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 رخ  CPUدر   ي دستورات خـود برنامـه بـه صـورت داخلـ           يکه بر اثر اجرا   ) trap (ي داخل يها  وقفه
  .هند يم

 , مرهايتا,DMA ,ياخروجي ي ورود ي مثل دستگاهها  ي خارج ي که از دستگاهها   ي خارج يها  وقفه
  .شوند ي مي ناشي سخت افزاري و خطاهاديصفحه کل

  . دهند ي توسط برنامه رخ ميستمي توابع سيکه بر اثر فراخوان) SVC اهماني(ي نرم افزاريها وقفه

  

 يهـا    وقفـه  ي ولـ  دهنـد  ي دوباره رخ مـ    ي به همان صورت قبل    ي داخل يها  قفهو,  مجدد برنامه    ي اجرا با
  .باشند ي مستقل از دستورات برنامه و ناهمگام با برنامه ميخارج

 CPUآنگـاه   ,  اعالم کننـد     CPU خط وقفه به     کي قي را از طر   شاني چند منبع همزمان تقاضاها    اگر
  .) خواهد دادصي را تشخمنبع وقفه دهنده) polling(ي سرکشاي يبا روش همه پرس

   يستمي سيفراخوان

در زبـان سـطح     . باشـند  ي مـ  ي کـاربرد  يهـا    عامل و برنامـه    ستمي س ني رابط ما ب   يستمي س يفراخوان ها 
 يستميـ  س ياز فراخوانها .  را به کار برد    يستمي س يها   فراخوان ني ا توان ي م ماًيپاسکال مستق ((و  )) Cيباال

  :عبارتند از

,  عامـل    ستميـ  پـردازش در س    ي و اجـرا   يبارگـذار ,  و اتمام پـردازش      جاديمانند ا :  پردازشها تيريمد
  .رهي و آزاد کردن حافظه و غصيتخص

 رييـ تغ, خوانـدن و نوشـتن       , ليـ باز وبـسته کـردن فا      , لي و حذف فا   جاديا:  و فهرستها  لهاي فا تيريمد
  رهي و غليصفات فا

  رهي وغلهيوسخواندن و نوشتن در ,لهي وسيدرخواست و رهاساز: لي وساتيريمد

 توسـط  ستميـ خوانـدن زمـان اسـتفاده از س   ,  و زمـان خي تار ميخواندن و تنظ  :  آوردن اطالعات    بدست
  . رهي عامل وغستمينسخه س , سکي داي آزاد حافظه ي فضازانيم, تعداد کاربران ,کاربر
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با I/O ي و ابزارها  کنند ي نگاه م  لهاي مشابه فا  I/O ليبه وسا ) UNIX,DOSمثل  ( عامل   ستمي س اکثر
 از همـان دسـتورات      توان ي م I/O لي کار با وسا   ي حال برا  نيدر ا . شوند ي شناخته م  ژهي و يلهاي فا ينامها

read وwriteاستفاده کردلهاي فا .  

 تي آنها را اولو  ييکهايبا تکن CPU, وقفه را ارسال کنند    گنالي لحظه همزمان س   کي چند منبع در     اگر
  .دهد ي مسي سروتي کرده و سپس بر اساس اولويبند

CPU  ي سرکـش  کيـ  بـا تکن   توانـد  ي وقفـه در سيـستم عامـل مـ         کي تکن ي به جا) polling (  متوجـه
 مرتبـاً   ي جـانب  ي دسـتگاهها  ي کنترلـ  ي ثباتهـا  نحالـت يدرا.  دارد ازي ن ي ده سي به سرو  لهيشودکه کدام وس  

  .گردد ي مCPU روش باعث اتالف وقت نيا.  آنها مشخص گرددي دهسي سروازي تا نشود يچک م

  :  عامل از نظر ساختارستمي سانوع

   کپارچهي ستمي سکيتکن

 عاملهابـه   ستميـ  س نياغلب ا .  ندارند يقي وجود دارند که ساختار خوش تعر      يادي ز ي تجار يستمهايس
 طراحـان   هيـ  اول ديـ  د ي ورا جيانـد وسـپس بـه تـدر          شـروع شـده    ي کوچک و محـدود    ي ها ستميعنوان س 

   . اند افتهيگسترش 

  .باشد يته م دسني از اDOS عامل ستميس

 تواننـد  ي از آنهـا مـ     کيـ  نوشته شـده اسـت کـه هـر           ها  هي مجموعه از رو   کي عامل به صورت     ستميس
 هيـ  وجود نـدارد و هـر رو  ي کردن اطالعات امکاناتي مخفيبرا.  کنند   ي فراخوان ازي را به هنگام ن    يگريد
  .  کامال قابل مشاهده است ها هي روگري ديبرا

 ريـ انـد و مطـابق شـکل ز          مجـزا نـشده    ي بـه خـوب    ياتيـ طوح عمل هـا و سـ       واسـطه  MS-DOS در   مثالً
 مختلـف  ي پـورت دسـتگاهها  ي حتـ ايـ  وROM BIOS به توابع ماًي مستقتوانند ي مي کاربرديها برنامه

 DOS تحـت    ياديـ  مخـرب ز   يهـا    برنامه توان ي م يلذا به راحت  ,  کنند داي پ يدسترس) سکيمثل هارد د  (
  .د آورديپد

 ي عامل است و در آن تمام      ستمي هستند مد هسته که مخصوص س      يار دو مد ک   ي ها دارا  CPU اکثر
 کـاربران بـوده ودر آن       يهـا    مد کاربر است که مخصوص برنامـه       يگري و د  باشد يدستورالعملها مجاز م  

  . باشند ي مجاز نميگري دني معي و دستورالعملهاI/Oدستورات 
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 نيـ دود بوده است چرا کـه ا      مح) ۸۰۸۸پردازنده  « توسط سخت افزار زمان خود       DOS عامل   ستميس
 ي دارا ۳۸۶  پردازنـده  ي ولـ  باشـد  ي و تمام دستورات در آن مجاز م       کند ي مد کار م   کيپردازنده فقط در    

  .کند ي استفاده مي از آن به خوبندوزي عامل وستمي است که سي مختلفيمدها

 حـال   نيـ در ا  . دزنـ  يرا صدا مـ   )  عامل ستميتوابع س  (يستمي س ي از فراخوانها  يکي ي کاربرد يا  برنامه
 و کنتـرل بـه   دهـد  ي حالـت مـ  رييـ تغ) kernel mode(به مد هـسته  )user mode( از مد کاربر نيماش
 ام کـد کنـد  ي مـ نيـي  تـابع مـذکور تع  ي عامـل بـا توجـه بـه پارامترهـا        ستميس .شود ي عامل سپرده م   ستميس

