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j 

 Operating Systems(  OS)نظم التشغيل  
 تعريف   
  ْعاّ ايتػػٌٝ  ٖٛ بسْاَر أٚ فُٛع١ بساَر تكّٛ بإداز٠ َعدات اؿاضٛب املؼتًف١. 

. ٖٛ ٚضٝط بني املطتؼدّ ٚدٗاش اؿاضٛب ميهٔ املطتؼدّ َٔ تٓفٝر ايرباَر بهٌ ضٗٛي١ ٚنفا٠٤ : أٚ 
  ّٚذيو يإلضتفاد٠ َٔ ايٛقت ايكا٥ع َٔ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ عٓد إْتعاز املػػٌ 1964مت تؿُِٝ ْعِ ايتػػٌٝ َع اؾٌٝ ايجايح يًشٛاضٝب عا ّ

. يتػػٌٝ ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ 
. َا اهلدف األضاض٢ َٔ ْعاّ ايتػػٌٝ ؟  شٜاد٠ اإلْتاد١ٝ أٚ زفع نفا٠٤ تػػٌٝ اؿاضٛب / ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: الربامج املكىنة لهظام التشغيل

 
. ٜٚٗتِ باإلغساف ع٢ً بساَر ْعاّ ايتػػٌٝ  (Supervisor)ايربْاَر املػسف  (1)
 . ٜٚٗتِ بايتشهِ ف٢ ضري ايعًُٝات أ٢ٖٚ ايت٢ ٜتعاٌَ َعٗا املػػٌ ف٢ تٓعِٝ ٚتػػٌٝ ايعًُٝات ٚتٓفٝرايرباَر (Controller)بساَر ايتشهِ  (2)

 .  (Machine Language)ٜٚٗتِ بع١ًُٝ ايرتمج١ إىل يػ١ اآلي١  (Compiler)بساَر تسمج١ ايًػات  (3)

 .ٜٚٗتِ بؿٝا١ْ ْعِ ايتػػٌٝ  (maintenance)بساَر ايؿٝا١ْ  (4)

 
: وظائف أو أنشطة   نظم التشغيل 

 .إداز٠ َعدات اؿاضٛب املؼتًف١  (1)

. محا١ٜ ايرباَر ٚايبٝاْات َٔ األػطا٤ املكؿٛد٠ ٚغري املكؿٛد٠  َٔ قبٌ املطتؼدَني  (2)
 (Resident program Library  )إػتٝاز ايربْاَر املٓاضب ف٢ نٌ ع١ًُٝ ددٜد٠ نُجاٍ َهتب١ ايربْاَر املكِٝ  (3)

 .فًهٌ ع١ًُٝ بسْاَر َٓاضب يًتػػٌٝ ٖٚرٙ ايرباَر َٛدٛد٠ بٗرٙ املهتب١ نُجاٍ  مجع عددٜٔ :  تٛقٝض       

  .(شٜاد٠ اإلْتاد١ٝ)ٖٚٛ اهلدف َٔ ْعاّ ايتػػٌٝ . اإلْتكاٍ َٔ ع١ًُٝ مت تٓفٝرٖا إىل أػس٣ ف٢ إْتعاز ايتٓفٝر  (4)

 (Memory Management).ايتشهِ ف٢ إداز٠ ٚتٛشٜع ايرانس٠  (5)

 :نُجاٍ ايػاغ١ ايتاي١ٝ  (تٓعِٝ إضًٛب املٛاد١ٗ) ايتفاعٌ بني املطتؼدّ ٚاؿاضٛب  (6)

 
 

Hard  Ware Soft Ware 

Computer 

System Prog. App. Software 
 

 ْعِ ايتػػٌٝ

 

 ايرباَر ايتطبٝك١ٝ

 

 ايٓعاّ/ بساَر ايٓعِ

 

Ready-made packages 

Tailored  prog. 
 

Utility. Prog. 
 

Operating. SYS  
 

 اؿصّ اؾاٖص٠ َجٌ األٚفٝبظ

 

 ايرباَر املفؿ١ً

 

 ايرباَر املطاعد٠

 



  -3-  صفحة رقم            عثمان صدى– (تقانة+ علوم ) الفصل الدراسى اخلامس –حماضرات  فى  نظم التشغيل     

 
 
 
 
 
 
 

 

: وميكو تلخيص هذه الىظائف كاآلتى 
 .يتشدٜد االغٝا٤ (ايبازاَرتات) نُجاٍ قسا٠٤ أٚ نتاب١ فالبد َٔ ٚدٛد عدد َٔ املعاَالت  Virtual Machine (أفرتاق١ٝ/ ؽ١ًٝٝ )آي١ ظاٖس١ٜ  (1)

أخل  ................. عدد ايكطاعات ف٢ املطاز -  ب.          عٓٛإ نت١ً ايكسف املسٕ املساد قسا٤تٗا - أ:  َٔ ٖرٙ املعاَالت  :  تٛقٝض     
      ٖرٙ ايتعكٝدات ال وتاز إيٝٗا املربَر ٚوت٣ٛ ايكسف ع٢ً فُٛع١ َٔ املًفات فٝشتعععاز املربَر إىل طسٜك١ ٜفتض بٗا املًف إلَها١ْٝ ايكسا٠٤ َٓ٘ أٚ  
     ايهتاب١ عًٝ٘ ٚإعادت٘ بعد اإلْتٗا٤  َٔ عًُٝت٢ ايكسا٠٤ أٚ ايهتاب١  يًكسف ايؿًب  فال ٜساٖا املطتؼدّ إذ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايرباَر ايت٢ ؽف٢ سكٝك١  
     املهْٛات املاد١ٜ عٔ املربَر أٚ املطتؼدّ ٚتكدّ ي٘ غهاًل بطٝطًا ٚمجٝاًل ف٢ ايتعاٌَ َع املًفات ٚإَها١ْٝ ايهتاب١ اٚ ايكسا٠٤ َٓٗا   ٢ٖ ْعاّ ايتػػٌٝ  

    ٚبايتاىل ٜعترب آي١ ظاٖس١ٜ ْٚعاّ ايتػػٌٝ ٜكدّ ػدَات تطتطٝع ايرباَر اؿؿععععععٍٛ عًٝٗا بإضتؼداّ تعًُٝات ػاؾ١ تط٢ُ إضتدعا٤ات أٚ ْدا٤ات  
( . System Calls )    ايٓعاّ   

 :َجٌ ايطابع١ ٚتٓكطِ إىل  .     Resource Manager املٛازد  إداز٠ املؿادز أٚ  (2)

( . Records)أٚ  (files)أٚ  (process)َجٌ ايعع  : (Software)بساَر  -
( Printers)أٚ  (Memory)َجٌ ايعع  : (Hardware)أدٗص٠  -

َانٓتٛؽ   ٚغريٖا َٔ ايٓعِ / دٚع / ْٜٛهظ / ٜٚٓدٚش  : أَج١ً يٓعِ تػػٌٝ
 

مىقع نظام التشغيل وسط احلاسىب  إلزالة التعقيد     (Structures of Computers)طبقات نظام احلاسىب 
 

 

Banking System  
 (ْعاّ َؿسف٢) 

Airline Reservation   
 (َهاتب اؿذص) 

Games  
 (األيعاب)

Interpreter  
 (املفطس) 

Editors  
 (احملسز)

Compiler 
 (املرتدِ) 

Operating System  (ٌْٝعاّ ايتػػ) 
Machine Language   (يػ١ اآلي١) 

Micro Programming   ( ايتعًُٝات/ ايرباَر)  ٌَجAdd 

Physical Devices   (األدٗص٠ ايفٝصٜا١ٝ٥ ايدقٝك١)  ٌَج Chips  َصٚد ايطاق١ ٚ 
 

(: 1)ٚزق١ عج١ٝ 
نٝف نإ ٜتِ ايتػػٌٝ قبٌ تؿُِٝ ْعِ ايتػػٌٝ ؟ / ع
ال ٚدٛد يًشاضٛب دٕٚ ٚدٛد ْعاّ تػػٌٝ ؟ : ْاقؼ / ع
 : ْعاّ ايتػػٌٝ َس بتازٜؽ تطٜٛس طٌٜٛ ًٜؼـ يف اآلتٞؼدخ عٔ تطٛز ْعِ ايتػػٌٝ ؟    / ع

  (Multiprogramming Batched Systems) أْع١ُ ايربف١ املػرتن١ اـفٝف١ / Simple Batched Systems       2 صأػفطقتٜٛات / 1
 (Personal Computer Systems)أْع١ُ اؿٛاضٝب ايػؼؿ١ٝ /4   (Time-Sharing Systems) أْع١ُ املػازن١ ايص١َٝٓ /3

 (Parallel Systems) األْع١ُ املتٛاش١ٜ /5
  (Distributed Systems)األْع١ُ املٛشع١ / 6
 (Real Time Systems )أْع١ُ ايصَٔ اؿكٝك٢ /7

. ملاذا تتعدد أْع١ُ  ايتػػٌٝ ؟ يٛدٛد أْٛاع َتعدد٠ َٔ املعاؾات/          ع
 

 App. Progتسمى 

 Primitive   S.Wتسمى 

 SYS. Progتسمى  App. Progتسمى 
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:  أنىاع نظم التشغيل 
.  (Users) ٚاملطتؼدَني(Tasks)تكطِ تٓعِ ايتػػٌٝ إىل أْٛاع سطب املٗاّ 

 :   حسب املهام 

. ٖٚٛ اير٣ ٜتعاٌَ َع ١َُٗ ٚاسد٠ ف٢ يٛقت :     (Single Tasking)َفسد املٗاّ  (1 )
.   ٖٚٛ اير٣ ٜتعاٌَ َع أنجس َٔ ١َُٗ ف٢ ْفظ ايٛقت  :   (Multi Tasking)َتعدد املٗاّ  (2)

 :   حسب املستخدمني 

 (دٚع).ٖٚٛ اير٣ ٜتعاٌَ َع َطتؼدّ ٚاسد ف٢ ايٛقت :     (Single Users)َفسد املطتؼدّ  (1 )
  (ٜٚٓدٚش).  ٖٚٛ اير٣ ٜتعاٌَ َع أنجس َٔ َطتؼدّ ف٢ ْفظ ايٛقت  :   (Multi Users)املطتؼدّ  َتعدد (2)

: ٚبايتاىل ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يدٜٓا أزبع١ أْٛاع َٔ األْع١ُ ناآلت٢ 
َطتؼدّ ٚاسد َٚتعدد املٗاّ             :  ْعاّ  (أ)  
َطتؼدّ ٚاسد َٚفسد املٗاّ  :  ْعاّ   (ب)        
َتعدد املطتؼدَني َٚفسد املٗاّ           : ْعاّ   (ز)        
َتعدد املطتؼدَني َٚتعدد املٗاّ                  : ْعاّ   (د)        

:    تشغيل  نظام التشغيل 

مبا اْ٘ بسْاَر أٚ فُٛع١ بساَر  فإْ٘ ىصٕ ف٢ ًَف ٜٚتِ ْكً٘ إىل ايرانس٠ ٜٚبك٢ فٝٗا يٝػسف ع٢ً بك١ٝ ايرباَر األػس٣ ٚع٢ً ٚسدات ايتؼصٜٔ ٜٚتِ ذيو 
  سٝح ٜكّٛ بفشـ IPLٜط٢ُ  (Rom)عٓد ايتػػٌٝ فبُذسد ايكػط ع٢ً شز تػػٌٝ اؿاضٛب ٜعٌُ بسْاَر ؾػري ٜٛدد ف٢ ذانس٠ ايكسا٠٤ فكط

. َعدات اؿاضٛب ٜٚتأند َٔ ضالَتٗا َٚٔ ثِ ٜكّٛ بتشٌُٝ ْعاّ ايتػػٌٝ َٔ ايكسف ٚبعدٖا ٜكّٛ ْعاّ ايتػػٌٝ بإضتالّ أٚاَس املطتؼدّ ٚتٓفٝرٖا 
 initial   program   lood(:   IPL)برنامج  

