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schedulingschedulingطرق الجدولھ طرق الجدولھ 
methodsmethods::

 ھنالك عده طرق یستخدمھا مجدول العملیات إلدخال ھنالك عده طرق یستخدمھا مجدول العملیات إلدخال
: : العملیات الي المعالج ھيالعملیات الي المعالج ھي

االول في الوصول االول في الخدمھاالول في الوصول االول في الخدمھ1.1.
first come first serve (first come first serve (fcfsfcfs))

العملیھ االولي في الوصول ھي العملیھ االولي التي یتم تنفیذھاالعملیھ االولي في الوصول ھي العملیھ االولي التي یتم تنفیذھا
وھي الطریقھ االعتیادیة في تنفیذ العملیات ألنھا تتبع مبدأ العدالةوھي الطریقھ االعتیادیة في تنفیذ العملیات ألنھا تتبع مبدأ العدالة



عیب ھذه الطریقھ یكمن في انھ اذا كانت العملیھ االولي عیب ھذه الطریقھ یكمن في انھ اذا كانت العملیھ االولي 
تتطلب زمن طویل في المعالجھ فذلك یؤدي الي تكاثر تتطلب زمن طویل في المعالجھ فذلك یؤدي الي تكاثر 

العملیات التي تنتظر دورھا في التنفیذ وبالتالي العملیات التي تنتظر دورھا في التنفیذ وبالتالي 
تشغل حیز كبیر من ذاكره الحاسوبتشغل حیز كبیر من ذاكره الحاسوب



االقصر زمناً اوالً االقصر زمناً اوالً . . 22
shorter time first (shorter time first (stfstf))

 ًیتم تنفیذ العملیات ذات الزمن االقل اوالً یتم تنفیذ العملیات ذات الزمن االقل اوال
 میزتھا انھا تقلل طول الصف الن العملیات القصیرة تنفذ میزتھا انھا تقلل طول الصف الن العملیات القصیرة تنفذ

مباشرهمباشره
 عیبھا ان العملیات الطویلة تظل فتره طویلة دون ان تنفذ عیبھا ان العملیات الطویلة تظل فتره طویلة دون ان تنفذ

(starvation)(starvation)وبالتالي یحدث لھا مجاعةوبالتالي یحدث لھا مجاعة



الدائریة الدائریة روبنروبنطریقة طریقة . . 33
Round Robin (RR)Round Robin (RR)

 یتم في ھذه الطریقھ اعطاء كل العملیات زمن محدد یتم في ھذه الطریقھ اعطاء كل العملیات زمن محدد
فإذا كان ھذا الزمن فإذا كان ھذا الزمن QuantumQuantumومتساوي للتنفیذ یسمي ومتساوي للتنفیذ یسمي 

وإال فان العملیھ ترجع مره اخري وإال فان العملیھ ترجع مره اخري بھابھاكافي للعملیة كان كافي للعملیة كان 
الي نھایة الصفالي نھایة الصف

 نجد ان ھذه الطریقھ قامت لحل مشكلھ االنتظار الطویل نجد ان ھذه الطریقھ قامت لحل مشكلھ االنتظار الطویل
للعملیات القصیرة اذا كانت العملیھ االولي ذات زمن طویل للعملیات القصیرة اذا كانت العملیھ االولي ذات زمن طویل 

للعملیات للعملیات starvationstarvationوكذلك قامت بحل مشكلھ الوكذلك قامت بحل مشكلھ ال
الطویلة ألنھا تأخذ ایضا زمناً للتنفیذ علي فترات محددهالطویلة ألنھا تأخذ ایضا زمناً للتنفیذ علي فترات محدده



مالحظھمالحظھ

اذا كانت الاذا كانت الquantumquantum كبیره جدا اصبحت طریقھ كبیره جدا اصبحت طریقھRRRR
FCFSFCFSكأنھا كأنھا 
اما اذا كانت الاما اذا كانت الquantumquantum صغیره جدا فان عملیة صغیره جدا فان عملیة

