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حماضزة رقه ()8

تزامن العنليات Process Synchronization
تعسٜـ  ٢ٖ :آي ١ٝتطتددّ يًتأند َٔ إٔ تٓؿٝر ايعًُٝات املتعاٚ ١ْٚايت ٢تتػازى ؾ ٢املطاس ١ايتدصٜ )Logical Add Space( ١ٜٝٓتِ بصٛزَ ٠ستب١

(ٚ )orderبريو حتاؾغ عً ٢إْطذاّ ايبٝاْات أ ٚإضتكساز ايبٝاْات (. )Data Consistency

 مبعٓ ٢إٔ ايٛص ٍٛيًبٝاْات املػرتن Share data ١بني ايعًُٝات بصٛز Concurrency ٠قد ٜؤد ٣إىل ٚ data inconsistencyيًُشاؾع١عً ٢ايــ  data consistencyؾإْٓا ضتتاز إىل تصأَ ايعًُٝات . Process Synchronization

 َجاٍ يريو َ :ػهً ١املٓتر ٚاملطتًٗو  product & consumer problemسٝح إٔ ايعًُٝتإ ٜتػازنإ ايــ bounded memoryٚ bufferتعٗس املػهً ١إذا مت تٓؿٝر ايعًُٝتني بصٛز Concurrency ٠مبعٓ ٢إٔ ٜتِ اآلت: ٢

Counter ++

&  Counter --ؾْ ٢ؿــظ ايٛقت إذا ايكُٝـ ١ايتٜ ٢أخرٖا ايعداد ضته ٕٛغري صشٝشٚ ١ؾٖ ٢ر ٙاذتاي ١حيدخ َا

بايـــ . interleaving
* ايــــ ( : Race conditionساي ١ايتطابل)
( ٖٛ )1ايٛضع اير ٣تصٌ ؾ ٘ٝزتُٛع َٔ ١ايعًُٝات يًبٝاْات املػرتن ١بٗٓٝا ٚتك ّٛبايتعد ٌٜؾٗٝا بصٛزَ ٠تصآَ. Concurrency ١
( ٖٛ )2ساي ١ايتطابل بني ايعًُٝات يًشص ٍٛعًَٛ ٢زد َعني (تطابل نٌ ايعًُٝات) .
* ملٓع سدٚخ ساي ١ايتطابل ال بد َٔ سدٚخ تصأَ ايعًُٝات .
مبعَٓ ٢جالً  :ؾَ ٢ػهً ١املٓتر ٚاملطتًٗو تٓؿٝر ادتًُتني  Counter -- & Counter ++ :جيب إٔ ٜتِ بصٛزatomically ٠

* ايــــ  : Atomic operationتعٓ ٢إٔ ٜتِ تٓؿٝر ايعًُ ١ٝناَالً د ٕٚأَ ٣كاطع. ١

* نُجاٍ ملػهً ١ايــــ ْ Race conditionأخر بسْاَر ايطباع( ١عًُ ١ٝإداز ٠ايطابع ١يعدد َٔ املًؿات املساد طباعتٗا) .
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تٛضٝح :
* ايـــ ( ٖٛ )printer spoolerعباز ٠عٔ صـ تٛضع ؾ ٘ٝأمسا ٤املًؿات أ ٚايعًُٝات املساد طباعتٗا ٜٚك ّٛبدٚز ٙبٛضعٗا ؾ. slots ٢
* ايـــ ( ٖٛ )Printer daemonعباز ٠عٔ ٚ( Moduleسد ٠منط )١ٝتابع ١يٓعاّ ايتػػ ٌٝتك ّٛبكسا ٠٤ايـــ ٜٚ Next file table printك ّٛبطباعتٗا
ٚبايتاىل ٜػري ايــــ  Outإىل ايعًُ ١ٝايتاي ١ٝأ ٚاملًـ ايكادّ .
* يٓؿرتض إٔ يدٜٓا عًُٝتإ  A & Bاملطًٛب طباعتُٗا ٚاملًـ ٚ M ٖٛ Aاملًـ . S ٖٛ B
 ٜتِ تبد ٌٜاملُٗات ٚؾكاً يصَٔ ستدد ٚتك ّٛايطابع ١بطباع ١املًـ املٛدٛد ؾَ ٢كدَ ١ايصـ أ ٚايسأع  َٔ Frontخالٍ املؤغس  Frontبُٓٝا ٜتِ إضاؾ١ًَـ ددٜد يصـ ايطابع َٔ ١خالٍ املؤخس ٠أ ٚاير Rear ٌٜأ ٣املؤغس

. Rear

ال إذا أزادت املُٗ )A( ١إزضاٍ املًـ  Mيًطباع ١ؾإْٗا تك ّٛبكسا ٠٤املؤغس ٚ Rearايرٜ ٣طاَ ٣ٚجالً (ٚ )10تك ّٛبتدص ٜ٘ٓؾَ ٢تػري ستً ٢خاص بٗا
 َج ًَجالً ( )Xأ ٣إٔ ٚ X= 10ؾٖ ٢ر ٙايًشع ١إذا تٛقؿت ٖر ٙايعًُٚ ١ٝإْتكٌ ايــ  cpuإىل ايعًُ ١ٝايتاي )B( ١ٝؾإٕ (  ) Bتك ّٛبكسا ٠٤املؤغس

Rear

ٚ )10( ٖٛٚتك ّٛبتدص ٜ٘ٓؾَ ٢تػري ستً ٢خاص َجالً ( )Yأ ٣إٔ ٜٚ Y= 10تِ إزضاٍ املًـ إىل ايصـ .
ٜ -طتكبٌ بسْاَر ايطباع ١املًـ (َٚ )Yع٘ املتػري ارتاص مبٛقع٘ (ٚ )10تصٜد ق )Y( ١ُٝمبعدٍ ٚاسد أ ٣تصبح ٚ Y= 10ق ١ُٝاملؤغس