:    إىل ايرانس٠  سٝح ٜكّٛ بايٛظا٥ف ايتاي١ٝ HDٖٛ بسْاَر ٜكّٛ بتشٌُٝ ْعاّ ايتػػٌٝ  َٔ ايععع - 
. ايبشح عٔ َعدات اؿاضٛب ٚايتأند َٔ ضالَتٗا  (2.                  )ٜكّٛ بتٓفٝر املٗاّ احملدد٠   (1)
 

 
( 2)حماضرة رقم 

 O. S .  Concepts      :مفاهيم خاصة بهظم التشغيل 

: ٜعترب َؿ٢ُُ ْعاّ تػػٌٝ ْٜٛهظ إٔ ْعاّ ايتػػٌٝ ٜتهٕٛ َٔ ثالث١ َفاِٖٝ ٢ٖ - 
 Files Systemْعاّ املًفات   Shell   (          3)   ايكػس١ٜ Kernel           (   2)ايٓٛا٠  (1)       

: بُٝٓا ٜعترب َؿُُٕٛ آػسٕٚ غري فُٛع١ ايْٝٛهظ املفاِٖٝ ايتاي١ٝ إقاف١ يًُفاِٖٝ ايطابك١ -    
          job  /   process  ايع١ًُٝ أٚ امل١ُٗ *         

   System Call  ْدا٤ ايٓعاّ *         

          Interrupt  املكاطع١ *         

  :     Kernelالهواة     

٢ٖ عباز٠ عٔ فُٛع١ ايٛظا٥ف ذات املطت٣ٛ األد٢ْ يٓعاّ ايتػػٌٝ ٚايت٢ ؼٌُ اىل ايرانس٠ نًُا قُت بتػػٌٝ اؾٗاش ٚذيو َباغس٠ بعد إٔ تعٌُ بعض 
.  ٖٚٛ ْٛع َٔ أْٛاع بساَر ايٓعاّ   (Bios)ايٛظا٥ف املٛدٛد٠ ف٢ ايعع 

 
User program 

Sys call 
Kernel 

Operating system 
hardware 
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 shellالكشرية 

. ٖٞ ايٛاد١ٗ املس١ٝ٥ َا بني املطتؼدّ ْٚعاّ ايتػػٌٝ ٢ٖٚ عباز٠ عٔ بسْاَر ٜعٌُ ف٢ ايطبك١ ايعًٝا َٓ٘  ٜٚطُض يًُطتؼدَني بإؾداز األٚاَس إيٝ٘  
:      ٚبايتاىل ٢ٖ Command . comيٓعاّ دٚع ايكػس١ٜ ٢ٖ ايربْاَر املٛدٛد ف٢ ًَف : تعسٜف آػس 

 shell is a command interpreter.عباز٠ عٔ َفطس أٚاَس 

  ٖٓايو ْعِ تػػٌٝ بٗا عدد َٔ ايكػسٜات َجاًل ْعاّ ْٜٛهظ  نُا أْ٘ ٜكّٛ بإظٗاز ايعععShell  .  ٌٝٚنريو ايهجري َٔ أْع١ُ ايتػػ. 

 ٖٓايو أغؼاف ٜعتربٕٚ إْٗا  scripting language  يػ١ بسف١ غري َتاس١ يف َطت٣ٛ ايًػات ايعًٝا (HLL)  َٙٚفسداتٗا ال تٛدد يف ٖر
٢ٖٚ ايت٢ متهٔ  . Shell scripts  تط٢ُ ايععع  Shell ٚايرباَر ايت٢ تهتب بًػ١ ايععع ENDايًػات عدا بعض املفسدات يف يػ١ ايطٞ َجٌ 

  .System Programmingاملربَر َٔ نتاب١ 

  ُِٝعٓدَا وتاز املربَر تؿSystem Programming  ٜطتؼدّ أٚاَس ايععع Shell .  

  ف٢ ْعاّ دٚع ٖٓايو أٚاَس تهتب ف٢ ايعععShell  .  

  عٓدَا ْهتب األَس تٛددprocess ف٢ ْعاّ ايتػػٌٝ تط٢ُ أٜكًا Shell ٖٙٚٓايو أٚاَس تهتب ف٢ ايععع .   تأػر األَس ٚتكّٛ بتٓفٝرShell 
 .  األػس٣  O .S  تٓفٝرٖا  ٚتٓفر بٛاضط١  بساَر ْعاّ   Shell  ٖٚٓايو بعض األٚاَس ال ٜطتطٝع  ايععع  O .Sٜكّٛ بتشًُٝٗا  إىل ايعععع

  ايععع  أعتربتShell دص٤ َٔ ايععع      Kernel  ف٢ ْعِ ايتػػٌٝ ايكدمي١  أَا ايٓعِ اؿدٜج١ فؿًتُٗا عٔ بعكُٗا متاًَا . 

 Processالعملية  / املهمة 

  ٢ٖ بسْاَر ؼت ايتٓفٝرProgram in execution      &    Program group of instruction 

  ايربْاَر َٔ ايعع H D إىل ايععع  Memory ال ٜؿبض  Program ٔٚيه  Process.   

   ف٢ نٌ  ع١ًُٝ عٓدَا ٜٓفر ايربْاَر ٜهٕٛ َع٘ َا ٜط٢ُ بايعععprocess address  ٜٛدد ب٘  عداد ايربْاَر  (prog . counter) 

 . Processإخل    نٌ ٖرا ٜط٢ُ  ............  (stack pointer) َٚؤغس املهدع  (stack)ٚاملهدع       
  ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يًع١ًُٝ ايٛاسد٠ فُٛع١  عًُٝات فسع١ٝ  ٚبايتاىل ٜهٕٛ يدٜٓا غذس٠ عًُٝات(tree) ٚتط٢ُHierarchical   Process 

 أٚ ايعععع  pipe  ٜٚتِ ذيو بٛدٛد قٓا٠ إتؿاٍ تط٢ُ ايعععع  Inter process communication   ٚميهٔ إٔ تتؿٌ َع بعكٗا ٚتط٢ُ
        Pipe line ٔعباز٠ ع ٖٛٚ virtual file . 

تعترب مبجاب١   (A)َع١ًَٛ عرب قٓا٠ اإلتؿاٍ فإٕ  (A) َٔ (B)ٚعٓد طًب َع١ًَٛ َع١ٓٝ َجاًل طًبت   (B)ٚع١ًُٝ   (A)  إذا نإ يدٜٓا  ع١ًُٝ:       َجاٍ 
       output file ٚ  (B)    تعتربinput file ٖٚهرا ٚتتِ ع١ًُٝ اإلتؿاٍ ٖرٙ عرب ايعع  virtual file ٚميهٔ تٛقٝض ذيو بايسضِ ايتاىل    :

 
 
 

 

 
 

:  تٛقٝض بؿٛز٠ َٛضع١ 
فتهٕٛ  (terminate) مبع٢ٓ ٚقت٢  ٜهٕٛ عٓد اؿٛد١ ثِ ودخ ي٘  virtual(     pipe is a virtual file )  إفرتاق٢ pipeline ٜؿبض ايعع  

: ٖٓايو سايتإ نُا َٛقض أعالٙ ُٖٚا 
(1) process   B  wants  info  from process   A        

      (2) process   A  wants  info  from  process  B 

تٓعس    pipeٚ   (B)ف٢ ايععع  (B) بايٓطب١ هلا ٚتطسغ املع١ًَٛ ايت٢ تسٜدٖا  output file    ع٢ً أْ٘   pipeتٓعس يًعع   (A)فف٢ اؿاي١ األٚىل فإٕ 
. ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ ايعهظ  . (B)  ٚبايتاىل ضتكسأ ٖرا املًف  ٚضتذد املع١ًَٛ ايت٢ طًبتٗا َٔ input file  ع٢ً أْ٘   pipeيًعع  

       : system callنداء الهظام 
. ٜتِ فُٗٗا يف ْعاّ ايتػػٌٝ    (ٚاد١ٗ َا بني ايتطبٝكات ٚايٓعاّ)ٖٞ فُٛع١ َٔ األٚاَس  

. ٢ٖsys call أَس ٚاسد ٖٚٛ غري َتاغ ع٢ً َطت٣ٛ ايًػات ايعًٝا إال يػ١ ايط٢  سٝح تطُض بإضتؼداّ بعض َفسدات ايععع  -
 .ْدا٤ات ايٓعاّ َؿ١ُُ ػؿٝؿًا يًُربفني  فاملطتؼدَني ال عالق١ هلِ بٗا   -

A B 

Output file 

Input file 
Pipe  /  pipeline 
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: تكِ مخط١ فُٛعات َٔ األٚاَس  ٖٞ : أنواع نداءات الهظام  

 create & delete & end & abort & load &execute  نُجاٍ  process and job sys call (control)أٚاَس ايعًُٝات  (1)

  create & delete &open  &close  نُجاٍ  file manipulationايتعدٌٜ يًًُف  / أٚاَس املعاَالت  (2)

  .file manipulationنُجاٍ إقاف١ دٗاش ددٜد  أٚ ٢ٖ ْفظ ايعع   devices manipulation أٚاَس األدٗص٠  (3)

 & delete links   send & receiveأٚ .  نُجاٍ أٚاَس ايكػط ع٢ً أشزاز يٛس١ املفاتٝض  communicationأٚاَس اإلتؿاٍ   (4)
 & memory   time & cpu usage ٢ٖٚ ػاؾ١ بايٓعاّ َجٌ  information maintenanceأٚاَس َعًَٛات ايؿٝا١ْ   (5)

 .ؼدخ املكاطع١ عٓد تٓفٝر إٟ ع١ًُٝ أٚ تٓفٝر أ٣ َٔ ٖرٙ األٚاَس :  ًَشٛظ١         * 

 . عباز٠ عٔ سدخ ٜػري َٔ تطًطٌ تٓفٝر األٚاَس يف املعاجل  نُجاٍ إدػاٍ ايفالؽ فذأ٠ يف اؿاضٛب      interruptاملكاطعة  

. إْتٗا٤ ايصَٔ املؼؿـ يًع١ًُٝ : يًُكاطع١ عد٠  أضباب َٓٗا 
: أنواع املكاطعات

٢ٖ تك١ٝٓ تطاعد ف٢ اؿفاظ ع٢ً أَٔ ْعاّ ايتػػٌٝ َٔ املطتؼدَني سٝح إٔ املطتؼدّ هب إٔ ٜطًب اـد١َ َٔ  : املكاطع١ ْتٝذ١ إضتدعا٤ املػسف (1)
 .تػٝري ن١ًُ ايطس / ػالٍ إضتدعا٤ املػسف ٚبايتاىل فإٕ ْعاّ ايتػػٌٝ ٜسفض طًب املطتؼدّ  إذا نإ املطتؼدّ ال ميًو ايؿالس١ٝ املٓاضب١ نُجاٍ  سرف

ؼدخ عٓدَا تهتٌُ ع١ًُٝ إدػاٍ أٚ إػساز بٝاْات َٔ ٚسدات اإلدػاٍ ٚاإلػساز    :  I / O interruptsَكاطعات اإلدػاٍ ٚاإلػساز  (2)
 .أٚ سدخ ػطأ ف٢ اإلدػاٍ ٚاإلػساز أٚ عٓد ػٗٝص دٗاش َعني   (األدٗص٠)

  ٖٚٞ شَٔ َعني يتٓفٝر بسْاَر َعني إذا مل ٜٓتٗٞ ايتٓفٝر ٜتِ إٜكاف٘  software interrupt  أٚ  External interruptsاملكاطعات اـازد١ٝ  (3)
.  ع٢ً ايطاع١ ٚتطبب َكاطع١ Quantumأٚ َجٌ إْتٗا٤ ايعع . تٛقٝض عٓدَا تتِ  طباع١ ًَف َعني ٚفذأ٠ ٜٓتٗٞ ايٛزم َجاًل  .  نُجاٍ َكاطع١ ايطباع١ 

. َٔ األضباب اييت ػعٌ ايرباَر ال تٓتٗٞ سطب ايصَٔ املعني دػٛهلا يف دٚاز ال ْٗا٥ٞ ٖٚٛ سدٚخ ػطأ يف بسْاَر َعني :  ًَشٛظ١              * 
٢ٖٚ ؼدخ عٓدَا  ٜكػط املػػٌ  .  readyتكّٛ  املكاطع١ بإضتٓاف ايعٌُ عٓدَا ٜؿبض يف اؿاي١   resume interruptsَكاطع١ اإلضت٦ٓاف  (4)

