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 :2فصل 

 فرآیند

 

 د.فصل مفهوم فرایند و حاالت فرایند بررسی می شوند. همچنین نخ نیز توضیح داده می شودر این 

 

 فرایند و حاالت آن

 یر باشد:زمی گویند. یک فرایند می تواند در یکی از حالتهای  (process)به برنامه در حال اجرا، فرآیند

 .باشداجرا آماده فرایندی که وقتی به آن فرصت داده شود، برای   : (READY)آماده -1

 می باشد. فرایندی که هم اکنون در حال اجر  : (Running)اجرا  -2

 تواند اجرا شود.نمی ،(I/Oم ل اتمام یک عمل )ای فرایندی که تا بروز حادثه:   (Blocked)مسدود -3

رفته م عامل پذیی سیستفرایندهای قابل اجراء شده است، اما هنوز جز گرفتهفرایندی که هم اکنون :     (New)جدید -4

 باشد.نشده 

جموعهه از مفرایندی که اجرای آن پایان یافته است و یا اجرای آن قطع شده و :    (Terminated)خروج -5

  فرایندهای قابل اجرای سیستم عامل خارج شده است.

 تذکر : به حالت مسدود، حالت بسته یا انتظار نیز می گویند.

 

 داده شده است:   در شکل زیر این حاالت، نشان

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر حاالت ممکن

 جدید به آماده -1

 برد.آماده می فرایند موجود در حالت جدید را به حالت ،اگر سیستم عامل آمادگی گرفتن یک فرایند دیگر را داشته باشد
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 آماده به اجرا -2

اده از حالت آم یده است را انتخاب کرده ورس سیستم عامل یکی از فرایندهای موجود در حالت آماده که وقت اجرای آن فرا

 می گویند. ( Dispatch )به این عمل توزیع  برد.به اجرا می

 

 اجرا به خروج -3

 برد.سیستم عامل آن را از حالت اجرا به خروج می، وقتی که فرایند جاری اعالم پایان کند

 

 اجرا به مسدود -4

د را بهه مسهدواید منتظر بماند، سیستم عامهل آن فراینهد را از حالهت اجهوقتی فرایندی چیزی را بخواهد که به خاطر آن ب

بهه بخهش  نیهاز تکمیهلقبهل از را شروع کند کهه  I/Oم الً فرایندی یک عمل به این عمل بلوکه شدن می گویند. برد. می

 ر باشد.ند دیگکه فوراً فراهم نباشد یا منتظر دریافت ورودی از یک فرای مشترکی از حافظه مجازی را داشته باشد

 

 مسدود به آماده -5

مهی  wake upبهه ایهن عمهل  رود.ای که فرایند منتظر آن بوده است رخ دهد، از حالت مسدود به آماده مهیوقتی حادثه

 گویند.

 

 اجرا به آماده -6

در سیسهتم  یاتمهام زمهان مجهاز بهرای اجهرای فراینهد جهار، انتقال یک فرایند از حالت اجرا به آمهادهمتداول ترین دلیل 

 می باشد. ای های چند برنامهعامل

 

 آماده به خروج -7

یند پدر، ن یافتن فرایا با پایا و لحظه که بخواهد، فرایند فرزند خود را پایان دهد در بعضی سیستمها، یک پدر می تواند هر 

 فرزند آن نیز پایان یابند.  یممکن است همه فرایندها

 

 مسدود به خروج -8

 .ستا آماده به خروج اتمانند توضیح 

 

 تهی به آماده -9

 فرایند جدیدی را برای اجرای یک برنامه ایجاد می کند. 
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پیهدا مهی  I/Oوجود وضعیت مسدود باعث افزایش بهره وری پردازنده می شود. چون وقتی فرایند در حال اجرا نیهاز بهه 

بیکار  CPU اجرا منتقل می شود، تا در حد امکان منتقل شده و فرایند آماده دیگری به قسمت Blockingکند، به حالت 

 نماند.

 

 دسته بندی فرایندها

 

 شوند:دسته تقسیم می به دو فرایندهابطور کلی 

 

 CPU (CPU Limited )محدود به  -1

 .شودمی CPUبیشتر زمان کامپیوتر صرف محاسبات     

 

 (Limited I/Oورودی/ خروجی )محدود به  -2

 شود.خروج اطالعات می ها ویوتر صرف ورود دادهبیشتر زمان کامپ    

 

 دالیل ایجاد یك فرایند جدید

 برقراری ارتباط محاوره ای -1

 کاربر از طریق پایانه با سیستم ارتباط برقرار می کند.

