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  سيستم عامل ي کلميمفاه

  :شوند ي ممي به دو گروه تقسوتري کامپي نرم افزارهاي طور کلبه

 ي کـاربرد  يهـا    برنامـه  يگـر ي و د  کنند ي م تيري را مد  وتري کامپ اتي که عمل  يستمي س يها   برنامه يکي
 ني است کـه بـه عنـوان رابـط بـ     يستمي برنامه سني ترياصل) operating system=os( عامل ستميس.

   . کند ي عمل موتريکاربر و سخت افزار کامپ

  : داردياصل)  هدفاي (فهي عامل دو وظستميس

 سي برنامـه نـو    ايـ که مثالًکـاربر     بدان معناست    نيا. سازد ي را ساده م   وتري عامل استفاده از کامپ    ستميس
 و حـذف    رهيـ  ذخ سکيـ  د ي را بـر رو    يلي فا ي به راحت  سکهاي د ي شدن با مسائل سخت افزار     ريبدون درگ 

) System Calls (يستميـ  سي که فراخوان هايا  کار در واقع با به کاربردن دستورات سادهنيا. کند 
   .ردي انجام پذزنند يرا صدا م

 بـا سـخت     ي کـامل  يي آشـنا  ستيـ با ي مـ  سي برنامـه نـو    ايمل کاربرو    عا ستمي صورت عدم وجود س    در
 ي بـرا ييهـا  نيداشـته باشـدو روتـ   ) رهيـ  بـورد و غ يکـ  , يفالپـ  ,توريمثل مون (وتري مختلف کامپ يافزارها

 نيماشـ  عامـل بـا عنـوان        ستميـ  جنبـه بـه س     نيـ از ا . سدي بنو ني سطح پائ  ي نوشتن آنها به زبانها    ايخواندن و   
 کـه  شـود  ي مـ اديـ ) Virtual machine (ي مجـاز ني ماشـ ايـ ) Extended machine(افتـه يتوسعه 

  .سازد ي مي مخفساني برنامه نودي سخت افزار را از دتيواقع

 عامل ستمي سيعني, باشد يم) Resource Management( منابعتيري عامل مدستمي دوم سفهيوظ
هـا    حافظـه ,ها    نظور از منابع پردازنده   م. گردد ي م ستمياز منابع س  ) ياقتصاد( و سودمند    نهيباعث استفاده به  

 و  ي نرم افـزار   منابع يوتري کامپ ستمي س کي.  هستند رهيپورتها و غ   , لهايفا, چاپگرها  , ماوس ها   ,سکهايد,
 ري عامـل هماننـد مـد   ستميـ س,  اجراء برنامه الزم باشند   ني دارد که ممکن است در ح      اري بس يسخت افزار 

  . دهد ي مصي تخصي مشخصيها  به برنامهازيمنابع عمل کرده و آنها را بر حسب ن

پـس از بـار     . شـود  ي است که پس از بوت شدن در حافظه بار م          يها   برنامه ني عامل معموال اول   ستميس
 با توجه بـه     گري د يقسمتها. ماند يم)Resident (ي عامل بطور دائم در حافظه باق      ستمي از س  يشدن قسمت 

  . شود يفظه آورده م به حاسکي توسط کاربر از دوتريکاربرد کامپ

. شـود  ي گفته مـ   Kernel اي هسته   دهد ي مهم آن را انجام م     في عامل که وظا   ستمي س ي قسمت اصل  به
  .  در حال اجراستوتري کامپي اوقات بر روي است که در تماميا  عامل برنامهستميهسته س



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٣

سـهولت کـار بـا       جهـت    يعني. اند   داشته گريکدي ي بر رو  يادي اثر ز  وتري کامپ ي عامل و معمار   ستميس
, هـا    عامـل ستميـ  سي طراحـ ي در اثنـا ني همچنـ افتنـدو يهـا توسـعه     عامـل  ستميس, دي جد يسخت افزارها 

   . زد عاملها را ساده تر و کارآمدتر ساستمي ستواند ي سخت افزار مي در طراحيراتييمشخص شد که تغ

 کـه در  قيـ  تطبني اي ولستي ني عامل کار درستستمي سي با نسلهاوتري کامپ ي نسلها قي چند که تطب   هر
  .سازد ي را مشخص مدي جدي عاملهاستمي سجادي علت اميده يادامه انجام م

  :وتري کامپي عامل با نسل هاستمي سيکهاي تکنتطابق

 يزبانهـا ,شـد  ي سـاخت آنهـا اسـتفاده مـ        يکه از المپ خأل بـرا     ) ۱۹۴۵-۵۵ (وترهاي نسل اول کامپ   در
 نيـ روند کـار بـه ا  .  اصالً وجود نداشت    زي عامل ن  ستميدند و س  ابداع نشده بو  )ي اسمبل يحت (يسيبرنامه نو 

 و گـران  زرگ بوتري مشخص حق استفاده از کامپي فاصله زمانکي تنها در سانيصورت بود که برنامه نو 
  . را داشتندمتيق

 نيو به زبان ماشـ    )  پانچ يو بعدها توسط کارتها   ( خود را توسط تخته مدار سوراخدار        يها   برنامه آنها
  .  بودنوسي و کسنوسي مانند جداول سي معمولي محاسبات عدديها اکثر برنامه. دادند ي موتريامپبه ک

   Batch systemي دسته اي هاستميس

  .  ساخته شدندستورياز ترانز) ۱۹۵۵-۶۵ (وترهايکامپ, در نسل دوم 

پراتـور  بـود کـه تنهـا ا      ) Console( کنـسول    کيـ  قي نسل دوم از طر    يوترهاي کامپ ني کار با ا   قهيطر
 وترهـــاي کامپنيـــ بـــا امي و کـــاربران بـــه طـــور مـــستقکـــرد ي بـــا آن کـــار مـــوتريمخـــصوص کـــامپ