 .ع٢ً شز اإلضت٦ٓاف يًٛس١ ايتشهِ أٚ عٓد ٚؾٍٛ أَس إضت٦ٓاف َعاجل باإلغاز٠ إيٝ٘ َٔ َعاجل آػس ف٢ ْعاّ املعاؾات املتعدد٠ 

 :   ؼدخ ألسد األضباب اآلت١ٝ :َكاطعات  تدقٝل ايرباَر  (5)

قاٚي١ ايسدٛع ملٛقع ف٢ ذانس٠ غري َٛدٛد٠  -   قاٚي١ تٓفٝر غفس٠ يع١ًُٝ غري ؾشٝش١              ز- ب.              َػانٌ ايكط١ُ ع٢ً ايؿفس -          أ         
 .ؼدخ ْتٝذ١ ؿدٚخ ػًٌ ف٢ دٗاش اؿاضٛب  :    machine accuracy interrupts (تدقٝل اآلي١)َكاطعات سدٚخ اـًٌ  (6)

( . ISR)تٛدد َع نٌ َكاطع١ َا ٜط٢ُ : ًَشٛظ١         * 
 .ٖٞ غفس٠ ؼدد اؿدخ املطًٛب َع نٌ ْٛع َكاطع١  :        Interrupt Service Routine ( ISR)  الـــــ 

  . ISR  إىل ايعععععع  cpu عٓد ٚؾٍٛ املكاطع١ يٛسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ  تكّٛ املكاطع١ بتشٌٜٛ ايتشهِ َٔ ايعععع  -
 : يًُكاطع١  إذا سدثت َكاطع١ أػس٣ تتٛقف ٚتتعاٌَ َع األَس بطسٜكتني ُٖا cpu أثٓا٤ تٓفٝر ايعععع  -

 . ايطُاغ ٚعدّ ايطُاغ Enable / disable  األٚي١ٜٛ يألِٖ                   ٚايجا١ْٝ   priority scheme                  األٚىل 

   Status flag   بإضتعُاٍ ساي١ ايبريمISRتتُهٔ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ َٔ َعسف١  إْتٗا٤  ايعععععع   -
 أذنس مخط١ َٔ َكاطعات األدٗص٠ ٚمخط١ َكاطعات يًرباَر ؟(   2)ٚزق١ عج١ٝ 

؟   (سدٚخ أنجس َٔ َكاطع١ يف ْفظ ايٛقت)ٌٖ ميهٔ إعاد٠ املكاطع١ / ع
.  ايطُاغ ٚعدّ ايطُاغ Enable / disable  األٚي١ٜٛ يألِٖ              ٚايجا١ْٝ   priority schemeاألٚىل :      ٜتِ ذيو ب طسٜكتني ُٖا 

   protection measures احلماية مكاييس

نٝف١ٝ محا١ٜ بساَر ْعِ ايتػػٌٝ َٔ املطتؼدّ أٚ ْعاّ ايتػػٌٝ ْفط٘ ؟ / ع
:  ٜٚتِ ذيو بأزبع١ طسم ٖٞ .  ٜتِ ذيو  بٛاضط١ َكاٜٝظ اؿُا١ٜ ٚذيو ملٓع أٟ تداػٌ بني بساَر ايٓعاّ ٚاملطتؼدّ 

(1) Dual mode Operation   

 إقاف١ٝ يًتُٝٝص  bit ٖٚٛ عباز٠ عٔ  flagٜٚتِ ذيو بٛاضط١ ايعع   (User أّ  O.S) طسٜك١ ملعسف١  ْٛع ايع١ًُٝ ٌٖ ٖٞ CPU  هب إٔ ٜهٕٛ يهٌ   
ٚإذا ناْت ؾفس    User ٚإذا ناْت اـا١ْ ٚاسد ٖٛ User أّ     O.S   ٖٚٞ ػا١ْ ٜتِ إقافتٗا يًربْاَر ملعسف١ ٌٖ mode bitٖٛ    ٚتط٢ُ ايععع 

 ٖٛ     O.S فُجاًل بساَر ْعاّ ايتػػٌٝ تط٢ُ ايعع    Monitor mode  املطتؼدّ تط٢ُ ايععع ٚ  User mode  ٚايرباَر ٚايتعًُٝات اـاؾعععع١ 
   .  timerنُجاٍ ايععع  Privilege instruction    بايٓعاّ تط٢ُ ايعععععع 
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(2) I / O protection  

  َٛدٛد٠ فٝٗا  ٚذيو ألٕ   I / Oيريو فإٕ نٌ أٚاَس ايععع   Monitor mode   دا٥ًُا ٜٛدد يف ايعععع I / O  عٓد نتاب١ بسْاَر ٖٚٛ وتٟٛ ع٢ً 
.  املطتؼدّ ال ٜطتطٝع إٔ ودد َهإ سفغ ايربْاَر أٚ ايػفس٠ ؼدٜدًا ف٢ ايرانس٠ 

(3) Memory protection :  

 ف٢ ايرانس٠ ال بد إٔ  table of  ISR ٢ٖ اؾ١ٗ املط٦ٛي١ عٔ ؼدٜد  املٛاقع ف٢ ايرانس٠  ٚاملطُٛغ بتٓفٝرٖا فكط عٔ طسٜل ْعاّ ايتػػٌٝ  َجاًل  
. ٜهٕٛ ْعاّ ايتػػٌٝ ع٢ً َعسف١ تا١َ ب٘ ملٓع بساَر املطتؼدَني َٔ ايدػٍٛ ي٘ ف٢ ايرانس٠ 

َطاس١ ايربْاَر داػٌ ايرانس٠ تطا٣ٚ ساؾٌ طسسُٗا   Base &  limit َٔ ػالٍ ايععع Registerؼدد َطاس١ ايرانس٠  َٔ ػالٍ   ايعععع - 
 . 10   إذا َطاس١ ايربْاَر  تطا٣ٚ       Base   =  10       &  limit =  20:  نُجاٍ 

(4) CPU protection   :  

( . infinite loop)ٚيٝظ ايػري َسغٛب فٝٗا نايدٚاز ايالْٗا٥ٞ  (ايعٌُ املؼؿـ هلا)  تكّٛ بتٓفٝر ايعًُٝات ايطبٝع١ٝ فكط  cpu ٜتِ ذيو ظعٌ ايعععع
Timer(  .privilege instruction  ) ٚؿٌ ٖرٙ املػه١ً ظٗس َفّٗٛ ايععع  

 
 

( 3)حماضرة رقم 

   O . S  Structure: هيكلة نظم التشغيل 

: ٖٓايو عد٠  دٛاْب  هب ع٢ً املؿُِ َساعاتٗا  قبٌ تؿُِٝ ايٓعاّ تتُجٌ ف٢  
 أّ غريٙ   Single  أّ  multiسطب ْٛع٘ : طبٝع١ ْعاّ ايتػػٌٝ  (1)
 .ٌٖ ٜٗدف يًُطتؼدّ أّ يًٓعاّ : اهلدف َٔ ايٓعاّ  (2)

 .   املٛدٛد٠ ٚنٌ ايعًُٝات املتعًك١ بٗا َٔ محا١ٜ ٚغريModulesٙنُجاٍ سطب طبٝع١ ايبٝاْات ٚسذُٗا ٖٚرٙ ايٓاس١ٝ َستبط١ بايععع :تؿُِٝ ايٓعاّ (3)

:  أنواع بهائيات تصميم الهظام 

  Client - server  system (ب)                        Virtual machine  (أ)         

  Layered   system (د)                   Monolithic system  (ز)         

. فكط  (ز ,  د)َٚا ُٜٗٓا اآلٕ ٖٛ ايٓٛع  
: Monolithic system  ايعععع 
ٚف٢ ٖرا ايٓٛع َٔ ْعِ ايتػػٌٝ ٜهتب ْعاّ ايتػػٌٝ . ٖٛ عباز٠ عٔ فُٛع١ إدسا٤ات َستبط١ ببعكٗا يتٓفٝر ايعٌُ يٛدٛد ب١ٝٓ َٓع١ُ هلرا ايٓعاّ  : تعريف

( Procedures(  . )sub system)نُذُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات 
 ف٢ غهٌ عدد َٔ اإلدسا٤ات نٌ إدسا٤ ٜتؿٌ بإدسا٤ات اػس٣ ٜٚتِ ػٌُٝ نٌ اإلدسا٤ات ف٢ ًَف O . Sمبع٢ٓ أْ٘ يٝظ يدٜ٘ ٖٝهٌ ٚتتِ نتاب١  ايعع 

.   ٜعسف بٓعاّ ايتػػٌٝ softwareٚاسد يتهٕٛ بسْاَر  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

. delete   ( ) نُجاٍ  Dispatch tableيهٌ ْدا٤ ْعاّ ٚضا٥ط ٚنٌ ٚضا٥ط ايٓعاّ ؽصٜٔ ف٢ ايععع 
 Dispatch table َعني ٜتِ ؽصٜٓٗا يف ٚضط َعني ٜعسف بايعععععParameter بٛاضط١ Programm ٜػري هلا ايعععSystem callنٌ ايععع* 

 . Dispatch tableاملٛدٛد٠ يف ايعععع . Parameter َٔ ػالٍ ايعععSystem call ٜكسأ ايعععO /Sٚبايتايٞ ايعععع

Kernel call 

 

User prog 1 

 

User prog 2 

 User mode 

 

Kernel mode 

Monitor mode 

 

Service procedure 

 

Dispatch table 
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User mode-ايعععع  CPUتٓفر ايعع Instruction اييت ؽـ ايعععع  User . 
 -Kernel modeايعع  CPUتٓفر ايعععع Serviceاملكد١َ َٔ ايععع ع  O. S . 
 ٜطًب ػد١َ إذا ايهٓرتٍٚ  ٜتشٍٛ َٔ  ايعع User program يف ايتُٝٝص  ٚمبا إٔ ايعععال Program تهٕٛ ايطٝطس٠ يًعععUser modeيف ايعععععع- 
    Program  إىل ايععع O. S  ٖٚرا ٜتِ عرب ايععع  Kernel call ٚأ call Supervisor  . 
. ٢ٖ َٓطك١ ؽصٕ فٝٗا مجٝع ٚضا٥ط ايٓعاّ يًٓدا٤  :  Dispatch tableايععع * 
 supervisor callٚتط٢ُ أٜكًا   Kernel call إىل ايعععع User Mode   ع  ٢ٖ َٓطك١ تكّٛ بٓكٌ ايتشهِ َٔ َٓطك١ ايعع:    Kernel call   ايعع* 

  delete   ()  ٚعٓد نتاب١ ْدا٤ َجاًل  األَس User Modeٜكّٛ ايتشهِ ف٢ ايبد٤ ف٢ ايتٛادد ف٢ ايععع  :  طريكة العمل
  إىل ايععع User Mode  ملعسف١ ايٛضٝط املطًٛب َٚٓ٘ ٜٓتكٌ ايربْاَر َٔ ايععع  Dispatch tableتهتب َع٘ ايٛضا٥ط  ٚبعدٖا ٜٓتكٌ ايتشهِ إىل ايععع 

Monitor ٜٚتِ ذيو بٛاضط١ ايععع Kernel call   ٚبعدٖا ٜٓتكٌ إىل ايععع   Service  ٚتبدأ ايدٚز٠ َٔ ددٜد ٖهرا    .
    َاذا ٜفعٌ ايٓعاّ عٓدٖا ؟   Serviceف٢ بعض األسٝإ ال تٓفر نٌ اـدَات عرب ايععع : ًَشٛظ١ 

( Utility Program)            ٜكّٛ بإضتدعا٤ ايرباَر املطاعد٠ 
!!!!!!!!  ملعًَٛات أنجس ٜسد٢ َسادع١ املسدع باملهتب١ 

                :Layered   systemايععععع  
ٖٛ ْعاّ ف٢ غهٌ طبكات أٚ َطتٜٛات     

 

Operators Level  5 

User program Level 4 

I / O  management Level 3 

Operators process communication  Level  2 

Memory management Level  1  

Process allocation & multi programming  Level  0 
 

 

level 0  :  ٜتعاٌَ َع ايعععProcess allocation & multi programming املٛدٛد٠ ف٢ ايرانس٠  َٚع ايعع  Cup  ف٢ ايتشٌٜٛ بني 
 . timer               ايعًُٝات عٓد سدٚخ املكاطعات أٚ عٓد إْتٗا٤ ايععع  

level 1  :  َط٦ٍٛ َٔ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ايرباَر َٔ ايكسف ايؿًب إىل ايرانس٠ ايس٥ٝط١ٝ أٚ ايعهظ. 
level 2  :  َط٦ٍٛ َٔ ع١ًُٝ اإلتؿاٍ بني ا٣process ايععع ٚ  operator console  .  

level 3  :  َط٦ٍٛ عٔ إداز٠ أدٚات اإلدػاٍ ٚاإلػساز. 
level 4  :  ِف٢ بساَر املطتؼدَني َط٦ٍٛ عٔ ايتشه .
level 5  :  َستبط َع ايعع System Operator   سٝح إٔ نٌ عًُٝات ايععSystem Operator َٛدٛد٠ ف٢ ٖرا املطت٣ٛ   .

