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  سيستم عامل ي کلميمفاه

  :شوند ي ممي به دو گروه تقسوتري کامپي نرم افزارهاي طور کلبه

 ي کـاربرد  يهـا    برنامـه  يگـر ي و د  کنند ي م تيري را مد  وتري کامپ اتي که عمل  يستمي س يها   برنامه يکي
 ني است کـه بـه عنـوان رابـط بـ     يستمي برنامه سني ترياصل) operating system=os( عامل ستميس.

   . کند ي عمل موتريکاربر و سخت افزار کامپ

  : داردياصل)  هدفاي (فهي عامل دو وظستميس

 سي برنامـه نـو    ايـ که مثالًکـاربر     بدان معناست    نيا. سازد ي را ساده م   وتري عامل استفاده از کامپ    ستميس
 و حـذف    رهيـ  ذخ سکيـ  د ي را بـر رو    يلي فا ي به راحت  سکهاي د ي شدن با مسائل سخت افزار     ريبدون درگ 

) System Calls (يستميـ  سي که فراخوان هايا  کار در واقع با به کاربردن دستورات سادهنيا. کند 
   .ردي انجام پذزنند يرا صدا م

 بـا سـخت     ي کـامل  يي آشـنا  ستيـ با ي مـ  سي برنامـه نـو    ايمل کاربرو    عا ستمي صورت عدم وجود س    در
 ي بـرا ييهـا  نيداشـته باشـدو روتـ   ) رهيـ  بـورد و غ يکـ  , يفالپـ  ,توريمثل مون (وتري مختلف کامپ يافزارها

 نيماشـ  عامـل بـا عنـوان        ستميـ  جنبـه بـه س     نيـ از ا . سدي بنو ني سطح پائ  ي نوشتن آنها به زبانها    ايخواندن و   
 کـه  شـود  ي مـ اديـ ) Virtual machine (ي مجـاز ني ماشـ ايـ ) Extended machine(افتـه يتوسعه 

  .سازد ي مي مخفساني برنامه نودي سخت افزار را از دتيواقع

 عامل ستمي سيعني, باشد يم) Resource Management( منابعتيري عامل مدستمي دوم سفهيوظ
هـا    حافظـه ,ها    نظور از منابع پردازنده   م. گردد ي م ستمياز منابع س  ) ياقتصاد( و سودمند    نهيباعث استفاده به  

 و  ي نرم افـزار   منابع يوتري کامپ ستمي س کي.  هستند رهيپورتها و غ   , لهايفا, چاپگرها  , ماوس ها   ,سکهايد,
 ري عامـل هماننـد مـد   ستميـ س,  اجراء برنامه الزم باشند   ني دارد که ممکن است در ح      اري بس يسخت افزار 

  . دهد ي مصي تخصي مشخصيها  به برنامهازيمنابع عمل کرده و آنها را بر حسب ن

پـس از بـار     . شـود  ي است که پس از بوت شدن در حافظه بار م          يها   برنامه ني عامل معموال اول   ستميس
 با توجه بـه     گري د يقسمتها. ماند يم)Resident (ي عامل بطور دائم در حافظه باق      ستمي از س  يشدن قسمت 

  . شود يفظه آورده م به حاسکي توسط کاربر از دوتريکاربرد کامپ

. شـود  ي گفته مـ   Kernel اي هسته   دهد ي مهم آن را انجام م     في عامل که وظا   ستمي س ي قسمت اصل  به
  .  در حال اجراستوتري کامپي اوقات بر روي است که در تماميا  عامل برنامهستميهسته س
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سـهولت کـار بـا       جهـت    يعني. اند   داشته گريکدي ي بر رو  يادي اثر ز  وتري کامپ ي عامل و معمار   ستميس
, هـا    عامـل ستميـ  سي طراحـ ي در اثنـا ني همچنـ افتنـدو يهـا توسـعه     عامـل  ستميس, دي جد يسخت افزارها 

   . زد عاملها را ساده تر و کارآمدتر ساستمي ستواند ي سخت افزار مي در طراحيراتييمشخص شد که تغ

 کـه در  قيـ  تطبني اي ولستي ني عامل کار درستستمي سي با نسلهاوتري کامپ ي نسلها قي چند که تطب   هر
  .سازد ي را مشخص مدي جدي عاملهاستمي سجادي علت اميده يادامه انجام م

  :وتري کامپي عامل با نسل هاستمي سيکهاي تکنتطابق

 يزبانهـا ,شـد  ي سـاخت آنهـا اسـتفاده مـ        يکه از المپ خأل بـرا     ) ۱۹۴۵-۵۵ (وترهاي نسل اول کامپ   در
 نيـ روند کـار بـه ا  .  اصالً وجود نداشت    زي عامل ن  ستميدند و س  ابداع نشده بو  )ي اسمبل يحت (يسيبرنامه نو 

 و گـران  زرگ بوتري مشخص حق استفاده از کامپي فاصله زمانکي تنها در سانيصورت بود که برنامه نو 
  . را داشتندمتيق

 نيو به زبان ماشـ    )  پانچ يو بعدها توسط کارتها   ( خود را توسط تخته مدار سوراخدار        يها   برنامه آنها
  .  بودنوسي و کسنوسي مانند جداول سي معمولي محاسبات عدديها اکثر برنامه. دادند ي موتريامپبه ک

   Batch systemي دسته اي هاستميس

  .  ساخته شدندستورياز ترانز) ۱۹۵۵-۶۵ (وترهايکامپ, در نسل دوم 

پراتـور  بـود کـه تنهـا ا      ) Console( کنـسول    کيـ  قي نسل دوم از طر    يوترهاي کامپ ني کار با ا   قهيطر
 وترهـــاي کامپنيـــ بـــا امي و کـــاربران بـــه طـــور مـــستقکـــرد ي بـــا آن کـــار مـــوتريمخـــصوص کـــامپ

 کاغـذ   ي بـر رو   ي اسـمبل  ايـ کاربر ابتدا برنامـه خـود را بـه زبـان فرتـرن              . نداشتند)interaction(محاوره
  . سوراخدار منتقل ساختي کارت هايبرنامه را رو,Card punch توسط دستگاه سپس نوشت يم

) Job( کنترل بود به صورت کـار        يها و کارتها    داده,  شده که شامل برنامه    هي دسته کارت ته   ني ا بعد
 تـا  داد ي مـ وتري را به کـامپ  ديدسته کارت جد   , ياپراتور بعد از اتمام کار قبل      . شد ي اپراتور داده م   ليتحو

 عامـل  ستميـ  سداد ي ملي تحورا به کاربر )  بود يکه غالباً چاپ  ( برنامه   يبرنامه را اجراء کند در انتها خروج      
 کـار بـه کـار    کيـ  از کيـ  آن انتقـال کنتـرل اتومات  ي اصـل فـه ي ساده بـود و وظ  هي اول يوترهاي کامپ نيدر ا 
  .شد ي برنامه اجراء مکي در حافظه بود و در هر لحظه فقط مي عامل همواره مقستميس.  بود يگريد
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 نيـ  از ا  ياديـ  چاپ شده بود وقت ز     يا برداشتن کاغذه  اي که اپراتور مشغول گذاشتن نوارها       يهنگام
   . رفت ي به هدر ممتي گران قيوترهايکامپ

 سبد پـر از  کي ابتدا يعني. ابداع شد ) Batch System (يا  دستهيستمهاي رفع مشکل فوق سيبرا
 کيـ  دسـتگاه کـارتخوان      لهي آنهـا بـه وسـ      هيسپس کل  , شد ي م ي جمع آور  يدسته کارتها در اتاق ورود    

. ديگرد ي مرهي نوار ذخکي يخوانده شده و بر رو) IBM 1401مثل ( نسبتاً ارزان  کوچک ووتريکامپ
مثـل   (داد ي که محاسبات را انجـام مـ       متي و گران ق   ي اصل وتري کامپ يسپس اپراتور نوار را برداشته بر رو      

IBM7094 ( کرد ي را اجراء ميا بعد از آن برنامه . کرد ينصب م) را  کـار  نيتا اول)  عامل ستمي سيعني
  .شد ي نوشته ميگري نوار دي بر رويخروج,  نوار برداشته و اجراء کندياز رو

پـس از اجـراء   . خوانـد  ي را از نوار مـ ي عمل به صورت خودکار کار بعدستمي از اتمام هر کار س     پس
 تا ساخت ي منتقل مIBM 1401 وتري کامپي را برداشته و دوباره روياپراتور نوار خروج,ها  همه برنامه

 زيـ  نoffline spooling روش کار نيبه ا.  انجام شودoff line ها به صورت ي چاپ خروجاتيعمل
 مثـل  ي و علمـ ي محاسبات مهندسـ  ي برا ي نسل دوم به زبان فرترن و اسمبل       يها   برنامه شتريب. شود يگفته م 

  . رفت ي به کار ميمشتقات جزئ

 turnaround) (گـردش ( بودن زمـان برگـشت   ادي زoffline- spooling روش بي از معايکي

time (  ي بنـد  تيـ  اولو ستمي س ني در ا  نيهمچن.  کار لي کار و تکم   لي تحو ني ماب ي زمان ري تأخ يعني,است 
  .  وجود نداردي واقعيبه معنا

.  قـرار دهنـد  ي اصـل ني مهم را ابتدا در ماش     ي بود که نوار کارها    ني ا تي روش بدست آوردن اولو    تنها
 بـه  ازيـ  ننيهمچنـ .  ها ظاهر شـوند ي تا خروجکردند يعت صبر م ساني چنددي صورت هم با   ني در ا  يحت

  . روش بودني ابي معاگرياز د) ۱۴۰۱يوترهايمثل کامپ(يسخت افزار اضاف

   Multi programmingي چند برنامه اي هاستميس

 يبــرا) Integrated Circuit=IC(از مــدارات مجتمــع ) ۱۹۶۵-۸۰ (وترهــايدر نــسل ســوم کامپ
 برنامه ها با يکي:  کرد   مي به دو دسته تقس    توان يها را م     برنامه يبه طور کل  . فاده شد  است وترهايساخت کامپ 

 ن زمـا شتريـ  کـه ب ني سنگيمانند محاسبات علم ( CPU Limiter ايCPU bound ي محاسباتيتنگنا
ماننـد   )I/O Limited)I/O ي تنگنـا ي برنامـه هـا  يگـر ي ودشـود  ي مCpu صرف محاسبات وتريکامپ
  .شود يها و خروج اطالعات م  صرف ورود دادهوتري زمان کامپشتري که بير تجايها برنامه
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 I/O اتيـ  عمل کي لي تکم ي برا ي کار جار  ي است که وقت   ني ا يا   دسته ي ها ستمي اشکال مهم س   کي
 و مجبـور اسـت صـبر کنـد تـا            ماند ي م کاري ب CPU حال   نيدر ا . شود ي نوار گردان منتظر م    يمثالً بر رو  

 در ي اتـالف وقـت انـدک اسـت ولـ     نيـ  اCPU Limited يدر برنامه هـا .  برسدبه اتمامI/O اتيعمل
  . به هدر برودCPU درصد وقت ۹۰تا۸۰ ممکن است حدود I/O Limited ي هامهبرنا

 کـه حافظـه     بي ترت يبدن. شود ي استفاده م  multiprogramming کي مشکل از تکن   ني رفع ا  يبرا
 ي کـار بـرا    کي که   يوقت. شود يه مجزا قرار داده م     برنام کي شده و در هر قسمت       ميبه چند قسمت تقس   

 د موجـو ياگـر تعـداد کارهـا   . شود ي داده م يگريپردازنده به کار د   , ماند ي منتظر م  I/O اتي عمل ليتکم
  . صد در صد مشغول نگه داشت باًي را تقرCPU توان ي باشد ميدر حافظه کاف

هـا بـر     خـاص حافظـه دارد تـا برنامـه     تيري بـه مـد    ازيـ  همزمان چند برنامـه در حافظـه ن        ي نگهدار البته
  . باشد ي عامل مستمي در سي حافظه بحث مهمتيريلذا مد.  اثر سوء نداشته باشند گريهمد

   spooling ستميس

اسـت کـه   )On Line Spoolingاي(Spooling عامل نسل سوم ستمي سيهايژگي از وگري ديکي
 Simultaneous(ه مخفــف عبــارت  کلمــنيــا. شــود ي اســتفاده مــيمعمــوالً همــراه چنــد برنامــه گــ

Peripheral OperationonLine (آنکه کارتها از دستگاه کـارت  ي به جاستمي سنيدر ا. باشد يم 
 در  ي پردازش شوند ابتدا کاراکتر به کاراکتر در بـافر         CPU گردند و توسط     حافظه وارد   ماًيخوان مستق 

  .شود ي م نوشتهسکي دي بر رويحافظه قرار گرفته و سپس به صورت بلوک

 بـه   ياطالعـات ورود  , کنـد  ي م ي ورود ي عامل تقاضا  ستمي و از س   شود ي برنامه کاربر اجراء م    کهيوقت
 ي کـه برنامـه بـرا      يبـه طـور مـشابه هنگـام       . شـوند  ي خوانده م  سکي از د  ادي و با سرعت ز    يصورت بلوک 

ه  نوشـت  سکيـ  شـده و سـپس در د       ي بـافر کپـ    کيـ  در   يخط خروجـ  , کند ي چاپگر را احضار م    يخروج
  .شوند ي در چاپگر چاپ متي و اولوبي بر اساس ترتسکي از ديپس اطالعات خروج. شود يم

 انــدازد ي هــم مــي روگــري کــار دي کــار را بــا عمــل محاســباتکيــ I\O عمــل نگي واقــع اســپولدر
)overlap . ( کار ,شود ي خوانده م  ي کار از دستگاه ورود    کي ي ورود کهي د رحال  نگي اسپول ستميدر س
 در حـال پـردازش و اجـراء         توانـد  ي م يگري کار د  ي حت ني ب نيدر هم ,  چاپ شدن است      در حال  يگريد
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 عيکـه سـر    (سکيـ  اش را متناسـب بـا سـرعت د         ي و خروجـ   ي ورود اتي برنامه عمل  نگي اسپول رد. باشد  
  ). کند هستند يليکه خ( چاپگر اي و نه متناسب با سرعت کارتخوان دهد يانجام م) است

