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1.4

سيستم عامل چيست؟
 يک برنامه که بين کاربر کامپيوتر و سخت افزار کامپيوتر قرار مي گيرد.
 اهداف سيستم هاي عامل
 اجراي ساده تر برنامه ها

 سادگي استفاده از کامپيوتر
 افزايش بهره وري کامپيوتر
 اگر سيستم عامل وجود نداشت برنامه ها چگونه اجرا ميشدند؟

1.5

معماري کامپيوتر
 يک سامانه کامپيوتري را مي توان به چهار بخش تقسيم نمود.
 سخت افزار (منابع سخت افزاري)
 پردازنده ،حافظه ،دستگاه هاي ورودي خروجي
 سيستم عامل
 براي کنترل و هماهنگي استفاده از سخت افزارها براي کاربران و برنامه هاي
کاربردي مختلف.

 برنامه هاي کاربردي (شيوه اسفاده از منابع مختلف جهت مسائل کاربر)
 ويرايشگر متون ،کامپيايلرها ,مرورگر وب؛ مديريت پايگاه داده هاو ...
 کاربران
 انسان ،ماشين و کامپيوترهاي ديگر

1.6

چهار مولفه اصلي کامپيوتر

1.7

سيستم عامل چه کاري را انجام مي دهد؟
 عملکرد سيستم عامل وابسته به نگاهي است که به سيستم عامل داريم
 کاربران سادگي استفاده و کارايي خوب مي خواهند
 بهره وري منابع مهم نيست.
 کامپيوترهايي که کاربران زيادي دارند ()mainframe or minicomputer
مي خواهند همه کاربران راضي باشند
 کاربران سيستم هاي شخصي منابع اختصاصي دارند و از منابع سرورها استفاده مي کنند.
 کامپيوترهاي موبايل براي مصرف باتري و استفاده آسان طراحي شده اند

 برخي از کامپيوترها واسطه کاربري ساده دارند يا اصال ندارند.

1.8

تعريف سيستم عامل
 سيستم عامل يک تخصيص دهنده منابع است.
 همه منابع را مديريت مي کند
 تناقض هاي بين درخواست هاي مختلف را جهت بهبود کارايي و استفاده عادالنه برطرف
مي کند
 سيستم عامل يک برنامه کنترلي است
 سيستم عامل اجراي برنامه ها را کنترل و از ايجاد خطا و استفاده نامناسب کامپيوتر
جلوگيري مي کند.
 هيچ تعريفي که بصورت عمومي پذيرفته شده باشد وجود ندارد.
 هرآنچه که سازنده بعنوان بسته سيستم عامل مي فروشد.
 يک بخش از سيستم عامل که هميشه اجرا مي شود را هسته سيستم عامل مي گويند.

1.9

آغاز به کار کامپيوتر
 يک برنامه در زمان روشن شدن کامپيوتر در حافظه قرار مي گيرد.

 اين برنامه معموال در حافظه فقط خواندني مانند  ROMيا  EPROMذخيره مي شود و عموما
با نام  firmwareشناخته مي شود.
 سامانه مقدار دهي اوليه شده
 سيستم عامل بارگذاري شده و اجراي آن آغاز مي گردد.

1.10

سازمان کامپيوتر

1.11

فعاليت يک سامانه کامپيوتري
 دستگاه هاي ورودي و خروجي بصورت همروند اجرا مي شوند(.چرا بايد همروند اجرا
شوند؟)
 هر کنترل کننده ورودي -خروجي مسئوليت کنترل يک نوع دستگاه را دارد.

 هر دستگاه حافظه محلي دارد
 پردازنده داده ها را به  /از حافظه از /به بافر دستگاه منتقل نموده و به دستگاه اعالم آغاز
فعاليت مي کند
 دستگاه از بافرخود براي عمليات استفاده مي کند

 پس از پايان عمليات يک وقفه توليد مي شود.

 يک وقفه چيست؟ چرا به يک وقفه نياز داريم؟
 در صورتي که هيچ وقفه اي رخ ندهد ،پردازه دستورات را به ترتيب اجرا مينمايد.

