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 :1فصل 

 مفاهیم اولیه

 

نهابراین  بسیستم عامل از منابع سخت افزاری پردازنده برای ارائهه خهدمات بهه کهاربران اسهتفاده مهی کنهد. 

ل خت افهزاری تشهکیآشنایی با سخت افزار کامپیوتر، برای بررسی سیستم عامهل ضهروری اسهت. اجهزای سه

 دهنده کامپیوتر عبارتند از:

 حافظه اصلی -2                              پردازنده      -1

 اتصاالت داخلی سیستم. -4        مولفه های ورودی و خروجی -3

 

 پردازنده

رمهز  واکشهی،"گهام  ، واحد کنترل و رجیسترها)ثبات ها( تشکیل مهی شهود و سهه(ALU)پردازنده از واحد محاسبه و منطق

ی بهه ه مهدت کوتهاهرا به  طور مداوم انجام می دهد. پردازنده دائما در حال کار است و فقط در موارد خاصی ب "گشایی و اجرا

 می دهد. DMAمی رود و کنترل گذرگاه را به کنترل کننده  Holdحالت 

 

 ثباتهای پردازنده

ز کهوچکتر ا این ثباتها سهطحی از حافظهه کهه سهریعتر و در داخل پردازنده مجموعه ای از ثباتها وجود دارد.

 حافظه اصلی است را فراهم می کنند. ثباتهای داخل پردازنده عبارتند از:

  (AX,BX,CX,DX)ثباتهای داده -1

  (SI,DI) ثبات شاخص -2

 (CS,DS,SS,ES)اشاره گر قطعه  -3

 (SP)اشاره گر پشته -4

 (IPیا  PCشمارنده برنامه ) -5

 (IR)دستورالعملثبات  -6

کهه حهاوی  PSW): تمام پردازنده ها شامل یک یا مجموعه ای از ثباتها هستند به نام کلمهه وضهعیت )تذکر

ت اطالعات وضعیت هستند. این ثبات، نوعا عالوه بهر کهدهای وضهعیت، شهامل اطالعهات دیگهری، م هل بیه

 فعال/غیر فعال کردن وقفه و بیت حالت کاربر/سرپرست، نیز می باشد.



 12                                                                                                                های عامل           سیستم

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 حالتهای اجرای پردازنده

 می باشد: (dual-modeپردازنده دارای دو حالت اجرا )

 حالت کم امتیازتری که برنامه های کاربران در این حالت اجرا می شوند.مد کاربر:  -1  

ی کنترل، حالت ممتازتری که دستورالعملهایی مانند تغییر ثباتهامد هسته)سیستم،کنترل، کرنل( :  -2  

I/O ده، یت حافظه، در این حالهت اجهرا مهی شهوند. در ایهن حالهت نهرم افهزار کنتهرل کامهل پردازنهو مدیر

بران دسههتورالعملها، ثباتههها و حافظههه را در اختیههار دارد. ایههن سههطح از کنتههرل بههرای برنامههه هههای کههار

 غیرضروری،ناامن و نامطلوب است.

 

 ر نرم افزارها می باشد.محافظت سیستم عامل از دیگ ، dual-modeهدف اصلی از عملیات 

 

می باشد. تفاوت برنامه و فراینهد در ایهن اسهت کهه یک برنامه درحال اجرا ، (processفرایند یا پردازش)

ه صهورت یهک می باشد. معموال برنامه بر روی دیسک ب فرایند یک نهاد فعالو  برنامه یک نهاد غیرفعال

تها  رار بگیهردحافظه لود شود و در داخل فرایندی ق فایل اجرایی دودویی ذخیره می شود. برنامه باید به

 اجرا شود. فرایند می تواند هم در حافظه اصلی و هم در حافظه جانبی قرار بگیرد.

 

 تنظیم زمان سیستم در مد کرنل و خواندن ساعت سیستم در مد کاربر انجام می شود. 

باید در کدام حالت )کاربر یا هسته(  وجود دارد متوجه می شود که PSWپردازنده به کمک بیتی که در 

 اجرا کند.

وقتی کاری برای اجرا موجود نباشد، پردازنده یک برنامه شامل یک حلقه انتظار مشغول را اجرا خواهد  

 کرد.

عمل تغییر وضعیت از مد کرنل به مد کاربر و بلعکس از امکانات سخت افزاری است که برای کمک مستقیم بهه سیسهتم 

 شده است. عامل طراحی

 (interrupt) وقفه

 CPUشهود، کهار ارسهال می  CPUای بهوقتی وقفهوقفه سیگنالی است که روند عادی اجرا را تغییر می دهد. 

 CPU وتهین،بعد از پایان اجرای ایهن ر شود.اجرا می (interrupt routine) متوقف شده و روال پاسخگو به وقفه

ر پشته ددستوری که هنگام اجرای آن وقفه صادر شده )آدرس برگشت( آدرس دهد. اش را ادامه میکار قبلی

گیهرد و  قهرار مهی (PC)ذخیره می شود. بعد از پایان پاسخگویی به وقفه، آدرس برگشت در شمارنده برنامهه 

 محاسباتی که اجرای آنها به تعویق افتاده از سر گرفته می شود.
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اجهرای دسهتور      خروجهی درجریهان اسهت، مشهغول /یمی کهه عمهل ورودهنگا تواند درپردازنده می، هاوجود وقفه با

 العملهای دیگر باشد. 