  

 و سـرعت عمـل را بـاال         شـود  ي مـ  I\O لي و سـا   CPU از   نهيعث استفاده به   مذکور با  ستمي س نيبنابرا
ماننـد  ( و حمـل نوارهـا   ي اضـاف ينوار گردانهـا ,۱۴۰۱ يوترهاي به کامپيازي ن گري د ستمي س نيدر ا . برد يم
  .ميندار )يا  دستهيها ستميس

  : باشدري به صورت زتواند ي منگي اسپولستمي سکي اگراميبلوک د

 ي جمـع آور يي را در بلوکهـا    شـود  ي کـه توسـط کـارتخوان وارد مـ         ييکترها کارا ي ورود ستميس-۱
 ي هـر مـدرک ورود  يدرانتهـا  . سديـ نو ي مسکي دي بلوکها را بر رو    ني ا سکي د ريکرده وبه کمک مد   

به قـسمت   ) اسم استفاده کننده     ,تياولو , سکي د يمانند محل آن بر رو    ( راجع به آن مدرک      ياطالعات
  .شود ي کار فرستاده مندزمانب

 و اطالعات ني موجود در ماشي از کارهاستي لکي زمانبند نيا) Job scheduler(زمانبند کار -۲
 ايـ Jobpool ايـ  انبار کار ستي لنيبه ا. دارد ي را نگه مکي هر ازي مورد نيالزم در مورد مدارک ورود  

 يبرا.  اجرا کندرا يبعد که کدام کار    ديگو يزمانبند کار به پردازنده کار م     . شود ي گفته م  زي ن Joblistـ
 را بـه پردازنـده کـار        سکيـ  د ي آن بـر رو    ي در مورد محـل کـار و مـدارک ورود          ي منظور اطالعات  نيا
 در ي همگـ ي بـرا ي کـاف ي منتظر ورود بـه حافظـه باشـند و فـضا        ي متعدد ي اگر کارها  نيهمچن . دهد يم

  .آورد يه م از آنها را انتخاب کرده و به حافظيزمانبند کار تعداد, دسترس نباشد 

 لرهـا ي پردازنده محل کامپانيا. کند ي شده را اجراء م کار داده) Job processor(پردازنده کار -۳
 خود را   ي ها يهنگام اجراء پردازنده کار خروج    . داند ي م سکي د ي را بر رو   ستمي س ي نرم افزارها  ريو سا 

 کـار   هپردازنـد  . ددهـ  ي مـ  لي را تـشک   ي و مـدارک خروجـ     سديـ نو ي م سکي د ي بر رو  يبه صورت بلوک  
  . دهد ي مي به زمانبند خروجي مدارک خروجتي راجع به محل و اولياطالعات

. دارد ي چاپ شـود را نگـه مـ   دي که باي از مدارکيستيل) output scheduler(يزمانبند خروج-۴
 چـاپ انتخـاب کـرده و محـل مـدرک بـر              ي را برا  ي زمانبند مدرک بعد   نيا,  که چاپگر آزاد شد      يوقت
  .ديگو ي مي خروجستمي را به سسکي ديرو
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 خـط بـه   ايـ ( خوانده و کاراکتر بـه کـاراکتر   سکي دي را از رو  ي خروج ي بالکها ي خروج ستميس-۵
  .فرستد يآنها را به چاپگر م)خط

 , سکيـ  بـالک بـر د  کيـ  خوانـدن و نوشـتن   فيکـه وظـا  ) Disk Manager (سکيـ  دريمـد -۶
 را بـر   سکي آزاد د  يک به مجموعه فضا    بال کي و برگرداندن    سکي د ي رو ي بالک خال  کي صيتخص

 Disk Transfer Queue)DTQ( صف به نام کي در سکي مربوطه به ديدر خواستها. عهده دارد
  .گردد ي مرهيذخ

 پردازش  يدارد که مسئول زمانبند   ) Coordinator( هماهنگ کننده  کي نگي اسپول ستمي هر س  البته
 توسـط   اتيـ  عمل نيا. باشد ي م نديآ يدن بکار م   که جهت همگام کر    ياتي و فراهم کردن عمل    ستمي س يها

  :رديپذ يدو روال انجام م

Wait : گردد ي را متوقف کرده و دوباره وارد زمانبند ميپردازش جار.  

Free : کند يآماده م, ي را جهت زمانبندژهي پردازش وکي.  

 در  کـار بـا عمـل پـردازش همـان کـار همزمـان گـردد               کيـ I\O که عمل    دهد ي کردن امکان م   بافر
  . کار با هم همزمان گردندني و پردازش چندI\O اتي عملدهد ي امکان مspooling کهيحال

   Time sharingي اشتراک زمانستميس

 ي اشـتراک زمـان    ستميـ س.  معمول شدند  وترهاي در نسل سوم کامپ    ۱۹۷۰ ي سالها لي از اوا  ها  ستمي س نيا
  .  است ي چند برنامگستمي سميدر واقع تعم

ها مـشکل بـود چـرا          برنامه يابي نداشت و خطا   وتري با کامپ  ي کاربر ارتباط  يد برنامگ  چن يها  ستمي س در
 ي اشـتراک زمـان    ستميـ در س . داد ي متعـدد را نمـ     ي کردنها شي اجازه آزما  يکه زمان برگشت نسبتاً طوالن    

 ) ي خروج يبرا (توريو مون ) ي ورود يبرا( بورد يکه شامل ک  ) Terminal (ناليکاربر به کمک دو ترم    
   .سازد يرابطه بر قرار م) interactive (يا  به صورت محاورهوتريا کامپاست ب

 نيـ در ا . کنـد  ي مـ  افـت ي در توري مون ي آن را رو   عي را وارد کرده و پاسخ سر      ي دستورات ماًي مستق کاربر
 از آن استفاده    توانند ي وصل است همزمان م    وتري که به کامپ   يينالهاي کاربر به کمک ترم    ني چند ها  ستميس

   .کنند 
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 ني بـ  ي زمانبنـد  يزمهـا ي پردازنـده وجـود دارد کـه توسـط مکان          کيـ  فقـط    ي اشتراک زمان  ستمي س در
 هـر کـاربر   ني بنـابرا شـودو  ي مـ چيسوئ) هي ثانيليمثالً در حد م (ادي مختلف کاربرها با سرعت ز يها  برنامه

 يعنـ ي اسـت ر  عملکـرد کـارب  زاني مي بر رو  دي تأک نجايدر ا . اوست   اري در اخت  وتري کل کامپ  کند يتصور م 
 و نـه بـاال بـردن        باشـد  ي کاربرد مـ   ي ساده نرم افزار و راحت     دي تول ي مناسب برا  ليهدف فراهم کردن وسا   

   .ني کاربرد منابع ماشزانيم

 برنامه را به صـورت قـدم        اي متوقف سازد و     اي در هر زمان دلخواه برنامه خود را آغاز          تواند ي م کاربر
 بـزرگ کـه     يهـا    برنامـه  ي اجرا ي برا يا   دسته يها  ستميس.  کند   )debug (ييبه قدم اجراء و اشکال زدا     

 زمـان پاسـخ     کـه  ي مـوارد  ي برا ي اشتراک زمان  يها  ستمي س ي دارند مناسب است ول    ي کم يا   محاوره ازين
  . شوند ياستفاده م, کوتاه الزم است 

 CPUاشـد ب ياش م  برنامه ي خطاهاي فکر کردن رو  اياش     برنامه پي در حال تا   ي که کاربر  ي زمان در
  . تا آن را اجراء کند افتهي اختصاص يگريبه برنامه کاربر د

   و شبکه ي شخصي هاوتري کامپي عاملهاستميس

) Large Scale Integrated Circuit( بـزرگ  اسي تاکنون که مدارات مجتمع با مق۱۹۸۰سال 
 بـا   ي شخـص  يوترهـا ي سـالها کامپ   نيـ در ا . شـود  ي شناخته م  وترهايبه عنوان نسل چهارم کامپ    , ابداع شدند 

. افتنـد ي خـوب بـه سـرعت گـسترش          اري بـس  يا   و محـاوره   يکـ ي گراف طي باال و مح   يي ارزان و کارآ   يمتيق
  . بودنديا فقط تک کاربره و تک برنامهDOSهامانند pc ي بر روهي اوليستم عاملهايس

ــ ــ سيول ــاستمي ــروزي عامله ــد ي ام ــWindows NT آن مانن ــامگيتهاي خاص ــد برن ــد  ,ي چن چن
 ستميـ  انـدک سـخت افـزار اهـداف س         نهيبا توجه به هز   .  را دارا هستند   يا  و شبکه ) multiuser(کاربرته

 و CPU کـردن درصـد اسـتفاده        ممي مـاکز  ي ها به جـا    PC ي کرده است وبرا   رييعامل در طول زمان تغ    
  .رود ي مشي کاربر پي به سمت راحتستميس , ي جانبليوسا

, ماننـد حافظـت حافظـه       ( بزرگ   يوترهاي در کامپ  يمي قد ي عاملها ستمي مهم س  يها يژگي و جي تدر به
 شـده   ي سـاز  ادهيـ  پ زي ن PC ي ها ستمي س يبر رو ...)  پردازشهاو ي ، همزمان  لهايمحافظت فا , يحافظه مجاز 

  . است 

 Work (ي کـار يستگاههايـ بـه آنهـا ا  .  شبکه بـه هـم وصـل شـوند    قي از طروترهاي که کامپيهنگام

stations (مختلف در شـبکه بـا       ي ها نيکاربران از وجود ماش   ,  شبکه    عامل ستمي س کيدر   . نديگو يم 
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 گري د ني ماش ي را رو  ني ماش کي يلهاي فا ني شوند و همچن   ني ماش کي از دور وارد     توانند يآنها م . خبرند
  . کننديکپ

 مخصوص به خود ي کاربران محلاي کاربر کندو ي خودش را اجراء م  ي عامل محل  ستمي س وتري کامپ هر
  .را دارد 

   Distributed system شدهعي توزي هاستميس

 مختلـف   ي قـسمتها  ستميـ  س نيـ در ا . شـود  ي اجراء م  يا   شبکه طي مح کي شده در    عي عامل توز  ستميس
 مجزا اجراء شده و سپس وتري همزمان در چند کامپ توانند يبرنامه کاربر بدون آنکه خود او متوجه شود م        

  . کاربر بر گردندي اصلوتري به کامپيي نهاجينتا

 آنها  يلهاي فا اي و   ديآ ي موضوع باخبر شوند که برنامه آنها در کجا به اجراء در م            ني از ا  دي نبا انکاربر
بـه  . ردي عامل به صورت خودکار انجام گ      ستمي توسط س  دي کارها با  ني شبکه قرار دارد و همه ا      يدر کجا 
 بـه  ي کنـد و کـار    ياخـوان  را بـا نـام آن فر       زيـ  کاربر شفاف باشـد و هرچ      دي از د  دي با ستمي س گري د يعبارت

  .آدرس آن نداشته باشد

 برنامـه  کيـ هاسـت چـرا کـه      برنامـه ي اجراي شده سرعت باالعي توزيستمهاي مهم س ياي از مزا  يکي
  . اجراء شدنش استفاده کندي براوتري کامپني از چندتواند يهمزمان م

ــ ــ بــه علــت توزنيهمچن  يکــسري ي روتواننــد ي مــمي حجــي اطالعــاتيبانکهــا,  شــدن اطالعــاتعي
 فرسـتاده   ي مرکـز  وتري کامپ کي که همه اطالعات به      ستيو الزم ن  . رندي شبکه شده قرار بگ    يوترهايکامپ
  .)رود ي به هدر ميادي زمان زمي نقل و انتقاالت حجني اجهيکه در نت(شود

 کيـ  ي اعتماد اجـرا   تي قابل ي در خطوط انتقال   ي احتمال يزهاي انتقال در شبکه و نو     يها  ري علت تأخ  به
  . شده است عي توزستمي سکي آن دري اجراتي از قابلشتريب, تنهاستمي سکيربرنامه د

 را برعهـده  ي برنامـه جـار  ي اصـل  فـه ي که وظ  ييوترهاي از کامپ  يکي شده اگر    عي توز ستمي درس نيهمچن
 همزمـان در چنـد      ي اگـر اطالعـات    گـر ياز طـرف د   .  مختل خواهد شد     ستميدارد خراب شود کل عمل س     

 از تـوان  يهـا را مـ   داده,  خـراب شـود  وترهـا ي از کامپيکـ ي گـردد و رهيـ  ذخکـسان ي بـه صـورت      وتريکامپ
  .ابدي ي مشي افزاتي نظر امنني کرد از ايابي بازگري ديوترهايکامپ
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 زيـ  نفي ارتبـاط ضـع  ايـ  Loosely Coupled يستمهايـ  اوقات سي شده گاهعي توزي هاستمي سبه
 ي خطـوط مخـابرات    قيـ هـا از طر     پردازنـده .  دارد   يچرا که هر پردازنده کالک و حافظه مستقل       ,نديگو يم

  . خطوط تلفن ارتباط دارنداي عي سريها  مثل گذرگاهيمختلف

   Multi taskingي افهي چند وظي ها ستميس

,  در حـال اجراسـت       يا  که برنامـه  ) process (ندي فرا کي) multitasking (ي چندنخ کيدر تکن 
  .  به صورت همزمان اجراء شوندتوانند ي که م شودميتقس ) ييبندها (يي نخهااي به بخشها تواند يم

.  نوشته شوند  ي به صورت چند نخ    توانند ي م دهند ي مستقل از هم را انجام م      فهي که چند وظ   ييها  برنامه
ــاه ــه س يگ ــات ب ــ اوق ــ سmultithreading يستمهاي ــد تکليستمهاي ــي چن ــ يف ــد وظاي ــهي چن  ي اف

)multitasking(شود يهم گفته م.  