 کاغـذ   ي بـر رو   ي اسـمبل  ايـ کاربر ابتدا برنامـه خـود را بـه زبـان فرتـرن              . نداشتند)interaction(محاوره
  . سوراخدار منتقل ساختي کارت هايبرنامه را رو,Card punch توسط دستگاه سپس نوشت يم

) Job( کنترل بود به صورت کـار        يها و کارتها    داده,  شده که شامل برنامه    هي دسته کارت ته   ني ا بعد
 تـا  داد ي مـ وتري را به کـامپ  ديدسته کارت جد   , ياپراتور بعد از اتمام کار قبل      . شد ي اپراتور داده م   ليتحو

 عامـل  ستميـ  سداد ي ملي تحورا به کاربر )  بود يکه غالباً چاپ  ( برنامه   يبرنامه را اجراء کند در انتها خروج      
 کـار بـه کـار    کيـ  از کيـ  آن انتقـال کنتـرل اتومات  ي اصـل فـه ي ساده بـود و وظ  هي اول يوترهاي کامپ نيدر ا 
  .شد ي برنامه اجراء مکي در حافظه بود و در هر لحظه فقط مي عامل همواره مقستميس.  بود يگريد
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 نيـ  از ا  ياديـ  چاپ شده بود وقت ز     يا برداشتن کاغذه  اي که اپراتور مشغول گذاشتن نوارها       يهنگام
   . رفت ي به هدر ممتي گران قيوترهايکامپ

 سبد پـر از  کي ابتدا يعني. ابداع شد ) Batch System (يا  دستهيستمهاي رفع مشکل فوق سيبرا
 کيـ  دسـتگاه کـارتخوان      لهي آنهـا بـه وسـ      هيسپس کل  , شد ي م ي جمع آور  يدسته کارتها در اتاق ورود    

. ديگرد ي مرهي نوار ذخکي يخوانده شده و بر رو) IBM 1401مثل ( نسبتاً ارزان  کوچک ووتريکامپ
مثـل   (داد ي که محاسبات را انجـام مـ       متي و گران ق   ي اصل وتري کامپ يسپس اپراتور نوار را برداشته بر رو      

IBM7094 ( کرد ي را اجراء ميا بعد از آن برنامه . کرد ينصب م) را  کـار  نيتا اول)  عامل ستمي سيعني
  .شد ي نوشته ميگري نوار دي بر رويخروج,  نوار برداشته و اجراء کندياز رو

پـس از اجـراء   . خوانـد  ي را از نوار مـ ي عمل به صورت خودکار کار بعدستمي از اتمام هر کار س     پس
 تا ساخت ي منتقل مIBM 1401 وتري کامپي را برداشته و دوباره روياپراتور نوار خروج,ها  همه برنامه

 زيـ  نoffline spooling روش کار نيبه ا.  انجام شودoff line ها به صورت ي چاپ خروجاتيعمل
 مثـل  ي و علمـ ي محاسبات مهندسـ  ي برا ي نسل دوم به زبان فرترن و اسمبل       يها   برنامه شتريب. شود يگفته م 

  . رفت ي به کار ميمشتقات جزئ

 turnaround) (گـردش ( بودن زمـان برگـشت   ادي زoffline- spooling روش بي از معايکي

time (  ي بنـد  تيـ  اولو ستمي س ني در ا  نيهمچن.  کار لي کار و تکم   لي تحو ني ماب ي زمان ري تأخ يعني,است 
  .  وجود نداردي واقعيبه معنا

.  قـرار دهنـد  ي اصـل ني مهم را ابتدا در ماش     ي بود که نوار کارها    ني ا تي روش بدست آوردن اولو    تنها
 بـه  ازيـ  ننيهمچنـ .  ها ظاهر شـوند ي تا خروجکردند يعت صبر م ساني چنددي صورت هم با   ني در ا  يحت

  . روش بودني ابي معاگرياز د) ۱۴۰۱يوترهايمثل کامپ(يسخت افزار اضاف

   Multi programmingي چند برنامه اي هاستميس

 يبــرا) Integrated Circuit=IC(از مــدارات مجتمــع ) ۱۹۶۵-۸۰ (وترهــايدر نــسل ســوم کامپ
 برنامه ها با يکي:  کرد   مي به دو دسته تقس    توان يها را م     برنامه يبه طور کل  . فاده شد  است وترهايساخت کامپ 

 ن زمـا شتريـ  کـه ب ني سنگيمانند محاسبات علم ( CPU Limiter ايCPU bound ي محاسباتيتنگنا
ماننـد   )I/O Limited)I/O ي تنگنـا ي برنامـه هـا  يگـر ي ودشـود  ي مCpu صرف محاسبات وتريکامپ
  .شود يها و خروج اطالعات م  صرف ورود دادهوتري زمان کامپشتري که بير تجايها برنامه
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 I/O اتيـ  عمل کي لي تکم ي برا ي کار جار  ي است که وقت   ني ا يا   دسته ي ها ستمي اشکال مهم س   کي
 و مجبـور اسـت صـبر کنـد تـا            ماند ي م کاري ب CPU حال   نيدر ا . شود ي نوار گردان منتظر م    يمثالً بر رو  

 در ي اتـالف وقـت انـدک اسـت ولـ     نيـ  اCPU Limited يدر برنامه هـا .  برسدبه اتمامI/O اتيعمل
  . به هدر برودCPU درصد وقت ۹۰تا۸۰ ممکن است حدود I/O Limited ي هامهبرنا

 کـه حافظـه     بي ترت يبدن. شود ي استفاده م  multiprogramming کي مشکل از تکن   ني رفع ا  يبرا
 ي کـار بـرا    کي که   يوقت. شود يه مجزا قرار داده م     برنام کي شده و در هر قسمت       ميبه چند قسمت تقس   