اجهرای عملیهات   ای را صادر کند. نهرم افهزار نیهز بها ، وقفهCPUتواند با ارسال سیگنالی بهزمان می سخت افزار در هر

 د.ای را صادر کنتواند وقفهمی، (System call) سیستم خاصی به نام فراخوانی

مهی برنامهه را ذخیهره  ها و شمارنده ثباتگردانده و  دهد، سخت افزار کنترل را به سیستم عامل برای رخ میوقتی وقفه

 را نیز تعیین  می کند. نوع وقفهکند. همچنین 

 بردار وقفه، جدولی از اشاره گرها می باشد که هر اشاره گر به یک روال وقفه اشاره می کند. 

 

  اهانواع وقفه

 وقفه ها بر چهار نوع می باشند:

 برنامه -1

 وقفه هایی که به دلیل بعضی شرایط حاصل از اجرای یک دستورالعمل بروز می کند:     

 سرریز شدن محاسباتی -الف      

 صفر تقسیم بر -ب      

  غیرمجاز العمل ماشیناجرای یک دستورتالش برای  -ج      

 کاربر از فضای مجازارج خمراجعه به آدرس  -د      

 زمان سنج -2

ی اعمهال وقفه ای که توسط زمان سنج داخلی پردازنده تولید می شود. این وقفه به سیستم عامهل اجهازه مهی دههد، بعضه

انی(را بهه )مانند تست حافظه، چک کردن سخت افزار و یا تعیین زمان اجرای پردازنده درهر برش در سیستم اسهتراک زمه

 طور مرتب انجام دهد.

 ودی/خروجیرو  -3

 عمال کند.تولید می شود، تا کامل شدن طبیعی یک عمل یا شرایط خطا را ا I/Oوقفه هایی که به وسیله کنترل کننده 

 نقص سخت افزار -4

 وقفه هایی که با نقص سخت افزاری تولید می شود، م ل نقص برق یا خطای توازن حافظه.
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 پردازش وقفه

 را کامل می کند، دنباله حوادث زیر اتفاق می افتد: I/Oک عمل ، ی I/Oهنگامی که یک دستگاه 

 

 دستگاه یک عالمت وقفه برای پردازنده می فرستد. -1

 پردازنده اجرای دستورالعمل جاری را قبل از پاسخ به این وقفه، به پایان می رساند. -2

فهه دریافهت وق و عالمتی مبنی بهرپردازنده بروز وقفه را بررسی کرده، در می یابد که وقفه ای آمده است  -3

 برای دستگاه وقفه دهنده می فرستد.

رای از رد نیهاز بهپردازنده برای انتقال کنترل به روال خدماتی مربوط آماده می شود. در ابتدا اطالعات مهو -4

حهل مو  (PSW)سرگیری برنامه جاری را ذخیره می کند. حداقل اطالعات، محتویات ثبات وضعیت برنامه

 شود. می باشد. این اطالعات می تواند در باالی پشته کنترل سیستم گذاشته  (PC)لعمل بعدیدستورا

این وقفهه پاسهخ  را با آدرس شروع برنامه گرداننده وقفه ای که قرار است به (PC)پردازنده شمارنده برنامه -5

نتقهل ه وقفه ممه گرداننددهد، بار می کند. در  این حالت پردازنده به چرخه واکشی رفته و کنترل به برنا

 می شود.

 .مربوط به برنامه وقفه داده شده، در پشته سیستم ذخیره است PSWو  PCدر این لحظه محتوای  -6

 روال وقفه را پردازش می کند. -7

 ود.شده و در ثباتها گذاشته می ش POPبعد از کامل شدن پردازش وقفه، مقادیر ثباتها از پشته  -8

داده شده  از پشته، که موجب اجرای دستورالعمل بعدی از برنامه وقفه PCو PSWقادیر بار کردن مجدد م -9

 می شود.

 

 (Context Switch)تعویض متن 

وص رد هنگامیکه وقفه ای رخ می دهد، قبل از اینکه سیستم عامل کنترل را بهه یهک روال وقفهه گیهر بخصه

طهرف روال  ند بعدا آنرا ادامه دهد و سپس بههدر محلی حفظ می کند، تا بتوارا کند، وضعیت پردازش جاری 

 وقفه گیر می رود که به این جریان تعویض متن می گویند.

 

 (System Calls)فراخوانی های سیستم 

اسمبلی  فراخوانیهای سیستم واسطی بین فرایند و سیستم عامل فراهم می کند که به صورت دستورات زبان

ننهد شهده و ما انی ها مستقیما از برنامه های زبان سطح باال سهاختهمی باشند. در بعضی از سیستم ها، فراخو

و  ده مهی کنهدزیر برنامه می باشند. وقتی برنامه ای اجرا می شود از فراخوانی های سیستمی به وفهور اسهتفا

 کاربر جزئیات آن را نمی بیند. 
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 انواع فراخوانی های سیستم عبارتند از:

 کنترل فرایند         -1   

 دستکاری فایلها        -2   

 دستکاری دستگاه    -3   

 دستکاری اطالعات   -4  

 ارتباطات -5  

وقتی یک وقفه، تله و یا فراخوانی سرپرست رخ می دههد، پردازنهده در حالهت هسهته گذاشهته شهده و 

، کنترل به سیستم عامل منتقل می گردد و یک تعویض حالت به یک روال سیسهتم عامهل انجهام شهده

