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مقدمه
در این کتاب ،که بیشتر شبیه به مقاله است ،نگاهی خالصه و مختصر به پیچیده ترین اختراع دست
بشر می اندازیم .بیشتر مطالب این کتاب حول محور سیستم عامل و مابقی سخت افزار می چرخد .تنها
دلیل استفاده از کامپیوتر ارزان تر و راحت تر کردن کارهایی است که برروی شانه بشر سنگینی می
کند.

به امید آن روزی که کامپیوترها جای همه کارها را بگیرند و انسان ها فقط بر آنها نظارت کنند و آنها
را توسعه دهند.

کامپیوتر
کامپیوترها با توسعه سیستم کامپیوتر  ENIACدر اواخر دهه  1940بوجود آمدند .این نوع کامپیوترها از لوله های خأل
ساخته شده بودند و فضای زیادی را اشغال می کردند .این نوع کامپیوترها سیستم عاملی نداشته و برای طرح های
مسیریابی موشک بالستیک و تحقیقات نظامی استفاده می شدند .در این نوع سیستم ،پردازنده در هر لحظه فقط توانایی
اجرای یک کار می باشد .در این کامپیوترهای  ،ENIACزمانی که تمامی عملوندها درجای مناسب قرار گیرند ،واحد
کنترل ) (CUبه واحد محاسبه و منطق ) (ALUفرمان اجرای دستورالعمل مناسب را می دهد.
سیستم کامپیوتری می تواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد .سیستم های ساده می توانند فقط از اجزای اصلی تشکیل
شده باشند و سیستم های پیچیده می توانند از چندین پردازنده ،درگاه های ورودی/خروجی ) (I/Oزیاد ،سیستم حافظه ای
با تکنولوژی باال و  ...تشکیل شده باشند.

نرم افزار
نرم افزارها به دو نوع اصلی گروهبندی می شوند.1 :نرم افزار های سیستمی (مانند سیستم عامل) .2نرم افزار های
کاربردی  :در این نوع می توان به تمامی نرم افزار هایی که برروی سیستم عامل اجرا می شوند ،اشاره کرد.
برنامه ای که باید توسط پردازنده اجرا شود شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها که ،در حافظه ذخیره شده اند ،است.
حلقه دستورالعمل ] هر دستورالعملی که بخواهد اجرا شود باید از این حلقه پیروی کند [ دارای  6تابع اصلی است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

کسب دستور
رمزگشایی دستور
محاسبه نشانی عملوند
بررسی عملوند
اجرای عملیات
محاسبه نشانی بعدی

عیب های نرم افزاری :
 .1یکی از فایل های نرم افزار از بین رفته ،خراب شده و یا توسط نرم افزاری دیگر مانند ویروس یاب توقیف
شده باشد
 .2شاید این عیب ها از نیاز نرم افزار به نصب نرم افزار های دیگر برای اجرا شدن است .نرم افزار دستگاه
های گرافیکی برای اجرای بازی ها ،مثال خوبی است.
 .3گاهی عدم تناسب میان نرم افزار و سخت افزار موجب بروز خطا و عیب در اجرای نرم افزار می شود.

تشریح سیستم عامل
اصل سیستم عامل
سیستم عامل مانند دیگر نرم افزار های معمولی کامپیوتری عمل می کند؛ یعنی مجموعه ای از برنامه ها است که توسط
پردازنده اجرا می شوند ] .در گذشته کامپیوترها فاقد سیستم عامل بودند ،اما حاال دارای سیستم های عامل بسیار پیچیده
ای هستند.[ .
یک سیستم عامل با مدیریت سخت افزاری کامپیوتر شروع می شود.
] سیستم عامل اگر بخواهد برای سیستمی خاص برنامه ریزی شود ،می تواند تمامی قدرت سخت افزار را مصرف کرده
و بازدهی خوبی نشان دهد ،[ .دستاورد سیستم های عامل مخفی نمودن جزئیات پلتفورم محاسباتی و استفاده بهینه از
منابع است.
سیستم عامل یکی از ضروری ترین نرم افزارهای سیستمی می باشد ،که با وجود آن تمامی توان کامپیوتر به بهترین
شکل توسط سیستم عامل هدایت می شود؛ تا برنامه های کاربردی بتوانند از امکانات سیستم ،در الیه ای باالتر ،استفاده
کنند.
تمامی کامپیوترها از جمله (گوشی ،ساعت های هوشمند ،کامپیوتر های ماشین های سواری ،کامپیوترهای رومیزی و
تلویزیون ها) دارای یک نوع سیستم عامل خاص خود هستند که به نوع سخت افزار آنها می خورد و یا بصورت یکجا
(نصب شده) و یا آنکه تکه تکه (نصب نشده) از طرف شرکت سازنده می باشند.
در گذشته سیستم های عامل با کدهای ماشینی (اسمبلی) نوشته می شد ،اما در زمان حال بیشتر این سیستم های عامل از
زبان های باالتری مانند  Cو  C++بهره گرفته اند .در بعضی سیستم های عامل قدرتمند از دو یا چند زبان استفاده شده
است ] تا حجم کد را کمتر کرده و کارایی سیستم را باال ببرد [
سیستم های عامل پیشرفته از میلیون ها خط کد تشکلیل شده اند.

اهداف کلی سیستم عامل :
 .1سهولت استفاده :کار را برای کاربران راحتر می سازد ] پنهان کردن پیچیدگی کار با سخت افزار [.
 .2کارآمدی :استفاده از تمامی سخت افزار به بهترین شکل.
 .3قابلیت تکامل :تغییر و افزایش در امکانات سیستمی جدید ،سبب اختالل در خدمت رسانی نشود.
] یکی از اعمال مهم سیستم عامل مدیریت منابع می باشد[ .

شیوه های مختلف اجرای سیستم عامل
 .1هسته غیر پردازه  :در این شیوه سیستم عامل خارج از هر پردازه ای اجرا می شود.
 .2اجرا در داخل پردازه های کاربر :تقریبا ً کل سیستم عامل در یک متن پردازه کاربر اجرا می شود.
 .3سیستم عامل مبتنی بر پردازه :پیاده سازی سیستم عامل بصورت مجموعه ای از پردازه های سیستمی است.

تکامل تدریجی سیستم های عامل
موضوع اصلی سیستم های عامل جدید ،چند برنامگی ،چند پردازشی و پردازش توضیع شده است.

پردازش ردیفی
در این حالت برنامه نویس مستقیما ً با سخت افزار در ارتباط بوده و برنامه ها و کدهای ماشین از یک دستگاه ورودی
بار می شدند و پس از پردازش برروی چاپگر ارسال می شدند.

سیستم های دسته ای ساده
این نوع سیستم ها توسط نرم افزاری بنام ناظر ) (Monitorمدیریت می شد ،که برروی برنامه های اجرایی مدیریت
می کرد ] کنترل کننده ترتیب رخدادها [؛ بگونه ای که اجازه های مهم سخت افزاری را از برنامه ها می گرفت ] .زبان
برنامه نویسی برای فرمان دادن به این ناظرها  JCLنام داشت [.
سیستم عامل دسته ای ،با تکمیل یک کار ،نرم افزار سیستم های عامل می تواند کنترل سخت افزار ماشین را در دست
گرفته و آنرا برای کار بعدی آماده کند و کنترل را به کار جدید بدهد.
ناظر ) (Monitorیک ساختار زبان برنامه نویسی است که عملکرد آن با راهنماها ) (Semaphoreمتناظر است .هر
ناظر یک ماژول نرم افزاری است که شامل یک یا چند رویه ،یک دنباله مقداردهی اولیه و داده های محلی می باشد.
]هر زبان برنامه نویسی یا سیستم عامل شیء گرا می تواند ناظر را یک شی با ویژگی های خاص ،پیاده سازی نماید[.
برنامه های ناظر خدمات ابتدایی را برای تبادل برنامه ها از حافظه و کنترل اولیه  CPUبرمبنای مفهوم برشهای زمانی
فراهم آوردند.

هدف ناظر
ناظر امکان انحصار متقابل در دسترس به منبع اشتراکی را فراهم می آورد.

ویژگی های ناظر
 .1جلوگیری از انحصار سیستم توسط یک کار
 .2حفاظت از حافظه (متغییرهای داده ای محلی فقط در دسترس رویه های ناظر بوده و در دسترس هیچ رویه
خارجی نمی باشند).
 .3مدیریت دستورالعمل های ممتاز

مشکل ناظر
زمان پردازنده تلف می شد ] .ناظر برای بوجود نیامدن مشکالت جدی می تواند از یک زمان سنج نگهبان استفاده کند[.

همگام سازی در ناظر
ناظر با استفاده از متغییرهای شرطی ) ،(Condition Variableکه در ناظر قرار دارد و فقط در ناظر قابل دسترس
است ،از همگام سازی پشتیبانی می کند.

سیستم های دسته ای چند برنامه ای
بدلیل استفاده از وقت پردازنده در این سیستم ها ،چندین برنامه بجای یک برنامه در پردازنده اجرا می شود.

سیستم های اشتراک زمانی
در این سیستم ،زمان پردازنده بین چندین کاربر به اشتراک گذاشته می شود ] در این سیستم از چندبرنامگی نیز استفاده
می شود [.
در این سیستم ها مشکالتی نظیر :بن بست ،نوشته شدن اطالعات دیگر برنامه ها در محل اشتراکی برنامه های
دیگر (عملکرد غیر قطعی برنامه) و مدیریت دسترسی های منابع (انحصار متقابل).

سیستم های بالدرنگ )(Real-time
در این سیستم ها ،کاربران زیادی در حال استفاده از یک پایگاه داده هستند.

وقفه
] وقوع وقفه مختص به یک دستورالعمل خاص نمی باشد ] ،[ .درزمان وقوع وقفه اطالعات ثبات ها به درون حافظه
پردازه در حال اجرا رفته و وقفه اجرا می شود ،سپس داده های ذخیره شده باز آورده می شود[ .
درحالت وقفه پذیر بودن پردازنده نیز ،وقت پردازنده به هدر می رود .فرض کنید پردازنده درحال پردازش یک عمل
ورودی/خروجی است ] در صورتی که عمل ورودی/خروجی سرعتی کمتر از پردازنده داشته باشد [ ،آنوقت پردازنده
باید تا تمام شدن پردازش این عمل منتظر بماند ،استفاده از چند برنامگی ) (Multi programmingراه حل این مشکل
است ] هدف اصلی چند برنامگی باال بردن کارایی استفاده از پردازنده است .[ .در این حالت پردازنده چندین پردازش
یا برنامه را فعال می کند و همه آنها را بصورت متعدد پردازش می کند.
وقفه ها می توانند میان یکدیگر اجرا شوند ،به همین دلیل وقفه ها دارای سطح های هستند که هر چه باالتر باشد ،مهم
تر است.

انواع وقفه






وقفه برنامه :این وقفه زمانی که شرایطی مانند سرریز حسابی ،تقسیم بر صفر ،تالش برای اجرای یک
دستورالعمل غیرمجاز و ارجاع به فضای غیرقابل دسترسی کاربر در حافظه نمایان شود ،بوجود می آید.
وقفه زمان سنج ] مهمترین وقفه سیستم که از نوع وقفه های  Non-Maskableمی باشد [ :این
وقفه که توسط زمان سنج درون پردازنده ایجاد می شود ،به سیستم عامل اجازه اجرای اعمال معینی را به طور
مرتب می دهد.
وقفه ورودی/خروجی ) :(Maskableاین وقفه توسط یک کنترل کننده ورودی/خروجی ایجاد می شود.
وقفه نقض سخت افزاری :این وقفه توسط یک نقض در سخت افزار مانند (نقص سیستم تغذیه – خطای
توازن ) (parityحافظه) تولید می شود.

اهداف وقفه
هدف عمده وقفه ،افزایش کارآیی پردازنده است ] .زمانی وقفه بکار می آید که ،پردازنده نمی خواهد سرعت پردازش را در زمان
رابطه با دستگاه وروردی/خروجی طلف کند و از وقفه استفاده می کند تا بتواند مشغول کار دیگری شود[ .

وقفه چند گانه
زمانی که چندین وقفه باهم رخ می دهند و سیستم می خواهد آنها را پردازش کند ،بوجود می آیند.

دو رویکرد برای برخورد با وقفه های چندگانه ،وجود دارد:
 .1درحین پردازش وقفه ،وقفه ها غیر فعال می شوند (وقفه غیرفعال) ] ،پردازنده از سیگنال های جدید درخواست
وقفه صرفنظر می کند [ .عیب این رویکرد ،اولویت نسبی و نیازهایی را که از نظر زمانی اهمیت دارند ،در
نظر نمی گیرد.
 .2تعریف اولویت برای وقفه هاست .در این رویکرد به وقفه با اولویت بیشتر اجازه به گرداننده وقفه با اولویت
کمتر وقفه می دهد ]زمانی که وقفه ای در حال پردازش باشد ،اگر وقفه ی دیگری با اولویت بیشتری رخ دهد،
سیستم وقفه پیشین را در پشته می ریزد و اجرای وقفه جدید را از سر می گیرد و همینطور ادامه می یابد[.

