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ة   :الكلمات المفتاح
ات، زمن المعالجة، تصادم، نواة، النظم ذات المهمة الوحیدة، النظم متعددة  ات، برمج نظام تشغیل، عتاد

ة بزمن المعالج،  ةنظم الالمهمات، نظم المشار ات الشخص ة، حاس نظم الزمن ، النظم الموزعة، النظم التفرع
قي الموارد، تسرع المعالجة، الحق ة  ة، المشار ة، الموثوق ة، محطات العمل، المنصات، الذاكرة االفتراض قات ، الم

اء، حاسب، معالج ِصَغر  ة األع ة، حساسات، مشار قي القاس قي ال، نظم الزمن الحق ، مرنةنظم الزمن الحق
  .نظام متعدد المعالجات غیر متناظر، نظام متعدد المعالجات متناظر

  
  :ملخص

ات المستخدمة من أجل  سنتستعرض في هذه الجلسة مفهوم نظام التشغیل من حیث تعرفة وأنواعه واالستراتیج
ة م األنواع المختلفة من نظم التشغیل الحاسو  .تصم

  
ة م   :أهداف تعل

  :الفصل على ما یليیتعرف الطالب في هذا 
 ما هو نظام التشغیل.  
 ي وأین یتوضع نظام التشغیل في بنیته  .ما هو النظام الحاسو
 م نظم التشغیل مع النظم ذات المهمة الوحیدة ات تصم انت بدا  .یف 
 لمحة عن تطور نظم التشغیل ونموها لتدعم عدة مهمات في آن واحد. 
  یف ة بزمن المعالج و  .تعمللمحة عن نظم المشار
 ة ات الشخص  .لمحة عن نظم الحاس
 ة  .لمحة عن النظم التفرع
 لمحة عن النظم الموزعة. 
 قي وأنواعها  .لمحة عن نظم الزمن الحق
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  ما هو نظام التشغیل. 1
 تعرف: 

ات والتطب حیث یوفر البرمج ات الحاسوب  أنه برنامج یدیر عتاد قات الضرورة ُعرَّف نظام التشغیل 
استثمار الحاسوب  سمح للمستخدم  ط بین المستخدم والحاسوب  وس عمل  ما  ات،  لتشغیل هذه العتاد

قاته   .وتطب
 
 م نظام التشغیل  :أسلوب تصم

عمل  صمم نظام التشغیل الذ  عمل علیها، إذ  م نظام التشغیل حسب البیئة التي ُفترض أن  یختلف تصم
صمم نظام التشغیل على المخدمات على نحو  ل األمثل، في حین  الش ات  ه استثمار العتاد ع ف ستط

قات متنوعة ة لیدعم تطب ات الشخص م لتكون . الُمعّد للعمل على الحاس التالي نالحظ اختالف وجهة التصم
ات في حا ة أو فعالة في استثمارها للعتاد لة إما مالئمة للُمستخدم النهائي في حالة الحواسب الشخص

 .المخدمات
  
 

ي ونظام التشغیل. 2   النظام الحاسو
ي إلى أرعة  ن أن نقسم النظام الحاسو م حیث  ة،  افة األنظمة الحاسو عتبر نظام التشغیل جزءًا هامًا من 

ة وهي س ونات رئ   :م
 ات   العتاد
 نظام التشغیل  
 قات   التطب
 المستخدمین 
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ة للنظام الحا ح ة توض ل التالي بن ةمثل الش ي، وُبین توضع نظام التشغیل ضمن تلك البن   :سو

  
قـات والمسـتخدمین لكـي ینفـذوا أعمـالهم  ـة وتـوفیر البیئـة المالئمـة للتطب یتولى نظام التشـغیل مهمـة اإلشـراف والمراق

قاته ستثمروا موارد الحاسوب وتطب ي الموارد التـي یجـر االعتمـاد عل. و ات في النظام الحاسو ل العتاد یهـا إذ تش
زــة، والــذاكرة، وتجهیــزات الــدخل خــرج وغیرهــا، فــي حــین /عنــد اســتثمار الحاســب، وهــي تشــمل وحــدة المعالجــة المر

ستخدمها المستخدمون النظام الستثمار الموارد قات عن األدوات التي   .تعبر التطب
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نــواة ــم، و  نظــام تحُ محصــص للمــوارد، و ــن النظــر إلــى نظــام التشــغیل  م ــل حــال،  قــات  علــى  لتشــغیل التطب
ة   :الحاسو

 محصص للموارد   :نظام التشغیل 
ة  ة والبرمج ي من العدید من الموارد العتاد زة، وحدات خزن (یتكون النظام الحاسو وحدة معالجة مر

ة  س ات، ذاكرة رئ ، حیث یتولى نظام التشغیل مهمة إدارة تلك الموارد وتوزعها على )الخ...معط
ل الش ي المستخدمین  ة أداء النظام الحاسو ضمن فعال حق اإلنصاف و ة وقدرة . الذ  وتبرز أهم

ن أن تؤد إلى تعارض في استخدام  م ات التي  نظام التشغیل على اإلدارة في أسلوب معالجته للطل
  . الموارد

 م برنامج تح   :نظام التشغیل 
ة تنفیذ برا ف م  برنامج یتح ن النظر إلى نظام التشغیل  مج المستخدمین بهدف منع حدوث م

استخدام تجهیزات الدخل ما یتعل  م للحاسب وخاصة ف خرج /األخطاء، ومنع االستخدام غیر السل
م فیها   .والتح

 نواة   :نظام التشغیل 
ونات  الضرورة تصورًا حول م م یولد  عتبر نظام التشغیل أداة تحصص أو أداة تح إن المفهوم الذ 

ه إلى التعرف األكثر شیوعًا لنظام التشغیل نظام التشغیل من ا ات، لذا یجدر بنا التنو الذ -لبرمج
ه اسم النواة حالة تنفیذ دائمة والذ  - ُطل عل ون  شیر لنظام التشغیل على أنه البرنامج الذ  والذ 

ة األخر  قات البرمج  .تعمل تحت إشرافه التطب
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ة(نظام التشغیل . 3   )مالءمة أم فعال
وناتها،  عتبر تعرف أنظمة التشغیل من خالل وصف أعمالها ومهامها أكثر سهولة من وصفها اعتمادًا على م

ة اعتمادًا على اتجاهین أساسیین، هما ر أنظمة التشغیل عبر الخمسین سنة الماض   :فقد تم تطو
 ل ة لضمان أداء أمثلي للنظام    أنظمة تشغیل تحاول جدولة النشاطات الحاسو
 الئم المستخدموأن ما  قات  ر وتنفیذ التطب ة لتطو   .ظمة تشغیل أخر تحاول إیجاد بیئة عمل مناس

ة، فعندما ننظر إلى أنظمة تشغیل  حسب المالءمة أو الفعال نالحظ مما سب وجود تصنیف أنظمة التشغیل 
تلك التي تعمل على الحاسب الشخصي، نجد أن الهدف األساسي منها ه طة  س ة  و خدمة المستخدم حاسو

ساطًة، وال یهمنا في هذه الحالة ما هو معّدل استهالك الموارد ألن  الطرقة األسهل واألكثر  اجاته  وتأمین احت
سي هو المالءمة   .هدفنا الرئ

بیر  النظر إلى أنظمة التشغیل التي تعمل على المحطات الكبیرة أو المنّصات التي یلج إلى مواردها عدد  أما 
بیرة وزادة معّدل استخدام الموارد من المس ة  تخدمین في آن واحد، فالبد هنا من إعطاء مسألة إدارة الموارد أهم

زة، والذاكرة، ووحدات  ةً خرج/الدخللضمان استخدام زمن وحدة المعالجة المر ل األكثر إنصافًا وفعال الش  ،.  
 
سة ألنواع نظم التشغیل. 4 فات الرئ   التصن

بیراً تطورت نظم إدار  ات تطورًا  عة نظام  ة الحاس ان ذلك التطور یؤثر على طب منذ أن نشأت وحتى اآلن، سواء 
قدم خدمات مغایرة أكثر تطورًا وتنوعًا من حیث  عبر عن جیل آخر من األنظمة  ان  حد ذاته، أو  التشغیل 

ة انت أم علم قات المختلفة وما تقدمه من مهمات، تجارة    .دعمها للتطب

عد لقد  العدید من المراحل فبدأت من خالل النظم ذات المهمة الوحیدة، وتطورت  اة نظم التشغیل  مرت دورة ح
المعالج أو الذاكرة، وتراف ذلك مع  الموارد  ح نظم تدعم عدة مهمات في آن واحد، ثم بدأت تتشارك  ذلك لتص

ة التي انتشرت انتشارًا واسعًا بین ال ال نظم الحواسب الشخص   .مستخدمینأج

ة  النظم التفرع ل نوع من أنواع تلك النظم وصوًال إلى األنواع األكثر تعقیدًا  ة دراسة  سنراعي في الشرائح التال
اشر مع الحاسب التفاعل الم قي التي تسمح للمستخدم   .والنظم الموزعة ونظم الزمن الحق
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  نظم المهمة الوحیدة. 5
قوم بتنفیذ تطبی واحد فقطتعبر نظم المهمة الوحیدة عن نظم الت ان الحاسب فیها  طة التي  س   .شغیل ال

ات في ذلك الوقت  انت الحاس ة ظهورها، حیث  ل األول لنظم التشغیل عند بدا تمثل نظم المهمة الوحیدة الش
مات خاصة، أما أدوات  انت ُتدار من خالل واجهات تعل انت تتمثل  خرج/الدخلذات حجوم ضخمة جدًا و فقد 

ة طاقات المثق ال انت وسائط التخزن تتمثل عمومًا  ما  ة وسواقات األشرطة،  طاقات المثق  .قارئات ال

  

  
 حاسب من الجیل األول

 
  حاسب من الجیل الثاني
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م من عمل إلى آخر  انت مهماته تنحصر بنقل التح ساطة إلى حّد  ان نظام التشغیل في ذلك الحین من ال
ان ما أنه  ًا،  ل مستمر آل ش حیث ُیخصص له الحیِّز المطلوب  ل دائم  ش م في الذاكرة    :ق

 

  
  

ان یتم جمع األعمال المتماثلة مع  ة ألسلوب تنفیذ األعمال في نظام التشغیل وحید المهمة، فقد  النس أما 
ان یتطلب عض وتنفیذها دفعة واحدة ضمن مجموعة واحدة وذلك لتسرع المعالجة، مما  من  عضها ال

ات المتماثلة وتنفیذها دفعة واحدة  قوم بدورة بجمع العمل ان  وا برامجهم لمشّغل النظام والذ  المبرمجین أن یتر
ل عمل إلى المبرمج المناسب حیث یتم إرسال خرج  ان استخدام الموارد متاحًا،   .لما 

حیث أ ال عمل  ًا  أنها تكون غال ة  خرج/الدخلن سرعة تجهیزات تتمیز وحدة المعالجة في هذه النظم  ان الم
لة مع مرور السنین  ة، وقد استمرت المعاناة من هذه المش الضرورة من سرعة وحدة المعالجة اإللكترون طأ  أ
ثیر من التطورات التي تشهدها  حیث مازال التزاید في سرعة المعالج أكبر  ومع استمرار تطور أنظمة التشغیل 

  .خرج/الدخلتجهیزات 
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ضاً  افة  ظهرت في هذه الفترة أ ة جدولة  ان ة القرص، والتي ساهمت بإم ة جدیدة أطل علیها اسم تقن تقن
طاقات  قائها في قارئ ال قوم بها نظام التشغیل من خالل تخزنها على القرص بدًال من إ غي أن  األعمال التي ین

ل التالي ما یوضح الش  :التسلسلي 
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ة بزمن المعالجنظم المهمات ال. 6   متعددة ونظم المشار
تعبر نظم المهمات المتعددة عن نظم التشغیل التي تستثمر الموارد على نحو یزد من معدل استخدام وحدة 

ل وقت ة أو عمل في  حیث یتم تنفیذ إجرائ زة و   .المعالجة المر

ما  ل األمثل  الش   :یليیجر في هذا النوع من نظم التشغیل استغالل الموارد 
  .قراءة مجموعة من األعمال المخزنة على القرص ونقلها إلى الذاكرة لكي یتم تنفیذها معاً  .1
ار أحد تلك األعمال والبدء بتنفیذها .2  .اخت
ة دخلاإلنتقال إلى العمل التالي عندما یتطلب ال .3 خرج معینة، وذلك لكي یتم /عمل قید التنفیذ إجراء عمل

بیر في زمن التنفیذ عن الزمن /ة الدخلمعالج رثما تنتهي عملاستغالل ال فارق  الخرج والتي تتمیز 
ستهلكه المعالج  .الذ 

 .یتم تكرار األسلوب الساب طالما ُوجدت أعمال للتنفیذ .4

ما یتم انتقاء مجموعة من تلك األعمال ونقلها إلى الذاكرة لكي یتم تنفیذها  یتم تخزن األعمال في قرص تخزن، 
ات المخزنة على القرص أكبر من سعة  معًا، وال یتم نقل ًا ما تكون المعط افة األعمال المخزنة ألنه غال

ارها أوًال بجدولة األعمال غي اخت ة انتقاء األعمال التي ین  .التخزن في الذاكرة؛ تسمى عمل

ن أن تتوافر عدة أعمال جاهزة للتنفیذ في آن واحد، مما یتطلب وجود أسلوب النتقاء المهمة  غي م التي ین
زة ة اسم جدولة وحدة المعالجة المر طل على هذه العمل  .تنفیذها أوًال من بین المهمات الموجود في الذاكرة، 

أسلوب  ة تتعل  الضرورة مهامًا إضاف اإلضافة إلى نظام التشغیل، یولد  إن توافر عدة أعمال في الذاكرة معًا 
 .إدارة الذاكرة

اإلضافة إلى سیتم تخصص جلسات خاصة ل زة  تفصیل مفهوم جدولة األعمال وجدولة وحدة المعالجة المر
 .مفهوم إدارة الذاكرة
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ة احتالل نظام التشغیل لحیز من  ف حیث نالحظ فیها  ل التالي ذاكرة نظام تشغیل متعدد المهمات،  مثل الش
ة األعمال المساحات األخر المتوفرة ق   :الذاكرة في حین تتقاسم 

  

  
  

ة بزمن المعالج  حیث تسمح نظم المشار ة بزمن المعالج،  طل على نظم المهمات المتعددة اسم نظم المشار
ة في استخدام  الحاسب في نفس الوقت، وهنا تبرز خاصة هامة وهي الشفاف التشارك  ألكثر من مستخدم 

ل مع أن الحاسب مشترك متلك الحاسب  أنه  ل مستخدم  عتقد  حیث   .بین عّدة مستخدمین الحاسب 

حیث  ة  مسائل إدارة الذاكرة وتأمین الحما ما یتعل  ة بزمن المعالج خاصة ف تزداد األمور تعقیدًا في نظم المشار
ه اسم اإلجراء طل عل  .ون لكل مستخدم برنامج واحد على األقل في الذاكرة 

ة تبدیل وحدة المعا ان ة بزمن المعالج بإم سمح تتمیز نظم المشار زة بین اإلجراءات بتواتر عاٍل، مما  لجة المر
قاته أثناء تنفیذها  .لكل مستخدم أن یتفاعل مع تطب

ة بزمن  ما یتعل بإدارة الذاكرة في نظم المشار ن أن نالحظها ف م البد من اإلشارة إلى المشاكل األخر التي 
ذ م الذاكرة بین المستخدمین و غي هنا تقس حیث ین لك بین اإلجراءات، مما یزد من احتمال أن تبلغ المعالج، 

ة الذاكرة  التي سنتطرق إلیها (حجمًا یزد عن الحجم الفیزائي المخصص لها، وهنا یبرز مفهوم الذاكرة االفتراض
ادل ) الحقاً  ذاكرة یتم التخاطب معها وت لة وذلك بتخصص جزءًا من القرص للعمل  والتي تؤمن حًال لهذه المش

ات  . المعط

غ نظام هناك العدید من الخصائص والمیزات األخر التي ین ي أن تتوافر في هذا النوع من نظم التشغیل، 
ذلك وجود أسلوب  اإلضافة إلى نظام إدارة األقراص المسؤول عن توزع الملفات على األقراص و للملفات، 
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ضمن تنفیذ األعمال المختلفة في آن واحد من دون الدخول في  ما  زة  متطور لجدولة وحدة المعالجة المر
ادل ة حاالت إقفال مت  .ینتظر فیها أحد األعمال انتهاء العمل اآلخر والذ ینتظره بدوره إلى ما ال نها

  
ة. 7  نظم الحواسب الشخص

  
ان امتالك المستخدم  اإلم ح  ات الصغرة مقارنًة مع نظم المنصات أص مع االنخفاض الكبیر في تكلفة الحاس

ه، ُأطل على هذا النوع من النظ ي الخاص  ةلنظامه الحاسو ات الشخص   .م اسم نظم الحاس

ل واألداء، فعلى  بیرًا على صعید الش ة تطورًا  تزامن ظهور هذا النوع من النظم مع تطور التجهیزات الحاسو
ح والفأرة،  انت سائدة لتتحول إلى طرائ استخدام للوحة المفات سبیل المثال تغیرت معظم أسالیب الدخل التي 

ة األداءما تغیرت معظم أسالیب الخر  عات صغیرة الحجم عال ح من خالل شاشات عرض أو طا   .ج لتص

ة  عینات والثمانینات من النقص في السمات الالزمة لحما زة في الفترة ما بین الس عانت وحدات المعالجة المر
أهداف تلك  نظام التشغیل من برامج المستخدم، فلم تكن تلك النظم متعددة المستخدمین أو متعددة المهام؛ إال أن

ن من مالءمة المستخدم   .النظم تغیرت مع الزمن لتحق أعلى قدر مم
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تي  ًال من شر حیث ظهر  Appleو Microsoftُتعد  ة،  م نظم الحواسب الشخص من أوائل الرواد في تصم
ه عدة إصدارات من نظام تشغیل  MS-DOSنظام  ة  Windowsلتلح  ، مع العلم أن Microsoftمن شر
ة  ر نظام  IBMشر له إلى نظام  MS-DOSقد قامت بتطو ة  OS/2وتحو ذلك طورت شر المتعدد المهام، 
Apple صدارات من نظام تشغیلعدة إApple Macintosh . 

 

    

  

م المتعلقة بنظم تشغیل المنصات عن النظم األخر األصغر منها،  ات وقرارات التصم تختلف استراتیج
ما یتعل بتوجه ن اهظة وخصوصًا ف ة واالستفادة المثلى من قدرات المنّصات  ظم المنّصات نحو مفهوم الفّعال

الدرجة  الصغرةالثمن في حین تتوجه نظم التشغیل التي تعمل على الحواسب  نحو تحقی مالءمة المستخدم 
لتا النوعین  م األخر ال تزال ُتطّب على  ادئ التصم عض م ح من الض(األولى، إال أن  رور أخذها أو أص

ار ة الملفات لم تكن ضرورة على الح)عین االعت ات، ولكن،، فمسألة حما ة في البدا ات الشخص ومع  اس
ن أن  م حیث  ات أخر من خالل االنترنت  اطها مع ش ة وارت ات الحاسو التطور التكنولوجي وتوسع الش

ح ال بد من النظر إلى عد، أص ة من خصائص نظم  یتم النفاذ إلى الملفات عن  ة أساس خاص ة  مفهوم الحما
ة   .تشغیل الحواسب الشخص
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ة. 8   النظم التفرع
مسر  حیث تتشارك المعالجات  ة تمتلك أكثر من معالج وحید  أنها نظم حاسو ة  ُتْعَرف نظم التشغیل التفرع

ة الذاكرة والتجهیزات الطرف انًا  ما تتشارك أح ضًا اسم ُطل على ه. الحاسب نفسه  ذا النوع من نظم التشغیل أ
  .النظم متعددة المعالجات

ة فها وف النقا التال ن تصن م ة بخصائص متعددة    :تتمیز نظم التشغیل التفرع
  :مردود أكبر .1

استخدام عدة  ان یتم إنجازه بواسطة معالج وحید  العمل الذ  ام  ن من خالل النظم الموزعة الق م
سرِّع  ة التسرع المتوقعة ال تساو معالجات، مما  ة، مع العلم أن نس ؤد إلى زادة المردود وتیرة العمل و

عدد المعالجات المضافة بل أقل منها، وذلك لنشوء عبء إضافي ینتج عن وجوب أن تتوافر طرقة إلدارة 
اإلضافة إلى العبء الناتج عن تنافس المعالجات على الموا ة التخاطب بین المعالجات  ةعمل  .رد المشتر

ة .2   :توفیر في التكالیف العتاد
ننا التشارك في  م حیث  ة في المؤسسة،  ننا النظم الموزعة من االقتصاد في تكالیف التجهیزات العتاد ُتم

ة عوضًا عن استخدام عدة تجهیزات ات أو وسائط التخزن أو وحدات التغذ  .الطرف
ة أكبر .3   :موثوق

ل  إن حدوث أ خلل أو إخفاق في أحد الضرورة إلى فشل النظام  معالجات النظام التفرعي ال یؤد 
سب هذا النوع من النظم  ة المعالجات العبء المترتب على المعالج المعطَّل، وهو ما ُ ق حیث تتحمل 

طل علیها اسم خاصة التسامح مع األخطاء  .خاصة ممیزة 

  

ة  :أنواع نظم التشغیل التفرع
 :متناظرنموذج متعدد المعالجات  .1

ل معالج نسخة  ل  شغِّ ه  ة المنتشرة، وف ع األكثر شیوعًا في نظم التشغیل التفرع وهو النموذج المت
حیث تتصل هذه النسخ مع  ة المعالجات،  ق لة على  قة من نظام التشغیل مع النسخ األخر المشغَّ متطا

عض حسب الحاجة  .عضها ال
  :نموذج متعدد المعالجات غیر متناظر .2

ه طر المعالج  وف س حیث نمیز نوعین من المعالجات، السید والعبد،  ُتسند مهمات خاصة لكل معالج 
ة جدولة األعمال وتوزعها على المعالجات األخر التي تنتظر بدورها  تولى عمل النظام و م  تح السید و

مات من المعالج السید  .التعل
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  النظم الموزعة. 9
ات بین عدة معالجات، یختلف هنا عتمد االتجاه الحالي في تصم ات على مفهوم توزع الحسا م نظم الحاس

ل  متلك  ة إذ  قات الم الذاكرة أو  ة من مبدأ أن المعالجات ال تشترك  المفهوم المطروح عن مفهوم النظم التفرع
ما یتم التخاطب بین المعالجات من خالل أسلوب اتصال  ة الخاصة،  ة معالج منها ذاكرته المحل ش مناسب 

ة وسیلة أخر  ة أو خطو هاتف أو أ   .ُطل على هذا النوع من النظم اسم النظم الموزعة. محل

ارة عن معالجات صغرة أو  ن أن تكون ع م ونة للنظام الموزع حجمًا أو أداًء، ف ن أن تختلف المعالجات الم م
ن اإلشارة م ما  ة أو حتى منّصات،  مواقع أو عقد أو  محطات عمل أو حواسب شخص أسماء مختلفة  إلیها 

ات  ه اإلشارة إلى تلك المعالجات...حاس اق الذ یتم ف حسب الس ة   .الخ وتختلف التسم

اب اب اعتماد النظم الموزعة وتتنوع، ومن تلك األس  :تختلف أس
الموارد .1   :التشارك 

ات أداء مختلفة ان ن لمستخدم موجود في  عندما یتكون النظام الموزع من عدة عقد ذات إم م فإنه 
ن أن تقدم النظم  م ل عام  ش ، و ستفید من الموارد المتوافرة على العقد األخر إحد تلك العقد أن 
ات قاعدة  اعدة أو معالجة معط الملفات على مواقع مت ات مختلفة من نمط التشارك  الموزعة آل

ا عد  ة عن  ات موّزعة أو استخدام تجهیزات عتاد عات مثًال وغیر ذلكمعط  ...لطا
 :تسرع المعالجة .2

م األعمال وتوزع معالجتها على عدة مواقع في النظام الموزع  ن من خالل النظام الموزع أن یتم تقس م
ننا من جهة أخر أن  م ما  ساهم في تسرع األداء، هذا من جهة،  ل متسایر مما  ش لیتم تنفیذها 

عض أعماله على موقع نساهم في توزع العبء المترتب  على أحد المواقع في النظام الموزع لنقوم بتنفیذ 
اء ة األع ة اسم مشار طل على هذه العمل  .آخر أقل عبئًا، 

ة .3   :الموثوق
حیث أن فشل أحد المواقع ال یؤثر  ة صفة هامة من صفات النظام الموزع،  غي أن تكون الموثوق ین

ونة للنظام ة المواقع الم ق  .على 
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قي. 10   نظم الزمن الحق
انت في  ة سواء  ات قاس قي أحد أنواع نظم التشغیل التي تعمل ضمن ظروف ومتطل ُتعتبر نظم الزمن الحق
ة محددة ومعّرفة جیدًا،  ط بها قیود زمن ما ترت ات،  التجهیزات أو سرعة المعالج أو في شدة تدف المعط

غي أن تتم ضمن القیود المحد ل فالمعالجة فیها ین الش فته  قي یؤد وظ دة وٕاال فشل النظام، فنظام الزمن الحق
ة المحددة له حة ضمن القیود الزمن عید النتیجة الصح ح فقط عندما    .الصح

غي على الحاسوب  حیث ین قي من خالل حساسات خاصة  ات إلى نظام الزمن الحق ًا ما یتم إدخال المعط غال
ات المدخلة قوم بتحلیل المعط  .أن 

وتات  م الصناعي أو نظم تحرك الرو ة أو التح ة أو نظم معالجة الصور الطب التجارب العلم م  تعد نظم التح
قي ح وغیرها، من نظم الزمن الحق  .أو نظم التسل

قي هما ان من نظم الزمن الحق ق: هناك نوعان أساس قي القاسي ونظام الزمن الحق  .ي المرن نظام الزمن الحق
قي القاسينظام الزمن ال .1   :حق

ة في العمل، وهو  ستخدم هذا النوع من نظم التشغیل في إدارة المهمات الحساسة التي تتطلب دقة متناه
ات من  ات وانتهاًء بإنهاء المتطل انعدام نسبي في تأخیرات النظام ابتداًء من استحضار المعط یتمیز 

متلك  أنه ال  ضًا  ما یتمیز هذا النوع أ ات،  معظم سمات نظم التشغیل المتقدمة األخر تلك المعط
سي إلى فصل المستخدم  ل رئ ش ة على سبیل المثال، وذلك ألن تلك السمات تسعى  الذاكرة االفتراض

ة المتوقع وك المتعلقة بزمن االستجا ات مما یزد من الش  .عن العتاد
ة بزمن المعال قي القاسي مع عمل نظم المشار ن المزج بین هذین تتعارض نظم الزمن الحق م ج، وال 

 .النوعین من النظم معاً 
  

قي المرن  .2   :نظام الزمن الحق
، وتحتفظ المهمات  ة أكبر على المهمات األخر قي الحساسة ذات أولو ه تكون مهمات الزمن الحق وف

تها حتى ینتهي تنفیذها أولو  .الحساسة 
، ن أن یتم مزج هذا النوع من النظم مع نظم تشغیل أخر م  م إال أن استخدامها في حاالت التح

المخاطر وتات محفوف   .الصناعي وتحرت الرو
ن استخدامها في مجاالت  م حیث  ن أن تكون فیها هذه النظم فّعالة ومفیدة،  م تختلف المجاالت التي 

حار  إكتشاف أعماق ال ة المختلفة  ة أو التجارب العلم قة االفتراض على سبیل الوسائط المتعددة أو الحق
  .المثال

ة  س عض اإلصدارات الرئ قي المرن على العدید من نظم التشغیل الشائعة  تنتشر نظم الزمن الحق
  .Unixلنظام تشغیل 
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ن11.   :التمار
ي1.  ة للنظام الحاسو س ونات الرئ  :واحد مما یلي من الم

A. ات  العتاد
B. نظام التشغیل  
C. قات  التطب
D. المستخدمین 
E. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
قات والمستخدمین لكي ینفذوا 2.  ة وتوفیر البیئة المالئمة للتطب یتولى نظام التشغیل مهمة اإلشراف والمراق

قاته ستثمروا موارد الحاسوب وتطب  :أعمالهم و
A. صح  
B. خطأ  

 
ن النظر إلى نظام التشغیل3.   :م

A. محصص للموارد  
B. م   نظام تح
C. ة قات الحاسو  نواة لتشغیل التطب
D. ات ص ع اإلجا حةجم  ح
E. ح ات صح  وال واحد من اإلجا

 
قات الضرورة 4.  ات والتطب حیث یوفر البرمج ات الحاسوب  أنه برنامج یدیر عتاد ُعرَّف نظام التشغیل 

استثمار الحاسوب  سمح للمستخدم  ط بین المستخدم والحاسوب  وس عمل  ما  ات،  لتشغیل هذه العتاد
قاته  :وتطب

A. صح  
B. خطأ  

 
ان الهدف م5.  الطرقة األسهل واألكثر إذا  اجاته  ة خدمة المستخدم وتأمین احت ن أنظمة التشغیل الحاسو

ة حسب الفعال فها هنا  ون تصن  :ساطًة، 
A. صح  
B. خطأ  
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قوم بتنفیذ تطبی واحد فقط6.  ان الحاسب فیها  طة التي  س   :تعبر نظم المهمة الوحیدة عن نظم التشغیل ال
A. صح  
B. خطأ  

 
المتعددة عن نظم التشغیل التي تستثمر الموارد على نحو یزد من معدل استخدام وحدة  تعبر نظم المهمات7. 

زة  :المعالجة المر
A. صح  
B. خطأ  

 
 :یتم في نظم المهمات المتعددة استغالل الموارد األمثل من خالل8. 