 چون اجرا در داخل فرایند جاری ادامه می یابد، تعویض فرایند انجام نمی شود. ولی

 

 حفاظت 

 مسئله حفاظت از سه دیدگاه مورد بررسی است:

 I/Oحفاظت از  -1

قهط از طریهق فرا به عنوان دستورات ممتاز در نظهر گرفهت تها کهاربران  I/Oمی توان تمام دستورات  I/Oبرای حفاظت از      

 ل بتوانند آن دستورات را اجرا کنند.سیستم عام

 حفاظت از حافظه -2

بی ا از دسهتیارحفاظت حافظه را حداقل برای بردار وقفه و روال وقفه باید فراهم کرد.در واقع می خهواهیم سیسهتم  عامهل 

ایه و حد ثباتهای پ برنامه کاربر و همچنین برنامه های کاربر را از یکدیگر محافظت کنیم. یکی از روشهای ممکن استفاده از

 می باشد.

 CPUحفاظت از  -3

ایمر تهظهور از یهک باید کاری کرد که برنامه کاربر در حلقه گیر نکند و کنترل را به سیستم عامل برگرداند. بهرای ایهن  من

 استفاده می کنیم.

 

 سلسله مراتب حافظه

ای این ک و سنگین کرد. برباید سب "هزینه، ظرفیت و زمان دسترسی"بین سه ویژگی کلیدی حافظه، یعنی 

 ه کهرد. یهککار نمی توان بر یک حافظه یا فن آوری خاصی تکیه کرد و باید از سلسله مراتب حافظه اسهتفاد

 سلسله مراتب متداول حافظه در زیر آورده شده است:

 حافظه اصلی    -3حافظه پنهان    -2ثباتها   -1

 رسانه جا به جایی پذیر -6  دیسک مغناطیسی    -5حافظه پنهان دیسک         -4
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 با حرکت به سطوح پایین تر این سلسله مراتب، شرایط زیر رخ می دهد:

 

 افزایش ظرفیت -2کاهش هزینه در هر بیت           -1

 کاهش تعداد دفعات دسترسی پردازنده به حافظه -4افزایش زمان دسترسی             -3

 در مقابل آن نوشته شده است: مدیریت منابع هر یک از حافظه های زیر  

 ثبات: کامپایلر          

 حافظه پنهان : خودکار)سخت افزاری(           

 حافظه اصلی و دیسک: سیستم عامل    

 

 حافظه پنهان

اوی ، یک حافظه کوچک و سریع بین پردازنده و حافظه اصلی است. حافظهه پنههان، حه(cache)حافظه پنهان

ه ا در حافظه. وقتی پردازنده می خواهد کلمه ای از حافظه را بخواند، وجهود آن ربخشی از حافظه اصلی است

بلهوک از  پنهان بررسی می کند. اگر وجود داشته باشد، به پردازنده تحویل می شود، در غیهر اینصهورت یهک

ظهر ورد نمهحافظه اصلی، شامل تعداد ثابتی از خانه های حافظه، به حافظه پنهان منتقل شده و سپس کلمه 

ود تها یهک شهبه پردازنده تحویل داده می شود. هنگامی که یک بلوک از داده ها به حافظه پنهان آورده مهی 

وک مات آن بلهمراجعه به حافظه انجام شود، به دلیل پدیده محلی بودن مراجعات، احتماال بزودی به دیگر کل

 نیز مراجعه خواهد شد.

 

 روشهای انتقال ورودی/خروجی

 روشهای زیر وجود دارد: I/Oبرای عملیات 

 

1- I/O  )برنامه سازی شده )سرکشی 

صادر می کند. سپس آن فرایند قبل از ادامه، تا کامل شدن  I/Oرا از جانب فرایندی به یک مولفه  I/Oپردازنده یک فرمان 

 ، به انتظار مشغولی می گذراند. I/Oعمل 

 

2- I/O مبتنی بر وقفه 

نب فرایند صادر می کند، سپس به اجرای دستورالعملهای بعدی ادامه می دهد و بها کامهل را از جا I/Oپردازنده یک فرمان 

 مواجه می شود.  I/O، با وقفه مولفه  I/Oشدن عمل 
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 (DMA)دسترسی مستقیم به حافظه -3

بلهوک از  را کنترل می کند. پردازنده تقاضایی برای انتقهال یهک I/Oتبادل داده ها بین حافظه اصلی و مولفه  DMAمولفه 

 می فرستد و فقط پس از کنترل کل بلوک، مورد وقفه قرار می گیرد. DMAداده ها را به مولفه 

 

 
 

تذکر: در روش ورودی/خروجی مبتنی بر وقفه، دستورالعملهای بعدی می توانند از همان فرایند باشهند، البتهه بهه شهرطی کهه 

در غیر اینصورت فرایند در انتظار وقفه معلق مهی گهردد و کهار دیگهری نداشته باشد.  I/Oفرایند نیازی به انتظار برای تکمیل 

 انجام می گیرد.

 روش دوم کارامدتر از روش اول است.