 د موجـو ياگـر تعـداد کارهـا   . شود ي داده م يگريپردازنده به کار د   , ماند ي منتظر م  I/O اتي عمل ليتکم
  . صد در صد مشغول نگه داشت باًي را تقرCPU توان ي باشد ميدر حافظه کاف

هـا بـر     خـاص حافظـه دارد تـا برنامـه     تيري بـه مـد    ازيـ  همزمان چند برنامـه در حافظـه ن        ي نگهدار البته
  . باشد ي عامل مستمي در سي حافظه بحث مهمتيريلذا مد.  اثر سوء نداشته باشند گريهمد

   spooling ستميس

اسـت کـه   )On Line Spoolingاي(Spooling عامل نسل سوم ستمي سيهايژگي از وگري ديکي
 Simultaneous(ه مخفــف عبــارت  کلمــنيــا. شــود ي اســتفاده مــيمعمــوالً همــراه چنــد برنامــه گــ

Peripheral OperationonLine (آنکه کارتها از دستگاه کـارت  ي به جاستمي سنيدر ا. باشد يم 
 در  ي پردازش شوند ابتدا کاراکتر به کاراکتر در بـافر         CPU گردند و توسط     حافظه وارد   ماًيخوان مستق 

  .شود ي م نوشتهسکي دي بر رويحافظه قرار گرفته و سپس به صورت بلوک

 بـه   ياطالعـات ورود  , کنـد  ي م ي ورود ي عامل تقاضا  ستمي و از س   شود ي برنامه کاربر اجراء م    کهيوقت
 ي کـه برنامـه بـرا      يبـه طـور مـشابه هنگـام       . شـوند  ي خوانده م  سکي از د  ادي و با سرعت ز    يصورت بلوک 

ه  نوشـت  سکيـ  شـده و سـپس در د       ي بـافر کپـ    کيـ  در   يخط خروجـ  , کند ي چاپگر را احضار م    يخروج
  .شوند ي در چاپگر چاپ متي و اولوبي بر اساس ترتسکي از ديپس اطالعات خروج. شود يم

 انــدازد ي هــم مــي روگــري کــار دي کــار را بــا عمــل محاســباتکيــ I\O عمــل نگي واقــع اســپولدر
)overlap . ( کار ,شود ي خوانده م  ي کار از دستگاه ورود    کي ي ورود کهي د رحال  نگي اسپول ستميدر س
 در حـال پـردازش و اجـراء         توانـد  ي م يگري کار د  ي حت ني ب نيدر هم ,  چاپ شدن است      در حال  يگريد
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 عيکـه سـر    (سکيـ  اش را متناسـب بـا سـرعت د         ي و خروجـ   ي ورود اتي برنامه عمل  نگي اسپول رد. باشد  
  ). کند هستند يليکه خ( چاپگر اي و نه متناسب با سرعت کارتخوان دهد يانجام م) است

  

 و سـرعت عمـل را بـاال         شـود  ي مـ  I\O لي و سـا   CPU از   نهيعث استفاده به   مذکور با  ستمي س نيبنابرا
ماننـد  ( و حمـل نوارهـا   ي اضـاف ينوار گردانهـا ,۱۴۰۱ يوترهاي به کامپيازي ن گري د ستمي س نيدر ا . برد يم
  .ميندار )يا  دستهيها ستميس

  : باشدري به صورت زتواند ي منگي اسپولستمي سکي اگراميبلوک د

 ي جمـع آور يي را در بلوکهـا    شـود  ي کـه توسـط کـارتخوان وارد مـ         ييکترها کارا ي ورود ستميس-۱
 ي هـر مـدرک ورود  يدرانتهـا  . سديـ نو ي مسکي دي بلوکها را بر رو    ني ا سکي د ريکرده وبه کمک مد   

به قـسمت   ) اسم استفاده کننده     ,تياولو , سکي د يمانند محل آن بر رو    ( راجع به آن مدرک      ياطالعات
  .شود ي کار فرستاده مندزمانب

 و اطالعات ني موجود در ماشي از کارهاستي لکي زمانبند نيا) Job scheduler(زمانبند کار -۲
 ايـ Jobpool ايـ  انبار کار ستي لنيبه ا. دارد ي را نگه مکي هر ازي مورد نيالزم در مورد مدارک ورود  

 يبرا.  اجرا کندرا يبعد که کدام کار    ديگو يزمانبند کار به پردازنده کار م     . شود ي گفته م  زي ن Joblistـ
 را بـه پردازنـده کـار        سکيـ  د ي آن بـر رو    ي در مورد محـل کـار و مـدارک ورود          ي منظور اطالعات  نيا
 در ي همگـ ي بـرا ي کـاف ي منتظر ورود بـه حافظـه باشـند و فـضا        ي متعدد ي اگر کارها  نيهمچن . دهد يم

  .آورد يه م از آنها را انتخاب کرده و به حافظيزمانبند کار تعداد, دسترس نباشد 

 لرهـا ي پردازنده محل کامپانيا. کند ي شده را اجراء م کار داده) Job processor(پردازنده کار -۳
 خود را   ي ها يهنگام اجراء پردازنده کار خروج    . داند ي م سکي د ي را بر رو   ستمي س ي نرم افزارها  ريو سا 

 کـار   هپردازنـد  . ددهـ  ي مـ  لي را تـشک   ي و مـدارک خروجـ     سديـ نو ي م سکي د ي بر رو  يبه صورت بلوک  
  . دهد ي مي به زمانبند خروجي مدارک خروجتي راجع به محل و اولياطالعات

. دارد ي چاپ شـود را نگـه مـ   دي که باي از مدارکيستيل) output scheduler(يزمانبند خروج-۴
 چـاپ انتخـاب کـرده و محـل مـدرک بـر              ي را برا  ي زمانبند مدرک بعد   نيا,  که چاپگر آزاد شد      يوقت
  .ديگو ي مي خروجستمي را به سسکي ديرو
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 خـط بـه   ايـ ( خوانده و کاراکتر بـه کـاراکتر   سکي دي را از رو  ي خروج ي بالکها ي خروج ستميس-۵
  .فرستد يآنها را به چاپگر م)خط