تشریح پردازه
پردازه
پردازه ( )Processدر سیستم عامل به کار یا عمل یا برنامه ای که باید پردازش شود ،گفته می شود .سیستم عامل برای
آنکه پردازه ای را به اجرا در آورد ،جداولی را برای کنترل آن ایجاد می کند.

شروع پردازه
سیستم عامل زمانی که می خواهد بارگذاری شود ،اطالعاتی را از  BIOSمی گیرد؛ این اطالعات عبارتند از میزان
حافظه اصلی قابل دسترسی ،که تنها دلیل آن اجرای پردازه ها می باشد.
سیستم عامل برای اجرای پردازه ها نیاز به دانستن مکان اطالعات آن پردازه در حافظه سیستم دارد .یکی از کار اصلی
سیستم عامل مدیریت ،ایجاد ،اجرا و پایان دادن به پردازه ها می باشد.
اغلب اوقات پردازه ای که در حالت کم امتیاز در حال اجراست ،نیازمند فراخوانی یک رویه که در حالت ممتازتر اجرا
شود است .مثالً زمانی که ،یک برنامه کاربر نیازمند فراخوانی یک خدمت سیستم عامل است.
تعویض پردازه امکان دارد به چند دلیل صورت گیرد ،این دالیل ( وقفه ،تله ،فراخوانی سرپرست ) است.
پردازه ها در محیط های مختلف سیستم عامل بشکل های مختلفی (چگونگی ارتباط پردازه ها با یکدیگر ،ارائه یا عدم
ارائه نخ ها در پردازه) با یکدیگر تفاوت دارند.

کنترل و مدیریت پردازه
سیستم عامل برای مدیریت و کنترل پردازه ها نیاز به دانستن محل پردازه ،خصوصیات پردازه ،اطالعات وضعیت
پردازه و بلوک کنترل پردازه دارد.
 .1سیستم عامل باید در تداخل پردازه های مستقل در حافظه یکدیگر جلوگیری کند.
 .2سیستم عامل باید بصورت خودکار ،مدیریت پویای حافظه را اعمال کند.
 .3سیستم عامل باید دسترسی های برنامه ها را کنترل کند.
 .4ذخیره اطالعات در حافظه دراز مدت.

اطالعات پردازه
پردازه شامل یک آدرس فضای مجازی که تصویر پردازه را نگه می دارد ،نیز می شود.

زمانی که سیستم یک وقفه به  CPUمی فرستد CPU ،بالفاصله داده های ثبات ها را درون جدول پردازه مربوطه ذخیره
می کند .داده های ذخیره شده را زمانی که باز بخواهد پردازش پردازه مربوطه را ادامه دهد ،داده ها را از جدول باز
می گرداند .بلوک کنترل پردازه ] حاوی اطالعاتی مانند حاالت فعلی ،منبع تخصیص یافته به پردازه ،اولویت و دیگر

داده های مرتبط می باشد ،[ .که اطالعات زیادی را از پردازه را می باشد ،مهمترین ساختمان داده یک سیستم عامل
می باشد .هنگامی که پردازه ها فعال هستند ،سیستم عامل مسئول تخصیص زمان پردازنده به آنها برای اجرا هماهنگی
فعالیت های آنها ،مدیریت درخواست های متضاد و تخصیص منابع سیستم به آنهاست.
در زمان ایجاد یک پردازه در ویندوز ،خصیصه های پردازه مقداردهی می شوند .هر پردازه دارای شناسه یکتا] ،شناسه
هر پردازه با دیگری فرق می کند ،[.مختص خود و همچنین شناسه ی پردازه کاربر و گروه ] ،شناسه گروه برای
تخصیص امتیاز دسترسی منبع به گروهی از پردازه های مورد استفاده قرار می گیرد ،[ .می باشد.
بلوک کنترل پردازه ،که اطالعات زیادی در رابطه با پردازه دارد ،مهم ترین ساختمان داده یک سیستم عامل است.

دسترسی های پردازه
در ابتدا پردازه منبعی ( ورودی  /خروجی ،فایل ) را در اختیار ندارد؛ مگر آنکه مستقیما ً در خواست شده و یا از پردازه
پدر به ارث برده باشد.

وظیفه پردازه
مهمترین عامل (وظیفه) که یک سیستم انجام می دهد ،مدیریت حافظه ،اجرا و مدیریت پردازه ها است ] .در مدیریت
پردازه ،پشته ها بسیار کاربرد دارند . [ .سیستم عامل برای مدیریت پردازه ها ،شرح هر پردازه یا تصویر پردازه را
که شامل فضای آدرس (که پردازه در آن اجرا می شود) و بلوک کنترل پردازه است ،نگه می دارد.

حاالت پردازه
.1
.2
.3
.4
.5

اجرا ) :(Runningپردازه ای که پردازه را در اختیار دارد.
آماده ) :(Readyپردازه ای که آماده اجراست.
مسدود ) :(Blockedپردازه ای که به انتظار تمام شدن بعضی رخدادهایی مانند (پایان عمل ورودی/خروجی).
جدید ( :(Newپردازه ای که تازه ایجاد شده و هنوز در حافظه بارگزاری نشده است.
خروج ) :(Exitپردازه ای که به پایان رسیده و یا بدالیل مختلفی از لیست پردازه ها خارج شده است.

رقابت پردازه ها
سیستم عامل بدلیل وظیفه تخصیص منابع ،مجبور به کنترل رقابت پردازه ها می باشد؛ به همین دلیل سیستم عامل باید
از داده ها و منابع فیزیکی هر پردازه ،در برابر دخالت ناخواسته پردازه های دیگر محافظت کند.
زمانی که پردازه ها در تعامل با یکدیگر ،از یکدیگر بی خبرند ،سیستم عامل باید نگران رقابت پردازه ها بایکدیگر
برسر منابع باشد.
در پردازه های رقیب هیچ گونه اطالعاتی مبادله نمی شود ،اما این نوع پردازه ها می توانند از یک منبع اطالعاتی
استفاده کنند.

ارتباط پردازه ها با یکدیگر
پردازه ها بوسیله ارتباط با یکدیگر فعالیت های مختلف خود را همگام و هماهنگ می کنند .معموالً ارتباط را می توان
با نوعی پیام مشخص نمود.
در تبادل پیام ها بین پردازه ها ،چیزی به اشتراک گذاشته نمی شود ] برای این نوع همکاری نیازی به انحصار متقابل
نیست ،[ .که در این حالت مسائل گرسنگی و بن بست وجود دارد.

چند پردازشی متقارن
چندین پردازنده که از یک حافظه و منابع ورودی/خروجی بصورت اشتراکی استفاده می کنند ،چندپردازشی متقارن می
نامند.
انواع رده بندی های چند پردازشی متقارن که توسط  Flynnمعرفی شده است:
.I
.II
.III
.IV

جریان دستورالعمل واحد و داده واحد ) ] (SISDیک پردازنده واحد ،جریان واحدی از دستورالعمل را برای
عمل روی داده های ذخیره شده در یک حافظه واحد ،اجرا می کند[ .
جریان دستورالعمل واحد و داده های چندگانه ) ] (SIMPهر دستورالعمل برروی مجموعه ای از داده ها و
توسط پردازنده های مختلف اجرا می شود[ .
جریان دستورالعمل چندگانه داده واحد ) ] (MISDدنباله ای از داده ها به مجموعه ای از پردازنده ها منتقل می
شود و هر پردازه دنباله متفاوتی از دستورالعمل ها را اجرا می کند[ .
جریان دستورالعمل چندگانه و داده های چندگانه ) ] (MIMDدسته ای از پردازنده ها که بطور همزمان ،دنباله
ی متفاوتی از دستورالعمل ها را روی مجموعه ی مختلفی از داده ها اجرا می کنند ،[ .در این گروه پردازنده
ها باید همه دستورالعمل های الزم برای تغییر مناسب داده را پردازش کنند.

پردازش دستورالعمل ،در ساده ترین شکل ممکن از دو گام .1 ،خواندن دستورالعمل از حافظه (واکشی)  .2اجرای
دستورالعمل ) ،(Execute Stageتشکیل شده است.

همزمانی )(Concurrency
همزمانی ،اساس تمامی پردازش ها و مدیریت آنها در پردازنده های مختلف و طراحی سیستم عامل می باشد؛ همزمانی
دربرگیرنده گروهی از مسائل طراحی از جمله ارتباط بین پردازه ها ،به اشتراک گذاشتن منابع و رقابت برای آنها،
همگام سازی فعالیت های پردازه های متعدد و تخصیص زمان پردازنده به پردازه ها است.
گرچه اجرای پردازه ها میان یکدیگر سبب فزونکاری می شود ،اما اینکار کارآیی سیستم را باال می برد.

دالیل پایان پردازه ها
پردازه به دو صورت به پایان می رسد:
 .1با ایجاد یک خطا یا مشکل در اجرای پردازه
 .2عمل یا کار پردازه به پایان برسد.
 .3پایان یافتن پدر

پردازه های پدر و فرزند
زمانی که پردازه پدر به پایان می رسد ،پردازه های فرزند نیز به پایان می رسند.

همگام سازی :هنگامی که چندین پردازه فعال با توان دسترسی به فضای آدرس یا منابع مشترک موجود باشد ،ابزاری
است که موجب انحصار متقابل ) (Mutual Exclusionو تنظیم رخدادها می شود.

مدیریت حافظه
زمانی که سیستم نیاز به حافظه اصلی داشته باشد ،اطالعاتی که اولویت کمتری دارند به درون حافظه ثانویه برده و داده
های جدید وارد حافظه اصلی می شوند.
 CPUبرای خواندن اطالعات از حافظه اصلی برای آنکه سرعت در واکنش افزایش یابد ،چندین خانه از حافظه را تبدیل
به یک بلوک داده کرده و آنرا در حافظه نهان می خواند.

حافظه مجازی
اغلب سیستم های عامل از یک طرح حافظه مجازی استفاده می کنند.

مالکیت منابع توسط پردازه
گاهگا هی مالکیت منابع (حافظه اصلی ،کانال های ورودی و خروجی ،دستگاه های ورودی و خروجی و فایل ها) به
یک پردازه اختصاص می یابد .سیستم عامل کار های حفاظتی را انجام داده تا از تداخل ناخواسته بین پردازه ها (در
مورد منابع) جلوگیری کند.
در بسیاری از سیستم های عامل سنتی ،ویژگی ] مالکیت منبع و زمانبندی  /اجرا [ از ملزومات یک پردازه است؛ این
دو ویژگی از یکدیگر مستقل هستند.

تشریح نخ
چند نخی )(Multi Threading
چند نخی به توانایی سیستم در پشتیبانی از نخ های اجرای متعدد در یک پردازه واحد می گویند ] .محیط زمان اجرا
جاوا ) ،(Java RuntimeEnvironmentنمونه ای از سیستم با یک پردازه ی چند نخی است ،اما بسیاری از گونه های
یونیکس ،فقط با یک نخ در هر پردازه کار می کنند[ .
در نخ های همزمان ،روال های هسته باید بازدخولی ) (Reentrantباشند تا چندین پردازنده بتوانند بطور همزمان یک
کد از هسته را اجرا کنند.
در یک محیط چند نخی ،پردازه به عنوان واحدی از تخصیص منبع و واحد حفاظت تعریف می شود ] نخ های یک
پردازه ،حالت و منابع را به اشتراک می گذارند [ ،همچنین در این محیط ،پردازه ها دارای موارد ( یک فضای آدرس
مجازی که تصویر پردازه در آن نگه داشته می شود ،دسترسی حفاظت شده به پردازنده ها ،پردازه های دیگر برای
ارتباطات بین پردازه ها ) ،فایل ها و منابع ورودی  /خروجی ( دستگاه ها و کانال ها ) ،می باشد ] ،به اشتراک گذاشتن
منابع سراسری ) (Globalبین چند پ ردازش ،پرخطر است؛ زیرا در زمان چند پردازشی ،زمانی که چندین پردازه بین
یکدیگر اجرا می شوند ،امکان خوانده شدن و نوشتن در یک متغییر سراسری در هر دو پردازه از آن استفاده می کنند،
وجود دارد ،آنگاه ترتیب خواندن و نوشتن مهم است .تنها راه حفاظت از متغییر سراسری ) ،(Globalکه چندین پردازه
از یک متغییر استفاده می کنند ،انجام کنترل کدی است که به متغییر سراسری دسترسی دارد ،[ .در هر پردازه امکان
یک یا چند نخ وجود دارد ،که هر نخ شامل حاالت اجرایی نخ ( آماده ،اجرا ،معلق و غیره ) ،متن ) (Contextذخیره
شده نخ ،زمانی که در حالت اجرا نمی باشد ،یک پشته اجرا ،مقداری حافظه برای متغییر های محلی هر نخ و دسترسی
به حافظه و منابع پردازه که بین تمامی نخ ها به اشتراک گذاشته شده است.
] پردازه ای که نخ های متعدد ندارد ،همان پردازه ساده می باشد[ .
پایان یافتن یک پردازه ،یعنی پایان یافتن تمامی نخ های آن پردازه.