 بـه آن    ستميـ  از س  ي برنامـه در حـال اجراسـت کـه منـابع           کيـ  پردازش اسـاس     اي)process (نديفرآ
 از  يا   مجموعـه  توانـد  ي مـ  نـد يفرآ). و دستگاهها  لهايفا,حافظه,سترهايشامل رج ( داده شده است     صيتخص

  . چند نخ باشداي کي

 از جـداول  يکـ يدر ,  اطالعـات مربـوط بـه هـر پروسـس      هيـ کل . شود ي بند هم گفته مايرشته ,  نخ به
 کيـ  جـدول  نيـ ا. شـود  ي مـ رهيـ  ذخprocess Control Block=PCB عامل به نام جداول ستميس

هاسـت کـه در حـال      از پروسـس يکي از ساختارهاست که هر عضو آن مربوط به         يوندي پ ستي ل اي هيآرا
  . داردتيحاضر موجود

  :  عبارتند از PCB موجود در اطالعات

   پردازش ي جارحالت

   پردازش يي شناساشماره

   پردازش تياول

   حافظه پردازشينشان

  سکي دي محل برنامه پردازش بر روينشان
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   منابع پردازشري ساينشان

  . حفظ ثباتها ي برايمحل

   Multi processing ي چند پردازندهاي هاستميس

 ستمي به آنها س   نصورتي داشته باشند که در ا     CPU ني چند CPU کي ي به جا  توانند ي م وترهايکامپ
multiprocessing باشد ي عامل خاص م   ستمي س کي به   ازي ن يستمهاي س نيجهت استفاده از ا   .نديگوي م 

  . آنها اجراء کند ي روي واقعيرا به صورت مواز ) ندي فرآکي يانخهاي برنامه نيکه بتواند چند

ــس ــل ستمي ــراmultitasking عام ــر رو   ي ب ــخ ب ــد ن ــراء چن ــ ي اج ــ و سCPU کي ــل ستمي  عام
multiprocessingچند يد نخ بر رو چني اجراي برا CPUروند ي به کار م .  

 و گـذرگاه    ي و خروج  يامکانات ورود ,  بتواند از حافظه     ديها با CPU , يا   چند پردازنده  ستمي س در
Busعبارتند از يستمهاي سني ايايمزا. استفاده کنند ي به صورت اشتراکستمي س :  

 اسـت کـه در      يياد کارهـا   تعـد  throughputمنظـور از    ) .throughput (ياتي شدن توان عمل   اديز
 تمـام   ي باشد تعداد کارها   شتريها ب    است هر چقدر تعداد پردازنده     يهيبد. شوند ي تمام م  ي واحد زمان  کي

هـا   مثال اگر تعداد پردازنـده  , ستي ني نسبت خطنيالبته ا.  خواهد بودشتري بزي ن ي زمان ودي پر کيشده در   
n    ها     باشد سرعت اجراء برنامهn و  يها جهت مسائل کنترل      از وقت پردازنده   ي که بخش   چرا شود يبرابر نم 
  .رود ي کردنها به هدر مچي وسوئيتيامن

  

 را  يها و ادوات جـانب      حافظه , سکهايد , هيها منابع تغذ    از آنجا که پردازنده    , ها  نهي در هز  يي جو صرفه
  . شود ي مييجو  صرفهي سخت افزاريها نهي در هزکنند يبه صورت مشترک استفاده م

 شي اعتماد را افزا   تي پروسسور قابل  ي مالت ي ها ستميس)fault-tolerant( در برابر خطا   يري پذ لتحم
 بلکـه تنهـا سـبب کنـد شـدن آن            شـود  ي نمـ  ستميـ  سـبب توقـف س     CPU کيـ  ي چرا که خرابـ    دهند يم

,  جـستوجو شـده      ي است که اجازه دهد خراب     يزمي مکان ازمندي ن ياستمرار عمل با وجود خراب    .خواهدشد  
 سي به ادامه سرويي توانانيا).  کنار گذاشته شوداي(ده شده و در صورت امکان اصالح شود        دا صيتشخ

  .شود ي مدهينامgraceful degradation ايتنزل مطبوع , سخت افزار يمتناسب با سطح بقا, 

www.prozhe.com

www.prozhe.com



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ١٢

  > br.:شوند ي ممي متقارن و نامتقارن تقسي به دو دسته کليا  چند پردازندهي عاملهايستمهايس

 کيـ ) Asymmetric Multi Processing = ASMP( نامتقـارن يا  چند پردازنـده مستي سدر
 کـاربران اسـتفاده     يهـا    برنامـه  ي جهـت اجـرا    گـر ي د يهـا    عامل و پردازنده   ستميپردازنده جهت اجراء س   

 ستميـ  نـوع س   نيـ سـاخت ا  , شود ي پروسسور اجراء م   کي ي عامل تنها رو   ستمياز آنجا که کد س    . شود يم
  .ديآ ي به دست ميا   عامل تک پردازندهستمي سميست و از تعمعامل نسبتا ساده ا

ماننـد کمـک    ,  نامتقـارن مناسـب هـستند      ي سـخت افزارهـا    ي اجـراء رو   يها برا    عامل ستمي نوع س  نيا
" موجـود مـشترکا    کـه از تمـام حافظـه   يا  دو پردازنـده ايـ  که به هم متصل هـستند  يا  و پردازنده  پردازنده

آن ) non-portable( قابـل حمـل بـودن        ريـ  عامل نامتقارن غ   ستمي س بي معا  از يکي . کنند ياستفاده نم 
 ي نوشته شـود چـرا کـه نامتقـارن         ي مختلف ي عاملها ستمي س دي مختلف با  ي سخت افزارها  ي برا يعني. است  

  . حاالت مختلف داشته باشدتواند يم

 ستميـ س) symmetric Multi Processing = ASMP( متقـارن يا  چنـد پردازنـده  ستميـ  سدر
 نيـ در ا. ها همزمان اجراء شـود       تمام پردازنده  ي رو اي آزاد   ي از پروسسورها  کي هر   ي رو تواند يعامل م 

. نـد  انجـام ده   تواننـد  ي را مـ   يکسانيها اعمال     تمام پردازنده . باشد ي تمام آنها مشترک م    نيحالت حافظه ب  
  : داردي متقارن از چند جنبه نسبت به نوع نامتقارن برترستميس

 ها اجـراء شـود      CPU کي ي است اگر فقط رو    ني پردازش سنگ  کي عامل خود    ستمي س  آنجا که  از
 گـر ي د يهـا    احتماالً پردازنده  کهيدر حال ,  داشته باشد  يني که آن پردازنده همواره بار سنگ      گردد يباعث م 

 ستميـ سبار  ) balancing( چند پردازنده باعث متعادل شدن       ي عامل رو  ستمي کار هستند لذا اجراء س     يب
  .ودش يم

 شـود  ي خـراب مـ    ستميـ  عامل خراب شود کل س     ستمي نامتقارن اگر پردازنده اجراء کننده س      ستمي س در
 عامـل   ستمي س فتدي پردازنده از کار ب    کي است چرا که اگر      شتري ب نتي نظر ام  ني متقارن از ا   ستمي در س  يول
  .  اجراء شودگري ديها  پردازندهي روتواند يم

 سـخت   ي هـا  ستمي س يبر رو ) portable(  عامل قابل حمل   ستميس,  عامل نامتقارن    ستمي عکس س  بر
  .  مختلف است يافزار

ــ از نــوع نامتقــارن و س۴ ورژن SUNOS عامــل ستميــس ــSolaris2 عامــل ستمي  ني ورژن و همچن
windows NTباشند ياز نوع متقارن م.  
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 نـدها يآ فر ايـ ) Thread( نخهـا    ي اسـت و زمانبنـد     ي کـاربر مخفـ    ديـ  متعدد از د   يها   پردازنده وجود
)process (عامل است ستميها به عهده س  از پردازندهکي هر يرو  .  

 ادهيـ  معموالً با هـم پ     ي هستند ول  يامکانات مستقل multiprocessingو  multithreading گرچه
 نيهمچنـ . دهـد  ي مـ  شي را افزا  يي کارا يچند نخ  , يا   تک پردازنده  ني ماش کي در   يحت. شوند ي م يساز
  .  هم کارآمد است ي نخري غيندهاي فرآي براي حتيا  چند پردازندهنيماش

 زيـ  ارتباط محکم ناي Tightly Coupled يستمهايس ,يا  چند پردازندهيستمهاي اوقات به سيگاه
  . دارندي حافظه مشترکنيگذرگاه و همچن, )Clock(ها کالک  چرا که پردازنده. شود يگفته م

   Real Time درنگي بي هاستميس

. شـوند  ي کاربرد خـاص اسـتفاده مـ       کي کنترل کننده در     کي معموالً به عنوان      درنگ ي ب يستمهايس
  . حتماً جواب مورد نظر را بدهد ني مشخص و معي در زمانستيبا ي حالت مني در استميس

  . اند  دستهني از ارهيکنترل موشک و غ , يپزشک, ي کنترل صنعتيستمهايس

 ي اشـتراک زمـان    ستميـ  در س  ي شده باشد ول   ني و تضم  عي سر دي درنگ زمان پاسخ با    ي ب يستمهاي س در
 در  ي زمـان  تي محدود چي ه يا   دسته ستميدرس).ستي ن ي اجبار يول( باشند   عيمطلوبست که زمان پاسخ سر    

  .شود ينظر گرفته نم

 يها  آن از حافظه ي وجود ندارد و به جاهي ثانوي سازرهي ذخلي درنگ معموالً وساي بيستمهاي س در
ROM  عامل  ستمي وجود ندارند چرا که س     ستمهاي س ني در ا  زي ن شرفتهي پ ي عاملها تمسيس. شود ي استفاده م 

  .شود ي مييو در زمان پاسخگتي باعث عدم قطعي جدا سازني و اکند يکاربر را از سخت افزار جدا م

 هـر دو توأمـاً وجـود        تواننـد  ي تناقض دارند لذا نم    ي اشتراک زمان  يتسمهاي درنگ با س   ي ب يستمهايس
 و  ي بالدرنـگ از حافظـه مجـاز       يها  ستمي شده س  ني و تضم  عي سر ي به پاسخ ده   ازي ن لي به دل  .داشته باشند   
  .کنند ي استفاده نمياشتراک زمان

  .شود ي گفته مزين»  درنگ سختيب «ها ستمي سني ابه

 دارد و تا    تي اول في وظا رينسبت به سا  , ي درنگ بحران  ي ب فهي وظ کي»  درنگ نرم  يب «يستمهاي س در
 مهلــت  ستمهايــ سنيــ از آنجــا کــه ا .  را دارا خواهــد بــود  تيــ ارجحنيــ نش ا شــدليــ  تکمانيــپا
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هر چنـد کـه   .  آور است سکي ري استفاده آنها در کنترل صنعتکنند ي نم يبانيرا پشت ) deadline(يزمان
 ي بـه حـاد    ي مـساله پاسـخ دهـ      ي داشـته باشـند ولـ      عي سر ي پاسخ ستيبا ي درنگ نرم م   ي ب يستمهايس نيا
  .باشد ي نم درنگ سختي بيستمهايس

 يا  چنـد رسـانه    ,ييمـا ي هواپ ي شـرکتها  وني رزرواسـ  تـوان  ي درنـگ نـرم مـ      ي بـ  ستمي س ي کاربردها از
)multimedia (ي مجازتيواقع) Virtual reality (ستميـ  سيهـا  يژگي به وستمهاي سنيا. را نام برد 

 UNIX ياهـ    از نسخه  يبعض . ازمندندين)شوند ي نم تي سخت حما  درنگيکه توسط ب   (شرفتهي پ يعاملها
  . باشند ي نرم را دارا مدرنگي بتي خاصsolaris 2 ندمان

از آنجـا کـه     . شود ي عامل استفاده نم   ستمي از س  وترهايدر کامپ )يمثل کنترل صنعت  ( کاربردها   ي برخ در
از خود عکس العمل    ,  اتفاق   کي در اسرع وقت در مقابل       ستيبا ي برنامه م  ي کنترل صنعت  يستمهايدر س 

  .گردد ي عامل باعث کند شدن مراحل مستمياسطه سوجود و, نشان دهد 

  

  :  عاملستمي سساختار

  :  عاملستمي سي و مولفه هاخدمات

   عامل ستمي پردازش در ستيريمد

   عامل ستمي حافظه در ستيريمد

CPUي تنها با حافظه اصلمي مستقبطور) Main Memory (ها جهت اجراء  سرو کار دارد و برنامه
  . رندي قرار گيل در حافظه اصستيبا يم

 ي مـشخص کنـدهر بخـش از حافظـه توسـط چـه پروسـس               دي با يا   برنامه ستمي س کي عامل در    ستميس
 از گريکدي بر   ندهاي محافظت از تداخل فرا    زي حافظه و ن   ي فضاها يري و باز پس گ    صيتخص. استفاده شود 

 در  يهـا   رنامـه  جـا دادن تمـام ب      ي بـرا  ياز آنجا که حافظه اصل    > br<. عامل است    ستمي س في وظا گريد
) Secondary Memory(هيـ  از حافظـه ثانو يستيـ  عامـل با ستميـ حال اجـراء غالبـاً کوچـک اسـت س    

  .  استفاده کندي حافظه اصليبانيجهت پشت) سکيعموماً هارد د(
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 نيـ  ا ي و رهاسـاز   صيتخـص  , ي حافظـه مجـاز    تيري و مـد   شـد  ي گفته م  ي مفهوم حافظه مجاز   ني ا به
  . عامل است ستمي سيا بحثهگريحافظه و حفاظت آن از د

   عامل ستمي در سلي فاتيريمد

 شـده   رهيـ  از اطالعات ذخ   يکساني ي منطق دي عامل د  ستميس,وتريجهت استفاده ساده از اطالعات کامپ     
  . آورد ي مدي پدي نوريسکهاي داينوار ,يفالپ ,سکي مثل هارد دي سازرهي ذخلي انواع وسايرو