 , سکيـ  بـالک بـر د  کيـ  خوانـدن و نوشـتن   فيکـه وظـا  ) Disk Manager (سکيـ  دريمـد -۶
 را بـر   سکي آزاد د  يک به مجموعه فضا    بال کي و برگرداندن    سکي د ي رو ي بالک خال  کي صيتخص

 Disk Transfer Queue)DTQ( صف به نام کي در سکي مربوطه به ديدر خواستها. عهده دارد
  .گردد ي مرهيذخ

 پردازش  يدارد که مسئول زمانبند   ) Coordinator( هماهنگ کننده  کي نگي اسپول ستمي هر س  البته
 توسـط   اتيـ  عمل نيا. باشد ي م نديآ يدن بکار م   که جهت همگام کر    ياتي و فراهم کردن عمل    ستمي س يها

  :رديپذ يدو روال انجام م

Wait : گردد ي را متوقف کرده و دوباره وارد زمانبند ميپردازش جار.  

Free : کند يآماده م, ي را جهت زمانبندژهي پردازش وکي.  

 در  کـار بـا عمـل پـردازش همـان کـار همزمـان گـردد               کيـ I\O که عمل    دهد ي کردن امکان م   بافر
  . کار با هم همزمان گردندني و پردازش چندI\O اتي عملدهد ي امکان مspooling کهيحال

   Time sharingي اشتراک زمانستميس

 ي اشـتراک زمـان    ستميـ س.  معمول شدند  وترهاي در نسل سوم کامپ    ۱۹۷۰ ي سالها لي از اوا  ها  ستمي س نيا
  .  است ي چند برنامگستمي سميدر واقع تعم

ها مـشکل بـود چـرا          برنامه يابي نداشت و خطا   وتري با کامپ  ي کاربر ارتباط  يد برنامگ  چن يها  ستمي س در
 ي اشـتراک زمـان    ستميـ در س . داد ي متعـدد را نمـ     ي کردنها شي اجازه آزما  يکه زمان برگشت نسبتاً طوالن    

 ) ي خروج يبرا (توريو مون ) ي ورود يبرا( بورد يکه شامل ک  ) Terminal (ناليکاربر به کمک دو ترم    
   .سازد يرابطه بر قرار م) interactive (يا  به صورت محاورهوتريا کامپاست ب

 نيـ در ا . کنـد  ي مـ  افـت ي در توري مون ي آن را رو   عي را وارد کرده و پاسخ سر      ي دستورات ماًي مستق کاربر
 از آن استفاده    توانند ي وصل است همزمان م    وتري که به کامپ   يينالهاي کاربر به کمک ترم    ني چند ها  ستميس

   .کنند 



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٨

 ني بـ  ي زمانبنـد  يزمهـا ي پردازنـده وجـود دارد کـه توسـط مکان          کيـ  فقـط    ي اشتراک زمان  ستمي س در
 هـر کـاربر   ني بنـابرا شـودو  ي مـ چيسوئ) هي ثانيليمثالً در حد م (ادي مختلف کاربرها با سرعت ز يها  برنامه

 يعنـ ي اسـت ر  عملکـرد کـارب  زاني مي بر رو  دي تأک نجايدر ا . اوست   اري در اخت  وتري کل کامپ  کند يتصور م 
 و نـه بـاال بـردن        باشـد  ي کاربرد مـ   ي ساده نرم افزار و راحت     دي تول ي مناسب برا  ليهدف فراهم کردن وسا   

   .ني کاربرد منابع ماشزانيم

 برنامه را به صـورت قـدم        اي متوقف سازد و     اي در هر زمان دلخواه برنامه خود را آغاز          تواند ي م کاربر
 بـزرگ کـه     يهـا    برنامـه  ي اجرا ي برا يا   دسته يها  ستميس.  کند   )debug (ييبه قدم اجراء و اشکال زدا     

 زمـان پاسـخ     کـه  ي مـوارد  ي برا ي اشتراک زمان  يها  ستمي س ي دارند مناسب است ول    ي کم يا   محاوره ازين
  . شوند ياستفاده م, کوتاه الزم است 

 CPUاشـد ب ياش م  برنامه ي خطاهاي فکر کردن رو  اياش     برنامه پي در حال تا   ي که کاربر  ي زمان در
  . تا آن را اجراء کند افتهي اختصاص يگريبه برنامه کاربر د

   و شبکه ي شخصي هاوتري کامپي عاملهاستميس

) Large Scale Integrated Circuit( بـزرگ  اسي تاکنون که مدارات مجتمع با مق۱۹۸۰سال 
 بـا   ي شخـص  يوترهـا ي سـالها کامپ   نيـ در ا . شـود  ي شناخته م  وترهايبه عنوان نسل چهارم کامپ    , ابداع شدند 

. افتنـد ي خـوب بـه سـرعت گـسترش          اري بـس  يا   و محـاوره   يکـ ي گراف طي باال و مح   يي ارزان و کارآ   يمتيق
  . بودنديا فقط تک کاربره و تک برنامهDOSهامانند pc ي بر روهي اوليستم عاملهايس

ــ ــ سيول ــاستمي ــروزي عامله ــد ي ام ــWindows NT آن مانن ــامگيتهاي خاص ــد برن ــد  ,ي چن چن
 ستميـ  انـدک سـخت افـزار اهـداف س         نهيبا توجه به هز   .  را دارا هستند   يا  و شبکه ) multiuser(کاربرته

 و CPU کـردن درصـد اسـتفاده        ممي مـاکز  ي ها به جـا    PC ي کرده است وبرا   رييعامل در طول زمان تغ    
  .رود ي مشي کاربر پي به سمت راحتستميس , ي جانبليوسا