رویه بازدخولی )(Reentrant Procedure
این رویه در سیستم های پشتیبانی از چند کاربر بصورت همزمان ،بصورت ویژه استفاده می شود .رویه باز دخولی
رویه ای است که ،چند کاربرمی توانند یک کپی از کد برنامه در یک دوره زمانی یکسان به اشتراک بگذارند ] .این
نوع رویه ،وقفه پذیر است[ .
این رویه از یک بخش دائمی از دستورالعمل های سازنده رویه ،یک بخش موقتی از اشاره گری به برنامه فراخوان و
حافظه برای متغیرهای محلی مورد استفاده برنامه تشکیل شده است؛ به همین دلیل هربار که از این رویه استفاده شود
باید کد بخش دائمی استفاده کند ،اما باید کپی متغییر های محلی و پارامتر های مخصوص به خود را داشته باشد ] .به
بخش موقت مربوط به یک فعالسازی خاص ،رکورد فعالسازی ) (Activation Recordمی گویند[ .

پیاده سازی نخ
در پیاده سازی نخ ،دو گروه عمده وجود دارد.

این دو گروه عبارتند از  .1 :نخ های سطح کاربر  .2نخ های سطح هسته  ،که به آن پردازه سبک وزن نیز گفته می
شود.
] برای چند نخی شدن در نخ های سطح کاربر محض ،باید در کتابخانه نخ ها برنامه نویسی نمود[ .
کتابخانه نخ ها مدیریت کننده نخ ها می باشد.

اطالعات چند نخی
در محیط چند نخی ،برای هر نخ پشته های جداگانه و بلوک کنترل جداگانه هاوی مقادیر ثبات ها ،اولویت و اطالعات
حالت نخ وجود دارد.
نخ ها نیز مانند پردازه ها حاالت اجرایی دارند ،اما حالت معلق برای نخ ها بی معنی است؛ زیرا نخ ها از فضای
اشتراکی بین نخ ها استفاده می کنند ].حالت معلق مخصوص پردازه می باشد[ .
در سیستم های عاملی که از چند نخی پشتیبانی می کنند ،زمانبندی و توزیع برمبنای نخ انجام می شود؛ بنابراین اغلب
اطالعات در ساختمان داده نخ ها ذخیره و نگهداری می شود.
] بعضی از خصیصه های نخ ها از پردازه شان مشتق می شود[ .
زمانی که نخ ها منابع را بین نخ های پردازه ی خود اشتراک می گذارند ،الزم است که فعالیت های نخ های مختلف
طوری همگام سازی شود ] .طوری هماهنگ شوند که باهم تداخل ایجاد نکنند و ساختمان داده و داده پردازه را خراب
نکنند[ .

رویکرد نخ های سطح کاربر محض
در گونه نخ های سطح کاربر محض ،هسته هیچ گونه دیدی از نخ ها ندارد و هرچه انجام می شود در پردازه انجام می
شود؛ که توسط کتابخانه نخ ها تولید می شوند.

 بعضی از فایده های نخ های سطح کاربر محض :
 .1از آنجا که همه ساختمان داده مدیریت نخ در فضای آدرس کاربر در یک پردازه واحد قرار دارد ،تعویض
نخ نیازی به امتیاز حالت هسته ندارد.
 .2می توان بدون آنکه در زمانبند سیستم عامل مشکلی ایجاد شود ،الگوریتم زمانبندی مناسبی بکار برد.
 .3نخ های سطح کاربر برروی هر سیستم عاملی اجرا می شوند.
مزیت استفاده از نخ های محدود به سطح کاربر افزایش کارایی است ،زیرا دیگر نیازی به اجرای هسته برای اعمال (
ایجاد ،حذف و  ) ...نیست.
تعویض نخ در سطح کاربر نسبت به تعویض نخ در سطح هسته ،بازدهی بهتری دارد.

 مشکالت نخ های سطح کاربر محض :
 .1زمانی که یک نخ در سطح کاربر یک فراخوانی سیستم اجرا کند ،تمام نخ های پردازه مسدود خواهد شد.
 .2در نخ های سطح کاربر محض ،یک کاربرد چند نخی نمی تواند از مزایای چند پردازشی استفاده کند.

 راهی برای افزایش کاربرد نخ های سطح کاربر محض:
جداسازی ) :(Jacketingهدف جداسازی ،تبدیل یک سیستم مسدود کننده به یک سیستم غیر مسدود کننده است.

رویکرد نخ های سطح هسته محض
در رویکرد نخ های سطح هسته محض ،کارهای مربوط به مدیریت نخ توسط هسته انجام می شود ( ویندوز مثالی از
این رویکرد است ) .در این رویکرد ،هسته اطالعات متن پردازه را بطور کلی و اطالعات متن تک تک نخ های پردازه
را بطور خاص نگه می دارد؛ هسته می تواند بطور همزمان چندین نخ از یک پردازه را در چندین پردازنده زمانبندی
کند .اگر نخی از پردازه مسدود شود ،هسته می تواند نخی دیگر از آن پردازه را زمانبندی کند؛ اما عیب اصلی آن زمان
انتقال کنترل از یک نخ به نخی دیگر ،نیازمند تغییر به حالت هسته است.

رویکرد ترکیبی
بعضی از سیستم های عامل امکان ترکیب نخ سطح کاربر و نخ سطح هسته را دارند Solaris ] .مثالی از این نوع
سیستم های عامل است[ .

فایده اصلی نخ ها
فایده اصلی نخ ها ،افزایش کارایی است.
زمان ایجاد ،تعویض و پایان دادن نخ ( ،)threadبسیار کمتر از پردازه می باشد .نخ ها کارایی ارتباط بین برنامه های
اجرایی مختلف را افزایش می دهند ] .یکی از نخ ها می تواند به دستورالعمل های ممتاز ،دستورالعمل هایی هستند که
بصورت ماشینی و در حالت هسته اجرا می شوند ،دسترسی پیدا کرده و این دسترسی را بین نخ های دیگر به اشتراک
بگذارد[ .
اگر کاربرد بصورت واحد های اجرایی مرتبط پیاده سازی شود ،انجام آن با مجموعه ای از نخ ها ،بسیار راحت تر از
انجام آن بوسیله پردازه ها است.
دو دلیل اصلی پیشرفت سیستم های عامل امروزی ،چند برنامگی و چند پردازشی است.
یک پردازه چند نخی شی گرا ،ابزاری کارآمد برای پیاده سازی یک کاربرد خدمتگذار است.

انواع استفاده از نخ ها
در یک ماشین تک پردازنده ای ،چند برنامگی امکان اجرای چندیدن نخ از چندیدن پردازه را در بین یکدیگر فراهم می
آورد.

به چهار نوع تقسیم می شود :
.1
.2
.3

.4

کار در پس زمینه و پیش زمینه ] در یک برنامه صفحه گسترده ) ،(spreadsheetیک نخ منو ها را نمایش
می دهد ،دیگری اطالعات را از کاربر می خواند و نخی دیگر فرماندهی کاربر را انجام می دهد[.
پردازش ناهمگام ] می توان عناصر برنامه ها را بصورت نخ پیاده کرد[ .
سرعت اجرا ] پردازه چند نخی می تواند درحین خواندن اطالعات از ورودی/خروجی ،اطالعات فعلی را
محاسبه کند .همچنین در یک سیستم چند پردازنده ای ،نخ های متعدد توانایی پردازش شدن همزمان را دارند.
[
ساختار ماژولی برنامه

چهار عمل که موجب تغییر حالت نخ ها می شود:
.1
.2
.3
.4

زایش ) : (Spawnزمانی که پردازه ای ایجاد می شود ،نخ آن پردازه نیز ایجاد می شود که بعداً امکان دارد
نخی که در پردازه وجود دارد ،نخی دیگر را بوجود بیاورد که آنرا به صف آماده منتقل خواهد کرد.
انسداد  :هنگامی که یک نخ در انتظار یک رویداد ورودی/خروجی باشد ،مسدود می شود.
رفع انسداد  :وقتی انتظار یک نخ که درحال انجام ورودی/خروجی بود پایان یافت ،باز خود را به حالت آماده
خواهد برد.
پایان  :با تکمیل یک نخ ،منابع ( متن ثبات ،پشته های نخ ) آزاد خواهد شد.

بعضی از سیستم های عامل مانند ) ،(Solarisوقفه ها را به نخ هسته تبدیل می کنند تا از بار سیستم اندکی کاهش دهند.

مشکل نبود چند نخی
در یک برنامه ی تک نخی ،نتایج به ترتیب بدست می آیند .اگر این نوع برنامه دریک ماشین تک پردازنده ای اجرا
شود باید به ترتیب منتظر اجرای رویدادها و اعمال ورودی/خروجی و … بماند و هم خود و خدمتگذارها به نوبت
پردازش شود.

مدیریت منابع توسط نخ ها
نخ های پردازه های مختلف می تواند از طریق حافظه مشترک ایجاد شده بین هر دو پردازه اطالعات را مبادله کنند.

نخ های پیوند نخورده ) : (Unboundنخ هایی که تعدادی از پردازه های سبک وزن را به اشتراک می گذارند.

رویکرد )(RPC
رویکرد  ،(Remote Procedure Call) RPCتکنیکی است که با استفاده از آن دو برنامه که ممکن است روی ماشین
های مختلفی اجرا شوند ،با استفاده از فراخوانی/بازگشت تعامل کنند.

انحصار متقابل
در منابعی که دو یا چندین پردازه می خواهند با یک منبع اشتراک ناپذیر واحد (چاپگر) در ارتباط باشند ،نیاز به انحصار
متقابل ) (Mutual Exclusionمی باشد .در هر زمان فقط یک برنامه می تواند در قسمت بحرانی اش باشد؛ اگر این
کنترل صورت نگیرد سبب می شود که ،تعدادی از خطوط پردازه های دیگر در پردازه ی دیگر در چاپگر ،چاپ شود.
به چنین منبعی ،منبع بحرانی ) (Critical Resourceو به بخشی از برنامه که از منبع بحرانی استفاده می کند(Critical ،
) Sectionمی گویند.
براساس انحصار متقابل در سطح سخت افزار ،طراحان پردازنده چندین دستورالعمل ماشین را ارائه کرده اند که دو
عمل (خواندن و نوشتن) از یک محل حافظه را به یک چرخه واکشی دستورالعمل و به صورت تجزیه ناپذیر )،(Atomic
دستورالعمل وقفه پذیر نیست ،انجام می دهند.

استفاده از دستورالعمل های ویژه ماشین برای اعمال انحصار متقابل چندین مزایا دارد.

 .1با هر تعداد پردازه ای برروی یک یا هر تعداد پردازنده ای که حافظه را به اشتراک گذاشته اند ،قابل اعمال
است.
 .2ساده بودن
 .3می توان از آن برای چندین قسمت بحرانی استفاده کرد.
همچنین عیب های آن
 .1از انتظار مشغولی استفاده می شود ] بنابراین زمان پردازنده از دست می رود [
 .2امکان گرسنگی میان پردازه های متعدد وجود دارد.
 .3امکان بن بست وجود دارد.
به دلیل وجود چنین معایبی ،سیستم عامل برای انحصار متقابل از راهنماها ) (Semaphoreاستفاده می کند.

اعمال انحصار متقابل دو مشکل کلی دارد .1 :بن بست ) .2 (Deadlockگرسنگی )(Starvation

بن بست ) :(Deadlockزمانی دو پردازه دو منبع مختلف را در اختیار داشته اند اما حاال هردو به منابع یکدیگر
نیازمندند ،اما هیچ کدام تا منبع دیگری آزاد نشود حاضر به آزاد کردن منبع خود نیستند.
گرسنگی ) :(Starvationگرسنگی زمانی رخ می دهد که چندین پردازه درحال استفاده از یک منبع هستند ]
این منبع به وسیله انحصار متقابل حفظ می شود [ .این پردازه ها منبع را قبل از تکمیل شدن آزاد می کنند و باز در
صف انتظار منبع می مانند ،در این حالت ممکن است چندین پردازه نتوانند به منبع دسترسی پیدا کنند ] بدلیل آنکه منبع
به چند پردازه مشخص پاس داده شده و دیگری از منبع استفاده نمی برد.[ .