 بسیار کارآمدتر از روشهای اول و دوم است.  DMAچند کلمه ای، روش  I/Oبرای انتقال 

زنده است کهه وضهعیت مولفهه به پردازنده وقفه نمی دهد و این مسئولیت پردا I/Oدر روش اول، مولفه 

I/O  را متناوبا بررسی کند تا اتمام آن عمل را دریابد. بنابراین روش اول را می توان ورودی/خروجهی بهر

 نامید. (polling)اساس سرکشی

مشکل ورودی/خروجی برنامه سازی شده این است که پردازنده باید برای مدت طوالنی منتظر بماند تها 

ا وضهعیت را یا ارسال آماده شود. در مدت انتظار، پردازنده به علهت اینکهه مکهرر برای دریافت I/Oمولفه

 سئوال می کند، کارایی سیستم به شدت پایین می آید.

 می کند. I/Oپردازنده اصلی را درگیر عملیات   Interrupt  I/Oو  Programed  I/Oروش  
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 نگاهی کلی به سیستم عامل

ر سهخت افهزا ه اجرای برنامه های کاربردی را کنترل و به صورت رابط کاربر وسیستم عامل برنامه ای است ک

 کامپیوتر عمل می کند. برای سیستم عامل انجام سه وظیفه را می توان در نظر گرفت:

 سهولت-1

 سیستم عامل استفاده از کامپیوتر را برای کاربر ساده تر می کند.    

 کارآمدی -2

 ه کار آمد و بهینه از منابع سیستم کامپیوتری می شود.سیستم عامل موجب استفاد     

 قابلیت رشد -3

 سیستم عامل باید به نحوی ساخته شده باشد که توسعه آن میسر باشد.    

سایر منابع  سیستم عامل چیزی جز یک برنامه کامپیوتری نیست. این برنامه پردازنده را برای استفاده از

 سیستم هدایت می کند.

 ستم عامل جایگاه سی

زیهر(  ه ای )شهکلمی توان به سخت افزار و نرم افزاری که کاربردها را برای کاربر ارائه می کند به صورت الی

از  ی کهاربردینگاه کرد. در این نگاه، سیستم عامل یک میانجی برای تسهیل دسترسی برنامه ساز و برنامه ها

 امکانات و خدمات می باشد

برنامه های 

 کاربردی

های  برنامه

 سیستمی

 سیستم عامل

 سخت افزار

 

 سخت افزار، پایین ترین سطح است که شامل سه قسمت است:

 دستگاه های فیزیکی )مانند سیم ها، منبع تغذیه، تراشه های مدار مجتمع( -1  

 و یک مسیر داده شامل واحد محاسبه و منطق( CPUریز معماری) شامل ثبات های درون  -2  

 زبان ماشین -3  

 

: برنامه های سیستمی که در باالی سیستم عامل قرار دارند) مانند کامپایلرها، ادیتورها و ..(، بخشی از سیستم عامل نمی تذکر

 باشند، اگر چه توسط بعضی از سازندگان سیستم عامل ها عرضه می شوند.
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 سیستم عامل  در زمینه های زیر خدمات خود را ارائه می دهد:

 اجرای برنامه -2                                          ایجاد برنامه    -1

 کنترل دسترسی به پرونده ها -4دسترسی به دستگاههای ورودی/خروجی          -3

 کشف و پاسخ به خطاها  -6دسترسی به سیستم عامل                              -5

 حسابداری. -7

با   (shell)پوستها منابع سخت افزاری و نرم افزاری و از طریق ، ب (Kernel)سیستم عامل از طریق هسته 

 کاربران، ارتباط برقرار می کند.

 بخشی از سیستم عامل که در حافظه اصلی قرار دارد را هسته سیستم عامل می گویند.

 یک سیستم عامل ممکن است به دالیل زیر در طول زمان تغییر کند:

 سخت افزار   ارتقاء و انواع جدید  -1      

 خدمات جدید     -2      

 رفع خطا -3      

 

 مولفه های سیستم عامل    

 کهوچکتری تقسهیم کهرد. اک هر (components)سیستم بزرگی چون سیستم عامل را باید به مولفه ههای 

 سیستم عامل ها دارای مولفه های زیر می باشند:  

 مدیریت فرایند  -1

 ندها. و حذف فرایندها، تعویق و از سرگیری فرایندها، هماهنگی فرای برخورد با بن بست، ایجاد    

 مدیریت حافظه اصلی  -2

 افظه.تعیین بخشهای پر حافظه، تعیین فرایندی که باید لود شود، تخصیص حافظه و آزاد سازی  ح    

 مدیریت حافظه ثانویه  -3

 مدیریت فضای آزاد، تخصیص حافظه، زمانبندی دیسک.    

 ریت فایلمدی -4

 ایجاد و حذف فایلها و دایرکتوری ها، نگاشت فایلها درحافظه ثانویه و تهیه پشتیبان.    

   I/Oمدیریت سیستم  -5

  و دستگاهها به فرایندها I/Oمدیریت بافرها، تخصیص کانالهای     
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 سیستم های عامل تاریخچه

 نسل اول: سیستم های ردیفی

و سیسهتم  ال قبل(، برنامه ساز مستقیما بها سهخت افهزار در تهراکنش بهودس 60در اولین کامپیوترها)حدودا 

مهی  اپگر اجراعاملی در کار نبود. این ماشینها از طریق چراغهای نمایش، کلیدها و نوعی دستگاه ورودی و چ

صهورت  شدند. مساله اصلی این سیستمها، زمانبندی و زمان نصب بود. چهون در ایهن عملیهات، کهاربران بهه

 و یکی پس از دیگری به کامپیوتر دسترسی داشتند، آن را پردازش ردیفی می خوانیم.ردیفی 

 ای سادههای دسته سیستمنسل دوم : 

افهزایش  زمانی که به خاطر زمانبندی و نصب در سیستمهای ردیفی به هدر می رفت قابل قبول نبهود. بهرای

وسط دههه ااولین سیستم عامل دسته ای در استفاده از ماشین، مفهوم سیستم عامل دسته ای به وجود آمد. 