 ارائه سرویس به وسیله سیستم عامل -2

ه  انتظهار ربر ناچهار بهایجاد نماید، بدون اینکه کاسیستم عامل می تواند فرایندی را برای ارائه خدمتی از طرف برنامه کاربر 

 باشد.

 زایش توسط یك فرایند موجود -3

 .به منظور بهره گیری از توازی با تفکیک، برنامه کاربر می تواند ایجاد فرایندهای جدیدی را دیکته کند

 کار دسته ای جدید-4

عهدی ، دنباله بی برای گرفتن یک کار جدید آماده  استسیستم عامل با جریانی از کارهای دسته ای روبه رو می باشد. وقت

 از فرمانهای کنترل کار را می خواند.

 عملیات ایجاد فرایند

 تخصیص فضا برای فرایند -2     تخصیص یک شناسه یکتا به فرایند جدید -1

 برقراری پیوندهای الزم -PCB                           4مقدار دهی اولیه  -3

 گسترش ساختمان داده های ممکن دیگر.ایجاد و  -5
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 دالیل پایان یك فرایند

 فراخوانی یک سرویس سیستم عامل برای بیان تکمیل اجرایش پایان طبیعی

 در فرایند محاوره ای، مقدار زمانی که از آخرین ورودی کاربر گذشته است. سقف زمانی

 انتظار زیادتر از حد برای بروز یک حادثه مشخص گذشت زمان

 نیاز به حافظه ای بیش از آنچه که سیستم می تواند فراهم کند. بود حافظهن

 مراجعه به محلهای غیر مجاز در حافظه تجاوز از حدود

 تالش برای دسترسی به منبعی که مجاز به استفاده از آن نیست. خطای حفاظت

 ریرفیت سخت افزامانند تقسیم بر صفر یا تالش برای ذخیره عددی بزرگتر از ظ خطای محاسباتی

 مانند پیدا نکردن یک فایل خطای ورودی/خروجی

 تالش برای اجرای دستورالعملی که وجود ندارد دستورالعمل نامعتبر

 تالش برای اجرای دستورالعملی که مخصوص سیستم عامل است دستورالعمل ممتاز

استفاده نامناسب از 

 داده

 داده با نوع نامناسب یا بدون مقدار اولیه

 به دالیلی مانند بن بست دخالت سیستم عامل

 با پایان یک فرایند، فرایندهای فرزند آن نیز پایان داده شوند پایان یافتن پدر

 فرایند حق پایان دادن به هر یک از فرایندهای فرزند خود را دارد. درخواست پدر

 

 (PCBبلوک کنترل فرایند )

خص مشه (Process Control  Bolock )ه نام بلوک کنترل فرایند سیستم بوسیله یک ساختاری ب هر فرایند در

ورد نیهاز . این بلوک مهمترین و محوریترین ساختمان داده در سیستم عامل است که تمام اطالعات مشودمی

 سیستم عامل در مورد یک فرایند را در بردارد.

 

PCB مل موارد زیر است: شا 

 .در یکی از حاالت جدید، آماده، اجرا، انتظار و غیره باشدیک فرایند می تواند   : حالت فرایند -1

 د.آدرس دستور بعدی که باید اجرا شوشامل :   شمارنده برنامه -2

 شامل اولویت فرایند و اشاره گر به صف زمانبندی. :   CPU اطالعات زمانبندی -3

 فحه یا قطعه.شامل مقدار ثباتهای پایه و حد، جدولهای ص :   مدیریت حافظهاطالعات  -4

 پردازنده، محدویتهای زمانی، شماره فرایند.میزان استفاده از :         اطالعات حسابرسی -5

 تخصیص داده شده به فرایند  I/Oشامل لیست دستگاههای :     I/Oاطالعات وضعیت  -6

   CPUثباتهای  -7
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 تفاوت تعویض حالت با تعویض فرایند

غییهر متن( دو مفهوم مجزا هستند. ممکن است تعویض حالت بدون ت تعویض حالت و تعویض فرایند)تعویض

قایسه با حالت فرایندی که در حال اجراست، صورت گیرد. تعویض فرایند که متضمن تغییر حالت است، در م

 حالت، به تالش بیشتری نیاز دارد.تعویض 

 

 گامهای که در یك تعویض فرایند کامل وجود دارد:

