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:پیشگفتار  

 عامل   سیستم کند؟   می شما به بزرگی خدمت چه عامل   سیستم دانید   می آیا چیست؟ عامل   سیستم با کامپیوتر ی رابطه دانید   می یاآ

 تر   صمیمی رابطه یک به کامپیوتر با را شما رابطه و کرده دور افزاری   سخت های   پیچیدگی از را شما که است ای   برنامه یا افزار   نرم

 حافظه، ریزپردازنده، مانند مختلفی قطعات از که افزاری   سخت است دستگاهی کامپیوتر. است عامل   سیستم هنر این و کند   می تبدیل

 انجام کاری شما برای خود، خودی به تا ندارند شعور و حس قطعات این از هیچیک ولی است شده تشکیل... برد،   کی سخت، دیسک

 میان از و بگیرید نظر در را آنها خطاهای بدهید، فرمان روح،   بی قطعات مجموعه این به بایستی که هستید شما این بلکه دهند،

. کنید حفظ یکدیگر با را قطعات این ارتباط یا و بیابید را خود جواب آنها کرد عمل

 و بالدرنگ های عامل سیستم و بالدرنگ های سیستم کلیات از ناقص چند هر ای خالصه تا است آن بر سعی مقاله این در

 اختیار در ها سیستم نوع این زمانبندی انواع و انتخاب معیارهای ،armمیکروکنترلر روی سیستمهابر این انواع مورد در توضیحاتی

 . گیرد قرار خوانندگان
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 فصل اول
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 سیستم عامل و پارامترهای آن

از سه بخش سخت افزار ، نرم افزار و داده ها می باشد که بخش نرم افزار به دو  یک سیستم کامپیوتری متشکل

سیستم عامل به عنوان اساسی ترین نرم . دسته نرم افزارهای سیستمی و نرم افزار های کاربردی تقسیم میشود

ه انجام وظایف می افزار سیستمی است که کامپیوتر را راه اندازی کرده و تا هنگامی که کامپیوتر روشن است آماد

.باشد   

.وظایف سیستم عامل در دو دسته اصلی و مستقل توسعه ماشین و مدیریت منابع قرار می گیرند 

(ماشین مجازی)عامل در نقش ماشین توسعه یافته مسیست

در این نقش سیستم عامل امکانات الزم را برای راحتی کاربران ارایه میدهد که دراین راستا اهداف زیر محقق 

:میگردد  

طرف  از و کاربر مد هایبرنامه  و کاربر بینواسط عنوان  بهطرف ازیک  که است ایعامل،برنامه سیستم (  1

.کند  میوظیفه  انجامسیستم منابع  و کاربر بینواسط عنوان  به دیگر

.سیستم کامپیوتری را برای استفاده آسان آماده می سازند ( 2

 وقفه ادارههمچنین  و ،جانبی اجزای  هایکننده کنترل خصوص  به ،گرداننده  هایبرنامه اجرای امکان ( 3

.کند میفراهم  رامربوطه  های

:در نقش مدیر منابع  سیستم عامل ها

در این نقش ، سیستم عامل موجب استفاده . مهم ترین هدف از مطرح شدن سیستم عامل ، مدیریت منابع است

.ومرج در بکار گیری اشتراکی انها می شود بهینه از منابع و جلوگیری از هرج 

:منابعی که سیست عامل ها باید آنها را مدیریت کنند ، در دو دسته اصلی زیر قرار می گیرند 

مانند فایل ها : منابع منطقی (    1

اصلی و غیره ههای سخت افزاری پردازنده ، حافظهمانند دستگا: منابع فیزیکی (  2
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:گیری اشتراک منابع به دو روش انجام می شود  در مدیریت منابع بکار

.مالتی پلکس در زمان ، و مالتی پلکس در فضا 

هنگامی که یک منبع مالتی پلکس زمانی میشود برنامه های مختلف به ترتیب منابع را گرفته و پس از استفاده 

را در نظر بگیرید که باید توسط آن را رها کرده و به برنامه های بعدی میدهند به عنوان مثال ، چند برنامه 

پردازنده اجرا شوند برای این کار سیستم عامل ابتدا پردازنده را به یک برنامه اختصاص می دهد ، هنگامی که 

وند تا برنامه به اندازه کافی از پردازنده استفاده کرد ، برنامه دیگری شروع به استفاده از آن می کند و این ر

.ا می کند خرین برنامه ادامه پیدآ

مالتی پلکس فضایی ، نوع دیگر به کار گیری اشتراکی است که در آن بطور همزمان چندین برنامه در حال اجرا ، 

حافظه اصلی را در نظر بگیریدکه بین چندین به عنوان مثال ، . ختیار می گیرندهر کدام بخشی از منبع را در ا

مزمان در آن قرار گیرند تا اگر نوبت دریافت پردازنده یک همه آنها ه را تقسیم می شود تابرنامه در حال اج

به عبارت دیگر ،اگر در حافظه اصلی فضای کافی برای . برنامه فرا رسید ، به سرعت به آن برنامه سوییچ شود 

نگهداری همزمان چندین برنامه وجود داشته باشد ، مالتی پلکس فضایی ، کار آیی حافظه را نسبت به روشی که 

.ک برنامه را در حافظه قرار می دهد به طور موثری افزایش خواهد دادفقط ی

مراحلی را که سیستم عامل در هنگام در خواست یک منبع توسط یک یا چندین  برای درک بیشتر مفهوم ،

:برنامه در حال اجرا ، باید طی کند آورده شده است 

بررسی وضعیت منبع (  1  

آماده ( تخصیص داداه شده 2( : 1نبع دو وضعیت می تواند داشته باشداصوال در سیستم کامپیوتری ، یک م

وضعیت منابع سیستم وجود دارد و روال کار به این صورت است است که در حافظه اصلی نقشه ای از . تخصیص

در این نقشه نام تمامی منابع ، نمونه های . ن مراجعه کند زم است که سیستم عامل ابتدا به آبرای تخصیص ، ال

آن و وضعیتشان مشخص شده است و سیستم عامل طبق آن می تواند تصمیم بگیرد که منبع قابلیت تخصیص 

 دارد یا خیر 

. 
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زمان بندی ( 2  

باشند باید  وقتی دریک سیستم عامل ، چند برنامه در حال اجرا بطور همزمان درخواست یک منبع را داشته

به عبارت دیگر ،زمانبندی یعنی کدام یک از منابع سیستم ، در ( .  مالتی پلکس زمانی )زمانبندی انجام بگیرد 

نکته قابل توجه این است که پردازنده تنها منبعی است که زمانبندی . چه زمانی و به کدام برنامه تخصیص یابد

.حصاری انجام می شود آن بطور مستقل و بر دو گونه انحصاری و غیر ان

تخصیص منبع (  3  

زمانی که منبعی در اختیار یک برنامه در حال اجرا قرار میگیرد ، وضعیت آن از آزاد به تخصیص داده شده تغییر 

.به سایر برنامه ها جلو گیری شود  نمی یابد تا از در اختیار گذاشتن آ

آزاد سازی منبع ( 4  

شد ، وضعیتش به آماده تخصیص تبدیل می شود تا سایر برنامه ها را بتواند در پس از آنکه کار با یک منبع تمام 

.استفاده کند  نصورت نیاز از آ

دید کلی نسبت به سیستم عامل  1- 1  

همان طور که در شکل زیر مالحظه میشود می توان یک سیستم کامپیوتری را به صورت الیه ای و سلسله 

: مراتبی دید  
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1-1شکل   

 

پایین ترین الیه ، دستگاههای فیزیکی قرار دراند که شامل تراشه های مدار مجتمع ، سیم ها ، منابع تغذیه و در 

در باالی آن ، ریز معماری قرار دارد ، این سطح شامل ثبات های درون پردازنده و یک مسیر . موارد دیگر است 

.داده است   

در بعضی از کامپیوترها،مسیر . سبات در آن انجام می گیردمسیر داده،هسته اصلی پردازنده است که تمامی محا

ریزبرنامه معموال در حافظه فقط خواندنی قرار دارد ودر .داده توسط نرم افزاری به نام ریزبرنامه،کنترل می شود

واقع یک مفسر است که دستورالعملهای زبان ماشین مانندرا واکشی کرده و هریک از آنها را در یک سری از قدم 

می گویند که در مقابل آنها CISC پیوترها با دستور زیادمبه این کامپیوترها،کا.ای کوتاه تر انجام می دهده

سطح ریزبرنامه وجود نداردو سخت افزار  RISCدرکامپیوترهای .قرار دارندRISC کامپیوترهای کم دستور

 .مستقیما دستورالعمل های ربان ماشین رااجرا می نماید

در سطح بعد سیستم عامل ها قرار دارد وهمانطور که اشاره شد،وظیفه آن مخفی نمودن همه این پیچیدگی ها 

در باالی سیستم عامل،سایر نرم افزارهای . وارایه یک مجموعه دستورالعمل راحتتر به برنامه نویس است
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رها وسایر برنامه های مستقل رها،ادیتکامپایلرها،مفس،ابزارها،(پوسته)سیستمی قرار دارند که شاما مفسرهای زمان

این برنامه ها خارج از سیستم عامل هستند،گرچه گاهی توسط سیستم عامل ها عرضه می .از کاربرد هستند

اجرا می (مد راهبری)شوند،اما باید درنظر داشت که سیستم عامل آن بخش از نرم افزار است که در مد هسته

 .ها درمد کاربر اجرا می شوندشود ودر مقابل ،کامپایلرها و ادیتور

در واقع هسته ی سیستم عامل ها روی سخت افزار می نشیند تا الیه ها وسطوح بعدی را از سخت افزار جدا نگه 

و پایه ای مانند مدیریت حافظه ،ورودی و خروجی در هسته ی سیستم عامل تمامی قسمت های بنیادی .دارد

برای این منظور .در مقابل مداخله ی کاربران محافظت می شود این بخش به کمک سخت افزار.تعریف می شوند

الزم است سیستم عامل قبل از تخصیص پردازنده به برنامه کاربر،پردازنده را به مد کاربر سوییچ کرده تا چنانچه 

از برنامه در طی اجرا پا را از گلیم خود فراتر گذاشت و کارهای غیر مجازی مانند اجرای دستورالعمل های ممت

از جمله برنامه )،دسترسی بدون اجازه به محدوده حافظه سایر برنامه های دیگر (مانند از کار انداختن وقفه ها)

وغیره را انجام داد،پردازنده آنها را  ،دسترسی مستقیم به ثبات های ویژه دستگاه ورودی و خروجی(سیستم عامل

جرای اداره کننده وقفه مربوط به استثنای اهسته به  کشف و از ادامه آن برنامه خودداری کند وبا ورود به مد

 .پیش آمده بپردازد تا سیستم عامل تکلیف برنامه مذکور را روشن کرده و مثال آن را از بین ببرد

نکته ای که الزم است در اینجا به آن اشاره شود این است که سیستم عامل از درون برنامه هایی که انجام می 

فه پردازنده نیز ،تنها اجرای وظی)را نیاز دارد y،منبع xشوند ،هیچ اطالعی ندارد و فقط می داند که مثال برنامه 

مله موجودیت هایی که می توانند از درون برنامه ها ازج(. رالعمل هاست وهیچ اطالعی از درون آنها ندارددستو

 .اطالعی داشته باشند ،کامپایلر واسمبلر هستند

نهایتا در باالی برنامه های سیستمی ،برنامه های کاربردی قرار دارند که شامل سیستم های بانک اطالعاتی 

 .،مرورگرهای وب ،واژه پردازها ،بازی ها و غیره می باشند

 عامل در حافظه اصلیجایگاه سیستم 

ازلحاظ ساختمان داده ها،فضای حافظه اصلی به صورت آرایه ای خطی از بایت ها می باشد که هر بایت ارآن،یک 

سسیستم عامل ها وبرنامه ها الزم است در حافظه اصلی دو ناحیه ایجاد  برای اجرای . آدرس غیر تکراری دارد

ناحیه ای که فقط برنامه (2 . گفته می شود  king spaceناحیه ای شامل سیستم عامل،که به آن (1:گردد

 . می گویندuser space  های کاربر را پوشش می دهد و اصطالحا به آن
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 تعریف فرایند 

فرایند،برنامه ای است که توسط زمانبند کار انتخاب و وارد چرخه اجرا شده ،ولی هنوز پایان نیافته و از سیستم 

زامی در اینکه فرایند هر لحظه پردازنده یا حافظه اصلی را در اختیار لباشید که اتوجه داشته .خارج نشده است

 . وجود ندارد ، داشته باشد

 بخش های اصلی سیستم عامل

she)(kernel) مطابق شکل زیر یک سیستم عامل از دو بخش اصلی هسته تشکیل می (llو پوسته ارتباطی 

 .شود

 2-1شکل

،واسط بین کاربر با هسته سیستم عامل و همچنین برنامه های کاربر بوده که وظیفه آن پوسته ارتباطی

ه عنوان مفسر فرمان شناخته می بپوسته ارتباطی .ترجمه وتفسیر  دستورات به زبان قابل فهم برای هسته است

 windowsمحل تایپ فرمان ودر سیستم عامل  DOS,Uonixمفسر فرمان در سیستم عامل های .شود

می باشد که به جای تایپ در خط  فرمان ،با انجام کلیک بر روی آیکون برنامه ،اجرای آن آغاز (GUI)گرافیکی 

 .می شود

محل قرارگیری هسته روی . بخش های مدیریتی در آن قرار می گیرندهمان سیسستم عامل است که  ، هسته

 .زار جدا نگه داردسخت افزار است تا به این وسیله ،الیه های دیگر را از سخت اف

واسط بین برنامه های کاربردی در حال اجرا و هسته سیستم  :(System call)فراخوان های سیستمی 

 .عامل بوده و اغلب توابعی به زبان اسمبلی هستند که می توانند مستقیما با سخت افزار ارتباط برقرار کنند
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مانند خواندن داده از )باشد ونیاز به یک سرویس سیستمی اگر یک فرایند مشغول اجرای یک برنامه در مد کاربر 

ر خواهد بود که یک تله یا فراخوان سیستمی را اجرا کند تا کنترل ماشین را از مد داشته باشد،مجبو(یک فایل

سپس سیستم عامل با توجه به پارامترهای ارسال شده،متوجه .کاربر به مد هسته برده و به سیستم عامل بسپارد

پس از انجام آن ،کنترل را به فرایند صدازننده می شود،آنگاه  فراخوان سیستمی را اجرا کرده وخواسته 

در نتیجه فراخوان سیستمی شبیه یک نوع خاص از . د از فراخوان سیستمی بر می گردانددستورالعمل بع

ه یا راهبری می شود فراخوان رویه های معمولی به نظر می رسد،با این تفاوت که فراخوان سیستمی واردمد هست

فراخوان های سیستمی در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت . اما فراخوان رویه های معمولی اینگونه نیست

AP  .شناخته می شوندSVCو در برخی از سیستم های قدیمی  تحت عنوان Iتحت عنوان 

 بخش های مدیریتی سیستم عامل

 مدیریت فرایند(1

مدیریت فرایند از ساخت یک فرایند .مدیریتی سیستم عامل ،مدیریت فرایند استیکی از اصلی ترین بخش های 

 :تا خاتمه آن را مدیریت کرده وشامل موارد زیر می باشد

مدیریت همزمانی و همگام  ، ذف فرایندها،زمانبندی فرایندها برای دریافت منابع از جمله پردازندهایجاد وح

 .وجلوگیری از بن بستارتباط بین فرایندها  ، سازی فرایندها

 (دیسک)مدیریت حافظه اصلی و مدیریت حافظه انبوه(2

 : در بخش مدیریت حافظه اصلی ،سیستم عامل اعمال زیر را انجام می دهد

 . به فرایندها و بازپس گیری آن هاتخصیص فضای حافظه 

فرایندها به  نگه داری بخش های آزاد حافظه اصلی و همچنین مشخص کردن بخش های تخصیص یافته به

 . همراه نام آنها

 . ای حافظه اصلی،تصمیم گیری در این مورد که چه فرایندی به حافظه بار گیری شوددر زمان آزاد شدن فض
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الزم به ذکر است که در ارتباط با عمل مبادله

در ارتباط با مدیریت دیسک،از آنجا که ممکن است اطالعات یک فایل بر روی سطح دیسک پخش 

و همچنین مدیریت فضای آزاد دیسک بر (Disk Scheduling)باشد،چگونگی و ترتیب دسترسی به سکتورها 

 . عهده سیستم عامل است

(seapping)   نیز سیستم عامل وظیفه تخصیص و رها سازی

 . بخش های حافظه و حفاظت از تداخل فرایندها را عهده دار است

 مدیریت فایل(3

  : موارد زیر است مدیریت فایل در سیستم عامل ،شامل

ذخیره  ، یرات بر روی آنهای،انجام عملیات کپی،انتقال و تغ (فهرست راهنما) ایجاد و حذف فایل ها،دایرکتوری ها

سازی،پشتیبان گیری و مدیریت قرارگیری فایل ها بر روی رسانه های ذخیره سازی،مدیریت سطوح دسترسی به 

 . ی ذخیره ثانویفایل های مشترک وانجام نگاشت فایل ها بر رو

 مدیریت سیستم های ورودی و خروجی(4

سیستم عامل محیطی را فراهم می کند تا کاربر از پیچیدگی سخت افزاری کار با وسایل ورودی و خروجی مبرا 

اسپولینگ،اجرای درایورهای وسایل مختلف،جلوگیری از تداخل کاری وسایل عملیاتی مانند مدیریت بافرها،. باشد