 ام آن   k فيـ  رد  کـه در   کنـد  ي رجوع م  ي عامل به جدول   ستمي اجراء شود سپس س    دي با يستميفراخوان س 
 اجـراء شـده و      نيسپس آن روت  .. وجود دارد  يستمي اجراء کننده فراخوان س    هيگر به رو     اشاره کيجدول  

  .گردد يدر انتها کنترل به برنامه کاربر بر م

   ي اهي الستمي سکيتکن

 ني پائهي الي که هر کدام در باالشود ي ممي تقسهي الاي سطح ي عامل به تعداد  ستمي س يا  هيدر روش ال  
 بـه   هـا   هيـ  ال يعنـ ي. بـودن آن اسـت      ) modularity (يا  مانـه ي روش پ  نيـ  مهم ا  تيمز. رنديگ يتر قرار م  

. کنـد  ي تـر را اسـتفاده مـ       ني پـائ  هي ال ي ها سي فقط توابع و سرو    هي که هر ال   شوند ي م ي بند مي تقس يا  گونه
  . کرديابي خطابسط دادو,  کرد ي طراحگري ديها هي مستقل از التوان ي را مهي هر البي ترتنيبد

 که اعمـال    داند ي آن سطح نم   ي ول شود ي م ي ساز ادهي تر پ  نيي پا يها  هي سطح با استفاده از اعمال ال      هر
 هيـ  هـر ال   بيـ  ترت نيبـد . کننـد  ي بداند کـه آن اعمـال چـه مـ          دياند و فقط با      شده ادهي چگونه پ  نييسطح پا 
  .سازد ي مي باالتر مخفيها هي را از اليمسائل

) scheduling(ي صـفر مـسائل زمانبنـد      هيـ ال:  بـود  هيـ  ال ۶ بـا    THE ستميـ س , يا هيـ  ال ستمي س نياول
 کيـ  هيـ ال.  کـدام برنامـه باشـد        اريـ  در اخت  CPU در هـر لحظـه       نکـه ي ا يعنـ ي دهـد  يپردازنده را انجام م   

 را اتـور  هر پروسـس و کنـسول اپر  ني دو ارتباط بهيال. را بر عهده دارد ) ي و جانب  ياصل( حافظه   تيريمد
  .سازد يبرقرار م

 هـر  هيـ  النيـ  ايدر بـاال .  و بافر کردن اطالعـات را برعهـده دارد         I/O ي دستگاهها تيري سه مد  هيال
.  سرو کـار دارد  I/O ي ساده و مجاز  ي با دستگاهها  دهيچي و پ  يقي حق I/O ي دستگاهها يپروسس به جا  

, حافظـه ,پروسـس    تيري در مـورد مـد     ي نگرانـ  چي که ه  شوند ي کاربران اجراء م   يها   چهار برنامه  هيدر ال 
  .رديگ ي قرار مستمي پنجم پروسس اپراتور سهيدر ال.  ندارندI/Oکنسول و 
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 فقـط   هيـ  ال کيـ از آنجا کـه     .  مناسب است    يها  هي مناسب ال  فيتعر, هيال  هي در روش ال   ي اصل مشکل
 ني ا گريمشکل د .  به خرج داد   يادي دقت ز  دي آن با  ي طراح ي تر را به کار برد برا      نيي پا يها  هي ال تواند يم

  . دارند ي کمتريگربازدهي است که نسبت به انواع دنيساختار ا

 دسـتور   ي پارامترهـا  هيـ در هـر ال   , کننـد  ي حرکت مـ   نيي باال به سمت پا    هي که دستورات از ال    يهنگام
بـه  )overhead( بـار سـر      ي قـدر  هيـ لذا هـر ال    .ابندي ريي تغ اي شده و    ياز نظر صحت بررس   , ممکن است   

لـذا  . کشد ي طول م  شتري ب يا  هي ال ري غ ستمي نسبت به س   يستمي س ي فراخوان جهيدر نت  و   کند ي اضافه م  ستميس
  . شود ي طراحيشتري عمل بتي با قابلي کمتريها هي شده است الي سعري اخيدر سالها

 ۹۵ نـدوز ي نسبت به وي کمترييکارا, ادي زيها هي با الwindows NT هي عنوان مثال محصول اولبه
  .  گرددشتري بيي و مجتمع تر شوند تا کاراکتري نزدگري ها به همدهي ال شدي سعNT4.0در . داشت 

 شده است   يها متحدالمرکز سازمانده     حلقه يکسري به صورت    ها  هي ال ي به جا  MULTICS ستميس
 کيـ اگـر   .باشـد  ي خود بهره مند مـ     ي نسبت به حلقه خارج    ي باالتر ازاتي از امت  ي هر حلقه داخل   کهيبطور
  .  را صدا بزند ي از حلقه داخلهي روکيواهد  بخي از حلقه خارجهيرو

 دستورالعمل قبل از اجـراء بـه   ني ا ي را اجراء کندو اعتبار پارامترها     يستمي س يها   را فراخوان  يکيديبا
 و برنامـه    سديـ نو ي م n استاد برنامه گرفتن امتحان ونمره دادن را در حلقه           کيمثالً  . شود ي م يدقت بررس 
   دهندريي نمره خود را تغتوانند ي نماني دانشجوبي ترتنيبد, شود ياء م اجرn+1 در حلقه انشيدانشجو

   عامل ستمي در سي مجازستميس

قلـب  .  اسـت    ي مجـاز  ني مثـال از مفهـوم ماشـ       ني بهتـر  IBM يستمهاي س ي بر رو  VM عامل   ستميس
 سـخت  يبـر رو , معروف است ) Virual Machine Monitor(ي مجازني ماشتوري که به مانستميس

 بـاالتر فـراهم     هيـ  را در ال   ي مجـاز  توري مـان  نيا, آورد ي م دي را پد  ي اجراء شده و چند برنامگ     يانيرافزار ع 
  .سازد يم

 ي هـستند کـه دارا     انيـ  نـسخه از سـخت افـزار عر        کيـ  کاربران مـشابه     ي برا ي مجاز ي ها ني ماش نيا
  .باشند ي م»يقي حقنيماش «گري ديزهايها و چ وقفه , I/O,  کابر و هسته يمودها

 يهـا    بسته ايها     عامل ستمي از س  کي هر   تواند ي و او م   شود ي خودش داده م   ي مجاز نير کاربر ماش   ه به
  .  خودش اجراء کندني ماشي موجود را روينرم افزار
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مخـصوص بـه خـود را دارد کـه     ) Conversational Monitor System( برنامهکي کاربر هر
  . است يا  عامل تک کاربره محاورهستمي سکي