 ازندهذخیره سازی متن پرد -1

 بهنگام سازی بلوکهای کنترل فرایندی که هم اکنون در حالت اجراست. -2

 انتقال بلوک کنترل فرایند مربوط به این فرایند به صف مناسب -3

 انتخاب فرایند دیگری برای اجرا -4

 بهنگام کردن بلوک کنترل فرایند مربوط به فرایند انتخاب شده -5

 مدیریت حافظهبهنگام سازی ساختمان داده های  -6

 بارگذاری مجدد متن پردازنده -7

 

 فرایند معلق 

در  ،ریا فرایند پهد سیستم عامل، خودش مانندفرایند معلق توسط عاملی  فوراً آماده اجرا نیست.فرایندی است که  فرایند معلق،

 ق خارج کرد.فرایند را از حالت معل هد، نمی توانتا وقتی عامل تعلیق فرمان ند .حالت معلق قرار گرفته

 

 دالیل معلق کردن یك فرایند 

 برای آوردن فرایندی که آماده اجراست، سیستم عامل نیاز به آزاد کردن حافظه کافی دارد.: مبادله -1

 بعدی اجراء به طور دوره ای و به تعلیق رفتن آن هنگام انتظار برای اجرای: ترتیب زمانی -2

 اشکالزدایی یا استفاده از منابع به منظور :  ره ایمحاودرخواست کاربر  -3

 معلق کردن یک فرایند مضنون :  دالیل دیگر سیستم عامل -4

ایل را انجام دههد را تولید کرده تا عمل خواندن از یک ف B، فرایند  Aفرایند به طور نمونه :  درخواست فرایند پدر -5

برای رسیدگی بهه  این حالت در A فرایند، دهدگزارش  Aند خواندن با خطایی مواجه شود و آنرا به فرای در هنگام  Bو فرایند 

 رد.بمی  را به حالت معلق Bفرایند  علت خطا،
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 فرایند با حاالت معلق  حالتنمودار تغییر

 وقتی هیچ یک از فراینهدهای موجهود در حافظهه اصهلی در حالهت آمهاده نیسهتند، سیسهتم عامهل یکهی از

لهه( و )مباد به صف فرایندهای معلق در روی دیسهک مهی بهردارج و از حافظه اصلی خفرایندهای مسدود را 

ا و اجهرا به فرایند دیگری را از صف معلق به حافظه اصلی می آورد یا درخواست فرایند جدیدی را می پهذیرد

 این فرایند جدید ادامه می یابد.  

 

 شود. ی میوجود وضعیت معلق، موجب اجرای فرایند جدید حتی در صورت پر بودن حافظه اصل

 

 :حالتهای گفته شده، اضافه می کنیم بنابراین حالت معلق را به

  (Suspend-Wait)مسدود و معلق -1

 فرایند مورد نظر در حافظه ثانوی و منتظر حادثه ای است.    

  (Suspend-Ready)آماده و معلق  -2

 آماده اجراست. فرایند مورد نظر در حافظه ثانوی و به محض لود شدن در حافظه اصلی     
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 نمودار این حاالت ممکن در 

  مسدود به مسدود و معلق -1

یگهری کهه دفراینهد  بهرای ای وجود نداشته باشد، فرایند مسدودی به خارج برده می شهود تها جها وقتی هیچ فرایند آماده

ت حفهظ ارد مهی توانهد جههاین تغییر حالت حتی در مواردی که فرایندهای آماده هم وجهود دمسدود نیست فراهم شود. 

 کارایی انجام شود.

 

  مسدود و معلق به آماده و معلق -2

 رود.می وقتی حادثه ای که یک فرایند مسدود و معلق منتظر آن بوده است رخ دهد به حالت آماده و معلق

 

  آماده و معلق به آماده  -3

. مهاده مهی آوردآک فرایند آماده و معلق را به حالت سیستم عامل ی ای در حافظه اصلی نباشد، وقتی که هیچ فرایند آماده

 اده باشد کهبیشتری نسبت به همه فرایندهای آم همچنین ممکن است فرایند موجود در حالت آماده و معلق دارای اولویت

       شود. آورده می ر این حالت فرایند به حالت آماده،د

 

  آماده به آماده و معلق -4

ر ورد. ولهی دمل ترجیح می دهد یک فرایند مسدود را به جای فرایند آماده، به حهال تعلیهق در آبه طور معمول سیستم عا

ممکهن اسهت  صورتی که راهی برای خالی کردن حافظه اصلی نباشد، یک فرایند آماده را به تعلیق در مهی آورد. سهرانجام