A.  ًقراءة مجموعة من األعمال المخزنة على القرص ونقلها إلى الذاكرة لكي یتم تنفیذها معا  
B. ا   ر أحد تلك األعمال والبدء بتنفیذهااخت
C.  ة دخل  خرج معینة/ اإلنتقال إلى العمل التالي عندما یتطلب العمل قید التنفیذ إجراء عمل
D. حة ات صح ع اإلجا   جم

 
ة بزمن المعالج9.   :طل على نظم المهمات المتعددة اسم نظم المشار

A. صح  
B. خطأ  

 
ة MS-DOSظهر نظام 10.   :من شر

A. Apple  
B. Microsoft  
C. Sony 
D. Samsung 

 
ما تتشارك 11.  مسر الحاسب نفسه  حیث تتشارك المعالجات  ة تمتلك أكثر من معالج وحید  نظم حاسو

ة الذاكرة والتجهیزات الطرف انًا   :أح
A. نظم التشغیل ذات المهمات المتعددة  
B. نظم التشغیل ذات المهمة الوحیدة  
C. ة  نظم التشغیل التفرع
D. النظم الموزعة 
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ة بخصائص متعددة تتمیز نظم12.   :التشغیل التفرع
A. مردود أكبر  
B. ة   توفیر في التكالیف العتاد
C. ة أكبر  موثوق
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
عتبر من أنواع13.   : نموذج متعدد المعالجات غیر المتناظر 

A. نظم التشغیل الموزعة  
B. قي   نظم الزمن الحق
C. ة  نظم التشغیل التفرع
D. ات خاطئة ع اإلجا  جم

 
اب اع14.   :تماد النظم الموزعةمن أس

A. تسرع المعالجة  
B. الموارد   التشارك 
C.  ة  توفیر في التكالیف العتاد
D.  2و 1اإلجابتین 
E.  3و 2اإلجابتین 

 
ة أكبر على المهمات 15.  قي الحساسة ذات أولو قي القاسي تكون مهمات الزمن الحق في نظام الزمن الحق

تها حتى ینتهي  أولو ، وتحتفظ المهمات الحساسة   :تنفیذهااألخر
A. صح  
B. خطأ  
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (E)  
2.   (A)  
3.   (D)  
4.   (A)  
5.   (B)  
6.   (A)  
7.   (A)  
8.   (D)  
9.   (A)  
10.   (B)  
11.   (C)  
12.   (D)  
13.   (C)  
14.   (D)  
15.   (B)  
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 بنیة نظام التشغیل
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ة   : الكلمات المفتاح
ة، ال س ة، المقاطعة، التخبئة، الذاكرة الرئ ذاكرة الخبیئة، االتساق، نمط المراقب، نمط المستخدم، إدارة اإلجرائ

  .استدعاءات النظام
  

  :ملخص
ونات وخدمات  اإلضافة إلى م ات،  ة العتاد ة لنظام التشغیل، وطرق حما ز هذا الفصل على البنى األساس یر

رامج نظام التشغیل  .و
  

ة م   :أهداف تعل
  :یهدف هذا الفصل إلى

 يالتعرف ع   .لى عمل النظام الحاسو
  ة ة التخزن/الدخلبن ة وهرم ن  .خرج، و
  ات ة العتاد  .)كرة، وحدة المعالجةخرج، الذا/الدخل(طرق حما
  ونات نظام التشغیل ات، إدارة ا(التعرف على م ة، إدارة الملفاتإدارة اإلجرائ س  .)لذاكرة الرئ
 خدمات نظام التشغیل. 
 استدعاءات النظام. 
 ظامبرامج الن. 
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ي. 1  عمل النظام الحاسو
مسر  ما بینها  مات التجهیزات، المتصلة ف زة، وعدد من متح ي من وحدة معالجة مر یتألف النظام الحاسو

ةمشترك لتأمی   .ن اتصال هذه الوحدات بذاكرة مشتر

قوم هذا البرنامج بتهیئة سجالت وحدة ینفذ الحاسب عند إ قالعه برنامج أولي یدعى برنامج اإلقالع حیث 
قوم  ان نواة نظام التشغیل ل حدد هذا البرنامج م اإلضافة إلى الذاكرة، ثم  مات التجهیزات،  المعالجة، ومتح

ة انتظار وقوع حدث ما بتحمیلها في الذاكرة، ومن قى في وضع العمل و   .ثم یبدأ نظام التشغیل 
  

  
  

 
ات، ومقاطعات : علم نظام التشغیل بوقوع حدث من خالل المقاطعات وهي نوعان مقاطعات عن طر العتاد

ات  .عن طر البرمج
اشرًة لتنفیذ الرماز الخاص عندما تجر مقاطعة وحدة المعالجة فإنها تتوقف عن تنفیذ المهام الجارة وتنتقل  م

عة عملها   .المقاطعة ومن ثم تعود لمتا
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ة الدخل. 2   الخرج/بن
ة دخل عمل م الجهاز /للبدء  فحص متح م الجهاز،  ة ضمن متح خرج، ُتحمِّل وحدة المعالجة السجالت المناس

ه ام  ات هذه السجالت لتحدید الفعل المطلوب الق   .بدوره محتو
  

ات الدخل یوجد نوعان من   : خرج/عمل
 ة/الدخل عد انتهاء العمل ة المستخدم  م إلى إجرائ   خرج المتزامن حیث یجر نقل التح
 ة /الدخل م إلى برنامج المستخدم دون انتظار انتهاء عمل خرج غیر المتزامن حیث یجر إرجاع التح

 .خرج/الدخل

ن انتظار اكتمال الدخل طرقتین مختلفتین/م   : خرج 
 ة  إما بجعل ن أن تجر عمل م هذا  ة، و ال عمل إلى أن تحدث المقاطعة التال وحدة المعالجة 

  خرج واحدة على األكثر /دخل
 ة الدخل عة تنفیذ رماز نظام التشغیل /أو إقالع عمل ات (خرج ثم متا ن تنفیذ عدة عمل م هذه الطرقة  و

ة ). خرج في نفس الوقت/دخل ان ات دخلنحتاج في هذه الطرقة إلى إم ع عدة طل خرج في نفس /تت
ستخدم نظام التشغیل جدوًال  حتو على قید لكل جهاز ) ُیدعى جدول حالة التجهیزات(الوقت، لذا، 

شیر إلى نوع الجهاز وعنوانه وحالته/دخل  .خرج، 
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ة. 3 ن في النظم الحاسو  وحدات التخز
ة  س ًال من الذاكرة الرئ ن وسجالت المعا) RAM(ُتعتبر  م لج، النمطین الوحیدین من وحدات التخزن اللذین 

ة  س ات تحتاجها وحدة المعالجة، إلى الذاكرة الرئ ة معط اشرًة، لذا یجب نقل أ لوحدة المعالجة النفاذ إلیهما م
)RAM (ة المعالجة  . قبل بدء عمل

م دخل ل متح تعامل  ات/و األوامر والمعط نه من االحتفا  ، حیث تساعد مجموعة خرج مع سجالت تم
ما یتوفر للعدید من سجالت تجهیزات  ات بین السجالت وذاكرة النظام،  مات خاصة في نقل المعط تعل

مات هذه التجهیزات، حیث /الدخل خرج مساحات خاصة بها في الذاكرة تساعد في توفیر نفاذ أكثر مالئمة لمتح
سجال جر رطه  ًا و ن الذاكرة جان   .ت الجهازیوضع مجال من عناو

ة معظم وحدات التخزن الثانو لنظم الحواسیب س ، توفر األقراص المغناط م سطح . اإلضافة لما سب حیث ُقسَّ
عد  ًا إلى مسارات دائرة والمسارات إلى قطاعات، وتسمى مجموعة المسارات الدائرة ذات ال قرص التخزن منطق

األسطوانة ز القرص    .الواحد من مر
 

 
  

 بقرص صل
 

 
 أقسام القرص الصلب
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ن. 4 ة التخز  هرم
ة، حیث تحفظ المعلومات عادًة في نظام ) caching(ُتعتبر التخبئة  ادئ الهامة في عمل النظم الحاسو أحد الم

تم نسخها إلى نظام تخزن أسرع   . عند استخدامها) الذاكرة الخبیئة(تخزن و
حث عنه حث عنها عند الحاجة إلى معلومة معینة، یجر ال ا أوًال في الذاكرة الخبیئة، فإذا لم تتوفر فیها، یتم ال

  .في أنظمة التخزن األخر 
سي یجر وضع نسخة منها في الذاكرة الخبیئة، لتسرع  وعندما نحصل على المعلومة من نظام التخزن الرئ

بیر ألن نحتاج إل ة الحصول علیها في المرة القادمة وخاصًة بوجود احتمال  عد عمل ة  ى هذه المعلومات مرة ثان
  .فاصل زمني قصیر

ون نظام التشغیل مسؤوًال  ة صرحة  ة التخزن إما حر ات هرم ة المعلومات بین مستو ن أن تكون حر م
ات نظام التشغیل رمج ات و م العتاد عًا لتصم ات مسؤولة عنها، وذلك ت ة تكون العتاد ة ضمن . عنها، أو حر

ات من وحدات الدخلفعلى سبیل المثال ة نقل المعط ة، /، تكون عمل فة عتاد خرج إلى سجالت المعالج، وظ
م بها نظام التشغیل فة یتح ات من القرص إلى الذاكرة وظ ة نقل المعط   .بینما تكون عمل
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 الذاكرة الخبیئة اتساق. 5
ات مختلفة من نظ ات في مستو ة، نفس المعط ة تخزن هرم ن أن تظهر، في بن   .ام التخزنم

ات، ولكن في بیئة  ة صعو سبب هذا الترتیب أ ة واحدة فقط في وقت واحد، ال  ة تنفذ فیها إجرائ في بیئة حاسو
ات على  ع اإلجرائ ات یجب التأكد من حصول جم متعددة المهمات حیث یتم تبدیل وحدة المعالجة بین اإلجرائ

مة لـ ح الحالة أكثر تعقیدًا في ب. Aأحدث ق ل وحدة معالجة إضافة إلى وتص یئة متعددة المعالجات، حیث تحو 
ة خاصة بها ة، ذاكرة خبیئة محل   . السجالت الداخل

ة ُتعالج في مستو أدنى من مستو نظام  اتساق الذاكرة الخبیئةُیدعى هذا الوضع  والذ ُعتبر مسألة عتاد
  . التشغیل

  :مثال
ح  مقدار  Bموجود في الملف  Aنفرض أن العدد الصح مته  توجب زادة ق موجود  B، ولنفرض أن الملف 1و
سي ما یلي. على القرص المغناط   : یجر تنفیذ الزادة 

تلة القرص التي تحو  .1 ة دخل Aنسخ  ة بإجرائ س   .خرج/إلى الذاكرة الرئ
  .إلى الذاكرة الخبیئة وٕالى سجل داخلي Aنسخ  .2
ح لـ  .3 مًا مختلفة في نظم التخزن المخ Aص عد إجراء الزادة في السجل الداخليق  .تلفة 
مة  .4 مة الجدیدة لـ Aتوحید ق سي Aعند نقل الق  .من السجل الداخلي إلى القرص المغناط

أو متعددة المعالجات، حیث یجر استخدام وحدة المعالجة أو عدة وحدات معالجة /في بیئة متعددة المهمات و
اتمن قبل مجموعة إجراءات، یجب التأكد من حص ع اإلجراءات على أحدث نسخة من المعط   .ول جم
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ات. 6 ة العتاد  حما
مًا،  عمل عمًال سل طة بها من أ برنامج ال  ات المرت ة نظام التشغیل والبرامج األخر والمعط من أجل حما

التفر بین أنما تنفیذ متنوعة سمح    .تعتمد العدید من نظم التشغیل على توفیر دعم عتاد 
  :حتاج إلى نمطي عمل مستقلینن

 تخدمنمط المس  
 نمط المراقب أو النظام  

ات الحاسب للداللة على النمط  سمى بت النمط إلى عتاد ضاف بت  ، )نمط مستخدم 1نمط مراقب،  0(حیث 
ع تفر مهمة تنفذ لمصلحة نظام التشغیل عن مهمة تنفذ لمصلحة المستخدم هذا نستط   .و

ة العتاد رة حما از تقوم ف مات ذات امت مات اآللة القابلة إلحداث ضرر على أنها تعل عض تعل ات على تعرف 
ة إذا جرت محاولة تنفیذها بنمط المستخدم، حیث یتم  مة غیر شرع ن تنفیذها إال بنمط المراقب، وتعتبر تعل م ال 

  .عندها التقاطها من قبل نظام التشغیل
از على أنها  مة ذات االمت ة، حیث یتم االنتقال لتنفیذ الرماز الخاص بهذه المقاطعة ُتعامل التعل مقاطعة برمج
  .عد أن یوضع نمط المراقب في بت النمط

 
ة الدخل. 7  الخرج/حما

مات دخل سبب عمل برنامج المستخدم عطًال في عمل النظام، وذلك بتشغیله لتعل ن أن  ة، /م خرج غیر شرع
  . ظام التشغیل نفسه، أو برفضه التخلي عن وحدة المعالجةأو بنفاذه إلى أماكن في الذاكرة ضمن ن

ات دخللمنع المستخدمین من إ مات الدخل/جراء عمل ع تعل ة، ُتعرَّف جم خرج على أنها /خرج غیر شرع
مات دخل ع المستخدمون إجراء تعل ستط از، لذلك ال  مات ذات امت اشرًة، إنما یتوجب علیهم المرور /تعل خرج م

النظامبنظام التشغ   .یل واستخدام استدعاءات محددة خاصة 
 
ة الذاكرة ووحدة المعالجة. 8  حما

عض،  عضها ال ة برامج المستخدمین من  ة الذاكرة من التعدیل من قبل برنامج المستخدم، ولحما من أجل حما
ة ن الشرع ن أن  یتم تخصص مساحة ذاكرة مستقلة لكل برنامج على حده، حیث یتم تحدید مجال العناو م التي 

ة الذاكرة الواقعة خارج هذا الفضاء حیث تتم حما  . ینفذ إلیها البرنامج، و

ة من خالل استخدام سجلین ة الحما ، وُدعى الثاني سجل الحد )base(ُیدعى األول سجل القاعدة : تجر عمل
)limit(حتو الس حتو السجل األول على أصغر عنوان شرعي في الذاكرة، بینما  جل الثاني على حجم ، 

محتو السجلین،  ل عنوان یتم تولیده ضمن نمط عمل المستخدم  ة على مقارنة  ة الحما المجال، وتعتمد إجرائ
قوم بها البرنامج للوصول إلى ذاكرة متوضعة خارج المجال المتاح له، على أنها خطأ ة محاولة    .حیث ُتعاَمل أ
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ة وحدة المعالجة من برامج  ة-المستخدمین وتجر حما من  - بهدف تالفي دخولها في حلقة استخدام غیر منته
عد مدة محددة ة . خالل استخدام مؤقت یتم إعداده لمقاطعة المعالج  یجر استخدام نفس المؤقت من أجل المشار

الزمن ة وتوزع زمن الُمعالج في نظم التشارك    .الزمن
  
ات. 9 ونات نظام التشغیل( إدارة اإلجرائ   )م

ون لكل جزء  حیث  نظام التشغیل من خالل تجزئته إلى قطع أصغر حجمًا،  یتم بناء نظام ضخم ومعقد 
ونات نظم التشغیل ات من أهم م ل واضح، وُتعتبر إدارة اإلجرائ ش   . مداخل ومخارج ووظائف ُمعرَّفة 

  
ارة عن برنامج في طور التنفیذ، إذ ُتعتبر اإلجر  أنها ع ة  ان ُتعرَّف اإلجرائ انًا فّعاًال بینما ُعتبر البرنامج  ة  ائ
ر منها ة لكي تنفذ مهمتها إلى موارد معینة نذ   : غیر فعال، وتحتاج اإلجرائ

 زمن وحدة المعالجة  
 الذاكرة  
 الملفات 
 الخرج/تجهیزات الدخل . 

ة أو أثناء تنفیذها تم حجز هذه الموارد عند إقالع اإلجرائ  .و

ش ة  عي من قبل وحدة المعالجة یجر تنفیذ اإلجرائ مة تلو األخر (ل تتا مة واحدة )تعل حیث یجر تنفیذ تعل  ،
ة في وقت معین   .من أ إجرائ

  
ة انات التال متلك نظام التشغیل اإلم ات،    : إلدارة اإلجرائ

 ات النظام والمستخدم وحذفها   إنشاء إجرائ
 ات واستئناف تنفیذها قاف تنفیذ اإلجرائ   إ
 ا اتتوفیر آل   ت مزامنة اإلجرائ
 ات ات االتصال بین اإلجرائ   توفیر آل
 ة ات لموارد مشتر ات التعامل مع استخدام اإلجرائ   توفیر آل
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ة. 10 س ونات نظام التشغیل( إدارة الذاكرة الرئ   )م
ات مشترك بین وحدة المعالجة وتجهیزات الدخل أنها مخزن معط ة  س هاز الخرج، وهي ج/ُتعرَّف الذاكرة الرئ

اشرةً  ه م ن لوحدة المعالجة أن تعنونه وتنفذ إل م  .التخزن الكبیر الوحید التي 
  

ة انات التال متلك نظام التشغیل اإلم   :إلدارة الذاكرة، 
 ة مستخدمیها ًا، وتعقب هو   تعقب أجزاء الذاكرة المستخدمة حال
 ح فضاء ال ص ة التي یجب تحمیلها في الذاكرة، حین  ار اإلجرائ  ذاكرة متاحاً اخت
 حسب الحاجة مه  م فضاء الذاكرة إلى حصص، وٕاعادة تقس  تقس

  
ونات نظام التشغیل( إدارة الملفات. 11   )م

ون نظام  ة عن المستخدم، أحد مهام نظام التشغیل، حیث  ات التجهیزات العتاد ة حجب خصوص ُتعتبر عمل
  .هیزات التخزن المقابلة لهاالخرج وٕادارة تج/التشغیل مسؤوًال عن إدارة تجهیزات الدخل

  
ة انات التال متلك نظام التشغیل عادًة اإلم   :إلدارة الملفات، 

 إنشاء الملفات وحذفها  
 إنشاء المجلدات وحذفها  
 ة لمعالجة الملفات والمجلدات ات األساس   العمل
 اطي للملفات على وسائط تخزن مستقرة   النسخ االحت

  
متلك نظ ة،  ةوإلدارة األقراص الصل انات التال   :ام التشغیل عادًة اإلم

 إدارة فضاء الذاكرة  
 ة التخزن   تحصص عمل
 جدولة القرص  
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 خدمات نظام التشغیل. 12

وفر عدة خدمات للبرامج ولمستخدمیها  :یوفر نظام التشغیل البیئة الالزمة لتنفیذ البرامج، و

 ون نظام التشغیل قادرًا على تحمیل ب :تنفیذ البرامج رنامج معین في الذاكرة، وتنفیذ ذلك یجب أن 
  .البرنامج

 ات الدخل ون نظام التشغیل قادرًا على التعامل مع تجهیزات الدخل :الخرج/عمل خرج، إذ /یجب أن 
حتاج البرنامج الجار تنفیذه إلى دخل ن أن  ان ملف أو جهاز دخل(خرج /م  ).خرج/سواء 

 ون نظام التش :معالجة نظام الملفات غیل قادرًا على التعامل مع نظم الملفات، إذ تحتاج یجب أن 
اإلضافة إلى إنشائها وحذفها ة ملفات،  تا  .البرامج إلى قراءة و

 ون نظام التشغیل قادرًا على توفیر بیئة تواصل بین اإلجراءات، إذ تحتاج  :االتصاالت یجب أن 
ن أن  م حیث  ، و ادل معلومات مع إجراءات أخر تكون اإلجراءات على نفس اإلجراءات إلى ت

ة مختلفة  .الحاسب أو على نظم حاسو
 انت  :اكتشاف األخطاء ون نظام التشغیل قادرًا على اكتشاف األخطاء المحتملة، سواء  یجب أن 

ات الذاكرة، أو أخطاء تجهیزات الدخل  .الخرج/أخطاء وحدة المعالجة، أو أخطاء عتاد
 ون نظام الت :تحصص الموارد حصص عادلة عندما یدخل یجب أن  شغیل قادرًا على توزع الموارد 

 .عدة مستخدمین إلى النظام في نفس الوقت، أو عندما یجر تنفیذ عدة أعمال في نفس الوقت
 ة ستخدمون موارد الحاسوب،  :المحاس ون نظام التشغیل قادرًا على تعقب المستخدمین الذین  یجب أن 

ة هذه الم م  .وارد وأنواعهاوقادرًا على تحدید 
 ة عض وعلى منع  :الحما عضها مع  ون نظام التشغیل قادرًا على منع تداخل اإلجراءات  یجب أن 

 .تداخلها مع نظام التشغیل نفسه
 

 استدعاءات النظام. 13

عدة أسالیب  .توفر استدعاءات النظام واجهة تواصل بین اإلجراءات ونظام التشغیل تجر استدعاءات النظام 
ختل عًا لالستدعاء، حیث توجد ثالث طرق عامة لتمرر المعامالتو   :ف نوع المعامالت وعددها ت
 ساو من عدد السجالت ون عدد المعامالت أقل أو    .عبر سجالت شر أن 
  معامل من تلة أو جدول في الذاكرة، ومن ثم تمرر عنوان هذه الكتلة  عبر تخزن المعامالت في 

  .خالل سجل
 دسعبر وضع المع   .امالت في م
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ة س   : ُتقسم استدعاءات النظام إلى خمس فئات رئ
اتا .1 اإلجرائ اإلجراءات و م  قاف، التحمیل والتنفیذ، اإلنشاء واإلنهاء، الحصول على  :لتح اإلنهاء واإل

  .الواصفات، انتظار مدة معینة، انتظار حدث، إشارة إلى حدث، حجز الذاكرة وتحررها
ة، الحصول على الواصفات، تحدید اإلنشا :إدارة الملفات .2 ء والحذف، الفتح واإلغالق، القراءة والكتا

  .الواصفات
ة، الحصول على الواصفات، تحدید الواصفات :إدارة التجهیزات .3  .طلب الولوج، القراءة والكتا
انة المعلومات .4 ات  :ص الحصول على الوقت أو التارخ، تحدید الوقت أوالتارخ، الحصول على معط

ات النظام، الحصول على واصفات إجراء أو ملف أو جهاز، تحدید واصفات إجراء النظ ام، تعیین معط
 .أو ملف أو جهاز

، حذف االتصال، إرسال رسائل، تسلم رسائل، نقل معلومات الحالة، إلحاق إنشاء االتصال :االتصاالت .5
عیدة أو إلغاء إلحاقها  .تجهیزات 

 
 برامج النظام. 14

عدها نظام إذا عدنا إلى اله أتي  ات تتوضع في المستو األدنى،  ة للحاسب، نجد أن العتاد ة المنطق رم
ة ق   .التشغیل، ثم برامج النظام، وأخیرًا البرامج التطب

  
ة لبناء ر البرامج وتنفیذها/توفر برامج النظام بیئة مناس عض هذه البرامج واجهات تعامل المستخدم . تطو إذ تمثل 

  . ظاممع استدعاءات الن

ة م برامج النظام إلى الفئات التال ن تقس   :م
 ح إنشاء الملفات والمجلدات، وحذفها، ونسخها، وٕاعادة  :برامج إدارة الملفات وهي البرامج التي تت

اعتها   .تسمیتها، وط
 وهي البرامج التي توفر لبرامج أخر معلومات متنوعة مثل الوقت، أو التارخ،  :برامج معلومات الحالة

ة معلومات أخر  أو   .حجم الذاكرة، أو المساحة المتاحة على القرص، أو عدد المستخدمین، أو أ
 ح التعامل مع الملفات المخزنة في القرص :برامج تعدیل الملفات   .وهي البرامج التي تت
 ح للمستخدم ضمن نظام التشغیل، ترجمة وتفسیر لغات  :برامج دعم لغات برمجة وهي البرامج التي تت

  .رمجة الشائعةالب
 ة وتنفیذها ق   .برامج تحمیل البرامج التطب
 ة بین اإلجراءات والمستخدمین  :برامج االتصاالت اطات افتراض ة بناء ارت وهي البرامج التي توفر آل

  .ونظم الحواسیب المختلفة
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ن15.   :التمار
مات التجهیزات، 1.   :اإلضافة إلى الذاكرةقوم هذا البرنامج بتهیئة سجالت وحدة المعالجة، ومتح

A. نظام التشغیل 
B. قات  التطب
C. برنامج اإلقالع 
D. ات خاطئة ع اإلجا  جم

 
ات الدخل2.   :خرج المتزامن وغیر المتزامن/الدخل: خرج/یوجد نوعان من عمل

A. صح  
B. خطأ  

 
ة 3.  س ًال من الذاكرة الرئ وسجالت المعالج، النمطین الوحیدین من وحدات التخزن اللذین ) RAM(ُتعتبر 

اشرةً  ن لوحدة المعالجة النفاذ إلیهما م  :م
A. صح  

B. خطأ  
 

ة معظم وحدات التخزن الثانو لنظم الحواسیب توفر األقراص4.  س  :المغناط
A. صح  
B. خطأ 

 
تم نسخها إلى نظام تخزن أسرع 5.   :عند استخدامها) الذاكرة الخبیئة(تحفظ المعلومات عادًة في نظام تخزن و

A. التخبئة  
B. وحدة المعالجة  
C. ةاألق س  راص المغناط
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
سبب عمل برنامج المستخدم عطًال في عمل النظام من خالل6.  ن أن   :م

A. مات دخل ة/تشغیله لتعل   خرج غیر شرع
B. نفاذه إلى أماكن في الذاكرة ضمن نظام التشغیل نفسه  
C. رفضه التخلي عن وحدة المعالجة 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
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ة ال7.  ة حما ، وُدعى الثاني )base(ُیدعى األول سجل القاعدة : ذاكرة من خالل استخدام سجلینتجر عمل
 ):limit(سجل الحد 
A. صح  
B. خطأ  

 
ان غیر فعال8.  انًا فّعاًال بینما ُعتبر البرنامج  ة   :ُتعتبر اإلجرائ

A. صح  
B. خطأ  

 
ة لكي تنفذ مهمتها إلى موارد معینة9.    :تحتاج اإلجرائ

A. زمن وحدة المعالجة  
B. رةالذاك  
C. الملفات 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ة10.  انات التال متلك نظام التشغیل اإلم ات،   :إلدارة اإلجرائ

A. ات النظام والمستخدم وحذفها   .إنشاء إجرائ
B. ات واستئناف تنفیذها قاف تنفیذ اإلجرائ   .إ
C. ات ات مزامنة اإلجرائ   .توفیر آل
D. حة ات صح ع اإلجا   جم

 
ة 11.  س ات مشترك بین وحدة المعالجة وتجهیزات الدخلُتعرَّف الذاكرة الرئ  :الخرج/أنها مخزن معط

A. صح  
B. خطأ  

 
ة12.  انات التال متلك نظام التشغیل اإلم  :إلدارة الذاكرة، 

A.  ًا   تعقب أجزاء الذاكرة المستخدمة حال
B.  ة التي یجب تحمیلها في الذاكرة ار اإلجرائ  اخت
C. م فضاء الذاكرة إلى حصص  تقس
D. ات صح ع اإلجا  حةجم
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ة13.  انات التال متلك نظام التشغیل عادًة اإلم   :إلدارة الملفات، 
A. إنشاء الملفات وحذفها.  
B. إنشاء المجلدات وحذفها.  
C. ة لمعالجة الملفات والمجلدات ات األساس   .العمل
D. اطي للملفات على وسائط تخزن مستقرة   .النسخ االحت
E. حة ات صح ع اإلجا   جم

 
وفر عدة خدمات للبرامج ولمستخدمیهایوفر نظام التشغیل البیئة 14.    :الالزمة لتنفیذ البرامج، و

A. ات الدخل   الخرج/عمل
B. ة  المحاس
C. ة  الحما
D. تحصص الموارد 
E. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
 :ُتقسم استدعاءات النظام إلى15. 

A. إدارة الملفات  
B. االتصاالت  
C. انة المعلومات  ص
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
م برامج النظام إلى16.  ن تقس  :م

A. برامج االتصاالت  
B. برامج تعدیل الملفات  
C. انة المعلومات  برامج ص
D.  2و 1اإلجابتین 
E.  3و 2اإلجابتین 
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (C)  
2.   (A)  
3.   (A)  
4.   (A)  
5.   (A)  
6.   (D)  
7.   (A)  
8.   (A)  
9.   (D)  
10.   (D)  
11.   (A)  
12.   (D)  
13.   (E)  
14.   (E)  
15.   (D)  
16.   (D)  
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 أنظمة تشغیل الحواسیب الشخصیة
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ة   : الكلمات المفتاح
، NTFS، نظام FATمفسر األوامر، نواة نظام التشغیل، السجل، واجهة المستخدم، سواقة التجهیزة، نظام 

المقاطعات، تسجیلة اإلقالBIOSالـ م  اشر للذاكرة، المتح ات المقاطعة، قناة الوصول الم ة، ، أرقام طل س ع الرئ
سي   .برنامج اإلقالع الرئ

  
  :ملخص

ة إقالع  اإلضافة إلى آل ز هذا الفصل على مفهوم نظام التشغیل، مهمات نظام التشغیل، موارد النظام،  یر
 .النظام

  
ة م   :أهداف تعل

  :یهدف هذا الفصل إلى
 التعرف على نظام التشغیل.  
  قات، إدارة العتادواجهة المستخدم، إدارة المجل(مهمات نظام التشغیل  .)دات والملفات، إدارة التطب
  ن الدخل(موارد النظام ن الذاكرة، عناو ات المقاطعة، عناو اشر للذاكرة/طل  .)الخرج، وقناة الوصول الم
 إقالع النظام. 
 ایجاد وتحمیل نظام التشغیل. 
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ة. 1   windowsنظام تشغیل : مثال، أنظمة تشغیل الحواسیب الشخص
مثل العتاد الفیز  ات، حیث  رمج ائي الجزء المرئي من نظام الحاسب، بینما تمثل یتألف نظام الحاسب من عتاد و
ة من العمل ونات العتاد ِّن الم اء النظام، والذ ُم ات ذ   .البرمج

ز في هذا الدرس، على  وناته وأنوعه، وسنر قة على المفهوم النظر لنظام التشغیل وم تعرفنا في الدروس السا
ة الموجودة  العدید من )التحدید windowsعلى نظام (أنظمة الحواسیب الشخص مها  ة عملها وتح ف ، و

ات م بهذه العتاد اإلضافة إلى التعرف على الواجهة التي یؤمنها النظام من أجل التح ة،    .األجهزة العتاد
 
 مقدمة عن نظام التشغیل. 2

الحاسب م  ات التي تتح ننا تعرف نظام التشغیل على أنه مجموعة من البرمج ل فهي ُتدیر : م ات، وُتشغِّ العتاد
ما تكون مسؤولًة عن إدارة الملفات في النظام ل عام یلعب نظام . البرامج، وُتؤمن واجهة للمستخدمین،  ش

قات والعتاد قة الوسطى بین التطب   .التشغیل دور الط
ونین داخلیین أساسیین   :یتألف نظام التشغیل من م

  مفسر األوامر)shell :(الم ط  قدم الجزء الذ یرت قات، حیث  أوامر، قوائم، أو واجهة (ستخدم والتطب
قونات   .للمستخدم للتعامل مع نظام التشغیل) من األ

  النواة)kernel :( حو على استدعاءات النظام یرط هذا الجزء بین مفسر األوامر والعتاد، حیث 
ة التي تتعامل مع العتاد   .األساس

قات في النظام، لذلك تستخدم أنظمة حتاج نظام التشغیل إلى حفظ معلومات مع ینة عن العتاد، أو عن التطب
Windows  ات تدعى السجل  ). registry(لهذا الغرض قاعدة معط
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 Operating System نظام تشغیل
قات  Applications تطب
 User مستخدم

 User Interface Tools واجهات المستخدم
ات إعداد  Configuration Data معط

 The Registry لسجلا
 Configuration File ملفات إعداد

 Shell واجهة االستخدام
 Core or Kernel النواة

ات  Hardware العتاد
  
 مهمات نظام التشغیل. 3

ة   :قدم نظام التشغیل المهمات التال
 طلب المستخدم من خالل هذه الواجهة، تنفیذ األوامر من النظام :واجهة المستخدم.  
 یدیر نظام التشغیل المجلدات والملفات في النظام، فهو المسؤول عن تخزن : المجلدات والملفات إدارة

  .وٕادارة الملفات والمجلدات على أجهزة الخزن الدائمة
 قات ما في ذلك من  :إدارة التطب ات على الحاسب،  افة البرمج ون نظام التشغیل مسؤوًال عن إدارة 

قات   .تحمیل وتشغیل للتطب
 التجهیزات، فنظام : دارة العتادإ ات من خالل سواقات خاصة  یتم االتصال بین نظام التشغیل والعتاد

 .التشغیل هو المسؤول عن االتصال والتعامل مع العتاد
  

 واجهة المستخدم. 4
طلب تنفیذ األوامر من النظام   .قوم المستخدم من خالل واجهة المستخدم، 

ن أن تكون لواجهة المستخدم ة م ال التال   :أحد األش
 ات  :واجهة األوامر اعة األوامر الالزمة لنظام التشغیل من أجل تنفیذ عمل یتم من خالل هذه الواجهة، ط

  .معینة
  مثال في نظامwindows:  اضغطstart  ثم اخترall programs عدها ، ومن ثم accessories، و

الضغط على    .command promptقم 
 ن :واجهة القوائم ارات المتاحةم ة معینة، من خالل قائمة من الخ   .ك تنفیذ عمل
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 قونات ة، وهي أكثر الواجهات  :واجهة األ قونة المناس ة معینة من خالل الضغط على األ یتم تنفیذ عمل
 .استخداماً 

 
  إدارة المجلدات والملفات. 5

وٕادارة الملفات والمجلدات على أجهزة  یدیر نظام التشغیل المجلدات والملفات في النظام، فهو المسؤول عن تخزن
 .الخزن الدائمة

م الملفات في النظام بنظام الملفات   .تدعى طرقة تنظ
  :عدد من نظم الملفات أهمها windowsستخدم نظام 

ن ومواقع الملفات على  ):FAT )file allocation tableنظام  حتو على عناو عتمد هذا النظام على جدول 
  .القرص
ة أكبر ):NTFS )new technology file systemنظام    .یؤمن هذا النظام حما

المجلد  ة شجرة، تبدأ  ان نظام الملفات المستخدم، یدیر نظام التشغیل الملفات والمجلدات من خالل بن مهما 
ضاً  ل شجر أ ش   .الجذر، وتتوزع ضمنه المجلدات والملفات األخر 

  

  
  

 Hard Drive سواقة القرص الصلب
 Root Directory )الجذر(المجلد األساسي 

ة  Child Directories or SubDirectories المجلدات الفرع
 Files ملفات
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قات. 6  إدارة التطب
ما في ذلك تحمیل وتشغیل البرامج ات الموجودة على الحاسب،  افة البرمج   .یدیر نظام التشغیل 

قوم بتحمیل نفسه في  ع التطبی أن  ستط قوم بذلكال  حتاج لنظام التشغیل ل   .الذاكرة من أجل التنفیذ، إنما 
ه في  ات الخاصة  ات والتجهیزات المختلفة، وفي إدارة المعط عتمد على النظام في الوصول إلى العتاد ما أنه 

