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 لعام ستمیس درس جزوه    کارگاه کامپیوتر یک

 :شوند یم میتقس گروه دو به وتریکامپ يافزارها نرم یکل طور به

 .يکاربرد يها برنامه يگرید و کنند یم تیریمد را وتریکامپ اتیعمل که یستمیس يها برنامه یکی
 نیب رابط عنوان به که است یستمیس برنامه نیتر یاصل) operating system=os( عامل ستمیس.

 . کند یم عمل وتریکامپ افزار سخت و کاربر

 :دارد یاصل) هدف ای( فهیوظ دو عامل ستمیس

 برنامه ای کاربر مثالً که معناست بدان نیا. سازد یم ساده را وتریکامپ از استفاده عامل ستمیس
 رهیذخ سکید يرو بر را یلیفا یراحت به سکهاید يافزار سخت مسائل با شدن ریدرگ بدون سینو
 یستمیس يها فراخوان که يا ساده دستورات کاربردن به با واقع در کار نیا.  کند حذف و
)System Calls (ردیپذ انجام زنند یم صدا را . 

 سخت با یکامل ییآشنا ستیبا یم سینو برنامه ای و کاربر عامل ستمیس وجود عدم صورت در
 يبرا ییها نیروت و باشد داشته) رهیغ و بورد یک,  یفالپ, توریمان مثل( وتریکامپ مختلف يافزارها
 عنوان با عامل ستمیس به جنبه نیا از. سدیبنو نیپائ سطح يزبانها به آنها نوشتن ای و خواندن

 که شود یم ادی) Virtual machine( يمجاز نیماش ای) Extended machine(افتهی توسعه نیماش
 .سازد یم یمخف سانینو برنامه دید از را افزار سخت تیواقع

 عامل ستمیس یعنی, باشد یم) Resource Management(منابع تیریمد عامل ستمیس دوم فهیوظ
,  ها پردازنده منابع از منظور. گردد یم ستمیس منابع از) ياقتصاد( سودمند و نهیبه استفاده باعث
 منابع يوتریکامپ ستمیس کی. هستند رهیغ و پورتها,  لهایفا,  چاپگرها,  ها موس, سکهاید,  ها حافظه
 ستمیس,  باشند الزم برنامه اجراء نیح در است ممکن که دارد اریبس يافزار سخت و يافزار نرم
 صیتخص یمشخص يها برنامه به ازین حسب بر را آنها و کرده عمل منابع ریمد همانند عامل

 .دهد یم
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 هاي برنامه.  است افزاري نرم و افزاري سخت منابع مدیریت   :عامل سیستم یک وظیفه اولین
 و ورودي دستگاههاي  حافظه، ، پردازنده: نظیر افزاري سخت منابع به دستیابی براي متفاوت
 یک بعنوان عامل هاي سیستم.  کرد خواهند شرکت سخت رقابتی در جانبی، هاي حافطه خروجی،
 هاي برنامه از یک هر براي را موجود منابع از بهینه استفاده زمینه مطمئن و عادل مدیر

  .نمایند می فراهم کامپیوتري

 يکامپیوتر يها برنامه سایر يبرا یکسان)  اینترفیس(  رابط یک ارائه  :عامل سیستم یک دوم وظیفه
 در و شده فراهم عامل سیستم از کامپیوتر نوع یک از بیش استفاده زمینه حالت این در.  است

 برنامه ياجرا جهت از یخاص ینگران يکامپیوتر يها سیستم افزار سخت در تغییرات بروز صورت
  داشت، نخواهد وجود

 بار از پس. شود یم بار حافظه در شدن بوت از پس که است يها برنامه نیاول معموال عامل ستمیس
 با گرید يقسمتها. ماند یم)Resident( یباق حافظه در دائم بطور عامل ستمیس از یقسمت شدن
 . شود یم آورده حافظه به سکید از کاربر توسط وتریکامپ کاربرد به توجه

. شود یم گفته Kernel ای هسته دهد یم انجام را آن مهم فیوظا که عامل ستمیس یاصل قسمت به
 . اجراست حال در وتریکامپ يرو بر اوقات یتمام در که است يا برنامه عامل ستمیس هسته

 با کار سهولت جهت یعنی. اند داشته گریکدی يرو بر يادیز اثر وتریکامپ يمعمار و عامل ستمیس
,  ها عامل ستمیس یطراح ياثنا در نیهمچن و افتندی توسعه ها عامل ستمیس,  دیجد يافزارها سخت

 کارآمدتر و تر ساده را عاملها ستمیس تواند یم افزار سخت یطراح در یراتییتغ که شد مشخص
  . سازد

 :عامل يها ستمیس انواع

 یبرخ آن يها کاربرد نوع و وتریکامپ اندازه به توجه با که دارند گوناگون انواع عامل يستمهایس
 .  است دهیچیپ گرید یبرخ و ساده اریبس آنها از
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 : single program يا برنامه تک عامل ستمیس -1

 عامل ستمیس.  بپردازند برنامه کی پردازش به فقط لحظه کی در توانندیم ها وتریکامپ از یبرخ
 یجانب دستگاه به را اطالعات ای و کنند اجرا و يبارگذار را برنامه توانندیم ها وتریکامپ نوع نیا يها

 . آورند در اجرا به را خود مخصوص دستورات و کنند افتیدر آن از ای بفرستند

 وتریکامپ نوع نیا لذا هستند نوع نیا از ها وتریکامپ کرویم شتریب يرو بر موجود يها عامل ستمیس
 برنامه کی پردازش بر عالوه گرید يکار انجام ای همزمان طور به برنامه چند ياجرا به قادر ها
 . ستندین