 بـه نـام     ي منطق رهي واحد ذخ  کي کرده و    يکاربر مخف  دي را از د   لي وسا يکيزي عامل خواص ف   ستميس
  > br< :دهد ي را انجام مري زفي وظالي عامل دررابطه با فاستميس. کند ي ارائه مليفا

   لهاي وحذف فاجاديا

   هايرکتوري حذف داجادويا

   ي کپاتي عملانجام

   هايرکتوري و داهاي فاي بر روراتيي و تغانتقال

  ها   رسانهي بر رولهاي فايري قرار گتيري ومدي سازرهيذخ

   مشترکيلهاي مختلف به فاي هاي دسترستيريمد

   عامل ستمي در سي خروج-ي ورودتيريمد

   فرمان مفسر

 ستميـ  کـاربردو س   ني عامل مفسر فرمان است که در واقع واسـط بـ           ستمي س يها   برنامه ني از مهمتر  يکي
   .باشد يعامل م

 مثـل   گـر ي د يانـد و بعـض      قـرار داده  ) kernel(ته خـود     عاملها مفسر فرمان را در هس      ستمي از س  يبعض
DOS   و UNIX     ايکه پوسته   ( مفسر فرمان را Shell برنامه خاص که در     کيمانند  ) معروف است    زي ن 

  .رنديگ ي در نظر مشود ي ارتباط اجراء مي برقرارنياول
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 فرمانها از   UNIX و   DOSدر پوسته   . کند ي فرمان دستورات کاربر را گرفته و آنهارا اجراء م         مفسر
 در  ي ولـ  شـود  ي نـشان داده مـ     ي به صورت متنـ    انهي را شي صفحه نما  ي وارد شده و رو    دي صفحه کل  قيطر
 زدن اهاسـت کـه بـ     بر پنجرهي و مبتنيکي گرافيطي پوسته به صورت محنتاشي مکاي ندوزي عامل و  ستميس
   دستورات را وارد کردتوان ي مي موس به راحتديکل

   در سيستم عامل وقفه

 ممکـن  گـر ي د ني به ماش  يني هستندو نحوه عملکرد آنها از ماش      وتري کامپ ي از معمار  يها جزء مهم    فهوق
 پردازنـده موقتـاً     ي جـار  ي دسـتورالعملها  ي تا اجـرا   سازد ي را فراهم م   يوقفه راهکار . است متفاوت باشد  

 وقفـه  امـه رن اجراء گردد و سپس از آن کنترل دوباره به ب    يگري د ي ده سيمتوقف شده و دستورات سرو    
  .داده شده باز گردد

  : کردي دسته بندري به صورت زتوان يها را م  وقفهانواع

مـثالً  . دهنـد  ي دسـتورات رخ مـ  ي بعـض ي اجـرا ليـ که به دل) program checkاي( برنامه يها وقفه
رجوع به آدرس خرج از محـدوده       ,  مجاز رياجراء دستورالعمل غ  ,  بر صفر  مي تقس ي شدن محاسبات  زيسرر

  .شود ي تله گفته ماي Trapها اغلب   وقفهنيبه ا. ربرمجاز کا

 اعمـال را بـه صـورت        ي بعـض  دهد ي عامل امکان م   ستمي وقفه به س   نيا) Timer( زمان سنج  يها  وقفه
  ..).چک کردن سخت افزار و,  ساعتميمثل تنظ( خاص انجام دهد ي زمانودي پرکيمرتب در 

 تـا کامـل شـدن    شـوند  ي مـ ديـ  تولI/O دسـتگاه  يها  کنترل کننده لهيها به وس     وقفه ني ا I/O يها  وقفه
  . بروز خطا در انجام عمل را نشان دهنداي عمل کي يعيطب

 تيـ  بي کـه بـر اثـر خطـا    يا  مثل وقفه ) Machine-check يها   وقفه اي نقص سخت افزار     يها  وقفه
   وقفه نقص برقاي دهد يحافظه رخ م) parity(توازن 

 سي سروافتي تقاضا از طرف برنامه کاربر جهت درکي که در واقع) Super Visor Call (وقفه
  .  عالم است ستمي از سيا ژهيو

   .شود ي مجادي اReset که با فشار دادن دکمه Restart وقفه

  : را سه دسته کرديها  وقفهتوان ي مي کلي بندمي تقسکي در

www.prozhe.com

www.prozhe.com



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ١٧

 رخ  CPUدر   ي دستورات خـود برنامـه بـه صـورت داخلـ           يکه بر اثر اجرا   ) trap (ي داخل يها  وقفه
  .هند يم

 , مرهايتا,DMA ,ياخروجي ي ورود ي مثل دستگاهها  ي خارج ي که از دستگاهها   ي خارج يها  وقفه
  .شوند ي مي ناشي سخت افزاري و خطاهاديصفحه کل

  . دهند ي توسط برنامه رخ ميستمي توابع سيکه بر اثر فراخوان) SVC اهماني(ي نرم افزاريها وقفه

  

 يهـا    وقفـه  ي ولـ  دهنـد  ي دوباره رخ مـ    ي به همان صورت قبل    ي داخل يها  قفهو,  مجدد برنامه    ي اجرا با
  .باشند ي مستقل از دستورات برنامه و ناهمگام با برنامه ميخارج

 CPUآنگـاه   ,  اعالم کننـد     CPU خط وقفه به     کي قي را از طر   شاني چند منبع همزمان تقاضاها    اگر
  .) خواهد دادصي را تشخمنبع وقفه دهنده) polling(ي سرکشاي يبا روش همه پرس

   يستمي سيفراخوان

در زبـان سـطح     . باشـند  ي مـ  ي کـاربرد  يهـا    عامل و برنامـه    ستمي س ني رابط ما ب   يستمي س يفراخوان ها 
 يستميـ  س ياز فراخوانها .  را به کار برد    يستمي س يها   فراخوان ني ا توان ي م ماًيپاسکال مستق ((و  )) Cيباال

  :عبارتند از

,  عامـل    ستميـ  پـردازش در س    ي و اجـرا   يبارگـذار ,  و اتمام پـردازش      جاديمانند ا :  پردازشها تيريمد
  .رهي و آزاد کردن حافظه و غصيتخص

 رييـ تغ, خوانـدن و نوشـتن       , ليـ باز وبـسته کـردن فا      , لي و حذف فا   جاديا:  و فهرستها  لهاي فا تيريمد
  رهي و غليصفات فا

  رهي وغلهيوسخواندن و نوشتن در ,لهي وسيدرخواست و رهاساز: لي وساتيريمد

 توسـط  ستميـ خوانـدن زمـان اسـتفاده از س   ,  و زمـان خي تار ميخواندن و تنظ  :  آوردن اطالعات    بدست
  . رهي عامل وغستمينسخه س , سکي داي آزاد حافظه ي فضازانيم, تعداد کاربران ,کاربر
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با I/O ي و ابزارها  کنند ي نگاه م  لهاي مشابه فا  I/O ليبه وسا ) UNIX,DOSمثل  ( عامل   ستمي س اکثر
 از همـان دسـتورات      توان ي م I/O لي کار با وسا   ي حال برا  نيدر ا . شوند ي شناخته م  ژهي و يلهاي فا ينامها

read وwriteاستفاده کردلهاي فا .  

 تي آنها را اولو  ييکهايبا تکن CPU, وقفه را ارسال کنند    گنالي لحظه همزمان س   کي چند منبع در     اگر
  .دهد ي مسي سروتي کرده و سپس بر اساس اولويبند

CPU  ي سرکـش  کيـ  بـا تکن   توانـد  ي وقفـه در سيـستم عامـل مـ         کي تکن ي به جا) polling (  متوجـه
 مرتبـاً   ي جـانب  ي دسـتگاهها  ي کنترلـ  ي ثباتهـا  نحالـت يدرا.  دارد ازي ن ي ده سي به سرو  لهيشودکه کدام وس  

  .گردد ي مCPU روش باعث اتالف وقت نيا.  آنها مشخص گرددي دهسي سروازي تا نشود يچک م

  :  عامل از نظر ساختارستمي سانوع

   کپارچهي ستمي سکيتکن

 عاملهابـه   ستميـ  س نياغلب ا .  ندارند يقي وجود دارند که ساختار خوش تعر      يادي ز ي تجار يستمهايس
 طراحـان   هيـ  اول ديـ  د ي ورا جيانـد وسـپس بـه تـدر          شـروع شـده    ي کوچک و محـدود    ي ها ستميعنوان س 

   . اند افتهيگسترش 

  .باشد يته م دسني از اDOS عامل ستميس

 تواننـد  ي از آنهـا مـ     کيـ  نوشته شـده اسـت کـه هـر           ها  هي مجموعه از رو   کي عامل به صورت     ستميس
 هيـ  وجود نـدارد و هـر رو  ي کردن اطالعات امکاناتي مخفيبرا.  کنند   ي فراخوان ازي را به هنگام ن    يگريد
  .  کامال قابل مشاهده است ها هي روگري ديبرا

 ريـ انـد و مطـابق شـکل ز          مجـزا نـشده    ي بـه خـوب    ياتيـ طوح عمل هـا و سـ       واسـطه  MS-DOS در   مثالً
 مختلـف  ي پـورت دسـتگاهها  ي حتـ ايـ  وROM BIOS به توابع ماًي مستقتوانند ي مي کاربرديها برنامه

 DOS تحـت    ياديـ  مخـرب ز   يهـا    برنامه توان ي م يلذا به راحت  ,  کنند داي پ يدسترس) سکيمثل هارد د  (
  .د آورديپد

 ي عامل است و در آن تمام      ستمي هستند مد هسته که مخصوص س      يار دو مد ک   ي ها دارا  CPU اکثر
 کـاربران بـوده ودر آن       يهـا    مد کاربر است که مخصوص برنامـه       يگري و د  باشد يدستورالعملها مجاز م  

  . باشند ي مجاز نميگري دني معي و دستورالعملهاI/Oدستورات 
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 نيـ دود بوده است چرا کـه ا      مح) ۸۰۸۸پردازنده  « توسط سخت افزار زمان خود       DOS عامل   ستميس
 ي دارا ۳۸۶  پردازنـده  ي ولـ  باشـد  ي و تمام دستورات در آن مجاز م       کند ي مد کار م   کيپردازنده فقط در    

  .کند ي استفاده مي از آن به خوبندوزي عامل وستمي است که سي مختلفيمدها

 حـال   نيـ در ا  . دزنـ  يرا صدا مـ   )  عامل ستميتوابع س  (يستمي س ي از فراخوانها  يکي ي کاربرد يا  برنامه
 و کنتـرل بـه   دهـد  ي حالـت مـ  رييـ تغ) kernel mode(به مد هـسته  )user mode( از مد کاربر نيماش
 ام کـد کنـد  ي مـ نيـي  تـابع مـذکور تع  ي عامـل بـا توجـه بـه پارامترهـا        ستميس .شود ي عامل سپرده م   ستميس

 ام آن   k فيـ  رد  کـه در   کنـد  ي رجوع م  ي عامل به جدول   ستمي اجراء شود سپس س    دي با يستميفراخوان س 
 اجـراء شـده و      نيسپس آن روت  .. وجود دارد  يستمي اجراء کننده فراخوان س    هيگر به رو     اشاره کيجدول  

  .گردد يدر انتها کنترل به برنامه کاربر بر م

   ي اهي الستمي سکيتکن

 ني پائهي الي که هر کدام در باالشود ي ممي تقسهي الاي سطح ي عامل به تعداد  ستمي س يا  هيدر روش ال  
 بـه   هـا   هيـ  ال يعنـ ي. بـودن آن اسـت      ) modularity (يا  مانـه ي روش پ  نيـ  مهم ا  تيمز. رنديگ يتر قرار م  

. کنـد  ي تـر را اسـتفاده مـ       ني پـائ  هي ال ي ها سي فقط توابع و سرو    هي که هر ال   شوند ي م ي بند مي تقس يا  گونه
  . کرديابي خطابسط دادو,  کرد ي طراحگري ديها هي مستقل از التوان ي را مهي هر البي ترتنيبد

 که اعمـال    داند ي آن سطح نم   ي ول شود ي م ي ساز ادهي تر پ  نيي پا يها  هي سطح با استفاده از اعمال ال      هر
 هيـ  هـر ال   بيـ  ترت نيبـد . کننـد  ي بداند کـه آن اعمـال چـه مـ          دياند و فقط با      شده ادهي چگونه پ  نييسطح پا 
  .سازد ي مي باالتر مخفيها هي را از اليمسائل

) scheduling(ي صـفر مـسائل زمانبنـد      هيـ ال:  بـود  هيـ  ال ۶ بـا    THE ستميـ س , يا هيـ  ال ستمي س نياول
 کيـ  هيـ ال.  کـدام برنامـه باشـد        اريـ  در اخت  CPU در هـر لحظـه       نکـه ي ا يعنـ ي دهـد  يپردازنده را انجام م   

 را اتـور  هر پروسـس و کنـسول اپر  ني دو ارتباط بهيال. را بر عهده دارد ) ي و جانب  ياصل( حافظه   تيريمد
  .سازد يبرقرار م

 هـر  هيـ  النيـ  ايدر بـاال .  و بافر کردن اطالعـات را برعهـده دارد         I/O ي دستگاهها تيري سه مد  هيال
.  سرو کـار دارد  I/O ي ساده و مجاز  ي با دستگاهها  دهيچي و پ  يقي حق I/O ي دستگاهها يپروسس به جا  

, حافظـه ,پروسـس    تيري در مـورد مـد     ي نگرانـ  چي که ه  شوند ي کاربران اجراء م   يها   چهار برنامه  هيدر ال 
  .رديگ ي قرار مستمي پنجم پروسس اپراتور سهيدر ال.  ندارندI/Oکنسول و 
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 فقـط   هيـ  ال کيـ از آنجا کـه     .  مناسب است    يها  هي مناسب ال  فيتعر, هيال  هي در روش ال   ي اصل مشکل
 ني ا گريمشکل د .  به خرج داد   يادي دقت ز  دي آن با  ي طراح ي تر را به کار برد برا      نيي پا يها  هي ال تواند يم