ضاً    .الذاكرة وعلى القرص الصلب أ
 
  إدارة العتاد. 7

ات، إنما من على الرغم من أن نظام التشغیل هو المسؤول عن إ العتاد اشرًة  دارة العتاد، إال أنه ال یتصل م
  .BIOSخالل سواقات التجهیزات أو الـ 

 ارة عن برامج صغیرة مخزنة على القرص الصلب، وهي التي تقدم لنظام التشغیل  :سواقات التجهیزات ع
ة معینة  ة التعامل مع تجهیزة عتاد ة،(آل رت ش عة،    ...).طا

 الـBIOS:  اشرًة، وهي تحو على ثالث أنواع من البرامج، برامج ذاكرة موضوعة على اللوحة األم م
م بتجهیزات الدخل اإلضافة إلى برامج لتغییر المعلومات /للتح م بإقالع الحاسب،  الخرج، برامج للتح
 .الخاصة بإعدادات النظام
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 Operating System  نظام التشغیل

 Kernel  النواة
 Device Drivers  اتسواقات التجهیز 

 Floppy Disk Drive  سواقة أقراص مرنة
 Hard Drive  سواقة قرص صلب

 Video Card  ةوفیدیطاقة 
ة  BIOS  وحدة دخل خرج أساس

 Application  تطبی
 User  مستخدم

 
  موارد النظام. 8

ما  ات أو العتاد لالتصال ف   :بینها، وهنالك أرع أنواعُتعتبر موارد النظام أدوات ُتستخدم من قبل البرمج
ات المقاطعة  .1 وهي خطو على اللوحة األم، یجر استخدامها من قبل التجهیزة إلعالم  ):IRQ(أرقام طل

ة معینة أنها ترد إجراء عمل   .وحدة المعالجة 
ن الدخل .2 ات، عند طلب أمر  :الخرج/عناو حیث تستخدمها  البرمج ن یجر اسنادها للتجهیزات،  وهي عناو

  .عین من التجهیزةم
ن الذاكرة .3 ات، من أجل  :عناو حیث تستخدمها  البرمج ة،  ن یجر اسنادها للذاكرة الفیزائ وهي عناو

  .الوصول والتعامل مع الذاكرة
اشر للذاكرة .4 ات بین التجهیزة والذاكرة، وذلك من دون  :قناة الوصول الم یجر من خالل هذه القناة نقل المعط

  .ةتدخل وحدة المعالج
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ات المقاطعةأر . 9   قام طل
ات المقاطعة  ارة عن خطو) IRQ(تكون أرقام طل على اللوحة األم، یتم استخدامها من قبل التجهیزة، إلعالم  ع

ة معینة أنها ترد إجراء عمل   .وحدة المعالجة 
  ).15و حتى  0من (ُسند لكل خط من خطو المقاطعة رقم 

المقاطعات  م  ات المقاطعات القادمة من التجهیزات من قبل وحدة المعالجة، إنما یدیر المتح ال تجر إدارة طل
ات ات، ومن ثم ُعِلم وحدة المعالجة بتلك الطل  .هذه الطل

  

 
 

المقاطعة م األول    Second IRQ Controller  المتح
المقاطعة م الثاني    First IRQ Controller  المتح

ةو  ز   CPU  حدة المعالجة المر
 Modem  مودم

ح  Keyboard  لوحة مفات
 Floppy drive  سواقة أقراص مرنة

عة  Printer  طا
 To Other Devices  إلى تجهیزات أخر 

اتجاه وحدة المعالجة  Single Interrupt to the CPU  مقاطعة وحیدة 
  Timer 

44 ISSN: 2617-989X



 

ات مقاطعة جدیدة إلى قائمة ال ن إضافة طل ة عن م ات، حیث یتم التعامل مع هذه المقاطعات اإلضاف طل
المقاطعات م ثاني   .طر متح

  :windowsفي  :مثال
ة أرقام المقاطعات الُمسندة لكل تجهیزة   :من أجل رؤ

میني على startاضغط على  ، ومن ثم اختر properties، اختر خصائص my computer، ثم ضغط 
  .hardwareصفحة 
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 ن الذاكرةعناو. 10
ات من أجل الوصول والتعامل مع الذاكرة ن الذاكرة من قبل البرمج   .یجر استخدام عناو

مات فیها ات أو تعل ا، یجر تخزن معط لة من الخال  .یتعامل نظام التشغیل مع الذاكرة على أنها قائمة طو
ا عدد یدعى عنوان، حیث یجر الوصول والتعا ة من الخال ل خل ة عن طر هذا ُسند إلى  مل مع هذه الخل

  .العنوان
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ن الدخل. 11  الخرج/عناو
ن التجهی ن الدخل(زات یجر استخدام عناو ات عند طلب أمر معین من التجهیزة من قبل) الخرج/عناو   .البرمج
ن الدخل ن الذاكرة /ستخدم النظام عناو طرقة مماثلة الستخدام عناو للوصول الخرج للوصول إلى التجهیزات، 

  .إلى الذاكرة
ن  حمل هذا المسر تارًة عناو ن عن طر مسر على اللوحة األم یدعى مسر االتصال، حیث  تنتقل العناو

ن الدخل   .الخرج/ذاكرة و تارًة أخر عناو
 

اشر للذاكرة. 12  قناة الوصول الم
ات بین التجهیزة و  اشر للذاكرة نقل المعط الذاكرة، وذلك من دون تدخل وحدة یجر عن طر قناة الوصول الم

ن تجهیزة الدخل. المعالجة اشرة إلى الذاكرة/فهذه القناة هي طرقة مختصرة ُتم ات م   .الخرج من إرسال المعط
عض التجهیزات هذه القناة  عة(َتستخدم    ).مثل الماوس(، بینما ال َتستخدمها تجهیزات أخر )مثل الطا
اشر ل تجهیزة قناة معینة7وحتى  0للذاكرة مرّقمة من  هنالك عدة قنوات للوصول الم   .، َتستخدم 

ن تغییر إعدادات هذه القناة عن طر الـ   .BIOSم
 

 إقالع النظام. 13
ة م إقالع النظام إلى أرع خطوات أساس  :ُقسَّ

 تبدأ هذه الخطوة بإقالع برنامج الـ :1الخطوةBIOSاالستعالم عن ا قوم هذا البرنامج  ات ، ومن ثم  لعتاد
قاً    .الموجودة في النظام، ومقارنة المعلومات الخاصة بها مع المعلومات المخزنة سا

 قوم برنامج الـ :2الخطوةBIOS  ًا یتم تحمیل نظام حث عن نظام التشغیل من أجل تحمیله، وغال ال
ة    .على القرص الصلب Cالتشغیل من السواقة المنطق

 الذاكرة، مساحة التخزن (االستعالم عن الموارد الموجودة  قوم نظام التشغیل بدوره :3الخطوة
ات الخاصة للتعامل مع األجهزة ...)المتوفرة، قوم النظام بتحمیل البرمج الماوس، (، ومن ثم 
عة،   ...).الطا

 عتبر تنفیذ هذا  ُحمِّل :4الخطوة ان برنامج معین من أجل تنفیذه، حیث  عض األح نظام التشغیل في 
  .من ضمن مرحلة اإلقالع البرنامج
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 یجاد وتحمیل نظام التشغیلإ. 14
ًا یتم تحمیل نظام التشغیل من السواقة  BIOSقوم برنامج الـ حث عن نظام التشغیل من أجل تحمیله، وغال ال

ة    .على القرص الصلب Cالمنطق
ة  في) والمخزنة على القرص الصلب(ُتخَزن المعلومات الالزمة إلقالع نظام التشغیل  س تسجیلة اإلقالع الرئ

)MBR :( قطاع صغیر)ة القرص الصلب) ایت 512  .في بدا
  :على عنصرن أساسیین MBRحو 
 سي ة نظام التشغیل أثناء اإلقالع :برنامج اإلقالع الرئ   .البرنامج األساسي إلیجاد بدا
 ة على القرص ال :جدول األجزاء عدد األجزاء (صلب حو هذا الجدول معلومات عن األجزاء المنطق

ل جزء، الجزء الفّعال، ة  ة، بدا   ...).المنطق
قوم هذا البرنامج بدوره بتحمیل نظام التشغیل إلى الذاكرة سي في الذاكرة، حیث    .یتم تحمیل برنامج اإلقالع الرئ

  .Ntldrفهو  windows NT/2000/XP، أما في Io.sysبرنامج اإلقالع  windows 9x/Meفي نظام 
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ة القرص الصلبب  Very Beginning of the hard drive دا

 MBR MBR Programبرنامج 

ل سواقة قرص صلب  معلومات عن توضع 
Information about where each logical 

drive is located 
من هنا مع تسجیلة إقالع نظام  Cتبدأ السواقة 

 التشغیل
Drive C begins here with the OS boot 

Record 
 E Drive D, Drive E، السواقة Dالسواقة 

 Identify boot drive تحدید سواقات اإلقالع
ة س  Master Boot Record تسجیلة اإلقالع الرئ

 Hard Drive قرص صلب
  
 

 أسئلة. 15
رت الفیدیو .1 حتاج إلیها    .سمِّ أحد موارد النظام التي ال 
م بها عن .2  .BIOSطر الـ سمِّ أحد التجهیزات التي یتم التح
التجهیزة أم عن طر الـ .3 م  الماوس عن طر متح م   ؟BIOSهل یتم التح
یف ُتغیِّر تتالي  .4 ة اإلقالع من القرص الصلب، ثم من القرص المرن،  ان فحص إم ان الحاسب  إذا 

فحص الحاسب القرص المرن أوًال؟ ار لكي   االخت
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ن عملي. 16   )امالحصول على معلومات النظ( :تمر

 :windowsالحصول على معلومات عن نظام 
ع  run، ثم startاضغط على  عدها اط  .، وعندها تظهر معلومات النظامokثم  Msinfo32.exeو

ة   :أجب عن األسئلة التال
 ما هو نظام التشغیل وما هو إصداره؟  
 ما هي سرعة وحدة المعالجة؟  
 ما هي نسخة الـBIOS ع؟ ان التصن   وم
 ة الذا م یف حصلت على هذه المعلومة؟ RAMكرة ما هي  رت الفیدیو؟ اشرح    الخاصة 
 المنفذ التسلسلي؟ م  المنفذ التفرعي؟ والملف الذ یتح م    ما هو اسم ملف التجهیزة الذ یتح
  یف ُتستخدمIRQ  في النظام؟4رقم و  10رقم ،  
  ما هي قنواتDMA یف یتم استخدامها؟   المستخدمة في النظام؟ و

  

  
 

ن عمليت. 17 التجهیزات(: مر م    )التح
 :windowsالحصول على معلومات التجهیزات في نظام 

میني على  الزر ال عدها اختار صفحة  properties، ثم my computerاضغط    .device managerو
ة   :أجب عن األسئلة التال

 ة؟ وفي حال وجوده ما هي معلوماته؟ رت ش حو النظام على    هل 
 ن تغییرها في ما هي اإلعدا م   ؟device managerدات الثالث التي 
 ما هي التجهیزات الموجودة والتي َتعّرف علیها النظام؟ 
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ن عملي. 18   )BIOSإعدادات الـ(: تمر
 :windowsللحصول على معلومات التجهیزات في نظام 

ك ف ة إقالع الجهاز، لتعرف ما عل ، مثًال BIOSعله للدخول إلى اقرأ المعلومات التي تظهر على الشاشة عند بدا
  .Setupللدخول إلى  Delاضغط على الزر 

ة   :أجب عن األسئلة التال
 ما هو الزر الذ استخدمه للدخول؟  
 ما هي معلومات الـBIOS المستخدمة؟  
 ة؟ ما هو اسم هذه النافذة؟   ادخل إلى النافذة التي تحو معلومات عن المنافذ التسلسل
 ن الدخل   التي َستخدمها المنفذ التسلسلي األول؟ IRQو  الخرج/ما هي عناو
 ن الدخل   التي َستخدمها المنفذ التفرعي األول؟ IRQالخرج و /ما هي عناو

  
ن عملي. 19   )إقالع النظام(: تمر

ة  :أعد إقالع الجهاز وأجب عن األسئلة التال
 ة اإلقالع؟ ح وأعد اإلقالع، ما هو الفرق في عمل   انزع وصلة لوحة المفات
  عد انتهاء اإلقالع، أ ح، وانزع وصلة الشاشة وأعد اإلقالع، ثم أعد توصیل الشاشة  عد وصل لوحة المفات

  هل الحظ الحاسب أن الشاشة غیر موصولة؟
  حدث أثناء إقالع النظام، هل حو برنامج اإلقالع في السواقة المرنة، وسجل ما  ضع قرص مرن ال 

عي؟ ل الطب الش   أقلع الحاسب 
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نالت20.    :مار
قات في النظام1.   :حتاج نظام التشغیل إلى حفظ معلومات معینة عن العتاد، أو عن التطب

A. صح 
B. خطأ  

 
 :قدم نظام التشغیل2. 

A. واجهة المستخدم  
B. قات   إدارة التطب
C. إدارة العتاد 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
التجهیزا3.  ات من خالل سواقات خاصة   :تیتم االتصال بین نظام التشغیل والعتاد

A. صح  
B. خطأ  

 
ة4.  ال التال ن أن تكون لواجهة المستخدم أحد األش  :م

A. واجهة القوائم  
B. قونات   واجهة األ
C. واجهة األوامر 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
E. ات خاطئة ع اإلجا  جم

 
 :NTFSو  FATعدد من نظم الملفات أهمها  windowsستخدم نظام 5. 

A. صح  
B. خطأ  

 
قوم بتحمیل نفسه ف6.  ع التطبی أن   :ي الذاكرة من أجل التنفیذستط

A. صح  
B. خطأ  
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  :BIOSالـ7. 
A.  ًاشرة   ذاكرة موضوعة على اللوحة األم م
B. نظام ملفات  
C. قات  نظام تطب
D. واجهة المستخدم 

 
 :من موارد النظام8. 

A. ن الذاكرة  عناو
B. ات المقاطعة   أرقام طل
C. اشر للذاكرة  قناة الوصول الم
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ن الد9.  ن الذاكرة /خلستخدم النظام عناو طرقة مغایرة الستخدام عناو الخرج للوصول إلى التجهیزات، 

 :للوصول إلى الذاكرة
A. صح  
B. خطأ  
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (D)  
3.   (A)  
4.   (D)  
5.   (A)  
6.   (B)  
7.   (A)  
8.   (D)  
9.   (B)  
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  مسالك التنفیذ
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ة   : الكلمات المفتاح
ثیر مسلك التنفیذ، مسلك على مستو النواة، مسلك على مستو المس ثیر إلى واحد، النموذج  تخدم، النموذج 

ة  ت قاف مسلك التنفیذ، المسلك المستهدف، مجمَّع المسالك، الم ثیر، النموذج واحد إلى واحد، إ إلى 
Pthreads. 

  
  :ملخص

ین اإلجراءات،  ز هذا الفصل على مفهوم مسالك التنفیذ وفوائدها، وأنواع مسالك التنفیذ، مقارنة بینها و یر
  .ضافة إلى نماذج مسالك التنفیذ، ومجمَّع مسالك التنفیذاإل
 

ة م   :أهداف تعل
  :یهدف هذا الفصل إلى

 التعرف على مسالك التنفیذ.  
 فوائد مسالك التنفیذ. 
 مقارنة بین اإلجراءات ومسالك التنفیذ. 
  مسالك على مستو النواة، ومسالك على مستو المستخدم(أنواع مسالك التنفیذ.( 
 ثیر(د مسالك التنفیذ نماذج تعد ثیر إلى   ).ثیر إلى واحد، واحد إلى واحد، 
 مجمَّع مسالك التنفیذ. 
  ة ت  .في إنشاء مسالك التنفیذ Pthreadsمثال عن استخدام الم
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  مسالك التنفیذ. 1
ة  تألف من محدد هو ة في استخدام وحدة المعالجة، و أنه الوحدة األساس ، وعّداد )ID(ُعرَّف مسلك التنفیذ 

دس اإلضافة إلى مجموعة سجالت وم  .برنامج، 
ات الخاصین بها،  ة إلى نفس اإلجراء، في مقطع الرماز ومقطع المعط اإلضافة تتشارك مسالك التنفیذ المنتم

الملفات   .إلى موارد نظام التشغیل 
ح ام  و اإلجراء على عدة مسالك تنفیذ،ملك اإلجراء التقلید مسلك تنفیذ واحد، ولكن عندما  ع الق ستط فإنه 

 .أكثر من مهمة في وقت واحد
 

 
  
  فوائد مسالك التنفیذ. 2

استخدام مسالك التنفیذ إلى أرع ف م فوائد البرمجة  ن تقس ةم   :وائد أساس
ة .1 ان جزءًا منه ینتظر أو یؤد  :سرعة اإلستجا ستمر التطبی متعدد المسالك في التنفیذ، حتى لو 

ة لة، وهذا یرفع سرعة االستجا ة طو   .عمل
اإلجراء الذ تنتمي  :التشارك في الموارد .2 ًا في الذاكرة، وفي الموارد الخاصة  تتشارك مسالك التنفیذ تلقائ

ه، وهذا م لها ضمن فضاء عنونة واحدإل سمح للتطبی بإمتالك عدة مسالك تقع    .ا 
ما أن مسالك التنفیذ  :االقتصاد .3 لفة، و ة م إن حجز الذاكرة والموارد من أجل إنشاء اإلجراءات، هو عمل

اقها، بدًال من إنشاء  ه، ُعتبر إنشاء المسالك وتبدیل س تتشارك في موارد اإلجراء الذ تنتمي إل
ًا أكثراإلجر    .اءات، أمرًا اقتصاد
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ة متعددة المعالجات .4 ة متعددة المعالجات، حیث  :استخدام بن تتضاعف فوائد تعدد مسالك التنفیذ في بن
ل مسلك على التواز على معالج مختلف ن تنفیذ  ن تنفیذ إجراء أحاد المسلك إال . م م بینما ال 

 .على وحدة معالجة واحدة
  
  ءات ومسالك التنفیذمقارنة بین اإلجرا. 3
  

  مسالك التنفیذ  اإلجراءات
ثیرة ثیرة  .حتاج تولید إجراء جدید إلى موارد  حتاج تولید مسلك تنفیذ جدید إلى موارد    .ال 

لف اق بین اإلجراءات م اق بین المسالك أقل تكلفة منه في حالة   .تبدیل الس تبدیل الس
  .اإلجراءات

  .تصال بین مسالك التنفیذ سهلاال  .االتصال بین اإلجراءات صعب
ما بینها ة لإلجراءات وعزل ف ما بینها  .یوجد حما ة للمسالك أو عزل ف   .ال یوجد حما

  
  مسالك على مستو النواة. 4

  .مسالك على مستو النواة، ومسالك على مستو المستخدم: هنالك نوعان لمسالك التنفیذ
  :المسالك على مستو النواة

ا ة معط ة إنشاء وٕادارة تكون بن ت المسالك معرفة ضمن منطقة الذاكرة الخاصة بنواة نظام التشغیل، وتكون عمل
ه). استدعاءات نظام(المسالك من مهام نظام التشغیل  ل مسلك على فترة تنفیذ خاصة  وٕاذا توقف أحد . حصل 

ة المسالك ق سبب استدعاء نظام ما، فإن ذلك ال یؤثر على    .المسالك 
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  ك على مستو المستخدممسال. 5
  .مسالك على مستو النواة، ومسالك على مستو المستخدم: هنالك نوعان لمسالك التنفیذ

  :المسالك على مستو المستخدم
 المسالك ضمن منطقة الذاكرة الخاصة بإجراء المستخدم ات الخاصة  ة المعط   .ُتعرَّف بن
  ة إنشاء وٕادارة المسالك من مهام اإلجراء ة(نفسه تكون عمل ة من اإلجراءات العاد ت بدون ) استخدام م

سرعة أكبر التالي یتم ذلك    .استخدام استدعاءات نظام، و
 ة المخصصة لتنفیذ اإلجراء ما بینها الفترة الزمن   .تتقاسم المسالك ف
  ع التالي جم الكامل یتوقف، وتتوقف  سبب استدعاء نظام، فإن اإلجراء  إذا توقف أحد المسالك 

  .سالكالم
 
ثیر إلى واحد( نماذج تعدد مسالك التنفیذ. 6   )النموذج 

ثیر إلى واحد  :النموذج األول من نماذج تعدد المسالك، هو النموذج 
مسلك واحد على مستو النواة، حیث  تجر في هذا النموذج مقابلة أكثر من مسلك على مستو المستخدم، 

طلب  تجر إدارة المسالك في فضاء المستخدم ولذلك له إذا قام مسلك واحد  فهي فعالة، إال أن اإلجراء سیتوقف 
ذلك . أحد استدعاءات النظام التي تسبب االنتظار ن لمسلك واحد فقط النفاذ إلى النواة في وقت واحد، و م ما 

ع عدة مسالك أن تنفذ على التواز حتى ولو تعددت المعالجات  .ال تستط
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  )النموذج واحد إلى واحد( فیذنماذج تعدد مسالك التن. 7
مسلك نواة ل مسلك مستخدم   .في النموذج واحد إلى واحد، تجر مقابلة 

ثیر إلى واحد، وذلك من خالل السماح بتنفیذ مسلك ثاني  یوفر هذا النموذج قدرة أكبر على التواز من النموذج 
ستدعي مسلك ما أحد استدعاءات النظام التي تسبب االنتظار سمح بتنفیذ عدة مسالك على التواز . حین  ما 

  .في حال وجود عدة معالجات
اء مسلك مستخدم جدید یتطلب إنشاء مسلك النواة المواف له، مما یؤد إلى تكمن سیئة هذا النموذج في أن إنش

ًا على أدائه ؤثر سل   .عبء إضافي على التطبی و
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ثیر( نماذج تعدد مسالك التنفیذ. 8 ثیر إلى    )النموذج 
ثیر تجر مقابلة عدة مسالك على مستو المستخدم مع عدة مسالك على مس ثیر إلى  تو النواة، في النموذج 

ساو عدد مسلك المستخدم ون عدد مسلك النواة أقل أو    .حیث 
ح النموذج  سمح له بتحقی "یت ه من مسالك المستخدم، لكنه ال  ثیر إلى واحد للمطوِّر إنشاء العدد الذ یرغب 

قي في التنفیذ، ألن النواة ال تجدول إال مسلك واحد في وقت واحد   . تواز حق
ح النم ت اهًا أكبر على عدد المسالك التي یجر و وذج واحد إلى واحد تواز أكبر، لكن یتطلب من المطوِّر انت
  . إنشاؤها

ثیر"أما نموذج  عاني من أ من هذه المساوئ " ثیر إلى  ع المطورون إنشاء العدد الضرور : فإنه ال  ستط إذ 
ن تنفیذ مسالك النواة الموافقة لها م حیث  ام . ، على التواز عند وجود عدة معالجاتمن المسالك،  ذلك فعند ق

ع جدولة مسلك آخر للتنفیذ استدعاء أحد استدعاءات النظام التي تسبب االنتظار، فإن النواة تستط  .مسلك ما 
 

  
  

61 ISSN: 2617-989X



 

قاف مسالك التنفیذ. 9   إ
قاف مسلك التنفیذ، أ إنهاء مهمته قبل أن ُینهي تنفیذه، فعلى سبیل المثال ن إ حث عدة مسالك على م ، حین ت

قاف المسالك األخر  ن إ م عید أحد هذه المسالك نتیجة ما،  ات، و قاف . التواز في قاعدة معط ذلك یجر إ
قاف تحمیل الصفحة  ضغط المستخدم على زر في متصفح الِوب من أجل إ حیث یجر (مسلك التحمیل عندما 

ًا بواسطة مسلك تنفی   ).ذ مستقلتحمیل صفحة الِوب غال

قاف مسلك التنفیذ في حالتین ن إ   :م
قاف ال متزامن اشرةً  :إ   .قوم أحد المسالك بإنهاء المسلك المستهدف م

قاف مؤجل ن أن ُینهي  :إ م ذلك  ه أن ینتهي أم ال؟ و ع المسلك المستهدف أن یتحق دورًا، هل یجب عل ستط
ة ة نظام   .تنفیذه نها

 
  ذمجمَّع مسالك التنفی. 10

ة، ومن ثم وضع هذه  رة العامة لمجمَّع مسالك التنفیذ في إنشاء عدة مسالك تنفیذ عند بدء اإلجرائ تتلخص الف
قائها جاهزة للعمل   .المسالك في مجمَّع، وٕا

ستلم النظام طلب ما، ُسِند مهمة الطلب إلى أحد المسالك المتاحة في المجمَّع، وحین ینتهي مسلك التنفیذ  عندما 
همن مهم عود إلى المجمَّع النتظار مهمات جدیدة لحین إسنادها إل   .ته، 

ه لة إل   .في حال عدم احتواء المجمَّع على مسالك متاحة، ینتظر النظام إنهاء أحد المسالك للمهمة المو
  :أهم فوائد مجمَّع مسالك التنفیذ

 ات من حالة مسلك تنفیذ واحد، ومن حالة انتظار مسلك تنف   .یذ جدیدخدمة أسرع للطل
  ة مهمة جدًا خصوصًا في النظم التي ال تدعم تحدید عدد المسالك الموجودة في وقت واحد، وهي ناح

  .إال عدد محدد من مسالك التنفیذ
 

ة التعامل مع مسالك التنفیذ  .11 ت   Pthreadsم
  تعتبرPthreads  ارة عن ة تساعد على إنشاء مسالك التنفیذ ومزامنتها، وهي ع ة برمج ت ة على م ت م

ارة عن مسالك على  ة، هي ع ت ع المسالك التي یتم تعرفها من خالل هذه الم مستو المستخدم، وجم
 .مستو المستخدم

  ع برامج سة  Pthreadsتتضمن جم مثل المتحول pthread.hملف الترو ما   ،tid” “pthread_t 
مثل  ما  المسلك المراد إنشاؤه،  ة الخاصة  التصرح عن مجموعة  ”pthread_attr_t attr“محدد الهو

دس، ومعلومات الجدولة(واصفات المسلك   ).حجم الم
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ة ت  :مثال عن استخدام هذه الم

قوم بإنشاء مسلك مستقل مهمته حساب ناتج جمع األعداد من  ة برنامج  تا ن  ح معین  1م وحتى عدد صح
  .غیر سالب

التنفیذ من خالل مسلك التنفی فة  main، ومن ثم ُینشئ mainذ األساسي یبدأ البرنامج  قوم بوظ مسلك ثاني 
  .runnerالحساب وهو المسلك 
ع برامج  سة  Pthreadsتتضمن جم مثل المتحول pthread.hملف الترو ما   ،tid  ة للمسلك المراد محدد الهو

مثل  ما  دس، ومعلومات ا(التصرح عن مجموعة واصفات المسلك  attrإنشاؤه،   ).لجدولةحجم الم
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ن12.    التمار
ة  .1 تألف من محدد هو ة في استخدام وحدة المعالجة، و أنه الوحدة األساس ، )ID(ُعرَّف مسلك التنفیذ 

دس اإلضافة إلى مجموعة سجالت وم  :وعّداد برنامج، 
A. صح  
B. خطأ 

 
استخدام مسالك التنفیذ .2   :من فوائد البرمجة 

A. التشارك في الموارد  
B. ة  سرعة االستجا
C. صاداالقت 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
س تولید مسلك تنفیذ جدید .3 ثیرة على ع   :حتاج تولید إجراء جدید إلى موارد 

A. صح  
B. خطأ 

 
س اإلجراءات .4 ما بینها على ع ة للمسالك أو عزل ف   :یوجد حما

A. صح  
B. خطأ 

 
ة المخصصة لتنفیذ اإلجراء في المسالك على مستو النو  .5 ما بینها الفترة الزمن   :اةتتقاسم المسالك ف

A. صح  
B. خطأ 

 
مسلك واحد على مستو النواة .6   :تجر في هذا النموذج مقابلة أكثر من مسلك على مستو المستخدم، 

A. ثیر إلى واحد   النموذج 
B. النموذج واحد إلى واحد 
C. ثیر ثیر إلى   النموذج 
D. ات خاطئة ع اإلجا  جم
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ح النموذج  .7 ه من م" ثیر إلى واحد"یت سمح للمطوِّر إنشاء العدد الذ یرغب  سالك المستخدم، لكنه ال 
قي في التنفیذ   :له بتحقی تواز حق

A. صح  
B. خطأ 

 
قاف المؤجل .8 اشرًة في اإل   :قوم أحد المسالك بإنهاء المسلك المستهدف م

A. صح  
B. خطأ 

 
ات من حالة مسلك تنفیذ واحد: أهم فوائد مجمَّع مسالك التنفیذ .9   :خدمة أسرع للطل

A. صح  
B. خطأ 

 
ة  Pthreadsتعتبر  .10 ة برمج ت   :تساعد على إنشاء مسالك التنفیذ ومزامنتهام

A. صح  
B. خطأ 
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (D)  
3.   (A)  
4.   (B)  
5.   (B)  
6.   (A)  
7.   (A)  
8.   (B)  
9.   (A)  
10.   (A)  
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 إدارة العتاديات
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ة   : الكلمات المفتاح
ة، اللوحة  ة، الحاسب المضیف، الوسائط المتعددة، وحدة التغذ ة، إشارة جیب م، منفذ تسلسلي، إشارة رقم المود

  .األم، الحواسیب المحمولة، الحواسیب المسطحة، قلم رقمي، المساعد الرقمي الشخصي، تطبی برمجي
  

  :ملخص
ز  ات یر عة(هذا الفصل على إدارة العتاد ة والطا رت الش م و ة )المود ات والتجهیزات المناس ار البرمج ، واخت

عض أنواع الحواسیب المحمولة اإلضافة إلى عرض سرع ل  .للحاسب، 
  

ة م   :أهداف تعل
  :یهدف هذا الفصل إلى

 ه ة تنصی اإلضافة إلى عمل م، سرعته، توصیله،    .التعرف على المود
 ة ة الملفات عبر الش ة، ومشار رت الش  .تنصیب 
 ة تها على الش عة، ومشار  .تنصیب الطا
 ة للحاسب ات المناس ار العتاد  .اخت
 ة للحاسب ات المناس ار البرمج  .اخت
 عض أنواع الحواسیب المحمولة  .عرض سرع ل
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م. 1   المود
ون  ن أن  م م لالتصال عبر خط الهاتف، حیث    :ُستخدم المود

 الحاسب من خالل منفذ تسلسلي  :خارجي   USBنفذ ، أو مserial portیتم وصله 
 مأخذ  :داخلي م موصول   PCIأو مأخذ  ISAرت مود

ة، لذلك  ارة عن إشارة جیب ًا، واإلشارة التي تنتقل عبر الهاتف هي ع ات ضمن الحاسب مخزنة رقم ما أن المعط
س الع فهمها الحاسب، و ة  ة المنتقلة عبر خطو الهاتف، إلى إشارة رقم ل اإلشارة الجیب م بتحو  .قوم المود

  

  
  

  
 ملح الرسم

 Telephone System نظام الهاتف
م  Modem المود

 Analog تماثلي/جیبي
 Digital رقمي
 PC الحاسب
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م. 2   سرعة المود
ة  عدد البتات المنقولة في الثان ات عبر خط الهاتف، حیث تقدر  م عن سرعة تمرر المعط ُتعّبر سرعة المود

)bps.( 
م وموا م Windowsصفاته األخر في نظام لمعرفة سرعة المود ارات control panel، اختر لوحة التح ، ثم خ

م   .Modem and phone optionsالمود
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  إعدادات منفذ االتصال. 3
ن الوصول إلى إعدادات  میني Device managerمن خالل إدارة التجهیزة  ،1منفذ االتصالم ، ثم ضغط 

م  .على المود
 :إعدادات المنفذ

 ات عدد ات : بتات المعط   ).بت 8أو  7(عدد البتات المستخدمة لنقل محرف واحد من المعط
 ة شف األخطاء : الزوج   ).زوجي أو فرد أو ال شيء(من أجل 
 ة محرف : بتات التوقف ة أو نها عبر عن بدا   ).بت 2أو  1.5أو  1(الرمز الذ 
 التدف م  ات : التح م بتدف المعط ة التح ًا (ف ًا Xon/Xoffبرمج   ).RTS/CTS، عتاد

  

  
  
  