11 = Rear

 بعد ؾرت ٠تعٛد املُٗ )A( ١إىل إضتٓ٦اف ايعٌُ ٚتٛاصٌ َٔ ايٓكط ١ايت ٢تٛقؿت ؾٗٝا ٚتك ّٛبإزضاٍ املًـ َٚع٘ ق ١ُٝاملتػري (ٚ )Xايت ٢تطاٜٚ )10( ٣ٚكّٛبسْاَر ايطباع ١بٛضع املًـ ؾ ٢املٛقع (ٜٚ )10ك ّٛبصٜاد ٠املتػري ( )Xبٛاسد أٜ ٣صبح ايـــ ٖٓٚ 11= Rearا صتد إٔ ًَـ (  )S ( ٖٛٚ )Bئ تتِ
طباعت٘ أبداً ٚذيو ذتدٚخ َا ٜطُ ٢بـــ  overwritingي٘ ٚئ ٜالسغ بسْاَر ايطباع ١ذيو .
( : ) Critical Section
تعٓ ٢تٛؾري بٝاْات َػرتن ١يعًُ ١ٝد ٕٚايعًُٝات األخس ٣ؾْ ٢ؿظ ايًشع ١بطبب ساي ١ايتطابل .
تٛضٝح  :إذا ناْت ٖٓايو عًُٜ ١ٝتِ تٓؿٝرٖا ٚحتتاز إىل ( Share dateبٝاْات َػرتن)١ؾٗ ٢تك ّٛبكسا٤تٗا َٔ ايـ Certain memory location
ٚإذا مل تتٛؾسايبٝاْات املػرتن ١يعًُ ١ٝأخس( ٣مل تطًبٗا) ٜتِ تٛؾريٖا هلر ٙايعًُ ١ٝعً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ايعًُ ١ٝاألخس ٣ايت ٢قد حتتاز هلر ٙايبٝاْات ٚؾٖ ٢رٙ
اذتاي ١ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايـــ َٛ processدٛد ٠ؾ ٢املٓطك ١اذتسد ) Critical Section ( ١أ ٚايــ ( )Critical regionأَٓ ٚطك ١ايتدص ٜٔاملػرتى .
هحاضزات فى
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صفحة رقم

 Each process has a code segment , called critical section in which share data is accessed and changed
 The remainder of the process code is called the remainder section .

* عٓد دخ ٍٛايعًُ ١ٝيًُٓطك ١اذتسد ) Critical Section ( ١جيب إٔ ال تدخٌ أ ٣عًُ ١ٝأخس ٣يٓؿظ املٓطك. ١
ع /نٝـ مت سٌ َػهً ١ساي ١ايتطابل ؟ بتكٓ ١ٝاملٓع ايتبادىل . Mutual Exclusion

Mutual Exclusion
ٖٜ ٛعٓ ٢إٔ ايعًُ ١ٝإذا دخًت املٓطك ١اذتسد ١أٚناْت ؾ ٢ساي ١تٓؿٝر ؾعٓد٥ر ال ٜطُح أل ٣عًُ ١ٝأخس ٣بايتٓؿٝر ؾْ ٢ؿظ املٓطك. ١
أ: ٚ

تعسٜـ آخس  ٖٛ :تكٓ ١ٝملٓع ساي ١ايتطابل .

َٖٓ ٛع سدٚخ أَ ٣كاطعْ َٔ ١عاّ ايتػػ ٌٝيعًُ ١ٝدخًت املٓطك ١اذتسد. ١

( )1تعط ٌٝاملكاطعات  : Disabling Interruptsمبعٓ ٢عٓدَا تدخٌ ايعًُ ١ٝاملٓطك ١اذتسد ١تعط ٢ايصالس ١ٝيًعًُ ١ٝيتعط ٌٝاملكاطعات َجالً صالس١ٝ
إٜكاف ايــ ٚ timerبعد اإلْتٗاٚ َٔ ٤ظٝؿتٗا تك ّٛبعٌُ  Enablingيًــ . timer
( )2اإلْتعاز املػػٚ : Mutual Exclusion With Busy Waiting ٍٛبٗا َا ٜطُ٢

َ ٢ٖٚ Lock - Variableتػري ٜأخر إسد٣

قُٝتني ُٖا ( ٚ )1 & 0أ ٣عًُ ١ٝحتتاز يًدخ ٍٛؾ ٢املٓطك ١اذتسد ١ارتاص ١بٗا تك ّٛبايتأند (  َٔ ) checkايــــ  Lock -Variableؾإذا
ناْت ايك )0( ١ُٝتعٓ ٢عدّ ٚدٛد عًُ ١ٝأخس ٣ؾٖ ٢ر ٙاملٓطك ١مبعٓ ٢عدّ ٚدٛد عًُ ١ٝأخس ٣متًو ايبٝاْات املػرتنٚ ١ؾٖ ٢ر ٙايًشع ١تدخٌ إىل

املٓطك ١اذتسدٚ ١تك ّٛبتػٝري ايك ١ُٝإىل ( ٚ )1بعد اإلْتٗاَُٗ َٔ ٤تٗا تك ّٛبتػٝري ايك ١ُٝإىل (ٚ . )0إذاناْت ايكَٓ )1( ١ُٝر ايبدا ١ٜؾإْٗا تٓتعس يريو

ْطًل عًَ ٘ٝطُ ٢املػػ ٍٛباإلْتعاز . Busy Waiting

Deadlock
عباز ٠عٔ زتُٛع َٔ ١ايعًُٝات نٌ عًُ ١ٝمتتًو َصدز َعني (ٚ )sourceؾْ ٢ؿظ ايٛقت حتتاز ملصدز آخس ممًٛى يعًُ ١ٝأخس( ٣ته ٕٛؾ ٢ساي ١إْتعاز)
( )1املٓع ايتبادىل  : Mutual Exclusionمبعٓ ٢إٔ تطتددّ املٛزد ؾ ٢ايٛقت اذتاىل عًُٚ ١ٝاسد ٠ؾكط (نٌ َٛزد ٜستبط سصسٜاً بعًُٚ ١ٝاسد. )٠
( )2االضتدداّ  ٚاالْتعاز  : Hold and Waitمبعٓٚ ٢دٛد عًُ ١ٝمتتًو َٛزد َعني ٚيهٓٗا حتتاز ملٛزد آخس متتًه٘ عًُ ١ٝأخس ٣ست ٢تٓذص عًُٗا .
( )3عدّ اإلٜكاف (: no preemptionعدّ املكاطع : )١مبعٓ ٢إٔ ال ٜتِ إْتصاع املٛزد َٓٗا بصٛز ٠إدبازٚ ١ٜتسنٗا تك ّٛبتشسٜس املٛزد بعد إنتُاٍ ايتٓؿٝر
( )4اإلْتعاز ايدا٥س : Circular wait ٣مبعٓ ٢إٔ تهٖٓ ٕٛايو ضًطً ١دا٥س َٔ ١ٜايعًُٝات نٌ عًُ ١ٝحتتاز ملٛزد متتًه٘ ايعًُ ١ٝايت ٢تًٗٝا ؾ ٢ايطًطً. ١
ٚؾٖ ٢ر ٙاذتاي ١تكتٌ مجٝع ايعًُٝات  .ايػهٌ ايتاىل ٜٛضح اإلْتعاز ايدا٥س. ٣

( إجتا ٙايطِٗ حيدد املسضٌ يًطًب ٚاملطتكبٌ ي٘)
B

P1

P2

A

ايعًُ )p2( ١ٝطًبت املٛزد (ٚ )Bيهٓٗا مل متتًه٘ بعد .