دسهته ای،  یستم عاملبه وجود آمد.  ایده اصلی، استفاده از نرم افزاری به نام ناظر بود. با استفاده از س 1950

د. وتر می دههدیگر کاربر دسترسی مستقیم به ماشین ندارد و کار خود را روی کارت یا نوار به متصدی کامپی

ه ورد اسهتفادصورت ردیفی دسته کرده و همگی را روی یک دستگاه ورودی می گذارد تا ماپراتور کارها را به 

 ناظر قرار گیرد. مساله زمانبندی و زمان تنظیم شرایط اولیه کارها به عهده ناظر است. 

نیز وجود دارد. زبان کنترل کار، نوعی زبهان برنامهه  (JCL)با هر کار، دستورالعملهایی از زبان کنترل کار

 ویسی برای فرمان دادن به ناظر می باشد.               ن

 JCL : Job Control Language  

 

 اسپولینگ 

تکامهل  مهمترین محهرک در CPUگرانترین جزء کامپیوتر بود و افزایش راندمان  CPUدر سیستم های اولیه،

را  یهک کهار  I/Oلینگ اسپومطرح شد.   Spoolingسیستم های عامل بوده است. برای همین منظور، تکنیک 

ههای یهک کهار، در حین خوانهدن ورودی دتواندهد. حتی میهمزمان انجام می دیگر به طور محاسبات کار با

تری با سرعت بیشI/O و دستگاههای CPUاسپولینگ موجب می شود تا  دیگر را انجام دهد. های کار خروجی

 باعث افزایش سرعت می شود.  در سیستم عامل دسته ای  spooling. استفاده از کار کنند

  Offline Spooling   سیستم های دسته ای  

در این سیستم ها، کارها توسط دستگاه کارت خوان یک کامپیوتر آهسته و ارزان خوانده می شد و به کمهک 

یک نوار گردان بر روی یک نوار مغناطیسی ذخیره می شدند. بعد از تشکیل یک دسته از کارها، نهوار توسهط 

اصلی منتقل شده تا اجرا شروع شود. نتیجه اجرا بر روی نوار دیگری نوشته مهی شهد. بعهد از  CPUراتور به اپ
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اجرای تمام دسته کارها، اپراتور نوار خروجی را به یک پردازنده آهسته منتقل می کرد تا عمهل چهاا انجهام 

 ر، غیر مستقیم بود.شود. در این روش ارتباط پردازنده اصلی محاسباتی با کارت خوان و چاپگ

  نسبت به سیستم های قبلی  offline Spoolingفواید سیستم های دسته ای 

 پردازنده گران قیمت   راندمان افزایش  -1       

          ترعملیات ساده -2       

 .راه دورسیستم از استفاده از ساده شدن  -3       

   Offline Spooling سیستم های دسته ای  معایب

  بین زمان تحویل کار و زمان تکمیل کار تاخیر  -1      

 نیاز به سخت افزار اضافی -2      

                       عدم وجود اولویت -3      

 دستگاههای جانبیاستفاده زیاد از  -4      

 Online Spoolingسیستم های دسته ای  

رود وحول شدند. در این سیستم هها بالفاصهله بعهد از با ظهور دیسک های سخت، سیستم های دسته ای مت

، سیسهتم کارها، کارت ها خوانده شده و به دیسک منتقل می شدند. زمانی که اجرای یک کار تمام می شهود

س آن را عامل با سرعت بیشتری یک کار جدید را از روی دیسک برداشته و به حافظه اصلی لود کرده و سهپ

 اجرا می کند. 

مهانی کهه ز از اسپولینگ استفاده می شود. اسناد خروجی ابتدا بر روی دیسک ذخیره شهده و زدر خروجی نی

 خروجی قبلی چاپگر تمام شد، این اسناد از دیسک به بافر چاپگر منتقل می شوند. 

ود، )عملیات پیوسته، مستقیم و همزمان دستگاه ههای جهانبی( نامیهده مهی شه Spoolingدر این تکنیک که 

ای اضافی و هبا دستگاه های جانبی مستقیم است و نیازی به پردازنده های آهسته و نوار گردان  CPUارتباط 

 حمل نوارها توسط اپراتورها نمی باشد.
SPOOL  : Simulataneonus  Peripheral  Operation  On-Line 

  
 

 عبارتند از : offlineنسبت به  online اسپولینگمزایای 

                            لویتدسترسی با او -1       

 گردش سریع کارها -2       

   I/Oودستگاههای  CPUباال بودن راندمان  -3       

 چند مدرک ورودی/خروجی همزمان امکان داشتن  -4      
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مسهیرهای  ها را از طریهقداده CPUتوان استفاده کرد. اسپولینگ برای پردازش داده های راه دور میاز 

کنهد. در دریافهت می هها را از یهک کهارت خهوان راه دور یا ورودی فرستدطی به چاپگر راه دور میارتبا

دیگهری از  د تا دسهتهوتمام ش دخالت ندارد و فقط مواظب است که چه هنگام کار CPUپردازش راه دور

 کارها را جمع آوری کند. 