مة الوصف إعدادات المنفذ  الق

ات عدد البتات المستخدمة لنقل محرف واحد  عدد بتات المعط
ات  من المعط

 بت 8أو  7

ة شف األخطاء الزوج  زوجي أو فرد أو ال شيء من أجل 
ة محرف بتات التوقف ة أو نها عبر عن بدا  تب 2أو  1.5أو  1 الرمز الذ 

التدف م  ات التح م بتدف المعط ة التح ًا  ف ، )Xon/Xoff(برمج
ًا   )RTS/CTS(عتاد

                                                 

مالم: منفذ االتصال 1 ستخدمه المود  .نفذ الذ 
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م. 4   تنصیب المود
م في المأخذ المناسب، ثم إقالع الحاسب  :عد وضع المود

  قوم نظامWindows قوم نظاممالحظة وجود تجهیزة جد  Windows XPیدة، وفي معظم الحاالت 
م ات  التعرف على المود ك تنصیب البرمج حدث ذلك عل ات الالزمة لعمله، وٕاذا لم  وتنصیب البرمج

م CDمن خالل الـ   .المراف للمود
  ح، من خالل ل صح ش ه  م قد تم تنصی  Phone andثم  control panelیتم التأكد أن المود

modem optionsم   .، ثم خصائص المود
  م على السرعة القصو   .یجب وضع سرعة المود
  مین على الزر ال ثم خصائص ومن  My network placesیتم بناء اتصال جدید، من خالل الضغط 

ع الخطوات  .ثم بناء اتصال جدید، ثم تت
  

  
  
م . 5 ار المود   )HyperTerminal(أدوات اخت

  م هي ار المود ن من خاللها إجراء HyperTerminalأحد أفضل األدوات المستخدمة الخت م ، حیث 
ة سهلة وسرعة عن طر الحاسباتصاال  .ت هاتف

  اضغطStart ،All programs ،Accessories ،Communications ثم ،HyperTerminal ،
  .وحاول إجراء اتصال هاتفي عن طر هذه األداة
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ة. 6 رت الش   تنصیب 
  قوم نظامWindows قوم نظاممالحظة وجود تجهیزة جد  Windows XPیدة، وفي معظم الحاالت 

ك تنصیب  حدث ذلك عل ات الالزمة لعمله، وٕاذا لم  ة وتنصیب البرمج رت الش التعرف على 
ات من خالل الـ  .المراف للكرت CDالبرمج

  ح، من خالل مدیر التجهیزة ل صح ش ه  ة قد تم تنصی رت الش ، ثم Device managerتأكد أن 
میني على الكرت للحصول على خصائصه  .ضغط 

  
ة. 7 ة مشار   الملفات على الش

  ة وأمن ار مشار میني على المجلد ثم اخت  .Sharing and Securityضغط 
 ة الوصول إلى هذا المجلد؟ لمة سر معینة لحما نك وضع  م ار على مجلد ما، هل   جرب هذا الخ
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  1 أسئلة. 8
ك م على حاس ة من خالل النظر إلى إعدادات المود   :أجب عن األسئلة التال

  م؟ما ستخدمه المود   هو المنفذ الذ 
 م؟ ستخدمها المود   ما هو رقم المقاطعة التي 
 ما هي السرعة القصو للمنفذ؟  
 م؟ ستخدمه المود   ما هو عنوان المنفذ الذ 

  
  2 أسئلة. 9

  ستخدم منفذ م خارجي  حث في اإلنترنت عن خصائص مود  .USBا
 ستخدم م م خارجي  حث في اإلنترنت عن خصائص مود  .نفذ تسلسليا
 م الداخلي حث في اإلنترنت عن خصائص المود  .ا

  
عة. 10 ة الطا   تنصیب ومشار

ة تها مع األجهزة األخر عبر الش عة إلى الحاسب عبر منفذ معین، ومن ثم یتم مشار لكن . یتم وصل الطا
عة لكي یتم التعا الطا ل حاسب، على السواقة الخاصة  حو نظام التشغیل في  مل معها، فهذه السواقة یجب أن 

قات  قة الوصل بین التطب ارة عن ط اعة(ع ة الط عة)التي تستخدم آل ین الطا   .، و
ع تجهیزات  ة لكي یتم استخدامها من قبل جم اشرة إلى الش ن وصلها م م عات  ضًا أنواع من الطا هنالك أ

ة  .الش
  

عة. 11   تنصیب الطا
 ًا إل عة فیزائ ، منفذ USBمنفذ تسلسلي، منفذ (ى الحاسب عبر أحد المنافذ أوًال یجب وصل الطا

SCSIأو غیرها ،.(  
  قوم نظامWindows قوم نظاممالحظة وجود تجهیزة جد  Windows XPیدة، وفي معظم الحاالت 

ات  ك تنصیب البرمج حدث ذلك عل ات الالزمة لعملها، وٕاذا لم  عة وتنصیب البرمج التعرف على الطا
عة CDمن خالل الـ   .المراف للطا

  م عة جدیدة من خالل لوحة التح ، ثم Printers and Faxes، ثم Control Panelیتم إضافة طا
عة جدیدة    .Add Printerإضافة طا

 ح ل صح ش عة للتأكد من أنها تعمل    .یجب تجرة الطا
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عة. 12 ة الطا   مشار
  م عة من خالل لوحة التح ، ثم Printers and Faxes، ثم Control Panelأوًال فتح نافذة الطا

ة  ار مشار تها، ومن ثم اخت عة المراد مشار میني على الطا  .sharingضغط 
  عیدین، یجب الضغط على عة، متاحة للمستخدمین ال الطا ان من المطلوب جعل السواقة الخاصة  إذا 

Additional Drivers.  
  عد أن تظهر نافذةAdditional Driversن مستخدمیها من ، یجب اخت ار أنظمة التشغیل التي سیتم

تها عة المطلوب مشار  .الحصول على سواقة الطا
  

  
  

ةاس. 13 ة على الش عة مشتر   تخدام طا
  م عة من خالل لوحة التح ، ثم Printers and Faxes، ثم Control Panelأوًال فتح نافذة الطا

عة   .Add a printerضغط مزدوج على إضافة طا
 ار یجب ا   .printer attached to another computer، أو Network printerخت
 عة   .ثم یجب ادخال اسم الحاسب المضیف واسم الطا
  قومWindows XP  عة على الحاسب المضیف، وفي حال عدم وجودها یجب حث عن سواقة الطا ال

ار  ة من الـ Hard Diskاخت ال CDمن أجل تنصیب السواقة المناس عةالخاص    .طا
  ة أم ال عة التلقائ عة على أنها الطا ار هذه الطا اً (ثم یتم اخت اعة إلیها تلقائ  ).لكي یتم إرسال ملفات الط
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عة. 14   مشاكل الطا
عة  :ظهر المخطط التالي المشاكل العامة للطا

 لة في التطبی  .مش
 عة لة في الطا   .مش
 اعة ابل الط لة في    .مش
  لة في نظام التشغیل و عةمش  .سواقات الطا
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ن. 15  1 تمر
عة تم تنصیبها على نظام  ك طا ة أجهزة Windows 98لد عة متاحة لثمان ، وترد أن تجعل هذه الطا

Windows 98 ة، ما هي الطرقة األفضل لذلك   :أخر على الش
A.  عة ة Printersمن نافذة  Add Printerاستخدام إضافة طا   .في األجهزة الثمان
B.  ة استخدام ة Network Neighborhoodجوار الش عة على األجهزة الثمان   .من أجل تنصیب الطا
C. استخدام الـCD ل جهاز عة على  الطا   .الخاص 
D.  ة استخدام جوار الش ة من خالل الحاسب المضیف، وذلك  عة على األجهزة الثمان تنصیب الطا

Network Neighborhood للحاسب المضیف.  
  

ن. 16   2 تمر
اعة ملف  لنفرض ة Windows XPعلى نظام  wordأنك حاولت ط عة معرفة على الش استخدام طا ، و

اعة ة الط ن من عمل اشرًة علیها، ولكن لم تتم   .وموصولة م
عة  Printer and Faxesالنظر إلى نافذة    ).SMITHWIN2K\HP LaserJet 8100\\(ظهر اسم الطا

لة ك سبب المش   :ما هو برأ
A.  الحاسبSMITHWIN2K عمل   .ال 
B.  عة   .غیر موصولة HP LaserJet 8100الطا
C.  عة   .غیر موصولة SMITHWIN2Kالطا
D.  الحاسبHP LaserJet 8100 ال ینتمي إلى مجموعة العمل.  
E.  لة في حاسب   .Windows XPمش

  

77 ISSN: 2617-989X



ة للحاسب. 17 ات المناس ار العتاد   اخت
عًا للغرض الذ ة للحاسب، ت ات المناس ار العتاد   :سیتم استخدام الحاسب ألجله یختلف اخت

  قات الوسائط المتعددة، تحتاج إلى وحدة معالجة نت ترد استخدام الحاسب من أجل األلعاب وتطب إذا 
بیرة اإلضافة إلى ذاكرة  ة ممتازة،  رت فیدیو بنوع ة،    .سرعة عال

 ب ة، تحتاج إلى طاقة معالجة  بیر على ش ل  ش نت ترد استخدام الحاسب    .یرةإذا 
 ة جیدة م بنوع ار مود م، فیجب اخت اإلنترنت عبر مود نت ترد االتصال    .إذا 
 ونات الحاسب ع م ة لجم اف ة  ار وحدة تغذ  .یجب اخت

  
ة للحاسب. 18 ات المناس ار البرمج   اخت

عًا للغرض الذ سیتم استخدام الحاسب ألجله، لذلك یج ة للحاسب، ت ات المناس ار البرمج ب األخذ یختلف اخت
ات ار البرمج ة، أثناء اخت ار األسئلة التال   :عین االعت

 ما الذ ترده من التطبی البرمجي؟  
 ات األخر في النظام؟ قات أو المعط   هل التطبی البرمجي متواف مع التطب
 هل ملفات الشرح المرافقة للتطبی البرمجي، جیدة أم ال؟  
 نت ال تجید استخدامه؟هل هنالك وسائل تدرب على هذا البرنامج   ، إذا 
 م النسخ المعدلة منه؟ ة التطبی من حیث تقد اسة شر   ما هي س
 ثرة أم ال؟   هل التطبی معروف ومستخدم 
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ن. 19   3 تمر
ة لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب   :لنفترض أنك ترد شراء حاسب جدید، أجب عن األسئلة التال

 ة للحاسب؟ما هو الهدف أو األهداف األساس  
 ل هدف؟ حققها الحاسب من أجل    ما هي الوظائف التي یجب أن 
 فة؟ ة لكل وظ ات المناس ات والبرمج   ما هي العتاد
 ه قبل اتخاذ قرارك النهائي؟ ة عل ، ما هو السؤال الذ تحتاج اإلجا ون برمجي وعتاد ل م   من أجل 

  
ن. 20  4 تمر

ة التنصیب، ما هي أقل التجهیزات التي تحتاجها لكي لنفترض أنك ترد تجرة اللوحة األم قبل اس تكمال عمل
ع إقالع النظام والدخول إلى الـ ة. BIOSتستط   :اختر التجهیزات من القائمة التال

ح، القرص المرن، سواقة الـ ة، الشاشة، القرص الصلب، لوحة المفات رت CDالماوس، وحدة التغذ ، اللوحة األم، 
م، وحد   .RAMة المعالجة، الفیدیو، المود
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  الحواسیب المحمولة. 21
ة ولكن  ات الحواسیب الشخص ُصّمم هذا النوع من الحواسیب بهدف االستخدام المتنقل، وهو َستخِدم نفس تقن

ة الت، وذلك من أجل استخدام أقل للطاقة، شغل مساحة أقل، والعمل أثناء الحر عض التعد   .مع 
  :على الحواسیب المحمولة Windows 98/2000/XPممیزات نظم تشغیل 

  ات أثناء االتصال ة نقل المعط م بنفس الوقت، وذلك من أجل تسرع عمل ة استخدام اتصالي مود ان إم
  .عن طر خط الهاتف

  ،س ة إلدارة الطاقة، مثل تشغیل الحاسب المحمول عن طر تجهیزة معینة أو الع انات إضاف إم
ي عند ل أتومات ش ون في حالة استخدامإطفاء الحاسب    .ما ال 

  عًا لظروف استخدام الحاسب، مثل ار التجهیزات المراد تشغیلها أثناء اإلقالع، وذلك ت ة اخت ان إم
ارة أثناء السفر، وهو استخدام مختلف عن استخدامه في المنزل  .استخدام الحاسب داخل الس

 
  

  الحواسیب المسطحة. 22
صًا للمستخدمین ) Tablet PCs(الحواسیب المسطحة  ارة عن نوع من الحواسیب المحمولة مصمم خص هي ع

ة استخدام قلم رقمي  ان ة، مع إم اإلضافة إلى أنها أصغر حجمًا، وأكثر محمول ة،  ان الواجهات الب المهتمین 
ة بخط الید   .للتعامل مع الواجهات، أو حتى الكتا
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  )PAD(المساعد الرقمي الشخصي . 23
ا PADإن الـ رة، محرر ع ن، مف دفتر العناو قات  حو نظام تشغیل وعض التطب رة عن حاسب جیب صغیر، 

ال البرد االلكتروني اإلضافة إلى ارسال واستق   .نصوص، متصفح محدود لصفحات الِوب، 
ة أو وصلة  ن وصله إلى الحاسب من خالل وصلة تسلسل ات عبر هذه USBم ة نقل المعط ان ، مع إم

  .وٕالى الحاسبالوصلة من 
  :PADهنالك نظامي تشغیل أساسیین للـ

  ة   Windows Mobileوهو  Microsoftاألول من شر
  ة دعى  PalmSourceالثاني من شر   Palm OSو
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ن24.    :التمار
س .1 الع فهمها الحاسب، و ة  ة المنتقلة عبر خطو الهاتف، إلى إشارة رقم ل اإلشارة الجیب م بتحو  :قوم المود

A. صح  
B. خطأ 

 
ة  .2 عدد البتات المنقولة في الثان ات عبر خط الهاتف، حیث تقدر  م عن سرعة تمرر المعط ُتعّبر سرعة المود

)bps:(  
A. صح  
B. خطأ 

 
ات .3   :عدد البتات المستخدمة لنقل محرف واحد من المعط

A. 4  بت 5أو  
B. 6  بت 7أو 
C. 7  بت 8أو 
D. 9  بت 10أو 

 
م هي  .4 ار المود   :HyperTerminalأحد أفضل األدوات المستخدمة الخت

A. صح  
B. خطأ 

 
عة .5 عتبر من المشاكل العامة للطا   :واحد مما یلي 

A. عة لة في الطا   مش
B. اعة ابل الط لة في   مش
C. لة في التطبی  مش
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
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قات الوسائط المتعددة تحتاج إلى .6 نت ترد استخدام الحاسب من أجل األلعاب وتطب   :إذا 
A. بیرة   طاقة معالجة 
B. بیرة  ذاكرة 
C. ةوحد سرعة عال  ة معالجة 
D.  3و 2اإلجابتین 
E.  3و 1اإلجابتین 

 
  :على الحواسیب المحمولة Windows 98/2000/XPمن ممیزات نظم تشغیل  .7

A. ار التجهیزات المراد تشغیلها أثناء اإلقالع ة اخت ان   إم
B. م بنفس الوقت ة استخدام اتصالي مود ان  إم
C. ة إلدارة الطاقة انات إضاف  إم
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

  
 :من ممیزات الحواسیب المسطحة .8

A.  ًأصغر حجما  
B. ة استخدام قلم رقمي للتعامل مع الواجهات ان  إم
C. ة ان الواجهات الب صًا للمستخدمین المهتمین   مصمم خص
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (A)  
3.   (C)  
4.   (A)  
5.   (D)  
6.   (D)  
7.   (D)  
8.   (D)  
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 جدولة وحدة المعالجة
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ة   :الكلمات المفتاح
 -مسند المهمات  - مجدول وحدة المعالجة  -خرج /دفعة دخل -دفعة وحدة معالجة  -جدولة وحدة المعالجة 

ة  ة  -) القادم أوًال یخدم أوالً ( FCFSخوارزم ة الجدولة وف  -) األقصر عمًال أوالً ( SJFخوارزم خوارزم
ة  ة  - األولو ة  -الجدولة الدائرة خوارزم ة الجدولة وف أرتال متعددة المستو  -حصة زمن  - خوارزم

ة راجعة ة الجدولة وف أرتال متعددة المستو بتغذ   .خوارزم
 

  :ملخص
ز هذا الفصل على التعرف على مفهوم جدولة وحدة المعالجة  ات الجدولة - معاییر الجدولة  -یر  .خوارزم

 
ة م   :أهداف تعل

  :الفصل إلى یهدف هذا
 التعرف على مفهوم جدولة وحدة المعالجة.  
  ومسند المهمات -مجدول وحدة المعالجة. 
 معاییر الجدولة. 
  ات الجدولة ة  - FCFS - SJF(خوارزم الجدولة وف أرتال  -الجدولة الدائرة  -الجدولة وف األولو

ة راجع -متعددة المستو   .)ةالجدولة وف أرتال متعددة المستو بتغذ
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  جدولة وحدة المعالجة. 1
ع نظام التشغیل من خالل تبدیل إن جدولة وحدة المعالجة هي أس ستط اس نظم التشغیل المتعّددة البرمجة، حیث 

ة ات، من جعل الحاسوب أكثر إنتاج   .التنفیذ بین اإلجرائ
ة ُتنفذ، وذلك لرفع معدل استخدام وحدة  ون لدینا دومًا إجرائ إن الهدف األساسي من تعّدد البرمجة هو أن 

ن، ففي  ة واحدة في حال التنفیذ، المعالجة إلى أعلى حد مم ن وجود أكثر من إجرائ م نظام أحاد المعالج، ال 
ة فستنتظر إلى أن  ق ة في النظام، فإن واحدة منها ستكون في حالة التنفیذ، وأما ال وٕاذا وجدت أكثر من إجرائ

  .تحرر وحدة المعالجة وتعاد جدولتها
  
  الخرج/دفعات وحدة المعالجة والدخل. 2

اتعتمد نجاح ج مر في : دولة وحدة المعالجة على الخاصة التي تالحظ في اإلجرائ ة  وهي أن تنفیذ اإلجرائ
ة من التنفیذ في وحدة المعالجة، ومن انتظار الدخل   .الخرج/مراحل متتال
ة بدفعة وحدة المعالجة، تلیها دفعة دخل ل إجرائ ذا، حتى ینتهي التنفیذ /یبدأ تنفیذ  خرج، ثم وحدة معالجة وه

ة   .بدفعة وحدة معالجة عند طلب النظام إنهاء تنفیذ اإلجرائ
لة جدًا، بینما البرنامج  ستهلك عدد قلیل من دفعات وحدة المعالجة الطو إن البرنامج المقید بوحدة المعالجة سوف 

الدخل لة من الدخل/المقید  ستهلك دفعات طو   .الخرج/الخرج سوف 
 
  مجدول وحدة المعالجة. 3

ح  ات الموجودة في عندما تص رتل وحدة المعالجة في حالة راحة، یترتب على نظام التشغیل انتقاء إحد اإلجرائ
  .من أجل تنفیذها الجاهزات

ات  ات بواسطة المجدول القصیر األمد، حیث ینتقي هذا المجدول واحدًا من اإلجرائ ة انتقاء اإلجرائ تجر عمل
خ   .صص وحدة المعالجة لهاالجاهزة للتنفیذ الموجودة في الذاكرة، و

ة   :یجر اتخاذ قرارات الجدولة في الظروف التال
  ة من حالة التنفیذ إلى حالة االنتظار انتهاء خرج، أو انتظار /مثًال طلب دخل(عندما تتبدل حالة إجرائ

ات األوالد   )إحد اإلجرائ
  ة من حالة التنفیذ إلى الحالة الجاهز   )ند حصول مقاطعةمثًال ع(ة عندما تتبدل حالة إجرائ
  ة من حالة االنتظار إلى الحالة الجاهزة ة دخل(عندما تتبدل حالة إجرائ   )خرج/مثًال عند انتهاء عمل
 ة   عند انتهاء تنفیذ إجرائ
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  ُمسند المهمات. 4
ادة وحدة المعالجة إلى  سلم ق ونات التي تساهم في جدولة وحدة المعالجة، حیث  إن ُمسند المهمات هو أحد الم

ة المختارة، بواسطة المجدول قصیر األمد، وهذا یتضمناإل   :جرائ
 اق   تبدیل الس
 االنتقال إلى نمط المستخدم  
 برنامج المستخدم من أجل التنفیذ القفز إلى الموقع المناسب في  

ة ل تبدیل إجرائ حدث استدعاؤه مع  ن، إذ  ون مسند المهمات سرعًا ما أم   .ما یجب أن 
 
  معاییر الجدولة. 5

ة األنسب  ار الخوارزم ات الجدولة المختلفة لوحدات المعالجة بخصائص مختلفة، لذلك یجب اخت تتمتع خوارزم
  .لالستخدام في حالة معینة

ات  :المعاییر المستخدمة للمقارنة بین الخوارزم
 ان :معّدل استخدام وحدة المعالجة   .یجب أن تكون وحدة المعالجة مشغولة قدر اإلم
 ات التي ینتهي تنفیذها في واحدة الزمن :معّدل التدف   .عدد اإلجرائ
 ة وٕانهائها  :زمن تنفیذ المهمة ة، أ الزمن بین طلب تنفیذ اإلجرائ مجموع (هو الوقت الالزم لتنفیذ اإلجرائ

ة في انتظار الدخول إلى الذاكرة، واالنتظار في رتل  ، والتنفیذ في وحدة المعالجة، الجاهزاتالفترات الزمن
الدخلوال ام    ).الخرج/ق

 ة منتظرة في رتل الجاهزات  :زمن االنتظار ه إجرائ ساو مجموع فترات االنتظار (هو الوقت الذ تقض
  ).في رتل الجاهزات

 ة ة  :زمن االستجا ة قبل حدوث (عتبر الزمن بین إرسال طلب وحدوث أول استجا الفترة الزمن
ة ة) االستجا ار مهم في األنظمة التفاعل ة النظاممع سرعة استجا ون االهتمام    .، حیث 
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ة الجدولة . 6   ”FCFS“) القادم أوًال ُیخّدم أوالً (خوارزم
ة التي تطلب وحدة المعالجة أوًال، هي التي تحصل علیها  ات جدولة وحدة المعالجة، فاإلجرائ سط خوارزم تعتبر أ

  .أوالً 
ة من  ن تحقی هذه الخوارزم م ة  ة التقن تلة من الناح ة إلى رتل الجاهزات، ترط  خالل رتل، فعند دخول إجرائ

ة الخاصة بها إلى مؤخرة الرتل،  م اإلجرائ ة التي في إوعند تحّرر وحدة المعالجة، یجر تح سنادها إلى اإلجرائ
 .مقدمة الرتل

ة   :سیئات هذه الخوارزم
  ّة ما حتى تحتكرها، وال تحر رها إال عند انتهاء التنفیذ أو طلب ما إن ُتعطى وحدة المعالجة إلى إجرائ

ة دخل ة (خرج /عمل ات على وحدة المعالجة خالل فترات زمن بینما من الضرور حصول اإلجرائ
ة   ).نظام

  بیرة من وحدة المعالجة، وهذا ما ة  ات الصغیرة، خروج إجرائ حدث انتظار مجموعة من اإلجرائ قد 
  .تجهیزاتیخفض من معّدل استخدام وحدة المعالجة وال

 
ة الجدولة . 7   ”SJF“) األقصر عمًال أوالً (خوارزم

ة دفعة الـ ل إجرائ ة  ة المتعلقة بها، فعندما تتحّرر وحدة المعالجة ُتعطى  CPUترط هذه الخوارزم التال
ة األصغر زمنًا، وٕاذا وجدت إجرائیتان لهما طول دفعة واحد یجر االخت ة ذات دفعة التنفیذ التال ار لإلجرائ

  .FCFSحسب 
ات المعطاة، فمن خالل تمرر  ة تحّق أصغر زمن انتظار وسطي، لمجموعة من اإلجرائ إن هذه الخوارزم
ل زمن انتظار  ة القصیرة، بدًال من تطو قصر زمن انتظار اإلجرائ ة أخر أطول منها،  ة قبل إجرائ إجرائ

لة ة الطو   .اإلجرائ
ة في هذه الخوارز  ق ة الحق ة هي معرفة مدة الطلب التالي لوحدة المعالجة، لذلك یجر توقع هذه لكن الصعو م

قة  االعتماد على أطوال دفعات التنفیذ السا مة  قة CPUنتوقع أن تكون دفعة (الق   ).مشابهة للدفعات السا
ة  ن أن تكون خوارزم م   :في إحد حالتین SJFذلك 

ان ة جدیدة إلى رتل الجاهزات، و ة التي  CPUت دفعة الـفإذا وردت إجرائ قي لإلجرائ ة لها أقصر مما  التال
ة الجدیدة،  تم اسناد وحدة المعالجة إلى اإلجرائ ة التي تنفذ، و قاف اإلجرائ یجر تنفیذها، عندها إما أن یجر إ

ة تنفیذها دون توقف، حتى انتهاء الفترة المخصصة لها ع اإلجرائ   .أو تتا
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ة الجدولة وف األ . 8 ةخوارزم   ولو
ا ة العل ة ذات األولو ار اإلجرائ جر اخت ة، و ل إجرائ ة  ة، ُتحّدد أولو ة الجدولة وف األولو   .في خوارزم

ة  ة هي  SJFنالحظ أن خوارزم ة اإلجرائ ار أولو ة مع اعت ة الجدولة وف األولو هي حالة خاصة من خوارزم
ة CPUمقلوب زمن دفعة الـ   .التال

ن أن ُتعّرف  ات المعر م ًا، حیث تستخدم األولو ًا أو خارج ات إما داخل اس األولو ًا مقادیر قابلة للق مثل فة داخل
ات الذاكرة، عدد الملفات المفتوحة( ة، متطل ة ) الحدود الزمن ات الخارج ة، أما األولو من أجل حساب األولو

ة على نظام التشغیل فیجر تعیینها بواسطة  ة، المبلغ المدفوعأهم( مثلمعاییر خارج   ).ة اإلجرائ
ة ة لهذه الخوارزم لة األساس   :المش

لة(هي التوقف الالنهائي أو الحرمان  ة الجاهزة للتنفیذ فراغ وحدة المعالجة لفترة طو ، وذلك )إذا انتظرت اإلجرائ
ات األخر في النظام ع اإلجرائ ة إلى جم النس تها منخفضة    .ألن أولو

انتظار  قائها  ًا، مع استمرار  ة تدرج ة منخفضة األولو ة اإلجرائ لة الحرمان، وذلك بزادة أولو هناك حل لمش
  .التنفیذ

 
ة. 9 ة الجدولة الدائر   خوارزم

ة الجدولة الدائرة  ة بزمن المعالج، وهي )RR )round-robinإن خوارزم ، مصممة من أجل نظم المشار
ة ول FCFSمشابهة لجدولة    ).مّلي 100و  10وحدة صغیرة من الزمن عادًة بین (كن مع تعرف حصة زمن

حیث  ات الرتل،  طرقة دّوارة، وتنتقل وحدة المعالجة بین إجرائ ة مع رتل الجاهزات  یتم التعامل في هذه الخوارزم
قاً  ة محّددة مس ة ال تتجاوز حصة زمن ة مدة زمن   .أن لكل إجرائ

ة دفعة وحدة معالجة تبدأ وحدة المعالجة ب ان لإلجرائ ة األولى في رتل الجاهزات، ومن ثم إذا  تنفیذ اإلجرائ
ة واحدة، عندها تتخلى عن وحدة المعالجة عند انتهاء دفعة التنفیذ، وتعود إلى مؤخرة رتل  أقصر من حصة زمن

ة واحدة، عندها مع انت دفعة وحدة المعالجة أطول من حصة زمن ة،  الجاهزات، أما إذا  اكتمال الحصة الزمن
ة األولى في رتل الجاهزات، بینما تعود  اق مع اإلجرائ جر تبدیل الس ة، فیتوقف تنفیذها و تجر مقاطعة اإلجرائ

ة إلى مؤخرة الرتل   .هذه اإلجرائ
بیرة جدًا تتحول إلى  انت  ة، فإذا  ة على حجم الحصة الزمن انت FCFSعتمد أداء هذه الخوارزم ، وٕاذا 

المعالجص امل  ح هناك تشارك    .غیرة جدًا ُص
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  الجدولة وف أرتال متعددة المستو . 10
ا ة(مثًال ت إلى مجموعات منفصلة حسب نوعها ُتقسم اإلجرائ ات خلف ة أو إجرائ ات تفاعل ون )إجرائ ، حیث 

ات مختلفة ات متطل  .لكل نوع من هذه اإلجرائ
ة ُیجزأ رتل الجاهز  ة برتل واحد دائمًا حسب ففي هذه الخوارزم جر رط اإلجرائ ات إلى عدة أرتال مستقلة، و

ه ة جدولة خاصة  ون لكل رتل خوارزم ن أن  م ما    .خواصها، 
ة لكل رتل ضًا تطبی الجدولة بین األرتال المختلفة، فمثًال یتم اعطاء أولو اع طرقة تعتمد . یجر أ ن ات م ما 

م الزمن بین األرتا ل رتل على حصة محددة من زمن وحدة المعالجةعلى تقس حصل   . ل، حیث 
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ة راجعة. 11   الجدولة وف أرتال متعّددة المستو بتغذ
ات عند دخولها النظام في رتل محدد، وال تنتقل  ، توضع اإلجرائ ة الجدولة وف أرتال متعّددة المستو في خوارزم

ة الج .منه إلى أ رتل آخر ن بینما في خوارزم م ة راجعة، فإنه  دولة وف أرتال متعّددة المستو بتغذ
ات االنتقال بین األرتال   .لإلجرائ

ة تستخدم  انت اإلجرائ ات الممیزة بدفعات وحدة المعالجة، فمثًال إذا  ة على فصل اإلجرائ رة الخوارزم تقوم ف
ة منخفض بیر من زمن وحدة المعالجة فإنها تنتقل إلى رتل ذو أولو ات المقیدة وقت  قى اإلجرائ ذلك ت ة، و

ة إلى رتل /الدخل لة الحرمان، تنتقل اإلجرائ ا، ولحل مش ة عل ة في أرتال ذات أولو ات التفاعل الخرج واإلجرائ
ا ة دن لة في رتل ذو أولو قیت فترة طو ة أعلى، إذا    .ذو أولو
 

 
 

ة المعامالت التال ة عمومًا    :ُتعّرف هذه الخوارزم
 رتالعدد األ.  
 قة على الرتل ة الجدولة المط   .خوارزم
  ة أعلى ة إلى رتل ذو أولو ة(الطرقة المستخدمة لتحدید متى یجر نقل اإلجرائ   ).رفع األولو
  ة أدنى ة إلى رتل ذو أولو ة(الطرقة المستخدمة لتحدید متى یجر نقل اإلجرائ   ).خفض األولو
 ة خدمة  الطرقة المستخدمة لتحدید الرتل الذ یجب ه، عندما تطلب تلك اإلجرائ ة ف إدخال اإلجرائ

 .معینة
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ن. 12   تمر
ة  ، وٕاذا افترضنا )الجدولة الدائرة( RR، )األقصر عمًال أوالً ( SJF، )القادم أوًال یخدم أوالً ( FCFSلنأخذ خوارزم

ة تساو  ة، ما 10أن الحصة الزمن ة التي سوف تعطي أصغر زم مّلي ثان ن انتظار وسطي؟ علمًا هي الخوارزم
ات قدمت إلى النظام في اللحظة  ع اإلجرائ  .0أن جم

 
ة  زمن الرشقة اإلجرائ

P1 10 
P2 29 
P3 3 
P4 7 
P5 12 

 
ن . 13 ة (حل التمر   )FCFSالخوارزم
  ة ات وف الترتیب اآلتيFCFSفي حال خوارزم ثم  P4تلیها  P3تلیها  P2تلیها  P1: ، ُتنفذ اإلجرائ

P5. 
 ساو زم ة  0ن االنتظار  ة لإلجرائ ة  10، وP1مّلي ثان ة لإلجرائ ة  39، وP2مّلي ثان مّلي ثان

ة  ة  42، وP3لإلجرائ ة لإلجرائ ة  49، وP4مّلي ثان ة لإلجرائ ساو زمن االنتظار P5مّلي ثان ، لذا 
ة 28=  5÷ ) 49+  42+  39+  10+  0: (الوسطي  .مّلي ثان

  
 

ن . 14 ة ا(حل التمر   )SJFلخوارزم
  ة ات وف الترتیب اآلتيSJFفي حال خوارزم ثم  P5تلیها  P1تلیها  P4تلیها  P3: ، ُتنفذ اإلجرائ