 : multi programming يا برنامه چند يها عامل ستمیس - 2

 اند شده یطراح يطور عامل يها ستمیس نیا پردازشگر واحد وقت شدن تلف از يریجلوگ يبرا
 صورت نیبد کار نیا انجام.  رندیبگ عهده بر همزمان طور به را برنامه چند ياجرا توانندیم که

 در ها برنامه نیا از کدام هر به هستند موجود حافظه داخل در برنامه چند لحظه هر در که است
 اجاتیاحت با مطابق قسمت قسمت صورت به ها برنامه نیا. دارند قرار خود خاص ياجرا مرحله
 .  شوندیم پردازش خود یخروج و يورود

 : multi user کننده استفاده چند با یهائ ستمیس يبرا عامل ستمیس -3

 یده سیسرو يبرا یخوب لهیوس دارند مستقل یخروج و يورود نالیترم چند که یهائ وتریکامپ
 سرعت با را خود کار ها وتریکامپ نوع نیا پردازشگر نکهیا لیدل به.  هستند متعدد کاربران به
 مربوط اتیعمل انجام حال در فقط وتریکامپ که کندیم فکر نالیترم هر کاربر دهدیم انجام يادیز
 . است نیا از ریغ قتیحق که یصورت در است نالیترم آن به

 هر رهیذخ يها واحد و حافظه به مربوط مسائل کل ها وتریکامپ نوع نیا يها عامل ستمیس
 . دارند خود کنترل تحت را نالیترم
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 : distributed processing یعیتوز پردازش با یستمهائیس يبرا عامل ستمیس -4

 به شده متصل متیق ارزان وتریکامپ زیر چند از متشکل يوتریکامپ يها شبکه جادیا و ظهور با
 يها وتریکامپ تیمحبوب از هم و شده حل ها وتریکامپ زیر يها تیمحدود از ياریبس هم گریکدی

 به شده متصل يها وتریکامپ که دارند وجود ییها عامل ستمیس شد کاسته متیق گران بزرگ
 . آورند یم در خود نظارت و کنترل تحت را شبکه

 

 :وتریکامپ يها نسل با عامل ستمیس يکهایتکن تطابق

 يزبانها,شد یم استفاده آنها ساخت يبرا خأل المپ از که) 1945- 55( وترهایکامپ اول نسل در
 کار روند.  نداشت وجود اصالً زین عامل ستمیس و بودند نشده ابداع)  یاسمبل یحت( یسینو برنامه

 وتریکامپ از استفاده حق مشخص یزمان فاصله کی در تنها سانینو برنامه که بود صورت نیا به
 .داشتند را متیق گران و بزرگ

 زبان به و)  پانچ يکارتها توسط بعدها و(  سوراخدار مدار تخته توسط را خود يها برنامه آنها
 و نوسیس جداول مانند یمعمول يعدد محاسبات يها برنامه اکثر. دادند یم وتریکامپ به نیماش
 .بود نوسیکس

 

  Batch systemيا دسته يها ستمیس) الف •

  Multi programmingيا برنامه چند يها ستمیس)  ب •

  spooling ستمیس)  پ •

  Time sharing یزمان اشتراك ستمیس)  ت •

  شبکه و یشخص يها وتریکامپ يها عامل ستمیس)  س •

  Distributed systemشده عیتوز يها ستمیس)  ج •
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  Multi taskingيا فهیوظ چند ي ها ستمیس)  چ •

  Multi processing يا پردازنده چند يها ستمیس) ح •

  Real Timeدرنگ یب يها ستمیس) خ •

 ): Portable Batch System( يا دسته يها ستمیس) الف

 .شدند ساخته ستوریترانز از) 1955- 65( وترهایکامپ,  دوم نسل در

 اپراتور تنها که بود) Console( کنسول کی قیطر از دوم نسل يوترهایکامپ نیا با کار قهیطر
 محاوره وترهایکامپ نیا با میمستق طور به کاربران و کرد یم کار آن با وتریکامپ مخصوص

)interaction (کاغذ يرو بر یاسمبل ای فرترن زبان به را خود برنامه ابتدا کاربر. نداشتند 
.  ساخت منتقل سوراخدار يها کارت يرو را برنامه, Card punch دستگاه توسط سپس نوشت یم

) Job( کار صورت به بود کنترل يکارتها و ها داده, برنامه شامل که شده هیته کارت دسته نیا بعد
 وتریکامپ به را دیجد کارت دسته,  یقبل کار اتمام از بعد اپراتور.  شد یم داده اپراتور لیتحو
 داد یم لیتحو کاربر به را) بود یچاپ غالباً که(  برنامه یخروج انتها در کند اجراء را برنامه تا داد یم
 کی از کیاتومات کنترل انتقال آن یاصل فهیوظ و بود ساده هیاول يوترهایکامپ نیا در عامل ستمیس

 برنامه کی فقط لحظه هر در و بود حافظه در میمق همواره عامل ستمیس.  بود يگرید کار به کار
 وقت بود شده چاپ يکاغذها برداشتن ای نوارها گذاشتن مشغول اپراتور که یهنگام.شد یم اجراء