  : عبارتند ازي مجازني ماشني ايايمزا

از ) مـستقل از سـخت افـزار      ( واسـطه راحـت    جـاد ي و ا  ي چنـد برنـامگ    ي اصـل  فهي دو وظ  ستمي س ني ا در
 آن  ي بـاال   هيـ  را بـر عهـده داردو ال       ي چنـد برنـامگ    فـه ي وظ ي مجاز ني ماش توريمان. اند     مجزا شده  گريکدي

تـر شـده و از     بخـشها سـاده  نيـ  از اکيـ  هر لذا.  واسطه کاربر با سخت افزار را بر عهده دارد         جادي ا فهيوظ
  . برخوردارنديشتري انعطاف بتيقابل

 وجـود نخواهـد     يتـ ي مـشکل امن   چي هـ  نيبنـابرا .  ها کـامالً جداسـت       ني ماش ري از سا  ي مجاز ني ماش هر
  . ندارندگري با همدي کاربران تداخليها داشت و برنامه

 هـر  تواننـد  ي از آنهـا مـ     کيـ هر  ,  است   يع کامالً مشابه سخت افزار واق     ي مجاز ني آنجا که هر ماش    از
 عاملها  ستمي و توسعه س   قي مراحل تحق  شود ي باعث م  ني امر همچن  نيا.  را مستقالً اجراء کند    ي عامل ستميس

 يديـ  تول مـل  عا ستمي تست کردن س   ي عامل برا  ستمي سازندگان س  گريچرا که د  , رديراحت تر صورت بگ   
  .شته باشند دااري را در اختوتري کل کامپستي الزم نديجد

.  اسـت    افتهي يادي گسترش ز  ي جهت رفع مشکالت عدم سازگار     زي امروزه ن  ي مجاز يها  ني ماش دهيا
 لنـد ي ماسـازند  ي را مـ intel ري غيوترهاي که کامپ DEC شرکت اي ستميکروسي م يبه عنوان مثال شرکتها   

 نيماشـ  کيـ  کـار    نيا يبرا.  اجراء کنند  زيرا ن ) intelتحت   (DOS ي بتوانند برنامه ها   شانيهايکه مشتر 
  .آورند ي مدي پردازنده خودپدي بر رونتلي ايمجاز

 مـثالً   ايـ . کنـد  ي مـ  لي تبـد  دي را به دستورات پردازنده جد     نتلي دستورات ا  ي مجاز ني حال ماش  ني ا در
 اجـراء شـدن   گـر يمثـال د  . باشـد  ي مـ Motorola 6800 ي مجـاز ني شامل ماشpower PCوتريکامپ

DOS  تواننـد  يکه م .  هستند ي مد مجاز  کي ي به بعد دارا   ۳۸۶ يها  ازندهپرد, است ندوزي و طي تحت مح 
 را  ي عـاد  ي کـه دسـتورالعملها    يالبته به شـرط   ( اجراء شوند    زي ن ندوزي تحت و  DOSن برنامه تحت    يچند

  .) مهم سر و کار نداشته باشندي با پورتهاماًياجراء کنندو مستق

 زبان جاوا توسط شرکت     لريکامپا. باشد ي م )Java« زبان جاوا  ي مجاز ني مفهوم ماش  ني از ا  گري د مثال
sunکدتي باي خروجکي شده است ي طراح )byte code (ي کدها دستوراتتي بانيا. کند ي مديتول 
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 کيـ  جـاوا در     يهـا    برنامه يجهت اجرا . شوند ياجراء م ) JVM( جاوا ي مجاز ني ماش يهستند که بر رو   
  .  باشدJVM کي ي داراستيبا ي موتريآن کامپ , نيماش

 ني و مـ   وترهـا ي کامپ ينـ ي م SUN, نتاشيمک,PC (وترهاي از انواع کامپ   ياري بس ي بر رو  JVM امروزه
.  شـده اسـت   ي سـاز ادهي پندوزي وMicrosoft Explorer در ني همچنJVM. وجود دارد )  هاميفر
 ء اجـرا وترهـا ي انـواع کامپ ي بـر رو يانـد بـه راحتـ       نوشـته شـده    java که به زبـان      ييها   برنامه بي ترت يبدن
 بـه   ازيـ  اسـت بـه علـت ن       يهيبـد .  کـرد  لي کامپا ني آن ماش  ي کدها را رو   تي است با  يفقط کاف . شوند يم

  . دارد c ري نظييها  نسبت به برنامهي جاوا سرعت کمتريبرنامه ها,  کدها تي شدن باليکامپا

 وتريپ آن کـام   ني بـه زبـان ماشـ      لي بار تبد  کي يبرا , وتري کامپ کي ي بوم لريتوسط کامپا c ي ها برنامه
 ي متفاوت است ول   گري د وتري به کامپ  وتري نوع کامپ  کي از   c لري کامپا ني زبان ماش  يپس خروج . گردد يم
  . استکساني ها ني همه ماشي جاوا براي خروجي کدهاتيبا

  خدمتگزار – ي مشترستميس

) CMS يعنـ ي( بـاالتر    هيـ  عامـل بـه ال     ستمي از کد س   يادي با جابجا کردن بخش ز     VM عامل   ستميس
 برنامـه   کيـ  VM همـه هنـوز هـم        نيـ با ا .  شد ي مجاز ني ماش توري مان يعني ي ساده شدن هسته اصل    باعث

  .باشد ي مدهيچيپ

 کـه ممکـن اسـت       يي همراه بـوده کـه تـا جـا         دهي ا ني همواره با ا   دي جد ي عاملها ستمي س ي طراح روند
  .کنند ي مي سازادهي کاربران پيکدها به عامل را در سطح کاربر و مشابه پردازشها

 در خواست به    کي) client يپروسس مشتر ( پروسس کاربر    لي بلوک از فا   کي خواندن   ي برا ثالًم
 کـه کـارش را انجـام داده و جـواب            خواهـد  ي و از آن مـ     کنـد  يارسال م ) server(پروسس خدمتگزار   

 و هاي مــشترني اســت کـه ارتبــاط بـ  نيـ  ادهــد ي کــه هـسته انجــام مـ  ي مـدل تنهــا کـار  نيــدر ا. برگردانـد 
  ):ريمشابه شکل ز (سازد ي بر قرار مامهاي پقي را از طرهارخدمتگزا

  :  مدل عبارتند از ني ايايمزا

 عامـل را    ستميـ  س في از وظا  يکي فقط   کي شده که هر     مي عامل به چند بخش تقس     ستمي آنجا که س   از
  .  کردي سازادهي و پي ساده تر طراحتوان ي عامل را مستمي سنيبنابرا, دهند يانجام م
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 از آنهـا    چکـدام يه) و نـه مـد هـسته        ( خـدمتگزار در مـد کـاربر         ي پروسـس هـا    هيـ  کل ي علت اجرا  به
 شود فقط موجـب   جادي ا لي مثالُ در خدمتگزار فا    يلذا اگر اشکال  .  به سخت افزار ندارند    مي مستق يدسترس