 

(  را از  JCLزار اجزاء یهک کهار)داده، برنامهه وکارها را دسته بندی می کند. این نرم افspooler نرم افزار 

ها دستور به دستور اجرا شده و توسهط سیسهتم اسهپولینگ روی دیسهک  JCLهم جدا می کند. سپس 

دول ساخته می شود. هر سطر این ج ISPT ( Input SpooL Table)اصلی قرار می گیرند و جدولی به نام 

 .می باشد Job در برگیرنده اطالعات کنترلی یک

 

 گیچند برنام ایسیستم های دستهنسل سوم: 

اههای حتی با ردیف کردن خودکار کارها به وسیله سیستم عامل ساده دسته ای، به علت کنهد بهودن دسهتگ

I/O  .ار کهار در انبه، شوندتمام کارهایی که وارد سیستم میدر مقایسه با پردازنده، پردازنده اک را بی کار است

(job pool نگهداری م )د و منتظهرروی دیسک قرار دارن باشند که برشوند. این کارها شامل فرایندهایی میی 

نتخهاب ایکهی را  اگر چند کار آماده ورود به حافظه وجود داشته باشند، سیسهتم باشند. تخصیص حافظه می

را مان آماده اجهزاگر چند کار به طور همهمچنین آورد تا اجرا کند. آنرا به حافظه می( و کار زمانبندیکرده )

یده چند ا(. CPUزمانبندی را به آن تخصیص می دهد. ) CPUو کند باشند، سیستم یکی ازآنها را انتخاب می

یکهی از و دارد زمان چنهد کهار را در حافظهه نگهه مهی سیستم عامل در هربه این صورت است که ای برنامه

دیگهری  کند. اگر ایهن کهار منتظهر عمهلع میکارهای موجود در حافظه را انتخاب کرده و اجرای آن را شرو

اگر آن کار  شود وبه اجرای کار دیگری مشغول می CPUباشد،  I/Oمانند آماده شدن نوار یا تکمیل یک عمل 

ظار کار اول، ان مدت انتیابد. با پایاین روند ادامه می پردازد ونیز نیاز به انتظار داشته باشد، به کار دیگری می

 نماند.  بیکار CPUکه  شودگیرد. این عملیات باعث میاختیار آن قرار می در CPUدوباره 

 

 .باشندمی اسب ، منکمی دارند های بزرگ که نیاز به محاورهای برای اجرای برنامهسیستم های دسته

  ای از نظر کاربرسیستم دستهمشکالت 

 .ای کنترلی استفاده کندآوردن نتایج مجبور است از کارته دستکاربر برای به  -1      

 ای ممکن است به نتایج مراحل قبلی وابسته باشد.مرحله مراجعه بعدی در کارهای چند -2      

 اشد(دیباگ برنامه ها ایستا می ب).تغییر دهدرا تواند برنامه در حال اجرا برنامه نویس نمی -3      
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از برنامه ها گسهترش دههیم و پردازنهده بهه یا تعداد بیشتری  3،4ممکن است حافظه را برای نگهداری 

ی ی سیستمهاتمام آنها بپردازد. این عمل را چند برنامه ای یا چند وظیفه ای می گویند که موضوع اصل

 عامل امروزی است.

 (Time sharingسیستم های اشتراک زمانی )نسل چهارم : 

د. در نباشهای میچنهد برنامهههای  سیستمتوسعه منطقی )چندبرنامگی تعاملی( اشتراک زمانیسیستم های 

 نهد کهار،چبرای اجهرای  عامل اشتراک زمانی، وقت پردازنده بین کارها به اشتراک گذاشته می شود. سیستم

در  باشهند. اشهتهدحهال اجهرا تعامهل  های درتوانند بها برنامههکند و کاربران میمی سوئیچبین آنها  پردازنده

 ت. ( اسonlineیا  (interactiveربر با سیستم به صورت محاوره ای سیستم های اشتراک زمانی ارتباط کا

بها  و انهدمعقهول کرده ای از سیستم ههای کهامپیوتری راهزینه استفاده محاورهسیستم های اشتراک زمانی، 

ربر حهداک ر ای، به هر کاربر زمان محدودی را تخصیص داده و هر کهاو چند برنامه CPUزمانبندی از استفاده 

 . حافظه دارد رنامه دریک ب

کهاربر فکهر  ههر رود،ای به برنامهه دیگهر مهیبرنامه از چون سیستم به سرعتدر سیستمهای اشتراک زمانی، 

شهترک ماوست، در حالی که یک کامپیوتر بین همهه کهاربران  کند که یک کامپیوتر اختصاصی در اختیارمی

  است.

 خصوصیات سیستم های اشتراک زمانی عبارتند از:

 ای هستند.از چند برنامه ترپیچیده -1      

 شوند.برای مواردی که نیاز به زمان پاسخ کوتاه است، استفاده می -2      

 امکان چند برنامگی را فراهم می سازد.  -3      

  .وجود یک سیستم فایل ضروری است -4      

 فراهم می کند.  قابلیت چند کاربره و چند برنامگی را main frameدر  -5      

 

 چندبرنامه ای دسته ای و اشتراک زمانی هر دو از چندبرنامگی استفاده می کنند.

 

 تفاوتهای اصلی چندبرنامه ای دسته ای با اشتراک زمانی

 اشتراک زمانی چندبرنامه ای دسته ای 

 حداقل زمان پاسخ حداک ر استفاده از پردازنده هدف اصلی

منبع دستورات به سیستم 

 ملعا

که همراه کار ارائه   JCLدستورالعملهای 

 شده است.