 . خروجی و اداره بن بست ها بر عهده سیستم عامل استورودی و 

 شبکه سازی(5

انواع ارتباطات شبکه ای نیاز به مدیریت سیستم عامل داشته و شبکه سازی بخشی از سیستم عامل را شامل می 

دسترسی به شبکه،دسترسی به فایل ها در یک :در این حیطه سیستم عامل موارد زیر را کنترل می کند.شود

 . مسیر یابی؛کنترل تراکم،تامین ارتباط بین پردازنده و کامپیوترها ،(sharing) شترکمحیط م

بخش اصلی و مدیریتی فوق ،وظایفی نیز بر عهده دارد که در ادامه هریک از آنها  سیستم عامل عالوه بر 5

 : بررسی میشود

 سیستم مفسر فرمان(1
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وهم به صورت گرافیکی،برای textتوضیح داده شد که سیستم مفسر فرمان هم به صورت  shellدر قسمت

به کاربر استفاده می شود،که این کار از جمله وظایف سیستم  گرفتن دستور از کاربر و برگرداندن نتیجه کار

 . عامل است

 ایجادیک محیط بدون خطا(2

برای کاربر،یک محیط بدون خطا باشد و این امر تنها در سیستم عامل سعی می کند که محیط کاری ایجاد شده 

 . سیستم عامل های بالدرنگ ،به طور کامل وجود دارد

 کنترل اشتباهات(3

اگر برنامه ای از لحاظ کامپایلری دچار مشکل نباشد،اما در اجرا خطاهایی مانند سرریز پشته یا تقسیم بر صفر 

 . یک وقفه ،پردازنده را از اجرای آن برنامه باز دارد وظیفه سیستم عامل است که با ، داشته باشد

 امنیت(4

اکثر سیستم عامل ها ،سرویس های الزم .مقاوم باشد(ویروس)به این معناست که سیستم در برابر حمالت مختلف

 . ندرا در این زمینه دارند و البته بعضی از نرم افزارها برای ایجاد امنیت بیش تر در این زمینه استفاده می شو

 بررسی سیر تکاملی سیستم عامل ها1-2

سیر تکاملی سیستم عامل ها بر مبنای نیازهای جدید،تکامل سخت افزار وبه کارگیری معماری جدید در ساخت 

 . یک سیستم کامپیوتری پدید آمده است که در ادامه از سه نظر کاربردی،صنعتی و ساختاری بررسی می شود
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 لحاظ کاربردیبررسی سیستم عامل ها از 

 المپ های خال و مدارهای سوراخ دار(1

فقط یک گروه از . ماشین های اولیه از المپ خال بهره می بردند ودر آنها از هیچ سیستم عاملی استفاده نمی شد

در آن .ستفاده و نگه داری از ماشین را بر عهده داشتندا متخصصین تمامی مراحل ساخت ،طراحی،برنامه نویسی ،

ان،برنامه زبان ماشین خودرا ه برنامه ها به زبان ماشین نوشته می شدو در بیشتر ماشین ها برنامه نویسزمان کلی

این .به وسیله سیم بندی تخته مدارهای سوراخ دار،که ورودی ماشین محسوب می شد،پیاده سازی می کردند

 . برنامه ها کنترل روند اجرای عملیات پایه ای ماشین را بر عهده داشتند

پس از مدتی این روال با ظهور کارت های منگنه بهبود یافت که در آن برنامه ها به جای تخته مدارهای سوراخ 

 . دار،بر روی این کارت ها منگنه می شدو کامپیوترها توسط دستگاه کارت خوان برنامه ها را می خواندند

 : معایب این گونه از سیستم ها عبارتند از

 . امل نداشتنداین ماشین ها سیستم ع(1

 . دندسرعت پایینی برخوردار بواز (2

 . به دلیل احتمال باالی سوختن المپ های خال در حین انجام عملیات ،کا با آنها ریسک باالیی داشت(3

 . این سیستم ها حجیم و بزرگ بودند(4

 . با کاربر تعامل نداشتند(5

 (1555-نسل دوم55)سیستم های ساده دسته ای

قابلیت اطمینان سیستم ها به نحو چشمگیری  ، این سیستم ها شد ترانزیستورها که منجر به پیدایشبا ظهور 

ایده کار در سیستم های دسته ای بدین صورت بود که ابتدا برنامه های مختلف بر روی کارت ها  . افزایش یافت

به یک  ، در یک گروه(کامپایلر یکسانمثل نیاز به )منگنه می شد و سپس آنهایی که دارای نیاز یکسان بودند 

 . کارت خوان داده می شد تا آنها را توسط دستگاه نوار گردان بر روی یک نوار مغناطیسی ذخیره کند
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اجرای برنامه ها ایجاب می کرد ابتدا اپراتور،یک برنامه مخصوص را بار کند تا اولین کار را از روی ورودی خوانده 

ی یک نوار دیگر نوشته می شد و پس از اتمام هر کار،سیستم عامل به صورت خروجی کار بر رو.واجرا کند

 . خودکار کار بعدی را از نوار خوانده و شروع به اجرای آن می کرد

  کار:با توجه به ارتباط غیر مستقیم برنامه نویس با ماشین،در این سیستم ها کار تعریف خاصی داشت

(Job)وجود این فرمان ها .امه ها ،داده های ورودی ونیز فرامین کنترل کارعبارت بود از مجموعه ای شامل برن

نوشته می شدند،برای کنترل روند بارگذازی کامپایلر و برنامه JCL  که به ربان های خاص کنترل کار

 .کاربر،کامپایل و نیز اجرای برنامه ،ضروری بود

 .می نامندoffline  spooling  االزم به ذکر است که در برخی از متون سیستم عامل ،تکنیک فوق ر

 :مزایای اینگونه سیستم ها عبارتند از

به دلیل استفاده از نوارگردان های ورودی و خروجی به جای کارت خوان و چاپگر،زمان بی کاری پردازنده در (1

 . هنگام خواندن کار و چاپ نتایج،نسبت به سیستم های قبلی کاهش یافت

 . اول،راندمان بهتر و عملیات ساده تر داشتندنسبت به کامپیوترهای نسل (2

 . در این سیستم ها ،امکان انتقال اتوماتیک یک کار به کار دیگر وجود داشت(3

 :معایب این گونه از سیستم ها عبارتند از

به لحظه تحویل کار به سیستم تا لحظه آماده شدن خروجی )،طوالنی بود(زمان برگشت)زمان گردش کار(1

 . (کاربر،زمان گردش کار گفته می شود جهت تحویل به

رفع  از جمله مشکالت برنامه نویسان در این سیستم ها ،. در این سیستم ها تعامل با کاربر وجود نداشت(2

یکایک خطا های برنامه بود که امکان داشت چندین مرحله طول بکشد وعدم امکان اجرای گام به گام برنامه و 

وچنانچه نقص و خطایی در برنامه ی در حال .اجرا،باعث برزو این مشکل می شدمقادیر متغیرها درطی  مشاهده

 . اجرا رخ می داد،به جای خروجی برنامه،محتویات ثبات و حافظه چاپ می گشت

 . به خاطر اختالف سرعت زیاد پردازنده با با دستگاه نوارگردان،درصد بیکاری پردازنده همچنان باال بود(3

 . ،روشی جز چیدن دستی آن ها قبل از انتقال به نوار ورودی وجود نداشتبه کارهای مهمبرای اولویت دادن (4
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 . این سیستم ها نیز حجیم و بزرگ بودند(5

 . به طور همزمان وجود نداشتI/Oدر این سیستم ها امکان اجرای یک کار و (5

 (1695-08نسل سوم)سیستم های چند برنامه ای(3

مثل )I/Oهای قبل وجود داشت،این بود که وقتی یک کار برای تکمیل عملیات از جمله مشکالتی که در سیستم

در سیستم های  راه حلی که.به اتمام برسدI/Oمنتظر می ماند،پردازنده بی کار می شد تا عملیات (نوارگردان

یک ه شد،به این صورت است که ابتدا فضای حافظه  به چند تکه تقسیم شده وهر کار در چند برنامه ای ارائ

منتظر می ماند،بالفاصله یکی دیگر از  I/O وقتی که یک کار برای تکمیل عملیات.پارتیشن  قرار می گیرد

نیازپیدا کند ،پردازنده به کار  i/oچنانچه آن کار هم به.کارهای درون حافظه ،پردازنده را در اختیار می گیرد

 .دیگری سوییچ می کند و به همین ترتیب تا کار آخر

اگر تعداد . کار اول به اتمام رسید،پردازنده مجددا به آن کار تخصیص داده می شودI/Oهنگامی که عملیات 

 . کارهای موجود در حافظه کافی باشد،می توان پردازنده را تقریبا صد در صد مشغول نگه داشت

نین نگه داری همزمان الزم به ذکر است که در ساخت این سیستم ها،از مدارات مجتمع استفاده می شود وهمچ

چند کار درون حافظه،نیاز به سخت افزار مخصوص جهت حفاظت از هر کار در برابر دسترسی پنهانی سایر کارها 

 دارد

 . تصویر حافظه ی اصلی در تصویر زیر نمایش داده شده
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 3-1شکل

منتقل می شوند و  شایان ذکر است که در این سیستم ها،کارت ها مستقیم به جای نوار مغناطیسی،به دیسک

شته و در هرگاه یک کار در حال اجرا به پایان برسد،سیستم عامل می تواند یک کار جدید را از روی دیسک بردا

. نامیده می شودSpooling  این تکنیک. فظه بار کرده و سپس آن را به اجرا درآوردیک بخش خالی شده از حا

 .گردان نیستدر این تکنیک نیازی به نوار مغناطیسی و نوار 

 : مزایای اینگونه سیستم هاعبارتند از

 . در این سیستم ها،پردازنده همواره مشغول پردازش است(1

  . اولین نمونه ای در سیستم عامل است که برای کاربران از لحاظ انجام کار تصمیم می گیرد(2

 . پردازنده در این سیستم ها مطرح می شودایده زمانبندی کار و زمانبندی (3
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در این سیستم ها،از تکنیک دسترسی مستقیم به حافظه استفاده می شود که در آن پردازنده می تواند برای (4

صادر کند و پس از سپردن کار به آن ، خود به پردازش DMAانجام یک کار ورودی وخروجی ،یک فرمان به 

 .داردوجود  I/O به عبارتی امکان اجرای همزمان کار با.کار دیگری بپردازد

 :ونه سیستم ها عبارتند ازمعایب اینگ

 .وسیستم وجود ندارد( برنامه نویس)همانند آنچه در سیستم های دسته ای گفته شد،هنوز تعامل بین کاربر(1

،از سیستم عامل های ساده تک برنامه ای سیستم عامل های چند برنامه ای به دلیل نیاز به مدیریت حافظه(2

 . پیچیده تر هستند

 . سیستم ها نیز حجیم و بزرگ هستند این(3

 (چند وظیفه ای)سیستم های اشتراک زمانی (4

اما در . همانطور که بررسی شد،سیستم های دسته ای با استفاده از عملکرد چند برنامه ای،مفید واقع می شوند

که تعدادی  مبنای سیستم های اشتراک زمانی این است.بسیاری از کارها تعامل کاربر با سیستم ضروری است

استفاده کنند (mainframe) کاربر وجود دارند که می خواهند ازطریق پایانه های خود بطور همزمان از سیستم

  . ،سیستم عامل برای مدت کوتاهی اجرا می گرددو در بین  اجرای هر دو برنامه 

کاربر در سیستم وجود داشته باشند،زمان پردازنده بین آنها تقسیم و به اشتراک گذاشته می nبه طور مثال اگر 

صطالحا برش زمانی یا این زمان ا.ن کل پردازنده می رسداز زماn/1شود به گونه ای که به هر کدام تقریبا 

زمانی به کاربران،آنقدر سریع انجام می گیرد که امکان کار  عمل تخصیص برش های .کوانتوم نامیده می شود

الزم به ذکر است برای تضمین اجرای هر کار در مدت برش زمانی .محاوره ای آنها با سیستم به وجود می آید 

 . تعیین شده ،نیاز به استفاده و تنظیم وقفه ساعت می باشد

نامه ای هستند که در آنها تعویض کار بر های چند بر انی نوع خاصی از سیستمدر واقع سیستم های اشتراک زم

 . و نه بر اساس نیاز آن کار به ورودی و خروجی ،صورت می گیرد(بازه زمانی)اساس یک معیار زمانی 

 :مزایای این گونه سیستم ها عبارتند از

 . امکان تعامل کاربر با برنامه وجود دارد(1
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 . ک کامپیوتر امکان پذیر استاستفاده چند کاربر به طور همزمان از ی(2

فرمان هایی که از طریق پایانه وارد می شوند،منبع دستورات به سیستم عامل سیستم های اشتراک زمانی  در(3

 . هستند،نه دستورالعمل های زبان کنترل کار

 :معایب این گونه سیستم ها عبارتند از

 . این سیستم ها حجیم و بزرگ هستند(1

 . تنظیم برش های زمانی وجود داردنیاز به دقت در (2

 (تاکنون1608نسل چهارم )کامپیوترهای شخصی(5

که تراشه هایی شامل هزاران ترانزیستور در یک سانتی متر مربع (LSI)با توسعه مدارات مجتمع با مقیاس بزرگ

 . ریزپردازنده به وجود آمد از سیلکن بود،کامپیوترهای شخصی مبتنی بر

یک طرف کارت خوان ها با صفحه کلید و ماوس،و از طرفی دیگر چاپگرهای بزرگ با صفحه  در این کامپیوترها از

یر و تحوالت در سخت افزار،سبب کاهش قیمت کامپیوترها یاین تغ.نمایش و چاپگرهای کوچک،جایگزین شدند

مه ای بودند ها فقط تک کاربره و تک برناpcسیستم عامل های اولیه بر روی .وبه نوعی راحتی کار با آنها شد

،خاصیت های چند Windows،ولی سیستم عامل های امروزی مانندDOSمانند سیستم عامل

ودند و به جای ر نمیاین سیستم عامل ها به تدریج در طول زمان تغی.برنامگی،چندکاربره و شبکه ای را نیز دارند

 . ربر پیش رفتندماکزیمم نمودن درصد استفاده از پردازنده و وسایل جانبی ،به سمت راحتی کا

،از قبیل حفاظت Mainframe با پیشرفت این سیستم ها،ویژگی های مهم سیستم عامل های قدیمی در

 . نیز پیاده سازی شدPCفظه مجازی ،همزمانی فرایندها و غیره،بر روی سیستم های حافظه،حا

 :مزایای این گونه سیستم ها عبارتند از

 . ت آن به نحو چشمگیری کاهش یافتقیم اندازه سخت افزار ودر این سیستم ها،(1

 . پسند شدندسیستم ها کاربر(2

 . با گسترش این سیستم ها ،سیستم های عامل شبکه ای و توزیع شده،به وجود آمدند(3
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 سیستم های توزیع شده(9

سیستم عامل های توزیع شده ،در یک محیط شبکه ای اجرا می شوند و نحوه کار در آنها بدین شکل است که 

بخش های مختلف برنامه کاربر ،بدون آنکه خود او متوجه شود ،می توانند همزمان در چند کامپیوتر مجزا اجرا 

نکته ای که در این بین وجود دارد ،این است که .شده و سپس نتایج نهایی به کامپیوتر اصلی ارسال می شود

. جرا در می آید و یا فایل های آنها در کجا قرار داردکاربران نباید از این امر آگاه شوند که برنامه آنها در کجا به ا

به عبارتی دیگر،می توان .همه ی این امور باید توسط سیستم عامل و به صورت خودکار وبا کارایی باال انجام شود 

ده یعنی هرچیز را با نام آن فراخوانی کر.اینگونه تصور نمود که سیستم باید از دیدگاه کاربرشفاف یا نامریی باشد

 . و نیاز به آدرس آن نداشته باشد

 : سیستم های توزیع شده در دو دسته زیر قرار می گیرند

 سیستم ها با اتصال ضعیف(1

در این سیستم ها تعدادی پردازنده با خطوط ارتباطی مناسب وجود دارند و هر پردازنده دارای پالس ساعت و 

 . اجرای پایین آن استاز مشخصه های این سیستم ،سرعت .حافظه مستقل است

 سیستم های با اتصال محکم (2

از مشخصه های این سیستم .در این مدل ،پردازنده ها دارای پالس ساعت یکسان و حافظه مشترک هستند

 . سرعت اجرای باال و پیچیدگی کار آنها می باشدها،

 : مزایای این گونه سیستم ها عبارتند از

همزمان بر روی چند کامپیوتر اجرا شود که در نتیجه سرعت انجام محاسبات یک برنامه می تواند به طور (1

 . این ویژگی ،یکی از مزایای مهم سیستم های توزیع شده است.افزایش می یابد

 . امکان تسهیم کلیه منابع کامپیوترهای مختلف وجود دارد(2

 . باالیی دارند(توان انجام عملیات)Functionalityاین سیستم ها،(3
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به عبارتی اگر کامپیوتری در سیستم توزیع شده خراب شود،دیگر . در این سیستم ها باالست  قابلیت اعتماد(4

 . کار را ادامه دهندکامپیوترها می توانند

 . در این سیستم ها ،ارتباطات از قبیل پست الکترونیک و انتقال فایل ها امکان پذیر است(5

 :معایب اینگونه سیستم ها عبارتند از

این نوع سیستم ها به پروتکل شبکه  نیاز دارند وبا دستگاه واسط مانند اداپتور شبکه و نرم افزار کنترل آن (1

 . درگیر هستند

 . باید از نرم افزاری برای بسته بندی داده تحت پروتکل های استفاده شده و باز کردن بسته ها استفاده شود(2