, ماننـد حافظـت حافظـه       ( بزرگ   يوترهاي در کامپ  يمي قد ي عاملها ستمي مهم س  يها يژگي و جي تدر به
 شـده   ي سـاز  ادهيـ  پ زي ن PC ي ها ستمي س يبر رو ...)  پردازشهاو ي ، همزمان  لهايمحافظت فا , يحافظه مجاز 

  . است 

 Work (ي کـار يستگاههايـ بـه آنهـا ا  .  شبکه بـه هـم وصـل شـوند    قي از طروترهاي که کامپيهنگام

stations (مختلف در شـبکه بـا       ي ها نيکاربران از وجود ماش   ,  شبکه    عامل ستمي س کيدر   . نديگو يم 
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 گري د ني ماش ي را رو  ني ماش کي يلهاي فا ني شوند و همچن   ني ماش کي از دور وارد     توانند يآنها م . خبرند
  . کننديکپ

 مخصوص به خود ي کاربران محلاي کاربر کندو ي خودش را اجراء م  ي عامل محل  ستمي س وتري کامپ هر
  .را دارد 

   Distributed system شدهعي توزي هاستميس

 مختلـف   ي قـسمتها  ستميـ  س نيـ در ا . شـود  ي اجراء م  يا   شبکه طي مح کي شده در    عي عامل توز  ستميس
 مجزا اجراء شده و سپس وتري همزمان در چند کامپ توانند يبرنامه کاربر بدون آنکه خود او متوجه شود م        

  . کاربر بر گردندي اصلوتري به کامپيي نهاجينتا

 آنها  يلهاي فا اي و   ديآ ي موضوع باخبر شوند که برنامه آنها در کجا به اجراء در م            ني از ا  دي نبا انکاربر
بـه  . ردي عامل به صورت خودکار انجام گ      ستمي توسط س  دي کارها با  ني شبکه قرار دارد و همه ا      يدر کجا 
 بـه  ي کنـد و کـار    ياخـوان  را بـا نـام آن فر       زيـ  کاربر شفاف باشـد و هرچ      دي از د  دي با ستمي س گري د يعبارت

  .آدرس آن نداشته باشد

 برنامـه  کيـ هاسـت چـرا کـه      برنامـه ي اجراي شده سرعت باالعي توزيستمهاي مهم س ياي از مزا  يکي
  . اجراء شدنش استفاده کندي براوتري کامپني از چندتواند يهمزمان م

ــ ــ بــه علــت توزنيهمچن  يکــسري ي روتواننــد ي مــمي حجــي اطالعــاتيبانکهــا,  شــدن اطالعــاتعي
 فرسـتاده   ي مرکـز  وتري کامپ کي که همه اطالعات به      ستيو الزم ن  . رندي شبکه شده قرار بگ    يوترهايکامپ
  .)رود ي به هدر ميادي زمان زمي نقل و انتقاالت حجني اجهيکه در نت(شود

 کيـ  ي اعتماد اجـرا   تي قابل ي در خطوط انتقال   ي احتمال يزهاي انتقال در شبکه و نو     يها  ري علت تأخ  به
  . شده است عي توزستمي سکي آن دري اجراتي از قابلشتريب, تنهاستمي سکيربرنامه د

 را برعهـده  ي برنامـه جـار  ي اصـل  فـه ي که وظ  ييوترهاي از کامپ  يکي شده اگر    عي توز ستمي درس نيهمچن
 همزمـان در چنـد      ي اگـر اطالعـات    گـر ياز طـرف د   .  مختل خواهد شد     ستميدارد خراب شود کل عمل س     

 از تـوان  يهـا را مـ   داده,  خـراب شـود  وترهـا ي از کامپيکـ ي گـردد و رهيـ  ذخکـسان ي بـه صـورت      وتريکامپ
  .ابدي ي مشي افزاتي نظر امنني کرد از ايابي بازگري ديوترهايکامپ
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 زيـ  نفي ارتبـاط ضـع  ايـ  Loosely Coupled يستمهايـ  اوقات سي شده گاهعي توزي هاستمي سبه
 ي خطـوط مخـابرات    قيـ هـا از طر     پردازنـده .  دارد   يچرا که هر پردازنده کالک و حافظه مستقل       ,نديگو يم

  . خطوط تلفن ارتباط دارنداي عي سريها  مثل گذرگاهيمختلف

   Multi taskingي افهي چند وظي ها ستميس

,  در حـال اجراسـت       يا  که برنامـه  ) process (ندي فرا کي) multitasking (ي چندنخ کيدر تکن 
  .  به صورت همزمان اجراء شوندتوانند ي که م شودميتقس ) ييبندها (يي نخهااي به بخشها تواند يم

.  نوشته شوند  ي به صورت چند نخ    توانند ي م دهند ي مستقل از هم را انجام م      فهي که چند وظ   ييها  برنامه
ــاه ــه س يگ ــات ب ــ اوق ــ سmultithreading يستمهاي ــد تکليستمهاي ــي چن ــ يف ــد وظاي ــهي چن  ي اف

)multitasking(شود يهم گفته م.  