  .شود ي مستمي خواهد شد و به ندرت موجب خراب شدن کل سلياختالل در خدمات فا

 کيـ از آنجـا کـه      .  شده است    عي توز يستمهاي استفاده در س   ي آن برا  يار مدل سازگ  ني ا گري د دهيفا
 ايـ  ندارد که بدانـد آ     ازي ن يمشت, ند: ي خدمتگزار ارتباط برقرار م    کي با   شيها  امي ارسال پ  لهي به وس  يمشتر

 شـبکه بـه    کيـ  قي از طر  غامي پ نکهي ا اي و   شود ي م يدگي خودش رس  ني در ماش  ي به صورت مل   ي و غاميبه پ 
   شود يدور ارسال م ني ماشکي

   عامل ستمي سي سازادهي پي هازبان

 ايـ ))(C عاملها بـه زبـان       ستمياکثر س ,  امروز ي ول شدند ي نوشته م  ي به زبان اسمبل   هي اول ي عاملها ستميس
C(++عامل ستميس . شوند ينوشته م ))UNIX ,OS/2بـه زبـان   شتريـ  بنـدوز ي و و C انـد و    شـده   نوشـته

  . استياسمبل از آنها به زبان يقسمت اندک

 ي حمـل آن بـر رو      تيـ  عامـل قابل   ستميـ  س ي ساز ادهي پ ي استفاده از زبان سطح باال برا      تي مز نيمهمتر
  .باشد ي عامل مستمي و بسط دادن سرييتغ , ي سازادهي پي و سادگوترهايانواع کامپ

 مـصرف   شي باعث کاهش سـرعت و افـزا       C عامل به زبان     ستمي س ي ساز ادهي است ادعا شود پ    ممکن
 اري کوچـک و بـس     يهـا    برنامـه  توانـد  يم , ي ماهر زبان اسمبل   سي برنامه نو  کياگر چه    . گردد يه م حافظ

 مغـز   ه نسبت ب  ي تر دهيچي پ لي تحل تواند يم,  خوب لري کامپا کي بزرگ   يها   برنامه ي برا ي ول سدي بنو نهيبه
  .  را انجام دهدي کامليها ي سازنهيانسان ماهر انجام داده و به

 که  ينسبت به حالت  , کنند ي م دي را تول  ي تر و کمتر   نهي به ي کد اسمبل  C بزرگ   يها   در عمل برنامه   لذا
 ي اصـل  يي در عمـل کـارا     گـر ياز طـرف د   .  انجـام دهـد      ي به زبان اسمبل   ي بخواهد همان کار   سينو  برنامه

   . ي نوشتن برنامه به زبان اسمبلجهي بهتر است نه نتيها تمي ساختمان داده و الگورجهينت

نـسبت  ,  از کد آنها   ي تنها بخش کوچک   ي هستند ول  ي بزرگ يها   عاملها برنامه  ستميه س  اگر چ  نيهمچن
   . CPU ي حافظه و زمانبندتيري مثل مدباشد يم) Critical(يبحران , ييبه کارا
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 ي هاني توان روتي عمل کرد مي عامل به زبان سطح باال نوشته شد و به درست         ستمي پس از آنکه س    لذا
 ي معـادل زبـان اسـمبل   يهـا  ني کـرد و سـپس آنهـا را بـا روتـ          ييو مهم را شناسا   ) bottleneck(گلوگاه  

  . نمودنيگزيجا

  : ي و زمابندپردازش

   عامل ستمي در سپردازش

 ي نـرم افزارهـا    يتمـام . اسـت   ) process( پـردازش    ايـ  نـد ي عامل فرآ  ستمي مفهوم در هر س    نيمهمتر
  . شوند ي مي بندمي و تقسيزمانده از پروسس ها ساي عامل به تعدادستمي از جمله سوتريکامپ

 اسـت کـه     يـي  برنامه اجرا  کي پروسس فقط    کيدر واقع   .  در حال اجراست     يا   پردازش برنامه  کي
 CPU يسترهايـ رج,  شامل مقدار شـمارنده برنامـه  ) text segment بخش متن اي(عالوه بر کد برنامه 

 CPU گفت که هر پروسس توان ي مگري ديبه عبارت. است ) Data segment(ها پشته و بخش داده,
 کند ي م چي سوئ گري د ي پروسس به پروسس   کي از   CPU ي چند برنامگ  ستميدر س .  خود را دارد     يمجاز

  .آورد ي به اجرا در مهي ثانيلي چند صد مايو هر کدام را به مدت چند ده 

  اسـت کـه    يتميبرنامـه الگـور    .ستيـ  پـردازش ن   کيـ  خـود    ي برنامه به خـود    کي دقت کرد که     ديبا
 فعـال   ريـ  نهـاد غ   کيـ  برنامـه    گـر ي د يبـه عبـارت   .  شده اسـت     رهي ذخ سکي د ي بر رو  لي فا کي اتيمحتو

)passive ( است.  

  .  که در حال اجراست باشد يم) active( نهاد فعالکي پردازش کهي حالدر

 از برنامـه    ي متعـدد  يهـا    نـسخه  ي ممکن است در حـال اجـرا       ي کاربران متعدد  وتري کامپ کي در   مثالً
 نيدر ا,  را همزمان اجراء کند شگريراي چند نسخه از برنامه و تواند ي کاربر م  کي مثالً   اي باشند   گرشيرايو

 ي اسـت ولـ    کـسان ي)کدشـان   (اند و اگر چه بخش متن شان           پردازش جداگانه  کيحال هر کدام از آنها      
   .باشد ي متفاوت مشانيها ه بخش داد

 بـرد در    ني از ب  اي کرد   جادي را ا  ييها  بتوان پروسس  کار   ني است تا در ح    ازي مورد ن  ي روش ستمهاي س در
UNIX يستميها توسط فراخوان س     و پروسس fork پـردازش فرزنـد     کي ي فراخوان نيا, نديآ ي م دي پد 

  .  با پروسس پدر خواهد بودکساني قاًي دقيا  که نسخهکند ي مديتول
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 از  ي درختـ  توانـد  ي مـ  ستميـ  س  را اجراء کرده و لـذا      fork تواند ي م زي پردازش فرزند ن   بي ترت ني هم به
 فرزنـد   ني چند اي صفر   تواند ي م ي پدر دارد ول   کي است هر پروسس فقط      يهيبد. ها داشته باشد    پروسس