1.12

عملکرد وقفه
 وقفه سبب مي شود تا کنترل به روتين سرويس وقفه منتقل شود ()ISR

 معموال از طريق جدول نشاني وقفه و يا نشاني ثابت
 نشاني قبل از کنترل ذخيره مي شود.
 روتين اجرا شده و سپس کنترل به نشاني قبلي بر مي گردد

 يک  trapيا  exceptionيک وقفه نرم افزاري است که در هنگام وجود خطا و .يا
درخواست کاربر توليد مي شود مانند تقسيم بر صفر
 سيستم عامل معموال کارهايش را با وقفه انجام مي دهد.
 شيوه تشخيص وقفه
 سرکشي ()pooling
 نشاني هاي ثبت
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ساختار حافظه

1.14

معماري سيستم هاي کامپيوتري
 بيشتر سيستم ها داراي يک پردازنده عمومي هستند
 بسياري سيستم ها از پردازنده هاي خاص استفاده مي کنند
 افزايش استفاده از سيتم هاي چند پردازنده اي
 برتري اين سيستم ها
 افزايش گذردهي
 مقياس پذيري اقتصادي
 افزايش قابليت اطمينان
 انواع سيستم هاي چند پردازنده اي
 نامتقارن (  : )Asymmetric Multiprocessingهر پردازنده براي کار
مشخصي در نظر گرفته مي شود
 متقارن (  )Symmetric Multiprocessingهر پردازنده مي تواند همه کار انجام
دهد.
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سيستم هاي چند پردازنده اي متقارن و چند هسته اي
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سيستم هاي خوشه ()Cluster

1.17

سازمان سيستم هاي کامپيوتري
 براي بهبود کارايي از مدل چند برنامه اي استفاده مي شود
 يک کاربر نمي تواند پردازنده و دستگاه هاي ورودي و خروجي را به کار بگيرد
 چندبرنامه اي کارها (  )jobرا براي اجرا سازمان دهي مي کند
 زيرمجموعه اي از کاها وارد حافظه مي شود
 برنامه ريز يک کار را براي اجرا انتخاب مي کند

 زماني که يک کار نياز به ورودي-خروجي دارد سيستم عامل کار ديگر را براي اجرا انتخاب مي کند.


سيستم هاي اشتراک زماني ( ) )Timesharing (multitaskingزمان تعويض پردازنده سريعتر است
به گونه اي که کاربر مي پندارد يک کامپيوتر کامل در اختيار او قرار دارد.

1.18

عملکرد سيستم عامل
 مبتني بر وقفه (وقفه هاي نرم افزاري و سخت افزاري)
 دو مد کاري متفاوت ()Dual-mode
 مد هسته و مد کاربر
 کنترل توسط سخت افزار با يک بيت ( )Mode bit
 برخي از دستورا در مد هسته قابل اجرا هستند (دستورات )privileged
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مديريت پردازه ها
 به يک برنامه در حال  /آماده اجرا يک پردازه مي گويند.
 پردازه براي اجرا به منابع زير نياز دارد
 پردازنده ،حافظه ،فايل و ...
 داده اوليه
 در پايان اجرا مي بايست منابع آزاد شوند.
 يک پردازه ممکن است داراي چندين نخ باشد
 يک سيستم داراي چندين پردازه است
 فعاليت هاي بخش مديريت پردازه
 ايجاد و حذف پردازه ها
 تعليق و فعال سازي پردازه ها
 همگام سازي پردازها
 ارتباط بين پردازه ها
 پوشش مسئله بن بست

1.20

مديريت حافظه
 براي اجراي يک برنامه همه بخش هاي دستورهاي آن بايد درون حافظه باشد
 براي اجراي يک برنامه همه يا بخشي از داده آن بايد درون حافظه باشد
 مديريت حافظه مشخص مي کند که چه چيزير در چه زماني در حافظه قرارگيرد.
 مديريت حافظه
 افزايش بهره وري سيستم
 برخي از فعاليت هاي بخش مديريت حافظه
 تشخيص زمان ورود يا خروج يک بخش از حافظه
 تخصيص و آزاد سازي حافظه
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مديريت دستگاه هاي ذخيره سازي
 ديد يکسان و مستقل از فيزيک دستگاه براي ذخيره سازي
 انتزاع ويژگي هاي فيزيکي با مفهوم فايل
 کنترل هر محيط ذخيره سازي
 مديريت سيستم فايل
 معماري سيستم فايل و دايرکتوري
 کنترل دسترسي به فايل
 فعاليت هاي سيستم عامل
 حذف و ايجاد فايل و دايرکتوري
 پردازش فايل و دايرکتوري
 نگاشت فايل و دايرکتوري به دستگاه ذخيره سازي
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زير سيستم ورودي-خروجي
 يکي از اهداف سيستم عامل پنهان سازي دستگاه هاي سخت افزاري از کاربر است.
 اين زير بخش پاسخگوي موارد زير است.
 مديريت حافظه براي دستگاه هاي ورودي-خروجي
 واسطه راه انداز () Driver

 راه انداز دستگاه ها
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امنيت و محافظت
 امنيت (  : )Securityدفاع سيستم در مقابل حمله هاي دروني و بيروني
 محافظت (  :)Protectionهر سازکاري که دسترسي پردازنده و کاربر را به منابع سيستم
کنترل نمايد.
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مجازي سازي

1.25