 بـه آن    ستميـ  از س  ي برنامـه در حـال اجراسـت کـه منـابع           کيـ  پردازش اسـاس     اي)process (نديفرآ
 از  يا   مجموعـه  توانـد  ي مـ  نـد يفرآ). و دستگاهها  لهايفا,حافظه,سترهايشامل رج ( داده شده است     صيتخص

  . چند نخ باشداي کي

 از جـداول  يکـ يدر ,  اطالعـات مربـوط بـه هـر پروسـس      هيـ کل . شود ي بند هم گفته مايرشته ,  نخ به
 کيـ  جـدول  نيـ ا. شـود  ي مـ رهيـ  ذخprocess Control Block=PCB عامل به نام جداول ستميس

هاسـت کـه در حـال      از پروسـس يکي از ساختارهاست که هر عضو آن مربوط به         يوندي پ ستي ل اي هيآرا
  . داردتيحاضر موجود

  :  عبارتند از PCB موجود در اطالعات

   پردازش ي جارحالت

   پردازش يي شناساشماره

   پردازش تياول

   حافظه پردازشينشان

  سکي دي محل برنامه پردازش بر روينشان
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   منابع پردازشري ساينشان

  . حفظ ثباتها ي برايمحل

   Multi processing ي چند پردازندهاي هاستميس

 ستمي به آنها س   نصورتي داشته باشند که در ا     CPU ني چند CPU کي ي به جا  توانند ي م وترهايکامپ
multiprocessing باشد ي عامل خاص م   ستمي س کي به   ازي ن يستمهاي س نيجهت استفاده از ا   .نديگوي م 

  . آنها اجراء کند ي روي واقعيرا به صورت مواز ) ندي فرآکي يانخهاي برنامه نيکه بتواند چند

ــس ــل ستمي ــراmultitasking عام ــر رو   ي ب ــخ ب ــد ن ــراء چن ــ ي اج ــ و سCPU کي ــل ستمي  عام
multiprocessingچند يد نخ بر رو چني اجراي برا CPUروند ي به کار م .  

 و گـذرگاه    ي و خروج  يامکانات ورود ,  بتواند از حافظه     ديها با CPU , يا   چند پردازنده  ستمي س در
Busعبارتند از يستمهاي سني ايايمزا. استفاده کنند ي به صورت اشتراکستمي س :  

 اسـت کـه در      يياد کارهـا   تعـد  throughputمنظـور از    ) .throughput (ياتي شدن توان عمل   اديز
 تمـام   ي باشد تعداد کارها   شتريها ب    است هر چقدر تعداد پردازنده     يهيبد. شوند ي تمام م  ي واحد زمان  کي

هـا   مثال اگر تعداد پردازنـده  , ستي ني نسبت خطنيالبته ا.  خواهد بودشتري بزي ن ي زمان ودي پر کيشده در   
n    ها     باشد سرعت اجراء برنامهn و  يها جهت مسائل کنترل      از وقت پردازنده   ي که بخش   چرا شود يبرابر نم 
  .رود ي کردنها به هدر مچي وسوئيتيامن

  

 را  يها و ادوات جـانب      حافظه , سکهايد , هيها منابع تغذ    از آنجا که پردازنده    , ها  نهي در هز  يي جو صرفه
  . شود ي مييجو  صرفهي سخت افزاريها نهي در هزکنند يبه صورت مشترک استفاده م

 شي اعتماد را افزا   تي پروسسور قابل  ي مالت ي ها ستميس)fault-tolerant( در برابر خطا   يري پذ لتحم
 بلکـه تنهـا سـبب کنـد شـدن آن            شـود  ي نمـ  ستميـ  سـبب توقـف س     CPU کيـ  ي چرا که خرابـ    دهند يم

,  جـستوجو شـده      ي است که اجازه دهد خراب     يزمي مکان ازمندي ن ياستمرار عمل با وجود خراب    .خواهدشد  
 سي به ادامه سرويي توانانيا).  کنار گذاشته شوداي(ده شده و در صورت امکان اصالح شود        دا صيتشخ

  .شود ي مدهينامgraceful degradation ايتنزل مطبوع , سخت افزار يمتناسب با سطح بقا, 
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  > br.:شوند ي ممي متقارن و نامتقارن تقسي به دو دسته کليا  چند پردازندهي عاملهايستمهايس

 کيـ ) Asymmetric Multi Processing = ASMP( نامتقـارن يا  چند پردازنـده مستي سدر
 کـاربران اسـتفاده     يهـا    برنامـه  ي جهـت اجـرا    گـر ي د يهـا    عامل و پردازنده   ستميپردازنده جهت اجراء س   

 ستميـ  نـوع س   نيـ سـاخت ا  , شود ي پروسسور اجراء م   کي ي عامل تنها رو   ستمياز آنجا که کد س    . شود يم
  .ديآ ي به دست ميا   عامل تک پردازندهستمي سميست و از تعمعامل نسبتا ساده ا

ماننـد کمـک    ,  نامتقـارن مناسـب هـستند      ي سـخت افزارهـا    ي اجـراء رو   يها برا    عامل ستمي نوع س  نيا
" موجـود مـشترکا    کـه از تمـام حافظـه   يا  دو پردازنـده ايـ  که به هم متصل هـستند  يا  و پردازنده  پردازنده

آن ) non-portable( قابـل حمـل بـودن        ريـ  عامل نامتقارن غ   ستمي س بي معا  از يکي . کنند ياستفاده نم 
 ي نوشته شـود چـرا کـه نامتقـارن         ي مختلف ي عاملها ستمي س دي مختلف با  ي سخت افزارها  ي برا يعني. است  

  . حاالت مختلف داشته باشدتواند يم

 ستميـ س) symmetric Multi Processing = ASMP( متقـارن يا  چنـد پردازنـده  ستميـ  سدر
 نيـ در ا. ها همزمان اجراء شـود       تمام پردازنده  ي رو اي آزاد   ي از پروسسورها  کي هر   ي رو تواند يعامل م 

. نـد  انجـام ده   تواننـد  ي را مـ   يکسانيها اعمال     تمام پردازنده . باشد ي تمام آنها مشترک م    نيحالت حافظه ب  
  : داردي متقارن از چند جنبه نسبت به نوع نامتقارن برترستميس

 ها اجـراء شـود      CPU کي ي است اگر فقط رو    ني پردازش سنگ  کي عامل خود    ستمي س  آنجا که  از
 گـر ي د يهـا    احتماالً پردازنده  کهيدر حال ,  داشته باشد  يني که آن پردازنده همواره بار سنگ      گردد يباعث م 

 ستميـ سبار  ) balancing( چند پردازنده باعث متعادل شدن       ي عامل رو  ستمي کار هستند لذا اجراء س     يب
  .ودش يم