  .داشته باشد

   پردازش کي حاالت

 عامـل   ستميـ  گفت پردازش در س    توان ي عامل م  ستمي س دي از د  يول. پردازش برنامه در حال اجراست      
  .  ساختمان داده است يکسري

 ساختمان داده به نام بلوک کنترل پـردازش         کي عامل توسط    ستمي عامل در س   ستميپردازش در س   هر
 شـامل اطالعـات   PCB. شـود  ي نشان داده مprocess Control Block)PCB (اي عامل ستميدر س

حالـت  « پروسـس از   کـه ي اطالعات مـثالً هنگام    نيا.  عامل است    ستمي پردازش در س   کي در مورد    ياديز
 شود که اگر دوباره پروسس خواسـت بـه حالـت اجـرا      رهي الزم است ذخ   رود يم» آماده  «الت   ح هب» اجرا

  : اطالعات عبارتند از نيا . ابدي ادامه يبه درست, بود  که قطع شدهيبرگردد از همان نقطه ا

  . بسته باشداياجراء ,آماده, تواند يکه م:  عامل ستمي پردازش در سي جارحالت

 پـردازش  ي قابل اجرايکه آدرس دستورالعمل بعد) program Conuter=PC:( برنامهشمارنده
   . دهد ي عامل را نشان مستميدر س

 ي عامـل جـار    ستميـ  پـردازش در س    ي پردازشـها  ني کـردن بـ    چي سوئ ايهنگام وقوع   :  حفظ ثباتها  محل
  . شوند يابي شوند تابعداً دوباره بازرهي مربوط ذخPCB در ستيبا يم

 يهـا   گرهـا بـه صـف       اشـاره ,  عامـل    ستميـ  پـردازش در س    تيـ  مثـل اولو    :CPU ي زمانبنـد  اطالعات
  رهي و غيزمانبند

 ي عامل در حافظه و مسائل حفاظت      ستمي پردازش در س   يريمثل محل قرار گ   :  حافظه رتي مد اطالعات
  .آن

,  عامـل  ستميـ  بـه پـردازش در س  افتـه ي صي تخص I/O لي از وسا  يستيشامل ل  :I/O تي وضع اطالعات
   رهي عامل و غستمي پردازش در سيز شده برا بايلهاي فاستيل
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شـماره  ,  عامـل  ستميـ  پـردازش در س  ي مصرف شده برا   CPU زمان   زانيمثل م  : ي حسابرس اطالعات
  .رهي عامل و غستميشماره پردازش در س, حساب

 تمـام   PCB بـا اسـتفاده از       دهـد  ي م گري عامل د  ستمي را به پردازش در س     CPU عامل   ستمي س کهيوقت
 نيـ بـه ا . کنـد  ي عامل قبل الزم دارد را حفظ مـ ستمي مجدد پردازش در س  ي جهت راه انداز    که ياطالعات

   . رديپذ ي انجام مContext Switch متن ضي تعواتيعمل

  

 ستميـ از آنجا که س   . رديپذ ي انجام م  Dispatcher عامل به نام     ستمي از س  ي بخش لهي متن بوس  ضيتعو.
 وجـود دارد کـه      ي سـخت افـزار    ي ثبـات  وترهـا ي از کامپ  ياريدر بـس  ,  سرو کـار دارد    PCB با   يليعامل خ 

   .کند ي عامل در حال اجزا اشاره مستمي پردازش در سPCB شهيهم

 مـتن   ضي تعو اتيعمل . کنند ي بار م  PCB اطالعات را در     عي سر يلي وجود دارند که خ    زي ن يدستورات
 کار بـه    ني را جهت ا   CPU  کرده و قدر از وقت     جادي ا وتري کامپ يرو)overhead (يالزاماً سربار اضاف  

  .  غلبه کند ي چند برنامگتي بر مزستکهي نادي زمان آنقدر زنيالبته ا, دهد يهدر م

 ريـ  متغ هيـ  ثان کرويم۱۰۰تا۱ زمان از    ني ا يا   و به طور نمونه    باشد ي متن تابع سخت افزار م     ضي تعو زمان
  .است 

   پردازش ي کنترلبلوک

 در حالت اجرا وجود داشته باشد تا بهـره          يپردازش,ت   است که در همه اوقا     ني ا يهدف چند برنامگ  
 که کاربران با برنامـه در حـال اجـرا محـاوره             دي نما چيسوئ,  پردازش ها به قدر مکرر       ني ما ب  CPU يور

  . داشته باشند

 اول  کي کـه کـدام    رديـ  بگ مي تـصم  ديـ  عامل با  ستمي پروسس قابل اجرا باشد س     کي از   شي که ب  يزمان
) Scheduler (ي دهـد زمانبنـد    ي را انجـام مـ     يريـ  گ مي تـصم  ني عامل که ا   تمسي از س  يبخش. اجرا شود 

 م بـه نـا   ي قرار دارند و منتظر اجرا شدن هـستند در صـف           ي که در حافظه اصل    ييها  پردازش. شود ي م دهينام
  . رنديگ يقرار م) ready queue(صف آماده 

 صـف  نديسـرا . شـود  ي مـ ي سـاز ادهيپ) linked list (يوندي پستي لکي صف معموال به شکل نيا
)header queue (ني و آخرني به اولييگرها شامل اشاره PCBباشد ي مستي لي ها :  
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کـه مـشخص   ) I/O queue(لهيمثـل صـف وسـ   ,  وجـود دارنـد  زيـ  نيگـر ي دي صفهاستمي در سالبته
  .  صف مخصوص به خود را داردلهيهر وس.  است ازي مورد نيي توسط چه پردازشهالهي هر وسسازد يم

  :  مجدد شودي به صف آماده برود تا زمانبندتواند ي مري زلي در حال اجرا بنا به دالزشپردا

 منتظر بمانـد تـا بـه     I/O صف   کي و سپس در   دي را صادر نما   I/O درخواست   کي تواند ي م پردازش
  .  داده شودسيآن سرو

  .  اتمام آن صبر کندي نموده و براجاديا) فرزند (دي پردازش جدکي تواند ي مپردازش

 هيـ  امکـان بـه بق  ني تا اشود ي جدا مCPUاز ) time slice (ي به علت تمام شدن برش زمانپردازش
  .  استفاده کنندCPU داده شود که از زيپردازشها ن

   عامل ستمي در سي بندزمان

 در حالت اجرا وجود داشته باشد تا بهـره          يپردازش, است که در همه اوقات       ني ا يهدف چند برنامگ  
 که کاربران با برنامـه در حـال اجـرا محـاوره             دي نما چيسوئ,  پردازش ها به قدر مکرر       ني ب  ما CPU يور