  . دارند ي کمتريگربازدهي است که نسبت به انواع دنيساختار ا

 دسـتور   ي پارامترهـا  هيـ در هـر ال   , کننـد  ي حرکت مـ   نيي باال به سمت پا    هي که دستورات از ال    يهنگام
بـه  )overhead( بـار سـر      ي قـدر  هيـ لذا هـر ال    .ابندي ريي تغ اي شده و    ياز نظر صحت بررس   , ممکن است   

لـذا  . کشد ي طول م  شتري ب يا  هي ال ري غ ستمي نسبت به س   يستمي س ي فراخوان جهيدر نت  و   کند ي اضافه م  ستميس
  . شود ي طراحيشتري عمل بتي با قابلي کمتريها هي شده است الي سعري اخيدر سالها

 ۹۵ نـدوز ي نسبت به وي کمترييکارا, ادي زيها هي با الwindows NT هي عنوان مثال محصول اولبه
  .  گرددشتري بيي و مجتمع تر شوند تا کاراکتري نزدگري ها به همدهي ال شدي سعNT4.0در . داشت 

 شده است   يها متحدالمرکز سازمانده     حلقه يکسري به صورت    ها  هي ال ي به جا  MULTICS ستميس
 کيـ اگـر   .باشـد  ي خود بهره مند مـ     ي نسبت به حلقه خارج    ي باالتر ازاتي از امت  ي هر حلقه داخل   کهيبطور
  .  را صدا بزند ي از حلقه داخلهي روکيواهد  بخي از حلقه خارجهيرو

 دستورالعمل قبل از اجـراء بـه   ني ا ي را اجراء کندو اعتبار پارامترها     يستمي س يها   را فراخوان  يکيديبا
 و برنامـه    سديـ نو ي م n استاد برنامه گرفتن امتحان ونمره دادن را در حلقه           کيمثالً  . شود ي م يدقت بررس 
   دهندريي نمره خود را تغتوانند ي نماني دانشجوبي ترتنيبد, شود ياء م اجرn+1 در حلقه انشيدانشجو

   عامل ستمي در سي مجازستميس

قلـب  .  اسـت    ي مجـاز  ني مثـال از مفهـوم ماشـ       ني بهتـر  IBM يستمهاي س ي بر رو  VM عامل   ستميس
 سـخت  يبـر رو , معروف است ) Virual Machine Monitor(ي مجازني ماشتوري که به مانستميس

 بـاالتر فـراهم     هيـ  را در ال   ي مجـاز  توري مـان  نيا, آورد ي م دي را پد  ي اجراء شده و چند برنامگ     يانيرافزار ع 
  .سازد يم

 ي هـستند کـه دارا     انيـ  نـسخه از سـخت افـزار عر        کيـ  کاربران مـشابه     ي برا ي مجاز ي ها ني ماش نيا
  .باشند ي م»يقي حقنيماش «گري ديزهايها و چ وقفه , I/O,  کابر و هسته يمودها

 يهـا    بسته ايها     عامل ستمي از س  کي هر   تواند ي و او م   شود ي خودش داده م   ي مجاز نير کاربر ماش   ه به
  .  خودش اجراء کندني ماشي موجود را روينرم افزار
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مخـصوص بـه خـود را دارد کـه     ) Conversational Monitor System( برنامهکي کاربر هر
  . است يا  عامل تک کاربره محاورهستمي سکي

  : عبارتند ازي مجازني ماشني ايايمزا

از ) مـستقل از سـخت افـزار      ( واسـطه راحـت    جـاد ي و ا  ي چنـد برنـامگ    ي اصـل  فهي دو وظ  ستمي س ني ا در
 آن  ي بـاال   هيـ  را بـر عهـده داردو ال       ي چنـد برنـامگ    فـه ي وظ ي مجاز ني ماش توريمان. اند     مجزا شده  گريکدي

تـر شـده و از     بخـشها سـاده  نيـ  از اکيـ  هر لذا.  واسطه کاربر با سخت افزار را بر عهده دارد         جادي ا فهيوظ
  . برخوردارنديشتري انعطاف بتيقابل

 وجـود نخواهـد     يتـ ي مـشکل امن   چي هـ  نيبنـابرا .  ها کـامالً جداسـت       ني ماش ري از سا  ي مجاز ني ماش هر
  . ندارندگري با همدي کاربران تداخليها داشت و برنامه

 هـر  تواننـد  ي از آنهـا مـ     کيـ هر  ,  است   يع کامالً مشابه سخت افزار واق     ي مجاز ني آنجا که هر ماش    از
 عاملها  ستمي و توسعه س   قي مراحل تحق  شود ي باعث م  ني امر همچن  نيا.  را مستقالً اجراء کند    ي عامل ستميس

 يديـ  تول مـل  عا ستمي تست کردن س   ي عامل برا  ستمي سازندگان س  گريچرا که د  , رديراحت تر صورت بگ   
  .شته باشند دااري را در اختوتري کل کامپستي الزم نديجد

.  اسـت    افتهي يادي گسترش ز  ي جهت رفع مشکالت عدم سازگار     زي امروزه ن  ي مجاز يها  ني ماش دهيا
 لنـد ي ماسـازند  ي را مـ intel ري غيوترهاي که کامپ DEC شرکت اي ستميکروسي م يبه عنوان مثال شرکتها   

 نيماشـ  کيـ  کـار    نيا يبرا.  اجراء کنند  زيرا ن ) intelتحت   (DOS ي بتوانند برنامه ها   شانيهايکه مشتر 
  .آورند ي مدي پردازنده خودپدي بر رونتلي ايمجاز

 مـثالً   ايـ . کنـد  ي مـ  لي تبـد  دي را به دستورات پردازنده جد     نتلي دستورات ا  ي مجاز ني حال ماش  ني ا در
 اجـراء شـدن   گـر يمثـال د  . باشـد  ي مـ Motorola 6800 ي مجـاز ني شامل ماشpower PCوتريکامپ

DOS  تواننـد  يکه م .  هستند ي مد مجاز  کي ي به بعد دارا   ۳۸۶ يها  ازندهپرد, است ندوزي و طي تحت مح 
 را  ي عـاد  ي کـه دسـتورالعملها    يالبته به شـرط   ( اجراء شوند    زي ن ندوزي تحت و  DOSن برنامه تحت    يچند

  .) مهم سر و کار نداشته باشندي با پورتهاماًياجراء کنندو مستق

 زبان جاوا توسط شرکت     لريکامپا. باشد ي م )Java« زبان جاوا  ي مجاز ني مفهوم ماش  ني از ا  گري د مثال
sunکدتي باي خروجکي شده است ي طراح )byte code (ي کدها دستوراتتي بانيا. کند ي مديتول 
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 کيـ  جـاوا در     يهـا    برنامه يجهت اجرا . شوند ياجراء م ) JVM( جاوا ي مجاز ني ماش يهستند که بر رو   
  .  باشدJVM کي ي داراستيبا ي موتريآن کامپ , نيماش

 ني و مـ   وترهـا ي کامپ ينـ ي م SUN, نتاشيمک,PC (وترهاي از انواع کامپ   ياري بس ي بر رو  JVM امروزه
.  شـده اسـت   ي سـاز ادهي پندوزي وMicrosoft Explorer در ني همچنJVM. وجود دارد )  هاميفر
 ء اجـرا وترهـا ي انـواع کامپ ي بـر رو يانـد بـه راحتـ       نوشـته شـده    java که به زبـان      ييها   برنامه بي ترت يبدن
 بـه   ازيـ  اسـت بـه علـت ن       يهيبـد .  کـرد  لي کامپا ني آن ماش  ي کدها را رو   تي است با  يفقط کاف . شوند يم

  . دارد c ري نظييها  نسبت به برنامهي جاوا سرعت کمتريبرنامه ها,  کدها تي شدن باليکامپا

 وتريپ آن کـام   ني بـه زبـان ماشـ      لي بار تبد  کي يبرا , وتري کامپ کي ي بوم لريتوسط کامپا c ي ها برنامه
 ي متفاوت است ول   گري د وتري به کامپ  وتري نوع کامپ  کي از   c لري کامپا ني زبان ماش  يپس خروج . گردد يم
  . استکساني ها ني همه ماشي جاوا براي خروجي کدهاتيبا

  خدمتگزار – ي مشترستميس

) CMS يعنـ ي( بـاالتر    هيـ  عامـل بـه ال     ستمي از کد س   يادي با جابجا کردن بخش ز     VM عامل   ستميس
 برنامـه   کيـ  VM همـه هنـوز هـم        نيـ با ا .  شد ي مجاز ني ماش توري مان يعني ي ساده شدن هسته اصل    باعث

  .باشد ي مدهيچيپ

 کـه ممکـن اسـت       يي همراه بـوده کـه تـا جـا         دهي ا ني همواره با ا   دي جد ي عاملها ستمي س ي طراح روند
  .کنند ي مي سازادهي کاربران پيکدها به عامل را در سطح کاربر و مشابه پردازشها

 در خواست به    کي) client يپروسس مشتر ( پروسس کاربر    لي بلوک از فا   کي خواندن   ي برا ثالًم
 کـه کـارش را انجـام داده و جـواب            خواهـد  ي و از آن مـ     کنـد  يارسال م ) server(پروسس خدمتگزار   

 و هاي مــشترني اســت کـه ارتبــاط بـ  نيـ  ادهــد ي کــه هـسته انجــام مـ  ي مـدل تنهــا کـار  نيــدر ا. برگردانـد 
  ):ريمشابه شکل ز (سازد ي بر قرار مامهاي پقي را از طرهارخدمتگزا

  :  مدل عبارتند از ني ايايمزا

 عامـل را    ستميـ  س في از وظا  يکي فقط   کي شده که هر     مي عامل به چند بخش تقس     ستمي آنجا که س   از
  .  کردي سازادهي و پي ساده تر طراحتوان ي عامل را مستمي سنيبنابرا, دهند يانجام م
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 از آنهـا    چکـدام يه) و نـه مـد هـسته        ( خـدمتگزار در مـد کـاربر         ي پروسـس هـا    هيـ  کل ي علت اجرا  به
 شود فقط موجـب   جادي ا لي مثالُ در خدمتگزار فا    يلذا اگر اشکال  .  به سخت افزار ندارند    مي مستق يدسترس

  .شود ي مستمي خواهد شد و به ندرت موجب خراب شدن کل سلياختالل در خدمات فا

 کيـ از آنجـا کـه      .  شده است    عي توز يستمهاي استفاده در س   ي آن برا  يار مدل سازگ  ني ا گري د دهيفا
 ايـ  ندارد که بدانـد آ     ازي ن يمشت, ند: ي خدمتگزار ارتباط برقرار م    کي با   شيها  امي ارسال پ  لهي به وس  يمشتر

 شـبکه بـه    کيـ  قي از طر  غامي پ نکهي ا اي و   شود ي م يدگي خودش رس  ني در ماش  ي به صورت مل   ي و غاميبه پ 
   شود يدور ارسال م ني ماشکي

   عامل ستمي سي سازادهي پي هازبان

 ايـ ))(C عاملها بـه زبـان       ستمياکثر س ,  امروز ي ول شدند ي نوشته م  ي به زبان اسمبل   هي اول ي عاملها ستميس
C(++عامل ستميس . شوند ينوشته م ))UNIX ,OS/2بـه زبـان   شتريـ  بنـدوز ي و و C انـد و    شـده   نوشـته

  . استياسمبل از آنها به زبان يقسمت اندک

 ي حمـل آن بـر رو      تيـ  عامـل قابل   ستميـ  س ي ساز ادهي پ ي استفاده از زبان سطح باال برا      تي مز نيمهمتر
  .باشد ي عامل مستمي و بسط دادن سرييتغ , ي سازادهي پي و سادگوترهايانواع کامپ

 مـصرف   شي باعث کاهش سـرعت و افـزا       C عامل به زبان     ستمي س ي ساز ادهي است ادعا شود پ    ممکن
 اري کوچـک و بـس     يهـا    برنامـه  توانـد  يم , ي ماهر زبان اسمبل   سي برنامه نو  کياگر چه    . گردد يه م حافظ

 مغـز   ه نسبت ب  ي تر دهيچي پ لي تحل تواند يم,  خوب لري کامپا کي بزرگ   يها   برنامه ي برا ي ول سدي بنو نهيبه
  .  را انجام دهدي کامليها ي سازنهيانسان ماهر انجام داده و به

 که  ينسبت به حالت  , کنند ي م دي را تول  ي تر و کمتر   نهي به ي کد اسمبل  C بزرگ   يها   در عمل برنامه   لذا
 ي اصـل  يي در عمـل کـارا     گـر ياز طـرف د   .  انجـام دهـد      ي به زبان اسمبل   ي بخواهد همان کار   سينو  برنامه

   . ي نوشتن برنامه به زبان اسمبلجهي بهتر است نه نتيها تمي ساختمان داده و الگورجهينت

نـسبت  ,  از کد آنها   ي تنها بخش کوچک   ي هستند ول  ي بزرگ يها   عاملها برنامه  ستميه س  اگر چ  نيهمچن
   . CPU ي حافظه و زمانبندتيري مثل مدباشد يم) Critical(يبحران , ييبه کارا
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 ي هاني توان روتي عمل کرد مي عامل به زبان سطح باال نوشته شد و به درست         ستمي پس از آنکه س    لذا
 ي معـادل زبـان اسـمبل   يهـا  ني کـرد و سـپس آنهـا را بـا روتـ          ييو مهم را شناسا   ) bottleneck(گلوگاه  

  . نمودنيگزيجا

  : ي و زمابندپردازش

   عامل ستمي در سپردازش

 ي نـرم افزارهـا    يتمـام . اسـت   ) process( پـردازش    ايـ  نـد ي عامل فرآ  ستمي مفهوم در هر س    نيمهمتر
  . شوند ي مي بندمي و تقسيزمانده از پروسس ها ساي عامل به تعدادستمي از جمله سوتريکامپ

 اسـت کـه     يـي  برنامه اجرا  کي پروسس فقط    کيدر واقع   .  در حال اجراست     يا   پردازش برنامه  کي
 CPU يسترهايـ رج,  شامل مقدار شـمارنده برنامـه  ) text segment بخش متن اي(عالوه بر کد برنامه 

 CPU گفت که هر پروسس توان ي مگري ديبه عبارت. است ) Data segment(ها پشته و بخش داده,
 کند ي م چي سوئ گري د ي پروسس به پروسس   کي از   CPU ي چند برنامگ  ستميدر س .  خود را دارد     يمجاز

  .آورد ي به اجرا در مهي ثانيلي چند صد مايو هر کدام را به مدت چند ده 

  اسـت کـه    يتميبرنامـه الگـور    .ستيـ  پـردازش ن   کيـ  خـود    ي برنامه به خـود    کي دقت کرد که     ديبا
 فعـال   ريـ  نهـاد غ   کيـ  برنامـه    گـر ي د يبـه عبـارت   .  شده اسـت     رهي ذخ سکي د ي بر رو  لي فا کي اتيمحتو

)passive ( است.  