ن مهی کنهد که اولویتش بیشهتر اسهت و گمها به جای فرایند مسدودی سیستم عامل یک فرایند آماده ولی با اولویت کم را

 برد. بزودی آماده می شود به حالت معلق می

 

  مسدود و معلق به مسدود  -5

یشتر باشد و بآماده و معلق صف صف مسدود و معلق است از اولویت همه فرایندهای موجود در  اگر اولویت فرایندی که در

ه حالهت بهوده اسهت بهه زودی رخ دههد، آن را بهآن منتظهر ، مسدود سیستم عامل گمان کند که حادثه ای که این فرایند

ینهد ت به یک فراالبته باید مقداری از حافظه اصلی خالی باشد تا آوردن یک فرایند مسدود به حافظه نسبمسدود می آورد. 

 آماده معقول به نظر برسد.

 

 اجرا به آماده و معلق  -6

راینهد بهه اگر این ف ند جاری، فرایند به حالت آماده منتقل می شود. در اینحالتمعموال با پایان زمان منظور شده برای فرای

ل معلهق منتقه وخاطر فرایند با اولویت بیشتری قبضه شود، سیستم عامل می تواند فرایند جاری را مستقیما به صف آماده 

 کند تا بخشی از حافظه اصلی آزاد شود.

 

 مختلف به خروج  -7

 هر حالتی به حالت خروج منتقل شود. ممکن است یک فرایند از
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 انواع زمانبندها 

کند کدام زیرا مشخص می، گذاردروی کارایی سیستم اثر می برنامگی زمانبندی است. زمانبندی بر کلید چند

 ت است از:انواع زمانبندی برای پردازنده عبار .و کدام فرایندها به جلو بروند ماندهها منتظر فرایند

 (Long  Term  Scheduler) ند مدتزمانبند بل -1

 تصمیم گیری در مورد افزودن به مجموعه فرایندها برای اجرا.     

 (Middle  Term  Scheduler)زمانبند میان مدت -2

 است. اصلی تصمیم گیری در مورد افزودن به تعداد فرایندهایی که بخشی یا تمام آنها در حافظه     

 (Short  Term  Scheduler)  زمانبند کوتاه مدت -3

ردازنده وسط پتصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از فرایندهای موجود در حافظه اصلی، برای اجرا ت

 انتخاب شود. 

 زمانبندی ورودی/خروجی -4

 م بگیرد.موجود انجا  I/Oفرایندها به وسیله یک دستگاه  I/Oتصمیم می گیرد که کدام درخواست      

 می باشد.Medium-term scheduler) )تعلیق فرآیندها بر عهده زمانبند میان مدت وظیفه فعال سازی و

زمانبند میان مدت، فرایندی را از حافظه اصلی حذف و به حافظه جانبی می برد. این فراینهد بعهدا مهی 

 می گویند. (swapping)تواند به حافظه اصلی لود شود. این الگو را مبادله 

یان مدت، این است که می تواند فرایندی را از حافظه حذف کند و درجهه چنهد ایده اصلی زمانبندی م 

 برنامگی را کاهش دهد.

 کند.  ، انتخاب می CPU Limitedو  I/O limitedزمانبند بلند مدت، ترکیب خوبی از فرایندهای 

 نام دیگر زمانبند بلند مدت، زمانبند کار است.

 د پردازنده است.نام دیگر زمانبند کوتاه مدت، زمانبن

اجرا در  زمانبند میان مدت نسبتاً دفعات بیشتری به، شودزمانبند بلند مدت نسبتاً دفعات کمی اجرا می

 دفعات اجرا را دارد.  ینآید و زمانبند کوتاه مدت، بیشترمی

 : اک ر سیستم های اشتراک زمانی فاقد زمانبند بلند مدت می باشند.تذکر
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 ایند همراه با زمانبندی نمودار تغییر حالت فر

 

 

 

 مثال

ند   درصهد از چمیلی ثانیه اجرا شود، آنگاه  100میلی ثانیه طول بکشد تا فرایندی انتخاب گردد که  10اگر 

 ، صرف زمانبندی کار می شود )به هدر می رود(؟ CPUزمان 

9%100
10010

10



 

 
 

 (Dispatcher)توزیع کننده 

 دت انتخهابی است که کنترل را به پردازنده ای می دهد که توسط زمانبنهد کوتهاه مهتوزیع کننده، پیمانه ا

 شده است. این عمل شامل موارد زیر است:

 (Context  Switch)تعویض بستر -1  

 تغییر به حالت کاربر -2  

 پرش به محل مناسبی در برنامه کاربر و آغاز مجدد آن برنامه. -3  

 

   (Thread)نخ 

و توزیهع   مفهوم فرایند را به صورت واحدی معرفی کرده ایم که دارای دو خصوصیت تملک منبعتا به حال، 

مهایز وقت پردازنده است. این دو خصوصیت می توانند مستقال توسط سیستم عامل رسهیدگی شهوند. بهرای ت

 این دو خصوصیت، به توزیع وقت پردازنده، نخ و به تملک منبع، فرایند می گویند.
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ان زیت استفاده از سیستم های چند نخی این اسهت کهه در فراینهد تهک نخهی، ههر گهاه فراخهومهم ترین م

وان سیستمی مسدود کننده ای اجرا شود، یا یک نقص صفحه رخ دهد، کل فرایند مسدود می شهود. بهه عنه

ی تعهامل وم ال یک برنامه صفحه گسترده را در نظر بگیرید و فرض کنید کاربری می خواهد به طهور دائمهی 

 ختلهف بایهدمقادیر را تغییر دهد. می دانیم که در برنامه صفحه گسترده، وابستگی تابعی بین سهلول ههای م

ود داشهته حفظ شود. بنابراین اگر سلولی تغییر کند، محاسبات زیادی انجام می گیرد. اگر فقط یهک نهخ وجه

یسهتمی سابهد، چهون فراخهوان باشد، وقتی برنامه منتظر دریافت ورودی است، محاسبات نمی توانهد ادامهه ی

و  ودی کاربردریافت ورودی، کل فرایند را مسدود کرده است. راه حل این است که از یک نخ برای خواندن ور

 م سازی صفحه گسترده استفاده شود.از نخ دیگری برای بهنگا

 مثال

 را بهرای بسیاری از صفحات وب، شامل چند تصویر کوچک هستند کهه مرورگهر بایهد یهک اتصهال جداگانهه

ههر  فاده شهود،دریافت هر تصویر برقرار کند که زمان زیادی الزم دارد. اگر در مرورگر از روش چند نخی است

 د.کدام از نخ ها می تواند به طور همزمان با نخ های دیگر تصویر مربوط به خود را درخواست کن

 ز را طهوریمی توان یک کلمهه پهردا به عنوان م الی دیگر از کاربرد نخ ها، جهت حفاظت در مقابل قطع برق

 را روی دیسک بنویسهد. یهک نهخ مهی توانهد تنهها بهرای گهرفتن RAMطراحی کرد که هر یک دقیقه بافر 

 پشتیبان دوره ای ایجاد شود و خودش را مستقیما با سیستم عامل زمانبندی کند.

 

 حالت را بوجود آورند:  4نخها و فرایندها می توانند 

 ک نخ                         ی -یک فرایند -1  

 چند نخ –یک فرایند  -2  

 یک نخ در هر فرایند         -چند فرایند -3  

 چند نخ در هر فرایند –چند فرایند -4  

 مثال

می باشهد. فراینهد  12Tو11Tشکل زیر سیستمی با چهار فرآیند را نشان می دهد که فرآیند اول شامل دو نخ 

 دوم شامل سه نخ است و ...
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 حاالت اصلی نخ عبارت است از: اجرا، آماده و مسدود. )نخ حالت معلق ندارد( 

 تمام نخ های یک فرایند، در حالت و منابع آن فرایند شریک هستند.

 د به اجرا ادامه دهد.اگر نخ یک فرآیند در حال اجرا باشد و آن فرآیند به حالت خروج برود، نخ نمی توان

تعویض متن میان دو نخ متعلق به دو فرایند جداگانه، م ل این است که تعویض متن فرایند رخ داده است. یعنهی عمهل 

 سوئیچینگ مابین دو نخ متعلق به دو فرآیند جداگانه از نوع تعویض متن فرآیندی است.

 تر می باشد. نخ در برنامه نویسی، بخشی از یک فرایند یا برنامه بزرگ

ساختار نخ گاهی در محیط تک پردازنده ای، برای ساده کردن ساختار برنامه ای که منطقا اعمال متعددی را انجهام مهی 

 دهد، نیز مفید است.