  . داشته باشند

 اول  کي کـه کـدام    رديـ  بگ مي تـصم  ديـ  عامل با  ستمي پروسس قابل اجرا باشد س     کي از   شي که ب  يزمان
) Scheduler (ي دهـد زمانبنـد    ي را انجـام مـ     يريـ  گ مي تـصم  ني عامل که ا   ستمي از س  يبخش. اجرا شود 

 م بـه نـا   ي قرار دارند و منتظر اجرا شدن هـستند در صـف           ي که در حافظه اصل    ييها  پردازش. شود ي م دهينام
  . رنديگ يقرار م) ready queue(صف آماده 

 صـف  نديسـرا . شـود  ي مـ ي سـاز ادهيپ) linked list (يوندي پستي لکي صف معموال به شکل نيا
)header queue (ني و آخرني به اولييگرها شامل اشاره PCBباشد ي مستي لي ها :  

کـه مـشخص   ) I/O queue(لهيمثـل صـف وسـ   ,  وجـود دارنـد  زيـ  نيگـر ي دي صفهاستمي در سالبته
  .  صف مخصوص به خود را داردلهيهر وس.  است ازي مورد نيي توسط چه پردازشهالهي هر وسسازد يم

  :  مجدد شوديتا زمانبند به صف آماده برود تواند ي مري زلي در حال اجرا بنا به دالپردازش

 منتظر بمانـد تـا بـه     I/O صف   کي و سپس در   دي را صادر نما   I/O درخواست   کي تواند ي م پردازش
  .  داده شودسيآن سرو
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  .  اتمام آن صبر کندي نموده و براجاديا) فرزند (دي پردازش جدکي تواند ي مپردازش

 هيـ  امکـان بـه بق  ني تا اشود يا م جدCPUاز ) time slice (ي به علت تمام شدن برش زمانپردازش
  .  استفاده کنندCPU داده شود که از زيپردازشها ن

   عامل ستمي زمانبند ها در سانواع

 Long term( دراز مـدت  - عامل بـه سـه دسـته الـف    ستمي پردازش در سي جنبه زمانبندهاکياز 

scheduler (کوتاه مدت–ب )Short term scheduler ( شوند ي ميد بنميتقس,  مدتاني م–ج.  

 داده  ليـ  اجـرا شـوند تحو     تواننـد  ي نسبت به آنچه فوراً مـ      يشتري ب ي پردازشها يا   دسته ستمي س کي در
 کــار يازمانبنــدي( دراز مــدت يزمانبنــد .شــوند ي مــي نگهــدارسکيــ پردازشــها در دنيــا . شــوند يمــ

sheduler Job( آورد ي مي اصل به حافظهسکي اجرا از دي را انتخاب کرده و آنها را براييپروسسها.  

 کـه آمـاده اجـرا       ي موجود در حافظـه اصـل      ي پروسسها نياز ب ) CPU زمانبند   اي( کوتاه مدت    زمانبند
 يليغالبا زمانبند کوتاه مدت هر صد م      . دهد ي را به آن اختصاص م     CPU را انتخاب کرده و      کيهستند  

در . ود بـار اجـرا شـ      کيـ  هقـ ي زمانبند دراز مدت ممکن است هر چند دق        ي ول شود ي بار اجراء م   کي هيثان
 تعـداد  يعنـ ي) degree of multiprogramming (يواقع زمانبند دراز مـدت در جـه چنـد برنـامگ    

   . کند ي موجود در حافظه را کنترل ميپردازشها

 يلـ ي خستيـ با ي زمانبند کوتاه مـدت مـ  ي دارد وليري گمي تصمي برايدي دراز مدت وقت زا   زمانبند
-CPU ي از پردازشــهاي مخلـوط مناســب ستيــبا يبنـد دراز مــدت مـ  زمان.  کنــديريـ  گيمي تــصمعيسـر 

limiter و I/O limitedيي در حافظه انتخاب کند تا کارايري را جهت قرار گ CPUلي و وسا I/O 
,  زمانبنـد دراز مـدت وجـود نـدارد         ي اشتراک زمان  ي ها ستمي مثل اغلب س   ستمهاي س يدر بعض .  شود نهيبه

 تـا زمـان     شـود  ي در حافظـه گذاشـته مـ       CPU جهت زمانبند    ديجد عامل   ستميچرا که هر پردازش در س     
  . به برنامه مناسب باشديپاسخ ده

 پروسـس   ي که گـاه   بي ترت نيبد. کنند ي استفاده م  زي مدت ن  اني عاملها از زمانبند م    ستمي س ي بعض البته
 شـوند  ي بـرده مـ    سکيـ  حـذف شـده و بـه د        CPU افـت ي از حافظه و در واقع از رقابـت جهـت در           ييها
)swap Out. (پـردازش در  گـر ي ديسـپس در زمـان   . ابـد ي ي کاهش مي درجه چند برنامگبي ترتنيبد 
 ادامـه  ي از همـان نقطـه قبلـ   شيو اجـرا ) swap in( عامل مذکور مجددا به حافظـه آورده شـده   ستميس
  . معروف است )swapping( به نام مبادله اتي عملنيا, ابدي يم
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 ايـ ) non preemptive قابل پس گرفتن ريغ (ينحصار تواند اي مي کلي به طورCPU يزمانبند
  .باشد) preemptiveقابل پس گرفتن  (ي انحصارريغ

 اتي که جهت عمل   شود ي ازپردازش در حال اجراء گرفته م      CPU ي فقط هنگام  ي انحصار ستمي س در
I/O ي ساز ادهي مفهوم و پ   نيبنابرا.  بلوکه شود  يگري عامل فرزند را رخداد د     ستمي اتمام پردازش در س    اي 
 را  CPU ي مـدت طـوالن    ي بـرا  ي ممکـن اسـت پردازشـ      يولـ . ساده است    ي انحصار ي زمانبند تميالگور

  .ردي بگاري محاسبات در اختهتج

 موضـوع مخـصوصاً     نيـ  و ا  دي انتظـار خواهنـد کـش      ي طوالن ي مدت ي برا گري د ي حال پردازشها  ني ا رد
) Timer( زمـان سـنج    کيـ  از   تمهاسيـ لـذا در اغلـب س     . نامناسب اسـت     ي اشتراک زمان  يها  ستمي س يبرا

  .شود ياستفاده مCPU جهت گرفتن ي متناوب سخت افزاريها  وقفهجادي اي برايداخل

 به پروسس در اي که آردي بگمي تا تصمشود ي عامل اجرا مستميس,  هر وقفه در سيستم عامل ساعت   در
 اسـتفاده کـرده     CPUز زمـان     ا ي چون پروسس به اندازه کاف     نکهي ا ايحال اجرا اجازه ادامه کار را بدهد        