 . رفت یم هدر به متیق گران يوترهایکامپ نیا از يادیز

 از پر سبد کی ابتدا یعنی.  شد ابداع) Batch System( يا دسته يستمهایس فوق مشکل رفع يبرا
 کی کارتخوان دستگاه لهیوس به آنها هیکل سپس,  شد یم يآور جمع يورود اتاق در کارتها دسته
 رهیذخ نوار کی يرو بر و شده خوانده)  IBM 1401 مثل( ارزان نسبتاً و کوچک وتریکامپ
 را محاسبات که متیق گران و یاصل وتریکامپ يرو بر برداشته را نوار اپراتور سپس. دیگرد یم

 یعنی(  کرد یم اجراء را يا برنامه آن از بعد.  کرد یم نصب) IBM7094: مانند( داد یم انجام
 يگرید نوار يرو بر یخروج, کند اجراء و برداشته نوار يرو از را کار نیاول تا)  عامل ستمیس

. خواند یم نوار از را يبعد کار خودکار صورت به عمل ستمیس کار هر اتمام از پس. شد یم نوشته
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 IBM 1401 وتریکامپ يرو دوباره و برداشته را یخروج نوار اپراتور, ها برنامه همه اجراء از پس
 کار روش نیا به. شود انجام off line صورت به ها یخروج چاپ اتیعمل تا ساخت یم منتقل

offline spooling يبرا یاسمبل و فرترن زبان به دوم نسل يها برنامه شتریب. شود یم گفته زین 
  .رفت یم کار به یجزئ مشتقات مثل یعلم و یمهندس محاسبات

) turnaround time( گردش برگشت زمان بودن ادیز offline- spooling روش بیمعا از یکی
 به يبند تیاولو ستمیس نیا در نیهمچن. کار لیتکم و کار لیتحو نیماب یزمان ریتأخ یعنی, است
 ابتدا را مهم يکارها نوار که بود نیا تیاولو آوردن بدست روش تنها. ندارد وجود یواقع يمعنا
 یخروج تا کردند یم صبر ساعت نیچند دیبا هم صورت نیا در یحت. دهند قرار یاصل نیماش در
 نیا بیمعا گرید از) 1401يوترهایکامپ مثل(یاضاف افزار سخت به ازین نیهمچن. شوند ظاهر ها

 .بود روش

 ): Multi programming(  يا برنامه چند يها ستمیس)  ب

 ساخت يبرا )Integrated Circuit=IC( مجتمع مدارات از) 1965-80( وترهایکامپ سوم نسل در
 با ها برنامه یکی:  کرد میتقس دسته دو به توان یم را ها برنامه یکل طور به. شد استفاده وترهایکامپ
 زمان شتریب که نیسنگ یعلم محاسبات مانند CPU Limiter ایCPU bound یمحاسبات يتنگنا
 مانند) I/O Limited)I/O يتنگنا يها برنامه يگریود شود یم Cpu محاسبات صرف وتریکامپ

 .شود یم اطالعات خروج و ها داده ورود صرف وتریکامپ زمان شتریب که يتجار يها برنامه

 مثالً I/O اتیعمل کی لیتکم يبرا يجار کار یوقت که است نیا يا دسته يها ستمیس مهم اشکال کی
 تا کند صبر است مجبور و ماند یم کاریب CPU حال نیا در. شود یم منتظر گردان نوار يرو بر
 در یول است اندك وقت اتالف نیا CPU Limited يها برنامه در. برسد اتمام بهI/O اتیعمل

 .برود هدر به CPU وقت درصد 90 تا 80 حدود است ممکن I/O Limited يها برنامه

 به حافظه که بیترت نیبد. شود یم استفاده multiprogramming کیتکن از مشکل نیا رفع يبرا
 کار کی که یوقت. شود یم داده قرار مجزا برنامه کی قسمت هر در و شده میتقس قسمت چند
 يکارها تعداد اگر. شود یم داده يگرید کار به پردازنده, ماند یم منتظر I/O اتیعمل لیتکم يبرا

 . داشت نگه مشغول صد در صد باًیتقر را CPU توان یم باشد یکاف حافظه در موجود
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 بر ها برنامه تا دارد حافظه خاص تیریمد به ازین حافظه در برنامه چند همزمان ينگهدار البته
 .باشد یم عامل ستمیس در یمهم بحث حافظه تیریمد لذا.  باشند نداشته سوء اثر گریهمد

 ):spooling(  ستمیس)  پ

 معموالً که است)) On Line SpoolingایSpooling سوم نسل عامل ستمیس يهایژگیو از گرید یکی
 عبارت مخفف کلمه نیا. شود یم استفاده یگ برنامه چند همراه

 )Simultaneous Peripheral OperationonLine  (کارتها آنکه يجا به ستمیس نیا در. باشد یم 
 به کاراکتر ابتدا شوند پردازش CPU توسط و گردند حافظه وارد ماًیمستق خوان کارت دستگاه از

 .شود یم نوشته سکید يرو بر یبلوک صورت به سپس و گرفته قرار حافظه در يبافر در کاراکتر

 به يورود اطالعات, کند یم يورود يتقاضا عامل ستمیس از و شود یم اجراء کاربر برنامه کهیوقت
 يبرا برنامه که یهنگام مشابه طور به. شوند یم خوانده سکید از ادیز سرعت با و یبلوک صورت
 نوشته سکید در سپس و شده یکپ بافر کی در یخروج خط, کند یم احضار را چاپگر یخروج