 موازی های سیستم(7

یکسان و حافظه (clock)یک پردازنده دارند که این پردازنده ها دارای پالس ساعت چنین سیستم هایی بیش از

 : سیستم های موازی به دو دسته زیر تقسیم می شوند. مشترک هستند

ها به اجرای برنامه در این سیستم ،یک پردازنده اجرای سیستم عامل را بر عهده داشته و سایر پردازنده :نامتقارن

 . ندهای کاربر می پرداز

در سیستم های چند پردازنده ای متقارن ،سیستم عامل می تواند روی هریک از پردازنده های آزاد و یا :متقارن

 . روی تمام آنها همزمان اجرا شود

متقارن اگر پردازنده ای که سیستم عامل را متقارن در این است که،در روش نا معایب سیستم نامتقارن نسبت به

بیفتد،کل سیستم خراب می شود و همچنین از آنجا که سیستم عامل فقط بر روی یک از کار  ، اجرا می کند

در سیستم (balancing) پردازنده اجرا می گردد،امکان کند شدن سرعت و همچنین عدم وجود تعادل بار

 از طرفی مزیت سیستم نامتقارن در این می باشد که ساخت آن نسبتا ساده است واز تعمیم سیستم. وجود دارد

 .تک پردازنده ای به دست می آید

 :مزایای اینگونه از سیستم ها عبارتند از
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برابرکردن nالزم به ذکر است که با .یعنی تعداد کار بیشتری در واحد زمان انجام می گیرد:باالتوان عملیاتی (1

پیش نیاز اجرای برخی فرایند ها در  چرا که در اکثر مواقع ،.برابر نمی شودnتعداد پردازنده ها ضریب تسریع 

  . ستاسیستم،اجرای سایر فرایندها و استفاده از خروجی آن ها 

به اشتراک گذاشتن منابعی از قبیل دیسک ها،حافظه ها برای یک یا چند پردازنده :صرفه جویی اقتصادی(2

 . امکان پذیر است

در در حالی که  ار سیستم نمی خوابد ،زنده ،اغلب کبا ازبین رفتن ویا نقص در یک پردا:افزایش قابلیت اعتماد(3

 . ل پذیری در برابر خطا می گویندبه این مزیت تحم.ی این گونه نیستتک پردازنده ا

 بررسی سیستم عامل ها از لحاظ کاربرد صنعتی

 :این سیستم ها در دو دسته زیر قرار می گیرند

 سیستم عامل های بالدرنگ(1

زمان پاسخ در این سیستم .هر فرایند دارای مهلت زمانی خاصی برای انجام می باشد در سیستم های بالدرنگ ،

زمان پاسخ  ولی همانطور که مالحظه شد در سیستم های اشتراک زمانی ، ، ها باید سریع و تضمین شده باشد

(. شوددر مورد سیستم های دسته ای هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی )ولی اجباری نیست مطلوب است

سیستم های بالدرنگ و اشتراک زمانی با یکدیگر تناقض دارند و اصوال نمی توانند هر دو همزمان در یک سیستم 

 . وجود داشته باشند

 درنگانواع سیستم عامل بال

 بالدرنگ سخت 

به در این سیستم ها ،کار باید حتما در زمان تعین شده تمام شود ،در غیر اینصورت خطای غیر قابل برگشتی 

 . یا پرتو نگاری پزشکیMRI  ربات های صنعتی ،سیستم کنترل پرواز و:مانند .سیستم وارد می شود

استفاده ROM  این سیستم ها ،تضمین می کنند که کارهای بحرانی به موقع انجام شوند و معموال از حافظه

 . می کنند که با قطع جریان برق ،اطالعات از بین نمی رود
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 بالدرنگ نرم 

به عبارتی سیستم سعی خود را می .ین  سیستم ها ،رعایت مهلت زمانی مطلوب است ولی اجباری نیستدر ا

سیستم زمانبندی پروازها،زمانبندی  :مانند . کند،ولی اجباری در انجام کار در مهلت زمانی خاص وجود ندارد

 . و غیرهwindows  در سیستم عامل( صوت و تصویر)  multimedia، پروژه

و اصوال این سیستم ها قابل ترکیب  ، ویژگی های این روش آن است که برخی کارها دارای اولویت باال هستنداز 

برخالف بالدرنگ )م به ذکر است که در این نوع ،احتمال خطا یا تاخیرالز. سیستم های دیگر نیز می باشندبا 

 . وجود دارد( سخت

 سیستم های تعبیه شده (2

ه این منظور ایجاد می شوند تا تعداد مشخصی از وظایف معین را در داخل یک وسیله عموما این سیستم ها ب 

محل قرارگیری یک سیستم  . مدیریت کنند و به نوعی برای کنترل وسایل خانگی و ماشین ها استفاده می شوند

ی دستورات این سیستم ها معموال مد هسته ندارندو اجرا. تعبیه شده اغلب تراشه ای کوچک یا یک بورد است

 . در بعضی از آنها به صورت بالدرنگ است

 بررسی سیستم عامل ها از لحاظ ساختاری 

 Exokernel(4ماشین مجازی  (3الیه ای (  2ساختار یکپارچه  (1:در ادامه چند ساختار سیستم عامل ازقبیل 

 .اند،بررسی می شودکه در عمل مورد آزمایش قرار گرفته ( ریزهسته)کارگزار -ساختار مشتری(5 

 ساختار یکپارچه(1

در این گونه پیاده سازی ،از یک طرف به دلیل بهره وری از حداقل فضا و حداکثر کارایی و از طرف دیگر به  

برای سیستم عامل وجود نداشته (پیمانه ای)نوع عملکرد تقسیم بندی ماژوالر  دلیل محدودیت سخت افزار ،هیچ 

 .DOS مانند سیستم عامل . و دسترسی به تمام قسمت ها در آن آزاد است

در این روش می توان این گونه در نظر گرفت که سیستم عامل به صورت یک مجموعه از رویه ها نوشته شده که 

گری را به هنگام نیاز فراخوانی کند،اما هیچ امکانی برای مخفی کردن اطالعات وجود هر یک از آنها  می تواند دی

در سیستم های یکپارچه نیز . نداشته و از آنجا که دسترسی به هر رویه ای امکان پذیر است ،حفاظت وجود ندارد

ط سیستم برای تقاضای سرویس های فراهم شده توس. امکان داشتن حداقل یک ساختار کوچک وجود دارد
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ثبات ها یا پشته ابتدا پارامترهای مربوطه را در مکان های دقیقا تعریف شده مانند  ، (فراخوان سیستمی)عامل 

این .ها قرار می گیرند و سپس یک دستورالعمل تله مخصوص اجرا می شود که به فراخوان هسته معروف است

اده و کنترل را در اختیار سیستم عامل قرار می دستورالعمل ماشین را از مد کاربر به مد هسته تغییر حالت د

 . دهد

 ساختار الیه ای(2

تقسیم بندی الیه ها به گونه ای است . در ساختار الیه ای،سیستم عامل به تعدادی سطح یا الیه تقسیم می شود

توان مستقل  به این صورت هر الیه را می.که هر الیه فقط از توابع و سرویس های الیه پایین تر استفاده می کند

الزم به ذکر است که عملکرد این ساختار به روش پیمانه ای می . از الیه های دیگر طراحی و خطا یابی کرد

 .باشد

،کاهش کارایی به این  تعریف دقیق الیه ها،این که هر کاری در چه الیه ای باشد:مشکالت این روش عبارتند از 

 . که باید طی کند سربار ایجاد می کنددلیل که یک درخواست بر حسب تعداد الیه هایی 

بود که توسط دکسترا و دانشجویانش در سال THE اولین سیستمی که به این روش ایجاد شد،سیستم

 : الیه به شرح زیر دترد 5این سیستم . ساخته شد1551

 . در هر لحظه در اختیار کدام فرایند باشدCPU تعیین می کند: الیه صفر

 . اصلی و جانبی را بر عهده داردمدیریت حافظه :الیه یک

 . ارتباط هر فرایند و کنسول اپراتور را فراهم می کند:الیه دو

 . مدیریت دستگاههای ورودی وخروجی و بافر کردن اطالعات آن ها را بر عهده دارد:الیه سه

 . برنامه های کاربران را اجرا می کند:الیه چهار
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. سیستم قرار دارددر این الیه فرایند اپراتور :الیه پنج

 

 4-1شکل

 ماشین مجازی(3

به طوری که بتوان  ، ،آن را شبیه سازی می کند این سیستم عامل به محض نصب بر روی یک سخت افزار

سیستم عامل های مختلف دیگری را به طور همزمان روی سیستم عامل ماشین مجازی نصب کرد و از آن 
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ان تصور نمود که تعدادی ماشین وجود دارد و هر کاربر یک به عبارتی  در این ساختار  می تو . استفاده نمود

 . مخصوص که یک سیستم عامل تک کاربره محاوره ای می باشد را داردCMSبرنامه 

از مزایای این روش آن است که هر ماشین مجازی از سایر ماشین ها کامال جداست،بنابراین هیچ مشکل امنیتی 

 . د ندارد و برنامه های کاربران تداخلی با هم ندارندوجو

مثل اجرای برنامه های :ایده ماشین مجازی امروزه به وفور در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

 .  بر روی یک پنتیومDos قدیمی 

هنگامی که شرکت  .اجرای برنامه های جاوا استحوزه دیگر از ایده ماشین های مجازی ، البته با اندکی تفاوت،

Sun Microsystem  زبان برنامه نویسی جاوار را به وجود آورد،یک ماشین مجازی به نامJVM  ابداع

اجرا می  JVMتولید می کند که معموال به وسیله نرم افزارمفسر  JVMمترجم جاوا کدها را برای .نمود

می تواند بر روی اینترنت حرکت کند وبر روی هر نوع کامپیوتری JVM  مزیت این روش ،آن است که کد.شود

 .داشته باشد ،اجرا شود JVM که مفسر 

4) Exokernels 

یک  به این صورت که در پایین ترین الیه ،.این ساختار با انجام تغییراتی در روش ماشین مجازی به وجود آمد

در مد هسته اجرا می شود و کارش این است که منابع را به ماشین مجازی تخصیص  exokernel برنامه به نام

سپس استفاده آنها را از منابع مورد بررسی قرار می دهد تا مطمئن شود هیچ یک از ماشین ها سعی ندارد . دهد

 اجرا در آورد ، هر ماشین مجازی سطح کاربر می تواند سیستم عامل خودش را به.که از منابع دیگر استفاده کند 

فقط با این تفاوت که در این جا هر کدام از آنها محدودند که تنها از منابعی استفاده نمایند که آنها را درخواست 

 . کرده و به آنها تخصیص داده شده است

،هر ماشین در طراحی های دیگر.)این است که دیگر نیازی به الیه نگاشت نیست  exokernelفایده دیگر طرح 

که مثال منبع دیسک خودش را با بلوک هایی از صفر تا یک مقدار حداکثر در اختیار دارد  زی فکر می کندمجا

مانیتور ماشین مجازی  مجبور است که جدولی را نگه دارد تا آدرس های مربوط به دیسک را دوباره به  ،بنابراین

نگاشت مجدد ندارد و فقط باید بداند که  نیاز به این exokernelاما . آدرس های واقعی در دیسک نگاشت نماید

 .( صیص داده شده استکدام منبع به کدام ماشین تخ

 (ریز هسته)خدمت گذار–مشتری ساختار (5
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خدمت گزار،این است که تا حد ممکن کدها را به الیه های باالتر منتقل و از  –ایده اصلی در ساختار مشتری 

یک هسته از آنجا که در این معماری . سیستم عامل حذف نماییم، تا نهایتا یک هسته کمینه داشته باشیم

 . کوچک خواهیم داشت ،به آن ریز هسته نیز اطالق می شود

برای . دهای کاربر پیاده سازی می کنیم ا در سطح فراینروش به این صورت است که وظایف سیستم عامل ر

نون به عنوان فرایند مشتری که اک)بلوک از فایل،فرایند کاربر ، مانند خواندن یک درخواست یک سرویس

یک درخواست به فرایند خدمت گزار ارسال می نماید و از آن می خواهد که کارش را انجام (شناخته می شود

البته هسته .کار هسته در این مدل برقراری ارتباط بین مشتری ها و خدمت گزارهاست.  برگردانددهد و پاسخ را 

پیام بین مشتری ها و تبادل  (1:به طور کلی وظایف هسته در این مدل عبارتند از. وظایف مهم دیگری نیز دارد

فظه مانند برنامه ریزی بخش سطح پایین مدیریت حا (3زمان بندی و ایجاد چند برنامگی  (2خدمت گزارها 

که برنامه ریزی ثبات های ویژه  I/Oبخش مدیریت سطح پایین  (4ثبات های سخت افزار مدیریت حافظه 

رل کننده ها و اموری را بر عهده دارند که اگر در سطح کاربر ایجاد شوند ،امنیت سیستم را خدشه دار تکن

این خدمت . عامل به خدمات گزار داده می شودالزم به ذکر است که دیگر خدمات سیستم . خواهند ساخت

 . گزارها در مد کاربر اجرا شده و ریزهسته با آنها مانند کاربردهای دیگر رفتار می کند

در این روش سیستم عامل به چندین بخش تقسیم شده است که هر یک از آنها فقط یکی از وجوه سیستم عامل 

ترمینال و خدمات حافظه را به دست می گیرد و در نتیجه هر خدمات  خدمات فرایند ، مانند خدمات فایل ،

همانطور که گفته شد اجرای کلیه فرایندهای خدمت گزار .بخش را می توان کوچک و قابل مدیریت طراحی کرد

در  . و هیچ یک از آنها دسترسی مستقیم به سخت افزار ندارند( نه در مد هسته)در مد کاربر انجام می شوند 

فقط موجب فروپاشی خدمات فایل خواهد شد و  یک اشکال مثال در خدمت گزار فایل ایجاد شود ،نتیجه اگر 

 .معموال موجب خوابیدن کل سیستم نمی شود

 : در کل می توان مزایای این ساختار را به شرح زیر دانست

 . آن به بخش های مختلفبه دلیل تقسیم  سادگی طراحی وپیاده سازی سیستم عامل ،(الف

هش احتمال خرابی کل سیستم به دلیل اجرای اغلب فرایند ها در مد کاربر وهمچنین این نکته که با کا(ب

 . فقط آن سرویس غیر فعال شده و کل سیستم از کار نمی افتد خراب شدن یک سرویس ،

 . سازگاری این ساختار با سیستم های توزیع شده(ج
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 I/Oنگاه کلی به سخت افزار و مکانیزم کار 

تم کامپیوتری شامل یک یا چند نمونه از سخت افزارهای زیر است که اتصال آن ها با یکدیگر امکان یک سیس

 : برنامه ها را فراهم می کننداجرای 

می کند که  (CU)عملیات کامپیوتر را کنترل  (ALU)این عنصر ضمن انجام پردازش داده ها :پردازنده-1

 . معموال به آن واحد پردازش مرکزی می گویند

 .داده ها و برنامه ها را ذخیره می کند که حافظه از نوع ناپایدار است : (حافظه تصادفی-RAM)حافظه اصلی -2

حافظه )و محیط خارجی (حاقظه اصلی و پردازنده)داده ها را بین کامپیوتر  : مولفه های ورودی و خروجی-3

 . منتقل می کنند...( جانبی ،پایانه ها و

 . حافظه اصلی و مولفه های ورودی و خروجی است بین پردازنده ، واسط ارتباطی:گذرگاه-4

: شکل زیر این اجزا و ارتباط آن ها را نشان می دهد

 

 5-1شکل
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 ثبات های پردازنده

همانطور که می دانیم ،واحد پردازش مرکزی از یک مجموعه ثبات برای اجرای دستورات و پردازش داده های 

ثبات ها را می توان برحسب وظیفه ای که دارند در دو گروه زیر  . اصلی،استفاده می کندذخیره شده در حافظه 

 : تقسیم بندی کرد

 : (visible)ثبات های قابل رویت برای کاربر(الف

این نوع ثبات ها،قابل رویت توسط برنامه کاربردی یا کاربر هستند،که در زبان ماشین یا اسمبلی ،برنامه ساز 

م به ذکر است که در الز. ترسی داردزبان های سطح باال ،کامپایلر به طور هوشمند به آنها دسمستقیما و در 

،برنامه ساز نیز می تواند مستقیما به آن دسترسی داشته Cبرخی از زبان ها،که سطح میانی هستند مانند زبان 

 . AR.DR  مانند ثبات های. باشد

 (:Invisibleغیر قابل رویت )ثبات های کنترل و وضعیت (ب

این نوع ثبات ها برای کنترل عملیات پردازنده و همچنین رویه های ممتاز سیستم عامل برای کنترل اجرای 

این ثبات ها توسط کاربر قابل دسترسی نیستند و فقط سیستم عامل به آنها . برنامه ها،در نظر گرفته شده اند

 .PSW و مجموعه ثبات  PC،IRمانند ثبات های .دسترسی دارد

 PSWثبات 

شناخته می  (PSW)پردازنده ها معموال یک یا چند ثبات هستند که تحت عنوان کلمه وضعیت برنامه 

کدهای . در مراحل مختلف اجرای یک برنامه  در این ثبات ذخیره می شوند( پرچم ها)بیت های وضعیت .شوند

سط سخت افزار مقدارگذاری می تو ند که به عنوان نتیجه عملیات وضعیت معموال خود شامل بیت هایی هست

عالوه بر کدهای . به طور مثال در یک عملیات محاسباتی ممکن است نتیجه مثبت،منفی و یا سرریز باشد. شوند

بودن پردازنده (مد هسته )کاربر یا ناظر ( مد)وقفه ،بیت حالت ( یا کنترل)غیرفعال کردن/وضعیت،بیت های فعال 