.  ْعاّ ٚاقض  (ْعاّ ايطبكات)  ٖٛ إٔ األػري Layered ايعع &   Monolithicايفسم بني  ايعع : ًَشٛظ١        * 
   Process Management: إدارة العمليات  

 I / O  data  state أٚ ٖٛ بسْاَر . ٢ٖ اإلْتكاٍ َٔ ْػاط إىل آػس سطب املكاطع١ 
: متهيد 

Women -------- processor 

Recipe -------- program 

Ingredients --------- input data 

Activity ----------- process 

ٚذيو ألٕ اإلضعافات األٚي١ٝ ٢ٖ ْػاط مبع٢ٓ ع١ًُٝ هلا األٚي١ٜٛ ف٢  (first aid)تكّٛ بعٌُ إضعافات أٚي١ٝ  (ايهٝو)إذا أؾٝبت املسأ٠ أثٓا٤ إعدادٖا  
 Multi programming (املتٛاش١ٜ)ايتٓفٝر ٚبعد إٔ تٓت٢ٗ  تٛاؾٌ عًُٗا َٔ ْفظ ايٓكط١ ايت٢ تٛقفت فٝٗا  ٖٚهرا ٖٚرا َا ٜعسف بايربف١ املتعدد٠ 

: يهٌ ع١ًُٝ  إسد٣ مخط١ ساالت  ٢ٖ    :       process states : حاالت العملية
           ( Create)ٖٚرٙ اؿاي١ ايت٢ تع٢ُٓ إٔ ايع١ًُٝ قد مت إْػاؤٖا     :   Newاؿاي١   (1)
 CPUٚتع٢ٓ إٔ ايع١ًُٝ ف٢ ساي١ تٓفٝر   ٚدٛدٖا ف٢ ايععع   Running    :         اؿاي١  (2      )

. تع٢ٓ إٔ ايع١ًُٝ تٓتعس سدٚخ سدخ َعني َجٌ إنُاٍ بٝاْات أٚ إضتكباٍ إغاز٠ َع١ٓٝ أٚ غريٖا  :  Waiting / Blockedاؿاي١   (3)
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تع٢ٓ إٔ ايع١ًُٝ َطتعد٠ يإلضتدعا٤ َٔ قبٌ املعاجل      :       Readyاؿاي١   (4)
 . (فسغت َٔ ايتٓفٝر)تع٢ٓ إٔ ايع١ًُٝ مت تٓفٝرٖا متاًَا    Terminated       :     اؿاي١  (5      )

 .تهٕٛ ٖٓايو ع١ًُٝ ٚاسد٠ ف٢ ساي١ تٓفٝر ف٢ أ٣ َعاجل ٚسٝد بُٝٓا ٖٓايو ايعدٜد َٔ ايعًُٝات ف٢ ساي١  إضتعداد ٚإْتعاز        * 

  
 dispatch  Schedulerأَا ف٢ ايبك١ٝ ٜكّٛ بايٓػاط ايععع   (process)   تكّٛ بايٓػاط ايع١ًُٝ ْفطٗا Waiting إىل ايعع  Running  َٔ ايععع 

 

 

( 4)حماضرة رقم 

   Process Management: إدارة العمليات  

ٚغريٖا  ٜٚطتطٝع متٝٝصٖا عٔ طسٜل   ( waiting , running) عٔ األػس٣ process  متهٔ َٔ متٝٝص نٌ data structure module      عباز٠ عٔ 
. process ID       أعداد ؾشٝش١ َٛدب١ تعسف بعع  

 (٢ٖ كصٕ يهٌ املعًَٛات ايت٢ ؽـ ايع١ًُٝ)    Process Control Block: (   PCB)املهمات     / كتلة حتكم العمليات
. ؽصٕ فٝٗا نٌ املعًَٛات اـاؾ١ بايع١ًُٝ املع١ٓٝ ف٢ غهٌ ضذالت  (data structures)٢ٖ عباز٠ عٔ بٓا٥ٝات أٚ ٖٝهٌ بٝاْات 

( PCB)فهٌ ع١ًُٝ تدػٌ ايٓعاّ متجٌ بعع  . ( block  task control)أٚ   (process table)أٚ  (PCB)أ٣ ع١ًُٝ َٛدٛد٠ بايٓعاّ بٗا  -
 .ٚؽصٕ ف٢ ايرانس٠ ف٢ غهٌ ضذالت 

 . ع٢ً ضذالت ضسٜع١ ددًا  أضسع نجري َٔ ضسع١ عٓاؾس ايرانس٠ األضاض١ٝ ست٢ ٜتُهٔ ْعاّ ايتػػٌٝ َٔ َتابع١ ساالت ايتٓفٝر PCBؽصٕ ايعع  -

.       ٚؼت٣ٛ ع٢ً نٌ املعًَٛات ٚايبٝاْات ايالش١َ يٓعاّ ايتػػٌٝ إلداز٠ امل١ُٗ 
ٜٚهٕٛ َٛدٛد ف٢  (S.W  &  H.W )ٜتِ ؼدٜد أ٣ ْٛع ؼتاد٘ َٔ املؿادز ٌٖ ٖٛ   (PCB)أ٣ ع١ًُٝ تدػٌ ايٓعاّ ٚعٓد تٓفٝرٖا داػٌ ايعع  -

  PCB ٚتٛقض ايع١ًُٝ داػٌ ْعاّ ايتػػٌٝ مبا ٜعسف بعع    S.W  &  H.W Resourceَا ٜط٢ُ  ايععععع   
:  خمطط كتلة حتكم املهمات 

.            ايتاي١ٝ pcbٖٛ املؤغس يًعع  : pointerايععع * 
   .      new  & running  & readyساي١ ايع١ًُٝ  ٢ٖ  : process stateايععع * 
.               ٖٛ زقِ ايع١ًُٝ   : process noايععع * 
عداد بسْاَر ايتعًُٝات ٜٚدٍ ع٢ً عٓٛإ ايتع١ًُٝ   :  program counterايععع * 

.                                           ايتاي١ٝ ايت٢ ضتٓفر يًع١ًُٝ 
املطذالت تتٓٛع املطذالت ف٢ األزقاّ ٚاألْٛاع سطب َعُاز١ٜ اؿاضٛب  : Registerايععع * 

( register index)ٚفٗازع املطذالت  (accumulators) ٚؼت٣ٛ املطذالت ع٢ً كاشٕ ايتذُٝع 
ٚنٌ ٖرٙ املعًَٛات هب سفعٗا عٓد سدٚخ أ٣  َكاطع١   (stack pointer) َٚؤغسات املهدضات 

new admitted 

interrupt 

I/O or 

event 

completion 

Scheduler 

dispatch I/O or 

event wait 

exit 

ready 
runnin

g 

terminated 

waiting 

Accounting information 
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. (  تطذٌ فٝ٘ ساي١ ايع١ًُٝ ٚايصَٔ اير٣ تٛقفت فٝ٘ registerايعع   ).     ست٢ تٛاؾٌ ايع١ًُٝ بؿٛز٠ ؾشٝش١ 
.  َٚؤغسات يؿفٛف اؾدٚي١ process priority  ؼت٣ٛ ع٢ً cpu scheduling informationَعًَٛات عٔ ددٚي١ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ          * 

 اـاؾ١  base ٚايعع limitٚق١ُٝ ايععع (ق١ُٝ َٛقع ايع١ًُٝ بايرانس٠)٢ٖ ؼت٣ٛ ع٢ً َعًَٛات تٛقض سد ايرانس٠  : Memory limitsايععع * 
. page tables     باملطذالت ٚع٢ً ايععع

.  ايت٢ ٜتِ ؽؿٝؿٗا يًع١ًُٝ  I  / O ٢ٖ املًفات ايت٢ ٜتِ فتشٗا ف٢ ؿع١ ايععع  : List of open fileايععع * 
.   يًرباَر ف٢ ْفظ ايًشع١  ٚنريو عدد ايعًُٝات ٚايصَٔ املطتؼدّ CPU ْٚع٢ٓ بٗا ضع١ ايعععع  :  Accounting informationايععع * 

   Process Scheduling: جدولة العمليات   

  ٜع٢ٓ إدػاٍ عد٠ بساَر بايرانس٠ َٚعاؾتٗا َعًا Time sharing  ٚإغرتاى ايصَٔ Multi programmingإٕ َفّٗٛ ايربف١ املتعدد٠ : تٛقٝض 
.   َٔ ع١ًُٝ ألػس٣ ف٢ ْفظ ايٛقت  CPU  َػازن١ ايٛقت بإٔ تتشٍٛ ايعععع Time ف٢ ْفظ ايٛقت  ْٚع٢ٓ بايععع  
ٖٛ اإلضتفاد٠ َٔ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ يًشد األقؿ٢ ٚذيو ظعًٗا ف٢ ساي١ تٓفٝر دا٥ِ ست٢ متهٔ املطتؼدّ َٔ  (املتعدد٠)ٚاهلدف َٔ ايربف١ املػرتن١ 

. ايتعاٌَ َع أ٣ بسْاَر أثٓا٤ تٓفٝرٙ 
.   ػاف بٗا  PCBيهٌ ؾف َٔ ؾفٛف اؾدٚي١  َؤغس ٜػري يًع١ًُٝ ايتاي١ٝ ٚأ٣ ع١ًُٝ هلا :   ًَشٛظ١ - 

 

      Scheduling  Queues( :  جدولة الصفوف  )صفوف اجلدولة
: ٚيؿفٛف اؾدٚي١ أْٛاع َٓٗا .   ٚأ٣ ع١ًُٝ ال بد َٔ ٚدٛدٖا ف٢ ؾف َعني linkedlist  ايؿفٛف ؽصٕ نٌ ايععع 

  : Job Queue: صف املهمت  (1)
 .ٖٚٛ ؾف تٛدد ب٘ نٌ عًُٝات ايٓعاّ مبؼتًف ساالتٗا  ٖٚٛ عباز٠ عٔ ٖٝهٌ بٝاْات 

  : Ready Queue: صف اإلستعذاد  (2)
  .ٖٚٛ ؾف تٛدد ب٘ ايعًُٝات اؾاٖص٠ يًتٓفٝر  ٚايت٢ تهٕٛ َٛدٛد٠ بايرانس٠ ايس٥ٝط١ٝ ف٢ ساي١ إْتعاز أٚ إضتعداد

 :  Device Queue: صف األجهضة  (3)