 .شوند یم چاپ چاپگر در تیاولو و بیترت اساس بر سکید از یخروج اطالعات پس. شود یم

) . overlap( اندازد یم هم يرو گرید کار یمحاسبات عمل با را کار کی I\O عمل نگیاسپول واقع در
 در يگرید کار,شود یم خوانده يورود دستگاه از کار کی يورود کهیدرحال نگیاسپول ستمیس در
 در.  باشد اجراء و پردازش حال در تواند یم يگرید کار یحت نیب نیهم در,  است شدن چاپ حال
 انجام) است عیسر که( سکید سرعت با متناسب را اش یخروج و يورود اتیعمل برنامه نگیاسپول

 ).هستند کند یلیخ که( چاپگر ای کارتخوان سرعت با متناسب نه و دهد یم

 باال را عمل سرعت و شود یم I\O لیسا و CPU از نهیبه استفاده باعث مذکور ستمیس نیبنابرا
 نوارها حمل و یاضاف يگردانها نوار,1401 يوترهایکامپ به يازین گرید ستمیس نیا در. برد یم
 .میندار)  يا دسته يها ستمیس مانند(
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 ): Time sharing( یزمان اشتراك ستمیس)  ت

 یزمان اشتراك ستمیس. شدند معمول وترهایکامپ سوم نسل در 1970 يسالها لیاوا از ها ستمیس نیا
 .  است یبرنامگ چند ستمیس میتعم واقع در

 چرا بود مشکل ها برنامه یابیخطا و نداشت وتریکامپ با یارتباط کاربر یبرنامگ چند يها ستمیس در
 اشتراك ستمیس در. داد ینم را متعدد يکردنها شیآزما اجازه یطوالن نسبتاً برگشت زمان که
 يبرا( توریمان و) يورود يبرا(برد یک شامل که) Terminal( نالیترم دو کمک به کاربر یزمان

 کاربر. سازد یم قرار بر رابطه) interactive( يا محاوره صورت به وتریکامپ با است)  یخروج
 نیا در. کند یم افتیدر توریمان يرو را آن عیسر پاسخ و کرده وارد را یدستورات ماًیمستق

 آن از توانند یم همزمان است وصل وتریکامپ به که یینالهایترم کمک به کاربر نیچند ها ستمیس
 يزمهایمکان توسط که دارد وجود پردازنده کی فقط یزمان اشتراك ستمیس در.  کنند استفاده
 شودو یم چیسوئ) هیثان یلیم حد در مثالً( ادیز سرعت با کاربرها مختلف يها برنامه نیب يزمانبند
 پیتا حال در يکاربر که یزمان در . اوست اریاخت در وتریکامپ کل کند یم تصور کاربر هر نیبنابرا
 اختصاص يگرید کاربر برنامه به CPUباشد یم اش  برنامه يخطاها يرو کردن فکر ای اش برنامه

 . کند اجراء را آن تا افتهی

 : شبکه و یشخص يها وتریکامپ يها عامل ستمیس)  س

 ابداع) Large Scale Integrated Circuit( بزرگ اسیمق با مجتمع مدارات که تاکنون 1980 سال
 با یشخص يوترهایکامپ سالها نیا در. شود یم شناخته وترهایکامپ چهارم نسل عنوان به شدند،

. افتندی گسترش سرعت به خوب اریبس يا محاوره و یکیگراف طیمح و باال ییکارآ و ارزان یمتیق
 .بودند يا برنامه تک و کاربره تک فقط DOS هامانندPC يرو بر هیاول يعاملها ستمیس

 کاربره ،چند یبرنامگ چند يتهایخاص Windows NT مانند آن يامروز يعاملها ستمیس یول
)multiuser (در عامل ستمیس اهداف افزار سخت اندك نهیهز به توجه با. هستند دارا را يا شبکه و 

 لیوسا و CPU استفاده درصد کردن ممیماکز يجا به هاPC يوبرا است کرده رییتغ زمان طول
 .رود یم شیپ کاربر یراحت سمت به ستمیس ،یجانب
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 يکار يستگاههایا آنها به. شوند وصل هم به شبکه قیطر از وترهایکامپ که یهنگام

)Work stations (در مختلف يها نیماش وجود از کاربران ، شبکه عامل ستمیس کی در.  ندیگو یم 
 يرو را نیماش کی يلهایفا نیهمچن و شوند نیماش کی وارد دور از توانند یم آنها. خبرند با شبکه
 .کنند یکپ گرید نیماش

 به مخصوص یمحل کاربران ای کاربر کندو یم اجراء را خودش یمحل عامل ستمیس وتریکامپ هر
 . دارد را خود

 ): Distributed system(شده عیتوز يها ستمیس)  ج

 مختلف يقسمتها ستمیس نیا در. شود یم اجراء يا شبکه طیمح کی در شده عیتوز عامل ستمیس
 شده اجراء مجزا وتریکامپ چند در همزمان توانند یم شود متوجه او خود آنکه بدون کاربر برنامه

 .گردند بر کاربر یاصل وتریکامپ به یینها جینتا سپس و

 برنامه کی که چرا هاست برنامه ياجرا يباال سرعت شده عیتوز يستمهایس مهم يایمزا از یکی
 .کند استفاده شدنش اجراء يبرا وتریکامپ نیچند از تواند یم همزمان

 برعهده را يجار برنامه یاصل فهیوظ که ییوترهایکامپ از یکی اگر شده عیتوز ستمیدرس نیهمچن
 چند در همزمان یاطالعات اگر گرید طرف از.  شد خواهد مختل ستمیس عمل کل شود خراب دارد
 از توان یم را ها داده, شود خراب وترهایکامپ از یکیو گردد رهیذخ کسانی صورت به وتریکامپ
 .ابدی یم شیافزا تیامن نظر نیا از کرد یابیباز گرید يوترهایکامپ