نیازمندی های انحصار متقابل
.1
.2
.3
.4
.5

هر پردازه ای که دارای یک قسمت بحرانی برای یک ش ٍی اشتراکی ،در هر زمان فقط یک پردازه اجازه
استفاده از آن ش ٍی اشتراکی را دارد.
هر پردازه ای که در قسمت غیر بحرانی خود متوقف شده باشد باید طوری عمل کرده که با دیگر پردازه ها
تداخل نداشته باشد.
هیچ پردازه ای در نیاز به قسمت بحرانی نباید بصورت نامحدود به تأخیرافتد ] .عدم وجود بن بست و گرسنگی
[
زمانی که هیچ پردازه ای در قسمت بحرانی یک ش ٍی قرار ندارد ،آن ش ٍی باید به هر پردازه ای که نیاز به
ورود قسمت بحرانی آن ش ٍی دارد ،بدون تأخیر ،اجازه ورود داده شود.
هرپردازه ای فقط برای مدت محدودی باید در قسمت بحرانی خود باشد ] .بدون درنظر گرفتن سرعت پردازه
ها و تعداد پردازنده ها [

رفع نیازمندی های انحصار متقابل
 .1مسئولیت انحصار متقابل به پردازنده های واگزار شود که می خواهند همزمان اجرا شوند ] .در این حالت الزم
است که پردازه ها بدون پشتیبانی برنامه نویسی ،سیستم عامل با هم هماهنگ شوند ] ،[ .در این حالت خطا و
فزونکاری زیاد است[ .
 .2استفاده خاص از دستورالعمل های ماشین برای برآورده کردن نیازها ] این راه رفع ایراد فزونکاری را پیشین
است ،اما نمی توان این راه را برای تمامی حالت ها استفاده کرد[ .
 .3ارائه سطحی پشتیبانی در سیستم عامل با زبان برنامه نویسی است.

راهنما )(Semaphore
در انحصار متقابل با استفاده از راهنما ) (Semaphoreمی توان به گونه ای کدنویسی کرد که n ،پردازه در حال اجرا
نیاز دسترسی به یک منبع داشته باشند ،در هر پردازه قسمتی بحرانی وجود دارد که برای دسترسی به منابع ساخته شده
است .در هر پردازه درست قبل از ورود به قسمت بحرانی یک تابع با یک ورودی اجرا می گردد ،اگر مقدار راهنما
مشخص شده منفی شود ،پردازه مسدود می گردد .اگر این مقدار  1شده باشد ،به  0کاهش پیدا می کند و پردازه بالفاصله
وارد قسمت بحرانی خود می شود؛ از آنجا که مقدار راهنما دیگر مثبت نیست ،هیچ پردازه دیگری نمی تواند وارد قسمت
بحرانی شود (نمی تواند از منبع استفاده کند) .در این حالت اگر پردازه ی دیگری تابع خاص را اجرا کند ،مقدار راهنما
را  0می بیند و آنرا به  -1کاهش می دهد و پردازه مسدود خواهد شد ] هر تعداد پردازه که این تابع را اجرا کند ،یکی
از مقدار راهنما کم می شود ،[ .در این صورت اگر پردازه ای در قسمت بحرانی بوده و خارج شود ،مقدار راهنما
افزایش می یابد.
] برای بیرون آمدن یک پردازه از قسمت بحرانی ،از تابع دیگری استفاده می شود .هر دو توابع را باید بصورت تجزیه
ناپذیر ) (Atomicنوشت[ .

تقسیم بندی راهنماها ):(Semaphore
 .1راهنمای قوی ) :(Strong Semaphoreکه اکثر سیستم عامل ها از این راهنما استفاده می کنند.
 .2راهنمای ضعیف )(Weak Semaphore

قسمت بحرانی
هر پردازه ای که مجوز ورود به قسمت بحرانی خود ندارد ،وارد حالت انتظار مشغولی می شود .اصالح انتظار مشغولی
) (Busy Waitingیا انتظار چرخشی ) (Spin Waitingبه روشی اطالق می شود که در آن یک پردازه تا کسب اجازه
ورود به قسمت بحرانی خود کاری انجام نمی دهد ،اما به اجرای دستورالعمل هایی که متغییر مربوط به کسب مجوز را
آزمایش می کند ،ادامه می دهد.
به قسمت بحرانی ) ،(Critical Sectionنمی توان وقفه داد ،پس باید برای تضمین انحصار متقابل از بروز وقفه در بین
پردازش جلوگیری کرد ] .این رویکرد فقط در ماشین های تک پردازنده ای قابل اجرا است[ .

شرط مسابقه ) :(Race Conditionاین شرط زمانی که چند پردازه یا نخ داده های مشترک را می خوانند و می
نویسند ،بگونه ای که ترتیب اجرایی دستورالعمل ها درنتیجه بدست آمده تأثیر می گذارد ،بوجود می آید.

شی گرائی
شی گرائی در برنامه نویسی آن است که ،هر کس که بخواهد یک آیتم خاص را در مقیاسی وسیع کنترل کند آنرا به
صورت یک شی می سازد و به آن خصیصه های خاصی را خواهد داد.

انواع ساختارهای ساخت سیستم عامل
ساختار یکپارچه )(Monolithic
در این ساختار ،سیستم عامل بصورت مجموعه ای از روال ها و ساختارهای داده در یک پیمانه قرار گرفته اند ،هر
یک از روال ها می تواند دیگری را فراخوانی کند و به کلیه ساختار های داده دسترسی داشته باشد.

ساختار ریز هسته
ریزهسته ساختاری است که توابع را دسته دسته کرده و سیستم عامل زمانی که بخواهد هرکدام از توابع را اجرا کند،
نیازی به طی کردن الیه های متعدد نداشته باشد .فلسفه ریزهسته این است که ،فقط توابعی از سیستم عامل که قطعا ً
ضروری باشند باید در هسته اجرا گردند و ریز هسته مبادله کننده پیام عمل کند .در معماری ریزهسته ،همه و یا حداقل
بیشتر کد خاص پردازنده در ریزهسته قرار دارد .ارتباط بین پردازه ها و یا نخ ها در یک سیستم عامل ریزهسته ای،
بوسیله پیام است؛ که هر پیام از آنها دارای یک ) (Headerو یک ) (Bodyاست :[Header] .دارای هویت پردازه،
فرستنده و گیرنده است : [Body] .حاوی داده های مستقیم ،اشاره گری که به یک بلوک از داده ،متصل شده باشد یا
اطالعات کنترلی پردازه است.
شناسه ها و قابلیت های درگاه ،توسط هسته نگهداری می شود.
ریزهسته می تواند با وقفه ها مانند پیام برخورد کند؛ در این حالت با فعال شدن یک وقفه ،یک پردازه سطح کاربر خاص
به وقفه اختصاص می یابد و هسته از نگاشت نگهداری می کند ] .تبدیل وقفه به پیام باید توسط ریزهسته انجام شود[ .؛
در این نوع وقفه ها ،زمانی می توان وقفه را قبضه کرد که اولویت وقفه جایگزین بیشتر باشد.
ریزهسته باید شامل اعمالی باشد که مستقیما ً به سخت افزار وابسته است و یا برای پشتیبانی از خدمتگزارها و کاربردهایی
که درحالت کاربر عمل می کند ،الزم است.


وابستگی نرم ) :(Soft affinityریزهسته در تخصیص نخ ها به پردازه ها از این سیاست استفاده می
کند ،توزیع کننده تالش می کند ک ه نخ آماده را به پردازه ای که آخرین بار در آن اجرا شده است ،اختصاص
دهد.

استفاده از تعداد کمی واسط برنامه نویسی کاربردی ) (APIدر ریز هسته ،شانس تولید کدی با کیفیت برای خدمات سیستم
عامل در خارج از هسته را افزایش می دهد.

معماری رئیس/مرئوس :در این نوع معماری یک پردازنده هسته سیستم را اجرا می کند و دیگر پردازنده ها کاربرد
ها و برنامه های کاربر را اجرا می کنند؛ در این نوع معماری معایب ]  .1اجرای رئیس منجر به از کار افتادن کل
سیستم خواهد شد  .2رئیس باید به تنهایی مدیریت و زمانبندی را انجام دهد[ .
معماری مشتری/خدمتگزار :هر یک از خدمتگزارها می تواند به خدمتگزارهای دیگری پیام بفرستد و اعمال اولیه
موجود در ریزهسته را احضار نماید.

ساختار ترکیبی
این ساختار ،تلفیقی از ساختارهای یکپارچه و ریزهسته است .در این ساختار اجزای سیستم عامل در مد هسته اجرا می
شود.

ساختار ماشین مجازی
این ساختار ،منابع سخت افزاری سیستم را به اشتراک می گذارد .این ساختار از منابع سیستم حفاظت کرده و در جهت
توسعه سیستم عامل ها استفاده می شود.

ساختار حلقه ای
این ساختار ،تنها در پردازنده هایی که قابلیت ارائه چندین سطح حفاظت دارند ،قابل اجراست ] .در این ساختار ،هسته
دارای باالترین سطح حفاظت است[ .

ساختار پیمانه ای
با استفاده از برنامه نویسی شی گرا می توان پیمانه ها را ایجاد کرد ،در این ساختار هر پیمانه قادر به استفاده از تمامی
سرویس ها می باشد.
] پیمانه یک فایل از قبل کامپایل شده حاوی مجموعه ای از روال ها و ساختارهای داده ای است[ .

ساختار الیه ای
در این ساختار ،هر الیه به الیه های باالتر خود سرویس می دهد و فقط از سرویس های پایین تر خود استفاده می کند .در سیستم
های عامل الیه ای توابع به صورت سلسله مراتب سازماندهی می شوند ،تعامل بین الیه های مجاور انجام می گردد .در
رویکرد الیه ای بیشتر یا همه ی الیه ها در حالت هسته قرار دارند.
از جمله مشکالتی که هسته های الیه ای داشتند ،امنیت بسیار کم و تغییر در یک الیه موجب تغییراتی در الیه های دیگر
خواهد شد.

پردازنده
ریز پردازنده ،یک مدار  ICمجتمع چند منظوره می باشد مسئول انجام تمام عملیات در کامپیوتر می باشد .پردازنده
)) (CPU (Central processor unitدر واقع همان کامپیوتر است (چیزی که محاسبات را انجام می دهد).

پردازنده برای هر عملی که بخواهد انجام دهد ،باید کار های زیر را انجام دهد:
.1
.2
.3
.4

واکشی دستورالعمل بعدی ،بوسیله آدرسی که در ثبات  Program Counterذخیره شده است
ذخیره دستورالعمل در ثبات دستور و دیکد ) ،(Decodeسپس اضافه کردن  1به محتوای ثبات Program
.Counter
اجرای دستورالعملی که در ثبات دستور ذخیره شده
نوشتن نتایج اجرای دستور در ثبات مقصد توسط واحد اجرایی

ارتباط با پیام
در زمان تعامل پردازه ها بایکدیگر ،دو نیاز (همگام سازی و ارتباط) باید برآورده شود .یک رویکرد برای ارائه این
دو عمل ،تبادل پیام می باشد؛ تبادل پیام دارای مزایایی است که برای سیستم های توزیع شده ،تک پردازنده ای و چند
پردازنده ای با حافظه اشتراکی ،بکار می آید.

عمل واقعی تبادل پیام به دو شکل عملیات پایه زیر انجام می شود:
هر پردازه از این زیر مجموعه برای ارسال پیام استفاده می کند 1. Send (destination, message) 
هر پردازه از این زیر مجموعه برای دریافت پیام استفاده می کند 2. Receive (Source, message) 

سه ترکیب متداول در پیام رسانی وجود دارد ] که اکثر سیستم های عامل از یک یا دو ترکیب استفاده
می نمایند [:
 .1فرستنده و گیرنده تا تحویل پیام مسدود می شوند .این ترکیب همگام سازی محکم بین پردازه را ممکن می
سازد.
 .2ارسال نامسدود شونده و دریافت مسدود شونده ،فرستنده می تواند به کار خود ادامه دهد ،اما گیرنده تا ورود
پیام مسدود می ماند .احتماالً این روش را می توان مفید ترین روش نامید ] .برای بسیاری از برنامه نویسی
های همزمان طبیعی تر است ] [ .در این روش دو مشکل وجود دارد .1 :برنامه نویسی دریافت پیام  .2امکان
مصرف منابع مختلف بدلیل اجرای مکرر ایجاد پیام در ارسال کننده ها [
 .3هیچ یک از دوطرف منتظر نمی مانند.

قالب پیام
قالب پیام در سیستم عامل ،به هدف ساخته شدن پیام بستگی دارد .اگر قالب پیام با حجم ثابت و کوتاه باشد ،باعث کاهش
سربار حافظه می شود.
پیام به دو بخش ،سرآیند ] حاوی اطالعات پیام [ و بدنه ] حاوی محتوای پیام [ تقسیم می شود.