 .ثبات تعریف می شوندنیز در این 

یک توجه  PSW و (PC)نکته قابل ذکر این است که ،پردازنده به ثبات های مهم،از جمله ثبات شمارنده برنامه 

خاص دارد و در هنگام وقفه آن ها در پشته ذخیره می کند تا آدرس برگشت و اطالعات مهم فرایند در حال اجرا 



28 

انند ثبات های داده از متعلقات اصلی فرایند و سایر ثبات ها م (SP)اما ثبات اشاره گر پشته .را از دست ندهد

 . محسوب می شوند

 ها اجرای دستورالعمل

همانطور که می دانیم ،هر برتامه ای که بخواهد اجرا شود شامل تعدادی دستورالعمل است که در حافظه ذخیره 

ای پردازش یک فرایندی که بر. برای اجرای برنامه الزم است آن ها را از حافظه بخواند cpu شده است و

 : دستورالعمل الزم است،مطابق شکل زیر ،چرخه واکشی و اجرا نامیده می شود

 6-1شکل

 عملکرد سیستم عامل در کار با وقفه ها

با توجه به اختالف سرعت پردازنده با دستگاه های ورودی و خروجی ، سخت افزار به همراه سیستم عامل باید  

با توجه به  حتی در مورد دستگاه های سریع نیز ،. بخش به وجود آورند  کار این دوروشی جهت هماهنگ کردن 

هماهنگی آن ها الزم است،که از روش های مفید و مورد استفاده در این زمینه وقفه  مجزا بودن این دو بخش ،

. می باشد
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 7-1شکل

همانطور که در شکل فوق مشاهده می شود، برای حمایت از وقفه یک چرخه ،به چرخه دستورالعمل اضافه می 

پردازنده برای  اگر هیچ وقفه ای مطرح نباشد ،. در چرخه وقفه ، پردازنده بروز وقفه را بررسی می کند. شود

 و چنانچه وقفه ای مطرح باشد ،واکشی جلو رفته و دستورالعمل بعدی را از برنامه جاری واکشی می کند 

پردازنده اجرای برنامه جاری را مسکوت گذاشته و پس از ذخیره سازی ثبات ها در پشته ،رویه سرویس وقفه 

از برنامه جاری به  می توان این تصور نمود که منظور از وقفه ،انتقال کنترل برنامه ،.مربوطه را اجرا می کند

صورت گرفته و پس از اجرای ( یا خارجی)وقفه است،که پس از تقاضای داخلیبرنامه دیگر به نام رویه سرویس 

 .وقفه ،کنترل مجددا به برنامه اصلی باز می گردد سرویس دهی

پردازنده نیز اولویت خاص خود را دارد و فقط . دارای یک سطح اولویت سخت افزاری هستند وقفه ها معموال ،

زنده ،پردازش می شوند و وقفه های با اولویت پایین تر تا زمانی که وقفه های با سطح اولویت باالتر از پردا

ذخیره می  PSWسطح اولویت پردازنده در. پردازنده اولویت خود را پایین نیاورد،پردازش نشده باقی می ماند

 . تغییر داد،   PSWرشودکه می توان آن را با تغییر بیت های متناظر د

 انواع وقفه ها

 : وقفه ها به دو نوع سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شوند که در ادامه بررسی می شوند 
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 (خارجی)وقفه های سخت افزاری(1

در یک لحظه )وبه صورت یک سیگنال ناهمگام ( ویا داخل پردازنده)از سوی یک سخت افزار خارج از پردازنده 

این .  به پردازنده ارسال می شود( به وقوع می پیونددری تصادفی که از قبل مشخص نیست در کجای برنامه جا

 : نوع وقفه ها به چند دسته زیر تقسیم می شوند

 وقفه ورودی و خروجی

این وقفه توسط کنترل کننده دستگاه های ورودی و خروجی ، در هنگام اتمام عملیات و یا در هنگام ایجاد خطا 

 . مانند وقفه صفحه کلید. رخ می دهد I/Oدر عمل 

 (وقفه ساعت)وقفه زمان سنج 

 Timer مان سنج های داخلی پردازنده ، به منظور تعیین زمان اجرای پردازنده در هر برهه ی زمانی ها یا ز

راتنظیم کرده   Timer،همانند شکل زیر سیستم عامل یک  در سیستم های اشتراک زمانی. استفاده می شوند

 Timerتعیین شده در پس از طی مدت زمان . و ضمن سپردن پردازنده به فرایند ،خودش کامال کنار می رود

همچنین در سیستم عامل . ،یک وقفه تولید می شود که در نتیجه  آن پردازنده به سیستم عامل بازمی گردد

نظیر تست حافظه، چک کردن سخت افزار و غیره باید به طور مرتب درفواصل زمانی تعیین  بعضی از اعمال ،
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.گیردشده انجام شوند ،که در مجموع برای انجام این  نوع کارها ، سیستم عامل از ساعت داخلی ماشین کمک می

 

 8-1شکل

 

 خطای ماشین

 (RAM)مانند خطای بیت توازن در حافظه اصلی 

 Restartوقفه 

 (داخلی)وقفه های نرم افزاری (2

وقفه   . این وقفه ها به صورت همگام و در اثر اجرای دستورالعمل خاصی از برنامه جاری ،به وقوع می پیوندد

 : های نرم افزاری به چند دسته زیر تقسیم می شوند
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( SVC) فراخوان های سیستمی

نیاز به استفاده از مد ناظر و امکانات آن را داشته  این وقفه ها عموما در حالتی واقع می شوند که برنامه کاربر

برای خواندن و ارسال داده ها ، می توان آن را  I/Oمثال ، در یک برنامه به جای انجام کارهای پیچیده با . باشد

مثال دیگر ، . به ناظر واگذار کرد تا کار با اطالعات دقیق تر انجام گیرد( فراخوان های سیستمی )توسط وقفه 

هسته سیستم عامل فراخوانی شده در انتهای یک برنامه است که وقتی اجرا به این خط می رسد ،  exitدستور 

 . رای خروج فرایند انجام می گیردو اعمال الزم ب

 سیگنال ها

 وقفه مجازی است که توسط یک فرایند،سیستم عامل و یا کاربر ،به یک یا چند فرایند ارسال می شود سیگنال ،

ن صرف نظر کند و یا با اجرای یک تابع خاص به سیگنال ل را دریافت می کند ،می توان از آفرایندی که سیگنا. 

 . پاسخ دهد

 برنامه خطای 

نقسیم بر صفر، نقص های حفاظتی از قبیل اجرای یک دستورالعمل ممتاز در مد کاربرو  ، مانند خطای سرریز

یک بیت ثبات 

 .مراجعه به یک آدرس نادرست یا غیر مجاز در حافظه 

 بررسی عملکرد دو حالته 

برای .سیستم عامل خود یک برنامه است ، با این تفاوت که اختیارات بیش تری نسبت به سایر برنامه ها دارد

فراهم کردن این اختیارات ویژه به گونه ای که سایر برنامه های کاربردی مجاز به داشتن آنها نباشند، سخت افزار 

رای هسته و کاربر مورد استفاده قرار می گیرند و در لذا دو مد اج. باید مدهای مختلفی از اجرا را پشتیبانی کند

PSW در نتیجه تالش برنامه های عادی ، برای. هر لحظه مد اجرای سیستم ذخیره می شود 

، ثبات های I/Oنظیر دسترسی به وسایل )عامل رزرو شده اند ،  رای سیستماجرای فعالیت هایی که فقط ب

 . بر قرار داریم ، باعث بروز خطا خواهد شدهنگامی که در مد کا( اصلی

کامپیوتر ، بیت مد ، صفر است و سیستم عامل قبل از اینکه  Restartالزم به ذکر است که در ابتدای کار 

کنترل را برنامه بدهد ،آن را یک می کند و از آنجا که هر وقفه ، کنترل را به سیستم عامل برمی گرداند ، با 

 . دا صفر می شودتولید آن بیت مد مجد
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 ارتباط دستگاه های ورودی و خروجی ، حافظه و سیستم عامل

برای این منظور ، الزم است چند . انتقال داده ها در یک سیستم کامپیوتری از طریق گذرگاه صورت می گیرد

 : عمل زیر انجام گیرد تا داده ها از دستگاه به فضای آدرس حافظه برنامه کاربر منتقل شوند

 . ورودی و خروجی کابر به فرمان دستگاه تبدیل شده و به آن ارسال گردد تقاضای (1

 . مکانیزمی برای انتقال داده از حافظه یا فرستادن آن به حافظه ایجاد شود (2

در راستای انجام اعمال فوق ، سیستم عامل باید به عنوان رابط سخت افزار و برنامه ای که درخواست ورودی 

در واقع قرارگرفتن سیستم عامل در . نقش ایفا کند I/Oدیر دستگاه های همچنین مو خروجی کرده است و 

 : ورودی و خروجی ناشی می شوداین دو نقش ، از سه ویژگی زیر در دستگاه های 

 از آنجا که معموال برنامه های متعددی به طور همزمان در حال اجرا هستند ، ممکن است سیستم  (1

I/O به اشتراک گذاشته شود . 

همانطور که دیده ایم ، وقفه . برای انتقال اطالعات اغلب از وقفه ها استفاده می کنند  I/Oسیستم های  (2

 . ها باعث انتقال به مد هسته یا ناظر می شوند که در نتیجه اداره کردن آنها وظیفه سیستم عامل است

 . معموال کار پیچیده ای است I/Oکنترل سطح پایین دستگاه های  (3

، وظایف سیستم عامل در این زمینه را می توان در  I/Oه ویژگی های گفته شده در سیستم های با توجه ب

 : موارد زیر خالصه کرد

. سیستم عامل تضمین می کند که برنامه های کاربر ، فقط به بخش های مجاز دسترسی داشته باشند (1

رنامه ای بدهد که صاحب فایل بطور مثال سیستم عامل نباید اجازه خواندن یا نوشتن یک فایل را به ب

مشترک ،  I/Oبرای این منظور در یک سیستم با دستگاه های .آن برنامه اجازه دسترسی را نداده باشد

 . جلوگیری به عمل آید  I/Oباید از استفاده مستقیم برنامه های کاربر از دستگاه های 

یک  ، سبب ایجاد  I/Oسیستم عامل با نگهداری روال هایی برای اداره نمودن سطح پایین دستگاه  (2

 . محیط انتزاعی از آن برای برنامه کاربر می شود

 . را نیز اداره کند I/Oسیستم عامل باید وقفه های تولید شده از دستگاه های  (3

رسی مساوی و عادالنه برنامه های کاربر به سیستم عامل تالش می کند با زمان بندی منابع ،امکان دست (4

 . مشترک را ایجاد کند I/O منابع 
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ارتباط مستقیم برقرار کند و از  I/O سیستم عامل برای انجام این وظایف ،باید بتواند با دستگاه های

برای این منظور الزم است . جلوگیری کند I/O  دسترسی مستقیم برنامه های کاربر به دستگاه های 

بک فرمان می تواند یک دستور عادی مثل خواندن یا . فرمان دهد I/O سیستم عامل به دستگاه های 

از طرفی (. مثل عمل جستجو در یک دیسک)نوشتن باشد و یا اعمالی که خاص دستگاه مربوطه است 

مثال زمانی که دیسک عمل )مطلع کند I/Oالزم است که دستگاه ،سیستم عامل را از انجام عمل 

و در نهایت داده ها بتواند بین حافظه و دستگاه ( جستجو را به اتمام رساند ،سیستم عامل را با خبر کند

I/O برای فهم کامل و (. به عنوان مثال بالک خوانده شده از دیسک به حافظه منتقل شود)مبادله شوند

 . خواهیم داشت  I/Oت افزار دقیق این مکانیزم نگاهی گذرا به سخ

 I/Oاصول سخت افزاری 

 

،کنترل کننده های  I/Oدر سه قسمت دستگاه های  I/O در این جا به شرح مختصری از سخت افزار 

 . خواهیم پرداخت نگاشت شده ، I/O دستگاه و 

 I/Oدستگاه های 

 

 . به دو دسته ی دستگاه های بلوکی و دستگاه های کاراکتری تقسیم می شوند I/Oدستگاه های 

دستگاه بلوکی وسیله ای است که اطالعات را در بلوک هایی با اندازه معین ،که هرکدام با آدرس 

 32751بایت تا  512حدود اندازه بلوک های معمولی از.خودشان مشخص شده اند،ذخیره می کند

 . بایت می باشد

ویژگی اساسی یک دستگاه بلوکی این است که آدرس دهی ،خواندن و نوشتن هر بلوک را بطور مستقل 

از طرفی . دیسک ها متداول ترین دستگاه از این نوع هستند. از بقیه بلوک ها امکان پذیر می سازد

وده و یا دستگاه کاراکتری ،یک جریان از کاراکترها را بدون توجه به هیچ ساختار بلوکی دریافت نم

به طور مثال چاپگر و یا . آدرس دهی وجستجو در آنها وجود نداردتحویل می دهد وبنابراین قابلیت 

 . ماوس یک دستگاه کاراکتری هستند

 

 کنترل کننده های دستگاه 

.  ،وقف دهنده یا کنترل کننده دستگاه نامیده می شود از اجزای مکانیکی و الکترونیکی I/Oواحدهای 

.  کننده ها می توانند دو ،چهار و یا حتی هشت دستگاه مشابه و یا یکسان را اداره نمایند اکثر کنترل
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تفکیک کنترل کننده از دستگاه به این دلیل است که سیستم عامل . بخش مکانیکی خود دستگاه است

 . تقریبا همیشه با کنترل کننده و نه با خود دستگاه سروکار دارد

I/O   نگاشت شده در حافظه 

با نوشتن در این ثبات . هر کنترل کننده تعدادی ثبات دارد که برای ارتباط با پردازنده به کار می روند

خاموش یا روشن کردن و یا سایر فرمان  ها ،سیستم عامل می تواندفرمان تحویل داده ، دریافت داده ،

از وضعیت یک دستگاه آگاه با خواندن از این ثبات ها ، سیستم عامل می تواند . ها را به دستگاه بدهد

 . شود

بسیاری از دستگاه ها عالوه بر ثبات های کنترلی ، دارای یک بافر داده می باشند که سیستم عامل می 

چگونگی ارتباط پردازنده با ثبات های کنترلی  و بافر داده . توان ار آن خوانده و یا در آن  بنویسد

روش اول اینکه به هر : ه به دو روش انجام می گیرددستگاه ها ، به عنوان یک مساله اساسی است ک

بیتی است ، اختصاص داده شود که  15ویا  1 که یک عدد صحیح I/Oثبات کنترلی یک شماره پورت 

به این ترتیب پردازنده می تواند عمل خواندن و نوشتن ثبات کنترلی را انجام دهد ویا اینکه این ثبات ها 

الزم به ذکر .نگاشت شده در حافظه نامیده می شود  I/Oکه این طرح ،، در فضای حافظه قرار گیرند 

است که در روش اخیر ،به هر ثبات کنترلی یک آدرس یکتای حافظه تخصیص داده شده که به هیچ 

 . حافظه دیگری اختصاص نیافته است

کامل شدن  انند برای تعیینیا چند بیت وضعیت دارند که می تو معموال ثبات های کنترل کننده ، یک

پردازنده . یک عملیات خروجی و یا در دسترس بودن داده ها جدید یک دستگاه ورودی ،تست شوند 

می تواند با اجرای یک حلقه در هر دور،یک بیت وضعیت را تا زمان آمده شدن دستگاه برای پذیرش یا 

رکشی نامیده می برنامه نویسی شده یا س I/Oاین عمل . فراهم نمودن داده های جدید، تست نماید

از این روش نمی توان همیشه استفاده کرد، چرا که مقداری از زمان پردازنده صرف چک کردن . شود

 . وضعیت دستگاه ها می شود که ایده ال نیست

 

بسیاری ار کنترل کننده ها آمادگی خود را جهت خواندن یا نوشتن در ثبات هایشان ، با استفاده از وقفه 

مبتنی بر وقفه نامیده می شود، مشکل ذکر  I/Oاین مکانیزم ، که . نده می رسانندها به اطالع پرداز

 . شده در روش سرکشی را ندارد
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 DMAدسترسی مستقیم به حافظه 

 

نگاشت شده در حافظه ، نیاز به آدرس دهی کنترل کننده  I/Oپردازنده در صورت وجود و یا عدم وجود 

پردازنده می تواند به کنترل کننده دستگاه ها درخواست کرده . داردجهت تبادل داده با آنها دستگاه ها 

، اما چنین عملی برای وسیله ای مانند دیسک که بلوک های داده  با نرخ یک بایت در هر دفعه را بدهد

در نتیجه از یک روش متفاوت با نام . زیادی تولید می نماید، وقت پردازنده را به شدت هدر می دهد

DMA یک سیستم تنها در شرایطی می تواند از . استفاده می شودDMA  استفاده کندکه سخت

ون دمی تواند مستقل از پردازنده و ب DMAکنترل کننده . داشته باشد DMAافزار کنترل کننده 

این کنترل کننده شامل چندین .  جه به مکان فیزیکی اش ، به گذرگاه سیستم دسترسی داشته باشدوت

ارتند ازیک ثبات این ثبات ها عب. نده یا نوشته شودست که می تواند به وسیله پردازنده  خواثبات ا

های کنترلی ، پورت های  ثبات. آدرس حافظه ، یک ثبات شمارش گر بایت و یک یا چند ثبات کنترلی

I/O  مورد استفاده جهت انتقال( خواندن یا نوشتنI/O ) عدا بایت و ت( بایت و یا کلمه)، واحد انتقال