 زین فیضع ارتباط ای Loosely Coupled يستمهایس اوقات یگاه شده عیتوز يها ستمیس به
 خطوط قیطر از ها پردازنده.  دارد یمستقل حافظه و کالك پردازنده هر که چرا,ندیگو یم

 .دارند ارتباط تلفن خطوط ای عیسر يها گذرگاه مثل یمختلف یمخابرات

 ): Multi tasking(يا فهیوظ چند ي ها ستمیس)  چ

 تواند یم,  اجراست حال در يا برنامه که) process( ندیفرا کی) multitasking( یچندنخ کیتکن در
 .شوند اجراء همزمان صورت به توانند یم که شود میتقس) ییبندها( یینخها ای بخشها به
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 نوشته ینخ چند صورت به توانند یم دهند یم انجام را هم از مستقل فهیوظ چند که ییها برنامه
 يا فهیوظ چند ای یفیتکل چند يستمهایس multithreading يستمهایس به اوقات یگاه. شوند

)multitasking(شود یم گفته هم. 

 آن به ستمیس از یمنابع که اجراست حال در برنامه کی اساس پردازش ای)process( ندیفرآ
 يا مجموعه تواند یم ندیفرآ).دستگاهها و لهایفا,حافظه,سترهایرج شامل( است شده داده صیتخص
 .باشد نخ چند ای کی از

 ):Multi processing( يا پردازنده چند يها ستمیس) ح

 ستمیس آنها به نصورتیا در که باشند داشته CPU نیچند CPU کی يجا به توانند یم وترهایکامپ
multiprocessing باشد یم خاص عامل ستمیس کی به ازین يستمهایس نیا از استفاده جهت.ندیگویم 

 . کند اجراء آنها يرو یواقع يمواز صورت به را ندیفرآ کی يانخهای برنامه نیچند بتواند که

 

 عامل ستمیس و CPU کی يرو بر نخ چند اجراء يبرا multitasking عامل ستمیس
multiprocessing چند يرو بر نخ چند ياجرا يبرا CPU روند یم کار به. 

 :شوند یم میتقس نامتقارن و متقارن یکل دسته دو به يا پردازنده چند يعاملها يستمهایس

 پردازنده کی) Asymmetric Multi Processing = ASMP(نامتقارن يا پردازنده چند ستمیس در
. شود یم استفاده کاربران يها برنامه ياجرا جهت گرید يها پردازنده و عامل ستمیس اجراء جهت

 عامل ستمیس نوع نیا ساخت, شود یم اجراء پروسسور کی يرو تنها عامل ستمیس کد که آنجا از
 .دیآ یم دست به يا  پردازنده تک عامل ستمیس میتعم از و است ساده نسبتا

 کمک مانند, هستند مناسب نامتقارن يافزارها سخت يرو اجراء يبرا ها عامل ستمیس نوع نیا
 موجود حافظه تمام از که يا پردازنده دو ای هستند متصل هم به که يا پردازنده و  پردازنده
-non( بودن حمل قابل ریغ نامتقارن عامل ستمیس بیمعا از یکی.  کنند ینم استفاده "مشترکا

portable (شود نوشته یمختلف يعاملها ستمیس دیبا مختلف يافزارها سخت يبرا یعنی.  است آن 
 .باشد داشته مختلف حاالت تواند یم ینامتقارن که چرا

se
dig

hia
s2

20
@

ya
ho

o.c
om



*** بخش سیستم عامل –1کارگاه کامپیوتر ***   

 Amin.Sedighi    19از کل   11ص 

 عامل ستمیس) symmetric Multi Processing = SMP(متقارن يا پردازنده چند ستمیس در
 نیا در. شود اجراء همزمان ها پردازنده تمام يرو ای آزاد يپروسسورها از کی هر يرو تواند یم

 انجام توانند یم را یکسانی اعمال ها پردازنده تمام. باشد یم مشترك آنها تمام نیب حافظه حالت
  .دهند

 نیهمچن و ورژن Solaris2 عامل ستمیس و نامتقارن نوع از 4 ورژن SUNOS عامل ستمیس
windows NT باشند یم متقارن نوع از. 

 ): Real Time(درنگ یب يها ستمیس) خ

. شوند یم استفاده خاص کاربرد کی در کننده کنترل کی عنوان به معموالً درنگ یب يستمهایس
 . بدهد را نظر مورد جواب حتماً نیمع و مشخص یزمان در ستیبا یم حالت نیا در ستمیس

 .اند دسته نیا از رهیغ و موشک کنترل,  یپزشک, یصنعت کنترل يستمهایس

 یزمان اشتراك ستمیس در یول باشد شده نیتضم و عیسر دیبا پاسخ زمان درنگ یب يستمهایس در
 تیمحدود چیه يا دسته ستمیدرس).ستین ياجبار یول( باشند عیسر پاسخ زمان که مطلوبست

 .شود ینم گرفته نظر در یزمان

 حافظه از آن يجا به و ندارد وجود هیثانو يساز رهیذخ لیوسا معموالً درنگ یب يستمهایس در
 که چرا ندارند وجود ستمهایس نیا در زین شرفتهیپ يعاملها ستمیس. شود یم استفاده ROM يها 

 زمان در تیقطع عدم باعث يساز جدا نیا و کند یم جدا افزار سخت از را کاربر عامل ستمیس
 .شود یم ییپاسخگو

