIM), mengembangkan

perangkat komunikasi bergerak. Awalnya produk mereka adalah memproduksi dan layanan

penyeranta (Pager) dua arah, namun dalam perkembangannya perusahaan ini membuat

terobosan baru dengan menciptakan pearangkat Blackberry yang terkenal dengan layanan

push-email, dan sekarang blackberry berubah menjadi smartphone yang memiliki berbagai

fungsi seperti, GPS, internet mobile, serta dapat mengakses Wi-FI. RIM sebagai developer

untuk sistem operasi blackberry telah mengeluarkan sistem operasi baru dengan salah satu

aplikasi yang tertanam didalamnya adalah Document to Go versi trial buatan DataViz, suatu

aplikasi yang memiliki fungsi officeseperti Word to Go, Presenter to Go yang otomatis memiliki

Sheet to Go sebagai aplikasi Spreadsheet.

5. System operasi Palm

Contoh peproduk yang menanamkan sistem operasi Palm adalah Palm Treo 680

Smartphone ini menggunakan system operasi Palm, yaitu Palm OS 5.4.9 dengan prosesor Intel

PXA270, 312MHz. Beberapa fitur yang ditawarkan adalah Pocket Express, Microsoft Media

Player, Palm files, PDF viewer, Adobe Acrobat reader, eReader, Pocket Tunes, dan Document

To Go.

6. Java

Biasanya diterapkan pada jenis yang telah polyponik namun kelas monoponik pun juga

telah tersedia.biasanya terdapat pada handphone tipe lama,namun tipe baru sekalipun saat ini

baisanya juga telah mendukung untuk fitur ini.harga untuk ponsel jenis ini lebih terjangkau dari
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pada handphone dengan 2 jenis OS berikut.Bahasa yang dipergunakan untuk

pengembangannya yaitu bahasa pemrograman java.

7. Android

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon

pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak.

Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk

ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance,

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk

Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset

Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di

lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi

perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat

dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua adalah yang benar–

benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open

Handset Distribution (OHD).
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