 شـود  ي خـراب مـ    ستميـ  عامل خراب شود کل س     ستمي نامتقارن اگر پردازنده اجراء کننده س      ستمي س در
 عامـل   ستمي س فتدي پردازنده از کار ب    کي است چرا که اگر      شتري ب نتي نظر ام  ني متقارن از ا   ستمي در س  يول
  .  اجراء شودگري ديها  پردازندهي روتواند يم

 سـخت   ي هـا  ستمي س يبر رو ) portable(  عامل قابل حمل   ستميس,  عامل نامتقارن    ستمي عکس س  بر
  .  مختلف است يافزار

ــ از نــوع نامتقــارن و س۴ ورژن SUNOS عامــل ستميــس ــSolaris2 عامــل ستمي  ني ورژن و همچن
windows NTباشند ياز نوع متقارن م.  
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 نـدها يآ فر ايـ ) Thread( نخهـا    ي اسـت و زمانبنـد     ي کـاربر مخفـ    ديـ  متعدد از د   يها   پردازنده وجود
)process (عامل است ستميها به عهده س  از پردازندهکي هر يرو  .  

 ادهيـ  معموالً با هـم پ     ي هستند ول  يامکانات مستقل multiprocessingو  multithreading گرچه
 نيهمچنـ . دهـد  ي مـ  شي را افزا  يي کارا يچند نخ  , يا   تک پردازنده  ني ماش کي در   يحت. شوند ي م يساز
  .  هم کارآمد است ي نخري غيندهاي فرآي براي حتيا  چند پردازندهنيماش

 زيـ  ارتباط محکم ناي Tightly Coupled يستمهايس ,يا  چند پردازندهيستمهاي اوقات به سيگاه
  . دارندي حافظه مشترکنيگذرگاه و همچن, )Clock(ها کالک  چرا که پردازنده. شود يگفته م

   Real Time درنگي بي هاستميس

. شـوند  ي کاربرد خـاص اسـتفاده مـ       کي کنترل کننده در     کي معموالً به عنوان      درنگ ي ب يستمهايس
  . حتماً جواب مورد نظر را بدهد ني مشخص و معي در زمانستيبا ي حالت مني در استميس

  . اند  دستهني از ارهيکنترل موشک و غ , يپزشک, ي کنترل صنعتيستمهايس

 ي اشـتراک زمـان    ستميـ  در س  ي شده باشد ول   ني و تضم  عي سر دي درنگ زمان پاسخ با    ي ب يستمهاي س در
 در  ي زمـان  تي محدود چي ه يا   دسته ستميدرس).ستي ن ي اجبار يول( باشند   عيمطلوبست که زمان پاسخ سر    

  .شود ينظر گرفته نم

 يها  آن از حافظه ي وجود ندارد و به جاهي ثانوي سازرهي ذخلي درنگ معموالً وساي بيستمهاي س در
ROM  عامل  ستمي وجود ندارند چرا که س     ستمهاي س ني در ا  زي ن شرفتهي پ ي عاملها تمسيس. شود ي استفاده م 

  .شود ي مييو در زمان پاسخگتي باعث عدم قطعي جدا سازني و اکند يکاربر را از سخت افزار جدا م

 هـر دو توأمـاً وجـود        تواننـد  ي تناقض دارند لذا نم    ي اشتراک زمان  يتسمهاي درنگ با س   ي ب يستمهايس
 و  ي بالدرنـگ از حافظـه مجـاز       يها  ستمي شده س  ني و تضم  عي سر ي به پاسخ ده   ازي ن لي به دل  .داشته باشند   
  .کنند ي استفاده نمياشتراک زمان

  .شود ي گفته مزين»  درنگ سختيب «ها ستمي سني ابه

 دارد و تا    تي اول في وظا رينسبت به سا  , ي درنگ بحران  ي ب فهي وظ کي»  درنگ نرم  يب «يستمهاي س در
 مهلــت  ستمهايــ سنيــ از آنجــا کــه ا .  را دارا خواهــد بــود  تيــ ارجحنيــ نش ا شــدليــ  تکمانيــپا
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هر چنـد کـه   .  آور است سکي ري استفاده آنها در کنترل صنعتکنند ي نم يبانيرا پشت ) deadline(يزمان
 ي بـه حـاد    ي مـساله پاسـخ دهـ      ي داشـته باشـند ولـ      عي سر ي پاسخ ستيبا ي درنگ نرم م   ي ب يستمهايس نيا
  .باشد ي نم درنگ سختي بيستمهايس

 يا  چنـد رسـانه    ,ييمـا ي هواپ ي شـرکتها  وني رزرواسـ  تـوان  ي درنـگ نـرم مـ      ي بـ  ستمي س ي کاربردها از
)multimedia (ي مجازتيواقع) Virtual reality (ستميـ  سيهـا  يژگي به وستمهاي سنيا. را نام برد 

 UNIX ياهـ    از نسخه  يبعض . ازمندندين)شوند ي نم تي سخت حما  درنگيکه توسط ب   (شرفتهي پ يعاملها
  . باشند ي نرم را دارا مدرنگي بتي خاصsolaris 2 ندمان

از آنجـا کـه     . شود ي عامل استفاده نم   ستمي از س  وترهايدر کامپ )يمثل کنترل صنعت  ( کاربردها   ي برخ در
از خود عکس العمل    ,  اتفاق   کي در اسرع وقت در مقابل       ستيبا ي برنامه م  ي کنترل صنعت  يستمهايدر س 

  .گردد ي عامل باعث کند شدن مراحل مستمياسطه سوجود و, نشان دهد 

  

  :  عاملستمي سساختار

  :  عاملستمي سي و مولفه هاخدمات

   عامل ستمي پردازش در ستيريمد

   عامل ستمي حافظه در ستيريمد

CPUي تنها با حافظه اصلمي مستقبطور) Main Memory (ها جهت اجراء  سرو کار دارد و برنامه
  . رندي قرار گيل در حافظه اصستيبا يم