هحاضزات فى

ايعًُ )p1( ١ٝطًبت املٛزد (ٚ )Aساشت عً. ٘ٝ
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صفحة رقم

( )1جتاٌٖ اإلضتعصاٜ : Ignore Deadlock ٤عٓ ٢جتاًٖ٘ متاَاً نُا حيدخ ؾْ ٢عاّ ْٜٛهظ ٜٚطتددّ خٛازشَ ١ٝايٓعاَOstrich Algorithm ١

( )2ايهػـ ٚعدّ ايطُاح  : Detection & Recoveryمبعٓ ٢إٔ ْطُح ي٘ ٚمنٓع سدٚث٘ َطتكبالً بايكتٌ ( )killingأ ٣قتٌ ايعًُ ١ٝاملطبب ١ي٘
َ ٖٛٚهًـ أ ٚقتٌ عًُٚ ١ٝاسد ٠يهطس ايــ ْٚ cycleطتددّ ٖٓا خٛازشَ ١ٝتطُ. graph ٢

ال إذا نإ يدٜٓا عًُٝتإ تطببتا ؾ ٢املػهًٚ ١يتتِ املعادتْ ١ك ّٛبكتًُٗا .
تٛضٝح َ :ج ً

( )3جتٓب اإلضتعصآَ : Deadlock Avoidance ٤ع ايٓعاّ َٔ ايدخ ٍٛؾٜٚ ٘ٝتِ ذيو بػسٚط اإلضتعصاٚ ٤تطتددّ ٖٓا خٛازشَ١ٝ
تطُ ٢ٖٚ( . Banker's Algorithm ٢خٛازشَ ١ٝمتٓع سدٚخ أ ٣غسط َٔ غسٚط٘ ) .

حماضزة رقه ()9
إدارة الذاكزة Memory Management :
إسدٚ ٣ظا٥ـ ْعِ ايتػػ ٌٝإدازَٛ ٠ازد اذتاضٛب  َٔٚأُٖٗا ايرانس ٠ايسٝ٥ط ١ٝألْٗا املهإ ايٛسٝد اير َ٘ٓ ٟتطتدع ٢ايـــ CPUإٜعاشات ايرباَر

ٚايبٝاْات املساد تٓؿٝرٖا ٚادتصْ َٔ ٤عاّ ايتػػ ٌٝايرٜ ٟك ّٛبإداز ٠ايرانسَ ٖٛ ٠دٜس ايرانسَٗ َٔٚ Memory Manger ٠اَ٘:
(َ )1ساقب ١ساي ١مجٝع َٛاقع ايرانس َٔ ٠سٝح :
 املٛاقع ايؿازغٚ ١ذيو يتطهني ايعًُٝات املساد تٓؿٝرٖا .

 املٛاقع املُتً َٔ ١٦ادٌ تؿسٜؼ املٛاقع بعد إْتٗا ٤ايعًُٝات َٔ ايتٓؿٝر .
( )2ختص ٜٔايطسٜك ١اييت َٔ خالهلا ٜتِ تٛشٜع املٛاقع ايؿازغ ١يًعًُٝات املساد تٓؿٝرٖا َع حتدٜد األٚيٜٛات يف ايتطهني ,
(ْ )3كٌ ايعًُٝات اييت ٜتِ تٓؿٝرٖا َٔ ايرانس ٠ايسٝ٥ط ١ٝإىل ايرانس ٠ايجاْ ١ٜٛأ ٚايعهظ .

ًَشٛظ : ١ؾ ٢ساي ١ايتٓؿٝر َٔ ايــ HDإىل ايـــٚ Mainؾ ٢ساي ١اإلْتٗا َٔ )terminate( ٤ايـــ Mainإىل ايــ. HD

* (إداز ٠ايرانس : ٠املٛاقع ايؿازغ ٌٖ ١ختصص يعًُٚ ١ٝاسد ٠أّ تٛشع عً ٢عد ٠عًُٝات  ٚإذا نإ ارتٝاز ايجاْ ٞؾٌٗ تكطِ املٛاقع بايتطا ٟٚأّ سطب ساد١
ايعًُ ١ٝ؟؟)
** ذمسُ نظُ اٌرشغيً إىل نىعني مها :
( )1أساد ١ٜايرباَر Mono Programming
(َ )2تعدد ٠ايرباَر Multi Programming

أساد ١ٜمبعٓ ٢عًُٚ ١ٝاسد ٠يف ْؿظ ايٛقت (ايٛقت ايٛاسد) إداز ٠ايرانسٖٓ ٠ا بطٝطٚ ١ذيو ألٕ األضًٛب املتبع ٖ ٛختصٝص مجٝع املٛازد يعًُٚ ١ٝاسدٚ ٠باقٞ
ايعًُٝات ته ٕٛيف ساي ١مخٛد ست ٢تٓتٗ ٞايعًُ ١ٝاألٚىل .
 Processايعًُ١ٝ
سٝص غري َطتددّ
Operating system
** عيىب نظُ اٌرشغيً األحاديح :
( )1عدّ اإلضتػالٍ ادتٝد يًرانس ( ٠داُ٥اً تٛدد َطاسات غري َػػٛي) ١
( )2عدّ اإلضتػالٍ ادتٝد يًـــ ٚ CPUألْٗا تتٛقـ عٔ ايعٌُ ٚتساقب ايـــ. I /O Devices
( )3طَ ٍٛد ٠إْتعاز ايعًُٝات األخس. ٣
** ذمسُ اٌذاوزج إىل نىعني مها :
( )1ايرانس ٠املتطاٜسَ Volatile Memory ٠جاٍ هلا . Main Memory
( ) 2ايرانس ٠غري املتطاٜسَ Non Volatile Memory ٠جاٍ هلا . Hard Disk
ٚتكطِ غري املتطاٜس ٠إىل :
 َ On lineجٌ ايــ hard diskَ Off line -جٌ األقساص املػٓاطٝطٚ Magnetic tape ١ٝايػسا٥ط املػٓاطٝط. magnetic disk ١ٝ
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**

إدارج اٌذاوزج تاٌنسثح ٌٍرباِح املرعذدج وفك ِنهديرني

مها :

األوي  :اٌرمسيُ اٌثاتد Memory Management with fixed partition
ٖ ٛتكط ِٝايرانس ٠إىل قطاعات ثابت ١عً ٢إٔ خيصص يهٌ عًُ ١ٝايكطاع املٓاضب هلا ٚيهٔ قد حتدخ بعض املػانٌ ٖ: ٢
( )1ميهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َطاسات أ ٚقطاعات غري َػػٛيٚ ١ذيو يعدّ ٚدٛد عًُ ١ٝبٓؿظ اذتذِ بايسغِ َٔ ٚدٛد عًُٝات يف ايـــWaiting Queue