P2. 
  ساو ة  10زمن االنتظار  ة لإلجرائ ة  32، وP1مّلي ثان ة لإلجرائ ة  0، وP2مّلي ثان مّلي ثان

ة  ة  3، وP3لإلجرائ ة لإلجرائ ة  20، وP4مّلي ثان ة مّلي ثان ساو زمن االنتظار P5لإلجرائ ، لذا 
ة 13=  5÷ ) 20+  3+  0+  32+  10: (الوسطي  .مّلي ثان
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ن . 15 ة (حل التمر   )RRالخوارزم
ة  ات وف الترتیب اآلتيRRفي حال خوارزم تلیها  P5تلیها  P4تلیها  P3تلیها  P2تلیها  P1: ، ُتنفذ اإلجرائ

P2  تلیهاP5  ثمP2. 
ة حیث تبدأ اإل عد  P2جرائ ة  10التنفیذ، ثم توقف  ة(مّلي ثان من بدئها وتعاد مرة أخر ) مقدار الحصة الزمن

  .إلى رتل االنتظار
ساو  ة  0زمن االنتظار  ة لإلجرائ ة  32، وP1مّلي ثان ة لإلجرائ ة  20، وP2مّلي ثان ة لإلجرائ ، P3مّلي ثان

ة  23و ة لإلجرائ ة مّلي ثان 40، وP4مّلي ثان ساو زمن االنتظار الوسطي. P5ة لإلجرائ   :لذا 
ة 23=  5÷ ) 40+  23+  20+  32+  0(   .مّلي ثان

ة  ات الثالث، أن الزمن الوسطي في حال خوارزم عد حساب الزمن الوسطي في حالة الخوارزم أقل  SJFنالحظ 
ه الجدولة  ة ، على حین تعطینا خFCFSمن نصف زمن االنتظار الوسطي الذ تعط مة وسط بین  RRوارزم ق

قتین متین السا   .الق
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ن16.   :التمار
ات .1 مر : عتمد نجاح جدولة وحدة المعالجة على الخاصة التي تالحظ في اإلجرائ ة  وهي أن تنفیذ اإلجرائ

ة من التنفیذ في وحدة المعالجة، ومن انتظار الدخل  :الخرج/في مراحل متتال
A. صح  
B. خطأ 

 
ةیجر اتخاذ قرارات الج .2   :دولة في إحد الظروف التال

A.  ة من حالة االنتظار إلى الحالة الجاهزة ة (عندما تتبدل حالة إجرائ مثًال عند انتهاء عمل
  ).خرج/دخل

B. ة من حالة التنفیذ إلى حالة االنتظار   عندما تتبدل حالة إجرائ
C. ة من حالة التنفیذ إلى الحالة الجاهزة  عندما تتبدل حالة إجرائ
D. ات ع اإلجا حة جم  صح

 
ة .3   :یجر اتخاذ قرارات الجدولة في إحد الظروف التال

A. ة من حالة االنتظار إلى الحالة الجاهزة   عندما تتبدل حالة إجرائ
B. ة  عند انتهاء تنفیذ إجرائ
C. ة من حالة التنفیذ إلى حالة االنتظار  عندما تتبدل حالة إجرائ
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ونات .4   :التي تساهم في جدولة وحدة المعالجة إن ُمسند المهمات هو أحد الم

A. صح  
B. خطأ 

 
ات .5   :المعاییر المستخدمة للمقارنة بین الخوارزم

A. معّدل استخدام وحدة المعالجة  
B. ة  زمن االستجا
C. معّدل التدف 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
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ة منتظرة في رتل الجاهزات .6 ه إجرائ   :هو الوقت الذ تقض
A. ة   زمن االستجا
B. زمن االنتظار 
C. زمن التدف 
D.  من تنفیذ المهمةز 

 
ات جدولة وحدة المعالجة .7 سط خوارزم   :تعتبر أ

A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال  
B.  ًاألقصر عمًال أوال 
C. الجدولة الدائرة 
D. ة  الجدولة وف األولو

 
ات المعطاة .8 ة تحّق أصغر زمن انتظار وسطي، لمجموعة من اإلجرائ   :هذه الخوارزم

A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال  
B.  أوالً األقصر عمًال 
C. الجدولة الدائرة 
D. ة  الجدولة وف األولو

 
ة هي التوقف الالنهائي أو الحرمان  .9 ة لهذه الخوارزم لة األساس ة الجاهزة (المش إذا انتظرت اإلجرائ

لة   ):للتنفیذ فراغ وحدة المعالجة لفترة طو
A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال 
B.  ًاألقصر عمًال أوال 
C. الجدولة الدائرة 
D. ةالجدولة وف األ  ولو

 
ة بزمن المعالج .10 ة مصممة من أجل نظم المشار   :هذه الخوارزم

A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال 
B.  ًاألقصر عمًال أوال 
C. الجدولة الدائرة 
D. ة  الجدولة وف األولو
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ة .11 ة على حجم الحصة الزمن   :عتمد أداء هذه الخوارزم
A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال 
B.  ًاألقصر عمًال أوال 
C. ةالجدولة الدائر 
D. ة  الجدولة وف األولو

 
ة برتل واحد دائمًا  .12 جر رط اإلجرائ ة ُیجزأ رتل الجاهزات إلى عدة أرتال مستقلة، و في هذه الخوارزم

ه ة جدولة خاصة  ون لكل رتل خوارزم ن أن  م ما    :حسب خواصها، 
A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال  
B.  ًاألقصر عمًال أوال 
C. و الجدولة وف أرتال متعددة المست 
D. ة  الجدولة وف األولو

 
ات الممیزة بدفعات وحدة المعالجة .13 ة على فصل اإلجرائ رة الخوارزم   :تقوم ف

A.  ًالقادم أوًال ُیخّدم أوال 
B.  الجدولة وف أرتال متعددة المستو 
C. ة راجعة  الجدولة وف أرتال متعددة المستو بتغذ
D. ة  الجدولة وف األولو
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (D)  
3.   (D)  
4.   (A)  
5.   (D)  
6.   (B)  
7.   (A)  
8.   (B)  
9.   (D)  
10.   (C)  
11.   (C)  
12.   (C)  
13.   (C)  
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  إدارة اإلجراءات
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ة   : الكلمات المفتاح
م اإلجراء  -حالة اإلجراء  -اإلجراء  ل  -رتل التجهیزة  -رتل الجاهزات  -رتل األعمال  -تلة تح المجدول طو
الــدخل -المجــدول قصــیر األمــد  - األمــد اإلجــراءات  -اإلجــراء المقیــد بوحــدة المعالجــة  -الخــرج /اإلجــراء الُمقیــد 

  .المتعاونة
 

  :ملخص
ــم اإلجــراء، وعلــى أســالیب  تلــة تح ــز هــذا الفصــل علــى التعــرف علــى مفهــوم اإلجــراء وحاالتــه، وعلــى تعرــف  یّر

اإل مـا بینهـا،  اق ف ـات علـى اإلجـراءات مـن إنشـاء وحـذف، و  ضـافة إلـىجدولة اإلجراءات وتبدیل السـ تعـاون العمل
 .واتصال

 
ة م   :أهداف تعل

  :یهدف هذا الفصل إلى
 التعرف على مفهوم اإلجراء. 
 حالة اإلجراء. 
 م اإلجراء  .تلة تح
 جدولة اإلجراءات، ومجدوالت نظام التشغیل. 
 اق بین اإلجراءات  .تبدیل الس
  ات على اإلجراءات  .)وحذفإنشاء (العمل
 اإلجراءات المستقلة واإلجراءات المتعاونة. 
  اشر(االتصال بین اإلجراءات اشر أو ال م  .)م
 التزامن بین اإلجراءات المتصلة. 
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  مفهوم اإلجراء .1
ة األولى بتنفیذ برنامج واحد فقط فـي وقـت معـین، حیـ النظـام، سمحت النظم الحاسو ـًا  ل م  ـان البرنـامج یـتحّ ث 

ة الیــوم، فتســمح بتحمیــل عــدة بــرامج فــي الــذاكرة وتنفیــذها  ــل مــوارده، أمــا الــنظم الحاســو ــان بوســعه النفــاذ إلــى  و
ة في هذه النظم ح وحدة العمل األساس   .التسایر، ومن هنا ظهر مفهوم اإلجراء، والذ أص

  :إذن یتألف النظام من مجموعة إجراءات
التسـایر، حیـث یجـر  ل هذه اإلجراءات قادرة على التنفیـذ  تبـدیل إجراءات نظام التشغیل، وٕاجراءات المستخدم، و

ما بینها   .وحدة المعالجة ف
  
  اإلجراء .2

ـان ناشـط ُتنفـذ  ـان غیـر ناشـط، بینمـا اإلجـراء هـو  حـد ذاتـه هـو  اإلجراء هو أ برنامج أثناء التنفیذ، فالبرنامج 
اً  ة التي یجب تنفیذهاتسلسل مة التال ه التعل حّدد عّداد البرنامج ف  ، .  

مــا  ــات ســجالت المعــالج،  مــة عــّداد البرنــامج ومحتو ق ــة وُتمثــل  ــة الحال یتــألف اإلجــراء مــن رّمــاز البرنــامج، الفعال
ــدس  ــات مؤقتــة ) stack(یتضــمن اإلجــراء عمومــًا م ن العــودة، مت(حــو معط ، عنــاو غیــرات معــامالت الطرائــ

ة ات یتضمن متغیرات عامة)محل اإلضافة إلى مقطع معط  ،.  
ط إجــراءان ببرنــامج واحــد، لكنهمــا ُینفــذان تنفیــذًا مســتقالً  ــن أن یــرت اســتدعاء عــدة . م قــوم المســتخدم  مــثًال عنــدما 

ـارة عـن إجـراء مسـتقل، علـى الـرغم مـن أن رّمـ ل واحدة من هذه النسخ هي ع از نسخ من محّرر النصوص، فإن 
اینة ات مت   .البرنامج هو نفسه، ولكن مقاطع المعط
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  حالة اإلجراء .3
ة لذلك اإلجراء ة الحال الفاعل   .تتغیر حالة اإلجراء أثناء تنفیذه، وُتعرف 

ة ون اإلجراء في إحد الحاالت التال ن أن    :م
 ُأنشئ اإلجراء :جدیدة.  
 مات اإلجراء :فیذقید التن   .یجر تنفیذ تعل
 ینتظر اإلجراء وقوع حدث ما :نتظرت.  
 ینتظر اإلجراء المعالجة :جاهزة.  
 ة   .أنهى اإلجراء التنفیذ :منته

ــن أن توجــد عــدة إجــراءات جــاهزة  م فــي لحظــة معینــة، یوجــد إجــراء واحــد فقــط أثنــاء التنفیــذ فــي أ معــالج، بینمــا 
 .وتنتظر
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م اإلجراء .4   تلة تح
تل ل إجراء في نظام التشغیل  م اإلجراء ُمّثل  اإلجراء)PCB(ة تح  :، حیث تحتو على عدة معلومات تتعل 

 ة، : وهي واحدة من الحاالت :حالة اإلجراء   ...جدیدة، جاهزة، قید التنفیذ، تنتظر، منته
 ة التي یجب تنفیذها :عّداد البرنامج مة التال   .یدل العّداد على عنوان التعل
 ـــدس، والســـجالت ذات  تتضـــمن المراكمـــات، :ســـجالت وحـــدة المعالجـــة ســـجالت الفهـــرس، مؤشـــرات الم

  .االستخدام العام
 ة اإلجـراء، مؤشـرات إلـى أرتـال الجدولـة، ومعلومـات أخـر  :معلومات جدولة وحدة المعالجة تتضمن أولو

 ).سنراها الحقاً (
 مة سجلي القاعدة والحدّ  :معلومات إدارة الذاكرة   .تتضمن معلومات عن الذاكرة مثل ق
 ةمعلومات ال قي المستخدم،  :محاس   ...تتضمن معدل استخدام وحدة المعالجة، الزمن الحق
 الخرج الالزمة لإلجراء/تتضمن الئحة من تجهیزات الدخل :الخرج/معلومات حالة الدخل. 
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  دولة اإلجراءاتج. 5
ون هنالك إجراء یجر  ل وقتالغرض من تعّدد اإلجراءات هو زادة استخدام وحدة المعالجة، وأن   .تنفیذه في 

  :من أجل جدولة اإلجراءات ضمن نظام التشغیل یجر تعرف مجموعة من األرتال
 یتألف من مجموعة اإلجراءات الموجودة في النظام: رتل األعمال.  
 ة : رتـــل الجـــاهزات ســـ حالـــة ) RAM(یتـــألف مـــن اإلجـــراءات الموجـــودة فـــي الـــذاكرة الرئ الجـــاهزة للتنفیـــذ و

  .انتظار
 حــو اإلجــراءات التــي تنتظــر الحصــول علــى هــذه /لكــل تجهیــزة دخــل: زاترتــل التجهیــ خــرج هنالــك رتــل 

  . التجهیزة
 

انتظار تنفیذها، عندما ُتخصص وحدة المعالجة  توضع اإلجراءات عند دخولها إلى النظام في رتل األعمال 
  .وع حدث معینتظر وقعملها إلجراء معین، فإنها تنفذه لفترة معینة، ثم تتوقف أو ُتقاطع أو تن

ة دخل   :خرج مثالً /عمل
 ــة دخــل عــد انتهــاء /طلــب اإلجــراء عمل انتظــار الحصــول علیهــا، و خــرج، عنــدها تنتقــل إلــى رتــل التجهیــزة 

ة الدخل انتظار إكمال تنفیذها/عمل   .الخرج، ینتقل اإلجراء مجّددًا إلى رتل الجاهزات 
 ًا جدیدًا، ثم ینتظر انته   .اء اإلجراء الفرعيُینشئ اإلجراء إجراءًا فرع
 ًة إلى رتل الجاهزات قاف تنفیذه وُعاد ثان  .ُقاَطع اإلجراء فیجر إ
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  المجدوالت .6
جــب أن یختــار نظــام التشــغیل اإلجــراءات مــن األرتــال  تنتقــل اإلجــراءات بــین أرتــال الجدولــة طــوال فتــرة وجودهــا، و

  .طرقة ما، وهذا ما یتم إجرائه من خالل المجدول
  :نوعان من المجدوالت هنالك
  ل األمد یختـار مـن بـین مجموعـة اإلجـراءات المـراد تنفیـذها، والموجـودة  ):مجـدول األعمـال(المجدول طو

  .على القرص الصلب، وذلك من أجل تحمیلها في الذاكرة لبدء تنفیذها
  للتنفیـذ، وذلـك یختار إجـراءًا مـن بـین اإلجـراءات الجـاهزة  ):مجدول وحدة المعالجة(المجدول قصیر األمد

ه وحدة المعالجة سند إل  .لكي 
 

 
  

الفرق األساسي بین المجدولین هو في تواتر تنفیذهما، فالمجدول قصیر األمد ینتخب إجراءًا جدیدًا لوحدة 
بیر  ل (المعالجة بتواتر  ة 100ُستخدم مرة على األقل  ل األمد بتواتر أقل )میلي ثان ، بینما ینفذ المجدول طو

ة دقائ(ثیر  ًا ُستدعى عندما ُغادر إجراء ما النظام)من مرت   .، فهو غال
عض نظم التشغیل  ة بزمن المعالج(ضاف في  المجدول (، مستو متوسط من الجدولة )خاصة نظم المشار

عتمد على إزالة)متوسط األمد لمراد إلى الذاكرة أ التبدیل بین اإلجراءات المنفذة وا/إعادة اإلجراءات من/، حیث 
 .تنفیذها، من أجل تحسین مزج اإلجراءات التي یجر تنفیذها
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اق .7   تبدیل الس
الدخل ن وصف معظم اإلجراءات على أنها مقیدة    .الخرج أو مقیدة بوحدة المعالجة/م

الــدخل ــات الــدخل :الخــرج/اإلجــراء المقیــد  مضــي وقتــًا أكثــر فــي عمل  الخــرج، مــن الوقــت الــذ/هــو اإلجــراء الــذ 
ات ه في الحسا   .مض

ات :اإلجراء المقید بوحدة المعالجة ستغل معظم وقته في الحسا   .هو اإلجراء الذ 
لكي یجر انتقال وحدة المعالجة من إجراء إلى إجراء آخر، نحتاج إلى حفظ حالـة اإلجـراء األول، وتحمیـل الحالـة 

اق   .المخزنة لإلجراء الثاني، وهذا ما ُسّمى تبدیل الس
ــــم اإلجــــراء ُمثّــــ تلــــة تح اق اإلجــــراء  مــــة ســــجالت وحــــدة المعالجــــة، وحالــــة اإلجــــراء، )PCB(ل ســــ تضــــمن ق ، و

  .ومعلومات إدارة الذاكرة
اق أكبر ة العمل الالزمة خالل تبدیل الس م انت  لما  ان نظام التشغیل معقدًا،   .لما 
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  إنشاء اإلجراءات. 8
ع اإلجراءات أن تنشئ أثنـاء تنفیـ ، حیـث )create process(ذها إجـراءات جدیـدة بواسـطة اسـتدعاء النظـام تستط

األبناء اإلجراء األب، بینما تسمى اإلجراءات الجدیدة  ة اإلنشاء  عمل قوم    .ُسمى اإلجراء الذ 
ذلك تتكون شجرة من اإلجراءات ضًا، و ن لإلجراءات األبناء أن تنشئ إجراءات جدیدة أ   .م

حصــل ام مهمتــه إلــى مــوارد محــددة، حتــاج اإلجــراء إلتمــ ــن أن  م قــوم إجــراء بإنشــاء إجــراء فرعــي،  لــذلك عنــدما 
ــة مــن المـــوارد  مجموعـــة جزئ ــون مقیــدًا  ـــن أن  م اشــرًة مـــن نظــام التشــغیل، أو  اإلجــراء الفرعــي علـــى مــوارده م

ة موارده بین اإلجراءات األبناء ن أن یلجأ اإلجراء األب إلى تجزئة أو مشار م ما    .المتاحة لإلجراء األب، 

ون لدینا احتمالین لتنفیذهماع   :ندما ُینشئ اإلجراء إجراءًا جدیدًا، 
 ع اإلجراء األب تنفیذه على التسایر مع   اإلجراءات األبناء الموافقة لها یتا
 عض أو ع له ینتظر اإلجراء األب انتهاء    ل اإلجراءات األبناء التا
 وص فضاء عنونة اإلجراءات الجدیدةهنالك احتماالن بخص  
 نسخة طب األصل عن اإلجراء األب راء االبن وهواإلج  
 ملك ب  رنامجًا مختلفًا عن اإلجراء األباإلجراء االبن 
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  نهاء اإلجراءاتإ. 9
حذفـه بواســطة اسـتدعاء النظــام  ـه، وُطلـب مــن نظـام التشــغیل أن  ــارة لد ینتهـي اإلجـراء عنــدما ُینهـي تنفیــذ آخـر ع

)exit( عید اإلجر ن أن  م ات إلى اإلجراء األب، عند ذلك    .اء معط
ن إلجراء أب أن یوقف أحـد أبنائـه عـن طرـ اسـتدعاء  م ن أن تسبب االنتهاء، حیث  م ة  هنالك ظروف إضاف

ة)abort(النظام  اب التال   :، وذلك ألحد األس
 عض الموارد المخصصة له ه ل   .تخطي اإلجراء اإلبن االستخدام المسموح 
 ة لم تعد المهمة المسندة إلى   .اإلجراء اإلبن مطلو
 عد انتهاء تنفیذ اإلجراء األب االستمرار  سمح لألبناء   .إنهاء اإلجراء األب لتنفیذه، ونظام التشغیل ال 

  
  اإلجراءات المتعاونة. 10

  .إن اإلجراءات التي تنفذ في نظام التشغیل هي إما إجراءات مستقلة أو إجراءات متعاونة
ـــاإلجراءات األخـــر التــــي تنفـــذ فـــي النظــــام، بینمـــا تكــــون تكـــون اإلجـــراءات مســــتقلة إذا  انـــت ال تـــؤثر أو تتــــأثر 

ع التأثیر أو التأثر في اإلجراءات األخر التي تنفذ في النظام انت تستط   .اإلجراءات متعاونة إذا 
ما بینها التعاون ف اب لتوفیر بیئة تسمح لإلجراءات    :هنالك عدة أس

 ةعدة مس :التشارك في المعلومات معلومات مشتر   .تخدمین مهتمین 
 ة ُتنفذ على التواز  :تسرع الحساب   .من أجل تسرع مهمة معینة، یجب أن نجزئها إلى مهمات جزئ
 ة م وظائف النظام إلى إجراءات :االجتزائ ًا من خالل تقس   .بناء النظام اجتزائ
 وجود عدة إجراءات یردها المستخدم أن تعمل في وقت واحد :المالءمة.  

 
 االتصال بین اإلجراءات .11

ة، وذلـك مـن خـالل ِصـوان  ن لإلجراءات المتعاونة االتصال في ما بینهـا فـي بیئـة ذات ذاكـرة مشـتر ) buffer(م
ن لنظام التشغیل تحقی االتصال بین اإلجراءات من خالل عدة طرق، وأفضل هذه الطـرق هـو  .مشترك م ذلك 

ســـمح لإلجـــراءات  ة، حیـــث یـــوفر نظـــام التراســـل، الـــذ  ـــات مشـــتر مـــا بینهـــا دون الحاجـــة إلـــى معط االتصـــال ف
ال  ، ولكـن لكـي یجـر التراسـل بـین اإلجـراءین یجـب )send, receive(عملیتـین أساسـیتین لإلجـراء إرسـال واسـتق

  . تعرف وصلة اتصال بینهما
  :وهنالك عدة أنواع لوصلة االتصال

 اشر اشر أو ال م   .اتصال م
 متناظراتصال متناظر أو ال .  
 ِصوان ضمني أو صرح.  
 إرسال نسخة أو مرجع.  
 طول الرسائل متغییر أو ثابت.  
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اشر بین اإلجراءات. 12   االتصال الم
حّدد اسم المستقبل أو المرسل صراحةً  ل إجراء راغب في االتصال أن    .یتعین على 

ال بین اإلجراءات ع اإلرسال واالستق   :وتكون توا
 Send(P, message) الرسالة  إرسالmessage  إلى اإلجراءP.  
 Receive(id, message)  ال الرسـالة فـي نمـط االتصـال المتنـاظر ( idمـن اإلجـراء  messageاسـتق

 ).اإلجراء المرسل، بینما ال حاجة لتحدیده في النمط الالمتناظر idیجب تحدید 

 
 

  :خصائص وصلة االتصال
الخصائص الت ةتتمتع وصلة االتصال في هذا النمط    :ال

 ة اإلجراء اآلخر ل إجراء إلى معرفة هو   .حتاج 
 ترط الوصلة بین إجراءین.  
 ل زوج من اإلجراءات   .هنالك وصلة واحدة بین 

ــٌل منهمـــا  ســمي إجـــراء الُمرِســل وٕاجــراء المســتقِبل  یتمیــز هــذا الــنمط مــن االتصـــال بتنــاظر العنونــة، إذ یجــب أن 
ما یوجد بدیل لهـذا األسـلو  ـه، الطرف اآلخر،  سـمي المرِسـل فقـط المرَسـل إل سـتخدم عنونـة ال متنـاظرة، حیـث  ب 

ة المرِسل قوم المستقِبل بتسم   .بینما ال 
إن سیئة هذا النوع من االتصـال هـو فـي حـال تغییـر اسـم أحـد اإلجـراءات، حیـث نحتـاج إلـى تغییـر هـذا االسـم فـي 

ع اإلجراءات األخر التي تتصل معه   .جم
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ا. 13   شر بین اإلجراءاتاالتصال الالم
عامـل صـندوق البرـد علـى أنـه غـرض،  ـات، حیـث  ال الرسائل من صنادی البرد أو من البوا یجر إرسال واستق

ه الرسائل وتؤخذ بواسطة اإلجراءات   .توضع ف
ما بینهما عند وجود صندوق برد مشترك بینهما ن إلجراءین االتصال ف م ة ممیزة، و   .لكل صندوق برد هو

ال بین اإلجراءات وتكون  ع اإلرسال واالستق   :توا
 Send(A, message)  إرسال الرسالةmessage  إلى صندوق البردA.  
 Receive(A, message)  ال الرسالة  .Aمن صندوق البرد  messageاستق

 
 

  :خصائص وصلة االتصال
 ون بینهما صندوق برد مشت ل زوج من اإلجراءات، شرطة أن    .ركتنشأ وصلة بین 
 ط الوصلة بإجراءین أو أكثر ن أن ترت   .م
  ــل حیــث تقابــل  ــل زوج مــن اإلجــراءات المتصــلة،  ــن أن یوجــد عــدد مــن الوصــالت المختلفــة بــین  م

  .وصلة منها صندوق برد واحد
ســتلم الرســالة  :ســؤال ــد نفســه، فــأ مــن هــذه اإلجــراءات ســوف  فــي حــال تشــارك عــدة إجــراءات فــي صــندوق البر

  ى الصندوق؟القادمة إل
عتمد على الحل المختار   :إن هذا 

 ط وصلة ما بإجراءین على األكثر أن ترت   .السماح 
  ة   .في وقت واحد receiveالسماح بإجراء واحد على األكثر بتنفیذ عمل
 ًا أحد اإلجراءات أن ینتقي عشوائ  .السماح للنظام 

 

111 ISSN: 2617-989X



 

  التزامن بین اإلجراءات المتصلة. 14
ـــون االتصــال ــن أن  ال  م عــدة أشـــ ال،  معیــ أو غیـــر (بـــین اإلجــراءات مـــن خــالل عملیتـــي اإلرســال واالســـتق

، متزامن أو غیر متزامن   ):معی
  .ُعاق اإلجراء المرِسل إلى أن یتسلم اإلجراء الُمستقبل الرسالة :إرسال معی .1
عد إرسال الرسالة :إرسال غیر معی .2 عة عمله  ع اإلجراء المرِسل متا  .ستط
ال م .3 ح الرسالة متوفرة :عیاستق   .ُعاق اإلجراء المستقِبل حتى تص
انت الرسالة موجودة أو ال :تسلم غیر معی .4 ال سواء  ة االستق عمل  .قوم اإلجراء المستقبل 
 

  رتل االنتظار .15
ادلة تمر برتل مؤقت  اشر، فإن الرسائل المت اشر أو غیر م   ). buffer(بین اإلجراءات م

  :هذا الرتلیوجد ثالث أنواع ل
ن أل رسالة االنتظار في الرتل، ولذلك یجب على المرسل  :سعة صفرة .1 م سعة الرتل صفرة، أ ال 

ال الرسالة من قبل المستقبل   .انتظار استق
ة للرتل  :سعة محدودة .2 ن لـ)n(سعة منته م ذلك  قى في الرتل n، و   .رسالة على األكثر أن ت
ن أل عدد من الرسائل أن ینتظر في الرتلسعة غیر محدودة للر  :سعة المحدودة .3 م ذلك    .تل، و
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ن  :التمار
 :اإلجراء هو أ برنامج أثناء التنفیذ .1

A. صح  
B. خطأ 

 
  :یتألف اإلجراء من .2

A. رماز البرنامج  
B. دس  م
C. ات  مقطع معط
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ة .3 ون اإلجراء في إحد الحاالت التال ن أن    :م

A. جدیدة  

B. تنتظر 
C. جاهزة 
D. ة  منته
E. ع اإل حةجم ات صح  جا

 
م اإلجراء  .4 تلة تح ل إجراء في نظام التشغیل  ، حیث تحتو على عدة معلومات تتعل )PCB(ُمّثل 

  :اإلجراء
A. عداد البرنامج  
B. ة  معلومات المحاس
C. معلومات جدولة وحدة المعالجة 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ل الغرض من تعّدد اإلجراءات هو زادة استخدام وحدة المعالجة، وأن  .5 ون هنالك إجراء یجر تنفیذه في 

  :وقت
A. صح  
B. خطأ 
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  :من أجل جدولة اإلجراءات ضمن نظام التشغیل یجر تعرف مجموعة من األرتال .6
A. رتل التجهیزات  
B. رتل الجاهزات 
C. رتل األعمال 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
  :یختار إجراءًا من بین اإلجراءات الجاهزة للتنفیذ .7

A. المجدول قصیر األمد  
B. ل األمدالمجدول طو 
C. رتل األعمال 
D. ات خاطئة ع اإلجا  جم

 
ن إلجراء أب أن یوقف أحد أبنائه عن طر استدعاء النظام  .8 ة)abort(م اب التال   :، وذلك ألحد األس

A. عض الموارد المخصصة له ه ل   .تخطي اإلجراء اإلبن االستخدام المسموح 
B. ة   .لم تعد المهمة المسندة إلى اإلجراء اإلبن مطلو
C. عد انتهاء تنفیذ اإلجراء إنهاء اإل االستمرار  سمح لألبناء  جراء األب لتنفیذه، ونظام التشغیل ال 

  .األب
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ما بینها .9 التعاون ف اب لتوفیر بیئة تسمح لإلجراءات    :هنالك عدة أس

A. التشارك في المعلومات  
B. ة  االجتزائ
C. المالءمة 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ن لإلجراءات الم .10 ة، وذلك من خالل ِصوان م تعاونة االتصال في ما بینها في بیئة ذات ذاكرة مشتر

)buffer (مشترك:  
A. صح  
B. خطأ 
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  :هنالك عدة أنواع لوصلة االتصال .11
A. إرسال نسخة أو مرجع.  
B. اتصال متناظر أو ال متناظر.  
C. ِصوان ضمني أو صرح.  
D. حة ات صح ع اإلجا   جم

  
  :ةیتمیز هذا النمط من االتصال بتناظر العنون .12

A. اشر بین االجراءات   االتصال غیر الم
B. اشر  االتصال الم
C. االتصال الضمني 
D. االتصال الصرح 

 
ال  .13 عدة أش ال،  ون االتصال بین اإلجراءات من خالل عملیتي اإلرسال واالستق ن أن  معی أو غیر (م

، متزامن أو غیر متزامن   ):معی
A. صح  
B. خطأ 
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (D)  
3.   (E)  
4.   (D)  
5.   (A)  
6.   (D)  
7.   (A)  
8.   (D)  
9.   (D)  
10.   (A)  
11.   (D)  
12.   (B)  
13.   (A)  
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  أنظمة الملفات
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ة   : الكلمات المفتاح
ات،  ات، عناقید المعط تلة معط نظام الملفات، جدول تخصص الملفات، مدخل، قائمة الواصفات، مجلد، 

سي، الملفات المترفعة، مؤشر إلى ملف، مؤشر إلى مجلد، منطقة جدول الملفات ال سي، جدول الملفات الرئ رئ
 .i-nodeقطاع معطل، المجلد الجذر، 

 
  :ملخص

ز هذا الفصل على التعرف إلى أنظمة الملفات، وعلى بنیتها وأنواعها  .یر
 

ة م   :أهداف تعل
  :یهدف هذا الفصل إلى

  اته، أشهر أنواعه(التعرف على نظام الملفات فته، مستو  .)وظ
 ت نظام ملفاISO 9660. 
  نظام الملفاتCP/M. 
  نظام ملفاتMS-DOS. 
  جدول تخصص الملفاتFAT. 
  نظام ملفاتWindows 98. 
  نظام ملفاتUNIX V7. 
  نظام ملفاتWindows 2000. 
  نظام الملفاتNTFSة وضغط وتشفیر الملفات ة حما سي، آل ة جدول الملفات الرئ  .، بن
 ار نظام الملفات  .اخت
  میزاتNTFS. 
  ات میزFAT. 
 ل بین أنظمة الملفات  .التحو
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ن. 1   أقراص التخز
  :یجب أن تحق أقراص التخزن الخاصتین التالیتین

  تلة ة قراءة  ان اإلضافة إلى إم تابتها في الموقع نفسه،  ة تخزن الملفات على القرص، وٕاعادة  ان إم
ان تابتها مجددًا في نفس الم   .من القرص، تعدیلها، و

 ات على القرص تلة من المعط اشر إلى أ  عطي سهولة في الوصول إلى الوصول الم ، وهذا ما 
ل عشوائي ش ل تسلسلي أو  ش ات الملف، إما    .معط

 
  نظام الملفات. 2

سمى نظام الملفات، من أجل تأمین وصول مالئم وفّعال إلى القرص، والسماح بتخزن  َستخِدم نظام التشغیل ما 
سهولة اإلضافة إلى استرجاعها  انها،  ات، وتحدید م   .المعط