  .  که در حال اجراست باشد يم) active( نهاد فعالکي پردازش کهي حالدر

 از برنامـه    ي متعـدد  يهـا    نـسخه  ي ممکن است در حـال اجـرا       ي کاربران متعدد  وتري کامپ کي در   مثالً
 نيدر ا,  را همزمان اجراء کند شگريراي چند نسخه از برنامه و تواند ي کاربر م  کي مثالً   اي باشند   گرشيرايو

 ي اسـت ولـ    کـسان ي)کدشـان   (اند و اگر چه بخش متن شان           پردازش جداگانه  کيحال هر کدام از آنها      
   .باشد ي متفاوت مشانيها ه بخش داد

 بـرد در    ني از ب  اي کرد   جادي را ا  ييها  بتوان پروسس  کار   ني است تا در ح    ازي مورد ن  ي روش ستمهاي س در
UNIX يستميها توسط فراخوان س     و پروسس fork پـردازش فرزنـد     کي ي فراخوان نيا, نديآ ي م دي پد 

  .  با پروسس پدر خواهد بودکساني قاًي دقيا  که نسخهکند ي مديتول
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 از  ي درختـ  توانـد  ي مـ  ستميـ  س  را اجراء کرده و لـذا      fork تواند ي م زي پردازش فرزند ن   بي ترت ني هم به
 فرزنـد   ني چند اي صفر   تواند ي م ي پدر دارد ول   کي است هر پروسس فقط      يهيبد. ها داشته باشد    پروسس

  .داشته باشد

   پردازش کي حاالت

 عامـل   ستميـ  گفت پردازش در س    توان ي عامل م  ستمي س دي از د  يول. پردازش برنامه در حال اجراست      
  .  ساختمان داده است يکسري

 ساختمان داده به نام بلوک کنترل پـردازش         کي عامل توسط    ستمي عامل در س   ستميپردازش در س   هر
 شـامل اطالعـات   PCB. شـود  ي نشان داده مprocess Control Block)PCB (اي عامل ستميدر س

حالـت  « پروسـس از   کـه ي اطالعات مـثالً هنگام    نيا.  عامل است    ستمي پردازش در س   کي در مورد    ياديز
 شود که اگر دوباره پروسس خواسـت بـه حالـت اجـرا      رهي الزم است ذخ   رود يم» آماده  «الت   ح هب» اجرا

  : اطالعات عبارتند از نيا . ابدي ادامه يبه درست, بود  که قطع شدهيبرگردد از همان نقطه ا

  . بسته باشداياجراء ,آماده, تواند يکه م:  عامل ستمي پردازش در سي جارحالت

 پـردازش  ي قابل اجرايکه آدرس دستورالعمل بعد) program Conuter=PC:( برنامهشمارنده
   . دهد ي عامل را نشان مستميدر س

 ي عامـل جـار    ستميـ  پـردازش در س    ي پردازشـها  ني کـردن بـ    چي سوئ ايهنگام وقوع   :  حفظ ثباتها  محل
  . شوند يابي شوند تابعداً دوباره بازرهي مربوط ذخPCB در ستيبا يم

 يهـا   گرهـا بـه صـف       اشـاره ,  عامـل    ستميـ  پـردازش در س    تيـ  مثـل اولو    :CPU ي زمانبنـد  اطالعات
  رهي و غيزمانبند

 ي عامل در حافظه و مسائل حفاظت      ستمي پردازش در س   يريمثل محل قرار گ   :  حافظه رتي مد اطالعات
  .آن

,  عامـل  ستميـ  بـه پـردازش در س  افتـه ي صي تخص I/O لي از وسا  يستيشامل ل  :I/O تي وضع اطالعات
   رهي عامل و غستمي پردازش در سيز شده برا بايلهاي فاستيل
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شـماره  ,  عامـل  ستميـ  پـردازش در س  ي مصرف شده برا   CPU زمان   زانيمثل م  : ي حسابرس اطالعات
  .رهي عامل و غستميشماره پردازش در س, حساب

 تمـام   PCB بـا اسـتفاده از       دهـد  ي م گري عامل د  ستمي را به پردازش در س     CPU عامل   ستمي س کهيوقت
 نيـ بـه ا . کنـد  ي عامل قبل الزم دارد را حفظ مـ ستمي مجدد پردازش در س  ي جهت راه انداز    که ياطالعات

   . رديپذ ي انجام مContext Switch متن ضي تعواتيعمل

  

 ستميـ از آنجا که س   . رديپذ ي انجام م  Dispatcher عامل به نام     ستمي از س  ي بخش لهي متن بوس  ضيتعو.
 وجـود دارد کـه      ي سـخت افـزار    ي ثبـات  وترهـا ي از کامپ  ياريدر بـس  ,  سرو کـار دارد    PCB با   يليعامل خ 

   .کند ي عامل در حال اجزا اشاره مستمي پردازش در سPCB شهيهم

 مـتن   ضي تعو اتيعمل . کنند ي بار م  PCB اطالعات را در     عي سر يلي وجود دارند که خ    زي ن يدستورات
 کار بـه    ني را جهت ا   CPU  کرده و قدر از وقت     جادي ا وتري کامپ يرو)overhead (يالزاماً سربار اضاف  

  .  غلبه کند ي چند برنامگتي بر مزستکهي نادي زمان آنقدر زنيالبته ا, دهد يهدر م

 ريـ  متغ هيـ  ثان کرويم۱۰۰تا۱ زمان از    ني ا يا   و به طور نمونه    باشد ي متن تابع سخت افزار م     ضي تعو زمان
  .است 

   پردازش ي کنترلبلوک

 در حالت اجرا وجود داشته باشد تا بهـره          يپردازش,ت   است که در همه اوقا     ني ا يهدف چند برنامگ  
 که کاربران با برنامـه در حـال اجـرا محـاوره             دي نما چيسوئ,  پردازش ها به قدر مکرر       ني ما ب  CPU يور

  . داشته باشند

 اول  کي کـه کـدام    رديـ  بگ مي تـصم  ديـ  عامل با  ستمي پروسس قابل اجرا باشد س     کي از   شي که ب  يزمان
) Scheduler (ي دهـد زمانبنـد    ي را انجـام مـ     يريـ  گ مي تـصم  ني عامل که ا   تمسي از س  يبخش. اجرا شود 

 م بـه نـا   ي قرار دارند و منتظر اجرا شدن هـستند در صـف           ي که در حافظه اصل    ييها  پردازش. شود ي م دهينام
  . رنديگ يقرار م) ready queue(صف آماده 

 صـف  نديسـرا . شـود  ي مـ ي سـاز ادهيپ) linked list (يوندي پستي لکي صف معموال به شکل نيا
)header queue (ني و آخرني به اولييگرها شامل اشاره PCBباشد ي مستي لي ها :  
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کـه مـشخص   ) I/O queue(لهيمثـل صـف وسـ   ,  وجـود دارنـد  زيـ  نيگـر ي دي صفهاستمي در سالبته
  .  صف مخصوص به خود را داردلهيهر وس.  است ازي مورد نيي توسط چه پردازشهالهي هر وسسازد يم

  :  مجدد شودي به صف آماده برود تا زمانبندتواند ي مري زلي در حال اجرا بنا به دالزشپردا

 منتظر بمانـد تـا بـه     I/O صف   کي و سپس در   دي را صادر نما   I/O درخواست   کي تواند ي م پردازش
  .  داده شودسيآن سرو

  .  اتمام آن صبر کندي نموده و براجاديا) فرزند (دي پردازش جدکي تواند ي مپردازش

 هيـ  امکـان بـه بق  ني تا اشود ي جدا مCPUاز ) time slice (ي به علت تمام شدن برش زمانپردازش
  .  استفاده کنندCPU داده شود که از زيپردازشها ن

   عامل ستمي در سي بندزمان

 در حالت اجرا وجود داشته باشد تا بهـره          يپردازش, است که در همه اوقات       ني ا يهدف چند برنامگ  
 که کاربران با برنامـه در حـال اجـرا محـاوره             دي نما چيسوئ,  پردازش ها به قدر مکرر       ني ب  ما CPU يور

  . داشته باشند

 اول  کي کـه کـدام    رديـ  بگ مي تـصم  ديـ  عامل با  ستمي پروسس قابل اجرا باشد س     کي از   شي که ب  يزمان
) Scheduler (ي دهـد زمانبنـد    ي را انجـام مـ     يريـ  گ مي تـصم  ني عامل که ا   ستمي از س  يبخش. اجرا شود 

 م بـه نـا   ي قرار دارند و منتظر اجرا شدن هـستند در صـف           ي که در حافظه اصل    ييها  پردازش. شود ي م دهينام
  . رنديگ يقرار م) ready queue(صف آماده 

 صـف  نديسـرا . شـود  ي مـ ي سـاز ادهيپ) linked list (يوندي پستي لکي صف معموال به شکل نيا
)header queue (ني و آخرني به اولييگرها شامل اشاره PCBباشد ي مستي لي ها :  

کـه مـشخص   ) I/O queue(لهيمثـل صـف وسـ   ,  وجـود دارنـد  زيـ  نيگـر ي دي صفهاستمي در سالبته
  .  صف مخصوص به خود را داردلهيهر وس.  است ازي مورد نيي توسط چه پردازشهالهي هر وسسازد يم

  :  مجدد شوديتا زمانبند به صف آماده برود تواند ي مري زلي در حال اجرا بنا به دالپردازش

 منتظر بمانـد تـا بـه     I/O صف   کي و سپس در   دي را صادر نما   I/O درخواست   کي تواند ي م پردازش
  .  داده شودسيآن سرو
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  .  اتمام آن صبر کندي نموده و براجاديا) فرزند (دي پردازش جدکي تواند ي مپردازش

 هيـ  امکـان بـه بق  ني تا اشود يا م جدCPUاز ) time slice (ي به علت تمام شدن برش زمانپردازش
  .  استفاده کنندCPU داده شود که از زيپردازشها ن

   عامل ستمي زمانبند ها در سانواع

 Long term( دراز مـدت  - عامل بـه سـه دسـته الـف    ستمي پردازش در سي جنبه زمانبندهاکياز 

scheduler (کوتاه مدت–ب )Short term scheduler ( شوند ي ميد بنميتقس,  مدتاني م–ج.  

 داده  ليـ  اجـرا شـوند تحو     تواننـد  ي نسبت به آنچه فوراً مـ      يشتري ب ي پردازشها يا   دسته ستمي س کي در
 کــار يازمانبنــدي( دراز مــدت يزمانبنــد .شــوند ي مــي نگهــدارسکيــ پردازشــها در دنيــا . شــوند يمــ

sheduler Job( آورد ي مي اصل به حافظهسکي اجرا از دي را انتخاب کرده و آنها را براييپروسسها.  