  .را تعیین می نمایند burstهای انتقال یافته در یک 
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 فصل دوم 
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 armومیکروپردازنده سیستم عامل های بالدرنگ  

 

در گذشته برنامه نویسی سیستم های توسعه یافته توسط زبان اسمبلی انجام می پذیرفت که این کد به طور 

مستقیم با سخت افزار سیستم در ارتباط بود و با اعمال تغییر کوچکی در سخت افزار الزم بود که بخش زیادی 

تیبانی و عدم استفاده از نرم افزارها را در از برنامه مجددا بازنویسی شود و این موضوع افزایش هزینه ،دشواری پش

بخشی از مشکالت فوق  Cبا استفاده از زبان های برنامه نویسی سطح باال از قبیل . سایر کاربرد ها در پی داشت

نیاز به مدیریت امور مختلف به طور همزمان  ، اما با افزایش پیچیدگی سیستم های توسعه یافته  و مرتفع شد

های رایج مدیریت نرم افزار  جوابگو نبود و الزم بود شیوه های مناسبتری به این منظور مورد استفاده از روش 

به این ترتیب سیستم عامل ها به عنوان یک واسط بین برنامه کاربر و و سخت افزار سیستم . استفاده قرار گیرد 

درنگ حالت خاصی که حداکثر زمان سیستم عامل بال . مورد استفاده قرار گرفتندکه در ادامه به آن می پردازیم

پاسخ به ورودی در آنها به صورت قطعی قابل پیشبینی است و ادوات توسعه یافته غالبا از این نوع سیستم عامل 

 . استفاده می کنند

 

فرض می کنیم سیستم از یک . به منظور درک بهتر موضوع ، مطالب را با مثالی تحت بررسی قرار می دهیم 

 : شده که الزم است دائما دو وظیفه زیر را انجام دهد پردازنده تشکیل

 . با فشردن کلید اطالعات مناسبی را به روی نمایشگر نشان دهد .1

با خواندن مقدار آنالوگ به دیجیتال و در صورتی که مقدار آن از حد خاصی بیشتر باشد مجموعه ای از  .2

 . یال ارسال کندپردازش ها را انجام داده ، نتیجه را به روی پورت سر

به شکل  ساده ترین راه جهت پیاده سازی الگوریتم فوق آن است که کلیه توابع سیستم در حلقه ای نامحدود و

مشکل این روش آن است که زمان اجرای هریک از توابع مقدار مشخص . نمایش داده شده در کد اجرا شوند

-Processال در صورتی که زمان اجرای تابع به عنوان مث. نیست و با توجه به وضعیت سیستم متغیر است

data از حد مشخصی بیشتر شود ،ممکن است فشردن کلید توسط سیستم تشخیص داده نشود . 
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به منظور حل مشکالت فوق می توان کلید را به پایه های وقفه پردازنده متصل کرد و فشرده شدن آن را در تابع 

ترتیب فشرده شدن کلید مستقل از زمان الزم جهت پردازش اطالعات به این . وقفه متناظر با آن تشخیص داد

 : همیشه تشخیص داده می شود
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 ،Ethernet هم اکنون حالتی را در نظر بگیرید که عالوه پردازش های فوق الزم است اطالعاتی از پورت های 

CAN،  SPI، USB از سرویس دهی در این صورت کدنویسی سیستم و اطمینان . ارسال و دریافت شوند

مناسب کلیه ارتباطات پردازنده توسط برنامه نویس کار بسیار دشواری بوده ، الزم است که از سیستم عامل به 

 . این منظور استفاده شود

 : بطور کلی سیستم عامل ها به دو دسته کلی زیر تقسیم میشوند
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ادوات تلفن  ،SBCاین سیستم عامل ها به روی ادواتی از قبیل  :MMUسیستم عامل هایی با پشتیبانی از 

همراه و سایر ادوات با حجم پردازش باال مورد استفاده قرار می گیرندومعموال توسطپردازنده هایی مورد استفاده 

 . هستند DRAM , NANDقرار می گیرند که دارای پشتیبانی از

 : ر اشاره کرداز میان رایجترین آنها می توان به موارد زی

Linux

Windows CE

Windows Mobile

Windows Embedded Comact

این گروه از سیستم عامل ها غالبا در میکروکنترلرها مورد :MMUسیستم عامل های بدون پشتیبانی از 

 : استفاده واقع می شوند و از میان پرکاربردترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره  کرد

Uc/os-II

UCLinux

FreeRTOS

 : در جدول زیر لیست تعدادی از سیستم عامل های بالدرنگ به همراه شرکت سازنده هر یک ارائه شده است
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 1-2جدول 

 : پارامترهای زیر می توانند در انتخاب سیستم عامل مورد توجه واقع شود

عنوان مثال در صورتی که اهمیت این عامل با توجه به نوع سیستم نعیین می شود به  : قابلیت اطمینان

 سیستم عامل به کار رفته در یک ساعت دیجیتال دچار اختالل شود مشکل چندانی ایجاد نمی شود،اما عملکرد

 . نادرست سیستم عامل کنترل کننده هواپیما یا ترمز ماشین قابل قبول نیست  

 . شدحداکثر زمان پاسخ سیستم به کلیه رخدادها قابل تعیین با : بالدرنگ بودن

 . این بخش با توجه به ترکیب سیستم عامل و سخت افزار مورد استفاده تعیین می شود : کارآیی سیستم
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قابلیت بهینه سازی سیستم عامل با توجه به امکانات سخت افزاری و حافظه پردازنده مورد  : مقیاس پذیری

 .استفاده

استفاده شود که هسته آن بتواند توسط پردازنده تا حد امکان بهتر است از سیستم عاملی :  قابلیت انتقال

هایی با معماری متفاوت مورد استفاده قرار گیرد،به این ترتیب می توان برنامه کاربر را با تغیرات اندک توسط 

 .سخت افزارهای مختلف اجرا کرد

در صورتی که سورس کد سیستم عامل در دسترس باشد می :  در دسترس بودن سورس سیستم عامل

 .وان با توجه به کاربرد موردنظر آن را بهینه سازی کردت

در صورتی که بتوان از سیستم عامل های رایگان استفاده کرد،هزینه طراحی سیستم تا حد زیادی  : قیمت

 .کاهش می یابد

در صورتی که برنامه کاربر به اجزایی ازقبیل سرویس های شبکه، واسط های :  سرویس های قابل ارائه

، سیستم فایل و موارد مشابه احتیاج داشته باشد ، الزم است پشتیبانی این  CAN ، USB،ارتباط گرافیکی 

 .موارد توسط سیستم عامل مورد بررسی واقع شود

در صورتی که حافظه و سایر منابع مورد نیاز سیستم عمل بخش زیادی از امکانات  :حافظه مورد نیاز

 .کاربر با محدودیت های زیادی مواجه می شودپردازنده را به خود اختصاص دهد،برنامه 

، به دالیل زیر به طور گسترده uclinux ، و مشتقات آن از قبیل Linux ، در میان سیستم عامل های موجود 

 :مورد استفاده قرار می گیرند embeddedای در ادوات 

 رایگان و در دسترس بودن سورس کد سیستم عامل

 امنیت باال در ارتباطات شبکه

 رایگان بودن کامپایلرها

 قابلیت اطمینان باال

 قابلیت بهینه سازی سیستم عامل با توجه به نیازهای سیستم

 قابلیت اجرا به روی پردازنده های مختلف
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 . منابع و اطالعات در دسترس فراوان

 ساختار ادوات توسعه یافته مبتنی بر سیستم عامل ها

نحوه ارتباط سیستم عامل با اجزای مختلف سیستم در قالب شمای نشان داده شده در شکل زیر به تصویر 

همان گونه که مشاهده می شود ، سیستم عامل به عنوان یک واسط بین برنامه کاربر و سخت . کشیده شده است

د به عنوان واسطی بین سخت در معماری برخی از سیستم ها یک بسته پشتیبانی بر. افزار سیستم عمل می کند

این بخش حاوی کدهای وابسته به سخت افزار از قبیل نحوه . افزار و سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد

مزیت استفاده از این روش آن است که با . آدرس دهی حافظه ، جداول سرویس دهی وقفه و موارد مشابه است

نامه کاربر تغییری نمی کنند و تنها الزم است تغییرات در بخش تغییر سخت افزار سیستم ، سیستم عامل و بر

BSP اعمال شود . 

همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود سیستم عامل از یک هسته مرکزی و سرویس های متعدد تشکیل  

ه سیستم با توجه به آنکه هست. هسته مرکزی وظیفه تقسیم امور مختلف و مدیریت آنها را بر عهده دارد. می شود

عامل اولین بخشی است که به حافظه سیستم منتقل می شود و تا هنگام اجرای برنامه در آن باقی می ماند ، 

از میان سرویس های متداول در سیستم عامل ها می توان به . الزم است که حجم آن تا حد ممکن کوچک باشد

 : موارد زیر اشاره کرد

 مدیریت فایل

 مدیریت حافظه 

 شبکهسرویس های 

 خروجی -سرویس های ادوات ورودی
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 1-2شکل 

 زمانبندی در سیستم عامل ها

از آنجا که الزم .  زمانبندی و نحوه مدیریت انجام امور مختلف یکی از مهمترین بخش های سیستم عامل است

اینترنت الزم به عنوان مثال در حین اتصال به شبکه و کار با ) است کارهای مختلفی به طور همزمان انجام شوند

، الزم است از الگوریتم  (است اطالعاتی برای چاپگر ارسال شود و محتویات نمایشگر سیستم نیز تغییر داده شوند

البته باید دانست که در پردازنده .  مناسبی جهت اختصاص زمان پردازنده جهت انجام امور مختلف استفاده شود

همچنین باید توجه داشت . ا به صورت همزمان مدیریت کردهای چند هسته ای می توان چند برنامه مختلف ر

که در سیستم عامل ها بین برنامه که مجموعه ای از دستورات استاتیک بوده و اجرای آن که ماهیتی دینامیکی 

همانگونه که در شکل زیر .است و با توجه به منابع سخت افزاری سیستم تعیین می شود تفاوت وجود دارد

استفاده شده که در برخی از  taskبه منظور اجرای برنامه توسط سیستم عامل از مفهوم مشاهده می شود، 

عالوه بر برنامه ، منابع الزم جهت اجرای  taskمراجع با عنوان پروسس از آن یاد می شود، به این ترتیب هر 

 taskای پیچیده هر در برخی از سیستم عامل ه. را شامل می شود( از قبیل رجیسترها،پشته و موارد مشابه)آن

سیستم عامل ها با توجه به معماری خود به انواع تک کاره و .  تقسیم می شود  threadبه نوبه خود به تعدادی 
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در آن واحد تنها یک کار قابل انجام  DOSدر سیستم عامل های تک کاره از قبیل .  چند کاره تقسیم می شوند

، به  می توان در یک زمان چند کار متفاوت را مدیریت کرداست در حالی که در سیستم عامل های چندکاره 

زیرا لزم است چند کار مختلف با  . همین دلیل معماری آنها پیچیده تر از سیستم عامل های تک کاره است

 . یکدیگر و بدون تاثیر متفابل به روی هم اجرا شوند

 

 2-2شکل

باید توجه .  قالب شکل زیر به تصویر کشیده شده استچگونگی زمانبندی پردازنده جهت انجام امور مختلف در 

، از دید کاربر کلیه این امور به طور همزمان در حال اجرا  داشت که با توجه به سرعت بسیار باالی پردازنده

 : هستند
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 3-2شکل

 : ی شودبطور کلی و به منظور انجام زمانبندی مناسب در سیستم عامل الگوریتم های زیر مورد استفاده واقع م

این روش ساده ترین الگوریتم موجود است و هر یک از کارها تا زمان اتمام ، پردازنده  را :  زمانبندی مشارکتی

با توجه به آنکه در این روش نمی توان کارها را اولویت بندی کرد و ممکن است .  در اختیار خود قرار می دهد

د، به ندرت در سیستم های بالدرنگ مورد استفاده قرار می زمان انجام کارهای با اولویت کم بسیار طوالنی شو

 . گیرد

 

در این روش مطابق با شکل زیر زمان پردازنده به طور مساوی بین کارهای مختلف تقسیم  : زمانبندی گردشی

با توجه به آنکه زمان اختصاص داده شده جهت انجام کارهای ساده و پیچیده در این روش یکسان .  می شود

. غالبا در سیستم های بالدرنگ از آن استفاده نمی شود،  است
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 4-2شکل

در این روش کلیه کارها اولویت بندی می شوند و زمان پردازنده در اختیار  کار با :  زمانبندی با حق تقدم

ویر نحوه عملکرد این الگوریتم در قالب شمای نشان داده شده در شکل زیر به تص. باالترین اولویت قرار می گیرد 

متناضر با باالترین اولویت و  0باشد، عدد  222تا 0اولویت تعیین شده می تواند عددی بین .  کشیده شده است

متناضر با کمترین استٍ ، به دلیل ماهیت اولویت پذیری این الگوریتم ، استفاده از آن در سیستم عامل  222عدد 

. ها بسیار رایج است

 

 2-2شکل

 :  در سیتم عامل مطابق با شمای زیردر یکی از سه وضعیت زیر هستند بطورکلی برنامه های جاری

 آماده اجرا

 در حال اجرا

 متوقف شده 
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 6-2شکل

چگونگی استفاده از سیستم عامل بالدرنگ در یک سیستم میکرو کنترلری در قالب مثال زیر به تصویر کشیده 

ا مفهوم کلی استفاده از سیستم عامل بیان شده باید توجه داشت که مثال زیر به منظور آشنایی ب. شده است

 .است و جزئیات پیاده سازی ممکن است با توجه به نوع سیستم عامل و پردازنده موردنظر متفاوت باشد

میلی ثانیه چشمک بزند و مقدار خوانده شده از مبدل 200در مثال زیر الزم است که یک نمایشگر با تناوب 

: ناوب به روی پورت سریال ارسال شده ، توسط نمایشگر نشان داده شودآنالوگ به دیجیتال به طور مت
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51 

 

 

 

:عبارت زیر در ابتدای برنامه وبه منظور فراخوانی توابع سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد
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فاده مورد است. بخش تایمر به منظور تعیین شماره تایمر که توسط سیستم عامل مورد استفاده قرار می گیرد

 . نیز بیانگر حداکثر زمان اجرای هر کار است minor cycleبخش.واقع می شود

بیانگر تناوب اجرا است،  rateبخش . عبارت زیر به منظور تعیین مشخصات هر عمل مورد استفاده قرار می گیرد

به  queueنشان دهنده حداکثر زمان درگیر شدن پردازنده در هر اجرای عملیات است و بخش  maxعبارت 

: صورت اختیاری است و بیانگر تعداد بایت هایی است که از سایر بخش ها دریافت می شود

 

 

. مشابه فراخوانی تابع است، با این تفاوت که فاقد آرگومان ورودی و مقدار برگشتی است taskفراخوانی هر 

 : ازمیان توابع سیستم عامل می توان به موارد زیر اشاره کرد

()rtos_run:  به منظور راه اندازی اولیه سیستم عامل مورد استفاده واقع می شود و اجرای هر یک از امور مورد

 . استفاده قرار می گیرد

()rtos_terminate : به منظور توقف اجرای سیستم عامل و بازگشت به برنامه اصلی از آن استفاده می شود . 

()rtos_msg_send :  جهت ارسال اطالعات مشخص شده بهtask مورد نظر استفاده قرار می گیرد . 

()rtos_msg_recive  : به منظور دریافت اطالعات متناظر با هرtask مورد استفاده واقع می شود . 

Bootloader

سخت افزار پس از اعمال تغذیه به سیستم و قبل از اجرای برنامه کاربر الزم است پردازنده و برخی از اجزای 

است که مجموعه ای از توابع و روال  BIOSاین وظیفه در رایانه های شخصی بر عهده . مقداردهی اولیه شوند

های پیچیده است که به منظور مقداری اولیه و بارگذاری سیستم عامل از حافظه  هارد به رم سیستم مورد 

است که مهم ترین وظایف  Bootloaderده بخش استفاده قرار می گیرد، اما در ادوات توسعه این وظیفه بر عه

 : آن به شرح زیر است

 خروجی و کنترل کننده گرافیکی-، ادوات ورودیSDRAMمقداردهی اجزای اصلی سخت افزار از قبیل 
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 آماده سازی حافظه سیستم جهت انتقال کنترل برنامه به سیستم عامل

 وات جانبیاختصاص منابع سیستم از قبیل حافظه و خطوط وقفه به اد

 استفاده از مکانیسم مناسب جهت بارگذاری سیستم عامل

 انتقال اطالعات الزم از قبیل حجم حافظه ، سرعت کالک و موارد مشابه به سیستم عامل

در دسترس هستند که از میان معروفترین آنها  Boot Loaderبرنامه های مختلفی جهت استفاده به صورت 

و مورد دوم توسط  Linuxمورد اول به همراه سیستم عامل . شاره کردا E-bootو  U-bootمی توان به 

Window CE مورد استفاده قرار می گیرد . 

پس . مراحل مختلف بارگذاری برنامه در سیستم های توسعه یافته در قالب شکل زیر به تصویر کشیده شده است

اولیه منتقل می شود که با توجه به نوع تراشه و سازنده آن  Bootloaderاز ریست شدن تراشه ، کنترل برنامه 

می تواندانواع مختلفی داشته باشد و وظیفه آن مقدار دهی اولیه به برخی از بخش های داخلی تراشه از قبیل 

اصلی که بطور  Bootloaderپس از اجرای این بخش کنترل برنامه . بلوک  تولیدکننده کالک سیستم است

می تواند هسته سیستم عامل و فایل های آنها را از  u-bootبرنامه . است منتقل می شود u-bootمعمول برنامه

منتقل کند  ramبه فضای  flashطریق ارتباط سریال یا شبکه دریافت کند وپس از ذخیره سازی در حافظه 

همچنین . است flashسرعت بیشتر اجرای آن در مقایسه با  ramعلت انتقال سیستم عامل به حافظه .