پشته )(Stack
پشته مجموعه مرتبی از عناصر است ] .در هر لحظه فقط یک عنصر را بر می گرداند ،[ .بدلیل بیرون آمدن عناصر
از باالی پشته ،پشته را لیست پایین فشردنی ) (Pushdown Listیا لیست خروج به ترتیب ورود ) (LIFOمی گویند] .
نظام صف بندی ) (FIFOدقیقا ً برعکس نظام ) (LIFOاست؛ بمعنی اولین ورودی اولین خروجی است ،که ساده ترین
نظام صف بندی ] صف بندی در کامپیوتر ،خطوط انتظار هستند [ می باشد[ .
استفاده از پشته یک روش متداول برای کنترل اجرای فراخوانی ها و بازگشت رویه ها است.

سه آدرس که برای کار با پشته الزم است:
 .1اشاره گر پشته ) :(Stack Pointerحاوی آدرس باالی پشته است .با اضافه ) (Pushیا کاهش ) (Popعناصر
از پشته ،اشاره گر افزایش یا کاهش می یابد.
 .2پایه پشته ) :(Stack Baseحاوی آدرس انتهای بلوک پشته (آدرس اولین عنصر ورودی) است.
 .3حد پشته ) :(Stack Limitحاوی آدرس انتهای بلوک در نظر گرفته شده برای پشته است ] .زمانی که عنصری
بخواهد وارد پشته پر شود ،پیغام خطا صادر می شود[ .

چند پردازنده ای
در یک پیکربندی چند پردازنده ای ،پردازنده های متعدد دسترسی به حافظه مشترک را به اشتراک می گذارند؛ در بین
این پردازنده ها ،هیچکدام دارای رتبه باالتری نمی باشد و همه این پردازنده ها برابر بوده و بطور مستقل رفتار می
کنند.

سیستم چند پردازنده ای با حافظه مشترک
به سیستمی گفته می شود که پردازنده ها حافظه ی مشترک دارند و از طریق آن ارتباط برقرار می کنند.

سیستم عامل چند پردازنده ای
سیستم های عامل چند پردازنده ای ،پردازه ها ومنابع دیگر را طوری مدیریت می کند که کاربر نیازی به دانستن یک
پردازنده ای یا چند پردازنده ای سیستم خود ،برای طراحی کاربرد ها ،ندارد.

اطالعات سیستم عامل لینوکس و یونیکس
سیستم یونیکس:
سیستم های عامل سنتی ینوکس از یک نخ درهر پردازه پشتیبانی می کردند ،اما سیستم های جدید یونیکس معموالً چند
نخ سطح هسته در هر پردازه پشتیبانی می کنند.

سیستم لینوکس:
لینوکس هنگامی تعویض پردازه ای را انجام می دهد ،اگر آدرس پردازه پیشین با آدرس پردازه پسین برابر باشد ،دو
پردازه از فضای مشترک استفاده می کنند.

تشریح پایگاه داده
پایگاه داده
با ابداع سیستم های عامل چند کاربره و برنامه های کاربردی چند کاربره ،باعث به نیاز سیستم های عامل پایگاه داده
همزمان چند کاربره شد ] مشکل اصلی این کار در پایگاه داده ،امنیت بود ( زیرا دسترسی به تمامی کاربران و گروه
ها داده می شد).[ .
فایل ها از داده های ساختار نیافته به ساختار یافته ،مجموعه رکورد ،که در محیط آن هر رکورد دارای سر و ته ویژه
است ،تکامل یافتند .این عمل سبب شد فایل ها با سازمان دهی اضافی در محیط زخیره سازی مواجه شوند ،اما این نوع
ساختار سبب استفاده آسانتر در دسترسی به داده ها شدند .مشکل این نوع داده های ساختار یافته پیچیدگی آن بود ،که
نمی توانست درون داده های بسیار زیاد استفاده شود به همین دلیل پایگاه داده توسعه یافته به گونه ای که ،تمامی اطالعات
در سیستم پایگاه داده را در جداولی شکل می گیرند( .روابط) این جداول دارای ساختاری منظم می باشند که در هر
ردیف جدول فرمت یکسانی دارند .روابط بین جداول با استفاده از مفاهیم یکپارچگی و محدودیت های ارجاعی تعریف
شده است.

پایگاه داده جداولی
پایگاه داده جداولی ،تاحاال در حال پیشرفت است .این سرویس سیستم "پردازش جستجو" نامیده می شود .پردازش جستجو
به آن گونه است که سیستم نحوه کسب اطالعات را از پایگاه داده تعیین می کند.

از سیستم فایل هایی که می توان نام برد:




) :FAT (File Allocation Tableاین نوع از سیستم فایل جدولی برای مدیریت فایل بوجود می آورد؛
که در دو نوع می باشد :FAT-16 .1 :این نوع قادر به مدیریت کالسترهای  16بیتی است .به این صورت که
فقط  65336کالستر را پشتیبانی می کند ] .حداکثر توان برای ذخیره سازی در دستگاه ها  4گیگابایت می
باشد [  :FAT-32 .2توانایی پشتیبانی کالسترهای  32بیتی ]  8ترابایت (حداکثر) قابلیت ذخیره سازی دارد [
را داراست.
) :NTFS (NT File Systemدر این نوع سیستم فایل از جدول  MFTاستفاده می شود ،که بسیار پیچیده
تر از دو نوع قبلی می باشد .این نوع سیستم فایل از  Meta Dataبرای کنترل  Dataاستفاده می کند ،که
دارای خصوصیات امنیتی می باشد.

خصوصیات :NTFS
برای ذخیره سازی اطالعات سیستم از  Clusterهایی با اندازه های نامشخص بهره می گیرد؛ این کالسترها
می توانند بزرگ باشند ] در این حالت جا نشدن اطالعات در پایان کالستر موجب از دست رفتن فضای ذخیره
سازی می شود ،[ .یا کوچک باشند ] در این حالت قدرت جستجو در بازیابی اطالعات فایل پایین می یابد ،اما
عیب قبلی را اندکی کاهش می دهد[ .

 :-Meta Dataاطالعاتی اضافی درباره ی  Dataمی باشد ،که سبب کاهش فضای ذخیره سازی می شود.

بعضی از مهمترین فایل های Meta Data
.1

.2
.3
.4

 »MFTMirrorیک نسخه پشتیبانی از  MFTاست MFT ،در ابتدای سطح دیسک ذخیره می شود،
اما  MFTMirrorدر وسط دیسک ذخیره می شود ،که درصورت خراب شدن  MFTاصلی می تواند
مسأله را حل کند ] اطالعات الزم را برای بازیابی داده ها فراهم می آورد[ .
 :LogFileتغییرات روی سیستم را ثبت می کند ] .فقط عملیات انجام گرفته را ثبت می کند[ .
 :Cluster Allocation Bitmapنقشه ای از پارتیشن را در خود دارد .سیستم می تواند این اطالعات
را برای یافتن کالسترهای موجود بکار گیرد.
 :File Bad Clusterبخشهایی از دیسک که معیوب شده است را عالمت گذاری می کند.

اطالعات مهم
درایورها یک نوع از نرم افزارهایی می باشند ،که مجموعه عملیات مجاز برروی یک دستگاه توابع مربوطه به آن
سخت افزار را ارائه خواهند داد؛ بعضی از سخت افزارها ،دارای درایورهای اختصاصی هستند.
یکی از دلیل ضعف پردازنده  ،Celeronفاقد حافظه  Cacheبودن این نوع پردازنده است.
قبل از  ،PCIهر یک از عناصر سخت افزاری دارای تنظیمات اختصاصی مجزا برای ،(Interrupt Request) IRQ
درخواست وقفه ،بودند.
زمانی که وقفه ای رخ می دهد ،به پردازنده خاصی فرستاده می شود و نخی که در آن پردازنده اجرا می شده ،میخکوب
) (Pinnedمی گردد؛ این نخ تا پایان پردازش وقفه معلق می شود.
در گرافیک (سه بعدی) ،تمامی اشیای پیچیده مانند (انسان ،خانه ای مجلل و ماشین لوکس) از ترکیب اشیای سه بعدی
ساده ای مانند (مثلث یا مربع) ،که به شکل سه بعدی تعریف شده باشند ،تشکیل شده اند .هر شی ساده دارای یک طرف
درونی (تاریک) و یک طرف بیرونی (روشن) می باشد.
اگر نرم افزار و سخت افزار با یکدیگر در ارتباط نباشند ،کامپیوتر وظایف خود را انجام نخواهد داد ] فقط در یک لحظه
قطع ارتباط این دو سبب بروز مشکالت می شود[ .

اطالعات مهم سیستم عامل
سیستم عامل دو حالت کلی دارد که یکی حالت هسته (  ) kernel modeو دیگری حالت کاربر ) (user modeمی
باشد .حالت هسته ( )kernel modeدارای امتیاز بیشتری نسبت به ) (user modeدر اجرای برنامه ها و دستورالعمل
هاست.
تفاوت بین سیستم عامل  32و  64بیتی در تعداد بیشتری از بیت هایی در پردازش است ،درنتیجه بهره گیری بهتری در
رم را داراست؛ که موجب سرعت بیشتر در پردازش می شود.

تفاوت بین برنامه های  32و  64بیتی در آن است که ،در اجرای برنامه  64بیتی توان بیشتری را از سیستم برای
اجرای بهتر نرم افزار و کاربرد ها می گیرد؛ همچنین اطالعات بیشتر و بهتری را نسبت به  32بیتی ،خروجی می
دهد.
قبل از آنکه برنامه ها پردازش شوند ،برنامه ها باید از هر زبانی به زبان های سطح پایین ( ماشین (اسمبلی) ) ،زبانی
که به شکل  0و  1نوشته شده اما برای بهتر درک شدن و شناخته شدن توسط انسان ها بصورت نوشته هایی خاص
نوشته می شود ] ،تفسیر ،ترجمه [ شوند و این دستورالعمل های ماشینی توسط  CPUبکمک ثبات های درون ،CPU
اجرا شوند؛ برای این کار سیستم به دو صورت کار می کند:
 .1مفسر :در این حالت برای هر بار اجرا شدن برنامه ،سیستم باید خط به خط برنامه را به اسمبلی پردازش کند.
مانند (خط فرمان سیستم های عامل مانند ))(terminal : linux) or (CMD : windows
 .2کامپایلر :در این حالت فقط یکبار سیستم پردازش را انجام داده و دیگر بار نیازی به پردازش مجدد نیست.
مانند (موتورهای بازی سازی و )...
دلیل اجرا راحت و روان سیستم های عامل شرکت  Appleآن است که ،سیستم عامل را با سخت افزار مشخص شده،
هماهنگ  ،هم راستا و بهینه کرده اند .درحالی که سیستم عامل  ،Windowsساخته شرکت  ،MicroSoftبدلیل آنکه
باید با تمامی سخت افزار های کامپیوتر های رومیزی هماهنگ باشد ،سیستم آن قدرت و توانایی سخت افزاری را از
مدار سیستم نمی کشد.
کاربر نهایی تنها چیزی که از سیستم می بیند ،کاربرد های آن می باشد و هیچ وقت زیر سیستم و پیچیدگی را نخواهد
دید.
در ویندوز هر کاربر دارای یک نشانه دسترسی ) (Access Tokenمیباشد که هر پردازه ای را اجرا می کند ،دارای
یک کپی از این نشانه دسترسی است؛ ویندوز از این حالت برای موارد امنیتی پردازه ها استفاده می کند.
در صورت تصمیم به خاموش نمودن سیستم ،سیستم عامل تنظیمات جاری خود را در یک فایل خاص نوشته تا در زمان
راه اندازی مجدد از آن استفاده نماید.
 :Interrupt handlersبعنوان یک مترجم بین سخت افزار و سیستم عامل می باشد؛ بطور مثال این نوع خاص نرم
افزار ،زمانیکه کلید از صفحه کلید فعال گردد ،سیگنال آن به  Interrupt handlerصفحه کلید ارسال شده تا از این
طریق به پردازنده اعالم گردد که کدامیک از کلید های صفحه کلید فعال شده است.
نرم افزاری که در سیستم های عامل  System Fileنام دارد ،کار مدیریت فایل ها را در سیستم عامل برعهده دارد.
قدرت سیستم فایل زمانی مطرح شد تا بتواند پیچیدگی خواندن ،نوشتن و انتقال فایل از دستگاهی به دستگاه دیگر را از
کاربر پنهان کند ،بگونه ای که سیستم عامل خود تمامی پیچیدگی ها را انجام داده و کاری بسیار ساده را بدست کاربر
بسپارد.
دوپردازه در یونیکس یکتا هستند که یکی از آنها پردازه  0است.
به اشتراک گذاشتن یک کد در بین چندین کاربرد (یک کپی از یک رویه در حافظه را با دیگر برنامه ها (کاربردها) به
اشتراک گذاشته شده باشد ،).باعث افزایش کارایی و استفاده مناسب از سخت افزار می گردد .طراحی ماژولی به افزایش
قابلیت اطمینان کمک می کند.
سیستم عامل ویندوز به شدت به مفهوم شیء گرا وابسته است.