.  اـاؾ١ بايٓعاّ I  / O  device  ٖٚٛ ؾف تٛدد ب٘ نٌ عًُٝات  

فإذا نإ املؿدز   ( I / O  Request ) عٓد تٛقفٗا فذأ٠  ٜهٕٛ ٖرا ْتٝذ١ َكاطع١ أٚ سدٚخ طًب cpuأثٓا٤ تٓفٝر ايع١ًُٝ ف٢ ايعع  : تٛقٝض
غري َتٛفس أ٣ مت طًب٘ َٔ ع١ًُٝ أػس٣ فإٕ ايع١ًُٝ هب إٔ تٓتعس ست٢ ٜتِ ؼسٜس ذيو املٛزد َٔ ايع١ًُٝ االػس٣ ٚايعًُٝات ايت٢ تهٕٛ ف٢  ساي١  

 device Request   َعني  تعسف بععععع   I  / O  deviceاْتعاز 
 

ايسضِ ايتاىل ٜٛقض ؾفٛف اؾدٚي١  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   Schedulers:    (اجلدولة)اجملدوالت  

 CPU Scheduler أٚ  Short Term Schedulerٚايجا٢ْ    Long Term Scheduler ٜٛدد ْٛعإ َٓٗا ف٢ نٌ ْعِ ايػػٌٝ ُٖا  األٍٚ  
  ْٚع٢ٓ ب٘ سسن١ ايعًُٝات Swapping   ٚب٘ َا ٜط٢ُ ايععع  Medium Term Schedulerٚف٢ بعض ْعِ ايتػػٌٝ ٜٛدد ْٛع ثايح ٜط٢ُ  

. َٔ ٚإىل ايرانس٠ 
 ال ٜتِ تٓفٝر نٌ ايعًُٝات سااًل ٚايت٢ مل ٜتِ تٓفٝرٖا  ٜتِ ػُٝعٗا ٚتٛقع ف٢ َعد٠ ؽصٜٔ َجاًل  ايكسف ست٢ تٓفر السكًا  batch system ف٢ ايعععع * 

. short   ثِ بعد ذيو  بٛاضط١ ايعع  longٚذيو بٛاضط١ ايعع 
. ٚيهٓٗا فعًًٝا َٛدٛد٠ بايرانس٠  .(job queue)أ٣ ع١ًُٝ تدػٌ ايٓعاّ يًتٓفٝر َٛدٛد٠ ف٢ ؾف املُٗات : ًَشٛظ١ 

  ٜع٢ٓ 
 املؿادز

 ٜع٢ٓ ؾفٛف

 ْٗا١ٜ ايصَٔ ٜع٢ٓ اؿاالت

 إْتعاز ايتٓفٝر

  ْٗا١ٜ

 إْػا٤ ١َُٗ فسع١ٝ

 إْتعاز أَٚكاطع١

 I / o ؾف  ايعععع  قٝد ايطًب

  ايتٓفٝر
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 . cpu ٢ٖ اآلي١ٝ ايت٢ تكّٛ  بإػتٝاز ْكٌ ايعًُٝات ايت٢ هب تٓفٝرٖا  َٔ ايرانس٠ إىل ايععع   : Long Term Schedulerايعع  * 
 . Running    إىل  ايععععع   Ready ٢ٖ اآلي١ٝ ايت٢ تكّٛ  بإػتٝاز ايعًُٝات ايت٢ ٜتِ تٓفٝرٖا َٔ ساي١ ايعععع   : Short Term Schedulerايعع  * 
 ٚتع٢ٓ ؼسٜو ايع١ًُٝ َٔ ايرانس٠ ٚإعادتٗا َس٠ أػس٣ ٚإعادتٗا ٖٚهرا  Swapping  تكّٛ بايععع :   Medium Term Schedulerايعع  * 

 .ٚذيو يإلضتفاد٠ ايكؿ٣ٛ َٔ ايرانس٠ 

 Medium Term (Time-sharing) Schedulerايسضِ ايتاىل ٜٛقض ايععع   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
.  ٖٛ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ َٔ ع١ًُٝ ألػس٣ بعد سفغ ايع١ًُٝ ايكدمي١ ٚؼًُٝٗا ألدٌ ايع١ًُٝ اؾدٜد٠ :   context switch ايععع      * 

ضسع١ ايرانس٠                                                      (1    )
عدد املطذالت ايت٢ هب ْطؼٗا               (2     )
.  َٝهسٚ ثا١ْٝ 1000   إىل  1  بني    context switchٚدٛد تعًُٝات ػاؾ١ َجٌ تع١ًُٝ ؽصٜٔ املطذالت ٜٚرتاٚغ شَٔ ايع١ًُٝ  (3    )

:   ُٖا process  ٜٛدد ْٛعإ َٔ اجملدٚالت يًععع
(1) CPU poundprofide (تعٌُ بطسٜك١ سطاب١ٝ)  ٚمسٝت  بٗرا اإلضِ ألْٗا تطتؼدّ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ . 
(2) I / O boundprode ّمسٝت بريو ألْٗا تطتؼد  I / O ٕيف أغًب األسٝا  .
 Operators On  Process: العمليات   / العمليات على املهمات         

. تٓفٝر ايعًُٝات ٜتِ بؿٛز٠ َتصا١َٓ ٜٚتِ أْػاؤٖا ٚتدَريٖا بؿٛز٠ دٜٓاَٝه١ٝ 
  :  Process Creation: إنشاء العمليت  (1)

 ٚنُا ٖٛ َعًّٛ إٔ أ٣ ع١ًُٝ ميهٔ إٔ تكّٛ مبذُٛع١ عًُٝات أػس٣  تط٢ُ ايع١ًُٝ ايس٥ٝط١ٝ  Create تطSys Call٢ُعٓد إْػا٤ أ٣ ع١ًُٝ ْطتؼدّ 
 ٚبريو ٜهٕٛ يدٜٓا غذس٠ َٔ ايعًُٝات نُجاٍ ع١ًُٝ ايطباع١ ٤process  Children   ٚايعًُٝات املٛيد٠ َٓٗا تط٢ُ األبٓاprocess Parentباألب 

ع١ًُٝ ز٥ٝط١ٝ أْػأت عًُٝات أػس٣ نُجاٍ إدػاٍ ايٛزم يًطابع١  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  املىاسد * 

 (Root)اؾصز    / (األب)ايٛايد  

 (Children)ايعًُٝات ايفسع١ٝ / األبٓا٤ 
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ٖٚهرا  ٚيهٌ ع١ًُٝ إْػا٤   (init)ٚيتهٔ ف٢ ايسضِ  (C)ٚإٔ ايع١ًُٝ  ( C , D , E )ٚايعًُٝات املٛيد٠  (A) يٓفرتض إٔ ايع١ًُٝ األب تط٢ُ 
وهنالك ثالثت إحتماالث هلزه املىاسد    H.W  & S.Wؼتاز جملُٛع١ َٛازد أػس٣ قد تهٕٛ  (َٛيد٠)عًُٝات فسع١ٝ 

 : هً
. ف٢ املٛازد  (A)ال تتػازى َع   (C)إٔ ايع١ًُٝ  (1)
. ف٢ بعض املٛازد   (A)تتػازى َع   (C)إٔ ايع١ًُٝ  (2)
. ف٢ نٌ املٛازد   (A)تتػازى َع   (C)إٔ ايع١ًُٝ  (3)

:  التنفيز * 

.  ثِ تتِ َٛاؾ١ً ايعٌُ  ٢ٖٚ ايفسع١ٝ  أٚاًل  (Sub)ٜتِ ايتٓفٝر بؿٛز٠ َتصا١َٓ ٚيهٔ ٖٓايو إستُاٍ آػس إٔ تٓفر ايع١ًُٝ ايععع * 
 .تٓفٝر ايع١ًُٝ املٛيد٠ ظص١ٝ٥ َٔ َٛازد ايع١ًُٝ األب ميٓع أ٣ ع١ًُٝ أػس٣  َٔ إْػا٤ ايعدٜد َٔ ايعًُٝات األػس٣ َٓٗا  ٚذيو بايطبع ٜؤد٣ إىل ؼٌُٝ شا٥د يًٓعاّ * 

:  التخضين * 

: أَا ف٢ َطاس١ ايعٓٛإ ٜهٕٛ ٖٓايو إستُاالٕ ُٖا َٔ املُهٔ إٔ ٜتػازى األب ٚاألبٓا٤ ْفظ املطاس١ ف٢ ايرانس٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ يألب َطاس١ ػاؾ١ ب٘ ف٢ ايرانس٠ 
. تهٕٛ ايع١ًُٝ املٛيد٠ يدٜٗا بسْاَر ػاف قٌُ بٗا  (2.           )تهٕٛ ايع١ًُٝ املٛيد٠ عباز٠ عٔ ْطؼ١ َٔ ايع١ًُٝ األب  (1)

 . Fork system call ف٢ ْعاّ ْٜٛهظ  ٜتِ إْػا٤ ايع١ًُٝ اؾدٜد٠ بإضتؼداّ  ْدا٤ ْعاّ ٜط٢ُ      *  
  . يرا ٜتِ إٜكاف ذيو بػسط قدد َستبط باملٛازد Over load  إذا إضتُست ع١ًُٝ تٛيٝد ايعًُٝات ضٛف ودخ  : ملحىظت 

: ٜهٕٛ ٖٓايو إستُاالٕ  ُٖا :  أثناء التنفيز 
. تٓتعس ايع١ًُٝ األب ست٢ ٜتِ تدَري بعض أٚ نٌ ايعًُٝات املٛيد٠ : ايجا٢ْ .      تٛاؾٌ ايع١ًُٝ األب ايتٓفٝر  بؿٛز٠ َتصا١َٓ َع ايع١ًُٝ املٛيد٠ :  األٍٚ 

  :  Process Termination: تذمريالعمليت  (2)

ٜٚتِ ؼسٜس نٌ   (إْٗا٤)Exit   إلْٗا٤ ايعًُٝات ٜط٢ُ  Sys call ٜتِ تدَري ايع١ًُٝ بعد إٔ تٓت٢ٗ َٔ تٓفٝر نٌ ايتعًُٝات اـاؾ١ بٗا عٔ طسٜل  * 
   املٛازد اـاؾ١ بٗا عٔ طسٜل ْعاّ ايتػػٌٝ 

  ٚذيو ملٓع املطتؼدَني  Parentٚيهٔ ايكطع ال تطتؼدّ إال عٔ طسٜل ايع١ًُٝ األب  (قطع)Abort ف٢ أسٝإ أػس٣ ْطتؼدّ ْدا٤ ْعاّ ٜط٢ُ   *  
   .   َٔ تدَري ٚظا٥ف بعكِٗ ايبعض

 :أسباب تذمري العملياث  

( . تٓفٝر ايع١ًُٝ)إْتٗا٤ امل١ُٗ يإلضتفاد٠ َٔ َطاس١ ايرانس٠  (1)
. إْتٗا٤ ايٛقت املؼؿـ يًُٛزد  (2)
 . Abortتدَري ايع١ًُٝ األب بٛاضط١  (3)

ايعدٜد َٔ ْعِ ايتػػٌٝ تكّٛ بتدَري ايعًُٝات املٛيد٠ بؿٛز٠ َباغس٠ بعد تدَري ايع١ًُٝ األب      * 
 
 
 

( 5)حماضرة رقم 

 :  إىل ْٛعني ُٖا process  ْعاّ ايتػػٌٝ ٜكّٛ بتكطِٝ ايععع  :Co operating process العملياث املتعاونت   
 Co operating processعًُٝات َتعا١ْٚ Independent  process (                         2)عًُٝات َطتك١ً (1              )

.    ٖٞ ع١ًُٝ ال تؤثس ٚال تتأثس بايعًُٝات األػس٣  أٟ إْٗا ال تتػازى َعٗا يف أٟ ْٛع َٔ ايبٝاْات املستقلت العملياث   
.     ٖٞ ع١ًُٝ تؤثس ٚتتأثس بايعًُٝات األػس٣ ألْٗا تتػازى َعٗا يف  ايبٝاْات    أٚ املؿادز املتعاونت  العملياث  
؟    ما الفائذة من املتعاونت   

(     ًَف َجاًل) أسٝاًْا  ٜهٕٛ ٖٓايو ايعدٜد َٔ املطتؼدَني عاد١ إىل املع١ًَٛ ْفطٗا : املػازن١ يف املع١ًَٛ    (1          )
إذا نٓا ْسٜد ايكٝاّ مب١ُٗ بطسع١ أنرب فإْ٘ ميهٔ ػص٥تٗا إىل عد٠ َٗاّ أؾػس ٚضٝتِ تٓفٝر ٖرٙ املٗاّ  بؿٛز٠     : Speed upايطسع١ يف إلاش املٗاّ  (2         )