آنها را بازگشایی کرده، سپس به  u-bootدرصورتیکه فایل های سیستم عامل به صورت فشرده باشند برنامه 

با اجرای . پس از این مرحله کنترل اجرای برنامه به هسته سیستم عامل منتقل می شود. حافظه منتقل می کند

معموال برنامه . رنامه کاربر آماده اجرا استهسته سیستم عامل و مقداردهی اولیه به توابع مورد استفاده،ب

Bootloader  و سیستم عامل به صورت فایل باینری(bit) توسط سازنده پردازنده ارائه می شوند . 
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 7-2شکل

بر  embeddedنکته ای که الزم است مورد توجه قرار بگیرد آن است که یا توجه به اینکه بیشتر سیستم های 

فاقد نمایشگر و صفحه کلید هستند ، نمایش وضعیت بارگذازی سیستم به صورت  خالف رایانه های رومیزی

 . ارسال پیام های متناسب به روی پورت های سریال یا شبکه انجام می پذیرد

Dot net micro framework 

معرفی شده است و با  embeddedاین ابزار توسط شرکت مایکروسافت و به منظور برنامه نویسی ادوات 

بکارگیری آن می توان با استفاده از محیط برنامه نویسی و ابزارهای قدرتمند آن که بسیاری از برنامه نویسان با 

حافظه مورد نیاز جهت . استفاده کرد embeddedآن آشنایی دارند به منظور برنامه نویسی و عیب یابی ادوات 

 . نیز از آن استفاده کرد MMUاستفاده از واحد است و می توان بدون  300kآن در حدود 

 

 



 

55 

 

 حافظه های مورد استفاده در ادوات توسعه یافته 

با افزایش حجم و سرعت پردازش اطالعات در ادوات جدید امروزی نیاز به حافظه ای با سرعت و حجم اطالعات 

فرار :د توجه قرار گیرند عبارتند ازعواملی که می تواند در انتخاب حافظه مور. باال بیش از پیش مورد توجه است

با توجه به مطالب . یا غیر فرار بودن اطالعات، پهنای باند مورد نیاز، حجم اطالعات ،قیمت ،تاخیر و توان مصرفی

و نوع حافظه مورد نیاز با توجه به معماری سیستم . فوق یک حافظه جوابگوی کلیه نیاز ها بطور همزمان نیست

 . تعیین وانتخاب می شود

نوع دینامیک ارزانتر است و در . بطور کلی حافظه های فرار به دو نوع استاتیک و دینامیک تقسیم بندی می شود

با توجه به آنکه نوع دینامیک بر اساس خاصیت خازنی بوده ،الزم است .مقایسه با نوع استاتیک حجم باالتری دارد

حافظه محدود می شود و کنترل کننده  شود،سرعت خواندن ونوشتن در Refreshکه به صورت متناوب 

 . پیچیده تری جهت مدیریت آن مورد نیاز است

 

، به طور عمده در رایانه ها مورد DDR3،DDR2، DDRو انواعد جدید آن از قبیل  SDRAMحافظه های 

به منظور کاهش زمان دسترسی به حافظه در کاربردهایی از قبیل  RLDRAMحافظه . استفاده قرار می گیرند

از پورت داده جداگانه ای  QDR SRAMحافظه . مورد استفاده قرار می گیرد  Cashادوات شبکه و حافظه 

جهت خواندن و نوشتن در حافظه برخوردار بوده و در کاربردهایی که نسبت خواندن ونوشتن در حافظه به 

می توان به افزایش پهنای باند ، زیاد شدن  QDR IIاز مزایای . ست ، به کار گرفته می شودصورت یک به یک ا

 . فرکانس کالک ، کاهش ولتاژ و توان مصرفی سیستم اشاره کرد
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یکی از پارامترهای مهم در انتخاب حافظه های فرار ، پهنای باند مورد نیاز سیستم است به همین دلیل مقایسه 

: واع مختلف حافظه در جدول زیر ارائه شده استبین پهنای باند ان

 

 2-2جدول

 

سایر پارامترهای مهم در انتخاب حافظه از قبیل استاندارد ولتاژی ، عرض باس اطالعات و تعداد بانک ها، به 

: منظور مقایسه در جدول زیربه تصویر کشیده شده است
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 3-2جدول

 

. حافظه های غیرفرار که محتویات آنها با قطع تغذیه از بین نمی رود،به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند

است که تنها یکبار و توسط سازنده تراشه برنامه ریزی می شود،اما تعداد دفعات خواندن  ROMساده ترین آنها 

می  EPROMحافظه .یت برنامه ریزی داردنیز یکبار اما توسط کاربر قابل PROMحافظه . از آن نامحدود است

این امکان را  EEPROMمعرفی حافظه . تواند توسط اشعه ماورای بنفش پاک شده و مجددا برنامه ریزی شود

با توجه به . فراهم آورد که بتوان محتویات حافظه را به صورت الکتریکی به صورت مجدد برنامه ریزی کرد

که الزم است به صورت بایت به بایت انجام شود، انواع  EEPROMمحدودیت سرعت نوشتن در حافظه های 

عالوه بر موارد فوق هارد دیسک های مورد . با امکان نوشتن به صورت بلوکی معرفی شدند Flashحافظه 

استفاده در رایانه های شخصی نیز در گروه حافظه های غیر فرار قرار می گیرند ، اما به دلیل ابعاد بزرگ ، مصرف 

 . باال و وجود قطعات مکانیکی ندرتا در ادوات قابل حمل مورد استفاده قرار می گیرندتوان 
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تقسیم بندی می شوند، به طور  NOR، NAND که به دو نوع Flashبا توجه به آنکه حافظه های نوع 

تفاوت های متعددی بین فن آوری  ، گسترده ای در ادوات توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرند

NOR,NAND حافظه . وجود دارد و معماری هر یک از آنها جهت کاربرد خاصی بهینه شده استNOR  به

منظور ذخیره سازی کد برنامه مورد استفاده قرار می گیرد و مزیت آن در سادگی دسترسی و سرعت باالی 

به منظور ذخیره سازی حجم باالی اطالعات   NANDدر مقابل حافظه . خواندن اطالعات در آن اندک است

مورد استفاده قرار می گیرد و به علت وجود بلوک های معیوب در معماری آن الزم است که از سیستم فایل 

این نوع حافظه به دلیل مصرف توان اندک و نداشتن . جهت مدیریت ذخیره سازی اطالعات در آن استفاده شود

مورد استفاده  embeddedنی مطمئن جهت هارد دیسک در سیستم های قطعات متحرک به عنوان جایگزی

در قالب جدول زیرارائه شده  NOR , NANDبه منظور مقایسه بهتر مشخصات حافظه های .قرار می گیرد

:است
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 4-2جدول

 

 حافظه های پرسرعت

در پردازنده های  Nand flash , SDRAM , DDR , DDR2با توجه به آنکه استفاده از حافظه های 

ARM به سرعت روبه افزایش است، الزم است نکات زیر در طراحی این تراشه ها مورد توجه واقع  شوند . 

تا حد امکان این تراشه ها را در نزدیک ترین فاصله از پردازنده قرار دهید تا طول مسیر سیگنال های حداقل 

 . شود و از بسیاری از پدیده های ناخواسته اجتناب شود
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همگی از یک الیه عبور داده شوند، همچنین  DOS , DQMباس دیتا و سیگنال های مرتبط با آنها از قبیل 

 . ، تعداد آن در مسیر این سیگنا ل ها یکسان باشدviaبه دلیل خاصیت خازنی 

ودتر الزم است طول مسیر برای سیگنال های فوق یکسان باشد، در غیر اینصورت سیگنال هایی با طول کمتر ز

 .از سیگنال هایی با مسیر بلند منتشر می شوند و ممکن است به بروز مشکالت زمانبندی منجر شود

 .اهم باشد 100اهم و جهت سیگنال های تفاضلی  20الزم است امپدانس مسیر جهت سیگنال های تک سیمه 

 . الزم است سیگنال های تفاضلی با هم مسیر کشی شوند

 . ال در باس داده ، می توان از مقاومت سری استفاده کردجهت کاهش اثر بازتابش سیگن

زم است خازن های مورد استفاده جهت کاهش نویز تغذیه در نزدیکترین فاصله نسبت به پین های تغذیه ال

 . حافظه قرار گیرند

 : نتیجه گیری کلی

به دلیل اینکه از قطعات پیشرفته امروزی که در این فصل به صورت مفصل گفته شد ،و arm در میکروپردازنده 

همچون سیستم های اشتراک زمانی وکنترل ) اینکه این پردازنده می تواند از قابلیت های سیستم عامل بالدرنگ

از این  armمله راپشتیبانی کند ،در بیشتر میکرو کنترلرهای امروزی از ج.....( کاربر وپاسخدهی مناسب و 

، سرعت پاسخدهی  armوبا استفاده این سیستم عامل در پردازنده . سیستم عامل بر روی خود استفاده می کند

در فصل بعد  ویژگی های سیستم عامل بالدرنگ گفته می شود و در .بهتر وکنترل کاربر با میکرو افزایش می یابد

 . را مشاهده می کنیم armبا برنامه بر روی  فصل آخر مثالی از یک نوع سیستم عامل بالدرنگ را

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 فصل سوم
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 سیستم عامل های بالدرنگ و سیستم عامل آندروید

سیستم عامل هایی چند منظوره هستند که برای کاربردهای بالدرنگ از جمله  سیستم عامل های بالدرنگ ،

تلفنهای  ، ،کنترل اسباب های خانگی برنامه ریزیسیستم تنظیم حرارت قابل )سیستم های جاسازی شده 

 . طراحی شده اند وسایل تحقیقات علمی ، ، روباتهای صنعتی، سفینه های فضایی ، (موبایل

 

سیستم عامل های بالدرنگ کمک شایانی در سهولت ساخت سیستم های بالدرنگ کردند اما ضمانت قطعی در 

سیستم عامل .لکه این نیاز باید در نرم افزارهای مربوط رعایت شودب: بالدرنگ بودن جواب نهایی آنها نداشتند

های بالدرنگ نیازی ضروری به داشتن توان عملیاتی باالیی ندارند بلکه بیشتر،امکاناتی را فراهم می سازند، که 

در صورت استفاده به جا و درست از آنها، ضمانت کننده مهلت زمانی است که عموماَدر بالدرنگ های نرم 

سیستم عامل های بالدرنگ به طور مرسوم،از .یافت می شود در بالدرنگ های سخت افزاری(قطعاَو ) افزاری

این .الگوریتم های زمان بندی شده خاصی،جهت تأمین توسعه دهندگان بالدرنگ با وسایلی استفاده می کند

های بالدرنگ بیشتر در  ارزش سیستم عامل.وسایل برای قطعیت رفتار در سیستم های نهایی ضروری هستند،

روش های سریع و قابل پیش بینی شده که پاسخگوی رخدادهای خاص هستند، نهفته است تا توان عملیاتی 

بنابراین از فاکتورهای اساسی در سیستم عامل های بالدرنگ می توان به حداقل تأخیر در وقفه ها و حداقل .آنها

 . تأخیر در تعویض نخ ها اشاره کرد

 

برای  ، نامیده می شوند” برنامه های آنترلی “اولیه و بزرگ این نوع سیستم عامل ها که اصطالحاَ  نمونه های

 . و خطوط هوایی آمریکا طراحی و توسعه یافت IBM توسط Sabre سیستم خطوط هوایی

 

 فلسفه طراحی این نوع سیستم عامل

 

 :دو نوع طراحی پایهای در این زمینه وجود دارد
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در این طراحی تنها زمانی وظیفه ای تعویض می شود که وظیفه ای با اولویت  –طراحی بر اساس اولویت 

 . باالتردرخواست دهد،به این نوع طراحی را اولویت اولیه نیز می نامند

 Roundدر این طراحی وظیفه بر اساس وقفه ساعت تعویض میشود که در رویدادها –طراحی اشتراک زمانی 

Robin  نامیده می شود 

 

اما در . طراحی سیستم های اشتراک زمانی بیشتر بر اساس تکرر تعویض متن است تا نیاز واقعی آنها به تعویض

عوض، سیستم های چند منظوره قطعی تر و هموارتری را ایجاد می کنند که باعث می شود چنین تصوری ایجاد 

 . شود که هر فرآیند از کل منابع ماشین استفاده می کند

 

بین وظایف مختلف نیاز بود که در ( تغییر)های زیادی برای تعویض cycle  های پیشین CPU در طراحی

لذا سیستم عامل های پیشین با کاهش تعداد تعویض های . قادر به انجام کار خاصی نبود CPU اهcycle این

 . ها داشتندCPU روظایف سعی در کم کردن زمان تلف شده د

 

CPU در بهترین حالت می توان .  های جدیدتر زمان بسیار کمتری را برای تعویض بین وظایف صرف می کنند

سیستم . ای را صرف نمی کند CYCLE به پردازنده های پرسرعت اشاره داشت که برای تعویض بین وظایف

 . سازی کرده اند عامل های بالدرنگ تقربیاً همگی سیستم اشتراک زمانی را با سیستم الویت زمانی پیاده
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 مشخصات سیستم عامل های بالدرنگ

 : سیستم عامل های بالدرنگ را می توان با داشتن ملزومات یگانه در پنج حوزه عمومی زیر،مشخص نمود

 قطعی بودن

 پاسخدهی

 کنترل کاربر

 قابلیت اطمینان

 نرمش با خطا

فواصل زمانی از پیش تعیین شده انجام  سیستم عاملی قطعی است که عملیات خود را در زمان های ثابت یا

در .وقتی چند فرآیند در رقابت برای منابع و زمان پردازنده هستند ، هیچ سیستمی نمی تواند قطعی باشد. دهد

یک سیستم عامل بالدرنگ ، درخواست های فرآیند برای خدمت توسط رخدادها،اوالَ به سرعتی که می تواند به 

در زمان معلوم را  ، به اینکه آیا سیستم ظرفیت کافی برای اداره تمام درخواست ها وقفه ها پاسخ دهد و ثانیاَ

 . وابسته است دارد یا خیر،

،حداکثر تأخیر از زمان ورود یک وقفه دستگاه با  یک معیار مفید برای قبلیت عملکرد قطعی سیستم عامل

بالدرنگ این تأخیر ممکن است در محدوده در سیستم عامل های غیر . تا زمان شروع خدمت است ، اولویت باال

در حالی که در یک سیستم عامل بالدرنگ ممکن است این تأخیر حد باالیی از  ، ده ها تا صدها میلی ثانیه باشد

قطعی بودن  .یک مشخصه مربوط ولی مجزا،پاسخ دهی است. حدود چند میکرو ثانیه تا یک میلی ثانیه باشد

پاسخ دهی مربوط به این است . دار تأخیر داردقل قبل از تصدیق یک وقفه چه مدرباره این است که سیستم عام

 . که یک سیستم عامل پس از تصدیق،چه مدت صرف خدمت دادن به وقفه می نماید

 

ویژگی زمان پاسخ . قطعی بودن و پاسخ دهی به همراه هم،زمان پاسخ به رخدادهای خارجی را تعیین می کنند

بسیار حساس است،زیرا چنین سیستم هایی باید نیازهای زمانی اعمال شده توسط در سیستم های بالدرنگ 

 . افراد،دستگاه ها و جریان داده ها در خارج از سیستم را رعایت کنند
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در . عموماَ کنترل کاربر در یک سیستم بالدرنگ بسیار وسیع تر از کنترل کاربر در سیستم عامل عادی است

ولی .رهنمودهای کلی ارائه کند یایا هیچ گونه کنترلی بر عمل زمان بندی ندارد سیستم عامل های عادی کاربر

در یک سیستم بالدرنگ الزم است به کاربراجازه کنترل دقیق اولویت وظیفه داده شود و بتواند میان وظیفه های 

 . سخت و نرم تفاوت قائل شود

 

یک خرابی کذرا در . از سیستم های عادی استقابلیت اطمینان نوعاَ در سیستم های بالدرنگ بسیار مهم تر 

ولی در سیستم .سیستم غیر بالدرنگ ممکن است تا تعمیر یا تعویض،منجر به سطح خدمت پایین تر گردد

بالدرنگ که در حال پاسخ دهی و کنترل رخدادها در زمان حقیقی است،از دست رفتن یا کاهش کارآمدی یک 

 . داشته باشد پردازنده می تواند عواقب فاجعه آمیزی

 

نرمش خطا،به مشخصه ای اشاره دارد که با خرابی سیستم،تا حد ممکن قابلیت ها و داده های آن حفظ 

وقتی خراب شدن داده ها در هسته سیستم عامل را تشخیص دهد،یک  ، سنتی unix مثالَ یک سیستم.شود

برای تجزیه و تحلیل بعدی شکست،بر پیام شکست بر روی میز فرمان متصدی ارائه کرده، محتویات حافظه را 

در مقابل یک سیستم بالدرنگ سعی بر این دارد .روی دیسک تخلیه می کند و به اجرای سیستم پایان می دهد

یکی از موارد مهم . که اشکال را تصحیح گند یا در حالی که به اجرا ادامه می دهد تأثیرات اشکال را حداقل سازد

 –یک سیستم بالدرنگ پایدار در مواردی که ارضای تمام مهلت .  ناخته می شودنرمش خطا به عنوان پایداری ش