تبادل المعالج  بین العملیات المختلفة تأخذ زمناً كبیراً تبادل المعالج  بین العملیات المختلفة تأخذ زمناً كبیراً 
وبالتالي یكون ھنالك تأخیر في تنفیذ العملیاتوبالتالي یكون ھنالك تأخیر في تنفیذ العملیات



الزمن المتبقي االقلالزمن المتبقي االقل..44
(shortest remain time  (SRT)(shortest remain time  (SRT)

))
یتم في ھذه الطریقھ تنفیذ العملیات علي مرحلتینیتم في ھذه الطریقھ تنفیذ العملیات علي مرحلتین : :

حیث یتم اعطاء كل العملیات حیث یتم اعطاء كل العملیات RRRRالمرحلھ االولي تكون المرحلھ االولي تكون 1.1.
زمن متساوي للتنفیذزمن متساوي للتنفیذ

حیث یتم ترتیب العملیات حیث یتم ترتیب العملیات STFSTFالمرحلھ الثانیة تكون المرحلھ الثانیة تكون 2.2.
تصاعدیاً وتنفیذ العملیات ذات الزمن االقل اوالً تصاعدیاً وتنفیذ العملیات ذات الزمن االقل اوالً 



::الصفوف المتعددة الصفوف المتعددة ..44
(multi queues)(multi queues)

 في ھذه  الطریقھ یتم تنفیذ العملیات كأنھا في ھذه  الطریقھ یتم تنفیذ العملیات كأنھا
RRRR حیث تعطي كل عملیھ زمن محدد وعند حیث تعطي كل عملیھ زمن محدد وعند

انتھاء ھذا الزمن تنتقل العملیھ الي صف اخر انتھاء ھذا الزمن تنتقل العملیھ الي صف اخر 
یكون الزمن فیھ ضعف زمن الصف االول یكون الزمن فیھ ضعف زمن الصف االول 

وھكذاوھكذا



priority:priority:االولویة االولویة . . 66

 یتم تنفیذ العملیات حسب اولویتھا فالعملیة ذات یتم تنفیذ العملیات حسب اولویتھا فالعملیة ذات
االولویة العالیة یتم تنفیذھا اوالً االولویة العالیة یتم تنفیذھا اوالً 

 تكون العملیة ذات اولویة عالیة اذا كان رقم تكون العملیة ذات اولویة عالیة اذا كان رقم
اولویتھا صغیراً اولویتھا صغیراً 



اربع عملیات اربع عملیات A,B,C,DA,B,C,Dاذا كان اذا كان : : مثالمثال
::قادمة للمعالج حسب البیانات التالیھقادمة للمعالج حسب البیانات التالیھ

DD44

CC99

BB22

AA55

زمن التنفیذزمن التنفیذالعملیھالعملیھ



FCFSFCFSبافتراض ان المعالج یعمل بجدولھ بافتراض ان المعالج یعمل بجدولھ 
وان كل العملیات قدمت في نفس الوقتوان كل العملیات قدمت في نفس الوقت

ارسم مخطط یوضح كیفیة تنفیذ العملیاتارسم مخطط یوضح كیفیة تنفیذ العملیات1.1.

))التأخیرالتأخیر((احسب متوسط زمن االنتظار احسب متوسط زمن االنتظار 2.2.

احسب متوسط الزمن الكلي للتنفیذاحسب متوسط الزمن الكلي للتنفیذ3.3.



الحلالحل

مخطط یوضح كیفیة تنفیذ العملیاتمخطط یوضح كیفیة تنفیذ العملیات1.1.
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==متوسط زمن االنتظارمتوسط زمن االنتظار..22
عددھاعددھا//مجموع ازمان انتظار العملیاتمجموع ازمان انتظار العملیات
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==متوسط الزمن  الكلي للتنفیذ متوسط الزمن  الكلي للتنفیذ ..33
عددھاعددھا//مجموع ازمان التنفیذمجموع ازمان التنفیذ

متوسط الزمن  الكلي للتنفیذ
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