.               َتٛاش١ٜ  َع بعكٗا ايبعض ٖٚرا ودخ إذا نإ ٖٓايو عٓاؾس َعاؾ١ َتعدد٠ 
. أسٝاًْا وتاز املطتؼدّ إىل أنجس َٔ ١َُٗ ف٢ ٚقت ٚاسد َجاًل قد وتاز إٔ ٜطبع أٚ ٜرتدِ أٚ وسز ف٢ ٚقت ٚاسد   : Convenienceايتٛافك١ٝ   (3        )

َٗاّ ٚذيو يٛدٛد فُٛع١ َعاؾات َتعدد٠  باؾٗاش /                  ٜكطِ ايربْاَر إىل فُٛع١ عًُٝات 
. يتٛقٝض َفّٗٛ ايتعإٚ بني ايعًُٝات َجاًل َػه١ً املٓتر ٚاملطتًٗو      * 
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   Producer & consumer Problemمشكلت املنتج  واملستهلك  

 بطع١ َع١ٓٝ ٚعٓدَا ميت٧ً  تٛقف ع١ًُٝ اإلْتاز ست٢ ٜتِ  Bufferٖٓايو ع١ًُٝ َٓتذ١ تٓتر َعًَٛات ٜتِ إضتٗالنٗا بٛاضط١ املطتًٗو ٜٚتِ ؽصٜٓٗا يف 
.   فازغ ال ٜتِ إضتٗالى  Bufferاإلضتٗالى  ٚإذا نإ ايععع 

  :إرًا
َجاًل بسْاَر  ايطباع١ ٜٓتر سسٚف تطتًٗو بٛاضط١ ايطابع١  ٚاملرتدِ ٜٓتر غفسات ػُٝع١ٝ ٜتِ إضتٗالنٗا .ٜتِ  اإلْتاز أٚاًل ثِ اإلضتٗالى بعد ذيو 

.   ٖٚهرا Assemblerبٛاضط١ اؿاضٛب بايععع
:  ُٖا Bufferٖٚٓايو َػهًتإ هلرٙ ايع١ًُٝ يف ايععع

.  يريو ٜهٕٛ يف ساي١ إْتاز دا٥ِ  Unbound Bufferغري قدٚد   Bufferقد ٜهٕٛ ايعع (1)
  .Buffer ٚيف ٖرٙ اؿاي١ تهٕٛ ايع١ًُٝ قد تٛقفت حملدٚد١ٜ ايععععBound Buffer  قدٚد  Bufferقدٜهٕٛ ايععع (2)

.    ٚنريو إذا مل ٜتِ إضتٗالى فاملٓتر ٜٓتعس waiting     ًَشٛظ١  ف٢ اؿاي١ ايجا١ْٝ  إذا مل ٜتِ اْتاز فإٕ املطتًٗو تهٕٛ ف٢ ٚقع ايععع 
. املؼصٕ ٜتِ دعُ٘ عٔ طسٜل ْعاّ ايتػػٌٝ اٚ عٔ طسٜل تػفري ٚاقض َٔ قبٌ َربف٢ ايرباَر ايتطبٝك١ٝ  * 
تكّٛ ايع١ًُٝ املٓتذ١ بإْتاز َفسد٠ ٚاسد٠ ف٢ أثٓا٤ إضتٗالى ايع١ًُٝ املطتًٗه١ ملفسد٠ أػس٣  نُا هب إٔ تعٌُ ايع١ًُٝ املٓتذ١ ٚاملطتًٗه١ بؿٛز٠   * 

.  ست٢ ال ؼاٍٚ ايع١ًُٝ املطتًٗه١ إضتٗالى َفسد٠ مل ٜتِ إْتادٗا بعد synchronized     َتصا١َٓ 
 

( 3)ٚزق١ عج١ٝ زقِ 
 ؟ Threadsَا ٖٞ اـٝٛط 

 CPU  Scheduling: جدولة وحدة املعاجلة املركزية           
:  تعشيف * 

.  إىل َسس١ً ايتٓفٝر  ٚذيو بٛاضط١ أسد٣ ػٛازشَٝات اؾدٚي١ ٢ٖready Queue إػتٝاز أسد ايعًُٝات َٔ ؾف ايعععع 
 . َػػٛي١ دًَٚا CPUدعٌ ايعععع : اهلدف َٔ ذيو 

تعترب ددٚي١ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ َٔ أِٖ األغٝا٤ بايٓطب١ يٓعِ ايتػػٌٝ َتعدد٠ ايربف١ سٝح أْ٘ عٔ طسٜل ؼٌٜٛ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ َٔ :  تٛقٝض 
ع١ًُٝ ألػس٣ تصٜد إْتاد١ٝ اؿاضٛب ٚاهلدف األضاض٢ َٔ ايربف١ املتعدد٠ ٖٛ اإلضتفاد٠ ايكؿ٣ٛ َٔ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ ٚذيو ظعًٗا ف٢ ساي١ تٓفٝر 
دا٥ِ  يًعًُٝات ,,,,,,,,,,  ف٢ ْعِ اؿاضٛب ايبطٝط١ عٓدَا تهٕٛ ايع١ًُٝ  ف٢ ساي١ تٓفٝر تهٕٛ ٚسد٠ املعاؾ١ ف٢ ٚقع َطتكس ٚال تٓفر أ٣ عٌُ آػس 

. ط١ًٝ فرت٠ اإلْتعاز 
 Algorithms   Scheduling:خىاسصمياث اجلذولت  

 :قبٌ ايتعسف ع٢ً ػٛازشَٝات اؾدٚي١ ال بد إٔ ْتعسف ع٢ً ٖرٙ املفاِٖٝ األضاض١ٝ  ٢ٖٚ :  مفاهيم أساسيت 
.  ٖٚٞ ددٚي١ عدّ  إٜكاف امل١ُٗ preemptive scheduling -Non  ددٚي١ عدّ  اإلٜكاف * 
.  ٖٚٞ ددٚي١ اإلٜكاف ملpreemptive scheduling١ُٗ  (اؾدٚي١ ايػفع١ٝ)ددٚي١ اإلٜكاف * 
 ٜع٢ٓ إدػاٍ عد٠ بساَر بايرانس٠ َٚعاؾتٗا َعًا ف٢ ْفظ ايٛقت   :Multi Programming:  ايربف١ املتعدد٠ * 
 .َجاٍ بساَر ايٓعاّ   بساَر ٜتِ تٓفٝرٖا َٔ غري املطتؼدّ     :Job / batchايعععع   * 
 .بساَر ؼتاز ف٢ تٓفٝرٖا  يًُطتؼدّ   َجاٍ ايرباَر ايتطبٝك١ٝ    :Userايعععع    * 
 . I / O ايفرت٠ ايت٢ تككٝٗا ايع١ًُٝ داػٌ ٚسد٠ املعاؾ١  ٖٚٛ عاد٠ أقٌ بهجري َٔ شَٔ ايععع   :CPU  : CPU burst cycleايعععع * 
 . I / Oايفرت٠ ايت٢ تككٝٗا ايع١ًُٝ  ف٢ ٚسدات ايععع     :I / O  : I / O  burst cycleايعععع * 
 Short Term Scheduler ٖٞ آي١ٝ تعطٞ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ ايتشهِ يف ايعًُٝات املؼتاز٠ بٛاضط١ ايععع  Dispatcherَفّٗٛ املٓذص * 

. هب إٔ ٜهٕٛ املٓذص ضسٜعًا ددًا  عٓد ايتشٍٛ َٔ ع١ًُٝ ألػس٣   - 
.  Dispatch latency  ٚبد٤ أػس٣ بععع  ٜعسف ايصَٔ ايص٣ ٜطتػسق٘ املٓذص إلٜكاف ع١ًُٝ  -  
:  تعشيف * 

.  َٓٗا ٚتعط٢ يع١ًُٝ أػس٣ CPUَكاطع١ ؼدخ يًع١ًُٝ أثٓا٤ تٓفٝرٖا تتطبب يف ٚقفٗا ٚؼسٜسٖا َٔ ٚسد٠ املعاؾ١  ٚيرا تٓصع ايعععع: ٖٞددٚي١ اإلٜكاف 
  Linkedlist أٚ ْعاّ  LIFOال ٜعين ٚدٛد ايع١ًُٝ يف أٍٚ  ايؿف تٓفٝرٖا أٚاًل  ٚزمبا ْعاٌَ ٖرا ايعٓؿس ع٢ً إْ٘ : ًَشٛظ١

: اؾدٚي١ ايٓادش١ يٛسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ تعتُد ع٢ً * 
 ع١ًُٝ تتٓاٚب بني اؿايتني  cpu ٚ   I/ O wait(                        2)تٓفٝر ع١ًُٝ ؼت٣ٛ دٚز٠ يتٓفٝر  (1  )

.  عهظ َا ضبل ذنسٙ  متاًَا  Nonأَا تعسٜف ددٚي١ عدّ اإلٜكاف ايعععع
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   Non preemptive process&  process  preemptive ٚمبكابٌ ددٚي١ اإلٜكاف ٚ عدَٗا ٜٛدد يدٜٓا َا ٜط٢ُ بايعع 
 يًتٓفٝر ٚىؿـ ready queueٜكّٛ ْعاّ ايتػػٌٝ بإػتٝاز إسد٣ ايعًُٝات َٔ ايعع  (idle)عٓدَا تهٕٛ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ ف٢ ٚقع  َطتكس * 

 unordered linked list tree   أٚ priority  أٚ  fifo  بايكسٚز٠ ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ fifo  يٝظ ready queueهلا ٚسد٠ املعاؾ١  ٚايعع  
: مىت يتم إختار قشاس جذولت  وحذة املعاجلت املشكضيت يف إحذي أسبع حاالث هي / ط

( I / Oؼتاز إىل ) Waiting  إىل  Runningيف ساي١ ؼٌٜٛ ايع١ًُٝ َٔ  (1)
 (يف ساي١ َكاطع١) Ready  إىل  Runningيف ساي١ ؼٌٜٛ ايع١ًُٝ َٔ  (2)
( I / Oتٛفس هلا ) Ready إىل Waitingيف ساي١ ؼٌٜٛ ايع١ًُٝ َٔ  (3)
 (إْتٗا٤ امل١ُٗ ) Terminate  يف ساي١ تدَري ايع١ًُٝ  (4)

تطتؼدّ ددٚي١  . preemptive     أَا اؿاي١  ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٖٞ Non preemptiveٜالسغ إٔ اؾدٚي١ يف اؿاي١ األٚىل ٚايسابع١  ٖٞ        * 
ف٢ ب١٦ٝ ٜٚٓدٚش سٝح أْٗا ايطسٜك١ ايٛسٝد٠ ايت٢ ٜتِ إضتؼداَٗا ع٢ً بساَر عتاد َع١ٓٝ ٚذيو ألْعٗا    (  Non preemptive)         عدّ اإلٜكاف 

.  timer         ال تتطًب عتاد َعني َجٌ ايععع 
 : مصطلحاث مهمت 

  %(.100 – 40)ٚايصَٔ ايفع٢ً ي٘ %  24 ْٚعين ب٘ إبكا٤ املعاجل َػػٛاًل بكدز اإلَهإ  بٓطب١ َع١ٓٝ َجاًل  CPU utilizationإضتؼداّ املعاجل * 
 . CPU ست٢ تتٛفس هلا ايعععع Waitingٖٛ َتٛضط ايفرت٠ ايص١َٝٓ يبكا٤ ايع١ًُٝ يف ساي١ ايعععع  Waiting timeشَٔ اإلْتعاز  * 

 ready ٚيهٓٗا تؤثس ف٢ ايصَٔ اير٣ تطتػسق٘ ف٢ ؾف ايعع I / O   ػٛازش١َٝ اؾدٚي١ ال تؤثس ف٢ ايصَٔ املطتػسم بايٓطب١ يًع١ًُٝ ف٢ تٓفٝر أد٢ْ عٌُ  
 .  أ٣ شَٔ اإلْتعاز 