های زمانی وظیفه غیر ممکن باشد ، مهلت های زمانی وظیفه های بسیار حساس و اولویت باالتر را برآورده می 

 . کند

 

 

، انگیزه ای  شتدر زمانی که سیستم های بالدرنگ با جستجو محاسبات در زمینه های متنوع پا به عرصه گذا

برای گسترش سیستم های موجود با مکانیزم ها و سیاست الزم برای فراهم کردن خدمات قابل پیش بینی به 
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هم چنین بسیاری از مدل کارهای سیستم بالدرنگ تنظیم تدبیر مناسب الگوریتم های زمان بندی را . وجود آمد

ای جدید و درخواست ان ها در شرایطی که قابل محققین کامپیوتر تحلیل جستجو در رو ش ه. انجام می دهد

 .  خواهند دادپیش بینی و کم هزینه تر از نظر زمان باشند را ادامه 

در پایان این فصل توضیحاتی از سیستم عامل آندرویید که یک نوع از سیستم های بالدرنگ می باشد و 

 : آورده شده کاربردهای فراوانی بر روی سیستم های امروزی مخصوصا موبایل دارد

 

 سیستم عامل آندروید

کمتر از سه سال پیش زمانی که سیستم عامل آندروید برای نخستین بار توسط کنسرسیومی به رهبری گوگل 

کرد که در این مدت کوتاه این سیستم عامل موفق به پیشی گرفتن از  بینی می معرفی شد، کمتر کسی پیش

و پالم شده و خود را به عنوان  تلفن همراه چون ویندوزموبایل، لینوکس  های پرطرفدار و جا افتاده سیستم عامل

آندروید پا را از این هم فراتر گذاشته و . و آیفون نشان دهد RIMتهدیدی جدی برای رقبایی چون سیمبین، 

ها و حتی  های دیگری مانند تبلت ، وارد عرصه های همراه هوشمند عالوه بر حضور قدرتمند در بازار تلفن

 . تلویزیون نیز شده است

 

بینی  ای بوده است که بسیاری از کارشناسان پیش آور آندروید به گونه رشد اعجاب  هومن کبیری،به نوشته ی 

. های همراه جهان خواهد بود دومین سیستم عامل پرطرفدار تلفن 2012کنند این سیستم عامل تا سال  می

چرا که با روند رشد این . رود کارانه به شمار می نماید بلکه بسیار محافظه تخمینی که نه تنها دور از دسترس نمی

. های مختلف به آن، کسب رتبه اول نیز برای آندروید چندان دور از ذهن نیست سیستم عامل و اقبال شرکت

 . انداز آتی آن ها و چشم گیری این سسیتم عامل، موفقیت مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و روند شکل

 معنای آندروید 

بنابر ترجمه دیکشنری کمبریج، . پردازیم ط به آندروید، نخست به نام آن میپیش از ورود به اطالعات مربو

ای  که به گونه( شود ماشینی که به وسیله کامپیوتر کنترل می)یک ربات »: آندروید این گونه تعریف شده است

ی به ترین معنی در زبان فارس شاید بتوان نزدیک« .ساخته شده تا شکل ظاهری شبیه به انسان داشته باشد

 . آندروید را آدم آهنی یا آدم ماشینی دانست



 

67 

 

 ترین شرکت جهان  از مدیریت شرکت کوچک آندروید تا مدیریت پروژه در خالق

شرکت کوچک آندروید که . گوگل شرکت آندروید در پالو آلتوی کالیفرنیا را خرید 2002در ماه ژوئیه سال 

افزار و  گذاری شده بود، در زمینه تولید نرم یت پایهتوسط اندی روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وا

اندی روبین مدیر ارشد اجرایی این شرکت پس از . کرد های همراه فعالیت می های کاربردی برای تلفن برنامه

مقام مدیریت مهندسی این شرکت و مسئول پروژه آندروید در گوگل  پیوستن آندروید به گوگل به سمت قائم

 . منصوب شد

چرا که وی عالوه بر اینکه ایده تولید آندروید را در شرکت . گذار آندروید دانست توان روبین را پایه قع میدر وا

سازی کند و  کوچک خود پرورش داد، در سمت مدیر این پروژه در شرکت گوگل توانست ایده خود را پیاده

 .دسیستم عامل آندروید را با نام شرکت کوچک پیشین خود روانه بازار نمای

درز . تیم آندروید به رهبری روبین فعالیت خود را برای تولید پلتفرم موبایل مبتنی بر کرنل لینوکس آغاز کردند

های این تیم به خارج از گوگل، سبب بروز شایعاتی مبنی بر تمایل گوگل به تولید تلفن همراه  اخباری از فعالیت

نشریه اینفورمیشن  2007قوت گرفت که در سپتامبر این شایعات زمانی بیشتر . گردید 2006در اواخر سال 

 . ویک در گزارشی خبر از ثبت چندین حق امتیاز و اختراع در حوزه تلفن همراه توسط گوگل داد

 ! تولد یک آدم آهنی

ها و افکار عمومی جهان  دیگر تمامی رسانه 2007با اعالم زمان کنفرانس خبری شرکت گوگل در نوامبر سال 

هیچ خبری از . ولی غافلگیری بزرگ رخ داد. چشم انتظار مشاهده نخستین تلفن همراه ساخت گوگل بودند

های پیش رو بود  گوشی تلفن همراه نبود بلکه خبر داغ آن روز در مورد ورود صدها تلفن همراه در سال« یک»

 2در روز  Open Handset Allianceیا « اتحادیه گوشی باز». شد می های مختلف تولید که توسط شرکت

 . اعالم موجودیت کرد 2007نوامبر 

های تلفن همراه، اپراتور تلفن همراه و تولید کننده نیمه  افزار، تولید گوشی شرکت فعال در زمینه تولید نرم 34

های مشهور در بین اعضای  در میان نام. دندهای تلفن همراه اعضای مؤسس این اتحادیه بو رساناها و پردازنده

،  ، اینتلHTC ، T-Mobile،  NTT DoCoMo، موتوروال، LG هایی چون سامسونگ،  مؤسس، شرکت

Nvidia ،تگزاس اینسترومنتس، کوآلکام، برادکام، تلفونیکا، اسپرینت ،eBay خوردند و البته گوگل به چشم می .

تر از معرفی تنها  طلبانه اعالم امروز بسیار جاه»: اریک اشمیت مدیر ارشد اجرایی گوگل در این مراسم گفت

 . بینی شده بود ها پیش تلفن گوگلی است که در چند هفته اخیر توسط رسانه« یک»
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نخستین گوشی « .ن گوناگون را به بازار روانه خواهد کردایم، هزاران تلف از دیدگاه ما پلتفرمی که ما ارائه کرده

این گوشی که به فاصله کمتر از یک . تولید شد T-Mobileبا همکاری  HTCمبتنی بر آندروید توسط شرکت 

تولید شد، در بازارهای مختلف 2008اکتبر  22یعنی در  Open Handset Allianceسال از تشکیل اتحادیه 

 . به بازار عرضه گردید Era G1و  HTC Dream ،T-Mobile G1های  به نام

 شود  آدم آهنی تقویت می

های معروف صنعت  عضو جدید از نام 14در این روز . روز تاریخی دیگری برای آندروید بود 2008نهم دسامبر 

کسون، ها باید به سونی اری در بین این نام. پیوستند Open Handset Allianceتلفن همراه جهان به اتحادیه 

های بزرگ به اتحادیه تا به  روند پیوستن شرکت. اریکسون، توشیبا، آسوس، گارمین، هوآوی و آرم اشاره کرد

، NXP، کیوسرا، NECهایی چون ایسر، آلکاتل، لنوو، شارپ، فاکسکان،  امروز نیز ادامه داشته است و شرکت

ST-Ericsson ،مارول ،ZTE اند که به جمع پشتیبانی کنندگان آندروید  هایی بوده و دل نیز از جمله شرکت

 . اند پیوسته

 رایت و حق امتیاز کپی

بر . گردد ارائه می Apache Licenseحق امتیاز آندروید به صورت اپن سورس بر اساس حق امتیاز آپاچی یا 

های اصلی آندروید آن را مطابق دلخواه خود توانند با دسترسی به کد های عضو اتحادیه می این اساس شرکت

 . تغییر دهند و کد تغییر یافته را بدون عودت دادن برای خود حفظ کنند

 !  جات و دسرها های آندروید با طعم شیرینی ویرایش

 این نام. کند های گوناگون آندروید را عالوه بر شماره ویرایش با نام یک شیرینی یا دسر معرفی می گوگل ویرایش

های منتشر شده  ای که ویرایش کند به گونه البته از ترتیب حروف الفبا برای حرف اول آن نام نیز پیروی می

 : اند ها بوده آندروید تا به امروز به این نام

Cupcake تر برای ویرایش  ای کمی بزرگ که نوعی کیک کوچک شبیه به کیک یزدی ایرانی است ولی با اندازه

شود، برای ویرایش  که در ایران هم به همان نام شهرت دارد و نوعی پیراشکی محسوب می Donutآندروید،  2/1

6/1 ،Éclair 1/2و  2های  تر برای ویرایش ای است شبیه به لطیفه ولی با اندازه بزرگ که نوعی شیرینی خامه ،

Froyo ( مخففFrozen yogurt  )نام  2/2٫یرایش شود برای و نوعی دسر است که با ماست یخ زده تهیه می

شود  همان گونه که مشاهده می. یا نان زنجفیلی گذاشته شده است Gingerbreadویرایش بعدی آندروید هم 
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ها را چشیدیم شاید بهتر  حاال که طعم این ویرایش. ها و دسرها بر اساس حروف الفبا است های شرینی ترتیب نام

 . های فنی آنها بزنیم باشد سری هم به ویژگی

  Cupcakeیا  ۱/۵آندروید نسخه 

این نسخه آندروید مبتنی بر کرنل . ای بود که به طور رسمی منتشر شد آندروید نخستین نسخه 2/1نسخه 

 :هایی که در این ویرایش گنجانده شده بود، باید به موارد زیر اشاره کرد از جمله قابلیت. بود 2٫6٫27لینوکس 

 یلمبرداری آنامکان ضبط فیلم از طریق دوربین ف •

 به صورت مستقیم از روی گوشی Picasaو عکس به سایت  Youtubeفرستادن فیلم به سایت  •

 بینی کلمات وارد شده صفحه کلید مجازی با قابلیت پیش •

و کنترل پخش موسیقی یا ویدیو از طریق ( A2DP)پشتیبانی از پخش استریوی موسیقی از طریق بلوتوث  •

 های بلوتوث لیت اتصال اتوماتیک به دستگاهقاب •(. AVRCP)بلوتوث 

 های شخصی ها و یا پرونده سازی صفحه اصلی با استفاده از ویجت امکان شخصی •

 جابجایی انیمیشنی تصاویر به هنگام عوض شدن صفحات •

  Donutیا  ۱/۵آندروید نسخه 

این نسخه آندروید مبتنی بر کرنل لینوکس . یا دونات منتشر شد 6/1آندروید نسخه  200۲سپتامبر  12در 

 :های زیر را به آندروید افزود بود و قابلیت 2٫6٫2۲نسخه 

 بهبود در سرویس آندروید مارکت •

 رابط کاربری یکپارچه برای دوربین عکسبرداری، دوربین فیلمبرداری و گالری تصاویر •

 ن در منوی گالریامکان انتخاب چند عکس برای پاک کرد •

 وجوی صوتی روزرسانی ویژگی جست به •

، تاریخچه (Bookmarks)گذاری شده  وجو در موارد نشانه وجو با قابلیت جست روزرسانی ویژگی جست به •

(History) اسامی ،(Contacts ) و وب از صفحه اصلی(Home Screen) 

 Text to speechو موتور  CDMA/EVDO ،802٫1 x ،VPNروز شده  های به پشتیبانی از تکنولوژی •

 برای صفحه نمایش WVGAپشتیبانی از رزولوشن  •

 نویسان نویسی برای برنامه های حرکتی در سیستم عامل و ابزار برنامه افزوده شدن قابلیت •
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  Éclairیا  ۵/۲و  ۲نسخ 

آندروید . اند طراحی شده 2٫6٫2۲مبتنی بر کرنل لینوکس  6/1آندروید مانند نسخه  1/2و  2هر دو نسخه 

 SDKمعرفی شد و  2٫0٫1نسخه  SDK 200۲در سوم دسامبر . معرفی شد 200۲اکتبر  26در  2ویرایش 

 : اهم امکانات اضافه شده در این نسخ به شرح زیر هستند. منتشر گردید 2010ژانویه  12در  1/2ویرایش 

 افزاریِ بهبود یافته سرعت سخت •

 Multi Touchویژگی چند لمسی  •

 های بیشتر برای صفحه نمایش پشتیبانی از رزولوشن •

 روزرسانی شده رابط کاربری به •

 HTML5مرورگر اینترنتی با قابلیت پشتیبانی از  •

 روزرسانی شده دفترچه تلفن به •

 3٫1٫2گوگل مپ نسخه  •

 Microsoft Exchangeپشتیبانی از  •

 افزوده شدن امکان فالش داخلی برای دوربین •

 افزوده شدن زوم دیجیتال دوربین •

 روزرسانی صفحه کلید مجازی به •

 1/2پشتیبانی از بلوتوث نسخه  •

 های متحرک اضافه شدن قابلیت کاغذ دیواری •

 اضافه شدن امکان ارسال فایل با استفاده از بلوتوث •

  Froyoیا  ۲/۲نسخه 

 2٫6٫32این ویرایش آندروید مبتنی بر کرنل لینوکس نسخه . معرفی شد 2010مه  20در  2/2آندروید نسخه 

 :های زیر به آن اضافه شده است است و قابلیت

 2برابر نسخه  2تا  2افزایش سرعت سیستم عامل، حافظه و عملکرد سیستم بین  •

 JITهای  های کاربردی با استفاده از تکنیک افزایش سرعت اجرای برنامه •

 کروم به مرورگر اینترنتی V8وتور جاوا اسکریپت اضافه شدن م •

،  روز شده هایی چون سیاست حریم شخصی به با قابلیت Microsoft Exchangeافزایش پشتیبانی از  •
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 (…سازی تقویم و  همسان

 های کاربردی روزرسانی خودکار برنامه روز شده با قابلیت به آندروید مارکت به •

 دفترچه تلفن از طریق بلوتوث گیری صوتی و انتقال شماره •

 های جانبی های کاربردی بر روی حافظه امکان نصب برنامه •

 های عکس و فیلمبرداری بهبود عملکرد دوربین در حالت • 1/10پشتیبانی از فلش نسخه  •

 در انتظار نان زنجفیلی 

ولی هنوز خبر موثقی از ( یا نان زنجفیلی Gingerbread) هر چند نام ویرایش بعدی آندروید منتشر شده است 

باید تا زمستان صبر کرد و دستپخت گوگل را بار دیگر و . شماره ویرایش بعدی و امکانات آن منتشر نشده است

 .این بار در پخت نان زنجفیلی امتحان کرد

 های مختلف آندروید  میزان محبوبیت نسخه

ن محبوبیت نسخ مختلف آندروید نشان می دهد که طعم آخرین آمار منتشره از سوی گوگل در خصوص میزا

ترین دلیل این امر هم ارائه نسخه بروزرسانی به ویرایش  عمده. ای برای کاربران دلچسبتر بوده است شیرینی خامه

 .از سوی موتوروال برای پرطرفدارترین گوشی آندروید یعنی دروید بوده است 1/2

    

های آندروید موجود در  ، نیمی از گوشی2010بر اساس آمار مننتشر شده، در هفته منتهی به شانزدهم ژوئن 

درصد  22با  6/1اند و پس از آن نسخه  مجهز بوده Éclairیا همان  1/2بازار به سیستم عامل نسخه 

سایر نسخ . قرار گرفته استدر جایگاه دوم  2/1ترین نسخه بوده است که با فاصله کمی به نسبت نسخه  محبوب

ای که مجموع سهم بازار سایر نسخ  آندروید هم در مقایسه با این سه نسخه سهمی بسیار ناچیز دارند بگونه

 .دهد درصد سهم بازار را تشکیل می 2/0آندروید تنها 

 ها  ها و تهدید های آندروید فرصت سرعت انتشار ویرایش

چهار ویرایش اصلی  200۲سال و از سپتامبر  1در کمتر از . یشرفت استآوری در حال پ آندروید با سرعت اعجاب

این امر باعث شده تا تنها برخی از . منتشر شده است 2/2و  1/2، 2، 6/1های  این سیستم عامل یعنی ویرایش

 ،HTCکنند، مانند موتوروال و  ها که به طور متمرکز و با تمام توان بر روی این سیستم عامل کار می شرکت

ها رفته رفته در  روز کنند ولی سایر شرکت های خود را به های جدید آندروید گوشی بتوانند همگام با ارائه ویرایش

 . به عنوان مثال باید به شرکت سونی اریکسون اشاره کرد. حال عقب افتادن از این قافله هستند
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است، به  6/1که مبتنی بر آندروید نسخه  XPERIA X10این شرکت نخستین گوشی آندرویدی خود را با نام 

اوایل . افزوده است X10سونی اریکسون رابط کاربری ویژه خود و امکانات ابتکاری فراوانی به . بازار معرفی کرد

های  بهار سال جاری سونی اریکسون با خوشحالی اعالم کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری میالدی گوشی

X10  آندروید منتشر شد و  2/2کمتر از دو هفته بعد نسخه . روزرسانی کند آندروید به 1/2خود را با نسخه

های دروید و نگزوس وان خود را تا یک ماه  های موتوروال و گوگل در همان زمان اعالم کردند که گوشی شرکت

 . مجهز خواهند ساخت 2/2بعد به آندروید 

های بزرگی چون  چنین وضعیتی برای شرکت! بیفتدسونی اریکسون  X10ماه بعد برای  6اتفاقی که شاید 

آور  اند سرعت واکنش خود را با سرعت سرسام ها هم هنوز نتوانسته این شرکت. جی نیز وجود دارد سامسونگ و ال

ها نتوانند به چنین هماهنگی دست یابند، شکاف  در صورتی که این شرکت. پیشرفت آندروید هماهنگ سازند

 .با بقیه بسیار بیشتر خواهد شد HTCروی آندروید یعنی موتوروال و بین تولیدکنندگان پیش

رسد گوگل باید فکری به حال فاصله ایجاد شده بین رقبا بکند وگرنه بروز این ناهماهنگی  در هر حال به نظر می

را  همان گونه که در سطور پیشین نیز ذکر شد در حالی که گوگل خود. بازار را نیز دچار آشفتگی خواهد کرد

های آندروید فعال، از  کند، هنوز نیمی از دستگاه آندروید آماده می 2/2برای ارائه نان زنجفیلی یعنی نسخه بعد از 

تر از یارانش در اتحادیه  کنند و این بدان معنا است که گوگل بسیار سریع استفاده می 1/2تر از  های پایین نسخه

Open Handset Alliance اند خود را با آن همراه سازند ا نتوانستهحرکت کرده است و آنه . 