فرمانهایی که از پایانه وارد می 

 شود.
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 تذکر: سیستم های زیر در کتاب سیلبرشاتس آورده شده است:

 )یا چند پردازنده ای(سیستم های موازی  -1

 (گسترده) شده توزیععامل های  سیستم -2

 (Real timeدرنگ )بیعامل سیستم های  -3

 )یا چند پردازنده ای(سیستم های موازی 

نامنهد. ی( مMulti Processor)را چنهد پردازنهده ایوجود دارد در آنها یک پردازنده  بیش ازکه  سیستم هایی

افظهه و ح ها در این سیستم با یکدیگر ارتبهاط نزدیکهی دارنهد و از گهذرگاه آدرس، سهاعت و گهاهیپردازنده

( نیهز tightly  coupled)ها را اتصال محکم کنند. این سیستمکی استفاده میدستگاههای جانبی به طور اشترا

  نامند.می

 ای پردازنده سیستم های چندانواع 

 ای متقارن چندپردازنده -الف

فاده اسهت سیسهتم عامهل پردازنده از کپی یکسانی از (، هرSymmetricای متقارن)در سیستم چندپردازنده

 .کنندبرقرار می ارتباط صورت لزوم با یکدیگر ها درکند که این کپیمی

 ای نامتقارن چندپردازنده -ب

 بهه عههده دهد. کنترل سیسهتمخاصی را انجام می پردازنده کار ای نامتقارن، هرپردازنده سیستم چند در

ین تعیه بهلقپردازنده اصلی هستند یها کهار از  های دیگر منتظر دستورپردازنده باشد وپردازنده اصلی می

(، کارهها masterاصلی) کند، که پردازنده( را بیان میmaster/slaveای دارند. این طرح رئیس/ مرئوس)شده

 دهد. (،زمانبندی کرده و به آنها تخصیص میslaveهای دیگر)را برای پردازنده

 عبارتند از : مزایای سیستم متقارن نسبت به نامتقارن

 سخت افزاری مختلفقابل حمل بودن روی سیستم های  -1   

 سیستم به علت اجرای سیستم عامل روی چند پردازنده تعادل بار -2   

 ای دالیل ساخت سیستم های چند پردازنده

 .یک واحد زمانی تعداد کارهای انجام شده در:  (throughput)افزایش توان عملیاتی  -1   

 افزایش قابلیت اعتماد -2   

 به از کار افتادن سیستم نمی شود بلکه از سرعت آن می کاهد.()خرابی یک پردازنده منجر      

 مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی  -3   

 (گسترده) شده توزیععامل های  سیستم

مخصهوص بهه   شود. هر پردازنده، حافظه و سهاعتپردازنده توزیع می ها، محاسبات بین چند این سیستم در

 نظر انهدازه و عملکهرد بها ها ازپردازنده همچنیناند. یکدیگر مرتبط با طیخود را دارد و از طریق خطوط ارتبا
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 گویند.( نیز میLoselycoupled)سیستم های ارتباط ضعیف توزیعی را  یکدیگر فرق دارند. سیستم های

 های توزیعی دالیل ساخت سیستم

 .استفاده کند در سایت دیگر یچاپگر تواند ازکاربری دریک سایت می :  اشتراک منابع -الف

 دهد.مین قرار کامپیوتر، دیگری را تحت تاثیر خرابی یک : قابلیت اعتماد -ب

 بین چند سایت  توزیع یک محاسبه در :افزایش سرعت محاسبات -ج

 ارتباطات -د

 (Real timeدرنگ )بیعامل سیستم های 

 رفتهه گبه کار  در صورتیشد و باهای همه منظوره می، نوعی ازسیستم عامل)بالدرنگ(درنگسیستم عامل بی

ار کهدرنهگ وقتهی درسهت یک پردازنده نیاز به زمان دقیقی باشد. یک سیسهتم بی شود که برای عملکردمی

حهدودیت م نتایج مورد انتظار را تولید کند. یعنی پهردازش بایهد در محدودیت زمانی مشخص،در کند که می

 د. افتمی زمانی خاص انجام شود وگرنه سیستم از کار

زی تصویرسهاو  کنترل صهنعتی،های لوازم خهانگیکنترل کننده، تزریق سوخت اتومبیل ،سیستم های نظامی

ت مهی نمونه هایی از سیستم های بی درنگ می باشند. سیستم های بی درنگ بر دو نوع نرم و سهخ پزشکی

 باشند.

 

 (Soft  Real  Time نرم )ویژگی های سیستم های بی درنگ 

 دودیت زمانی نسبتا دقیقی می باشند.دارای مح -1   

 شوند.می در پروژه های علمی پیشرفته استفاده -2   

 می باشند.سیستم های دیگر قابل ترکیب  با -3   

 ود.(شنمی  استفاده هاکنترل صنعتی و روبات درمهلت زمانی را پشتیبانی نمی کنند. )از آنها  -4   

 

 ( Hard  Real Timeسخت )ویژگی های سیستم های بی درنگ 

 .شوندکارهای بحرانی به موقع انجام میدارای محدودیت زمانی دقیقی می باشند و  -1   

 .تمام تاخیرهای موجود درسیستم باید از بین بروند -2   

 د. شواز ویژگیهای پیشرفته سیستم عامل استفاده نمی -3   

 شوند.  نمی یکدیگر ترکیب رند و با( داConflictاشتراک زمانی برخورد ) سیستم های با -4   