 (ايطاق١ اإلْتاد١ٝ قدد٠ أَٚعدٍ ايعًُٝات املٓذص٠ ) .  ْعين ب٘ عدد ايعًُٝات املٓفر٠ يف ٚسد٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ  Through Putايطاق١ اإلْتاد١ٝ * 
 سطب ايصَٔ املؼؿـ يهٌ ع١ًُٝ فإٕ ايطاق١ اإلْتاد١ٝ ٖٞ فُٛع ايعًُٝات  D إىل Aإذا نإ يدٜٓا عًُٝات َٛقش١ َٔ : َجاٍ

 Processايع١ًُٝ  Burst timeايصَٔ املؼؿـ 

5 A 

2 B 

5 C 

3 D 

 ٚسد٠ ش١َٝٓ عددٖا أزبع١  15ايعًُٝات يف ايععععع 
  ٚسد٠ ش١َٝٓ  3.75 = 4÷15= عدد ايعًُٝات   ÷ فُٛع شَٔ اإلْتعاز =       اإلْتاد١ٝ  

.  ٢ٖ ايفرت٠ ايص١َٝٓ ايت٢ تطتػسقٗا ايع١ًُٝ ست٢ ْٗا١ٜ ايتٓفٝر : Turnaround timeايصَٔ ايدٚزٟ * 
  ٚفرت٠ Running  ٚفتععععس٠ ايعععععع CPU فرت٠ اإلْتعاز ست٢ تؿٌ ايععع :  ٢ٖ فُٛع ايفرتات ايص١َٝٓ ايت٢ متس بٗا ايع١ًُٝ نُجاٍ: تعسٜف آػس 

.   شَٔ ايتػػٌٝ + ٖٛ ٜع٢ٓ  شَٔ اإلْتعاز  :       أٚ I / O Request    ٚفرت٠ ايعععععع   Queue  Readyايععععععع
: ٚبايسدٛع  يًُجاٍ ايطابل  فإٕ ايصَٔ ايدٚز٣ ٖٛ 

 A= 0 + 5 = 5                  B = 5 + 2 = 7                 C= 7 + 5 = 12               D = 12+ 3 = 15                   

    A = 0              B = 5               C= 7              D = 12:  ٚبايسدٛع  يًُجاٍ ايطابل  فإٕ شَٔ اإلْتعاز ٖٛ 
ٖٛ ايفرت٠ ايص١َٝٓ َٔ بدا١ٜ ايطًب ست٢ سدٚخ أٍٚ إضتذاب١  يًطًب  ٖٚٓا هب اإلغاز٠ إىل أْ٘ يٝظ ايصَٔ  :   Response time: شَٔ اإلضتذاب١ * 

( ايصَٔ ايدٚز٣ ٚشَٔ اإلْتعاز ٚشَٔ اإلضتذاب١)  ٚتكًٌٝ   ( اإلْتاد٠١ٝإضتؼداّ املعاجل ٚايطام )      اير٣ ٜطتػسم إلػساز تًو اإلضتذاب١ ٚبايتاىل هب شٜاد٠ 
نٌ ع١ًُٝ ؼٌُ عٓٛإ ب٘ إغاز٠ ؼدد أفك١ًٝ امل١ُٗ ٚأٚيٜٛتٗا ف٢ ايتٓفٝر ٚتكّٛ ػٛازش١َٝ اؾدٚي١ بإػتباز ايعًُٝات ذات :  prioritiesاألٚيٜٛات * 

. األٚي١ٜٛ ايعاي١ٝ 
( service time)ٖٛ ايصَٔ اير٣ ٜطتػسق٘ املعاجل  يإلْتٗا٤ َٔ امل١ُٗ  ٜٚط٢ُ أٜكًا  :  Burst timeايصَٔ املؼؿـ * 

:  خىاسصمياث اجلذولت 

:  ٖٓايو ضت ػٛازشَٝات يًذدٚي١ ٢ٖ 
  First Come First Serve Scheduling    (FCFS)  األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ األٍٚ ف٢ املعاؾ١  (1)
  Shortest Job First Scheduling    (SJFS)  أقؿس املُٗات األٍٚ ف٢ املعاؾ١  (2)

   Priority Scheduling     ػٛازش١َٝ األٚي١ٜٛ (3)

   Round Robin Scheduling      ايتؼؿٝـ ايدٚز٣  (4)
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  Multi Level Queues Scheduling    ايؿفٛف ذات املطتٜٛات املتعدد٠  (5)

  Multi Level Feedback Queues Schedulingؾفٛف ايتػر١ٜ ايسادع١  ذات املطتٜٛات املتعدد٠   (6)
: األهذاف 

  .(إعطا٤ فسؾ١ أل٣ ع١ًُٝ)  يهٌ ايعًُٝات بػض ايٓعس عٔ إمتاّ امل١ُٗ أٚ عدَ٘  CPUٖٚٛ تٛفري ايعععع  : Fairnessايعدٍ  (1)

 (إبكا٤ نٌ أدصا٤ ايٓعاّ َػػٛي١ تؤد٣ عٌُ َا )ْٚع٢ٓ ب٘ تٛاشٕ ايٓعاّ عًَُٛا   : Balanceايتٛاشٕ  (2      )
. ْٚع٢ٓ ب٘ تٓفٝر ضٝاض١ َع١ٓٝ يًتعاٌَ َع ْعاّ ايتػػٌٝ    :Policy enforcementإْفاذ ضٝاض١ ْعاّ ايتػػٌٝ  (3)

1  FCFS     First Come First Serve Scheduling 

.  أٚاًل ٜتِ ؽؿٝؿٗا هلا أٚاًل  cpu ايع١ًُٝ ايت٢ تطًب ايععع 
 أٚاًل  ٖٚهرا   p1 إذا نإ يدٜٓا ايعًُٝات ايتاي١ٝ  ٚايت٢ ٚؾًت ع٢ً ايرتتٝب املٛقض : َجاٍ 

Burst time process 

24 P1 

3 P2 

3 P3 

 :نُا ٢ًٜ  (Gant Chart)ميهٔ متجًٝٗا مبؼطط داْت 
 

P3 P2 P1 
                                                  0                  24                 27             30   

 

    p3 ٖٛ   27ٚبايٓطب١ يععع    p2 ٖٛ  24بايٓطب١ يععع   ٚ p1 ٖٛ   0شَٔ اإلْتعاز بايٓطب١ يععع 
.    ٢ًَ ثا١ْٝ 3      =  17  mlsc( ÷  average waiting time( = )27 + 24 + 0)َٚتٛضط شَٔ اإلْتعاز 

mlsc(  ÷  3 + 6 ) 3  =    3=          ٜهٕٛ شَٔ اإلْتعاز أقٌ  p1  ثِ  p3   ثِ p2 إذا ٚؾًت ايعًُٝات ع٢ً ايرتتٝب :  َجاٍ آػس - 
 

P1 P3 P2 

                                                  0                  3                 6             30   
. ٖرٙ ايطسٜك١ دٝد٠ ف٢ ساالت املُٗات ايط١ًٜٛ ٚيهٓٗا غري عادي١ باْطب١ يًُُٗات ايؿػري٠ نُا ف٢ املجاٍ األٍٚ* 
 cpu  يع١ًُٝ َع١ٓٝ فإْٗا ؼتفغ بايععع cpu فعٓدَا ٜتِ ؽؿٝـ ايععع  (Non preemptive)تعترب ٖرٙ اـٛازش١َٝ َٔ ػٛازشَٝات إٜكاف اؾدٚي١ * 

 . I / O   ست٢ تكّٛ بتشسٜسٖا ٚذيو بتدَريٖا أٚ بطًبٗا  يععع 
 ست٢ ٜتِ اإلْتٗا٤ َٔ ايهبري٠ ٚست٢ ؼسز ٚسد٠ املعاؾ١  ready queueإْتعاز ايعًُٝات  ايؿػري٠ ف٢ ايععع * 
َع املطتؼدَني اآلػسٜٔ ٚبايتاىل cpu سٝح إٔ املِٗ ٖٛ إٔ ٜتػازى نٌ َطتؼدّ  ٚايععع time sharing system غري َٓاضب١ ألْع١ُ ايععع * 

 .ضتهٕٛ ٖٓايو َػه١ً إذا إستفعت ايع١ًُٝ بٛسد٠ املعاؾ١  يفرت٠ طًٜٛ٘ 

2  SJFS    Shortest Job First serve Scheduling  

سٝح نتاز ايع١ًُٝ ايت٢  ٜهٕٛ هلا أقؿس طٍٛ شَٔ كؿـ ٚإذا ناْت ٖٓايو عًُٝتإ هلُا ْفظ طٍٛ  (cpu burst)تعتُد ع٢ً طٍٛ ايصَٔ املؼؿـ 
. ؿٌ ٖرا ايتعكٝد  (FCFS)ايصَٔ  فإْٓا ْطتؼدّ ف٢ ٖرٙ اؿاي١ ػٛازش١َٝ األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ 

 أٚاًل  ٖٚهرا   p1 إذا نإ يدٜٓا ايعًُٝات ايتاي١ٝ  ٚايت٢ ٚؾًت ع٢ً ايرتتٝب املٛقض : َجاٍ : َجاٍ 
Burst time process 

6 P1 

8 P2 

7 P3 

3 P4 
 

 :نُا ٢ًٜ  (Gant Chart)ميهٔ متجًٝٗا مبؼطط داْت 
 

P2 P3 P1 P4 

                                           0                  3                 9               16              24 
.   ٢ًَ ثا١ْٝ 7  =   4( ÷ 3+16+9+0)= مطب َتٛضط شَٔ االْتعاز 
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 أقٌ sjfs ٢ًَ ثا١ْٝ  ٚبايتاىل َتٛضط شَٔ اإلْتعاز ف٢ ػٛازش١َٝ أقؿس املُٗات  (10.25)ضٝهٕٛ  fcfs بإضتؼداّ ػٛازش١َٝ األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ * 
. ألْٗا ؽتاز ايع١ًُٝ ايت٢ ٜهٕٛ هلا شَٔ إْتعاز اقٌ 

 ready queue ٜٚتِ اإلػتٝاز عٓدَا تؿٌ ع١ًُٝ ددٜد٠  يًعع  (preemptive - non)ٚقد تهٕٛ  (preemptive)ٖرٙ اـٛازش١َٝ قد تهٕٛ * 
    preemptive  - SJFS أثٓا٤ تٓفٝر ايع١ًُٝ ايطابك١ ٚايت٢ ٜهٕٛ هلا شَٔ ؽؿٝـ أقٌ َٔ تًو ايت٢ تهٕٛ ف٢ ساي١ تٓفٝر ٚف٢ ٖرٙ اؿايععععععع١ فإٕ 

  ضتطُض يًع١ًُٝ ايت٢ تهٕٛ ف٢ ساي١ تٓفٝر preemptive  - SJFS  - nonضتطتٛىل ع٢ً ايع١ًُٝ ايت٢ تهٕٛ ف٢ ساي١ تٓفٝر ف٢ سني إٔ ايععع 
    SRTF Scheduling بعععععع     preemptive  - SJFSبإنُاٍ ايصَٔ املؼؿـ هلا ,,,,,,,,,,,,,  أسٝاًْا تعسف ػٛازش١َٝ 

  : preemptive  -nonأٚاًل :     بايطسٜكتني SJFS: َجاٍ 
Burst time Arrive time process 

7 0 P1 

4 2 P2 

1 4 P3 

4 5 P4 
 

 :نُا ٢ًٜ  (Gant Chart)ميهٔ متجًٝٗا مبؼطط داْت 
 

P4 P2 P3 P1 

                                           0                  7                 8               12              16 
  : preemptiveثاًْٝا 

P1 P4 P2 P3 P2 P1 

                                           0           2            4          5           7         11       16 
. ٢ٖٚ تع٢ٓ إٔ ٖٓايو ١َُٗ قد ال ٜتِ تٓفٝرٖا إطالقًا   (Starvation)ٖرٙ ايطسٜك١ تكًٌ َتٛضط شَٔ اإلْتعاز  ٚيهٔ تعٗس َػه١ً تط٢ُ اجملاع١  * 
. ٢ٖٚ إغباع ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ  (Saturation)ع١ًُٝ إعطا٤ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ ألؾػس ١َُٗ تعسف بع١ًُٝ اإلغباع * 
3    Priority Scheduling   