( )2ميهٔ إٔ ٜتِ تطهني عًُ ١ٝيف قطاع أنرب َٔ سذُٗا ٚذيو يعدّ ٚدٛد اذتذِ املٓاضب هلا ٚهلرا ٜؤدٚ ٟدٛد َطاسات غري َػػٛي ١داخٌ ايكطاع ٖٚرا
َا ٜعسف بـــ ( Internal Fragmentationايتذص ١٥ايداخًٚ )١ٝذتٌ ٖر ٙاملػهً ١تٛضع مجٝع ايعًُٝات يف صـ ٚاسد ٜٚعاٌَ ايصـ نـــFIFO

ٜٚك ّٛايــَ( Memory Mangerدٜس ايرانس )٠بايتأند َٔ مجٝع ايكطاعات غري املػػٛي ١ثِ خيتاز أْطب قطاع هلر ٙايعًُ َٔ ١ٝسٝح اذتذِ ٚعٓد
ٚدٛد عًُ ١ٝصػري ٠ال ٜٛدد قطاع َٓاضـــــب هلا ؾإْ٘ ٜتدطاٖا إىل عًُ ١ٝأخس ٣ثِ ٜعٛد هلا َس ٠أخسٖٚ ٣ر ٙاملػهً ١قد ختًل  Starvationيًعًُ١ٝ
ٚذتٌ ٖرا :
(أ) جيب إٔ ٜٛضع عدد َعني َٔ ايتذاٚشات ( )skipsيتدط ٢عًُ ١ٝإىل عًُ ١ٝأخس ٣أ ٟال ٜتِ جتاٚش عًُ ١ٝأنجس َٔ (َ )8سات َجالً .
(ب) ٜهٖٓ ٕٛاى  Partitionصػري ٠شتصص ١ؾكط يًعًُٝات ايصػري. ٠

* ٖٓايو َا ٜطُ ٢بايتذص ١٥ارتازدٚ External Fragment ١ٝته ٕٛبني  Partition & Partitionآخس  ...أَ ٟطاسات ال ميهٔ اضتػالهلا

ع /إذا نإ يدٜٓا عًُ ١ٝسذُٗا 50ى ب ٌٖ ميهٔ إٔ ٜتػري سذُٗا ؾ ٢أ ٣ذتع ١؟ ْعِ إذا ناْت َػازن ١يًبٝاْات ٚإذا قاَت بتٛيٝد عًُٝات أخس٣

تٛضٝح َٔ :املعً ّٛإٔ ايعًُ ١ٝميهٔ إ تٓتر عًُ ١ٝأخس ٚ ٣أٜطاً ميهٔ إٔ حتتاز يبٝاْات أثٓا ٤ايتٓؿٝر  ٚبايتاي ٞسذُٗا غري ثابت ؾُاذا حيدخ إذا شاد سذِ

ايعًُ ١ٝعٔ سذِ ايكطاع اير ٟتٛدد ب٘ ؟؟؟
* هنان خياراخ :
( )1عٓد تطهني ايعًُ ١ٝجيب َساعا ٠إٔ سذِ ايعًُ ١ٝغري ثابت مبعٓ ٢تطهٗٓٝا يف قطاع أنرب بكً َٔ ٌٝسذُٗا  .ألْٗا قد تصداد َطتكبالً .
( )2ايبشح عٔ قطاع آخس َٓاضب هلا  ٚإذا مل تٛدد ٜتِ ْكٌ ايعًُ Main Memory َٔ ١ٝإىل ايرانس ٠ايجاْٚ ١ٜٛإذا مل ٜٛدد هلا َهإ يف ايــــH.D
تًذأ بعد ذيو إىل ايــــ  O. Sإىل َا ٜطُ ٢بــ Process Killingيتؿاد ٟسدٚخ  Dead Lockيًٓعاّ نهٌ .
* هنان عذج إسرتاذيدياخ يسرخذِها اٌـٌ Memory Mangerرحذيذ اٌمطاع املعني
ٌرسىني اٌعٍّيح .
(( First Fit )1املهإ األ ) ٍٚأ ٚاملال ١ُ٥األٚىل  :أ ٟختص ٜٔايعًُ ١ٝيف أ ٍٚقطاع غري َػػٜ ٍٛطع ايعًُ ١ٝبػض ايٓعس عٔ سذِ ايكطاع .
(( Second OR next Fit )2املهإ ايتاي )ٞأ ٚاملال ١ُ٥ايجاْ : ١ٝأ ٣ايتدص ٜٔؾ ٢املٛقع اير ٢ًٜ ٣آخس عًُ ١ٝختص ٜٔبػض ايٓعس عٔ اذتذِ .
(( Best Fit )3املهإ األؾطٌ) أ ٚاملال ١ُ٥األؾطٌ  :أ ٣ايتدص ٜٔؾ ٢أْطب قطاع غري َػػ ٍٛيف ايرانس َٔ ٠سٝح اذتذِ .
(( Worst Fit )4املهإ األنرب ) أ ٚاملال ١ُ٥األضٛأ  :أ ٟختص ٜٔايعًُ ١ٝيف أضٛأ َهإ هلا َٔ سٝح اذتذِ ( .ؾ ٢املهإ األنرب د ٕٚايٓعس ذتذِ املًـ)
(( Quick Fit )5املهإ األضسع) أ ٚاملال ١ُ٥األضسع ْ ٖٞ :ؿظ اإلضرتاتٝذ ١ٝايجايجٚ ١ايؿسم ٖٓا إٔ َدٜس ايرانسٜ ٠ك ّٛبعٌُ دد ٍٚؾ ٘ٝمجٝع عٓأٜٚ

ايكطاعات غري املػػٛيٚ ١بريو ته ٕٛعًُ ١ٝايبشح أضٌٗ بهجري ٚ.بايتاىل ٜتِ ايٓعس ذتذِ املًـ أضاضاً .
اٌثاىن  :اٌرمسيُ اٌذيناِيىى Memory Management with Variable Partition
يف ٖر ٙايطسٜك ١تكطِ ايرانس ٠إىل قطاعات سطب سٛد ١ايعًُٝات أ ٟسطب سذُٗا  ٚتعط ٞنٌ عًُ ١ٝسذِ أنرب بكً َٔ ٌٝاذتذِ املطًٛب جتٓباً يُٓٛ