لتان أساسیتان لنظام الملفاته   :نالك مش
  ة للمستخدم، وهذا یتضمن تعرف الملف، تعرف واصفاته، وتحدید النس ة ظهور نظام الملفات  ف

م الملفات ة المجلدات، وتوصیف طرقة تنظ اإلضافة إلى توصیف بن ه،  ات المتاحة عل   .العمل
 ات التي یجب خلقها، لتحق نى المعط ات و ی التقابل بین نظام الملفات المنطقي، وأجهزة الخوارزم

ة   . التخزن الفیزائ
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ات نظام الملفات. 3   مستو
ات لنظام الملفات  :هنالك خمس مستو

 الدخل م  ة نقل  :الخرج وتجهیزات التخزن/التح عمل ا لنظام الملفات، تهتم  قة الدن ارة عن الط ع
 .الملفات من نظام القرص إلى الذاكرة

  ة  :الملفات األساسينظام تا مات عامة إلى قرص التخزن المناسب، من أجل قراءة و قوم بإعطاء تعل
ة على القرص  .تل فیزائ

 م الملف ة :جزء تنظ ة والفیزائ تله المنطق الملف و  .یهتم 
 المعلومات التي  :نظام الملفات المنطقي م الملف،  د جزء تنظ ة المجلد، من أجل تزو ستخدم بن

ة وأمن الملفات ما أنه مسؤول عن حما  .حتاجها، 
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تل الملفات. 4   طرق حجز 
ات في نظام الملفات تل المعط   :هنالك ثالث طرق لحجز 

   :حجز مستمر .1
تل  ة من  ل ملف إلى حجز مجموعة متتال حتاج 

ات من أجل تخزنه ة القراءة . المعط التالي فإن عمل و
ل تسل ش ضاً من القرص تتم    .سلي أ

افي  ة في هذه الطرقة هي إیجاد عدد  لة األساس المش
ة لتخزن الملف  .من الكتل المتتال

  

  
ط .2   :حجز مترا

طة، حیث  ارة عن مجموعة من الكتل المترا ل ملف ع
تلة في الملف،  حتو المجلد على مؤشر إلى أول وآخر 

تلة تشیر إلى الكتلة التي تلیها ل    .ما أن 
  

  :حجز مفهرس .3
ن الكتل  تلة فهرس تحو على عناو یوجد لكل ملف 
تلة،  التالي فإن الوصول إلى أ  الخاصة بهذا الملف، و
سرع  تلة الفهرس، وهذا  اشر من خالل  ل م ش یتم 

ة الوصول  .عمل
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  أنظمة الملفات الشهیرة. 5
  :أشهر أنظمة الملفات

  نظام الملفاتISO 9660 م الـالمستخدم ل   .CD-ROMتنظ
  نظام الملفاتCP/M (Control Program for Microcomputer) ة الحواسب الشخص   .الخاص 
  نظام الملفات الخاص بنظام التشغیلMS-DOS  نظام وWindows 95 وWindows 98 حیث ،

  .FAT (File Allocation Table)عتمد نظام الملفات على جدول تخصص الملفات 
  نظام الملفاتUNIX V7  الخاص بنظام التشغیلUNIX.  
  نظام الملفاتNTFS (NT File System)  ره من أجل األقراص ي، تم تطو أ نظام الملفات الش

ة التي تتعامل مع نظام التشغیل   Windows 2000، والحقًا مع نظم التشغیل Windows NTالصل
  .Windows XPو

 
  CD-ROMنظام ملفات الـ. 6

ة الـ ة القرص الصلب، فالمسارات الموجودة في القرص الصلب غیر موجودة مخ CD-ROMإن بن تلفة عن بن
ة الـCDفي الـ ارة عن حلزون واحد CD، إنما بن ة تدعى قطاعات ع تل منطق مؤلفة من  مستمر، وُمقّسم إلى 

  .ایت 2352
تل جدید ن حذف أو إضافة  م ة  CDة إلى الـما أنه ال یوجد حاجة لترك فراغات بین الكتل ألنه ال  عد الكتا

ه   .عل
  .ISO 9660هو النظام  CD-ROMأشهر نظام ملفات مستخدم للـ

م الحجم ضمن الـ   :ما یلي CDیتم تنظ
  ل ، إنما تستخدم فقط من ISO 9660تلة محجوزة، ال تستخدم من قبل نظام الملفات  16بـ CDیبدأ 

، أو من )CDلحاسب قادر على اإلقالع من الـلجعل ا(وذلك لتخزن برنامج إقالع  CDقبل ُمصنِّع الـ
  .أجل أغراض أخر 

 عد الـ تلة واحدة  16أتي  سي(تلة،  تحو على معلومات عامة عن ) تدعى واصف الحجم الرئ
، )ایت 128(، ممیز الناشر )ایت 32(، ممیز الحجم )ایت 32(، من ضمنها ممیز النظام CDالـ

ات   ).ایت 128( اإلضافة إلى ممیز تحضیر المعط
 سي على ن أن تحو معلومات عن الـ: حتو واصف الحجم الرئ م ، حجم الكتلة CDاسم ثالث ملفات 

ة الـ ات، زمن انتهاء صالح تل المعط ة، عدد  اإلضافة إلى مدخل یؤشر إلى المجلد CDالمنطق  ،
  .CDالجذر ضمن الـ

 ة الملفات عل ق ن الوصول إلى  م  .CDى الـمن خالل المجلد الجذر 
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ة المجلد في نظام . 7   ISO 9660بن
حتو المدخل األخیر منها  ع المجلدات األخر من عدد متغیر من المداخل، حیث  یتألف المجلد الجذر وجم

ة هذه المداخل ل مدخل یتألف من  .على بت للداللة على نها  10ما أن مداخل المجلد نفسه متغیرة الطول، ف
شیر 12إلى  ایت األول من المدخل إلى طول هذا المدخل حقل، حیث    .ال

  :تحتو حقول المدخل على
 ل تسلسلي على الـ ش ما أن الملفات مخزنة  ، فإن الكتلة األولى من CDالكتلة األولى من الملف، و

امل ل  ش   .الملف تعبر عن مسار الملف 
 الوقت والتارخ.  
  ،اإلضافة إلى حقل للمؤشرات، للتمییز بین مدخل ملف ومدخل مجلد للداللة على المدخل األخیر، 

  .مؤشرات أخر 
 حقل للداللة إلى الـCD  حو ن أن  م حتو الملف، حیث  ما على مجلد یؤشر إلى ملف  CDالذ 

  .آخر CDموجود في 
 حقل لحجم الملف.  
  رقم  ، یلیها);(، ومن ثم الحقة الملف، ثم (.)حقل السم الملف، حیث یتألف من االسم األساسي، ثم

  .ثنائي
شیر للمجلد  ، ماعدا المدخلین األول والثاني، فالمدخل األول  ة لمداخل المجلد فیتم ترتیبها ترتیب أبجد النس

شیر للمجلد األب له   .نفسه، والمدخل الثاني 

  
 ملح الرسم

 File location موضع الملف
 File size حجم الملف
 Date and time الوقت والزمن

 #CD CDرقم الـ
 L حجم الملف
 File name اسم الملف

 Base name االسم األساسي
 Ext الالحقة

 Directory entry length طول مدخل المجلد
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  CP/Mنظام الملفات . 8
ة  الحواسب الشخص  ).CP/M Control Program for Microcomputers(نظام الملفات الخاص 
حتو على مداخل ثابتة الحجم یتألف نظام الملفات من مجلد واحد ثابت  ع )ایت 32(الحجم،  ، حیث أن جم
  .الملفات في النظام موجودة ضمن هذا المجلد

حث ضمن المجلد عن مدخل هذا الملف،  CP/Mقوم نظام الملفات  ال عند طلب الوصول إلى ملف معین، 
ن من الوصول إل تل الملف منه، وذلك لیتم أخذ أرقام  قوم  عد إیجاده،    .یهاو

ة   :یتألف المدخل من الحقول التال
تل الملف عبر عن مالك الملف، اسم الملف، الحقة الملف، عدد   .رمز المستخدم والذ 

 

  
  

  
 ملح الرسم

 User code رمز المستخدم
 File name اسم الملف
 Extension الالحقة
 Block count عدد الكتل

تل القرص  Disk block numbers أرقام 
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  MS-DOSنظام ملفات . 9
ه نظام ملفات الـ ضم CP/Mنظام ملفات  MS-DOSش انت تحو على مجلد واحد  ، فالنسخ األولى منه 

ع الملفات ة . جم ان ة، مع إم ة النظام هرم حت بن أما مع النسخ الجدیدة ومع توسع وظائف نظام الملفات، أص
ة ن للمجلد. تداخل المجلدات ضمن البن م ن أن  أ أنه  م ل مجلد جزئي  ة، و حو مجلدات جزئ الجذر أن 
ذا المجلد الجذر. حو مجلدات أخر وه ارة عن شجرة تبدأ  ة ع حت البن التالي أص  .و

حث ضمن نظام الملفات عن ملف أو مجلد معین انطالقًا من مساره، حیث یتم تحلیل المسار جزء بجزء  یتم ال
  .ف المطلوبحتى الوصول إلى المجلد أو المل

  ).ایت 32(على الرغم من أن حجم المجلدات ضمن النظام غیر ثابت، إال أن حجم مداخل المجلد ثابت 
ة   :یتألف مدخل المجلد من الحقول التال

حتو على بتات للداللة أن الملف للقراءة فقط، مؤرشف، ملف مخفي، أو ملف (اسم الملف، واصفات الملف 
اإلضافة إلى حجم الملف، زمن وتوقیت البناء)نظام ة،  تلة البدا  ،.  

ضًا فرق آخر بین نظام ملفات  ن الكتل في  MS-DOS، حیث ال یخزن CP/Mو MS-DOSهنالك أ عناو
ة) FAT(مداخل المجلد، إنما یتم حفظها في جدول تخصص الملفات  س تم الوصول إلى . ضمن الذاكرة الرئ و

مث(العنصر المحدد من هذا الجدول  ، من خالل رقم الكتلة األولى من الملف، حیث )ل الملف المطلوبالذ 
 .یخزن هذا الرقم في مدخل المجلد

  
  

  
 ملح الرسم

 File name اسم الملف
 Extension الالحقة
 Attributes الواصفات

 Reserved منطقة محجوزة
 Time and date الوقت والتارخ
 First block number رقم الكتلة األولى

 Size الحجم
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  MS-DOSجدول تخصص الملفات في نظام ملفات . 10
 :MS-DOSأتي جدول تخصص الملفات بثالث نسخ من أجل نظام 

1. FAT-12   
2. FAT-16   
3. FAT-32  

ن القرصحیث تعتمد هذه النسخ على عدد ا   :لبتات المستخدمة في عناو
 FAT-12 بت للعنوان 12 ستخدم  
 FAT-16  بت للعنوان 16ستخدم  
 FAT-32  بت للعنوان 28ستخدم فقط 

ل جداول  ات من أجل  تل المعط   .ایت 512هي من مضاعفات  FATما أن حجم 

  فمن أجل نظامFAT-12  تلة ون الحجم األعظمي لجزء القرص الصلب الذ bytes 512وحجم   ،
ن عنونته    .2MBأ حوالي ) bytes 512 * 212(م

  ومن أجل نظامFAT-16  تلة ن عنونته KB 32وحجم  م ، فإن الحجم األعظمي لجزء القرص الذ 
2GB . ومن أجل نظامFAT-32  2فإن الحجم األعظمي هوTB.  

 عًا لجدول تخصص الملفات وحجم الكتلة ن عنونته، ت م  :یبین الجدول التالي الحجم األعظمي الذ 
  

 FAT-12 FAT-16 FAT-32 حجم الكتلة
0.5KB 2MB   
1KB 4MB   
2KB 8MB 128MB  
4KB 16MB 256MB 1TB 
8KB  512MB 2TB 
16KB  1024MB 2TB 
32KB  2048MB 2TB 
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ة جدول تخصص الملفات. 11   بن
عض البتات  ل نسخة من جدول تخصص الملفات ب ن )والتي لها دالالت معینة(تبدأ  ، ومن ثم تأتي عناو

ضاً  ات والمخزنة ضمن الجدول أ   .عناقید المعط
انزاح معین عن العنقود للوصول إلى  ات التالي، تتم قراءة عنوانه من جدول تخصص الملفات  عنقود المعط

  .الحالي
م الخاصة لبتات الداللة، مثًال  عض الق ة  0هنالك  ا تعبر عن نها م عل عني أن هذا العنقود ال ُستخدم، وق

م األخر ف. سلسلة العناقید وعن القطاعات المعطلة ة الق ق ن أما  م ما أنه ال  ات، و هي تشیر إلى عناقید معط
م فردة على مستو جدول  م غیر الخاصة للبتات هي ق أن ینتمي العنقود إلى أكثر من ملف أو مجلد، فإن الق

  .تخصص الملفات
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  Windows 98نظام ملفات . 12
، ولكن في نظام FAT-16و FAT-12نظم الملفات  windows 95تستخدم النسخ األولى من نظام التشغیل 

windows 98  والنسخ المطورة من نظامwindows 95 ح نظام الملفات المستخدم هو نظام  FAT-32، أص
ة حجم أجزاءها أكبر من  ة للتعامل مع أقراص صل ان  .2GBوذلك إلتاحة اإلم

ة مدخل المجلد المستخدمة في نظام  ة المدخل في  windows 98إن بن كن مع ول MS-DOSهي نفسها بن
ة   :عض الحقول اإلضاف

  .windowsإلظهار أن هذا الملف متواف مع نظام  :NTالحقل 
لة تخزن توقیت الیوم :Secالحقل  ة لحل مش   .قدم هذا الحقل بتات إضاف
  .آخر تعدیل على الملف) دون توقیت(یخزن هذا الحقل تارخ  :Last Accessالحقل 

مثل على  ح  ما أن رقم الكتل أص ة لتخزن الـ 16، لذلك نحتاج إلى FAT-32بت في  32و بت  16بت إضاف
ا من رقم الكتلة األولى من الملف  .العل

  
 

  
 ملح الرسم

 Base name االسم األساسي
 Ext الالحقة
 Attributes الواصفات

 Creation date/time توقیت البناء/تارخ
 Last access آخر وصول

ا من الكتل 16الـ  Upper 16 bits of starting block ة األولىبت العل
ا من الكتلة األولى 16الـ  Lower 16 bits of starting block بت الدن

ة/تارخ تا  Last write date/time توقیت آخر 
 File size حجم الملف
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  windows 98سماء الملفات في أ .13
لة  windows 98عطي نظام  ة استخدام أسماء طو ان ة مع المحافظة على إم حق هذه التقن یف  للملف، ف

 ؟MS-DOSالتواف مع طول األسماء في 
ل للتواف مع  ، فمن أجل MS-DOSوآخر للتواف مع  windows 98الحل هو بإعطاء اسمین للملف اسم طو

windows 98  ما هو، ومن أجل ل  من  یتم أخذ المحارف الستة األولى MS-DOSیتم استخدام االسم الطو
بیرة، ومن ثم إضافة تتمة لالسم  لها إلى محارف  ، وفي حال وجود ملف بهذا االسم یتم وضع 1~االسم، تحو

ذا 2~التتمة    .وه

قًا طرقة تخزن اسم الملف في نظام  فلكل مدخل السم  Windows 98، أما في نظام MS-DOSرأینا سا
ستخدم  ل  االسم األساسي  13طو وسة، تبدأ  طرقة مع ما  6(محرف للتعبیر عنه، حیث یتم تخزنها  محارف 

  :، ومن ثم مجموعة من المقاطع)MS-DOSفي 
  المقطعAttributes:  ل، واسم ملف في نظام حیث ( MS-DOSستخدم للتمییز بین اسم ملف طو

مة  تم ت 0x0Fحو هذا الحقل الق ل، و مة من قبل نظام في حال االسم الطو -MSجاهل هذه الق
DOS.(  

  المقطعSequence: لتحدید رقم المقطع، في حال استمرار االسم على أكثر من مقطع.  
  المقطعChecksum:  ،ة عض المشاكل التي تحدث في التسم یتم استخدام هذا المقطع لتفاد 

  . والتحق من االسم الموجود
ل، لكل مدخل ا Windows 98ستخدم في نظام  طرقة  13سم طو محرف للتعبیر عنه، حیث یتم تخزنها 

ل التالي ما في الش االسم األساسي، ومن ثم مجموعة من المقاطع  وسة، تبدأ    :مع
 

  
 

 
 ملح الرسم

 Characters محارف
 Sequence تتالي

 Attributes الواصفات
 Checksum التحق من المجموع
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  UNIX V7نظام ملفات . 14
ان موجهنظا ل ب ة تش اإلضافة إلى وصالت إضاف المجلد الجذر،  ارة عن شجرة تبدأ   .م الملفات ع

ة، حیث UNIXحو مدخل المجلد في نظام  ط البن س ما أن المدخل  ، مدخل واحد لكل ملف ضمن المجلد، 
ة  UNIXستخدم نظام    .i-nodeبن

  ).ایت 2(لهذا الملف  i-nodeد اسم الملف، وعدد العق: حو مدخل المجلد على حقلین
البناء، آخر تعدیل، آخر (حجم الملف، ثالث أزمنة : على عدد من الواصفات UNIXفي نظام  i-nodeتحو 
ة، عدد مداخل المجلدات التي تشیر إلى هذه الـ)وصول  .i-node، المالك، المجموعة، معلومات الحما

 

  
 

تل الملف المخزنة على  ن األولى ضمن العقدة  10القرص، یتم تخزن الـمن أجل الوصول إلى   i-nodeعناو
عة له سُتخزن ضمن العقدة نفسها ن الكتل التا ع عناو ان الملف صغیر فإن جم ذلك فإذا  ة . نفسها، و النس أما 

تلة تدعى  شیر إلى  ن ضمن العقدة،  اشرة وحیدة"للملفات الكبیرة فإن أحد العناو هذه ، حیث تحو "تلة غیر م
تلة تدعى  ن أن تشیر إلى  م نفس الطرقة  تل على القرص، و ن  اشرة "العقدة بدورها على عناو تلة غیر م

 .، ونفس األمر یتكرر من أجل هذه الكتلة"مزدوجة
ة  UNIXستخدم نظام  ل i-nodeبن ما هو موضح في الش م الملفات،    :لتنظ
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 ملح الرسم

 File name اسم الملف
 i-node number قم العقدةر 

 Attributes واصفات
ن القرص  Disk addresses عناو

اشرة وحیدة  Single indirect block تلة غیر م
اشرة مزدوجة  Double indirect block تلة غیر م
ة اشرة ثالث  Triple indirect block تلة غیر م
ات تل المعط ن   Addresses of data blocks عناو
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  Windows 2000نظام ملفات . 15
، وسنشرح NTFSو FAT-32و FAT-16مجموعة من أنظمة الملفات أهمها  Windows 2000یدعم نظام 

ة نظام الملفات  ما یلي بن ستخدم نظام الملفات  .NTFSف ل جزء من القرص  ، على ملفات، NTFSحتو 
ات أخر  اإلضافة إلى بنى معط   .مجلدات، 

ل حجم على ل تتالي من الكتل  ینظم  ایت 64ایت و 512بین (ثابتة الحجم ) عناقید(ش شار )یلو ، حیث 
ة الحجم من خالل عدد بـ   .بت 64إلى الكتلة من خالل انزاحها عن بدا

ل حجم هي جدول الملف األساسي  ة في  ات األساس ة المعط ارة عن تتالي خطي من )MFT(بن ، وهو ع
الت ثابتة الحجم  ایتی 1(تسج ل تسجیلة عن ملف أو مجلد)لو   .، حیث تعبر 

ل تسجیلة على واصفات الملف ن الكتل المؤلفة له: تحو  ن أن . اسم الملف، الختم الزمني، قائمة عناو م
بیر، وعندها تدعى التسجیلة األولى  ون الملف  ن الكتل في حال  ستخدم أكثر من تسجیلة لتخزن عناو

ة   .التسجیلة األساس
ان ضمن الحجم إن ن أن یخزن في أ م م ضًا، ولذلك  ارة عن ملف أ   .جدول الملف األساسي هو ع

الت الـ   .والتي سنشرحها الحقاً  NTFS، لتخزن الملفات المترفعة لنظام MFTاألولى من  16تحجز التسج
 

  
 

 ملح الرسم
 MTF MTF recordتسجیلة 

سة التسجیلة  Record header ترو
سة ال ةترو اس  Standard info header معلومات الق

ة اس  Standard info معلومات ق
سة اسم الملف  File name header ترو

 File name اسم الملف
ات سة المعط  Data header ترو

ات تل المعط  Info about data blocks معلومات عن 
 Disk blocks تل القرص
 Blocks numbers أرقام الكتل

132 ISSN: 2617-989X



 

ة لنظام الملفات . 16 ائ ة الفیز   NTFSالبن
ن أن یتعامل معها نظام الملفات  م ة التي  ًا فإن NTFSال یوجد نظرًا حجم أعظمي لألجزاء المنطق ، ولكن عمل

حجم القرص الصلب  .حجم األجزاء متعل 
  :القرص إلى قسمین NTFSَقِسم نظام الملفات 

 سي ارة عن الـ :zone  MFTمنطقة جدول الملفات الرئ األولى من القرص، وهي منطقة  %12وهي ع
سي  ًا لتزاید حجم جدول الملفات الرئ قى فارغة تحس ة فیها، إنما ت ن الكتا م ، وذلك )MFT(فارغة ال 

مه   .منعًا لتقس
 ة من القرص  :منطقة تخزن الملفات ق تل  %88المساحة المت ، والمخصصة )عناقید(والمقسمة إلى 

  .اتلتخزن الملف
ل التالي MFT zoneیتم استخدام    :الش

ة لتخزنه، یتم إنقاص حجم  MFTعندما یزداد حجم ملف  اف وٕاضافة هذه  MFT zoneوال توجد مساحة 
م MFTالمساحة المقطوعة إلى  ذلك ال یتم تقس   .MFT، و

 

  
  

 
 ملح الرسم

سي  MFT zone منطقة جدول الملفات الرئ
سي  MFT جدول الملفات الرئ
 Place of files مساحة مخصصة للملفات
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سي . 17 ة جدول الملفات الرئ   MFTبن
سي  ، وهو أول الملفات المترفعة في NTFSالملف األهم في نظام الملفات  MFTعتبر جدول الملفات الرئ

حجوم ثابتة . النظام الت  ع الملفات في النظام، وهو مقسم إلى تسج ز لجم مثل المجلد المر  1عادًة (حیث 
ایت الملف )یلو ع المعلومات الخاصة  ل تسجیلة على جم ع إلى ملف معین، تحو  ل تسجیلة تت االسم، (، و

ات المخزنة في الملف)الحجم، مواقع األجزاء ة تسجیلة واحدة للملف یتم حجز . ، ما عدا المعط فا في حال عدم 
  .أكثر من تسجیلة له

 
  أهم واصفات الملف. 18

 :NTFSات الملف في نظام الملفات أهم واصف
ة .1 اس   .مثل عدد الوصالت والختم الزمني: معلومات ق
الت الواصفات : قائمة الواصفات .2 مسارات تسج   ).في حال امتداد الملف على أكثر من تسجیلة(قائمة 
  .اسم الملف .3
ه :معلومات األمان .4 الوصول إل   .مالك الملف واألشخاص المخولین 
ات الملف .5   .معط
  .رقم ممیز للملف ضمن حجم التخزن :میز للغرضرقم م .6
  .ستخدم لتحقی المجلدات والفهارس :فهرس الجذر .7
  .ستخدم لتحقی المجلدات والفهارس :فهرس الحجز .8
 

 الوصف نوع الواصفة
ة اس  مثل عدد الوصالت والختم الزمني معلومات ق

الت الواصفات  قائمة الواصفات مسارات تسج داد في حال امت(قائمة 
 )الملف على أكثر من تسجیلة

 اسم الملف اسم الملف
ه معلومات األمان الوصول إل  مالك الملف واألشخاص المخولین 
ات ات الملف المعط  معط

 رقم ممیز للملف ضمن حجم التخزن رقم ممیز للغرض
 ستخدم لتحقی المجلدات والفهارس فهرس الجذر
 ت والفهارسستخدم لتحقی المجلدا فهرس الحجز
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حث عن ملف في نظام . 19   NTFSال
  لنفرض أنه مطلوب فتح الملف التالي"C:\maria\web.htm "حث عن هذا الملف یف سیتم ال  :ف
  حث عن المدخل حث وفي مثالنا ن المجلد الجذر، وذلك إلیجاد الحجم المناسب الذ سنبدأ منه ال البدء 

)C.( 
  حث في حمل  MFTجدول الملف األساسي عد إیجاد الحجم المناسب ن ه، عن المجلد الذ  الخاص 

ة تبدأ انطالقًا من المجلد الجذر ضمن هذا الحجم"maria"االسم   .، وهذه العمل
  عد إیجاد موقع المجلد المطلوب ضمنMFT حث ضمن هذا المجلد عن الملف المطلوب ، یتم ال

"web.htm." 
  

 
 

 
 

 ملح الرسم
 Directory مجلد
ح  Look up ثال

 Hard disk volume حجم القرص الصلب
 Device التجهیزة

 Root directory المجلد الجذر
 Path name مسار االسم
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  NTFSالملفات المترفعة في نظام . 20
 ل منها مسؤول عن جزء معین من عمل  16إن الملفات الـ ارة عن ملفات نظام،  المترفعة هي ع

 .النظام
 ترفعة في المجلد الجذر لقرص الـتوضع الملفات المNTFS ل ملف یبدأ بإشارة  .$، و
 قائمة الملفات المترفعة: 

 
 الوصف الملف
$MFT سي  جدول الملفات الرئ

$MFTmirr تسجیلة، مخزنة في منتصف القرص 16نسخة من الـ 
$LogFile ملف دعم 
$Volume معلومات عن نظام الملفات 
$AtrrDef ةقائمة بواصفات الملف اس  ات الق

 المجلد الجذر .$
$Bitmap المساحة الفارغة 
$Boot قطاع اإلقالع 
$Quota ات المستخدم  معلومات عن صالح
$Upcase جدول التواف بین المحارف الكبیرة والصغیرة 
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  المجلدات. 21
حو مؤشرات إلى ملفات ومجلدات أخر  NTFSالمجلدات في نظام  ارة عن ملف خاص   .ع

اإلضافة إلى مؤشر إلى تسجیلة ُقسَ  ة،  حو اسم الملف، الواصفات األساس ل منها  تل،  م ملف المجلد إلى 
  .، والتي تحو على المعلومات الكاملة عن هذا الملفMFTالملف في 

حث عن الملفات، مقارنة مع نظم  ة ال سرع من عمل ة، وهذا ما  ارة عن شجرة ثنائ ة للمجلد ع ة الداخل البن
  .FATلملفات األخر مثل ا

  
  

 
 

اع. 22 ات من الض ة المعط ة حما   آل
سي  NTFSحتو نظام الملفات  ، فإذا تشوهت النسخة )MFT(على نسختین متشابهتین من جدول الملفات الرئ

ستخدم النسخة األخر من  ة منه نتیجة لتعطل قطاع ما، فإن النظام عند التشغیل التالي للجهاز،   MFTاألصل
ضمن حفظ  و هذا فإن النظام  ار وجود القطاع المعطل، و عین االعت ًا نسخة جدیدة، مع األخذ  ینشئ تلقائ

اع انات من الض   .الب
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  NTFSضغط الملفات في نظام . 23
  قدم نظام الملفاتNTFS  ن بناء الملف بنمط م ة للمستخدمین، حیث  النس ة ضغط شفافة  آل

عني أن نظام ا. الضغط فك وهذا  قوم  تابتها على القرص، و تل هذا الملف عند  حاول ضغط  لملفات 
ي عند قراءتها منه ل أوتومات ش  .الضغط 

 ما یلي ة الضغط    :تتم عمل
ة ملف  .1 تا قوم نظام الملفات  فحص الـ)بنمط الضغط(عندما  طّب  16،  تلة األولى من الملف، و

ة الضغط علیها   .خوارزم
ان  .2 اإلم ان  ة الكتل مضغوطة 16تخزن نتیجة الضغط على عدد من الكتل أقل من إذا  تا ، عندها یتم 

  .على القرص
حاجة إلى  .3 انت نتیجة الضغط ما تزال  ة الكتل من دون ضغط 16أما إذا  تا   .تلة، عندها یتم 
ة على الكتل الـ .4 عد ذلك تطبی نفس العمل ذا 16یتم  ة وه   .التال

  قیت من دون  16األولى قد تم ضغطها، أما الكتل الـ 16أن الكتل الـنالحظ من المثال التالي ة ف الثان
 :ضغط
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  استخدام ضغط الملفات. 24
ن استخدام نظام ضغط الملفات في نظام تشغیل   :ما یلي XP Windowsم

ارات متقدمة  ار خصائص، ثم خ میني على الملف المراد ضغطه، اخت ار ضغط Advancedضغط  ، ثم خ
 :لمحتو لحفظه على القرصا

 

 
 

  EFSنظام تشفیر الملفات . 25
ة التشفیر المستخدمة لتخزن الملفات المشفرة في نظام الملفات )EFS(ُقِدم نظام تشفیر الملفات  ، نواة تقن

NTFS .ستقبل المستخدمون غیر المخولون . حمي هذا النظام الملفات من دخول غیر المخولین إلیها حیث 
  .في حال محاولة الدخول" Access Denied"إلى ملف أو مجلد مشفر، رسالة  الدخول

ة للمستخدم، حیث  النس ة التشفیر شفافة  ال یختلف التعامل مع الملفات المشفرة عن نظیرتها غیر المشفرة، فعمل
ي من قبل النظام، وذلك أثناء الدخول إلى ملف أو مجلد مشفر ل أوتومات ش   .یتم فك التشفیر 
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  استخدام نظام تشفیر الملفات. 26
ن استخدام نظام تشفیر الملفات في نظام تشغیل   :ما یلي XP Windowsم

ارات متقدمة  ار خصائص، ثم خ میني على الملف المراد تشفیره، اخت ار تشفیر Advancedضغط  ، ثم خ
 :الملف

 

 

قوم  ان یرغب بتشفیر الملف وحده أم الملف  سؤال المستخدم إذا Windowsقبل حفظ اإلعدادات الجدیدة، 
 :والمجلد األب له
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  NTFSمیزات نظام . 27
  :NTFSمیزات نظام 

استرجاعها في حال حدوث : نظام ملفات قابل لالسترجاع .1 قوم  حتفظ بنسخ من ملفات النظام المهمة، و
لة في النظام   .مش

ة تشفیر الملفات في نظام تشغیل  NTFSیدعم نظام  .2 ان   .windows 2000/XPإم
ة ضغط الملفات .3 ان   .یدعم إم
ة في حالة اإلقالع من القرص المرن  .4 ة الدخول إلى نظام الملفات أو طلب (یؤمن میزات أمن إضاف ان منع إم

  ).معلومات حساب المدیر
ات على قرصین مختلفین .5 ة حفظ نسختین من المعط ان   .یدعم إم
ة أكبر في استخدام مساحة القرص FATستخدم حجوم عناقید أصغر من نظام الملفات  .6 عطي فعال ، مما 

  .الصلب
ة .7 بیرة لألقراص الصل   .یدعم حجوم تخزن 
 

  FATمیزات نظام . 28
  :FATمیزات نظام الملفات 

ة ذات الحجوم األقل من  .1 ة لألقراص الصل النس ، فهو أخف حمًال على النظام من نظام 500MBأفضل 
  .NTFSالملفات 

  .Windows 9xومع نظام  DOSتشغیل متواف مع نظام ال .2
ن اإلقالع من قرص إقالع  .3   .لحل مشاكل النظام DOSأو  windows 9xم
 

141 ISSN: 2617-989X



 

ار نظام الملفات. 29   اخت
  تم نالحظ دائما قبل تنصیب نظام تشغیل ما، أنه یجب تحدید نظام الملفات الذ سیتم استخدامه، و

عة العمل ع عًا لحجم القرص، وطب ار عادًة، ت األسلوب  لى الحاسب، حیث إن نظام الملفات هواالخت
ات على القرص ه تخزن المعط موج  .الذ یتم 

 التشغیل الحدیثة وهي تعتمد أنظمة Windows 2000 و Windows XP نظام الملفات NTFS  أو
ن استخدام أحد أنظمة عتبر نظام . FAT32أو FAT ملفات جدول تخصص الملفات األخر  م ولكن 

ه NTFS الملفات استخدامه، حیث تتوفر ف  FAT افة قدرات نظام الملفات هو النظام الموصى 
اإلضافة إلى میزات أخر  ة،   .األساس