 ستم وقفـه در سيـ  نيـ فرکـانس ا .  داده شـود صي تخـص يگـر ي بـه پروسـس د  CPU تـا  ديآن را معلق نما  
 که در آن پـس از تمـام شـدن     ي نوع زمانبند  نيا.  است   هي بار در ثان   ۶۰تا۵۰ ني ساعت معموال ب   يها  عامل

  .م دارد ناي انحصارري غي زمانبندشود ي از گرفته مCPU , ني معيبرش زمان

   عامل ستمي در سي زمانبندي هااريمع

 را  CPU از   يا   هـر پروسـس سـهم عادالنـه و منـصفانه           نکـه ي از ا  نـان ي اطم يعني) fairness(عدالت  
  . کندافتيدر

 در تمـام زمانهـا   CPU نکـه ي ايعنـ ي utilization- Efficiency) CPU (ي بهـره ور ايـ  ييکارا
  مشغول باشد)  االمکانيحت(

 يا  محـاوره ي فرمانهـا ي به حداقل رساندن زمان پاسـخ بـرا  يعني) Response Time( پاسخ زمان
  .شود ي محدود مي زمان معموالً با سرعت ابزار خروجنيا. کاربر

 يا   که کـاربران دسـته     ي به حداقل رساندن زمان    يعني) Turnaround گردش کار    اي( برگشت   زمان
 کـار را    ليـ  کار تـا لحظـه تکم      لي از لحظه تحو   يمانفاصله ز  . دي آ دي آنها پد  ي منتظر بمانند تا خروج    ديبا

 پاسـخ  ني اولـ ديـ  تقاضا تا تولکي است که از صدور ي زمان پاسخ مدت زمان  ي ول نامند يزمان برگشت م  
  ) کل برنامهينه زمان خروج (کشد يآن طول م
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زمـان  = زمـان انتظـاردر صـف آمـاده         + زمان اجراء  +I/O اتيزمان عمل + در حافظه    ي بارگذار زمان
  ردش کارگ

 شوند ي م لي که در واحد زمان تکم     ييبه تعداد پردازشها  ) throughput (ي گذرده اي ياتي عمل توان
  . دهد شي را افزااري معني باشد که ايا  به گونهدي باي زمانبندتميالگور. نديگو ي مياتيتوان عمل

 اعمـال  ايـ ردازش  پي زمان اجرازانيبر م, CPU ي زمانبندتميالگور) waiting time( انتظار زمان
I/O  زمان انتظار  . گذارد يبلکه فقط در زمان صرف شده جهت انتظار در صف آماده اثر م            , کند ي اثر نم

  .باشد ي صرف شده در صف آماده مي زمانيودهايمجموع پر, 

  :  هاي زمانبندانواع

 نيـي  تع ستميـ  از خـارج س    ايـ  نـسبت داده شـوند و        ستمي توسط س  کي بصورت اتومات  توانند ي م تهاياولو
 داشـته باشـدو حاضـر باشـد بـه خـاطر بدسـت آوردن                ي کـاربر کـار فـور      کيمثالً ممکن است    , گردند
 باشـد   کي ممکن است اسـتات    تي اولو کي.  را بخرد    تي اولو يعني,  بپردازد   يشتري ب نهي باالتر هز  سيسرو

  .  آن ساده است ي سازادهي پني بنابراکندو ي نمريي تغکي استاتتياولو . کينامي داي

 تيـ بـرعکس اولو   . دهـد  ي نـشان نمـ    ي عکـس العملـ    يطي مح راتيي در مقابل تغ   تي نوع اولو  ني ا يول
 داشته  يني پائ تي برنامه اولو  کي مثالً  ممکن است در آغاز        کند ي م ريي تغ يطي مح راتيي بر اثر تغ   کيناميد

  . ابدي آن بهبود تي اولوجي به تدريباشد ول

   شده سياول سرو- آمدهاول

 -first come( شـده  سياول سـرو ,  اول آمـده تميالگـور  ,CPU ي زمانبنـد تمير الگـو نيساده تر

first served =FCFS (روش نيـ  اوقـات بـه ا  يگاه . باشد يم )first In First Out)FIFOزيـ  ن 
 نياول,  را صادر کند     CPU در خواست    ني که اول  ي عامل ستمي روش هر پردازش در س     نيدر ا . نديگو يم

   .آورد ي را به دست م بود که آنواهد خيپروسس

 FIFO صـف  کي توسط ياست که به سادگ) non- preemptive (ي روش از نوع انحصارنيا
  .شود ي مي سازادهيپ

 تمـام   نکـه ي مگر ا  کند ي را به دست گرفت آن را رها نم        CPU عامل   ستمي که پردازش در س    يهنگام
  . به حالت بسته برودI/O اتي جهت انجام عملايشود 
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   ي گردش نوبتيزمانبند

 ي زمانبنـد  ي هـا  تمي الگور نيجتري و را  نيعادالنه تر  , نيساده تر  , ني تر ميمي از قد  يکي ي زمانبند نيا
 بـه هـر     ي اسـت ولـ    FCFS هي شب تمي الگور نيا. باشد يم) preemptive (ي انحصار رياست و از نوع غ    

  .شود ي داده مCPU ي مشخصي زمانزانيپردازش حداکثر به م

 يبا برش زمـان ) time quantum (ي به نام کوانتوم زمانيحد کوچک زمان واکي گري دي عبارتبه
)time slice (نيـ  است و هر پروسس حداکثر بـه ا هي ثانيليم۱۰۰ تا ۱۰ ني که معموالً بشود ي مفيتعر 
 لـت  دارد دوحا  اريـ  را در اخت   CPU ي کـه پردازشـ    يهنگـام . رديـ  بگ اريـ  را در اخت   CPU تواند ي م زانيم

  .ممکن است رخ دهد 

 حالـت پـردازش داوطلبانـه       نيـ  است کـه در ا     ي کوانتوم زمان  کي کمتر از    ي جار ي انفجار محاسبات  اي
CPU   اتي و منتظر اتمام عمل    کند ي را رها م I/O مانند   (شود ي مFCFS (  ي انفجـار محاسـبات    نکـه ي ا ايو 

 ستميـ و س دهـد  ي عامـل مـ  ستميـ  وقفه به سکي مري حالت تا ني است که در ا    ي کوانتوم زمان  کي از   شتريب
 گرفته و آن را به تـه صـفآماده   ي را از پردازش جارContext switch) CPU( متن ضيعامل با تعو