  کنند.درنگ سخت پشتیبانی نمیهیچکدام از سیستم های همه منظوره موجود از عملکرد بی -5   

 



 26                                                                                                                های عامل           سیستم

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

  انواع سیستم عامل از نظرساختاری

 عبارتند از: انواع سیستم عامل از نظرساختاری

                       (Monolitic)یکپارچه  -1   

  (Layered) الیه ای -2   

     (Virtual  Machine)ماشین مجازی  -3   

  (Client /Server)خدمتگزار –مشتری -4   

 

 یکپارچهساختار 

سهط هها و از آن استفاده می شود. در این ساختار وا DOSساده ترین ساختار برای سیستم عامل است که در 

دسهتیابی  I/Oاربردی می توانند بهه روالههای سطوح عملکرد به خوبی از هم تفکیک نشده اند و برنامه های ک

 داشته باشند و مستقیما بر روی مونیتور یا دیسک بنویسند.

 

 ایالیهساختار 

 کهامپیوتر با اعمال خاصیت پیمانه ای بودن به سیستم عامل، سیستم عامل می تواند کنترل بیشتری بر روی

ست کهه سیسهتم ابرای این کار، روش الیه ای       و برنامه های کاربردی داشته باشد. یکی از بهترین روشها

صفر(،  ینی)شمارهعامل را به تعدادی الیه تقسیم می کند و هر کدام بر روی یکدیگر قرار می گیرند.  الیه پای

  ست.طراحی و پیاده سازی ساختار الیه ای ساده اسخت افزار است و الیه باالیی واسط کاربر است. 

 ایویژگی های ساختار الیه 

ایهابی مهی هر الیه فقط از توابع و خدمات الیه های پایین تر استفاده می کند که باعث سهاده شهدن خط -1

 شود.

 یابی الیههخطایابی از الیه پایین شروع می شود و سپس الیه بعدی خطا یابی می شود. اگر در حین خطا -2

 ند.ابی شده اییه های پایینی قبال خطا ای، خطایی یافت شود، می دانیم که خطا در همان الیه است، زیرا ال

 ند.هر الیه می تواند عملیات، ساختمان داده ها و سخت افزار را از الیه های باالتر مخفی ک -3

 مشکالت روش الیه ای عبارتند از:

 ده کند.هر الیه نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد، چون فقط می تواند از الیه های زیرین استفا -1 

 بودن کارایی نسبت به روشهای دیگر.)تولید سربار زیاد( پایین -2

 

  عبارتند از: ای نسبت به یکپارچه الیه ساختار ایایمز

 دیریت ساده تر م  -3     خطایابی ساده تر   -2            قابلیت گسترش بیشتر -1     
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 (Virtual Machine)  مجازی ماشینساختار 

ههای  های سخت افزار، هسته و برنامه ههای سیسهتم مهی باشهد. برنامههیک سیستم کامپیوتری دارای الیه 

ه ری اسهتفادسیستم که در باالی هسته قرار دارند، می توانند از فراخوانیهای سیستم و دستورات سخت افهزا

ق برنامهه کنند. بعضی سیستمها از این الگو تبعیت می کنند و حتی برنامه های سیستم مهی تواننهد از طریه

اهده ارد را مشهدی فراخوانی شوند و برنامه های سیستم می توانند آنچه را که در زیهر آنهها قهرار دهای کاربر

 را ماشهین نمایند، به طوری که گویی برنامه های کاربردی بخشی از خود ماشین هستند. این شیوه الیهه ای

 DOSامهل عا شدن سیستم مجازی می نامند که یک کپی از کامپیوتر در اختیار هر فرایند قرار می دهد. اجر

 تحت محیط ویندوز با استفاده از ایده ماشین مجازی انجام گرفته است. 

 

 مزایای ساختار ماشین مجازی 

 امکان اجرای هم زمان چند سیستم عامل مختلف.  -1       

 شبیه سازی دستورات ماشینی که کامپیوتر فاقد آن است. -2       

 به زبان های غیر اسمبلی.  امکان برنامه نویسی -3       

 تست سیستم عامل جدید.  -4       

 

به وجود آمده است. در این سهاختار  Exokernelsبا تغییراتی در روش ماشین مجازی، ساختاری به نام  

ا شهده کهه نیازی به الیه نگاشت نمی باشد و همچنین برنامه ای در پایین ترین الیه در مد هسهته اجهر

گهر ین های مجازی تخصیص داده و بررسی می کنهد کهه ماشهینی از منهابع ماشهین دیمنابع را به ماش

 استفاده نکند.

 

 (Client – Serverخدمتگزار ) –مشتری ساختار 

ا بهین در این ساختار، اک ر وظایف سیستم عامل در سطح کاربر انجام مهی شهود و هسهته از طریهق پیهام هه

 ل کهدها بههده طراحی این ساختار، کمینه کردن هسهته و انتقهامشتری/خدمتگزار ارتباط برقرار می سازد. ای

 خدمتگزار عبارتند از: –الیه های باالتر می باشد.  مزایای ساختارهای مشتری

 طراحی ساده تر سیستم عامل    -1 

 استفاده در سیستم های توزیعی   -2 

 عدم خرابی کل سیستم در صورت خرابی یک سرور -3 

 

 