ايعًُٚ ، ١ٝيف ٖر ٙايطسٜك ١تٛدد َػهًٚ External Fragment ١يهٔ ٖر ٙايؿساغات تهَٛ ٕٛدٛد ٠يؿرت ٠بطٝطٚ ١ذيو ألْ٘ عٓد إْتٗا ٤ايعًَُٔ ١ٝ
ايتٓؿٝر ٜكَ ّٛدٜس ايرانس ٠بدَر ٖرا ايؿساؽ َع ادتص ٤اير ٟناْت تػػً٘ ايعًُ. ١ٝ
ٜكْ ّٛعاّ ايتػػ ٍٞبتذُٝع املطاسات ايؿازغَ ١ع بعطٗا ايبعض ست ٢ال حيدخ ٚ External Fragmentذيو ظعٌ مجٝع ايــ Processيف اضؿٌ
ايرانس ٚ ٠املطاسات ايؿازغ ١يف األعً ٚ ٢تطُٖ ٢ر ٙايعًُ ١ٝبــــ. Memory Compact
ع /نٝـ ٜطتطٝع ْعاّ ايتػػَ ٌٝعسؾ ١األدصا ٤ايؿازغٚ ١املػػٛي ١؟؟؟
مبا ٜطُ ٢عاي ١املساقب ١ايداٚ Keeping Track ١ُ٥تهٖ ٕٛر ٙاملساقب ١يًكطاعات املػػٛيٚ ١ايؿازغ. ١
عَ /ا ذا حيدخ إذا ناْت ايتكطُٝات :
 /1أنرب َٔ ايعًُٝات (َجالً ايعًُٝاتٚ 50ايتكطُٝات  ) 489؟

 /2أصػس َٔ ايعًُٝات (َجالً ايعًُٝاتٚ 489ايتكطُٝات  ) 50؟

* ؾ ٢اذتاي ١األٚىل ٜك ّٛايٓعاّ بتذاٌٖ ايعًُٝات ايصػري( ٠ختط )٢يعدد َعني َٔ املسات ٜٚك ّٛبتدص ٜٔايعًُٝات ايهبري ٠أٚالً ٚ .قد حتدخ ايـــ Starvation
* ؾ ٢اذتاي ١ايجاْٜ ١ٝك ّٛايٓعاّ بتٛؾري ايتكط ِٝيًعًُ ١ٝاألصػس ٚبعد اإلْتٗاٜ ٤ك ّٛبتشسٜس ايرانس ٠يًعًُ ١ٝايتايٖٚ ١ٝهرا ٚؾ ٢ايٓٗاٜ ١ٜك ّٛبتدص ٜٔايعًُ ١ٝاألنرب
ايت ٢سذُٗا 489بايتدص ٜٔناًَ. ١
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ذرُ املزالثح تطزيمرني مها :
* حاٌح املزالثح اٌذائّح : Keeping Track :
)اخلارطح اٌنمطيح( (1) Memory Management with Bit map :
يف ٖر ٙايطسٜكٜ ١تِ تكط ِٝايرانس ٠إىل قطع صػري ٠تطُ ٢نٌ قطع Allocation bit ١عٝح تهٖٓ ٕٛايو خازط ١متجٌ ٖر ٙايكطع ايصػري. ٠
 ٜك ّٛايــ S.Oبٛضع ايسَص (َ )1كابٌ نٌ  Bitب٘ ٚ Processايسَص (َ )0كابٌ نٌ  Bitخاي. ١ٝ ٚعًٜٓ ٘ٝعس َدٜس ايرانس ٠إىل ايـــ  Bit Mapيتشدٜد املطاسات ايؿازغ. ١إذا إْتٗت ايــ َٔ Processايتٓؿٝر ؾإْ٘ ٜك ّٛبتشَٛ ٌٜٛقعٗا يفايـــ )1( َٔ Mapإىل( ٚ ،، )0غايباً َا ته ٕٛاألدصا ٤بني . 1.0 kb & 0.5 kb
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)اٌمىائُ املرصٍح( (2) Memory Management with Linked List :
يف ٖر ٙايطسٜكٜ ١تِ متج ٌٝنٌ ايكطاعات إذا ناْت َػػٛي ١أ ٚؾازغ ١بٛاضط ١ايكٛا ِ٥املتصًٜ ،،، ١تِ تكط ِٝايــ  Listإىل أزبع ١أدصا ٤ناآلت: ٢
pointer
َٔ ايٝطاز:

size

(process )p /h

address

 األٜ ٍٚػري إىل ٚدٛد عًُ ١ٝأ ٚعدَ٘ سٝح تعط )p( ٢يًدالي ١عًٚ Process ٢تعط )h( ٢يًدالي ١عً ٢عدّ ٚدٛدٖا (دسف) hole
 ايجاْٜ ٞػري إىل ايعٓٛإ مبعٓ ٢بداٖ ١ٜرا ادتاْب َٔ ايـــ . Memory
 ايجايح ٜػري إىل اذتذِ .
 ايسابع عباز ٠عٔ َؤغس ٜػري إىل ايـــ Listاير. ًٜ٘ٝ ٟ
َجاٍ  :إذا نإ يدٜٓا ايتكط ِٝايتاىل بايرانس ٠نٝـ ْعرب عٔ ٖر ٙايتكطُٝات بايكا ١ُ٥املتصً ١؟
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اذتٌ :
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(3) Memory Management with Buddy system :

ٜتِ تكط ِٝسذِ ايرانس ٠ؾ ٢نٌ َس ٠إىل قطُني َجالً ( )1000تصبح (ٖٚ )500,500هرا ٖٚر ٙايــــ  Buddyجيب إٔ تهَ َٔ ٕٛطاعؿات ايعدد
إثٓني (ٜٚ . )2 , 4 , 16تِ ذيو ؾ ٢نٌ َس ٠ستْ ٢صٌ إىل أقٌ سذِ ميهٓٓا َٔ ختص ٜٔايعًُ١ٝ
1024
512

512
128
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حماضزة رقه ( )10احملاضزة األخرية

إدارة أجهزة ا إلدخال و اإلخزاج Devices Management :

I/O

تعسٜـ  :أدٗص ٠اإلدخاٍ ٚاإلخساز ٖ ٢املهْٛات املاد ١ٜيًشاضٛب ,
تٓكطِ أدٗص ٠اإلدخاٍ  ٚاإلخساز إىل ؾ٦تني :
( ) 1ؾَ ١٦عٓBlock Devices ١ْٛ

( )2ؾ ١٦غري َعٓCharacter Devices ١ْٛ
* ايؿ ١٦األٚىل ٖ ٞعباز ٠عٔ أدٗص ٠ميهٔ ختص ٜٔايبٝاْات بٗا يف نتً ١ثابت ١اذتذِ ٚنٌ نتً ١هلا عٓٛإ خاص  ،باإلضاؾ ١إىل إَهاْ ١ٝإدسا ٤عًُٝات ايكسا٠٤
ٚايهتاب ٚ ١ايبشح  ٚاإلْتكاٍ (نُجاٍ ايكسص ايصًب ) .
* ايؿ ١٦ايجاْ ١ٝتسضٌ  ٚتطتكبٌ ضًطً َٔ ١اإلغازات ال ميهٓٗا ختص ٜٔايبٝاْات بٗا باإلضاؾ ١إىل عدّ إَهاْ ١ٝإدسا ٤أ َٔ ٟعًُٝات ايكسا ٚ ٠٤ايهتاب ٚ ١ايبشح
أ ٚاإلْتكاٍ نُجاٍ (ايطابع)١

أ ٟدٗاش إدخاٍ أ ٚإخساز ٜته َٔ ٕٛدص٥ني :
( )1امله ٕٛاملاد( ٟاملٝهاْٝهMechanical Component )٢
( )2امله ٕٛاملٓطك( ٞايربزتElectronic Component )٢
َٖ ٞا ٜطُ ٢بادتص ٤اإلنرت ْٞٚأ ٚاملتشهُات  ٖٛٚ Devices Controllerادتص ٤ايرٜٛ ٟؾس ايتؿاعٌ املٓطكَ ٞع اذتاضب عٝح ٜتًك ٢األٚاَس َٔ

ايـــ CPUثِ بعد ذيو ٜك ّٛبرتتٝبٗا ٚتٓؿٝرٖا .