  
 نظام التشغیل

DOS Win95 Win98 WinNT Win2000 WinXP 
 نظام الملفات
FAT16 X X X X X X 

FAT32   
X  

(for OSR)  X X 

NTFS    X X X 
 

ل بین. 30   أنظمة الملفات التحو
ل من نظام الملفات  تم وف الخطوات  NTFSإلى نظام الملفات  FATالتحو ات، و دون فقد للمعط ن و مم

ة   :التال
ةAll programs ،Accessories ،Command prompt، ثم Startقائمة ابدأ  مة التال ة التعل تا : ، ومن ثم 

convert drive_letter: /fs:ntfs.  
ة ا تا ة مثًال  مة التال   .NTFSبتهیئة  Dسوف تقوم بتهیئة السواقة   convert D:/fs:ntfsلتعل

سي من  ل الع ات، لذلك یجب استخدام  FATإلى  NTFSالتحو اع في المعط ؤد إلى ض ن، و غیر مم
  .برامج خاصة لذلك
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ن31.   :التمار
ات لنظام الملفات .1  :من مستو

A. نظام الملفات األساسي  
B. م الملف  جزء تنظ
C. نظام الملفات المنطقي 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
  :أشهر أنظمة الملفات .2

A. UNIX V7  
B. ISO 9660 
C. NTFS 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
حتو على مداخل ثابتة الحجم CP/M یتألف نظام الملفات  .3   ):ایت 32(من مجلد واحد ثابت الحجم، 

A. صح  
B. خطأ 

 
ن الكتل في مداخل المجلد، إنما یتم ح MS-DOSال یخزن  .4 ) FAT(فظها في جدول تخصص الملفات عناو

ة س   :ضمن الذاكرة الرئ
A. صح  
B. خطأ 

 
ل جداول  .5 ات من أجل  تل المعط   :ایت 512هي من مضاعفات  FATحجم 

A. صح  
B. خطأ 

 
سي  .6 ، وهو أول الملفات المترفعة في NTFSالملف األهم في نظام الملفات  MFTعتبر جدول الملفات الرئ

  :النظام
A. صح  
B. خطأ 
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 :NTFSف في نظام الملفات أهم واصفات المل .7
A. معلومات األمان  
B. فهرس الجذر 
C. فهرس الحجز 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
ل ملف یبدأ بإشارة NTFSتوضع الملفات المترفعة في المجلد الجذر لقرص الـ .8   :$، و

A. صح  
B. خطأ 

 
  :NTFSمیزات نظام  .9

A. ة ضغط الملفات ان   یدعم إم
B. نظام ملفات قابل لالسترجاع 
C. ستخدم حجوم عناقید أصغر 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (D) 
2.   (D)  
3.   (A)  
4.   (A)  
5.   (A)  
6.   (A)  
7.   (D)  
8.   (A)  
9.   (D)  
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  إدارة الذاكرة
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ة   : الكلمات المفتاح
التبدیل للخارج، التبدیل للداخل، مدیر الذاكرة، ُمسند المهمات،  الخبیئة، سجل الحد، سجل القاعدة، التبدیل،

ع، نظام  ة، عنوان منطقي، عنوان فیزائي، جدول الصفحات، جدول المقاطع، التقط األطر، الذاكرة االفتراض
  .طلب الصفحات

  
  :ملخص

ة م التال ز هذا الفصل على التعرف على المفاه ات  إدارة الذاكرة، التبدیل، صفحات: یر ع، خوارزم الذاكرة، التقط
  .التبدیل

  
ة م   :أهداف تعل

  :یهدف هذا الفصل إلى
  ة الخزن ة وهرم   .التعرف على بن
  ة والخزن الثانو س  .إدارة الذاكرة الرئ
 ة وأقسام الذاكرة ة والمنطق ن الذاكرة الفیزائ  .عناو
 التبدیل. 
 ة الصفحات ة حما  .صفحات الذاكرة وجدول الصفحات وآل
 عالت  .قط
 ة  .الذاكرة االفتراض
 نظام طلب الصفحات. 
 إدارة مساحة التبدیل وحجز أطر الذاكرة. 
 ات تبدیل الصفحات  .خوارزم
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ة الخزن . 1  بن
ة  س ن لوحدة والسجال) RAM(إن الذاكرة الرئ م ت داخل المعالج نفسه، هما نوعا الخزن الوحیدین اللذین 

ة  س ات تحتاجها وحدة المعالجة یجب نقلها للذاكرة الرئ اشرة، لذلك فإن أ معط ) RAM(المعالجة النفاذ إلیهما م
  .قبل المعالجة

م دخل ل متح ات، حیث تسمح/یتضمن  األوامر والمعط مات دخل خرج سجالت من أجل االحتفا  خرج /تعل
مات  ات بین هذه السجالت وذاكرة النظام، ومن أجل توفیر نفاذ أكثر مالئمة لمتح خاصة بنقل المعط

ًا /الخرج یتوفر في العدید من البنى دخل/الدخل ن الذاكرة جان الذاكرة، حیث یوضع مجال من عناو خرج مقابل 
سجالت التجهیزة   .وُقابل 

ة س ًا إلى  توفر األقراص المغناط قسم سطح قرص التخزن منطق معظم الخزن الثانو لنظم الحواسیب، و
ز القرص  عد الواحد من مر مسارات دائرة والمسارات إلى قطاعات، وتسمى مجموعة المسارات الدائرة ذات ال

  .االسطوانة
 
ن. 2 ة التخز   هرم

ة، إذ تحفظ ا) caching(التخبئة  الذاكرة (لمعلومات عادًة في نظام خزن هي مبدأ هام في النظم الحاسو
ة س   ).الذاكرة الخبیئة(وعندما تستخدم هذه المعلومات، تنسخ إلى نظام خزن أسرع ) الرئ

انت موجودة في الخبیئة  اشرة(عندما نحتاج إلى معلومة معینة ننظر أوًال إذا  ، أما في الحالة )نحصل علیها م
سي ونضع في الوقت نفسه نسخة منها في الخبیئة، إذ أن المعاكسة فإننا نحصل علیها من نظام الخ زن الرئ

اً  ة قر بیر أن نحتاج إلى هذه المعلومات مرة ثان   .هنالك احتمال 
ة خبیئة سرعة للخزن الثانو  س ار الذاكرة الرئ ن اعت ة أو مدمجة مثالً (م ات في )أقراص صل ، ذلك أن المعط

ة لكي تستخدمالخزن الثانو یجب أن تنسخ في الذ س   .اكرة الرئ
ات  م عتاد ة، وفقًا لتصم ة الخزن إما صرحة، أو ضمن ات هرم ة المعلومات بین مستو ن أن تكون حر م
ات من الخبیئة إلى سجالت وحدة  ة نقل المعط ات نظام التشغیل، فعلى سبیل المثال تكون عمل رمج الجهاز و

ون  ة، بینما  فة عتاد م بها نظام التشغیل المعالجة عادًة وظ ة یتح ات من القرص إلى الذاكرة عمل   .نقل المعط
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  الخبیئة اتساق. 3
ات مختلفة من نظام الخزن  ات في مستو ن أن تظهر نفس المعط م ة،  ة خزن هرم مثًال لنفترض أن . في بن

ح  مقدار  Bموجود في الملف  Aالعدد الصح مته  جب زادة ق القرص  موجود في B، وأن الملف 1و
سي تلة القرص التي تحو /تنفذ الزادة بإجراء دخل. المغناط ة، یلي هذه  Aخرج أوًال، لنسخ  س إلى الذاكرة الرئ

ة نسخ  عد إجراء الزادة في السجل الداخلي، تأخذ . إلى الخبیئة وٕالى سجل داخلي Aالعمل مًا مختلفة في  Aو ق
مة . نظم الخزن المختلفة ح ق مة الجدیدة لـوحیدة  Aوال تص عد نقل الق من السجل الداخلي إلى القرص  Aإال 

سي   .المغناط
ات، ولكن في بیئة  ة صعو سبب هذا الترتیب أ ة تنفذ فیها إجراء واحد فقط في وقت واحد، ال  في بیئة حاسو

ع اإلجرا ءات على متعددة المهمات حیث یتم تبدیل وحدة المعالجة بین اإلجراءات یجب التأكد من حصول جم
مة لـ   .Aأحدث ق

ل وحدة معالجة إضافة إلى السجالت  ح الحالة أكثر تعقیدًا في البیئة المتعددة المعالجات، حیث تحو  تص
ضاً  ة أ ة، خبیئة محل   .الداخل

ة تعالج في مستو دون مستو نظام التشغیل   . یدعى هذا الوضع اتساق الخبیئة وهو عادة مسألة عتاد
 
ةإدارة الذاكر . 4 س  ة الرئ

ات مشترك بین وحدة المعالجة وتجهیزات الدخل ارة عن مخزن معط ة ع س الخرج، وهي تجهیزة /الذاكرة الرئ
اشرة ن لوحدة المعالجة أن تعنونها وتنفذ إلیها م م   .الخزن الكبیرة الوحیدة التي 

ما یخص إدارة الذاكرة ة ف ات التال   :نظام التشغیل مسؤول عن الفعال
  ة مستخدمهااء الذاكرة اتعقب أجز ًا، وهو   لمستخدمة حال
  ًح فضاء الذاكرة متاحا ص ار اإلجراء الذ یجب تحمیله في الذاكرة، حین    اخت
 م فضاء الذاكرة إلى حسب الحاجة تقس مه    حصص، وٕاعادة تقس

م في نفاذ البرامج أو اإلجراءات أو ا ة، من خالل التح لمستخدمین إلى ما أن نظام التشغیل مسؤول عن الحما
حددها   .الموارد التي 
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  إدارة الخزن الثانو . 5
ة من أجل تنفیذها س ات التي یتعامل معها النظام، ضمن الذاكرة الرئ سبب . یجب أن تكون البرامج والمعط و

مجرد  ات ضمنها  سبب فقدان المعط ات والبرامج، و ل المعط ة أصغر من الالزم لتكفي  س ون الذاكرة الرئ
ات أكبر ت ة، یجب توفیر مخزن معط ات(وقف التغذ فقد المعط ات )وال  ، من أجل التخزن والتعامل مع المعط

  .والبرامج
ات الخاصة على  العمل هتم نظام التشغیل  ، و خزن ثانو ة  س َتستخدم معظم نظم الحواسب األقراص المغناط

اإلضافة ع   .لى جدولة القرصهذا الخزن من إدارة وتحصص لمساحة التخزن، 
ارة عن  ع الملفات التي تخزن على القرص تكون ع التالي جم ة للتخزن على القرص هي الكتلة، و ة األساس البن

  .مجموعة من الكتل
تل الملفات   :هنالك عدة طرق لحجز 

   :حجز مستمر .1
تل  ة من  ل ملف إلى حجز مجموعة متتال حتاج 

ات من أجل تخزنه التال. المعط ة القراءة و ي فإن عمل
ضاً  ل تسلسلي أ ش   .من القرص تتم 

افي  ة في هذه الطرقة هي إیجاد عدد  لة األساس المش
ة لتخزن الملف  .من الكتل المتتال

  

  
ط .2   :حجز مترا

طة، حیث  ارة عن مجموعة من الكتل المترا ل ملف ع
تلة في الملف،  حتو المجلد على مؤشر إلى أول وآخر 

تلة تشیر إلى الكتلة التي تلیهاما أ ل    .ن 
  

150 ISSN: 2617-989X



 

  :حجز مفهرس .3
ن الكتل  تلة فهرس تحو على عناو یوجد لكل ملف 
تلة،  التالي فإن الوصول إلى أ  الخاصة بهذا الملف، و
سرع  تلة الفهرس، وهذا  اشر من خالل  ل م ش یتم 

ة الوصول  .عمل
  

  
 
ة. 6 ة والمنطق ائ ن الذاكرة الفیز   عناو

بینما ُشار إلى العنوان الذ . ُشار عادًة إلى العنوان الذ یتم تولیده من قبل المعالج، على أنه عنوان منطقي
 .تتعامل معه وحدة الذاكرة، على أنه عنوان فیزائي

ة ن الفیزائ ة والعناو ن المنطق قی هذا وهنالك عدة طرق لتح. تقوم وحدة إدارة الذاكرة بإجراء التقابل بین العناو
االعتماد على سجل القاعدة، حیث یتم إضافة أ عنوان منطقي ُیوّلد من قبل اإلجراء،  التقابل، وأحد هذه الطرق 

ة المقابلة لذلك العنوان مة الفیزائ مة الموجودة في السجل، للحصول على الق   .إلى الق
اشر  ة الم ن الفیزائ   .ةنالحظ أن اإلجراء ال یتعامل أبدًا مع العناو

مة الموجودة في سجل القاعدة تساو : مثال انت الق ، فإن العنوان 0، والعنوان المنطقي المولد هو 14,000إذا 
ون    .14,000الفیزائي 
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  أقسام الذاكرة. 7
األول لنظام : یجب أن تتسع الذاكرة إلى نظام التشغیل وٕاجراءات المستخدمین، حیث ُتقسم عادًة إلى قسمین

 .والثاني إلجراءات المستخدمینالتشغیل، 
ا من الذاكرة، والقسم الخاص بإجراءات  ن الدن ون عادًة القسم الخاص بنظام التشغیل ضمن العناو و

ا ن العل   .المستخدمین ضمن العناو
ة نظام التشغیل من إجراءات المستخدم ، ما أن نظام التشغیل واإلجراءات ُتحّمل في الذاكرة، لذلك نحتاج إلى حما

ما بینها ة إجراءات المستخدمین ف ولذلك الغرض نستخدم سجل القاعدة أو سجل الموضع، وسجل . ما یجب حما
حو سجل الحد على مجال . الحد حو سجل القاعدة على أصغر عنوان فیزائي ضمن الجزء، بینما  حیث 

ة ضمن الجزء ن المنطق ل عنوان منطقي أصغر من سجل. العناو ون  جب أن    .الحد و
قین، أثناء تحمیل اإلجراء إلى الذاكرة من أجل التنفیذ حة للسجلین السا م الصح   .قوم ُمسند المهمات بتحمیل الق
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  )Swapping(التبدیل . 8
ن لإلجراء أن  م ة من أجل التنفیذ، لكن  س ون في الذاكرة الرئ حتاج اإلجراء أن  قة،  ما رأینا في الدروس السا

ة ینتقل من  س ان التنفیذ(الذاكرة الرئ ات )م ان تخزن للمعط ة إلى )القرص الصلب(، إلى م عود ثان ، ومن ثم 
ة تدعى   .)swapping(التبدیل الذاكرة، وهذه العمل

ل مستمر، حیث یتم استخدام عملیتي التبدیل  ش في المعالج متعدد المهام یتم التبدیل بین اإلجراءات المنفذة 
  .یل للداخل بین اإلجراءات المنفذةللخارج، والتبد

ون دائمًا أحد اإلجراءات قید التنفیذ حیث  سرعة،  ة التبدیل بین اإلجراءات    .قوم مدیر الذاكرة بإدارة عمل
ة  صل إجراء ذو أولو ة، عندما  ة الجدولة المعتمدة على األولو ة التبدیل، ففي خوارزم اسات لعمل هنالك عدة س

حتاج وحدة ا و ا الذ یجر  عل ة الدن التبدیل بین هذا اإلجراء واإلجراء ذو األولو قوم مدیر الذاكرة  المعالجة، 
ا للتنفیذ ة الدن عود اإلجراء ذو األولو ا،  ة العل عد انتهاء تنفیذ اإلجراء ذو األولو   .تنفیذه، و

ة فا بیر  ات سرع و ة التبدیل إلى مخزن معط   .تحتاج عمل
  

  
  

قرر  ان عندما  فحص بدوره إذا  استدعاء مسند المهمات، الذ  قوم  مجدول وحدة المعالجة تنفیذ إجراء ما، 
  :اإلجراء الذ سیجر تنفیذه موجود في الذاكرة أم ال، وهنالك ثالث حاالت

اشرةً  .1 ة التنفیذ م ان اإلجراء موجود في الذاكرة، فإنه یبدأ عمل   .إذا 
ن اإلجراء موجود في الذا .2 قوم مسند المهمات بتحمیل اإلجراء إذا لم  ة في الذاكرة،  اف كرة وهنالك مساحة 

  .ومن ثم یبدأ التنفیذ
ة التبدیل بین اإلجراء الموجود في الذاكرة،  .3 عمل قوم  ة، فإن مسند المهمات  اف ن هنالك مساحة  أما إذا لم 

 . واإلجراء المطلوب تنفیذه
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  صفحات الذاكرة. 9
تل من نفس الحجم تقسم الذاكرة الفیزا ة مقسمة إلى  ما أن الذاكرة المنطق تل ثابتة الحجم تدعى أطر،  ة إلى  ئ
 .تدعى صفحات

ة المتوفرة،  س ات إلى أطر الذاكرة الرئ عندما ُطلب تنفیذ إجراء معین، یتم تحمیل صفحاته من مخزن المعط
ة في الحجم ألطر مخزن المعط ة مساو س   .اتحیث أن أطر الذاكرة الرئ

 

  
 

طلبها المعالج، إلى رقم الصفحة  ن الذاكرة التي  م عناو ) p(من أجل التعامل مع صفحات الذاكرة، یتم تقس
 ).d(الصفحة  وانزاح

حو على العنوان األساسي للصفحة ضمن الذاكرة  مدخل) p(الصفحة ُستخَدم رقم  لجدول الصفحات، الذ 
ة  ستخدم االنزا)f(الفیزائ ة) f(مع عنوان الذاكرة ) d(ح ، بینما  إذًا . من أجل تحدید صفحة الذاكرة الفیزائ

ع العنوان األساسي ة من خالل تجم  .لصفحة الذاكرة مع انزاح هذا العنوان ُعرَّف عنوان الذاكرة الفیزائ
ایت 16ایت و  512، بین 2ُعرَّف حجم الصفحة من قبل العتاد، وهو من مضاعفات  غا   .م
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  جدول الصفحات. 10
ل نظام تشغیل طرقة خاصة لتخزن جداول الصفحات، ولكن معظم النظم تحجز جدول صفحات من  ستخدم 
اإلجراء، ولذلك عندما ُطَلب  م  تلة التح ل إجراء، حیث ُیخزَّن المؤشر إلى هذا الجدول في أحد سجالت  أجل 

قوم بتحمیل جد مة من ُمسند المهمات تنفیذ إجراء جدید،  اإلجراء الجدید، وتعدیل ق ول الصفحات الخاص 
  .السجالت

سط هذه الطرق هي بتحقی جدول الصفحات من  ، وأ ل عتاد ش هنالك طرق مختلفة لتحقی جدول الصفحات 
هذه الطرقة جیدة . خالل مجموعة من السجالت، حیث یتم تحمیل هذه السجالت مع السجالت األخر لإلجراء

ان حجم الجدول صغیر  بیر جدًا ولكن حجم الجدول في معظم الحوا ).مدخل 256حوالي (إذا   1حوالي (سب 
قاء جدول الصفحات في الذاكرة )ملیون مدخل ، لذلك فإن طرقة السجالت غیر فّعالة، لذا یتلخص الحل في إ

ة  س ، "سجل جدول الصفحات األساسي"، وتخزن المؤشر إلى هذا الجدول في السجل )بدًال من السجالت(الرئ
التالي یجر تبدیل سجل جدول الصفحات األساس ع و ة التبدیل بین اإلجراءات، بدًال من تبدیل جم ي أثناء عمل

  .السجالت
ة هو زمن الوصول إلى الذاكرة، حیث نحتاج أوًال إلى زمن للوصول إلى جدول  لة في الطرقة الثان المش
ة الصفحات في الذاكرة للحصول على العنوان األساسي للصفحة، ومن ثم استخدام هذا العنوان مع انزاح الصفح

ه من الذاكرة ات، ومن ثم جل یل العنوان الفعلي إلطار المعط   .لتش
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ة الصفحات. 11   حما
ة  ل إطار ذاكرة من أجل الحما ة (ُستخَدم بت إضافي مع  ، حیث ُحفظ هذا البت )protection bitبت الحما

ة، أو للقراء  .ة فقطعادًة في جدول الصفحات، وُعرِّف الصفحة على أنها للقراءة والكتا
ة الوصول إلى اإلطار المناسب من الذاكرة تتم عن طر جدول الصفحات، من خالل حساب  ما أن عمل و

ة أثناء . العنوان الفیزائي للذاكرة، انطالقًا من العنوان األساسي ضمن جدول الصفحات یتم فحص بت الحما
ة على صفحة للقراء   .ة فقطحساب العنوان الفیزائي، للتحق من عدم الكتا

ة تتم معالجتها من قبل نظام التشغیل ة على صفحة للقراءة فقط، مقاطعة عتاد ة الكتا   .ُتسّبب عمل

انت الصفحة متاحة لالستخدام أم ال  ل صفحة للداللة إذا  هنالك بت إضافي آخر تتم إضافته عادًة إلى 
)valid  أوin-valid .(عني أنها موجودة ضم انت الصفحة متاحة،  عة فإذا  ة التا ن مساحة الذاكرة المنطق

ن استخدام هذه الصفحة من قبل اإلجراء م التالي  انت الصفحة غیر متاحة، فهذا . لإلجراء، و س إذا  الع و
ن استخدمها من قبل اإلجراء م التالي ال  عة لإلجراء، و ة التا   .عني أنها خارج مساحة الذاكرة المنطق
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ع. 12   التقط
ع هو  ارة عن مقاطع، التقط ة التي تتعامل معها اإلجراءات ع ن المنطق م وٕادارة للذاكرة، فمساحة العناو ة تنظ آل

ل مقطع له اسم وطول   .و
ما ُستخدم عادًة رقم للمقطع بدًال من االسم، وذلك من أجل سهولة  ن اسم المقطع واالنزاح ضمنه،  تحدد العناو

  .التعامل
ة للتقابل بین ل  نحتاج إلى آل ة، وُستخدم لهذا الغرض جدول للمقاطع  ن الفیزائ ة والعناو ن المنطق العناو

حو على قاعدة المقطع وعلى حد المقطع   .مدخل منه 
حدد حد المقطع طول هذا المقطع ة المقطع في الذاكرة، بینما    .تحو قاعدة المقطع على العنوان الفیزائي لبدا

  :نیتألف العنوان المنطقي من قسمی
دلیل للوصول إلى مدخل هذا المقطع ضمن جدول المقاطع :sرقم المقطع  .1   .حیث ُستخدم رقم المقطع 
ون االنزاح بین  :dاالنزاح ضمن المقطع  .2   .وحد المقطع 0بینما 
 

ن. 13   تمر
ن لدینا جدول المقاطع التالي   :ل
 الطول القاعدة المقطع

0 219 600 
1 2300 14 
2 90 100 
3 1327 580 
4 1952 96 

 
ة ة التال ن المنطق ة للعناو ن الفیزائ   :ما هي العناو

0,430 -  1,10 - 2,500 - 3,400 - 4,112.  
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ة. 14   الذاكرة االفتراض
ات إدارة الذاكرة  ات األخر (إن الهدف األساسي من تقن قاء )صفحات الذاكرة، والتبدیل، واالستراتیج ، هو إ

ما بینهامجموعة من اإلجراءات في   .الذاكرة بنفس الوقت وتبدیل التنفیذ ف
ة،  س امل ضمن الذاكرة الرئ ل  ش ن تحمیله  م ة تسمح بتنفیذ إجراء ال  ة فهي تقن ة للذاكرة االفتراض النس أما 
ات  بیرة في الحجم، من خالل استخدام مخزن معط ل منطقي إلى ذاكرة  ش ة  س ل الذاكرة الرئ رة هي تحو والف

ة لإلجراء). ص الصلبالقر ( النس ة واحدة  ة والقرص الصلب على أنهما ذاكرة منطق س . حیث تظهر الذاكرة الرئ
بیرة جداً  ة  ة صغیرة الحجم، إال أن اإلجراء یتعامل مع ذاكرة منطق ذلك فعلى الرغم من وجود ذاكرة فیزائ   .و

عدة طرق، واحد هذه الطرق هي ة  ن تحقی الذاكرة االفتراض   .استخدام نظام طلب الصفحات م
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  نظام طلب الصفحات. 15
ات  ه نظام طلب الصفحات، نظام التبدیل بین الصفحات، حیث توضع اإلجراءات في مخزن المعط القرص (ش

تم تحمیل صفحاتها في الذاكرة عند طلب تنفیذ هذا اإلجراء)الصلب  .، و
ة تحمیل ص فحات اإلجراء دفعة واحدة إلى الذاكرة، إنما ُستخدم ُمبدل ولكن في نظام طلب الصفحات، ال تتم عمل

قوم هذا الُمبدل بتحمیل الصفحة إلى الذاكرة، إال عند الحاجة إلیها فعند الحاجة . یدعى الُمبدل الكسول، حیث ال 
اشرة إلى الذاكرة  قوم الُمبدل بتحمیلها م ة (إلى صفحة معینة  ة في حال وجود مسا") تبدیل للداخل"عمل اف حة 

ة  اف ة وذلك في حال عدم توفر مساحة  الصفحة المطلو في الذاكرة، أو استبدال أحد الصفحات في الذاكرة 
ة ( ة " تبدیل للخارج"عمل   ").تبدیل للداخل"ثم عمل
  

  
  

ة للتمییز بین الصفحات الموجودة في الذاكرة والصفحات الموجودة على  ة عتاد نحتاج في هذا النظام إلى تقن
ة االستخدام  ن استخدام بت الداللة على متاح م قًا (القرص، ولذلك الغرض   valid-invalidالذ تم شرحه سا

bit( انت غیر متاحة فهي إما ن استخدامها، أما إذا  م عني أنها في الذاكرة و انت الصفحة متاحة هذا  ، فإذا 
حتو جدول الصفحات في مدخل هذه ال(موجودة على القرص  ، أو )صفحة على عنوانها على القرصحیث 

ن هذا اإلجراء  .ضمن الذاكرة ولكن خارج مجال عناو
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  إدارة مساحة التبدیل. 16
طأ من  ما أن الوصول إلى القرص أ ة، و س توسعة للذاكرة الرئ ة مساحة القرص  َتستخدم الذاكرة االفتراض

بیر على أداء النظامالوصول إلى الذاكرة، لذلك فإن الستخدام مساحة التبدیل تأ   .ثیر 
ة،  ة وحجم الذاكرة االفتراض عًا إلى حجم الذاكرة الفیزائ حتاجها النظام، ت یختلف حجم مساحة التبدیل التي 

ة   .اإلضافة إلى طرقة استخدام الذاكرة االفتراض
ن أن تكون مساحة التبدیل ضمن نظام الملفات نفسه، أو على جزء آخر من القرص   .م

التعامل مع فعندم بیر ضمن نظام الملفات، یهتم نظام الملفات ووظائفه  ارة عن ملف  ا تكون مساحة التبدیل ع
ة . هذه المساحة بینما إذا تم استخدام جزء آخر من القرص من أجل مساحة التبدیل، فإن مدیر مستقل لعمل

ات ضمن مساحة التبدیل تل المعط ة حجز وٕالغاء حجز  آل   .التخزن یهتم 
 

  حجز أطر الذاكرة. 17
م مساحة الذاكرة المحدودة بین مجموعة اإلجراءات التي یجر استخدامها ة تقس وما هو عدد . یف تتم عمل

ل إجراء حصل علیها    .األطر التي یجب أن 
حتاجها نظام التشغیل، ومن ثم استخدام  ل األطر التي  طة للحجز، حیث یتم حجز  س اع طرقة  ن إت م

ة لإلجراءات األخر في النظاماألطر ا ق   .لمت
م األطر غیر المحجوزة بین إجراءات النظام ات من أجل تقس   :هنالك عدة خوارزم

م  ):equal allocation(طرقة الحجز المتساو  .1 سط الطرق حیث تعتمد على تقس  nإطار على  mوهي أ
ل إجراء على  حصل  حیث    .إطار m/nإجراء، 

حیث تعتمد على حجز عدد من أطر الذاكرة  ):proportional allocation(ب طرقة الحجز المتناس .2
ل إجراء   .یتناسب مع حجم 
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  استبدال الصفحات. 18
حث  ة استبدال الصفحات المنحى التالي، في حال عدم وجود أ إطار غیر محجوز ضمن الذاكرة، ال تأخذ عمل

ةعن إطار محجوز وتحرره ومن ثم استخدامه لتحمیل الصف  .حة المطلو
ة محتواه ضمن مساحة التبدیل، وتغییر جدول الصفحات لإلشارة أن هذه  تا ة تحرر اإلطار من خالل  تتم عمل

عد اآلن ضمن الذاكرة   .الصفحة لم تعد موجودة 
ة ة استبدال الصفحات الخطوات التال   :تتضمن عمل

  .إیجاد مسار الصفحة المطلوب على القرص .1
اشرًة، یتم استخدام أحد : إیجاد إطار غیر محجوز .2 في حال وجود إطار غیر محجوز یتم استخدامه م

ة على القرص  ة الصفحة الضح تا ة التبدیل، ثم  ة لعمل ار اإلطار الضح ات التبدیل من أجل اخت خوارزم
  .وتعدیل الصفحة وجدول الصفحات

ة وتحمیلها ضمن اإلطار غیر المحجوز، ثم تعدیل ا .3   .لصفحة وجدول الصفحاتقراءة الصفحة المطلو
عة عمل اإلجراء .4  .متا
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ات التبدیل. 19   خوارزم
ار الصفحة التي  ة معینة من أجل اخت ع استراتیج ل منها یت ة التبدیل، و ات مستخدمة لعمل هنالك عدة خوارزم

  .سیجر تبدیلها
ة القادم أوًال ُستبَدل أوًال  .1  ):FIFO(خوارزم

ات التبدیل،  سط خوارزم التالي عند الحاجة إلى هي أ ل صفحة تارخ جلبها إلى الذاكرة، و حیث ُسند إلى 
ار الصفحة األقدم  اخت ة  ، ومن ثم )من خالل زمن جلبها إلى الذاكرة(تبدیل أحد الصفحات، تقوم الخوارزم

  .استبدالها
س جید، ولكنها سهلة التحقی البرمجي ة ل ل عام إن أداء هذه الخوارزم   .ش

ة خوارزم .2  ):Optimal(ة التبدیل األمثل
رة  قها البرمجي صعب، وهي تعتمد على ف ات التبدیل ولكن تحق ة األفضل بین خوارزم تعتبر هذه الخوارزم
ة تهتم  نة، ولذلك فإن هذه الخوارزم عد أطول فترة مم تبدیل الصفحة التي لن یتم استخدامها الحقًا إال 

ه الصفحة من    .جدید، والصفحة ذات الزمن األطول هي التي ُتستبَدلالزمن التي ستستخدم ف
ة التبدیل لألقل استخدامًا مؤخرًا  .3  ):LRU(خوارزم

رة تبدیل الصفحة التي لم یتم استخدامها منذ أطول فترة، ولذلك فإن هذه  ة على ف تعتمد هذه الخوارزم
ة تهتم بزمن آخر مرة تم استخدام الصفحة فیها، والصفحة ذات ا   .لزمن األطول هي التي ُتستبَدلالخوارزم

ة عدد مرات الطلب  .4  ):Counting(خوارزم
ل صفحة، عدد المرات التي تم استخدامها، وهنالك استراتیجیتان ة مع    :ُیخَزن في هذه الخوارزم

 عد هنالك حاجة إلیها   .تبدیل الصفحة التي اسُتخدمت أكبر عدد من المرات، ألنها رما لم 
 سُتخدمت أقل عدد من المرات، ألنه من المحتمل أكثر استخدام الصفحات األخر تبدیل الصفحة التي ا.  

 
ن. 20   تمر

ة ن الكلمات التال قوم بها النظام من أجل سلسلة عناو : احسب عدد مرات التبدیل التي س
1,2,3,4,2,1,5,6,2,1,2,3,7,6,3,2,1,2,3,6. 