 ي مـشخص کنـدهر بخـش از حافظـه توسـط چـه پروسـس               دي با يا   برنامه ستمي س کي عامل در    ستميس
 از گريکدي بر   ندهاي محافظت از تداخل فرا    زي حافظه و ن   ي فضاها يري و باز پس گ    صيتخص. استفاده شود 

 در  يهـا   رنامـه  جـا دادن تمـام ب      ي بـرا  ياز آنجا که حافظه اصل    > br<. عامل است    ستمي س في وظا گريد
) Secondary Memory(هيـ  از حافظـه ثانو يستيـ  عامـل با ستميـ حال اجـراء غالبـاً کوچـک اسـت س    

  .  استفاده کندي حافظه اصليبانيجهت پشت) سکيعموماً هارد د(
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 نيـ  ا ي و رهاسـاز   صيتخـص  , ي حافظـه مجـاز    تيري و مـد   شـد  ي گفته م  ي مفهوم حافظه مجاز   ني ا به
  . عامل است ستمي سيا بحثهگريحافظه و حفاظت آن از د

   عامل ستمي در سلي فاتيريمد

 شـده   رهيـ  از اطالعات ذخ   يکساني ي منطق دي عامل د  ستميس,وتريجهت استفاده ساده از اطالعات کامپ     
  . آورد ي مدي پدي نوريسکهاي داينوار ,يفالپ ,سکي مثل هارد دي سازرهي ذخلي انواع وسايرو

 بـه نـام     ي منطق رهي واحد ذخ  کي کرده و    يکاربر مخف  دي را از د   لي وسا يکيزي عامل خواص ف   ستميس
  > br< :دهد ي را انجام مري زفي وظالي عامل دررابطه با فاستميس. کند ي ارائه مليفا

   لهاي وحذف فاجاديا

   هايرکتوري حذف داجادويا

   ي کپاتي عملانجام

   هايرکتوري و داهاي فاي بر روراتيي و تغانتقال

  ها   رسانهي بر رولهاي فايري قرار گتيري ومدي سازرهيذخ

   مشترکيلهاي مختلف به فاي هاي دسترستيريمد

   عامل ستمي در سي خروج-ي ورودتيريمد

   فرمان مفسر

 ستميـ  کـاربردو س   ني عامل مفسر فرمان است که در واقع واسـط بـ           ستمي س يها   برنامه ني از مهمتر  يکي
   .باشد يعامل م

 مثـل   گـر ي د يانـد و بعـض      قـرار داده  ) kernel(ته خـود     عاملها مفسر فرمان را در هس      ستمي از س  يبعض
DOS   و UNIX     ايکه پوسته   ( مفسر فرمان را Shell برنامه خاص که در     کيمانند  ) معروف است    زي ن 

  .رنديگ ي در نظر مشود ي ارتباط اجراء مي برقرارنياول
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 فرمانها از   UNIX و   DOSدر پوسته   . کند ي فرمان دستورات کاربر را گرفته و آنهارا اجراء م         مفسر
 در  ي ولـ  شـود  ي نـشان داده مـ     ي به صورت متنـ    انهي را شي صفحه نما  ي وارد شده و رو    دي صفحه کل  قيطر
 زدن اهاسـت کـه بـ     بر پنجرهي و مبتنيکي گرافيطي پوسته به صورت محنتاشي مکاي ندوزي عامل و  ستميس
   دستورات را وارد کردتوان ي مي موس به راحتديکل

   در سيستم عامل وقفه

 ممکـن  گـر ي د ني به ماش  يني هستندو نحوه عملکرد آنها از ماش      وتري کامپ ي از معمار  يها جزء مهم    فهوق
 پردازنـده موقتـاً     ي جـار  ي دسـتورالعملها  ي تا اجـرا   سازد ي را فراهم م   يوقفه راهکار . است متفاوت باشد  

 وقفـه  امـه رن اجراء گردد و سپس از آن کنترل دوباره به ب    يگري د ي ده سيمتوقف شده و دستورات سرو    
  .داده شده باز گردد

  : کردي دسته بندري به صورت زتوان يها را م  وقفهانواع

مـثالً  . دهنـد  ي دسـتورات رخ مـ  ي بعـض ي اجـرا ليـ که به دل) program checkاي( برنامه يها وقفه
رجوع به آدرس خرج از محـدوده       ,  مجاز رياجراء دستورالعمل غ  ,  بر صفر  مي تقس ي شدن محاسبات  زيسرر

  .شود ي تله گفته ماي Trapها اغلب   وقفهنيبه ا. ربرمجاز کا

 اعمـال را بـه صـورت        ي بعـض  دهد ي عامل امکان م   ستمي وقفه به س   نيا) Timer( زمان سنج  يها  وقفه
  ..).چک کردن سخت افزار و,  ساعتميمثل تنظ( خاص انجام دهد ي زمانودي پرکيمرتب در 

 تـا کامـل شـدن    شـوند  ي مـ ديـ  تولI/O دسـتگاه  يها  کنترل کننده لهيها به وس     وقفه ني ا I/O يها  وقفه
  . بروز خطا در انجام عمل را نشان دهنداي عمل کي يعيطب

 تيـ  بي کـه بـر اثـر خطـا    يا  مثل وقفه ) Machine-check يها   وقفه اي نقص سخت افزار     يها  وقفه
   وقفه نقص برقاي دهد يحافظه رخ م) parity(توازن 

 سي سروافتي تقاضا از طرف برنامه کاربر جهت درکي که در واقع) Super Visor Call (وقفه
  .  عالم است ستمي از سيا ژهيو

   .شود ي مجادي اReset که با فشار دادن دکمه Restart وقفه

  : را سه دسته کرديها  وقفهتوان ي مي کلي بندمي تقسکي در