? Why Electronic Component
ألٕ ايـــ O / Sال ٜتعاٌَ إطالقًا َٔ ادتص ٤ايـــ َ Mechanicalباغس ٠مبعٓ ٢إْ٘ ٜتعاٌَ َع ٖرا ادتص َٔ ٤خالٍ ايـــــ ٖٛٚ Controllerايرٜ ٟكّٛ
باإلتصاٍ َع ادتص ٤املاد. ٟ

* َجاٍ عًُ ١ٝايكسا َٔ ٠٤ايـــ  Block Devicesنايـــ َ Diskجــــالً سٝح إٔ ايـــ ٜ O / Sعط ٞأَس يًـــ  Controllerيكساَ Block ٠٤عني
ٚايـــــٜ Controllerعط ٞايكسا ٠٤نــــ ٜ ٚ Bit charactersك ّٛبتدصٜٗٓا يف َٛ Bufferدٛد ؾ ٘ٝستٜ ٢هتٌُ ايـــٚ Blockبعد ذيو ٜكّٛ

بعٌُ ٜٛ Interruptضح ؾ ٘ٝبإٔ ايــ Blockداٖص يًكساٚ ٠٤قبٌ ذيو ٜتاند َٔ إٔ ايـــ Blockأصبح خايًٝا عٔ طسٜل  َٔٚ Checksumثِ ٜتِ ْكً٘
يًـــٜٚ Memoryك ّٛبٗرا ايٓكٌ يًــــ َٔ CPUخالٍ أَس َٔ ايـــ ٖٚ O / Sرا ٜكٛد إىل Low Lower task of CPUأOverhead task ٚ

( ٚقت نبري ٜٗدز يف ْكٌ ايـــٚ Blockيريو دا٤ت تكٓ ١ٝأخس ٣تعسف بــ ( Direct Memory Access )DMAست ٢ال حيدخ Overhead
ٚ taskيف ٖر ٙايتكٜٓ ١ٝعط ٢ايـــ  Controllerايصالس ١ٝبٓكٌ ايـــ Blockناَالً .
 أهذاف تزجمياخ أخهشج اإلدخاي و اإلخزاج :
( )1اإلضتكالي ١ٝعٔ األدٗصDevice Independence ٠
ْعين بريو إَهاْ ١ٝنتاب ١بسْاَر ٜطتطٝع ايٛص ٍٛإىل إٔ دٗاش إدخاٍ غ ٛإخساز د ٕٚحتدٜد ْٛع ادتٗاش بػهٌ َطبل .
ال إذا نإ يدٜٓا بسْاَر َهتٛب يكساًَ ٠٤ـ جيب إٔ ٜتُهٔ ايربْاَر َٔ قسا ٠٤املًـ َٔ أ ٟدٗاش ختص ٜٔمبعٓ ٢ميهٔ إٔ بكسأ املًـ َٔ ايكسص
َ ج ً
ايصًب ا ٚايكسص املربَر ا ٚايكسص املسٕ أ ٚغريٖا َٔ ٚضا٥ط ايتدص ٜٔد ٕٚايتعد ٌٜيف اابسْاَر .
(َ )2عادت ١ارتطاError Handling ٤
مبعَٓ ٢عادت ١ارتطأ قسٜبًا َٔ ادتص ٤املاد ٟألدٗص ٠اإلدخاٍ  ٚاإلخساز إذ عً ٢ايــ  Devices Controllerإنتػاف األخطا ٚ ٤ستاٚي ١إصالسٗا بكدز
اإلَهإ ٚإذا مل تطتطٝع ؾإْٗا تك ّٛمبٓادا ٠ايـــ  O / Sملعادت ١ايٛضع ٜٚتِ ذيو بعسض املػهً ١عً ٢ايطبك ١ايعً َٔ ٢املتشهُات ؾإٕ مل تطتطٝع ايطبك ١ايعًٝا
َعادت ١ارتطاٜ ٤ك ّٛايـــ O / Sبعسضٗا عً ٢ايطبك ١ايعًٖ ٚ ٢هرا إىل إٔ تصٌ يًُطتددّ يف غهٌ زضا ٌ٥ارتطأ .
( )3ايتصأَ : Synchronization
ٖ َٔ ٛاملٛاضٝع املُٗ ١يف تصُ ِٝبسزتٝات أدٗص ٠اإلدخاٍ  ٚاإلخساز ألٕ َععِ ايـــ  I / Oغريَتصأَ َجالً إذا نإ املعاجل ٜك ّٛبتٓؿٝر عًُٖ ٚ ١ٝرٙ
ايعًُ ١ٝإستادت إىل  I / Oؾعٓد٥ر ٜك ّٛاملعاجل بتٓؿٝر عًُ ١ٝآخس ٣ستٜ ٢صٌ  I / Oيًعًُ ١ٝايطابكٜ ٚ ١تِ غسداع املعاجل هلا بصٛز ٠تًكا ١ٝ٥سٝح جيب
عًْ ٢عاّ ايتػػ ٌٝدعٌ ايعًُٝات اييت ته ٕٛيف ايٛاقع َكاد ٠باملكاطعات (غري َتصآَ )١تبد ٚ ٚناْٗا َتصآَ ١يًُطتددّ .
(: Sharable / Dedicated Devices )4
أٜطًا َٔ املؿاٖ ِٝاهلاَ ١يف تصُ ِٝبسزتٝات ادٗص ٠اإلدخاٍ ٚاإلخساز ٖ ٞإَهاْ ١ٝايتعاٌَ َع األدٗص ٠اييت ميهٔ املػازن ١ؾٗٝا َجٌ األقساص سٝح ميهٔ

إضتدداَٗا َٔ قبٌ عدَ ٠طتددَني يف ْؿظ ايٛقت ٖٓٚايو أدٗصَ ٠جٌ ضٛاقات األغسط ١جيب إٔ ختصص ملطتددّ ٚاسد ستٜٓ ٢تٗ َٔ ٢إضتدداَٗا ٚعٓدٖا