برخی از مفاهیم کلیدی شیء گرا که توسط ویندوز استفاده شده :دربرگیری یا کپسوله سازی
) :(Encapsulationهر شیء شامل یک یا چند قلم داده به نام خصوصیت ) (Attributeو یک یا چند رویه
به نام خدمت ) (Serviceبرای کار با آن داده ها می باشد؛ در این حالت دسترسی به یک داده از شیء توسط
فراخوانی یک سرویس درهمین باره صورت گیرد.
کالس شی و رویداد :هر کالس شیء الگویی است که خصوصیات و خدمات یک شیء و بعضی از مشخصات
یک شی را فهرست می کند.



وراثت ) ] :(Inheritanceدر سطح کاربر پشتیبانی نمی شود ،[ .در این حالت هر شی می تواند از شی دیگر
خصوصیاتی را به ازث ببرد.

امنیت در سیستم های کامپیوتری
بر اساس گزارش بررسی نقض داده توسط  Verizonدرسال  ،2014در  %80موارد حمله ) (Hackبه سیستم ها،
سیستم ها خطرها را شناسایی نکرده اند .درعوض از طریق یک منبع خارجی مطلع گردیده اند.

تشریح هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
شروع هوش مصنوعی در کامپیوتر در سال  1950توسط آزمایش آلن تورین ،دانشمندی که در زمینه کامپیوتر و باز
گشایی کدهای آلمانی در جنگ جهانی دوم کار می کرد و سپس بدالیلی مثل (خیانت از رفیق هم جنس بازش) خود کشی
کرد ،انجام شد.
هوش مصنوعی (هوش ماشینی) ،توانایی درک کامپیوتر مانند انسان است ،که به دو نوع هوش سطحی و پیشرفته جدا
می شود .هوش مصنوعی را می توان بصورت سخت افزاری یا حتی نرم افزاری ساخت.
هوش مصنوعی سطحی :بگونه ای می باشد که طراحی آن نمی خواهد دقیقا ً مانند مدل انسانی اش باشد .مانند بازی
های کامپیوتری
هوش مصنوعی پیشرفته :نوعی دیگر که درطراحی آن دقیقا ً تمامی قدرت درک را می خواهند به کامپیوتر بخورانند.
مانند سیستم های پیشرفته ای که کاربر از درک شخصیت (کامپیوتر یا انسان) آن عاجز است.
در علم هوش مصنوعی ،دانشمندان بیشترین سعی را در درک هوش انسانی می کنند تا بتوانند هوش مصنوعی (پروژه
مورد نظرشان) را مشابه یا دقیقا ً برابر او سازند ] .در هوش مصنوعی فکر کردن بمانند انسان را می توان ،معقوالنه
فکر کردن نیز گفت ] در اینجا معقوالنه ،بمعنای انجام کار درست می باشد .همچنین معقوالنه را باید ابتکار ،یادگیری
و خودمختاری دانست.[ .
] برای آنکه یک کامپیوتر با هوش مصنوعی قابل درک را بنویسید باید آنرا جوری برنامه نویسی کنید که ،سیستم در
هر جای مناسب ،برنامه ای مناسب آن بنویسد و در صورت وجود برنامه آنرا اصالح کند .مانند یک بچه
کامپیوتر ] کامپیوتر را بهترین وسیله فعلی در ساخت هوش مصنوعی می دانیم [ (هوش مصنوعی) برای ساخته شدن
از سیلیکون استفاده می کند .همچنین سیستم هوش مصنوعی از یک واحد پردازشگر پیچیده برای پردازش تمامی کار
های هوشمندانه استفده می کند ،اما سیستم هوش طبیعی برای ساخته شدن از عنصر کربن استفاده می کند و از مجموعه
ای از سلول های ساده در مغز برای پردازش کارهای هوشمند استفاده می کند.

عامل های (عمل کننده) هوش مصنوعی
زمانی که عامل یک سیستم هوشمند در حال تصمیم گیری باشد و محیط ثابت بماند را محیط ثابت می نامند .مانند بازی
شطرنج ،در غیر اینصورت محیط پویا ) (Dynamicمی باشد .مانند سیستم هوش مصنوعی رانندگی
تنها مشخص بودن هدف ها برای رسیدن به هدف های خاص کافی نمی باشد ،به همین دلیل عامل باید نتیجه های عملکرد
هایش را کامالً مورد ارزیابی قرار دهد و آنکه سودمندی بهتری دارد را انتخاب نماید.

محیط چند عاملی
در محیط چند عاملی ،تمامی عملکردها ،اهداف و روش های عامل های دیگر ،باید به حساب آیند.

ویژگی های هوش مصنوعی
یکی از مهمترین ویژگی خوب ،یادگیری عامل (عمل کننده) می باشد؛ فرض کنید عاملی در محیطی قرار گرفته که از
آن هیچ درک خاصی ندارد ] زیرا برای آن برنامه نویسی نشده است ] بدلیل آنکه اگر بخواهیم برای هر چیز برنامه
نویسی کنیم باید اطالعات زیادی حفظ و پردازش شوند ،[[ .در این حالت یادگیری عامل می تواند درک خوبی را از
محیط به عامل بدهد.

محیط در هوش مصنوعی
در محیطی که اطالعات آن بصورت جزئی قابل مشاهده می باشد ،اطالعات عامل به تنهایی کافی نمی باشد و باید
اطالعات جریان تغییرات محیط را نگهداری کنیم.

سخت افزار
طراحان سخت افزار ،سخت افزار را با بهبود دادن معماری و طرح های اجرای دستورالعمل ،بهبود داده اند.

مدیریت سخت افزاری
مدیریت سخت افزاری ،تعیین کننده محدودیت ها بر نگهداری منابع و توانایی کنترل از یک برنامه اجرایی به سیستم
عامل است ] .این کارکردها از طریق استفاده از تایمرهای سخت افزاری و سرویس های وقفه محقق می شوند [

تایمر سخت افزاری
یک تایمر سخت افزاری شمارنده ای است که با رسیدن شماره مشخص شده (منقضی شدن زمان) ،یک سیگنال وقفه
منتشر کرده که پردازنده را متوقف می سازد ،وضعیت پردازنده را ذخیره می کند (محتوای ثبات ها و  )...و کنترل را
به یک سرویس وقفه انتقال می دهد .اولین وقفه محتوای ثبات های از پیش تعیین شده را بررسی کرده و یا مکانهای
حافظه و عملیاتی که باید انجام شود را تعیین می کند ،سپس کنترل به سیستم عامل برای سرویس دهی به وقفه داده می
شود.

] در سخت افزار کامپیوتر تکنولوژی های بسیاری بکار رفته که در این کتاب به آنها نمی پردازیم[ .

منبع تغذیه )(Power
منبع تغذیه ،برق اصلی سیستم را از طریق برق شهری ) (ACبه برق ) (DCتبدیل کرده و آنرا به سیستم می دهد.
درصورتی که سیستم روشن نمی شود ،باید اولین نگاه به این قطعه شود؛ تا از صحت سالم بودن آن اطمینان حاصل
شود.

برد اصلی )(Main Board or MotherBoard
برد اصلی شامل گذرگاه ها و تراشه های خاص موجود برروی خود می باشد مانند کارت صدا و  ] . ...این بورد متصل
کننده تمامی بورد های چاپی ،دستگاه های ورودی/خروجی ،دستگاه های ذخیره سازی (الکترومکانیکی ،نوری و )...
و  ...است.

 چندین حالت که باعث خرابی مادربرد می گردد:
.I

سوختگی :یکی از دالیل این مشکل در استفاده از منبع تغذیه غیر استاندارد و یا وسایل جانبی غیر
استانداردی که به کامپیوتر متصل می شوند که می تواند به کامپیوتر صدمه رسانده و باعث ایجاد
جرقه شود.

.II

.III

.IV

پریدگی :در این نوع مشکل امکان دارد مادربرد به درستی سرجای خود قرار نگرفته و یا ضربات
جسمی قطعه را از سر جای خود کنده باشد ،که این مشکل امکان صدمه دیدن برد اصلی را دارد که
قابل تعمیر نیست.
ترکیدگی :این مشکل در ترکیدن خازن ها اتفاق می افتد که ،در اثر نوسانات برق و یا نوسانات جریان
خروجی منبع تغذیه است ] در این صورت برآمدگی هایی در پوسته خارجی خازن پدید می آید ،که
امکان نشت مواد خازن بصورت سولفاته است.[ .
ایراد صوتی :که در اثر استفاده از اسپیکر و هدست های غیر استاندارد رخ می دهد.

پردازنده
پردازنده عمل پردازش تمامی دستورات ،تمامی اجزای کامپیوتر ،را انجام می دهد ] .همه دستورات الزم در سیستم را
انجام می دهد [ .پردازنده از سه قطعه ] [ALU, CLU, Registersساده/پیچیده تشکیل شده است .انواع پردازنده ها می
توانند بسیار پیچیده و یا بسیار ساده باشند ،که باعث اجرای دستورالعمل های بسیار زیاد و پیچیده می شوند.
هر پردازنده دارای مجموعه ای از ثبات ها ) (Registerمی باشد ] این ثباتها ،حافظه هایی با حجم کم ولی سرعتی زیاد
هستند[ .
قطعات سخت افزاری برای جلب توجه پردازنده ،از  (Interrupt Request) IRQاستفاده می کنند.

 تشریح ALU
واحد محاسبه و منطق ) ،(ALUیک  8 ALUبیتی قادر به محاسبه (جمع ،تفریق و  )...در  8بیت داده خواهد
بود ،اما یک  32 ALUبیتی قادر به عملیات برروی  32بیت داده می باشد؛ بمعنی آن است که یک 8 ALU
بیتی در زمان محاسبه ی یک عدد  32بیتی باید  4دستورالعمل را انجام دهد ،اما یک  32 ALUبیتی تنها در
یک دستورالعمل آنرا خالصه می کند.

 تشریح CU
واحد کنترل  ،CUتعیین کننده کارکرد های ثبات ها ALU ،و مسیر های داده ای که  CPUرا تشکیل می دهند،
است.

 تشریح ( Registerثبات)
ثبات ها ) ،(Registersپرسرعت ترین حافظه هایی هستند که در کامپیوتر بکار می روند .این حافظه ها
دسترسی مستقیم به  CPUدارند و حاوی اطالعات بسیار مهم هر پردازه ای که درحال اجرا باشد ،می باشند.

 واحد تست حفاظت )(PTU : Protection test unit
این واحد با واحد کنترل کار می کند .کار این واحد نظارت بر بخش های مختلف می باشد تا ببیند که مشکلی
پیش نیامده باشد .در صورت وجود مشکل ،سیگنال خطا صادر می شود.

 واحد پردازش اعشاری )(FPU : Floating Point Unit
یک کمک پردازنده است ،ک ه به انجام محاسبات ریاضی برروی اعداد اعشار و پردازش بعضی توابع مانند
توابع مثلثاتی کمک می کند.

 تشریح Clock Cycle
هر  Clock Cycleرا به زمان سپری شده میان ( CPUپردازشگر مرکزی) درخواست اطالعات موجود در رم
را می دهد ،آنرا پردازش می کند و سپس اطالعات جدید را به رم می نویسد ،گفته می شود.

Cache 
حافظه نهان در سخت افزار پیاده سازی شده و معموالً از دید سیستم عامل پوشیده است.
هدف استفاده از حافظه نهان ):(Cache
تنها دلیل استفاده از حافظه نهان ) (Cacheجبران کردن سرعت کم حافظه اولیه برای استفاده پردازنده است ]
سیستم نمی تواند وقتش را برای منتظر ماندن در واکشی دستورالعملی هدر دهد .[ .مثالً زمانی که پردازنده
داده ای را درخواست می کند ،اولین قدم برای پیدا کردن آن داده درحافظه نهان ) (Cacheبررسی می شود و
اگ ر در حافظه نهان پیدا نشود ،یک بلوک از حافظه اصلی خوانده شده و در حافظه نهان نوشته می شود و
پردازنده اطالعات مورد نظرش را از حافظه نهان می خواند.
سرعت در حافظه های  ،cacheبه اینگونه ) (Cache L1 > Cache L2 > Cache L3است ] .نماد << بمعنی
خیلی کوچکتر و نماد >> بمعنی خیلی بزرگتر است[ .
] کش موقت تر از حافظه  RAMاست[ .