با تقسیم یک کار به چند نخ، برنامه ساز می تواند کنترل زیادی روی مولفه ای بودن آن کاربرد و تنظهیم وقهت حهوادث 

 داشته باشد.مربوط به آن 

 

 پیاده سازی نخ

 سه روش برای پیاده سازی و مدیریت نخ وجود دارد:

 نخ های سطح کاربر    -1

 نخ های سطح هسته      -2

 روش های ترکیبی  -3

 

 نخ های سطح کاربر   

د نهخ بها در این روش تمام عملیات راهبری در فضای آدرس کاربر انجام می شود. در ایهن روش هزینهه ایجها

تعهداد  نخ تعیین می شود. تعویض متن نخ اغلهب بها (stack)ه تخصیص حافظه برای بر پا سازی پشته هزین

فعلهی،  کمی از دستورات العمل ها انجام می شود و فقط کافی است محتوای ثبات ههای پردازنهده بهرای نهخ

وند. در گهذاری شهذخیره شود و سپس مقادیر قبال ذخیره شده مربوط به نخی که به آن سوئیچ می شود، بار 

 می باشد. و حسابداری پردازنده ن ، تغییر نگاشت های حافظه TLBتعویض متن نخ ها نیازی به فالش کردن 

 

 مزایای کتابخانه نخ سطح کاربر

 ایجاد و حذف سریع نخ ها   -1  

 همگام سازی سریع نخ ها      -2  

 تعویض متن کم هزینه و سریع  -3  
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 ربرنقاط ضعف نخ های سطح کا

درون  برای یک نخ رخ دهد، کل فرایند و در نتیجه همه نهخ ههای (page fault)اگر یک نقص صفحه  -1  

 آن به اشتباه مسدود می شود.

ن نیهز بهه آاگر نخی یک فراخوان سیستمی بلوکه کننده را صدا بزند، کل فرایند و همه نخ ههای درون  -2  

 اشتباه مسدود می شوند.

ن پخش و زما از وجود نخ ها آگاه نمی باشد، نخ ها را بین چندین پردازنده به خوبی چون سیستم عامل -3  

 بندی نمی کند.

 

 نخ های سطح هسته

عملیات  اگر نخ ها در هسته سیستم عامل پیاده سازی شوند، مشکالت روش قبل رخ نمی دهند. اما چون هر

در  ویض متن نخدارد و هزینه باال می رود. تعنخ باید توسط هسته انجام شود، نیاز به یک فراخوانی سیستمی 

 این روش ممکن است به اندازه تعویض متن فرایند پر هزینه باشد.

 تذکر: مزایا و معایب نخ های سطح کاربر و نخ های سطح هسته، بر عکس یکدیگرند.

 

 روش ترکیبی

 ی ایهن کهارق می کنیم. برابرای غلبه بر مشکالت دو روش قبل، نخ های سطح کاربر و سطح هسته را را تلفی

راینهد دورن متن یک فرایند اجرا شده و به ازای هر ف LWPایجاد می کنیم.  (LWP)فرایندهای سبک وزن

ها، یک بسته نهخ سهطح کهاربر  LWPوجود داشته باشد. سیستم عالوه بر داشتن  LWPممکن است چند 

یهاده پضای کاربر می دهد. بسته نخ کامال در فبرای عملیات ایجاد و حذف نخ ها به برنامه های کاربردی ارائه 

چند نخی  سازی می شود و تمام عملیات روی نخ ها بدون دخالت هسته انجام می شود. برنامه های کاربردی

 ساخته می شوند. LWPبا ایجاد نخ ها و سپس انتساب هر نخ به یک 

ر هسهته تغییه اجرا از مد کاربر به مددر این روش اگر نخی فراخوان سیستمی مسدود کننده ای را اجرا کند، 

د، جهاری نتوانهد ادامهه دهه LWPجاری ادامه می یابد. در جایی که  LWPمی کند ولی همچنان در متن 

 د.دیگری تعویض می شود که باعث یک تعویض متن برای بازگشت به مد کاربر نیز می شو LWPمتن به 

 

 د با تامین هم روندی حمایت می شوند. در روش ترکیبی، فراخوانی های سیستمی از نوع مسدو
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را تغییر  می دهد ولی ثبات ها و جداول  (SP)در نخ های یک فرایند، اشاره گر پشته  (context switch)تغییر متن 

 ندارد.  TLBمدیریت حافظه را تغییر نمی دهد و ارتباطی با 

 

 TLB  بنهدی تعهداد انهدکی از ورودیههای جهدول یک سخت افزار جستجوی سریع، کوچک و پنهان است. در صهفحه

 قرار می گیرد. TLBصفحه در 

 (TLB : Translation  Lookaside  Buffers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