ٜطتطٝع َطتددّ أخس إضتدداَٗا .
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ِسرىياخ تزجمياخ أخهشج اإلدخاي و اإلخزاج:

طبك ١بساَر املطتددّ
User level I / O Software
طبك ١بسْاَر اإلدخاٍ ٚاإلخساز غري َعتُد ٠عً ٢خٛاص ايٛسد٠
Device Independent Operating System Software
طبك ١بسْاَر إداز ٠ايٛسد٠
Device Driver
طبك ١بسْاَر خدَ ١املكاطع١
Interrupt Handlers
امله ٕٛاملاد٣
Hardware
( )1طبك ١بسْاَر محا ١ٜاملكاطع: Interrupt Handlers ١

جيب داُ٥اً إخؿا ٤املكاطعات بعٝدًا عٔ املطتددّ  ٚايطسٜك ١ايؿطٌ إلخؿاٗ٥ا ٖ ٞدعٌ بسْاَر ايتػػ ٌٝايرٜ ٟبدأ عًُ ١ٝاإلدخاٍ  ٚاإلخساز ٜتٛقـ زٜجُا تٓتٗٞ

عًُ ١ٝايدخٌ أ ٚارتسز ٚ ،قد تهٖ ٕٛر ٙايعًُ ١ٝألٚ ٟسد َٔ ٠ايٛسدات  ٚبايتاي ٞتهٖٓ ٕٛاى أْٛاع َتعدد ٠يًكطع ٚنٌ قطع ي٘ بسْاَر خدَ ١ستدد َٛدٛد
ضُٔ خدَات ْعاّ ايتػػ ٌٝأ ٚايٓعاّ األضاض ٞيإلدخاٍ  ٚاإلخساز (ٜ ٚ )BIOSتِ ايسدٛع هلرا ايربْاَر بعد حتسٜس ْٛع ١ٝايكطع َٛٚضٛع ايربْاَر ايرٟ

ٜك ّٛبٗر ٙارتدَ. ١

( )2طبك ١بسْاَر إداز ٠ايٛسد: Device Driver ٠
ايٛظٝؿ ١األضاض ١ٝهلرا ايربْاَر ٖ ٞإضتكباٍ ايطًبات َٔ ايرباَر يف ايطبك ١ايربزت ١ٝايعًٝا ثِ بعد ذيو تٓؿٝر ٖر ٙايطًبات بايتٓطٝل َع ٚسد ٠ايتشهِ .

( )3طبك ١بسْاَر اإلدخاٍ  ٚاإلخساز غري املعتُد ٠عً ٢خٛاص ايٛسدI / O Device Independent O . S Software ٠
ذرٍخض وظائف هذه اٌطثمح يف األذي :
- iتعترب طبك ١تداخٌ بني املطتددّ  ٚطبك ١إداز ٠ايٛسد. ٠
- iiتطُ ١ٝاملهْٛات املاد. Device Naming ١ٜ

- iiiسذص ايرانس ٠املؤقت ١يف ايٛسدBuffering ٠

- ivسذص ضع ١ختص ١ٜٝٓيف ٚسدات اإلدخاٍ  ٚاإلخساز .
- vحتدٜد األخطا. ٤
( )4طبك ١بساَر املطتددّ : User Level I / O Software
 ٖٞ ٚايطبك ١اييت تكدّ خدَات يًُطتددّ إلضتدداّ أدٗص ٠األدخاٍ  ٚاإلخساز سٝح ٜك ّٛاملطتددّ بطًب ارتدَ َٔ ١بساَر ٖر ٙايطبكٚ ١اييت بدٚزٖا حتٍٛ
ايطًب إىل ايطبكات ايربزت ١ٝاألدْ ٢ثِ األدْ ٢ستٜ ٢تِ تٓؿٝر ارتدََ Interface( ١ع . )User
* طزق إجناس عٍّياخ اإلدخاي و اإلخزاج :
( )1اإلدخاٍ  ٚاإلخساز املربَر : Programmed I / O
ال إذا ناْت ٖٓايو عًُْ ١ٝسٜد طباع ١ضًطً َٔ ١اذتسٚف ؾإْٗا تك ّٛبتذُٝع ايطًطً ١يف شتصٕ َؤقت
تتًدص ايؿهس ٠يف دعٌ املعاجل ٜك ّٛبايعٌُ نً٘  .ؾُج ً
 Bufferثِ بعد ذيو ٜك ّٛايـــ O /Sبٓطذ املؤقت  Bufferاير ٟحي ٍٛايطًطً ١يف َصؿٛؾ ٚ ١بؿشص َا إذا ناْت ايطابعَ ١تاس ١سايٝاً ؾإذا مل تهٕٛ
َتاس ١ؾإْ٘ ٜتِ اإلْتعاز ست ٢تصبح َتاس ٚ ١عٓدٖا ٜتِ طباع ١اذتسف األٜ ٍٚك ّٛبؿشصٗا َس ٠أخس ٣ؾإذا ناْت غري داٖص ٠ؾإْ٘ ٜٓتعس ست ٢تصبح َتاسٚ ١
ٜطتُس بعٌُ ذيو ست ٢تصبح َتاسٜ ٚ ١طتُس بعٌُ ذيو ست ٢تتِ طباع ١ايطًطً ١بأنًُٗا (.إٖداز يٛقت ايــــ CPUبني طباع ١نٌ سسف  ٚآخس )
()2اإلدخاٍ  ٚاإلخساز املكاد باملكاطعات :
ٖر ٙايطسٜك ١تتٝح يًُعادتات تٓؿر عًُٝات آخس ٣أثٓا ٤إْتعاز ٙيًطابع ١ن ٞتصبح داٖص. ٠
( )3اإلدخاٍ  ٚاإلخساز بإضتدداّ تكٓ ١ٝايــــ: DMA
تعترب ايطسٜك ١ايطابكَ ١طٝع ١يٛقت املعاجل ألْ٘ ٜك ّٛبعًَُ Content Switch ١ٝتهسز ٠يريو اذتٌ ايؿطٌ ٖ ٛإضتدداّ تكٓ. DMA ١ٝ
تتًدص ايؿهس ٠يف دعٌ ايـــ ٜ Controllerك ّٛبٓكٌ اذتسٚف ٚاسدًا ٚاسداً بايتتاىل بعٝدًا عٔ املعاجل .
ايؿا٥د ٠األضاض ١ٝعٓد إضتدداّ تكٓ ٖٞ DMA ١ٝعًُْ ١ٝكٌ ايــــController

يًبٝاْات َباغس َٔ ٠ايـــ Bufferاملٛدٛد بداخً٘ إىل ايرانس ٠ايسٝ٥ط١ٝ

 ٚبريو ٜكٌ سدٚخ املكاطعات .
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َعُاز ١ٜايكسص ايصًب  :ايػهٌ داخٌ املسبع ٜٛضح َعُاز ١ٜايكسص ايصًب ٚاألغهاٍ ادتاْب ١ٝيتهبري األدصا ٤املػاز إيٗٝا