 سهم بازار آندروید

آور آندروید را نشان  های هوشمند، رشد اعجاب های عامل تلفن سهم بازار آندروید در مقایسه با سایر سیستم

ترین رقیب  های بیشتری از مهم توانست گوشی 2010آندروید برای نخستین بار در سه ماهه اول سال . دهد می

برخی کارشناسان بر این باور هستند که اگر گوگل موفق شود اپل را از پیش . د یعنی اپل به فروش برساندخو

گروهی از کارشناسان، استراتژی آندروید در . سیمبین را نیز پشت سر خواهد گذاشت RIMروی خود بردارد 

 . کنند مقایسه می 1۲70مقابله با اپل را با استراتژی مایکروسافت در اوایل دهه 

ها به سلطه  جایی که مایکروسافت توانست با فروش حق امتیاز استفاده از سیستم عامل خود به سایر شرکت

ترین تولید کنندگان تلفن همراه مانند  مکینتاش خاتمه دهد و حاال گوگل به همین استراتژی و به کمک بزرگ

د روند رشد آیفون اپل را متوقف سازد و به جی، سونی اریکسون، موتوروال و اچ تی سی، قصد دار سامسونگ، ال

 2010در آوریل  Admobبر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت . رسد تا حد زیادی هم موفق بوده است نظر می
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این در حالی . میلیون دستگاه بوده است 7/10های آیفون موجود در بازار ایاالت متحده آمریکا  تعداد کل گوشی

 . میلیون دستگاه بوده است 7/8های مبتنی بر آندروید  است که تعداد گوشی

به بازار عرضه شد در حالی که  2007ژوئن  2۲ذکر این نکته ضروری است که نخستین گوشی آیفون در 

اما به غیر از اپل بقیه . روانه بازار شد 2008نخستین گوشی مبتنی بر آندروید بیش از یک سال بعد و در اکتبر 

توانست سهم بازار خود را  2010آندروید در سه ماهه نخست سال . اند رقبا نیز از دست آندروید جان به در نبرده

درصد برساند و با پشت سر گذاشتن ویندوز موبایل و  6/۲درصد در مدت زمان مشابه در سال گذشته به  6/1از 

 . های همراه هوشمند قرار گیرد م پرطرفدارترین سیستم عامل تلفنلینوکس در رده چهار

رسد روند رشد این سیستم عامل نه تنها  های آندروید به نظر می با اقبال بیشتر سایر تولید کنندگان به گوشی

د برن 21مدل دستگاه مبتنی بر آندروید با  61تاکنون بالغ بر . کند نگردد بلکه شتاب بیشتری نیز پیدا کند

ها در حال حاضر هر روز یکصدهزار گوشی مبتنی بر آندروید به  بنابر آخرین گزارش. مختلف تولید شده است

این رقم زمانی معنا پیدا . میلیون گوشی در سال به فروش خواهد رساند 36با نرخ کنونی گوگل . رسد فروش می

 17همراه هوشمند در جهان ساالنه های  کند که بدانیم شرکت اچ تی سی، چهارمین تولید کننده تلفن می

های مبتنی بر آندروید را  درصد گوشی 70اچ تی سی پیش از این . رساند میلیون گوشی تلفن همراه به فروش می

 . کرد تولید می

با نرخ کنونی و در صورت ثابت ماندن نرخ فروش آیفون، . رسد درصد می 20رقمی که اکنون به زحمت به 

. مطرح کند RIMاپل را نیز پشت سر گذاشته و خود را به عنوان تهدیدی جدی برای آندروید خواهد توانست 

های مبتنی بر آندروید خود را شتاب  اند قصد دارند تولید گوشی های بزرگ تولید تلفن همراه اعالم کرده شرکت

ایان سال جاری های مبتنی بر آندروید یعنی موتوروال اعالم کرده تا پ ترین تولیدکننده گوشی فعال. بخشند

جی هم اعالم کرده است قصد  شرکت ال. مدل گوشی مبتنی بر آندروید به بازار عرضه خواهد کرد 20میالدی 

 .دارد همین تعداد گوشی را تا پایان سال جاری با سیستم عامل آندروید به بازار عرضه نماید

های تلفن همراه هوشمند  می از گوشیهای همراه در جهان هم اعالم کرد نی سامسونگ دومین تولیدکننده تلفن

بقیه تولیدکنندگان هم هر روز عالقه بیشتری به تولید . مبتنی بر آندروید خواهند بود 2010این شرکت در سال 

رود آندروید بتواند  با این اوصاف انتظار می. دهند های تلفن همراه مبتنی بر آندروید از خود نشان می گوشی

 . را رقم زندجهشی شگرف در سهم بازار 
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 های شاخص مبتنی بر آندروید  دستگاه

تحرک  HTCهای همراه هوشمند مبتنی بر آندروید دو شرکت موتوروال و  های تولید کننده تلفن در بین شرکت

موتوروال که زمانی دومین تولیدکننده تلفن همراه جهان بود، پس از . تری به نسبت سایر رقبا دارند بسیار گسترده

های مالی متوالی و کاهش چشمگیر سهم بازار در موقعیتی بحرانی قرار گرفته بود، با تغییر  ر دورهدهی د زیان

های عامل تلفن همراه از قبیل ویندوز موبایل، سیمبین و  ناگهانی استراتژی خود و کنار نهادن سایر سیستم

 . عطوف ساختهای مبتنی بر آندروید م لینوکس موبایل، تمامی تالش خود را بر طراحی گوشی

این شرکت توانست با استراتژی جدید خود چندین مدل گوشی هوشمند مبتنی بر آندروید به فروش برساند و 

موتوروال رابط کاربری ویژه آندروید مختص به خود را با نام . ها سودآوری را تجربه کند با این کار پس از مدت

MOTOBLUR رسد با توجه به  به نظر می. ده استهای خود قرار دا طراحی کرده و بر روی گوشی

دار آندروید  رود، بتوان از هم اکنون موتوروال را طالیه های این شرکت که خالق تلفن همراه به شمار می توانمندی

های مبتنی بر آندروید به  هم باید گفت هر چند این شرکت به موازات تولید گوشی HTCدر خصوص . دانست

پردازد ولی رفته رفته، توان خود را بیشتر بر تولید  های با سیستم عامل ویندوز موبایل هم می تولید گوشی

 . کند های مبتنی بر آندروید هدایت می گوشی

HTC پردازد و گوشی  ها هم می های با برند سایر شرکت د گوشیعالوه بر تولید گوشی با برند خود به تولی

گوگل تولید نخستین گوشی با نام تجاری خود را پس از . ها است نگزوس وان شرکت گوگل یکی از همین نمونه

بنابر آخرین آمار ارائه شده از . سپرد HTCاینکه شرکت سونی اریکسون از تولید آن با برند گوگل سر باز زد به 

های همراه  ، چیزی در حدود یک سوم تلفن2010بر اساس اطالعات ترافیک دیتای ماه مارس  AdMobسوی 

درصد،  1۲با  Heroهای مدل  پس از دروید گئشی. فعال مبتنی بر آندروید، مدل دروید شرکت موتوروال هستند

Dream  یا همانT-Mobile G1  درصد و  11باMagic  ر دارندهای بعدی قرا درصد در رده 11هم با . 

 آندروید مارکت 

یک برنامه کاربردی ویژه . های آندروید است های کاربردی برای گوشی افزار آندروید مارکت سرویس فروش نرم

های آندروید نصب گردیده و به کاربران امکان  آندروید مارکت به صورت از پیش بارگذاری شده بر روی گوشی

های موجود در آندروید  افزار البته تمامی نرم. خریداری و دانلود کنندهای مورد نیاز خود را  افزار دهد نرم می

افزارهای موجود در آندروید مارکت به صورت رایگان عرضه  مارکت فروشی نیستند بلکه بیش از نیمی از نرم
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های  فنهای عامل تل افزارهای رایگان را در بین تمامی سیستم شوند و از این نظر آندروید بیشترین درصد نرم می

 . دهد همراه هوشمند در اختیار کاربران قرار می

درصد از مبلغ فروش  70. های خود در آندروید مارکت را دارد نویس با ثبت نام، امکان فروش برنامه هر برنامه

بر اساس . شود درصد مابقی بین اپراتورها توزیع می 30گیرد و  نویس تعلق می های کاربردی به برنامه برنامه

های  توانند برنامه های گوگل در حال حاضر تمامی برنامه نویسان عضو پروژه آندروید از سراسر جهان می سیاست

برای اینکار کافی است برنامه نویسان . کشور عرضه کنند 46کاربردی رایگان خود را از طریق آندروید مارکت در 

 . بپردازند دالر حق عضویت هم به گوگل 22فرمی مختصر را تکمیل کرده و البته 

نویسان ساکن در نه کشور اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، اسپانیا، انگلستان و ایاالت  ولی تنها برنامه

کشور استرالیا، اتریش، کانادا، فرانسه، آلمان،  13های خود را برای فروش در  توانند برنامه متحده آمریکا می

انیا، سوییس، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا در معرض بازدید خریداران قرار ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند، اسپ

 . های غیر رایگان را ندارند دهند و سایر کشورها امکان مشاهده و خرید برنامه

به غیر از )نکته جالب توجه در این زمینه عدم حضور حتی یک کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

این در حالی است ! چهل و شش کشوری است که امکان دسترسی به آندروید مارکت را دارنددر لیست ( اسرائیل

، سونی اریکسون و ال HTCهای بزرگ از جمله موتوروال،  های مجهز به آندروید از سوی اغلب شرکت که گوشی

 . اند ها است که به بازار عرضه شده جی در این منطقه مدت

بوده است این در حالی است که  20000های کاربردی موجود در آندروید مارکت تاکنون نزدیک به  تعداد برنامه

شود و از این منظر به نظر  برنامه بالغ می 172000برای گوشی آیفون به  iTuneهای کاربردی موجود در  برنامه

ولی در هر حال باید این نکته را هم . ش داردرسد که آندروید راهی دراز برای سبقت گرفتن از آیفون در پی می

نویسان به پلت فرم موردنظر است، ولی  های کاربردی نشانگر اقبال برنامه در نظر داشت که هرچند تعداد برنامه

 . ها برای کاربران همیشه هم خوب نیست تعداد بسیار زیاد برنامه

سا را برای دستیابی به برنامه مورد عالقه خود سازد تا جستجویی سخت و طاقت فر چرا که آنان را مجبور می

های کاربردی آندروید را به شدت محدود ساخته و تمامی  گوگل کوشیده است دسترسی به برنامه. تجربه کنند

گوگل تا . افزار آندروید مارکت نصب شده بر روی گوشی کاربران کانالیزه نماید دسترسی کاربران را از طریق نرم

های کاربردی آندروید از وب  وجوی برنامه است که حتی دسترسی به اطالعات و امکان جست بدانجا پیش رفته

 . سایت رسمی آندروید مارکت از طریق کامپیوترهای شخصی، امکانپذیر نیست
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افزارهای دانلود شده بر روی کارت حافظه محدودیت دیگری است که کاربران  از طرف دیگر عدم امکان نصب نرم

هایی برای  اما هنوز هم راه. ها از هر جای دیگری به غیر از آندروید مارکت با آن مواجه هستند برنامهبرای دانلود 

های  نویسان از جمله شرکت بسیاری از برنامه. های کاربردی وجود دارد دور زدن گوگل برای دستیابی به برنامه

های  ه بر آندروید مارکت از طریق وب سایتهای خود را عالو های کاربردی نسخه قابل نصب برنامه تولید برنامه

 . دهند خود نیز در اختیار کاربران قرار می

های کاربردی پرطرفدار آندروید  آوری و در اختیار قراردادن برنامه ها اقدام به جمع سایت عالوه بر این برخی وب

افزار بر  با نصب یک نرمهمچنین . هستند Androidzoomو  Androlibها  ای از این سایت نمونه. اند نموده

های دانلود شده بر روی کارت حافظه خود را بر روی گوشی نصب  روی گوشی خود امکان خواهید یافت برنامه

 . نمایید

افزارها بر روی گوشی خود را خواهید داشت، ولی  هایی که گفته شد امکان نصب برخی نرم اگرچه با استفاده از راه

اند،  های اصلی آن که توسط خود گوگل طراحی شده های آندروید به ویژه برنامه مهباید اذعان کرد که اغلب برنا

پس اگر . تنها از طریق آندروید مارکت قابل دسترسی هستند( Goggles)های گوگل یا برنامه گاگلز  مانند نقشه

رکت نصب شده بر می خواهید به برنامه های کاربردی اصلی آندروید دسترسی داشته باشید، باید از آندروید ما

 . روی گوشی خود استفاده کنید

 

 آندروید و گوگل تی وی 

اگر کار شما هم با . اید که کار شما با آندروید تمام شده است سخت در اشتباه هستید خوب اگر فکر کرده

 بله این آدم آهنی سبز رنگ پس از رسوخ در. آندروید تمام شده باشد، کار آندروید با شما تمام نشده است

اید  درست خوانده. به چشمان خود شک نکنید. های شما هم بشود های همراه شما قصد دارد وارد تلویزیون تلفن

های  شرکت 2010در ماه مه  Google I/Oدر همایش . های شما نیز خواهد بود آندروید به زودی در تلویزیون

های مبتنی بر آندروید خبر  تلویزیونگوگل، سونی، اینتل، الجیتک، بست بای، ادوبی و دیش نتورک از عرضه 

 . دادند

های آنالین  شوند و عالوه بر اینکه امکان اتصال به شبکه سیم به اینترنت متصل می هایی که به طور بی تلویزیون

شوند نیز بهره خواهند  ها تهیه می های کاربردی که برای نصب بر روی این تلویزیون پخش فیلم را دارند، از برنامه

 . برد
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 آینده آندروید 

ها برای تولید محصوالت مبتنی بر  سابقه شرکت هجوم بی. مسلماً تب آندروید به این زودی فروکش نخواهد کرد

بوک و تبلت را در بر  تری از محصوالت شامل تلفن همراه، تلویزیون، نت آندروید رفته رفته طیف گسترده

توان تصور کرد سیطره این پدیده به  و به سختی می رسد همه چیز به کام آندروید است به نظر می. گیرد می

گذرد، نشان  آدم آهنی بازیگوش سبز رنگ ما در مدت زمان کوتاهی که از تولدش می. سادگی قابل شکستن باشد

داده هر روز به دنبال غافلگیر کردن ما و سرک کشیدن به یکی دیگر از وسایل الکترونیکی ماست تا آن را نیز 

 . های دوست داشتنی خود نماید تجوالنگاه شیطتن
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 فصل چهارم
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 شبیه سازی

 

برای این پروژه ما .می پردازیم Keilبر روی نرم افزار  Free RTOSدر این مرحله ما به شبیه سازی مثالی از 

 . از پورت اول می باشد LEDیک مثالی را انتخاب کرده که در آن هدف روشن و خاموش کردن یک 

این .رفته وبا کلیک روی آن برنامه را می آوریم mainبه قسمت  Free RTOSدر فایل  DEMOبا انتخاب 

 . برنامه به صورت زیر می باشد

 

 

 1-4شکل

جا .داشته باشد عیب یابی شودerrorکردن برنامه ،برنامه را خط به خط اجرا کرده تا اگر برنامه   debugبا 

 . در اینجا به زیر برنامه هایاین مثال بپردازیمدارد 

 taggleکردنو setاز جمله .است LEDمی باشدکه شامل توابع سطح پایین کار با  partestیکی از زیربرنامه ها 

 : به صورت زیر است partestزیر برنامه .  LEDکردن 
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 2-4شکل

 : به توضیح خطوط زیر می پردازیم mainبرای توضیح برنامه داخل 

 فراخوانی تنظیم سخت افزار : 144خط

 LEDفراخوانی توابع  : 147خط 

 فراخوانی مدیریت زمان :161خط 

رفته و با انتخاب  peripheralبرای اینکه ببینیم وضعیت پایه های پورت اول در چه وضعیتی هستند به قسمت 

GPIO   وانتخابport1 وضعیت پایه های پورت اول را مشاهده می کنیم . 
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 3-4شکل

 . پورت اول خاموش و روشن می شود 16همانطور که می بینید پایه 
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