 5موضوع اصلی در حافظه نهان:
.1
.2

.3
.4
.5

اندازه حافظه نهان :یک حافظه نهان بسیار کوچک می تواند تأثیر زیادی در کارآیی سیستم داشته
باشد ،اما این حافظه بسیار گران قیمت می باشد.
اندازه بلوک :واحد داده های انتقالی بین حافظه نهان و حافظه اصلی است ،که اندازه آن باید بدست
برنامه نویس مشخص شود .اگر اندازه این بلوک بسیار زیاد باشد نسبت اصابت ] نسبت پیدا شدن داده
ی مورد نظر در کلمه ی درون حافظه نهان [ کاهش می یابد ،پس باید اندازه بلوک را طوری درنظر
گرفت که نسبت اصابت در بهترین شکل باشد.
تابع نگاشت ) ،(Mapping Functionمحلی را که بلوک باید در حافظه نهان اشغال کند تعیین می
کند.
الگوریتم جایگزینی ) ،(Replacement Algorithmبا درنظر گرفتن محدودیت های تابع نگاشت،
بلوکی را که باید تعویض شود را انتخاب می نماید.
سیاست نوشت ) ،(Write Policyزمان عمل نوشتن را تعیین می نماید.

 آدرس دهی
آدرس دهی مستقیم و آدرست دهی غیر مستقیم ،دو طرح برای تعیین پردازه درعملیات پایه  Sendو Receive
می باشند.
 oآدرس دهی مستقیم ) :(Direct addressingعملیات پایه  ،Sendشامل شناسه خاص از پردازه مقصد
است.
در روش اداره عملیات  .1 :Receiveپردازه گیرنده ،پردازه فرستنده را قبول می کند .2 .استفاده از
آدرس دهی ضمنی است.

 oآدرس دهی غیر مستقیم ) :(Indirect addressingدر این روش پیام ها مستقیما ً از فرستنده به گیرنده
ارسال نمی شوند ،اما موقتا ً به ساختمان داده اشتراکی فرستاده می شوند ] به چنین صفوفی پستی
) (Mail Boxمی گویند ،[ .سپس پردازه دیگر پیام را از صندوق پست (ساختمان داده اشتراکی) بر
می دارد.
نقطه قوت آدرس دهی غیر مستقیم ،انعطاف پذیری در استفاده از پیام ها است.
روابط بین فرستنده و گیرنده می تواند یک به یک ،یک به چند ،چند به یک ] رابطه چند به یک برای تعامل
خدمتگزار/مشتری مفید است [ .و چند به چند باشد.
ارتباط پردازه ها با صندوق پستی می تواند ایستا (یعنی درگاه (صندوق پستی) برای همیشه به پردازه نسبت داده شده
است ).یا پویا می باشد.

مالکیت صندوق پستی
معموالً مالکیت صندوق پستی با پردازه ای که آنرا ایجاد کرده می باشد؛ که در زمان نابود شدن پردازه مالک ،صندوق
نابود می شود .درحالت عمومی بودن صندوق ،سیستم عامل خدمتی ایجاد می کند که صندوق پستی تا زمان اجرای
سیستم عامل دوام بیاورد.

در پردازنده های جدید ،پردازنده هایی اختصاصی برای انجام عملیات مربوط به اعداد اعشاری می باشند ،درصورتیکه
در پردازنده های قدیمی اینگونه نبود.

برای بدست آوردن قدرت :CPU
مثالً یک  32 CPUبیتی با  ،800Mhzدارای قدرت پردازشی ) (4 (byte) * 800 millionدر هر ثانیه می باشد.


در صورت خرابی پردازنده:
سیستم عامل بطور مناسبی عملکرد سیستم را کاهش می دهد .زمانبند و بخش های دیگر سیستم عامل باید
فقدان پردازنده را تشخیص دهند و جدول های مدیریتی را دوباره سازماندهی کنند.

برای کسب اطالعات بیشتر و دیدن قدرت هر کدام از پردازنده ها می توان به سایت www.cpubenchmark.net
سر زد.

گذرگاه ها
تمامی اجزای سیستم بوسیله گذرگاه ها به یکدیگر متصل شده اند .مانند دستگاه ورودی مانند موس که از گذرگاه
ورودی/خروجی ) (Input/outputاستفاده می کند.

تشریح سیستم ذخیره سازی (حافظه)
هرچه سرعت دستگاه ذخیره سازی باالتر باشد ،هزینه آن باالتر رفته و به همین دلیل حجم آن برای استفاده کاهش می
یابد .اما هرچه حجم فضای ذخیره سازی باالتر باشد ،سرعت آن کاهش می یابد.
به همین دلیل در حافظه باید بین  3ویژگی (هزینه ،ظرفیت و زمان دسترسی) توازن ایجاد کرد.
در توازن این سه ویژگی 3 ،طیف اصلی برقرار شده است:
 .1زمان دسترسی کمتر ،قیمت بیشتر با ازای هربیت.
 .2ظرفیت بیشتر ،قیمت کمتر به ازای هربیت.
 .3ظرفیت بیشتر ،سرعت دسترسی کمتر.
در اکثر دستگاه های ذخیره سازی ،بخش خاص و محدودی از حافظه شان را به آدرس دهی خودشان اختصاص می
دهند.
حافظه هایی که امروزه استفاده می گردد ،دارای درصد اعتماد باالیی می باشد (درصد خطای آن کم می باشد ] اطالعات
کمتر در معرض نابودی و یا تغییر قرار می گیرند.) [ .

حافظه (Read Only Memory) ROM
حافظه ای فقط خواندنی ] که توسط شرکت تولیدی سخت افزار لبتاب یا مادربوردتان ،نوشته شده است[ .؛ نظیر آنرا می
توان  ،(Basic Input/Output System) BIOSکه کار اصلی آن در چک کردن سخت افزار ها ،راه اندازی سیستم
و سپس سیستم عامل را بر عهده دارد ] یعنی اطالعات این حافظه قبل از سیستم عامل در حافظه سیستم بارگذاری شده،
مانند نرم افزار  POSTدرون این حافظه [ ،نام برد.

اطالعاتی جزئی )(BIOS
زمانی که "راه اندازی سیستم" یا "راه اندازی مجدد – راه اندازی اولیه" توسط بایاس صورت می گیرد ] برای تشخیص
این مقدار از آدرس ) (0000:0472استفاده می شود ،در صورتیکه مقدار این آدرس برابر با  hex ) ( 1234hباشد،
نشاندهنده عملیات "راه اندازی مجدد" است [ ،در حالت "راه اندازی مجدد" نرم افزار  ،BIOSعملیات مربوط به POST

را صرفنظر و اجرا نخواهد کرد؛ درصورتیکه در آدرس داده شده هر مقدار دیگری وجود داشته باشد ،بمنظور "راه
اندازی اولیه" است.
نرم افزار  BIOSپس از بررسی سخت افزارها ،درایو مورد نظر برای راه اندازی ) (Bootingرا مشخص می نماید.
برای این منظور از اطالعات ذخیره شده در  CMOSاستفاده می گردد ] این عمل برای راه اندازی سیستم عامل می
باشد ] ،[ .این برنامه ) (Bootstrap Loaderمی باشد[ .

حافظه دستیابی تصادفی
حافظه ) (RAMیک تراشه مدار مجتمع ) (ICبوده که از میلیون ها ترانزیستور و خازن تشکیل شده است ] عملکرد
ترانزیستور مشابه سویچ می باشد که امکان کنترل مدارات موجود برروی تراشه بمنظور خواندن و نوشتن در خازن را
محیا می سازد ] ،[ .خازن مسئول نگهداری بیت ) (0 , 1را برعهده دارد [ Sense-amplifier ] ،برای خواندن
اطالعات  1از خازن باید مقدار خازن از  %50بیشتر باشد و برای خواندن  0باید از  %50کمتر باشد .در صورتی که
این کار در یک میلیاردم ثانیه انجام می شود.[ .
] برای پر ماندن اطالعات در حافظه  ،DRAMکنترل کننده حافظه باید برای هرخازن هزاران بار در یک ثانیه عملیات
"( "Refreshعملیات شارژ مجدد یک خازن قبل از خالی شدن) انجام دهد[ .
] تراشه حافظه ای که دارای سرعت  70نانو ثانیه باشد 70 ،نانو ثانیه طول خواهد کشید که عملیات ""Refresh
(بازخوانی و بازنویسی) صورت پذیرد[ .

مدارات حافظه برای کنترل حافظه و داده ها عملیات زیر را انجام می دهند:
.i
.ii
.iii
.iv
.v

مشخص نمودن هر سطر و ستون (آدرس دهی به حافظه)
نگهداری وضعیت بازخوانی و بازنویسی داده ها (شمارنده)
خواندن و برگرداندن سیگنال از یک سلول ()Sense-amplifier
اعالم خبر به یک سلول که می بایست شارژ شده یا ضرورتی به شارژ نمی باشد )(Write Enable
عملیات های کنترل کننده حافظه (مشخص نمودن نوع سرعت ،میزان حافظه و بررسی خطا)

گستره تکنولوژی بسیار زیاد می باشد ،به همین دلیل ما فقط به دو نوع اصلی حافظه رم ) ] ،(RAMحافظه ی RAM
از اطالعات برنامه هایی کاربردی که می خواهند اجرا شوند ،پر می شود؛ آن بخش از برنامه که نمی تواند در داخل
حافظه ذخیره شود برروی حافظه ثانویه ذخیره می شود .حافظه رم یکی از مهمترین فاکتورهای موجود در ارتقا یک
کامپیوتر می باشد ].بر حسب نیاز و قدرت  CPUانتخاب می شود؛ زیرا اگر بیشتر باشد  CPUتوانایی استفاده از آنرا
ندارد ،یا اگر کم باشد  CPUنمی تواند با باالترین قدرت کار کند ،[ [.تکیه می کنیم.

این نوع از حافظه ها به دو نوع تقسیم بندی می شوند:
 .1حافظه با دستیابی تصادفی دینامیکی )(DRAM
به معنای رم پویا ) (Dynamicمی باشد ،که این نوع رم دارای یک ترانزیستور و یک خازن می باشد .ترانزیستور
مانند کلیدی کنترولی خازن را شارژ می کند .در این نوع ،سرعت بدلیل تعداد دفعات شارژ و دشارژ شدن پایین
است؛ اما این حافظه نسبت به سرعت و حجمی که دارد ،ارزان است.
حافظه  DRAMبرای آنکه اطالعات را سالم نگه دارد باید مرتبا با فاصله زمانی حدود  2میلی ثانیه یکبار
) (Refreshکند ،که این کار توسط تراشه  DMAصورت می گیرد.

 .2حافظه با دستیابی تصادفی استاتیک )(SRAM
به معنای رم ایستا ) (Staticاست؛ در واقع این نوع رم سرعت بسیار باالیی داشته ،اما هزینه بسیار باالیی دارد،
به همین دلیل برای حافظه هایی مانند  Cacheاستفاده می شود.
در حافظه های  SRAMبرای ذخیره سازی اطالعات از فلیپ فالپ استفاده می شود؛ یک فلیپ فالپ از  4تا 6
ترانزیستور استفاده می کند .حافظه  SRAMنیازی به بازخوانی و بازنویسی ندارد؛ به همین دلیل است که سرعت
باالتری نسبت به  DRAMدارد.

 چند نشانه خرابی این قطعه:
 .Iکند کار کردن سیستم بگونه ای که چندین دقیقه طول می کشد تا یک نرم افزار مانند
مرورگر باز شود.
 .IIصفحه مرگ ،در این حالت در هنگام کاربا سیستم بصورت ناگهانی رخ می دهد و
صفحه ی آبی رنگ با مشخصات انگلیسی نشان داده می شود.
 .IIIریستارت شدن خودکار سیستم نیز امکان از خرابی رم می دهد ،اما شاید از مشکالت
دیگری باشد.
 .IVذخیره نشدن فایل ها نیز امکان خرابی رم را دارد ،اما باید در دیگر قطعات سخت
افزاری ذخیره سازی نیز مشکل را جستجو کرد.
 .Vشنیدن صدای بوق ] بوق های متعدد [ نیز این امکان را می دهد.

هارد دیسک
دستگاهی الکترومکانیک ،جهت ذخیره سازی اطالعات برروی دیسکی مغناطیسی

دو نوع مشکل هارد دیسک:
 .aفیزیکی :در این نوع مشکل براثر ضربه خوردن اتفاق می افتد و بیشتر در هاردهای اکسترنال رخ می دهد.
 .bمنطقی :در این نوع بصورت نرم افزاری رخ می دهد .می توان با نرم افزارهای خاص ،بدسکتور ها را
بگونه ای که ،کامپیوتر دیگر این سکتورهای خراب شده را نمی خواند و در رسیدن به آن از آن می گذرد،
درست می کند.