  .  High Response Ration Next( HRRN    )     تط٢ُ أٜكًا ددٚي١ أع٢ً َعدٍ إضتذاب١  
ٖرٙ اـٛاز١َٝ تعتُد ع٢ً األضبك١ٝ أٚ األقعععععد١َٝ سٝح تكّٛ بتؼؿٝـ ٚسد٠ املعاؾ١ املععععسنص١ٜ يًع١ًُٝ ايت٢ ٜهٕٛ هلا أقد١َٝ أٚ أضبك١ٝ  بني ايعًُٝات * 

. األػس٣  ٚف٢ ساي١ إغرتاى أنجس َٔ ع١ًُٝ ف٢ األضبك١ٝ فإْ٘ تتِ ددٚي١ ايع١ًُٝ عٔ طسٜل ػٛازش١َٝ  األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ 
بعض األْع١ُ تطتؼدّ األزقاّ ايؿػععععععععري٠ يًدالي١ ع٢ً   (0 - 40)أٚ    (0 - 7 )ؽتًف األْع١ُ ف٢ َفّٗٛ األٚي١ٜٛ ٚايت٢ تٓشؿس ف٢ املد٣ َا بني  * 

. األٚي١ٜٛ  ٚبعكٗا ٜفعٌ ايعهظ 
:    بايطسٜكتني :  َجاٍ . ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖرٙ اـٛازش١َٝ  إٜكاف أٚ عدّ إٜكاف       * 

Burst time Priority Arrive time process 

4 3 0 P1 

3 4 1 P2 

3 6 2 P3 

5 5 3 P4 
 

  :  preemptive   -nonأٚاًل بعدّ اإلٜكاف 
P1 P2 P4 P3 P2 P1 

                                           0           1            2          5          10       12       15 
  : preemptiveثاًْٝا  باإلٜكاف 

P1 P2 P4 P3 P1 

                                                0           2            5          10         13       15 
ٜٚع٢ٓ إ ايع١ًُٝ أٚ امل١ُٗ Starvation  أٚ ايععععع Indefinite blotching املػه١ً األضاض١ٝ ـٛازش١َٝ األٚي١ٜٛ تتُجٌ فُٝا ٜعسف بعععع  * 

: تهٕٛ ف٢ ساي١ إضتعداد يًتٓفٝر ٚيهٔ أٚيٜٛتٗا ؾػري٠ ٚبايتاىل ف٢ نٌ َس٠ ٜتِ تٓفٝر ايعًُٝات ذات األٚيٜٛات األنرب ٚعًَُٛا قد ودخ أسد أَسٜٔ ُٖا 
ٜٚفكد ايعًُٝات غري املهت١ًُ ذات األٚي١ٜٛ  (crash)إٔ ٜتٛقف ْعاّ اؿاضٛب : أٚ          ايجا٢ْ .            إٔ ٜتِ تٓفٝرٖا ف٢ آػس األَس : األٍٚ 

 . ging,,,,,,, ٚاؿٌ األَجٌ هلرٙ املػه١ً َا ٜعسف بتك١ٝٓ ايعع .     IBM ّ  ف٢ غسن١ 1973األقٌ ٚقد سدخ ٖرا عاّ  
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٢ٖ تك١ٝٓ تعٌُ ع٢ً شٜاد٠ األٚي١ٜٛ بايٓطب١ يتًو ايعًُٝات ايت٢ إْتعست ف٢ ايٓعاّ يفرت٠ ط١ًٜٛ بعد نٌ فرت٠ :  ging تقنيت الـــ * 
. ش١َٝٓ َع١ٓٝ 

4     Round Robin Scheduling   

٢ٖٚ تػب٘ ػٛازش١َٝ األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ  ٚيهٔ بٗا ٚسد٠ ش١َٝٓ ؾػري٠    (time sharing systems)مت تؿُُٝٗا ػؿٝؿًا ألْع١ُ إغرتاى ايصَٔ * 
 .  time slice أٚ ايععع time quantum تط٢ُ ايعع 

 ready queues  بايرٖاب إىل ايعععcpu scheduling سٝح ٜكّٛ ايععع Circler queuesنعععع  ready queues تتِ َعاؾ١  ايععع* 
.  َع١ٓٝ quantumٜٚكّٛ بتؼؿٝـ ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ يهٌ ايعًُٝات يفرت٠ ش١َٝٓ 

  سٝح تتِ إقاف١ ايعًُٝات اؾدٜد٠ ف٢ َؤػس٠ ايؿف ٜٚكّٛ بٛقع َؤقت ٜعٌُ ع٢ً  Fifo queuesنعععع  ready queues تتِ َعا١ًَ ايععع* 
إَا إٔ ٜهٕٛ ايصَٔ املؼؿـ اـاف بايع١ًُٝ  : األٍٚ :  ٚقد ودخ أسد أَسٜٔ ُٖععا   (time quantum 1 )املكاطع١  بعد  ٚسد٠ ش١َٝٓ ٚاسد٠  

  ٚف٢ ٖرٙ اؿاي١ فإٕ ايع١ًُٝ ْفطٗا تكّٛ بتشسٜس ٚسد٠ املعاؾ١ املسنص١ٜ ٜٚكّٛ اجملدٍٚ بإػتٝاز ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ َٔ ايؿععععف   quantum أقٌ َٔ ايععع
ٚضععٛف تٛقع Context Switch     فتشدخ َكاطع١  ٚؼدخ ع١ًُٝ  quantum إٔ ٜهٕٛ شَٔ ايتؼؿٝـ أنرب َٔ ايععع: ٚاألَس ايجا٢ْ ٖٛ

. ايع١ًُٝ ف٢ َؤػس٠ ايؿف  ٚبايتاىل ٜكّٛ اجملدٍٚ بإػتٝاز ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ َٔ ايؿف 
 
 
 
 

Burst time process 

24 P1 

3 P2 

3 P3 
 
 

time quantum =  4 milliseconds               &    Average waiting time =  17/ 3  = 5 .6  mlsc 

 

P1 P1 P1 P1 P1 P3 P2 P1 

                                    0        4          7        10       14      18       22         26      30 
هب إٔ تهٕٛ ايفرت٠ املُٓٛس١ يهٌ ١َُٗ َٓاضب١ ألْ٘ إذا ناْت نبري٠ يهٌ املُٗات  فإٕ ػٛازش١َٝ األٚي١ٜٛ تؿبعععععض ػٛازش١َٝ األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ  ف٢ * 

( RRإذا ناْت ؾػري٠ فإٕ َٓٗذ١ٝ )ٚإذا ناْت ايفرت٠ قؿري٠ تهجس عًُٝات ايتبدٌٜ بني املُٗععععععات ٖٚرا ٜؤثس ع٢ً نفا٠٤ ايٓعاّ .  ؿع١ َٔ ايًشعات 
 . Processor sharingتعسف بعععع  

5   Multi Level Queues Scheduling  ٜتِ تكطِٝ ايعًُٝات إىل :
(1) foreground (interactive) processes                    (2)  background (batch) processes 

( ready queue)ىتًف نٌ َٔ ٖرٜٔ ايكطُني ف٢ إستٝادات٘ َٔ ْاس١ٝ اؾدٚي١ َجاًل تكّٛ ػٛازش١َٝ ايؿفٛف ذات املطتٜٛات املتعدد٠ بتكطِٝ ايؿف 
إىل ايعدٜد َٔ ايؿفٛف األػس٣ ٚايت٢ ؼت٣ٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ ايعًُٝات ٜٚهٕٛ يهٌ ؾف ػٛازش١َٝ ددٚي١ ػاؾ١ ب٘ سطععععب ْٛع ايعًُٝات ٚسطب 

 َجاًل FCFS غٛازش١َٝ foreground queue بُٝٓا تتِ ددٚي١ RR قد تتِ ددٚيتٗا بعععع background queue  أخل  فُجاًل ... أٚيٜٛتٗا 
 fixed priority preemptive scheduling باإلقاف١ أْ٘ البد َٔ ٚدٛد ددٚي١ بني ايؿفٛف ٚتٓفر عاد٠  نعععععع 
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 إٔ تبدأ ف٢ Batch processesنٌ ؾف تهٕٛ ي٘ أٚي١ٜٛ أع٢ً َٔ أٚي١ٜٛ ايؿفٛف ايت٢ تكع باألضفٌ َجاًل ال تطتطٝع أ٣ ع١ًُٝ َٛدٛد٠ ف٢ ايؿف * 
. ٚأؾبشت فازغ١ متاًَا   (3 , 2 , 1 )ايتٓفٝر إذا مل ٜتِ تٓفٝر نٌ ايعًُٝات  ايت٢ تٛدد ف٢ ايؿفٛف 

  ف٢ ٖرٙ اؿايعععععععععع١  ضتتٛقف  Batch processes  أثٓا٤ تٓفٝر ايععععع Ready queue  إىل  ايععع  Interactive processesإذا دػًت  * 
.   عٔ ايتٓفٝر Batch processesايععععع 

.  بني ايؿفٛف  سٝح إٔ نٌ ؾف ٜهٕٛ ي٘ ٚقت قدد ف٢ ٚسد٠ املعاؾ١ time slice ٜٛدد * 
 6Multi Level Feedback Queues Scheduling 

 

 فإْٗا ال تطتطٝع ايتٓكٌ بني ايؿفٛف بُٝٓا لد إٔ ٖرٙ foreground  أٚ backgroundف٢ اـٛازش١َٝ ايطابك١ ْالسغ  إٔ اـٛازش١َٝ إذا ناْت * 
. اـٛازش١َٝ تطُض بريو 

 يهٌ ع١ًُٝ فإذا ناْت ذات شَٔ ؽؿٝـ نبري ددًا  فإْ٘ ٜتِ ؼسٜهٗا إىل cpu burst تتًؼـ ايفهس٠ ف٢ تكطِٝ ايعًُٝات إعتُادًا ع٢ً ػؿا٥ـ ايععع * 
 َٛقٛع١ ف٢ ؾف أنرب أٚي١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ايت٢ تهٕٛ ف٢ ساي١ Interactiveٚايععععع  I / O  bound  ؾف أقٌ أٚي١ٜٛ ٖٚرٙ ايطسٜك١ ػعٌ  ايعععع  

( . Starvation)إْتعاز ط١ًٜٛ ف٢ ؾف أقٌ أٚي١ٜٛ  ٜتِ ْكًٗا إىل ؾف أنرب أٚي١ٜٛ  مما ميٓع سدٚخ اجملاع١ 
ظ ٚإذا مل تهتٌُ ايع١ًُٝ تٓتكٌ إىل َؤػس٠ ايؿف اير٣ ًٜ٘  quantum  إْتكاٍ ايعًُٝات َٔ ؾف إىل آػس سطب  ايععع :  تٛقٝض 

فاغ١ متاًَا   (ايت٢ قبًٗا)ال تٓفر ايؿفٛف ايطف٢ً غٛازش١َٝ األٍٚ ف٢ ايٛؾٍٛ  إال إذا ناْت ايؿفٛف ايعًٝا -  
 
 

 
 
 

ايًِٗ ؾ٢ً ع٢ً ايٓب٢ ٚآي٘ َا إٖتصت األثالت َٔ ْفظ ايؿبأ 
ايًِٗ ؾ٢ً ع٢ً ايٓب٢ ٚآي٘ َا نٛنب ف٢ اؾٛ قابٌ نٛنبا 
ايًِٗ ؾ٢ً ع٢ً ايٓب٢ ٚآي٘ َا قاٍ ذٚ نسّ يكٍٝف َسسبا 

 
 *************************************************************************************************************************

إذا ركلك الناس من اخللف فأعلم أنك فى املقدمة 
وأزد على علمك أن تاج القيصر ال يقيه من الصداع 

فالفشل فى التخطيط يقود إىل التخطيط للفشل 
 

أضأيهِ ػاف ايدعا٤ ىل ٚيٛايدا٣ -  ّ   2011 ْٜٛٝٛ –ؾد٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