 کـه آمـاده اجـرا       ي موجود در حافظـه اصـل      ي پروسسها نياز ب ) CPU زمانبند   اي( کوتاه مدت    زمانبند
 يليغالبا زمانبند کوتاه مدت هر صد م      . دهد ي را به آن اختصاص م     CPU را انتخاب کرده و      کيهستند  

در . ود بـار اجـرا شـ      کيـ  هقـ ي زمانبند دراز مدت ممکن است هر چند دق        ي ول شود ي بار اجراء م   کي هيثان
 تعـداد  يعنـ ي) degree of multiprogramming (يواقع زمانبند دراز مـدت در جـه چنـد برنـامگ    

   . کند ي موجود در حافظه را کنترل ميپردازشها

 يلـ ي خستيـ با ي زمانبند کوتاه مـدت مـ  ي دارد وليري گمي تصمي برايدي دراز مدت وقت زا   زمانبند
-CPU ي از پردازشــهاي مخلـوط مناســب ستيــبا يبنـد دراز مــدت مـ  زمان.  کنــديريـ  گيمي تــصمعيسـر 

limiter و I/O limitedيي در حافظه انتخاب کند تا کارايري را جهت قرار گ CPUلي و وسا I/O 
,  زمانبنـد دراز مـدت وجـود نـدارد         ي اشتراک زمان  ي ها ستمي مثل اغلب س   ستمهاي س يدر بعض .  شود نهيبه

 تـا زمـان     شـود  ي در حافظـه گذاشـته مـ       CPU جهت زمانبند    ديجد عامل   ستميچرا که هر پردازش در س     
  . به برنامه مناسب باشديپاسخ ده

 پروسـس   ي که گـاه   بي ترت نيبد. کنند ي استفاده م  زي مدت ن  اني عاملها از زمانبند م    ستمي س ي بعض البته
 شـوند  ي بـرده مـ    سکيـ  حـذف شـده و بـه د        CPU افـت ي از حافظه و در واقع از رقابـت جهـت در           ييها
)swap Out. (پـردازش در  گـر ي ديسـپس در زمـان   . ابـد ي ي کاهش مي درجه چند برنامگبي ترتنيبد 
 ادامـه  ي از همـان نقطـه قبلـ   شيو اجـرا ) swap in( عامل مذکور مجددا به حافظـه آورده شـده   ستميس
  . معروف است )swapping( به نام مبادله اتي عملنيا, ابدي يم
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 ايـ ) non preemptive قابل پس گرفتن ريغ (ينحصار تواند اي مي کلي به طورCPU يزمانبند
  .باشد) preemptiveقابل پس گرفتن  (ي انحصارريغ

 اتي که جهت عمل   شود ي ازپردازش در حال اجراء گرفته م      CPU ي فقط هنگام  ي انحصار ستمي س در
I/O ي ساز ادهي مفهوم و پ   نيبنابرا.  بلوکه شود  يگري عامل فرزند را رخداد د     ستمي اتمام پردازش در س    اي 
 را  CPU ي مـدت طـوالن    ي بـرا  ي ممکـن اسـت پردازشـ      يولـ . ساده است    ي انحصار ي زمانبند تميالگور

  .ردي بگاري محاسبات در اختهتج

 موضـوع مخـصوصاً     نيـ  و ا  دي انتظـار خواهنـد کـش      ي طوالن ي مدت ي برا گري د ي حال پردازشها  ني ا رد
) Timer( زمـان سـنج    کيـ  از   تمهاسيـ لـذا در اغلـب س     . نامناسب اسـت     ي اشتراک زمان  يها  ستمي س يبرا

  .شود ياستفاده مCPU جهت گرفتن ي متناوب سخت افزاريها  وقفهجادي اي برايداخل

 به پروسس در اي که آردي بگمي تا تصمشود ي عامل اجرا مستميس,  هر وقفه در سيستم عامل ساعت   در
 اسـتفاده کـرده     CPUز زمـان     ا ي چون پروسس به اندازه کاف     نکهي ا ايحال اجرا اجازه ادامه کار را بدهد        

 ستم وقفـه در سيـ  نيـ فرکـانس ا .  داده شـود صي تخـص يگـر ي بـه پروسـس د  CPU تـا  ديآن را معلق نما  
 که در آن پـس از تمـام شـدن     ي نوع زمانبند  نيا.  است   هي بار در ثان   ۶۰تا۵۰ ني ساعت معموال ب   يها  عامل

  .م دارد ناي انحصارري غي زمانبندشود ي از گرفته مCPU , ني معيبرش زمان

   عامل ستمي در سي زمانبندي هااريمع

 را  CPU از   يا   هـر پروسـس سـهم عادالنـه و منـصفانه           نکـه ي از ا  نـان ي اطم يعني) fairness(عدالت  
  . کندافتيدر

 در تمـام زمانهـا   CPU نکـه ي ايعنـ ي utilization- Efficiency) CPU (ي بهـره ور ايـ  ييکارا
  مشغول باشد)  االمکانيحت(

 يا  محـاوره ي فرمانهـا ي به حداقل رساندن زمان پاسـخ بـرا  يعني) Response Time( پاسخ زمان
  .شود ي محدود مي زمان معموالً با سرعت ابزار خروجنيا. کاربر

 يا   که کـاربران دسـته     ي به حداقل رساندن زمان    يعني) Turnaround گردش کار    اي( برگشت   زمان
 کـار را    ليـ  کار تـا لحظـه تکم      لي از لحظه تحو   يمانفاصله ز  . دي آ دي آنها پد  ي منتظر بمانند تا خروج    ديبا

 پاسـخ  ني اولـ ديـ  تقاضا تا تولکي است که از صدور ي زمان پاسخ مدت زمان  ي ول نامند يزمان برگشت م  
  ) کل برنامهينه زمان خروج (کشد يآن طول م
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زمـان  = زمـان انتظـاردر صـف آمـاده         + زمان اجراء  +I/O اتيزمان عمل + در حافظه    ي بارگذار زمان
  ردش کارگ

 شوند ي م لي که در واحد زمان تکم     ييبه تعداد پردازشها  ) throughput (ي گذرده اي ياتي عمل توان
  . دهد شي را افزااري معني باشد که ايا  به گونهدي باي زمانبندتميالگور. نديگو ي مياتيتوان عمل

 اعمـال  ايـ ردازش  پي زمان اجرازانيبر م, CPU ي زمانبندتميالگور) waiting time( انتظار زمان
I/O  زمان انتظار  . گذارد يبلکه فقط در زمان صرف شده جهت انتظار در صف آماده اثر م            , کند ي اثر نم

  .باشد ي صرف شده در صف آماده مي زمانيودهايمجموع پر, 

  :  هاي زمانبندانواع

 نيـي  تع ستميـ  از خـارج س    ايـ  نـسبت داده شـوند و        ستمي توسط س  کي بصورت اتومات  توانند ي م تهاياولو
 داشـته باشـدو حاضـر باشـد بـه خـاطر بدسـت آوردن                ي کـاربر کـار فـور      کيمثالً ممکن است    , گردند
 باشـد   کي ممکن است اسـتات    تي اولو کي.  را بخرد    تي اولو يعني,  بپردازد   يشتري ب نهي باالتر هز  سيسرو

  .  آن ساده است ي سازادهي پني بنابراکندو ي نمريي تغکي استاتتياولو . کينامي داي

 تيـ بـرعکس اولو   . دهـد  ي نـشان نمـ    ي عکـس العملـ    يطي مح راتيي در مقابل تغ   تي نوع اولو  ني ا يول
 داشته  يني پائ تي برنامه اولو  کي مثالً  ممکن است در آغاز        کند ي م ريي تغ يطي مح راتيي بر اثر تغ   کيناميد

  . ابدي آن بهبود تي اولوجي به تدريباشد ول

   شده سياول سرو- آمدهاول

 -first come( شـده  سياول سـرو ,  اول آمـده تميالگـور  ,CPU ي زمانبنـد تمير الگـو نيساده تر

first served =FCFS (روش نيـ  اوقـات بـه ا  يگاه . باشد يم )first In First Out)FIFOزيـ  ن 
 نياول,  را صادر کند     CPU در خواست    ني که اول  ي عامل ستمي روش هر پردازش در س     نيدر ا . نديگو يم

   .آورد ي را به دست م بود که آنواهد خيپروسس

 FIFO صـف  کي توسط ياست که به سادگ) non- preemptive (ي روش از نوع انحصارنيا
  .شود ي مي سازادهيپ

 تمـام   نکـه ي مگر ا  کند ي را به دست گرفت آن را رها نم        CPU عامل   ستمي که پردازش در س    يهنگام
  . به حالت بسته برودI/O اتي جهت انجام عملايشود 
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   ي گردش نوبتيزمانبند

 ي زمانبنـد  ي هـا  تمي الگور نيجتري و را  نيعادالنه تر  , نيساده تر  , ني تر ميمي از قد  يکي ي زمانبند نيا
 بـه هـر     ي اسـت ولـ    FCFS هي شب تمي الگور نيا. باشد يم) preemptive (ي انحصار رياست و از نوع غ    

  .شود ي داده مCPU ي مشخصي زمانزانيپردازش حداکثر به م

 يبا برش زمـان ) time quantum (ي به نام کوانتوم زمانيحد کوچک زمان واکي گري دي عبارتبه
)time slice (نيـ  است و هر پروسس حداکثر بـه ا هي ثانيليم۱۰۰ تا ۱۰ ني که معموالً بشود ي مفيتعر 
 لـت  دارد دوحا  اريـ  را در اخت   CPU ي کـه پردازشـ    يهنگـام . رديـ  بگ اريـ  را در اخت   CPU تواند ي م زانيم

  .ممکن است رخ دهد 

 حالـت پـردازش داوطلبانـه       نيـ  است کـه در ا     ي کوانتوم زمان  کي کمتر از    ي جار ي انفجار محاسبات  اي
CPU   اتي و منتظر اتمام عمل    کند ي را رها م I/O مانند   (شود ي مFCFS (  ي انفجـار محاسـبات    نکـه ي ا ايو 

 ستميـ و س دهـد  ي عامـل مـ  ستميـ  وقفه به سکي مري حالت تا ني است که در ا    ي کوانتوم زمان  کي از   شتريب
 گرفته و آن را به تـه صـفآماده   ي را از پردازش جارContext switch) CPU( متن ضيعامل با تعو

   :کند ي را جهت اجرا انتخاب ميگريپردازش د,  صف آمادهيسپس از ابتدا, فرستد يم

 يا  کـاربران محـاوره  ي پاسـخ بـرا  ي استفاده شده تا زمانها ي اشتراک زمان  يستمهاي روش در س   ني ا از
  . شوديصورت مناسب گارانتب

  . مي داشته باشي مناسبي باشد که زمان پاسخ دهي قدردبهي باي کوانتوم زماني باالحد

 بزرگتر از زمـان     يلي برش خ  ني ا دي با نکهي ا يکي شود ي م نيي توسط دو عامل تع    ي برش زمان  نيي پا حد
  . متن باشد مثالً هزاران برابرضيتعو

 باشـد  ي فعل و انفعال نـوع کي ي بزرگتر از زمان الزم براي کميستي باي آنکه مقدار برش زمان    گريد
 بـه  ستمي سيي خواهد داشت و کاراي برش زمانني به چندازي ني هر کار کوچکنصورتي اريچرا که در غ  

  .شود ي متعدد کم مي متنهاضيعلت تعو

 يتر از کوانتوم زمـان       کوتاه دي با ي محاسبات ي درصد انفجارها  go است که    ني ا ي قاعده سرانگشت  کي
  .رنديگ ي در نظر مهي ثانيلي م۱۰۰ را حدود ي امر برش زماننيايباشند و در عمل برا 

   زمان ني کوتاه تراول
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 شـود  ي به پردازش داده مـ CPU است ي انحصاريکه روش) Shortest Job First (تميدر الگور
  .  را داردي بعدي انفجار محاسباتنيکه کوچکتر

 بـر اسـاس   ي زمانبنـد نيـ  ارايـ ز. باشـد  يم»ي بعدي انفجار محاسباتنيکوتاهتر«, طالح مناسبتر    اص البته
اگـر دو   .  عامل   ستمي و نه بر اساس طول کل پردازش در س         کند ي عمل م  ي بعد CPUطول مدت انفجار    

 ي زمانبنـد  FCFS داشـته باشـد براسـاس        يکـسان ي ي عامـل مـدت انفجـار محاسـبات        ستميـ پردازش در س  
  . باشدي انحصارري و غي انحصارتواند ي متمي الگورنيا. شوند يم

 نيمـشخص و معـ    ,  آن کارهـا     ي که از قبل زمان اجرا     يا   دسته ي کارها ي مخصوصاً برا  تمي الگور نيا
   . رود يباشد به کار م

 کـه طـول     ي راهـ  چيهـ . باشـد  ي مـ  CPU ي از طول درخواست بعد    ي آگاه SJF مشکل در    نيمهمتر
  . ما مشخص سازد وجود ندارديبرا را ي بعديانفجار محاسبات

 ي که طول انفجار بعـد     مي انتظار داشته باش   يعني . مي کن يني ب شي آن را پ   مي در صورت لزوم مجبور    لذا
  . باشدي قبليها  طول انفجارهي شبيليخ

   مانده ي زمان باقني ترکوتاه

   نسبت پاسخ ني ترباال

   به پردازش تي اولودادن

   MQ چند گانه يصفها

   بک دي گانه با ف چنديصفها

   Real time درنگبال

 شده اجراء   ني زمان تخم  کي در   ستيبا ي عامل ها م   ستميپردازش در س  ,  بالدرنگ سخت    ستميدر س 
 حافظـه   ايـ  هيـ  بـا حافظـه ثانو     ستميـ  س کي در   يني تضم نيچن.  کنترل موشک    ستميمانند س , .و اتمام شوند  

 بـه پـردازش     ييزمان پاسخگو ) يقي پخش موس  مانند( بالدرنگ نرم    ستميدر س .  ممکن است    ري غ يمجاز
   . ستي نياتيح,  مانند بالدرنگ سخت ي عامل مهم است ولستميدر س
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 مي متنـاوب تقـس    ريـ  بـه آنهـا پاسـخ دهـد بـه دو دسـته متنـاوب و غ                 ديـ  بالدرنگ با  ستمي که س  ياتفاقات
 و  ي به صورت تصادف    متناوب عي وقا ي ول افتند ي اتفاق م  ي مساو ي متناوب در فواصل زمان    عيوقا. شوند يم

  .باشند ي ميني بشي قابل پري بوده و غيتصادف

 قبـل از   ستايـ در حالـت ا   . شـوند  ي مـ  مي تقـس  ستاي و ا  اي پو ي بالدرنگ به دو دسته کل     ي زمانبند يروشها
 در زمـان    ي زمانبنـد  ماتي تـصم  ايـ  در حالـت پو    ي ولـ  شود ي گرفته م  ي زمانبند ماتيتصم , ستميشروع س 

  :  عبارتند ازاي بال درنگ پويسه روش زمانبند . رديپذ ي انجام مستمي سياجرا

 عامـل  ستمي به هر پردازش در ستمي الگورنيدر ا) : Rate monotonic (کنواختي نرخ تميالگور
 هيـ  ثان يلـ ي م ۲۰ که هـر   يمثالً به پردازش  . شود ي متناسب با فرکانس رخداد آن واقعه نسبت داده م         يتياولو

. شـود  ي داده م  ۱۰ تياول, شود ي تکرار م  هي ثان يلي م ۱۰۰ که هر    يردازش و به پ   ۵۰ تياولو, شود يتکرار م 
  . استنهي بهتمي الگورني اثبات کرد که اتوان يم.  است يرانحصاري از نوع غتمي الگورنيا

 ستميـ  پردازش در ستمي الگورنيدر ا) Earliest deadline first( مهلت ني ابتدا زودترتميالگور
 مهلـت  نيـ ا.  مهلـت را دارد   نيکتـر ي نزد يعنـ ي که فرصتش از همه کمتر است        شود ي ابتدا اجراء م   يعامل
  .باشد ي مي متناوب برابر زمان رخداد واقعه بعدعي وقايبرا