 يا رسانه چند, ییمایهواپ يشرکتها ونیرزرواس توان یم نرم درنگ یب ستمیس يکاربردها از
)multimedia (يمجاز تیواقع )Virtual reality (ستمیس يها یژگیو به ستمهایس نیا. برد نام را 

 يها نسخه از یبعض.  ازمندندین) شوند ینم تیحما سخت درنگیب توسط که( شرفتهیپ يعاملها
UNIX مانند solaris 2 باشند یم دارا را نرم درنگیب تیخاص . 
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 آنجا از. شود ینم استفاده عامل ستمیس از وترهایکامپ در)یصنعت کنترل مثل( کاربردها یبرخ در
 عکس خود از,  اتفاق کی مقابل در وقت اسرع در ستیبا یم برنامه یصنعت کنترل يستمهایس در که

 .گردد یم مراحل شدن کند باعث عامل ستمیس واسطه وجود,  دهد نشان العمل

 : عامل ستمیس ساختار

 : عامل ستمیس يها مولفه و خدمات) الف •

o عامل ستمیس در پردازش تیریمد  

o عامل ستمیس در حافظه تیریمد  

o عامل ستمیس در لیفا تیریمد  

o عامل ستمیس در یخروج -يورود تیریمد  

  فرمان مفسر) ب •

  عامل سیستم در وقفه) ج •

  یستمیس یفراخوان) د •

 :عامل ستمیس يها مولفه و خدمات) الف

o عامل ستمیس در پردازش تیریمد : 

 که است ییها داده يحاو و شوند یم اجراء CPU توسط که است ییدستورالعملها يحاو برنامه کی
 مانند است passive تیموجود کی واقع در برنامه. شود یم استفاده آنها از دستورات ياجرا هنگام
 باشد یم اجراء حال در برنامه کی عامل ستمیس در پردازش یول.  سکید يرو بر لیفا کی يمحتوا

 کی است اجرا حال در یزمان اشتراك ستمیس در که کاربر برنامه کی. دارد active یتیموجود که
 زین چاپگر به یخروج نگیاسپول مثل ستمیس فهیوظ کی بیترت نیهم به, باشد یم) ندیفرا( پروسس

.  لهایفا و I/O لیوسا,  حافظه, CPU مثل دارد ازین را یمشخص منابع ندیفرا کی. است پروسس کی
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 يپردازشها از يا مجموعه ستمیس کی یعنی.  است ستمیس در کار واحد عامل ستمیس در پردازش
  .  است گوناگون

o عامل ستمیس در يساز رهیذخ يفضا و حافظه تیریمد : 

 : داد خواهد انجام را یاساس اتیعمل دو حافظه تیریمد با رابطه در عامل ستمیس

 . باشد خود یاختصاص و ازین مورد حافظه يدارا ستیبا یم اجراء منظور هی پردازه هر

 یکارآئ سطح نیباالتر با اجراء به قادر پردازه هر تا استفاده ستمیس در حافظه یمتفاوت انواع از
 .باشد

 يها برنامه و افزار نرم نوع هر ازین مورد حافظه يها محدوده ستیبا یم ابتدا در عامل ستمیس
 . ندینما فراهم را خاص

o عامل ستمیس در لیفا تیریمد:  

 شده رهیذخ اطالعات از یکسانی یمنطق دید عامل ستمیس,وتریکامپ اطالعات از ساده استفاده جهت
 . آورد یم دیپد ينور يسکهاید ای نوار,یفالپ, سکید هارد مثل يساز رهیذخ لیوسا انواع يرو

 نام به یمنطق رهیذخ واحد کی و کرده یمخف کاربر دید از را لیوسا یکیزیف خواص عامل ستمیس
 :  دهد یم انجام را ریز فیوظا لیفا با دررابطه عامل ستمیس. کند یم ارائه لیفا

  لهایفا وحذف جادیا •

  هایرکتوریدا حذف جادویا •

  یکپ اتیعمل انجام •

  هایرکتوریدا و هایفا يرو بر راتییتغ و انتقال •

  ها رسانه يرو بر لهایفا يریگ قرار تیریومد يساز رهیذخ •

  مشترك يلهایفا به مختلف يها یدسترس تیریمد •
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 : فرمان مفسر) ب

 کاربردو نیب واسط واقع در که است فرمان مفسر عامل ستمیس يها برنامه نیمهمتر از یکی
 . باشد یم عامل ستمیس

 مثل گرید یبعض و اند داده قرار) kernel( خود هسته در را فرمان مفسر عاملها ستمیس از یبعض
DOS و UNIX ای پوسته که( را فرمان مفسر Shell در که خاص برنامه کی مانند) است معروف زین 
 .رندیگ یم نظر در شود یم اجراء ارتباط يبرقرار نیاول

 از فرمانها UNIX و DOS پوسته در. کند یم اجراء آنهارا و گرفته را کاربر دستورات فرمان مفسر
 یول شود یم داده نشان یمتن صورت به انهیرا شینما صفحه يرو و شده وارد دیکل صفحه قیطر
 که هاست پنجره بر یمبتن و یکیگراف یطیمح صورت به پوسته نتاشیمک ای ندوزیو عامل ستمیس در
 .کرد وارد را دستورات توان یم یراحت به موس دیکل زدن با

 :عامل سیستم در وقفه) ج

 گرید نیماش به ینیماش از آنها عملکرد نحوه هستندو وتریکامپ يمعمار از یمهم جزء ها وقفه
 يجار يدستورالعملها ياجرا تا سازد یم فراهم را يراهکار وقفه. باشد متفاوت است ممکن