استخدام خو  اتوذلك    :ارزم
  ة   FIFOخوارزم
 ة ا ةالخوارزم   ألمثل
  ة   LRUخوارزم

  .أطر 7أو  6أو  5أو  4أو  3أو  2أو  1ومن أجل ذاكرة تحو 
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ن21.    :التمار
ة  .1 س ن لوحدة ) RAM(إن الذاكرة الرئ م والسجالت داخل المعالج نفسه، هما نوعا الخزن الوحیدین اللذین 

اشرة  :المعالجة النفاذ إلیهما م
A. صح  
B. خطأ 

 
ة المعلومات ب .2 ن أن تكون حر ات م م عتاد ة، وفقًا لتصم ة الخزن إما صرحة، أو ضمن ات هرم ین مستو

ات نظام التشغیل رمج   :الجهاز و
A. صح  
B. خطأ 

 
ما یخص إدارة الذاكرة .3 ة ف ات التال   :نظام التشغیل مسؤول عن الفعال

A. حسب الحاجة مه  م فضاء الذاكرة إلى حصص، وٕاعادة تقس   تقس

B.  ًا ة مستخدمهاتعقب أجزاء الذاكرة المستخدمة حال  ، وهو
C. ار اإلجراء الذ یجب تحمیله في الذاكرة  اخت
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
تل الملفات .4   :هنالك عدة طرق لحجز 

A. حجز مفهرس  
B. اشر  حجز م
C. ط  حجز مترا
D.  3و 1اإلجابتین 
E.  2و 1اإلجابتین 

 
ما ُشار إلى العنوان بین. دًة إلى العنوان الذ یتم تولیده من قبل المعالج، على أنه عنوان فیزائياُشار ع .5

  :الذ تتعامل معه وحدة الذاكرة، على أنه عنوان منطقي
A. صح  
B. خطأ 
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تل من نفس  .6 ة مقسمة إلى  ما أن الذاكرة المنطق تل ثابتة الحجم تدعى أطر،  ة إلى  تقسم الذاكرة الفیزائ
  :الحجم تدعى صفحات

A. صح  
B. خطأ 

 
ة تسمح بتنفیذ إجراء ال  .7 ة هي تقن ةالذاكرة االفتراض س امل ضمن الذاكرة الرئ ل  ش ن تحمیله    :م

A. صح  
B. خطأ 

  
عدة طرق، واحد هذه الطرق هي استخدام نظام طلب الصفحات .8 ة  ن تحقی الذاكرة االفتراض   :م

A. صح  
B. خطأ 

 
ة تحمیل صفحات اإلجراء دفعة واحدة إلى الذاكرة .9   :في نظام طلب الصفحات، تتم عمل

A. صح  
B. خطأ 

 
عًا إلىیختلف حجم مساحة التبدیل التي  .10   :حتاجها النظام، ت

A. ة   طرقة استخدام الذاكرة االفتراض
B. ة  حجم الذاكرة الفیزائ
C. ة  حجم الذاكرة االفتراض
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
م األطر غیر المحجوزة بین إجراءات النظام .11 ات من أجل تقس   :هنالك عدة خوارزم

A. طرقة الحجز المتناسب  
B.  طرقة الحجز المتساو 
C. اشرطرقة الحجز الم 
D.  2و 1اإلجابتین 
E. حة ات صح ع اإلجا  جم
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ة .12 ة استبدال الصفحات الخطوات التال   :تتضمن عمل
A. إیجاد إطار غیر محجوز  
B. عة عمل اإلجراء  متا
C. إیجاد مسار الصفحة المطلوب على القرص 
D.  حة ات صح ع اإلجا  جم

 
عد أطول ف .13 رة تبدیل الصفحة التي لن یتم استخدامها الحقًا إال  نةتعتمد على ف  :ترة مم

A.  ًة التبدیل لألقل استخدامًا مؤخرا   خوارزم
B. ة ة التبدیل األمثل  خوارزم
C. ة عدد مرات الطلب  خوارزم
D.  ًة القادم أوًال ُستبَدل أوال  خوارزم
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ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (A)  
3.   (D)  
4.   (D)  
5.   (B)  
6.   (A)  
7.   (A)  
8.   (A)  
9.   (B)  
10.   (D)  
11.   (D)  
12.   (D)  
13.   (B)  

  

166 ISSN: 2617-989X



-0- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تزامن اإلجراءات
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ة   : الكلمات المفتاح
ة  ادل، مقطع الدخول، مقطع الخروج، خوارزم عاد مت اإلجراء المتعاون، المنتج والمستهلك، مقطع حرج، است
ادل، القّراء والكّتاب، الفالسفة الطاعمین، المراقب مافور، انتظر وأرسل، انتظار مشغول، اإلقفال المت  .المخبز، س

 
  :ملخص

ز هذا الفصل اإلضافة إلى حلول  یر الت الناتجة عن هذا التعاون،  على مفهوم التعاون بین اإلجراءات، والمش
الت  .هذه المش

  
ة م   :أهداف تعل

  :یهدف هذا الفصل إلى
 التعرف على اإلجراءات المتعاونة. 
 لة المنتج والمستهلك  .مش
  لة المقطع الحرج وحلولها ة(مش ة1الخوارزم ة2، الخوارزم ة المخبز3، الخوارزم  ).، خوارزم
 ات مات الخاصة للتزامن على مستو العتاد  .التعل
 لة المقطع الحرج مافور واستخدامها لحل مش  .الس
  الت التزامن لة الفالسفة الطاعمین(مش لة القراء والكتاب، مش لة المنتج والمستهلك، مش  ).مش
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  اإلجراءات المتعاونة1. 
اإلجراءات األخر الموجودة في النظام تأثر    .إن اإلجراء المتعاون هو إجراء یؤثر و

ن أن تتشارك اإلجراءات المتعاونة ة  م اشرًة في فضاء العنونة المنطق ات(م تم هذا التشارك )الرماز والمعط ، و
فة أو مسالك التنفیذ  ن أن ُسمح لإلجراءات المتعاونة )threads(من خالل استخدام اإلجراءات الخف م ما   ،

ات عن طر الملفات   .التشارك في المعط
ن أن یؤد نفاذ مجموعة من اإلجراءات على نحو م ة إلى عدم اتساق م ات المشتر تواز إلى المعط

ن  ات لضمان التنفیذ بترتیب محدد إلجراءات متعاونة تتشارك في فضاء العناو ات، لذلك نحتاج إلى آل المعط
ة   .المنطق

 
لة المنتج والمستهلك 2.    )producer consumer(مش
  قوم بتولید عناصر، ووضعها في ِصوان، حتى یتم أخذها من قبل المستهلك، حیث لدینا إجراء للمنتج 

ح( counterمثل المتحول  الصفر وتتم إضافة ) عدد صح بدأ  عدد العناصر الحالي في الِصوان، و
ل إضافة لعنصر جدید على الِصوان ه مع  ة)واحد إل ة التال  :، وف الخوارزم

 

  
 

  التخزن محدودة قوم المنتج بإنتاج ، ولذلك )BUFFER_SIZE(تكون مساحة الِصوان الخاص 
انتظار فراغ أحد عناصر  حو مساحة فارغة، وٕاال فإنه یتوقف عن العمل  عناصر، طالما أن الِصوان 

 .المخزن على األقل
  حتو على عناصر، وٕاال فإنه یتوقف أخذ العناصر من الِصوان طالما أنه  قوم إجراء المستهلك  بینما 

انتظار قدوم عنصر واحد على ا مة عن العمل  ة انقاص ق ألقل إلى الِصوان، حیث یتم في الخوارزم
ة counterالمتحول  ة التال ة أخذ عنصر من الِصوان، وف الخوارزم ل عمل  :مقدار واحد مع 
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ح إذا  سلوك صح قومان  ًال على حدة، إال أنهما قد ال  حان  على الرغم من أن إجرائي المنتج والمستهلك صح

المثال التالي. نفذا على التواز   :سنوضح ذلك 
مة المتحول  ارتین 5تساو  countلنفرض أن ق و " ++counter"، وأن إجرائي المنتج والمستهلك تنفذان الع

"counter-- " أخذ المتغیر ن أن  م عًا لذلك  ، ت م  counterعلى التواز مة الوحیدة 6، 5، 4إحد الق ، والق
حة هي  متین على حده ، التي تنتجcounter = 5الصح ٌل من التعل   .عندما ُتنفذ 

 
لة المقطع الحرج 3.    )critical section(مش

حو  ن لدینا نظام  }إجراء  ل ن { م سمى المقطع الحرج، و ، لكل إجراء مقطع رماز 
ة  غیر متحوالت مشتر  ...). جدول، ملف،(لإلجراء أن 

ه، ال ُسمح أل إجراء آخر أن ُینِفذ ضمن المقطع الحرج  عندما یجر تنفیذ إجراء ضمن المقطع الحرج الخاص 
استخدام  التالي یجر تنفیذ المقاطع الحرجة بوساطة اإلجراءات  ادل"الذ یخصه، و عاد المت ذلك "االست ، و

ة تعاون ب ول خاص، ُستخدم لوضع آل م بروتو لة المقطع الحرج خالل تصم ین اإلجراءات عندما یجر حّل مش
طلب السماح له بدخول مقطعه الحرج من خالل  ل إجراء أن  تعمل في مقاطعها الحرجة، حیث یتوجب على 

 ).مقطع الخروج(، بینما یجر الخروج من المقطع الحرج من خالل )مقطع الدخول(
  

  
ة ات التال لة المقطع الحرج عبر توفیر المتطل  :یجر حّل مش

 عاد المت ان إجراء : ادلاالست ن أل إجراء آخر  Piإذا  م ه، فال  ینفذ ضمن المقطع الحرج الخاص 
ه ون ضمن المقطع الحرج الخاص    .أن 

170 ISSN: 2617-989X



 

 ه، وصدف وجود مجموعة  :التقدم ن هنالك أ إجراء ینفذ ضمن المقطع الحرج الخاص  إذا لم 
ن لإلجراءات  م التي توجد خارج مقاطعها الحرجة إجراءات أخر ترد دخول مقاطعها الحرجة، عندئذ 

  .فقط، أن تشارك في تقرر من هو اإلجراء التالي للدخول إلى المقطع الحرج
 سمح  :االنتظار المحدود عند طلب إجراء ما الدخول إلى مقطعه الحرج، فهنالك حد لعدد المرات التي 

ة هذا الطلب ه إلجراءات أخر بدخول مقاطعها الحرجة قبل تلب  .ف
   
لة المقطع الحرج في حالة إجراءینحل4.  ة ( ول لمش   )1الخوارزم

 ). أو نرمز إلیهم( و  لنفرض وجود إجراءین 
ة  ح مشترك 1في الخوارزم ان في متحول صح الصفر  turn، لنترك اإلجراءین یتشار ، فإذا )أو الواحد(یبدأ 

ه ، عندها ُسمح لإلجراءturn == iان    .التنفیذ في المقطع الحرج الخاص 

  
حق شر التقدم، ألنه یتطلب  ه، لكنه ال  ضمن هذا الحل وجود إجراء واحد فقط داخل المقطع الحرج الخاص 

ًا ثابتًا لإلجراءات لتنفیذ المقطع الحرج ًال یدو ان . تبد مستعد لدخول المقطع الحرج و  turn == 0مثًال إذا 
ه، فإن  ن الخاص  ع ذلك، حتى ولو لم  ستط  .في المقطع الحرجال 
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لة المقطع الحرج في حالة إجراءین5.  ة ( حلول لمش   )2الخوارزم
ة  لة الخوارزم ل إجراء، فهي  1تكمن مش ة عن حالة  اف معلومات  ر فقط اإلجراء الذ أنها ال تحتفظ  تتذ

ن أن نستخدم بدًال من المتغیر  م لة،  ه، ولحل هذه المش  turnُسمح له بدخول المقطع الحرج الخاص 
ة flagالمصفوفة   .Boolean flag[2]: التال

  
مة  ان  falseتأخذ عناصر المصفوفة الق ة، فإذا  ستعد لدخول مفإن اإلجراء  trueساو  flag[i]في البدا

ه   .المقطع الحرج الخاص 
قوم اإلجراء  ة  مة في هذه الخوارزم إشارًة إلى أنه مستعد لدخول المقطع الحرج  flag[i]إلى  trueبإسناد الق

عد ذلك، یتحق  ه،  ا  أن الخاص  ه، ألنه لو  س مستعدًا لدخول المقطع الحرج الخاص  ن مستعد ل
غي على  عد في مقطعه الحرجأن ینتظر إشارة من فین   .تدل على أنه لم 

  
ادل، في حین ال تحق شر التقُدم عاد المت ة شر االست فعلى سبیل المثال، لن یتحق : تحق هذه الخوارزم

ة إسناد التقدم إذا نفذ  ة إسناد ، ونفذ true إلى   flag[0]عمل  .true إلى   flag[1]ینفذ عمل
flag[0] = true 
flag[1] = true 
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لة المقطع الحرج في حالة إجراءین6.  ة ( حلول لمش   )3الخوارزم
لة  ح لمش قتین، للحصول على حل صح ة في الخوارزمیتین السا ار األساس ة من األف تستفید هذه الخوارزم

ات الثالثةالمقطع الحرج ه المتطل   .، تتحق ف
  

اني : ُنعرِّف ح flag الجدول البول ٍل من  turnوالمتحول الصح مة  تساو  flag[1]و  flag[0]حیث تكون ق
false  مة   .1أو  turn 0وتكون ق

  
مة  Piي یدخل اإلجراء  مة  flag[i]إلى  trueإلى المقطع الحرج، ُسِند اإلجراء الق لیتأكد بذلك ، turnإلى  jوالق

ان الشر محققًا لذلك   .أنه دور اإلجراء اآلخر للدخول في حال 
 

متین  turnإذا حاول اإلجراءان الدخول في نفس الوقت، فإن  أخذ الق بنفس الوقت، وٕاحد عملیتي  jو  iس
أخذها  مة األخیرة التي  قى، والق أ منهما  هي التي تقرر) عملیتي إسناد متتالیتین( turnاإلسناد سوف ت

الدخول أوًال إلى مقطعه الحرج سمح له    .س

  
ادل، والتقدم، واالنتظار  عاد المت ، االست لة المقطع الحرج أ ة تحق الشرو الثالثة لمش تضمن هذه الخوارزم

  .المحدود
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ة المخبز( حلول في حالة عدة إجراءات7.    )خوارزم
ما یلي ة المخبز  ن تلخص مبدأ خوارزم  : م

 م عن ل زون على رقم، والزون الحاصل على أصغر رقم هو من ُیخدَّ حصل  د الدخول إلى المخزن، 
  .في المرة القادمة

  مختلفین على نفس الرقم، فإن اإلجراء ذو االسم األصغر هو الذ ) زونین(في حال حصول إجراءین
م أوًال  ان على و إذا حصل اإلجراءان (ُیخدَّ م أوالً فإن  i<jنفس الرقم و   ).هو الذ ُیخدَّ

 ة ات التال ة بنى المعط   :تستخدم هذه الخوارزم
  مصفوفة منn  متحول منطقيchoosing  
  مصفوفة منn  ح  .numberعدد صح

 هو عدد اإلجراءات nحیث 
  متین ة إسناد الق قتین ع 0و  falseیجر في البدا   .لى الترتیبإلى المصفوفتین السا

int number[n] 
 ة  :وُنعرِّف فیها العالقات التال

(a,b) < (c,d)  if  [(a = = c and b < d) or (a < c)] 
max( ,…, )==k  where (k >= )   for  i = 0,…,n-1 

 

  
ة شرو المقطع الحرج  .تحق هذه الخوارزم
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مات التزام8.  اتتعل   ن على مستو العتاد
 لة المقطع الحرج طة متاحة في العدید من النظم، من أجل حل مش س ة  مات عتاد   . هناك تعل
  لة المقطع الحرج من خالل منع حدوث مقاطعة أثناء تعدیل ن أن ُتحّل مش م ة المعالج،  ففي بیئة أحاد

ة مات الحال عني أن تنفیذ سلسلة من التعل دون مقاطعة، متحول مشترك، مما  الترتیب، و ، یجر 
الت غیر متوقعة على المتحول المشترك ة تعد دون إجراء أ   .و

  ة خاصة، تسمح إما بتعدیل مات عتاد أما في بیئة متعددة المعالجات، فتتوفر في العدید من اآلالت، تعل
لمتین، وذلك دون تجزئة لمة، أو التبدیل بین محتو    .محتو 

  مة متي )أسنداختبر و ( TestAndSetُنعرَّف تعل مة ال تقبل التجزئة، فإذا تم تنفیذ تعل ، وهي تعل
TestAndSet  فإن تنفیذهما یجر على التسلسل وف )ل منها على معالج مختلف(في نفس الوقت ،

  .ترتیب معین
  مة   :TestAndSetتعرف تعل

 
  استخدام ادل  عاد المت اني ، یجر TestAndSetمن أجل تحقی االست ، lockالتصرح عن متغیر بول

ة  مة االبتدائ مة وفقًا لحجز المقطع الحرج أو الfalseأخذ الق  .، وتتغیر الق
  استخدام ادل  عاد المت ة تحقی االست  :TestAndSetخوارزم

 
  مة التبدیل جر )swap(ذلك، ُنعرِّف تعل لمتین من دون تجزئة، و ، التي تعمل على تبدیل محتو 

استخدام تنف ادل  عاد المت اني عام swapیذ االست مة lock، عبر التصرح عن متحول بول أخذ الق  ،
false اني محلي اإلضافة إلى متحول بول  ،key لكل إجراء. 

  مة التبدیل  :swapتعرف تعل

175 ISSN: 2617-989X



 

 
  استخدام ادل  عاد المت ة تحقی االست  :swapخوارزم
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 ات المقطع ع متطل ة تحق جم مة  خوارزم استخدام تعل  :TestAndSetالحرج 

 
ة  قتین ال تحققان شر االنتظار المحدود، ومن أجل تحقی ذلك یجر تعرف خوارزم ولكن الخوارزمیتین السا

مة  استخدام تعل ات المقطع الحرج،  ع متطل ة مؤلفة من جدول  TestAndSetتحقی جم ات مشتر ة معط ن و
اني  اني )عدد اإلجراءات nحیث  nطول ( waitingبول ر، . lock، ومتحول بول ات اآلنفة الذ تأخذ بنى المعط

ة  مة االبتدائ   .falseالق
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مافور9.    س
  ننا اللجوء إلى أداة لتحقی م لة المقطع الحرج، ولذلك  م حلول مش س سهًال في المسائل المعقدة، تعم ل

مافور  . التزامن ندعوها س
 أ مافور  ح ُنعرِّف الس ارة عن متحول صح اسیتین غیر Sنه ع ه من خالل عملیتین ق ، یجر النفاذ إل

 ).أرسل( signalو) انتظر( waitقابلتین للتجزئة 
  مة  .waitتعرف التعل

 
  مة  .signalتعرف التعل

 
  الت التي ُتجرها العملیتان ح الخاص  signalو waitیجب أن تكون التعد مة المتغیر الصح على ق

ن أ ال مافور، فیجب أال یتم مة الس عّدل ق ان أحد اإلجراءات  مافور، غیر قابلة للتجزئة، أ إذا  س
مافور نفسها في نفس الوقت مة الس  .إجراء آخر من تعدیل ق

  لة المقطع الحرج في حالة مافور من أجل حل مش ن استخدام الس إجراء، من خالل تشارك هذه  nم
م أخذ المتحول اإلجراءات في نفس الس حیث  ة  mutexافور و مة االبتدائ  .1الق

  
 

مافور10.    التحقی البرمجي للس
  مافور، في أنها تستخدم انتظارًا استخدام الس ورة  ادل المذ عاد المت ة لحلول االست س تكمن السیئة الرئ

ل إجراء آخر  ه، یجب على  حاول دخول مشغوًال، فأثناء وجود إجراء في المقطع الحرج الخاص 
ستهلك دورات وحدة  ه، أن یدور في حلقة ضمن مقطع الدخول، وهذا الدوران  المقطع الحرج الخاص 

عمل مفید إلجراء آخر ن استخدامها  م  .المعالجة، التي 
  ننا تعدیل تعرف عملیتي م قة  لة السا ة . signalو waitلحل المش  waitفعندما ُینِفذ إجراء عمل

مة الس دًال من االنتظار المشغول، وتكون ق ة، فإن على هذا اإلجراء أن ینتظر، و مافور غیر موج
مافور وتتبدل حالته إلى حالة االنتظار الس نتظر في رتل انتظار خاص   .یتوقف اإلجراء و

  ة ع اإلجراء المتوقف عمله عندما ینفذ إجراء آخر عمل ة signalیتا  wakeup، وذلك من خالل عمل
قا(   ).إ
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مافور من خالل تسجیلة تحو عنصرننُ  مافور، والثاني  valueاألول : عرِّف الس مة الس حتو على ق
L ات الجدیدة التي نسعى . مثل رتًال من اإلجراءات المنتِظرة یتناسب هذا التعرف الجدید مع المتطل

قها   .لتحق
ان التعرف signalو waitما نعید تعرف العملیتین  الحس مافور لتأخذان  حیث تؤد . الجدید للس

ة  ة  blockعمل عة تنفیذ اإلجراء  wakeup(p)إلى توقف اإلجراء الذ ینفذها، وتقوم العمل متا
  .pالمتوقف 

 مافور ة الس  .تعرف بن

 

 
  ة مافور وتتبدل حالته ( waitالتعرف الجدید لعمل الس نتظر في رتل انتظار خاص  یتوقف اإلجراء و

 ).نتظارإلى حالة اال

 
  ة  .signalالتعرف الجدید لعمل
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ادل11.    اإلقفال المت
  ه إجرائین أو أكثر في حالة مافور إلى وضٍع نجد ف ن أن یؤد استخدام رتل االنتظار في تحقی الس م

ن لهذا الحدث أن یتم إال بتشغیل واحد من اإلجراءات  م حیث ال  انتظار النهائي لحدث معین، و
ة ا(المنتظرة  ه هنا هو عمل مافور الموجودین في حالة انتظار signalلحدث المشار إل  ). ألحد الس

 ادل   .عندما تقع مثل هذه الحالة، نقول إن هذه اإلجراءات قد وصلت إلى حالة اإلقفال المت
  ح هذه الحالة، نأخذ نظام مؤلف من إجرائین مافور، یردان الدخول إلى الو لتوض وٕالى  Sس

مافور،    .Qالس
  ینفذ لنفرض أنwait(S)  ینفذ  وأنwait(Q) وعندما ینفذ ، wait(Q) یجب أن ینتظر أن ،

ة  ینفذ  المثل عندما ینفذ signal(Q)العمل ة  ، و   ، یجب أن ینتظر أن ینفذwait(S)العمل
ة  ن تنفیذ هاتین العملیتین، یتواجد signal(S)العمل م ادل و  ، وألنه ال   .في حالة إقفال مت

 مثال:  
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الت التزامن12.  لة المنتج والمستهلك  - مش   )producer consumer(مش
  مافور . ل واحد إلى عنصر واحدِصوان، یتسع  نفترض وجود مجموعة تحو ما نستخدم الس

mutex  ادل أثناء النفاذ إلى مجموعة لِصوانات، حیث تأخذ عاد المت فة االست مة  mutexلتوفیر وظ الق
ة   .1االبتدائ

  مافور ضًا الس مافور  emptyنستخدم أ ، من أجل عدد األصِونة الفارغة والممتلئة على fullوالس
ما ُتسن متین الترتیب،  ضاً  و  د الق   .لهما على الترتیب أ

  
 ة إجراء المنتج  .بن

 
 ة إجراء المستهلك  .بن
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لة القراء والكتاب 13.    )readers writers(مش
  ة، ومن هنا نمیز تا ات قراءة أو  ات، وتجر علیها عمل تتشارك اإلجراءات المتوازة في أغراض المعط

س نوعین م النفاذ إلى غرض مشترك في نفس الوقت، فل ن اإلجراءات القّراء والكّتاب، إذا قام قارئان 
اتب وٕاجراءات أخر  لة، في حین إذا قام  ّتاب(هنالك من مش ي ) قّراء أو  النفاذ إلى الغرض التشار

ة للكّتاب، وصول ح النس ي  لة، لذلك سنجعل الوصول إلى الغرض التشار أ (صر فقد تحدث مش
 ).منع أ إجراء آخر من الوصول إلى هذا الغرض

 ة ات التال مافور، : تتشارك إجراءات القّراء ببنى المعط ح  wrt و mutexالس اإلضافة إلى متحول صح
readcount. 

  مافور مافور  mutexتبدأ الس مة  wrtوالـس ما یبدأ المتغیر 1الق  ،readcount  مة   .0الق
 ما ادل عندما یجر تحدیث المتغیر  mutexفور ُستخدم الس عاد المت ، readcountلضمان االست

مافور  ارة عن متحول مشترك بین إجراءات الكّتاب والقّراء( wrtوُستخدم الس عاد )وهو ع ، لالست
ستخدمه القارئ األول واألخیر الذ یدخل المقطع الحرج أو یخرج منه ما  ادل بین الكّتاب،    .المت

  
 ة إجراء الكاتببن.  

 
  ان عدد القراء الذین اتب في المقطع الحرج، و ات القّراء والكّتاب، أنه إذا ُوِجد  نالحظ من خوارزم

ساو  قارئًا سوف یدخل في رتل  ، وwrt، فإن قارئًا واحدًا سوف یدخل في رتل ینتظرون 
mutex . 

  ة إجراء القارئ  .بن
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 ة ما نالح اتب العمل ع القراء الذین  signal(wrt)ظ أنه عندما ینفذ  عة تنفیذ إما جم ن متا م فإنه 

اتب واحد ینتظر  .ینتظرون وٕاما 
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ن والطاعمین 14.  ر لة الفالسفة المف   )dining philosophers(مش
یر وتناول الطعام، حیث یتشارك الفالسفة  اتهم في التف قضون ح ط لنأخذ خمسة فالسفة  ح في طاولة دائرة 

راسي  وجد على الطاولة خمس أعواد)رسي لكل فیلسوف(بها خمسة  . ، وفي وسط الطاولة صحن أرز، و
ه  حاول التقا أقرب عودین إل الجوع  شعر  ر الفیلسوف ال یتفاعل مع زمالئه، وعندما  ف العودین (عندما 

سار  میني وال ع الفیلسوف سو التقا )ال ستط ع أن یلتقط العود ، ال  ستط ما ال  عود واحد في وقت واحد، 
 .الموجود في ید جاره

ه عندما ینتهي أكل، على أن یتخلى عن عود ع أن  ستط ه  حصل الفیلسوف على عود   .عندما 
  

مافور حیث  س ل عود  لة على تمثیل  عتمد حل المش ة في التزامن، و ُتعتبر هذه المسألة أحد المشاكل التقلید
ة ح ة  waitاول الفیلسوف التقا عود بتنفیذ عمل حرر عودًا بتنفیذ عمل مافور، و یجر . signalعلى ذلك الس

ة في مصفوفة  ات المشتر مة  chopstickتمثیل المعط ع عناصر المصفوفة الق مافورات وتأخذ جم من خمسة س
ة    .1االبتدائ

  
أكل جاران في نفس الوقت، لكنه سبب مجاعة  ضمن هذا الحل أال  ادل الذ  لة اإلقفال المت حل مش في (ال 

ه ل منهم أحد األعواد على جانب عًا في نفس الوقت والتقط   ).حال جاع الفالسفة جم
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  ة إجراء الفیلسوف  .بن

 
ادل لة اإلقفال المت ار لحل مش  :هنالك عدة أف

  الطاولة في نفس الوقتالجلوس إلى ُسمح ألرعة فالسفة على األكثر  
 الت انا متوفران معاً ُسمح لفیلسوف  ه إذا    قا عود
  میني، في حین سار ومن ثم ال ه الفیلسوف ذو الرقم الفرد عوده ال حل ال متناظر یلتقط ف ُسمح 

سار یلتقط الفیلسوف ذو الرقم الز  میني ومن ثم ال   وجي عوده ال
  

  المراقب15.
ة أخر  الت المقطع الحرجُعتبر المراقب بن  . لتحقی التزامن بین اإلجراءات، وحل مش

  
ات )متحوالت المراقب(یتألف المراقب من مجموعة من المتحوالت  ات التي تنفذ العمل ، ومجموعة من اإلجرائ

ن لهذه  م ما ال  ات،  ن الوصول إلى المتحوالت إال من خالل هذه اإلجرائ م على هذه المتحوالت، حیث ال 
ات إال النفاذ لهذه المتحوالتاإلج   .رائ

  
ة أال یوجد سو إجراء واحد فعال داخل المراقب في لحظة معینة   .تضمن هذه البن
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  )sleeping barber(مسألة الحالق النائم : نشاط16. 
  حو على رسي للحالق لدینا صالون للحالقة  اإلضافة إلى   .رسي لالنتظار، 
 ن للحالق أن ع  م انت جم ینام في حال عدم وجود زائن، ولكن إذا دخل زون إلى صالون الحالقة، و

غادر الصالون   .الكراسي مشغولة، فإن الزون 
  ان راسي فارغة، جلس الزون في أحد الكراسي، وفي حال  ان هنالك  ان الحالق مشغوًال و إذا 

 .الحالق نائمًا، فإن الزون ُیوقظ الحالق
 ینظم عمل الحالق والزائن اكتب برنامج.  
  :الحل

#define CHAIRS 5  /* # chairs for waiting customers * / 
typedef int semaphore; / *use your imagination * / 
semaphore customers = 0; / *# of customers waiting for service*/ 
semaphore barbers = 0; / * # of barbers waiting for customers * / 
semaphore mutex = 1; / * for mutual exclusion * / 
int waiting = 0; / * customers are waiting (not being cut) * / 
 
void barber(void) 
{ 
while (TRUE) { 
down(customers); / * go to sleep if # of customers is 0 * / 
down(mutex); / * acquire access to ’waiting’ * / 
waiting = waiting - 1; / * decrement count of waiting customers * / 
up(barbers); / * one barber is now ready to cut hair * / 
up(mutex); / * release ’waiting’ * / 
cut 
  
hair(); / * cut hair (outside critical region) * / 
} 
} 
 
 
void customer(void) 
{ 
down(mutex); / * enter critical region * / 
if (waiting < CHAIRS) { / * if there are no free chairs, leave * / 
waiting = waiting + 1; / * increment count of waiting customers * / 
up(customers); / * wake up barber if necessary * / 
up(mutex); / * release access to ’waiting’ * / 
down(barbers); / * go to sleep if # of free barbers is 0 * / 
get 
  
haircut(); / * be seated and be serviced * / 
} else { 
up(mutex); / * shop is full; do not wait * / 
} 

} 
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نات السجائر : نشاط17.   )cigarette smokers(مسألة مدخِّ
 ن بلف سیجارة ثم تدخینها لدینا ل إجراء مدخِّ قوم  یل، حیث  نة وٕاجراء و  .ثالثة إجراءات مدخِّ
 ونات ن إلى ثالث م غ، وورق، وأعواد ثقاب: (حتاج اإلجراء المدخِّ  ).ت
  متلك متلك الثالث أعواد الثقاب، بینما  غ، و  متلك آخر الت نة الورق، و  متلك أحد اإلجراءات المدخِّ

ونات الثالثةاإلجراء ا یل مخزون من الم   .لو
  ون الناقص متلك الم قوم اإلجراء المدخن الذ  ونین من ثالثة على الطاولة، حیث  یل م ضع الو

ذا تستمر الحلقة ونین من جدید على الطاولة وه یل بوضع م قوم الو  .بلف سیجارة وتدخینها، ومن ثم 
 نة وا یلاكتب برنامج لمزامنة اإلجراءات المدخِّ   .إلجراء الو
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ن18.    :التمار
ة  .1 اشرًة في فضاء العنونة المنطق ن أن تتشارك اإلجراءات المتعاونة م ات(م  ):الرماز والمعط

A. صح  
B. خطأ 

 
ح إذا  .2 سلوك صح قومان  ًال على حدة، إال أنهما  حان  على الرغم من أن إجرائي المنتج والمستهلك صح

  :نفذا على التواز 
A. صح  
B. خطأ 

 
ةیجر حّل م .3 ات التال لة المقطع الحرج عبر توفیر المتطل   :ش

A. التقدم  
B. ادل عاد المت  االست
C. االنتظار المحدود 
D. حة ات صح ع اإلجا  جم

 
مة  .4 مة تقبل التجزئة)اختبر وأسند( TestAndSetتعل   :، وهي تعل

A. صح  
B. خطأ 

 
ح  .5 ارة عن متحول صح أنه ع مافور  ه من خالل عملیتین Sُنعرِّف الس اسیتین غیر ، یجر النفاذ إل ق

  ):أرسل( signalو) انتظر( waitقابلتین للتجزئة 
A. صح  
B. خطأ 

 
ات )متحوالت المراقب(یتألف المراقب من مجموعة من المتحوالت  .6 ات التي تنفذ العمل ، ومجموعة من اإلجرائ

  :على هذه المتحوالت
A. صح  
B. خطأ 

188 ISSN: 2617-989X



 

 
ن حةاإل  رقم التمر ة الصح   جا

1.   (A) 
2.   (B)  
3.   (D)  
4.   (B)  
5.   (A)  
6.   (A)  
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