برای مشخص نمودن قدرت یک هارد دیسک ،دو مشخصه بسیار مهم است:
 )aنرخ داده ) :(Data Rateبه میزان داده ای که هارد دیسک در هر ثانیه می تواند انتقال دهد.
 )bزمان جستجو ) :(Seek timeزمان جستجو ،به مدت زمانی که پردازنده درخواست اطالعات کرده و اولین
بیت اطالعات توسط هارد دیسک ارسال می گردد ،گفته می شود.

کارت گرافیک
گرافیک یکی از قطعات مهم خروجی در سیستم کامپیوتری می باشد .این قطعه به دو صورت ( Onboardدرون
مادربورد) و یا جدا گانه (بردی به اسم گرافیک که برروی برد اصلی جای می گیرد) در سیستم استفاده می شود.

کار اصلی کارت گرافیک بصورت خیلی خالصه :پردازش های گرافیکی توسط این کارت انجام شده تا  CPUرا از بار
پردازش های گرافیکی برهاند .اطالعات از  RAMبه کارت گرافیک وارد می شود ،اطالعات وارده به سیگنال های
ویدیویی تبدیل شده و برای نمایش به مانیتور فرستاده می شود.
کارت های گرافیک هر پیکسل مانیتور را بصورت دوبعدی ) (x,yمی بینند و آنها آدرس های خاص خود را دارند.

حافظه کارت گرافیک )(VRAM
حافظه کارت گرافیک ،اطالعات رنگ هر پیکسل را در خود نگه می دارد .در زمانی که کارت گرافیک بخواهد
پردازش گرافیکی پیچیده ای را انجام دهد ،پردازنده کارت گرافیک مدت زمان زیادی را صرف بهنگام سازی حافظه
کارت گرافیک می کند.
مهم ترین عنصر موجود در کارت گرافیک  Texture Mapبوده و حجم باالیی از حافظه کارت گرافیک ) (VRAMرا
اشغال می کند .در گذشته کارت گرافیک های  ] PCIکه دیگر منسوخ شده اند Texture Map ،[ .ها برای استفاده شدن
باید  2بار پردازش شوند ] یکی توسط پردازشگر مرکزی و دیگری توسط کارت گرافیک [.

BIOS

 :Graphicکارت های گرافیک دارای یک تراشه کوچک  BIOSمی باشند.

نمایش در کارت گرافیک
تصاویر در گرافیک به دوصورت
 دو بعدی )(2D
در این حالت تصاویری مانند عکس نمایش داده می شود ،در این حالت از نمایش سیستم نیازی به کارت
گرافیک قدرتمنده بروز را ندارد و می تواند از کارت گرافیک های ارزان قیمت آن زمان استفاده کند.
 (Pixel Art) یکی از هنرهای تصاویر دوبعدی:
] فیلترهای تصاویر ) ،(Anti-aliasingدر پیکسل آرت ابزای نامعبتر است[ .
به دو نوع طراحی می شوند:
 oنوع ایزومتریک :به این نوع طراحی در بازی ها برای ارائه یک نمای سه بعدی که بدون
پردازش واقعی سه بعدی باشد ،استفاده می شود.
 oنوع غیر ایزومتریک :تصاویر بصورت یکی از جهت های مختلف کشیده می شود .مانند (تصویر
از باال ،راست ،چپ و)...
] هرچه تعداد پیکسل ها در یک تصویر بیشتر باشد ،حجم آن تصویر باالتر می رود .به میزان پیکسلها در یک تصویر
 Resolutionمی گویند[ .
] آیکون های سیستم های عاملی که با محدودیت گرافیک ساخته شده اند نیز به صورت پیکسل آرت می باشند .مانند
[ Windows xp
] بهتر است برای ذخیره سازی تصاویر پیکسلی از فرمت های  PNGیا  GIFاستفاده شود؛ زیرا این فرمت ها حجم
تصویر را کاهش داده و کیفیت اصلی را نگهداری می کنند[ .

 سه بعدی )(3D
اشیای سه بعدی از سه متغییر (مختصات) خاص تابعیت می کنند که بدون این سه متغییر نمی توان آنها را
نمایش داد؛ تمامی تغییرات درمورد (اندازه ،زاویه ،نقطه ی مرکزی شی در جهان و  )...با استفاده از این سه
متغییر انجام می شوند .سه متغییر را ( xطول)( y ،عرض)( z ،عمق یا ارتفاع) می نامند.

در این مدل از نمایش در گرافیک سیستم خواستار دانستن اطالعات  3محور را می باشد تا تمامی اطالعات
نقاط هر شی را بصورت سه بعدی پردازش و نمایش دهد .در این حالت ،سیستم نیاز به پردازش اطالعات
بسیار دیگری نیز می باشد.
ماده ) (Materialدر سیستم سه بعدی  :نوع و جنسیت شی را مشخص می نماید (شیشه و سنگ).
 : Shaderتمامی نمایش های سطحی اجسام را انجام می دهد ،که نوعی کدنویسی است.
بافت ) : (Textureتصویری می باشد که سطح شی سه بعدی را می پوشاند .این نوع حالتی واقعی را به
سطح جسم می دهد ،که نمی توان از قدرت آن در سیستم سه بعدی چشم پوشی کرد.

 دو سیستم اصلی رنگ:
دو سیستم رنگی ) (RGB, HSVوجود دارد RGB ،مخفف سه رنگ اصلی (قرمز ) ،(Rسبز ) (Gو آبی ) )(Bمی باشد،
که می توان سه رنگ را بطور مستقل تغییر داد ] مقادیر از  0تا  255مقدار دهی خواهند شد[ .؛ اما  ،HSVدر این
سیستم  HUEمعرف سه رنگ اصلی است Staturation .شدت و خلوص رنگ اصلی در مقایسه با سایه های خاکستری
را مشخص می نماید و  Valueمقدار درخشتندگی رنگ در مقایسه با رنگ سیاه را مشخص می نماید.

 سیستم های فشرده سازی تصاویر:
بعضی از سیستم های فشرده سازی تصاویر ،اطالعات تصاویر را کاهش می دهند ،تا حجم فایل را کمتر کنند،
این روش را ] [lossyمی نامند؛ اما برخی دیگر ] [non-lossyاز طریق حذف اطالعات تکراری سبب کاهش
حجم تصویر می گردند .که روش ] [non-lossyکیفیت اصلی را نگهداری می کند.

خرابی این قطعه
مواردی از خرابی این قطعه
 )1صفحه مانیتور از خطوط افقی یا عمودی پر می شود.
 )2شنیدن صدای بوق بلند از مادربورد و نداشتن تصویر پس از روشن شدن سیستم.
 )3سیستم پس از نمایش محیط بوت و اولیه ویندوز ،دیگر در نمایش دادن محیط ویندوز ناتوان است.

برای کسب اطالعات بیشتر و دیدن قدرت هر کدام از کارت گرافیک ها می توان به سایت
 www.videocardbenchmark.netسر زد.

مانیتور )(Monitor
 3نوع اصلی مانیتور وجود دارد ،که می توان آنها را  LED،LCD،CRTنامید ،در واقع این نوع ها سرشاخه انواع دیگری
از مانیتورهایی می شوند که از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می کنند.
 : LED .1این نوع از مانیتور ،از دیود برای نمایش استفاده می کند.
 : LCD .2نمایشگر کریستال مایع ،در واقع تلفیق گر الکترونیکی-نوری است.
 : CRT .3مانیتوری با المپ پرتوی کاتدی است ،که بسیار قدیمی شده و دیگر کمتر کسی از آن استفاده می کند.
صفحه مانیتور بطور پیشفرض سیاه است ،رنگ ها از طریق افزودن سه رنگ نور (قرمز ،سبز و آبی) به سیاه
ایجاد می شود.

کیبورد
کیبوردها پس از فشردن یک کلید ،سیگنالی ضعیف به پردازنده با کد خاص آن کلید صادر می گردد؛ ] کنترل کننده
کیبورد یک مدار مجتمع می باشد که داده های ارسالی صفحه کلید را پردازش کرده و بسمت سیستم عامل هدایت می
کند ،سیستم عامل پس از پردازش های خاص ،آنها را به برنامه جاری که توان شناسایی داده صفحه کلید باشند ،خواهد
داد[ .

شبکه
در گذشته از شبکه گسترده برای رد و بدل کردن اطالعات بین پردازنده ای استفاده می شد ،بزرگترین مشکل این کار
فزونکاری بود که در نتیجه ارسال و دریافت در فواصل دور اتفاق می افتاد (چندین ثانیه طول می کشید تا پردازش
دریافت شود)؛ به همین دلیل طراحان شبکه ایده ی شبکه ی محلی را مطرح کردند.
داده ها در یک شبکه بصورت دسته ای ارسال می شوند .اطالعاتی که در شبکه ارسال می شوند ،دارای اطالعات کافی
و خاص درمورد (مبدأ و مقصد) می باشند .حمل سیگنال های دیجیتال در مسافت های دوربدون تضعیف شدید ،بسیار
ساده تر از حمل سیگنال های آنالوگ می باشد.
سیستم خوشه ) (Clusterیا چند کامپیوتر :به سیستمی گفته می شود که ارتباط بین کامپیوترها از طریق مسیرهای
ثابت یا شبکه انجام می شود.

شبکه با کابل مسی
برای ارتباطات از طریق کابل مسی ،فرکانس های انتقالی مقدار  0و  1را مشخص می کنند.
در اینترنت بشکل کابل مسی ،هرچه فاصله بین دو کامپیوتر بیشتر بوده یعنی کابل بیشتری وجود دارد ،آنگاه امکان
بیشتری در بروز خطا در اطالعات ،بدلیل وجود  Noiseها ،وجود دارد.

ارتباط
برای ارتباط بین دو کامپیوتر ،هر دو باید از یک پروتکل استفاده کرده و همچنین زبان کدگذاری یک دیگر را بدانند.
بدلیل وجود مدارات واسط در سیم کشی های خانگی و تجاری ،دریافت از ارسال بهتر صورت می پذیرد.

ADSL
دستگاهی برای ارتباط با سیم کشی مسی خانگی است ،که از سیستم  xDSLاستفاده می کند .می توان  ADSLرا جایگزین
تکنولوژی  ISDNدانست.

یک مودم دیجیتال را می توان یک آداپتور  TAنامید .یک  TAبعنوان مداری واسط میان کامپیوتر میزبان و خط دسترسی
عمل می نماید.

پروتکل ها


پروتکل دسترسی به ارتباط ) :(LAPMبرای مودم ها ،تکنیک تنظیم بندی را فراهم می آورد که باعث
تشخیص و تصحیح بهتر خطا ها می شود.

دستوراتی کاربردی در محیط  RUNویندوز
اجرا )(Ease of Access
اجرا برنامه معین
اجرا Checkdisk
اجرا Disk Management
اجرا System properties
اجرا Disk cleanup
اجرا ابزار چک کردن فایل های سیستم برای جستجو برنامه مخرب
اطالعات کلی درمورد سیستم
اجرا ابزار Disk defragment
ابزار Group policy editor
Registry Editor
اجرا ابزاری برای تعمیر مشکالت رم
دسترسی مستقیم به System Restore

Access.cpl
("name of program").exe
chkdsk
Diskmgmt.exe
System.cpl
cleanmgr
MRT
dxdiag
Dfrg.msc
Gpedit.msc
regedit
Mdsched.exe
rstrui

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

کلمات مهم مخفف شده در کامپیوتر
هوش مصنوعی
دستیار دیجیتال شخصی
شبکه محلی
کارت رابط کاربری شبکه
واحد پردازش گرافیکی
اشاره گر تصویر منوهای پنجره
پیکسل بر اینچ
پروتکل انتقال فایل
فراهم کننده سرویس اینترنت
قابل تغییر یافته ی گرافیکی
نرخ دوبرابر دودویی
شبکه گسترده جهانی
قالب سند قابل جابه جایی

AI : Artifical Intelligence
PDA: Personal digital assistant
LAN : Local Area Network
NIC : Network Interface Card
GPU: Graphics processor unit
WIMP: windows icons menus pointer
PPI: Pixel per inch
FTP: File transfer protocol
ISP: internet service provider
GIF: Graphics interchange format
DDR: Double digital rate
WWW: World Wide Web
PDF: Portable document format

شبکه گرافیکی قابل حمل
پروتکل انتقال /پروتکل اینترنت
منبع انحصاری
گذرگاه سلایر جامع
آرایه گرافیکی ویدیویی
شبکه مجازی خصوصی

PNG: Portable network graphic
TCP/IP: Transmission control
protocol/Internet protocol
URL: uniform resource locator
USB: Universal serial bus
VGA: Video Graphics Array
VPN: Virtual private network

هرچه شخصی دارای علم بیشتری نسبت به کامپیوتر باشد ،احساسات کمتری را بروز می دهد ] منطقی تر می شود [.
تمامی موجودات همانگونه که می اندیشند ،زندگی می کنند.