ٜته ٕٛايكسص ايصًب َٔ َهْٛني :
Disk Drivers
Disk Controller

Cpu

Memory

System Bus
( )1ضٛاق ١األقساص  Disk Driversتعترب امله ٕٛاملاد ٟايتدصٜين ؾٗ ٞاييت حتت ٟٛعً ٢ايكسص  ٚايسؤٚع ٚنٌ األدصا ٤املٝهاْٝه ٠ٞاألخس. ٣
(ٚ Disk Controller )2متجٌ ايٛسد ٠اإليهرت ١ْٝٚاييت تٛؾس ايتؿاعٌ املٓطكَ ٞع اذتاضب عٝح تك ّٛبتًك ٞاألٚاّز َٔ ٚسد ٠املعادت ١املسنص ٚ ١ٜبعد ذيو
تك ّٛبتشًٜٗٛا يًــ. Driver
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إذا أزدْا إضتدساز بٝاْات َٔ ايكسص ايصًب ؾإْٓا ضتتاز إىل حتدٜد عد ٠أغٝا ٖٞ ٤زقِ ايطٛاقٚ ١ايططح  ٚاملطاز  ٚايـــ  Blockثِ بعد
ذيو ٜك ّٛزأع ايكسا ٠٤بايتشسى ضت ٛايـــٜٚ Blockطُ ٢ايصَٔ املطتػسم يف حتدٜد املكطع بصَٔ ايتشدٜد  Seek Timeأَا ايصَٔ املطتػسم ست ٢دٚزإ
ايكسص ايتدصٜين ٜطُ ٢شَٔ اإلْتعاز Latency time
**إدارج اٌفزاغاخ اٌرخشينيح : Free Space Management
( )1ارتازط ١ايٓكط : Bit map ١ٝبٓؿظ طسٜك ١ارتازط ١ايٓكط ١ٝؾ ٢إداز ٠ايرانس. ٠
( )2ايكٛا ِ٥املتصً Linked List ١زبط املسبعات ايؿازغ ١بٛاضطَ ١ؤغسات ؾأَ ٍٚسبع ؾازؽ حيت ٟٛعً ٢عٓٛإ املسبع ايؿازؽ ايتاي ٞي٘ َباغس. ٠
( )3ايتذُٝع  Groupingيف ٖر ٙايطسٜكٜ ١تِ جتُٝع عٓا ٜٔٚزتُٛع َٔ ١املسبعات ايؿازغ ١يف أَ ٍٚسبع ؾازؽ  ٖٞٚطسٜك ١ضًٗ ١يف اذتص ٍٛعً ٢زتُٛع١
َٔ املسبعات ايؿازغ. ١
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* * خذوٌح اٌمزص اٌصٍة Disk Scheduling
عٓدَا تطًب عًَُٛ ١ٝقعاً ختصٜٝٓاً تك ّٛايعًُ ١ٝبإضتدعاْ ٤عاّ ايتػػ ٌٝبٛاضط SYS Call ١سٝح ٜتِ حتدٜد عد ٠عٛاٌَ ٖ: ٞ
(ْٛ )1ع ايعًُ ١ٝإدخاٍ  /إخساز .
( )2عٓٛإ املٛقع ايتدصٜين (ضٛاق – ١إضطٛاْ – ١ضطح – قطاع )
( )3عٓٛإ ايرانس ٠املساد حتُ ٌٝايبٝاْات َٓٗا  ٚإيٗٝا .
( )4سذِ ايبٝاْات املساد ْكًٗا .
هناٌه عذج خىارسِياخ يرثعها نظاَ اٌرشغيً جلذوٌح و خذِح هذه اٌطٍثاخ ِنها :

( )1خٛازشَFirst Come First Serve [FCFS] ١ٝ
( )2خٛازشَ ١ٝحتدٜد أقٌ شَٔ ]Shortest Seek Time First [SSTF
ٜتِ خدَ ١ايعًُ ١ٝاييت تطتػسم شَٔ أقٌ ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إذا نإ زأع ايكساَٛ ٠٤دٛد يف أضطٛاَْ ١عٖٓٚ ١ٓٝاى عد ٠عًُٝات تطًب َٛاقع ختص ١ٜٝٓشتتًؿٚ ١يف
أضطٛاْات شتتًؿ ١عٓدٖا ٜبشح ْعاّ ايتػػ ٌٝعٔ ايعًُ ١ٝاييت تطًب َعًَٛ ١َٛدٛد ٠يف ْؿظ األضطٛاْ ١اذتاي ١ٝأ ٚاألقسب.

مت حبمد اهلل وتوفيقه

تٓب ٘ٝيًتٛضٝح ؾكط  :ايسضِ ايتاىل ٜٛضح صؿٛف ايتػر ١ٜاملستدٚ Multilevel Feedback Queues ٠ذات املطتٜٛاتMultilevel Queues
(تابع املرنس ٠ايطابك ١خٛازشَٝات ادتدٚي )١ايسضِ َٔ ايُٝني ذات املطتٜٛات  َٔٚايٝطاز ايتػر ١ٜاملستد. ٠

(( ايًِٗ صًٚ ٢ضًِ عً ٢ضٝدْا ستُد األَني بكدز َا خط ايكًِ ؾ ٢ايٛزم ٚبكدز َا أغسم ْٛز أ ٚبسم ))
ب عًَُّْٓ ٞإْٔ أسبّ ايَٓاعْ نَُا أسبّ َْؿطْٞ
ٜازَ ْ
َٚعًَُّين إْٔ أسَا ِضبْ َْؿطْ ٞنَُا أسَا ِضبْ ايَٓاعْ
َٚعًَُّْٓ ٞإْٔ ايتطَاَح َٖ ٛأنْبَس ََساتب ايك٠ّٛ
َٚإّٔ سبّ االْتكاّ َٖ ٛأََ ٍْٚعاِٖس ايطعْـَ.
ٜازَبْ ال تدعين أصَاب بِايػسٚز إذا َْذَشْت َٚال بايٝأع إذا ؾْػًت
بٌَ ذنّسْ ٞداِ٥ـًُا إٔ ايؿَػٌَ َٖ ٛايتذَازب اييت تطْـبِل ايّٓذَاح.
ٜـازَبْ ي ٔ٦ضأيتين عٔ ذْيب  ّٜٛايكٝاَ , ١ألضأيٓو عٔ زمحتو
 ٚي ٔ٦ضأيتين ٜا زب عٔ تكصري , ٟألضأيٓو عٔ عؿٛى
 -------------------------------------------------صدْٛ ٣ؾُربّ2012( التٓط َٔ ٢ْٛصاحل دعاؤنِ ىل ٚيٛايدا) ٣
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