 کنترل آن از سپس و گردد اجراء يگرید یده سیسرو دستورات و شده متوقف موقتاً پردازنده
 .گردد باز شده داده وقفه برنامه به دوباره

 : یستمیس یفراخوان) د

 سطح زبان در. باشند یم يکاربرد يها برنامه و عامل ستمیس نیب ما رابط یستمیس يها فراخوان
 یستمیس يفراخوانها از. برد کار به را یستمیس يها فراخوان نیا توان یم ماًیمستق پاسکال و Cيباال

 :از عبارتند

,  عامل ستمیس در پردازش ياجرا و يبارگذار,  پردازش اتمام و جادیا مانند: پردازشها تیریمد •
 .رهیغ و حافظه کردن آزاد و صیتخص
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 رییتغ,  نوشتن و خواندن,  لیفا کردن وبسته باز,  لیفا حذف و جادیا: فهرستها و لهایفا تیریمد •
 رهیغ و لیفا صفات

 رهیوغ لهیوس در نوشتن و خواندن,لهیوس يرهاساز و درخواست: لیوسا تیریمد •

 توسط ستمیس از استفاده زمان خواندن, زمان و خیتار میتنظ و خواندن:  اطالعات آوردن بدست •
 . رهیوغ عامل ستمیس نسخه,  سکید ای حافظه آزاد يفضا زانیم,  کاربران تعداد,کاربر

 باI/O يابزارها و کنند یم نگاه لهایفا مشابه I/O لیوسا به)  UNIX,DOS مثل( عامل ستمیس اکثر
 همان از توان یم I/O لیوسا با کار يبرا حال نیا در. شوند یم شناخته ژهیو يلهایفا ينامها

 .کرد استفاده لهایفا write وread دستورات

 تیاولو را آنها ییکهایتکن باCPU,کنند ارسال را وقفه گنالیس همزمان لحظه کی در منبع چند اگر
 .دهد یم سیسرو تیاولو اساس بر سپس و کرده يبند

CPU یسرکش کیتکن با تواند یم عامل سیستم در وقفه کیتکن يجا به )polling (شودکه متوجه 
 چک مرتباً یجانب يدستگاهها یکنترل يثباتها حالت نیدرا. دارد ازین یده سیسرو به لهیوس کدام

 .گردد یم CPU وقت اتالف باعث روش نیا. گردد مشخص آنها یده سیسرو ازین تا شود یم

 : ساختار نظر از عامل ستمیس انواع

o کپارچهی ستمیس کیتکن  

o يا هیال ستمیس کیتکن  

o عامل ستمیس در يمجاز ستمیس  

o خدمتگزار – يمشتر ستمیس  

o عامل ستمیس يساز ادهیپ يها زبان  
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 :کپارچهی ستمیس کیتکن

 عاملهابه ستمیس نیا اغلب. ندارند یفیتعر خوش ساختار که دارند وجود يادیز يتجار يستمهایس
 طراحان هیاول دید يورا جیتدر به وسپس اند شده شروع يمحدود و کوچک يها ستمیس عنوان

 .  اند افتهی گسترش

 .باشد یم دسته نیا از DOS عامل ستمیس

 توانند یم آنها از کی هر که است شده نوشته ها هیرو از مجموعه کی صورت به عامل ستمیس
 هر و ندارد وجود یامکانات اطالعات کردن یمخف يبرا.  کنند یفراخوان ازین هنگام به را يگرید
 .  است مشاهده قابل کامال ها هیرو گرید يبرا هیرو

 ریز شکل مطابق و اند نشده مجزا یخوب به یاتیعمل سطوح و ها واسطه DOS-MS در مثالً
 مختلف يدستگاهها پورت یحت ایو ROM BIOS توابع به ماًیمستق توانند یم يکاربرد يها برنامه

 DOS تحت يادیز مخرب يها برنامه توان یم یراحت به لذا,  کنند دایپ یدسترس) سکید هارد مثل(
 .آورد دیپد

 آن در و است عامل ستمیس مخصوص که هسته مد هستند يکار مد دو يدارا ها CPU اکثر
 کاربران يها برنامه مخصوص که است کاربر مد يگرید و باشد یم مجاز دستورالعملها یتمام
 . باشند ینم مجاز يگرید نیمع يدستورالعملها و I/O دستورات آن ودر بوده

 :يا هیال ستمیس کیتکن

 هیال يباال در کدام هر که شود یم میتقس هیال ای سطح يتعداد به عامل ستمیس يا هیال روش در
 ها هیال یعنی.  است آن بودن) modularity( يا مانهیپ روش نیا مهم تیمز. رندیگ یم قرار تر نیپائ
 استفاده را تر نیپائ هیال يها سیسرو و توابع فقط هیال هر که شوند یم يبند میتقس يا گونه به
 یابیخطا و داد بسط,  کرد یطراح گرید يها هیال از مستقل توان یم را هیال هر بیترت نیبد. کند یم

 .کرد
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 فقط هیال کی که آنجا از.  است مناسب يها هیال مناسب فیتعر, هیال هیال روش در یاصل مشکل
 گرید مشکل. داد خرج به يادیز دقت دیبا آن یطراح يبرا برد کار به را تر نییپا يها هیال تواند یم
 . دارند يکمتر یگربازدهید انواع به نسبت که است نیا ساختار نیا