   :کند ي را جهت اجرا انتخاب ميگريپردازش د,  صف آمادهيسپس از ابتدا, فرستد يم

 يا  کـاربران محـاوره  ي پاسـخ بـرا  ي استفاده شده تا زمانها ي اشتراک زمان  يستمهاي روش در س   ني ا از
  . شوديصورت مناسب گارانتب

  . مي داشته باشي مناسبي باشد که زمان پاسخ دهي قدردبهي باي کوانتوم زماني باالحد

 بزرگتر از زمـان     يلي برش خ  ني ا دي با نکهي ا يکي شود ي م نيي توسط دو عامل تع    ي برش زمان  نيي پا حد
  . متن باشد مثالً هزاران برابرضيتعو

 باشـد  ي فعل و انفعال نـوع کي ي بزرگتر از زمان الزم براي کميستي باي آنکه مقدار برش زمان    گريد
 بـه  ستمي سيي خواهد داشت و کاراي برش زمانني به چندازي ني هر کار کوچکنصورتي اريچرا که در غ  

  .شود ي متعدد کم مي متنهاضيعلت تعو

 يتر از کوانتوم زمـان       کوتاه دي با ي محاسبات ي درصد انفجارها  go است که    ني ا ي قاعده سرانگشت  کي
  .رنديگ ي در نظر مهي ثانيلي م۱۰۰ را حدود ي امر برش زماننيايباشند و در عمل برا 

   زمان ني کوتاه تراول
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 شـود  ي به پردازش داده مـ CPU است ي انحصاريکه روش) Shortest Job First (تميدر الگور
  .  را داردي بعدي انفجار محاسباتنيکه کوچکتر

 بـر اسـاس   ي زمانبنـد نيـ  ارايـ ز. باشـد  يم»ي بعدي انفجار محاسباتنيکوتاهتر«, طالح مناسبتر    اص البته
اگـر دو   .  عامل   ستمي و نه بر اساس طول کل پردازش در س         کند ي عمل م  ي بعد CPUطول مدت انفجار    

 ي زمانبنـد  FCFS داشـته باشـد براسـاس        يکـسان ي ي عامـل مـدت انفجـار محاسـبات        ستميـ پردازش در س  
  . باشدي انحصارري و غي انحصارتواند ي متمي الگورنيا. شوند يم

 نيمـشخص و معـ    ,  آن کارهـا     ي که از قبل زمان اجرا     يا   دسته ي کارها ي مخصوصاً برا  تمي الگور نيا
   . رود يباشد به کار م

 کـه طـول     ي راهـ  چيهـ . باشـد  ي مـ  CPU ي از طول درخواست بعد    ي آگاه SJF مشکل در    نيمهمتر
  . ما مشخص سازد وجود ندارديبرا را ي بعديانفجار محاسبات

 ي که طول انفجار بعـد     مي انتظار داشته باش   يعني . مي کن يني ب شي آن را پ   مي در صورت لزوم مجبور    لذا
  . باشدي قبليها  طول انفجارهي شبيليخ

   مانده ي زمان باقني ترکوتاه

   نسبت پاسخ ني ترباال

   به پردازش تي اولودادن

   MQ چند گانه يصفها

   بک دي گانه با ف چنديصفها

   Real time درنگبال

 شده اجراء   ني زمان تخم  کي در   ستيبا ي عامل ها م   ستميپردازش در س  ,  بالدرنگ سخت    ستميدر س 
 حافظـه   ايـ  هيـ  بـا حافظـه ثانو     ستميـ  س کي در   يني تضم نيچن.  کنترل موشک    ستميمانند س , .و اتمام شوند  

 بـه پـردازش     ييزمان پاسخگو ) يقي پخش موس  مانند( بالدرنگ نرم    ستميدر س .  ممکن است    ري غ يمجاز
   . ستي نياتيح,  مانند بالدرنگ سخت ي عامل مهم است ولستميدر س
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 مي متنـاوب تقـس    ريـ  بـه آنهـا پاسـخ دهـد بـه دو دسـته متنـاوب و غ                 ديـ  بالدرنگ با  ستمي که س  ياتفاقات
 و  ي به صورت تصادف    متناوب عي وقا ي ول افتند ي اتفاق م  ي مساو ي متناوب در فواصل زمان    عيوقا. شوند يم

  .باشند ي ميني بشي قابل پري بوده و غيتصادف

 قبـل از   ستايـ در حالـت ا   . شـوند  ي مـ  مي تقـس  ستاي و ا  اي پو ي بالدرنگ به دو دسته کل     ي زمانبند يروشها
 در زمـان    ي زمانبنـد  ماتي تـصم  ايـ  در حالـت پو    ي ولـ  شود ي گرفته م  ي زمانبند ماتيتصم , ستميشروع س 

  :  عبارتند ازاي بال درنگ پويسه روش زمانبند . رديپذ ي انجام مستمي سياجرا

 عامـل  ستمي به هر پردازش در ستمي الگورنيدر ا) : Rate monotonic (کنواختي نرخ تميالگور
 هيـ  ثان يلـ ي م ۲۰ که هـر   يمثالً به پردازش  . شود ي متناسب با فرکانس رخداد آن واقعه نسبت داده م         يتياولو

. شـود  ي داده م  ۱۰ تياول, شود ي تکرار م  هي ثان يلي م ۱۰۰ که هر    يردازش و به پ   ۵۰ تياولو, شود يتکرار م 
  . استنهي بهتمي الگورني اثبات کرد که اتوان يم.  است يرانحصاري از نوع غتمي الگورنيا

 ستميـ  پردازش در ستمي الگورنيدر ا) Earliest deadline first( مهلت ني ابتدا زودترتميالگور
 مهلـت  نيـ ا.  مهلـت را دارد   نيکتـر ي نزد يعنـ ي که فرصتش از همه کمتر است        شود ي ابتدا اجراء م   يعامل
  .باشد ي مي متناوب برابر زمان رخداد واقعه بعدعي وقايبرا

 اسـت  ي عامـل زمـان  ستمي پردازش در سکي يزمان سست) least laxity (ي سستني کمترتميالگور
 هيـ  ثان يلـ ي م ۲۰۰ عامـل بـه      ستميپردازش در س   کيمثالً اگر   .  مانده و اجراء نشود    ي آماده باق  تواند يکه م 

زمـان  , د مهلت داشته باشد کـه کـارش را تمـام کنـ            زي ن هي ثان يلي م ۲۵۰و.  داشته باشد  اجي احت CPUوقت  
 کـه  گـردد  ي ابتـدا اجـراء مـ   ي پردازشـ  تمي الگور نيدر ا . باشد ي م هي ثان يلي م ۵۰=۲۰۰-۲۵۰ او برابر    يسست

  . را داردي زمان سستنيکوچکتر

  :  عامل هاستمي سانواع
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