  :عامل ستمیس در يمجاز ستمیس

 قلب.  است يمجاز نیماش مفهوم از مثال نیبهتر IBM يستمهایس يرو بر VM عامل ستمیس
 سخت يرو بر ، است معروف) Virual Machine Monitor(يمجاز نیماش توریمان به که ستمیس

 باالتر هیال در را يمجاز توریمان نیا آورد، یم دیپد را یبرنامگ چند و شده اجراء یانیعر افزار
 .سازد یم فراهم

 : خدمتگزار – يمشتر ستمیس

 باعث)  CMS یعنی( باالتر هیال به عامل ستمیس کد از يادیز بخش کردن جابجا با VM عامل ستمیس
 برنامه کی VM هم هنوز همه نیا با. شد يمجاز نیماش توریمان یعنی یاصل هسته شدن ساده

 .باشد یم دهیچیپ

 : يزمابند و پردازش

 که است یتمیالگور برنامه. ستین پردازش کی خود يخود به برنامه کی که کرد دقت دیبا
 فعال ریغ نهاد کی برنامه گرید یعبارت به.  است شده رهیذخ سکید يرو بر لیفا کی اتیمحتو

)passive (است . 

  . اجراست حال در که باشد یم) active(فعال نهاد کی پردازش کهیحال در

 : ها عامل ستمیس انواع

• Windows  

• Linux   (Android (java)) 

• Unix  
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• DOS  

• OS/2  

• Solaris  

 ستمیس یاصل بخش هسته. است (Kernel) هسته کی خود، يخود به نوکسیل ست؟یچ نوکسیل
 خروج و ورود افزار، سخت حافظه، تیریمد ها، داده کنترل آن کار که دهد یم لیتشک را عامل
   .باشد یم عامل ستمیس یاصل موارد یتمام و ها داده

 پروژه که ییابزارها از استفاده با بلکه رود ینم شمار به عامل ستمیس خود يخود به نوکسیل
 کامل عامل ستمیس کی به لیتبد است کرده دیتول آن يبرا (GNU) گنو (OpenSource) بازمتن

 اضافه با و) نامند یم GNU/Linux ای نوکسیل معموال را نوکسیل که است لیدل نیهم به( شود یم
 دهنده سیسرو مانند يمتعدد موارد در آن از توان یم آن، به بازمتن يافزارها نرم ریسا کردن

 يدارا که یپزشک و یصنعت يابزارها ها، انهیرا ابر ،يزیم يرو يوترهایکامپ ،يکار يها ستگاهیا ها،
   .کرد استفاده. . . و باشند یم ((Embedded يا درونه يها ستمیس

  ::باز بودن متن سیستم - 1

  . دینام کسیونی خانواده يها عامل ستمیس آزاد و بازمتن نمونه توان یم را نوکسیل ،یفن نظر از

 به بنا و کرده جادیا رییتغ آن يکدها در توانند یم همه و دارد قرار همگان اریاخت در آن منبع کد
  کنند استفاده ازشانین

  .دیکن پخش و کرده یکپ آنرا دیتوان ینم شما و نبوده گانیرا ندوزیو عامل ستمیس

 بر کار حال در جهان سرتاسر در مردم از يادیز تعداد. ستین یخاص کشور محصول واقعا نوکسیل
   .هستند آن توسعه و آن مختلف يها بخش يرو

 حدود به کنند یم کار نوکسیل عامل ستمیس مختلف يها بخش يرو که یسانینو برنامه تعداد
 نفر هزار ده از کمتر کروسافتیما سانینو برنامه کل تعداد که یحال در رسد یم نفر هزار 400
  است
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   يداریپا قدرت سرعت (2

 کسیونی خانواده يها عامل ستمیس یاصل خواص از یکی.. است کسیونی عامل ستمیس نواده نوکسیل
  .آنهاست يباال اریبس استقامت و يداریپا

 را آن تا نیستید مجبور ویندوز برعکس و شود نمی خراب راحتی به لینوکس عامل سیستم معموال
  .کنید نصب مجددا یکبار چندماه هر

  امنیت) 3

 تیرعا باعث نیهم و است شده یطراح کاربره چند و يا شبکه يها طیمح يبرا ابتدا از نوکسیل
 از زین حاضر درحال و نبوده نگونهیا ندوزیو که یدرحال است شده آن در ابتدا از یتیامن مسائل
  است یفراوان ضعف نقاط يدارا یتیامن نظر

  پرتابل) 4

 پرتابل و زنده سیستم یک صورت به بتوان آن از که دارد را امکان این حتی لینوکس عامل سیستم
 با را آن شما و شود اجرا CD دیسک یک روي از عامل سیستم کل که معنی این به. کرد استفاده
  .کنید منتقل خودتان همراه را تنظیماتتان و میزکار و کنید جابجا خودتان

   يا حرفه یعامل ستمیس (5

 تیریمد يبرا یفن ریغ کامال کاربر کی است ممکن یعنی. است يا حرفه عامل ستمیس کی نوکسیل
 انجام را کار نیا یراحت به نتواند و شود مشکل دچار يافزار سخت ماتیتنظ از یبرخ انجام و آن

  .دهد

 !  نویسان برنامه بهشت) 6

 روي نویسی برنامه ابزارهاي اکثر که ویندوز برخالف. اند نامیده نویسان برنامه بهشت را لینوکس
 نویسی برنامه ابزارهاي تمامی همراه به لینوکس نمایید خریداري حتی و نصب جداگانه باید را آن

 .شود می ارائه کنید فکر که زبانی هر با و نیازتان مورد

se
dig

hia
s2

20
@

ya
ho

o.c
om