 اسـت  ي عامـل زمـان  ستمي پردازش در سکي يزمان سست) least laxity (ي سستني کمترتميالگور
 هيـ  ثان يلـ ي م ۲۰۰ عامـل بـه      ستميپردازش در س   کيمثالً اگر   .  مانده و اجراء نشود    ي آماده باق  تواند يکه م 

زمـان  , د مهلت داشته باشد کـه کـارش را تمـام کنـ            زي ن هي ثان يلي م ۲۵۰و.  داشته باشد  اجي احت CPUوقت  
 کـه  گـردد  ي ابتـدا اجـراء مـ   ي پردازشـ  تمي الگور نيدر ا . باشد ي م هي ثان يلي م ۵۰=۲۰۰-۲۵۰ او برابر    يسست

  . را داردي زمان سستنيکوچکتر

  :  عامل هاستمي سانواع

Windows   

Linux   

Unix   

DOS   

OS/2   

Solaris  
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  فصل دوم

   سيستم عامل محبوبxpويندوز 

  

  

سيستم عامل ، نرم افزاري است كه يك سري اطالعات اوليه را در اختيار كامپيوتر قرار ميدهد تا بـر                    
رده و با آن ارتبـاط برقـرار        اساس اين اطالعات اوليه بتوان نرم افزارهاي جديدي را به كامپيوتر معرفي ك            

نمود يا به عبارت ديگر سيستم عامل به صورت يك پـل ارتبـاطي بـين سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـا و                          
در سيـستم   . سيستم عاملها به طور كلي به دو دسته خطي و گرافيكـي تقـسيم ميـشوند               . كاربر عمل ميكند  

 و در   DOSيـشود ماننـد سيـستم عامـل         عاملهاي خطي اطالعات به صورت نوشتاري به كـامپيوتر داده م          
سيستم عاملهاي گرافيكي ميتوان بدون نوشتن ،اطالعات را بـه كـامپيوتر وارد كـرد ماننـد سيـستم عامـل                     

  .ويندوز 

  )File System (لي فاستمي س-

NTFS  مختصر شده عبـارت NT File System  ليـ  فاستميـ  سي بـه معنـ NT  اسـت و NT  هـم 
 ي فنـاور کيـ  واقعـا  NT ندوزيبود آنگاه که و) دي جديفناور( New Technology ي به معنيزمان
  . رفتي به شمار مديجد

 بگـذارد و سـپس آن       سکي د ي عامل چگونه اطالعات را رو     ستمي کند که س   ي م في تعر لي فا ستميس
 XP نـدوز ي کـه در و    يي موجـود و آن هـا      ي ها لي فا ستمي س انياز م . دي جابجا نما  ايرا بخواند، پاک کند     

 FAT/FAT32 (File Allocation ي هـا لي فاستمي، اغلب س)قابل استفاده اند(شوند  ي ميبانيپشت

Table ( وNTFSروندي سخت بکار مسکي دي فضاتيري مدي برا  .  
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 ي بنـد شنيـ  سـخت را پارت سکيـ  دديـ  بازي از هر چشي عامل، پستمي اطالعات و نصب سرهي ذخ يبرا
 يوهـا يفهرسـت درا  ] . ۲[ دلخواه، فرمت کرد   لي فا ستمي را با س   Volume اي شنيسپس، هر پارت  ]. ۱[کرد

 ستميـ  سدنيـ  فهميبـرا . ( دهـد ي را به ما نـشان مـ  ي بندمي تقسني اMy Computerمختلف در پنجره 
  ) ۱ شکل - دي انتخاب کنFile ي را از منوProperties نهي گزو،ي هر دراي موجود بر روليفا

  
  Properties ي مختلف در پنجره يوهاي دراستمي سلي فا-۱ شکل

  . استdrive اي volume ،»ويدرا« متن منظور از نيدر ا: تذکر 

 ها را فراهم    لي برنامه ها و کاربران به فا      ي امکان دسترس  ل،ي فا ستمي، صرف نظر از س    I/O] ۳ [اتيعمل
  . داردي عامل مورد استفاده بستگستمي و سلي فاستمي موجود، به سي هاتي حال، قابلنيبا ا.  کنديم

۳-۱- FAT32   

 ي مـ  FAT32 و   FAT12  ،FAT16 ي هـا  لي فا ستمي شامل س  FAT32 لي فا ستمي س ي ها نگارش
  .  دارديشتري بي هاتي که است که قابلFAT32 مقاله منظور، همان نيدر ا. شود

 NTFS ني بـ  يي ها سهي مقاله، مقا  ي جا ياگرچه در جا  . مي پرداز ي نم لي فا ستمي س ني مقاله به ا   ني ا در
  . مي دهي انجام مFAT32و 

۳-۲- NTFS   

 نياز مهمتر .  کرد ي را معرف  NTFS به نام    يدي جد لي فا ستمي س کروسافتي، ما NT ندوزي همراه و  به
  :  اشاره کردري توان به موارد زي ملي فاستمي سني اي هايژگيو
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  ) Data Recoverability (يابي بازتيقابل

  ) Storage Fault Tolerance( اطالعات رهي در برابر اشکال در ذخيري پذانعطاف

  ) Data Security( اطالعات تيامن

  ) Compression (ي سازفشرده

  ) Indexing Service (ي سازهينما

  ) Distributed Link Tracking (وندهاي پي شده عي توزيريردگ

) Better scalability to large drives( بـزرگ   يوهـا ي بـا درا NTFS تطـابق بهتـر   تيـ قابل
  ) NTFS اي FAT32شرح در بخش (

 ستميـ  ها کـه در س     يژگي و ني درمورد هر کدام از ا     يلي مقاله، عالوه بر شرح تفص     ني ا ي بخش بعد  در
  . مي کني اشاره ملي فاستمي سني منحصر به فرد اي هايژگي وري وجود نداشت، به ساFAT32 ليفا

- FAT32 اي NTFS   

   و رفع اشکال ي سازگار-۳-۳-۱

  

 وتريدر کـامپ  .  را مـد نظـر قـرار داد        ي مـسئله سـازگار    دي با ل،ي فا ستمي درباره س  يري گ مي از تصم  شيپ
 شـده  يباني پشتلي فاستمي سدي شوند، باي ميراه انداز) ۹۸ و XPمثال ( عامل مختلف  ستمي با چند س   ييها

 ستميـ  س شتريـ  ب ر امروزه د  لي فا ستمي س نيچون ا .  را انتخاب کرد   FAT32 يعني عامل ها،    ستميدر همه س  
  . دي مراجعه کنNTFS ي به بخش نسخه هاشتري اطالعات بيبرا. د شوي ميبانيعامل ها پشت

NTFSي برداشتني فرمت کردن رسانه هاي برا) Removable media -و ي فالپـ سکي دري نظ 
CD (ستيقابل استفاده ن .  

 در صـورت    ست،يـ  عامل بطور معمول ممکـن ن      ستمي س ي راه انداز  لي که به هر دل    ي مواقع اضطرار  در
 CD از   ديـ  موارد با  نيدر ا . ستندي ن ي قابل دسترس  NTFS يوهاي راه انداز ، درا    يفالپ سکياستفاده از د  

  .  همراه آن استفاده کردي و ابزارهاندوزيراه انداز نصب و
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 ي قابـل رفـع کـردن نباشـند، بطـور کلـ      ندوزي وي که با ابزارها   NTFS يوهاي مورد مشکالت درا   در
 ي نـسخه    نيدتري ، آن هم جد    NTFSکه بتوانند    شود   ي م افتي FAT32 نسبت به    ي کمتر يبرنامه ها 
  .  کنندميآن را ترم

 عامـل شـود،     ستميـ  که منجر به از کار افتـادن س        NTFS ي توجه به تذکرات باال، در صورت خراب       با
 FAT32 وي درا کي ي عامل خود را بر رو     ستمي افراد، س  يبعض.  شود ي روبرو م  يرفع اشکال با مشکالت   

 NTFS يوهـا ي تـوان درا ي عامل، م ستمي س ي و راه انداز   FAT32 ويدرابا رفع اشکال    .  کنند ينصب م 
 رهيـ  ذخي را بـرا  NTFS منحـصر بفـرد      ي هـا  يژگـ ي تـوان و   ي صـورت، مـ    نيـ در ا .  رفع اشکال کـرد    را

  . اطالعات با ارزش بکار گرفت

   بزرگ يوهاي با دراNTFS تطابق بهتر تي قابل-۳-۳-۲

 راموني پ ري است، نکات ز   يابي قابل دست  NTFSفاده از    که تنها با است    ي جز امکانات منحصر به فرد     به
  .  قابل توجه استNTFS ييکارا

FAT32  نيبنـابرا .  دهـد  ي قرار م  وي درا ي فضا ي در ابتدا  شهي خود را هم   ي ها لي فا صي جدول تخص 
اکنـون کـه    .  مـسافت وجـود دارد     ي مـه ي جر کيـ  شهيـ  جـدول، هم   ني ا ي مداوم به روز رسان    ازي ن ليبه دل 
.  شـود ي مـ يي رفت و برگـشت واقعـا موجـب کـاهش کـارا           ني بزرگ شده اند، ا    اريبس سخت   يوهايدرا

NTFS  مـوارد بـاال   نيـ  را در ا يي کرده است کـارا    ي ها سع  لي فا رهي ذخ ي برا ي از روش خاص   ستفاده با ا 
  . ببرد

  ]a.۲[ ها به نقل از لي فاستمي در سوي اندازه درا-۲ جدول

 NTFS  FAT32   

Min. Volume Size  Recommended: 200 MB * ۵۱۲ MB**   

Max. Volume Size  ۱۶ EB *** ۲ TB 

Windows XP formats up to 32 GB 

 ي فضا لي بدل ي فرمت کرد ول   NTFS توان با    ي را هم م   تي مگابا ۱۰ با حجم    ييوهاي درا يالبته حت * 
 يا هـ شنيـ  کند، از فرمـت کـردن پارت      ي اشغال م  وي از درا  FAT32 نسبت به    NTFS که   يشتريسربار ب 

  . کردزي پرهدي باNTFS با تي مگابا۲۰۰کوچکتر از 
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  . فرمت شوندFAT12 اي FAT16 با دي باتي مگابا۵۱۲ کوچکتر از يوهايدرا** 

 ***۱ Exabyte = 1024 Terabytes = 1024*1024 Gigabytes  

 کـه بـه   ي معنـ نيـ  است بـه ا سکي د ي بر رو  لي ناهوشمندانه فا  ي رهي ذخ FAT32 گري ضعف د  نقطه
 کـه  ستي مهم نشي و براسدي نوي کند مي مداي که پيي جاني را در اوللي گردد و فاي مي خاليجادنبال  

 و نجـا ي را به چند تکـه بـشکند و ا  لي کوچک باشد و مجبور شود فالي فاي همه   ي نگهدار ي فضا برا  نيا
 نيـ ه ا  کـ  ستيـ  نوشتن مد نظر است و اصال مهم ن        يي تنها کارا  گر،يبه عبارت د  .  قرار دهد  سکي د يآنجا

 چنـد   ي نـه ي در زم  ي امر، بـروز مـشکالت جـد       ني ا امديپ.  خوانده شود  ي بعدا قرار است با چه سرعت      ليفا
  .  شودي ميي کاراشي از پشياست که منجر به کاهش ب) fragmentation( ها ليتکه شدن فا

رفع ) بطور کامل  (NTFSو  ) بايتقر (FAT32 وجود داشت و در      FAT16 که در    ي نقاط ضعف  از
 بود که موجـب هـدر رفـتن         مي حج ي ها سکي د ي بزرگ بر رو   اري بس ياست، استفاده از کالسترها   شده  

  . شدي مسکي دي فضااديز

   NTFS به لي تبد-

 FAT32 از نصب از     شي که پ  ييوهاي دهد که درا   ي امکان را به شما م     ني ا XP ندوزي نصب و  برنامه
 خـود   ويـ  بـه فرمـت کـردن درا       ياجيـ  و احت  ديـ کن) convert (لي تبـد  NTFS کردند را بـه      ياستفاده م 
 هـم   نـدوز ي کار پس از نصب و     نيا.  ماند ي م ي باق سکي د ي و اطالعاتتان بر رو    دي ندار NTFSبصورت  

برنامه  (ندوزي و ي به راهنما  شتري اطالعات ب  يبرا). convert.exeالبته با استفاده از دستور       (استممکن  
Disk Management دستور اي convert.exe (۶[مرجع . ديمراجعه کن.b [ي بـرا ي مناسـب يراهنما 

  .  کار استنيا

 NTFS خـود را بـصورت   ويـ  سـپس درا   ديـ  کن هيـ  ته ي کپ کي بهتر است ابتدا از اطالعات خود        البته
 NTFS کـردن بـه      ليهرچند با تبـد   .  شود بتاني نص يي کارا ني تا بهتر  دي و تر و تازه شروع کن      ديفرمت کن 

  . دي از امکانات آن بهره ببردي توانيهم م

 وهـا ي درالي فرمـت کـردن و تبـد   ي الزم بـرا ياز اجـازه هـا  ) Administrator (ستميـ  سري مـد  تنها
  . برخوردار است
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 NTFS ي نـسخه    ني را بـه آخـر     ستميـ  س NTFS يوهـا ي درا ي بصورت خودکار همه     XP ندوزيو
  خـود را از نظـر      NTFS رفـع اشـکال      ي برنامـه هـا    ديـ  با XP نـدوز ي بـا نـصب و     نيبنـابرا .  دهد يارتقا م 
  . NTFS ي به بخش نسخه هادي مراجعه کنزين. دي کني بررسيسازگار

 NTFS فرمـت کـردن بـه    اي لي خود را با تبد   وي فرمت درا  ي که وقت  دي نکته را به خاطر داشته باش      نيا
 امکـان را در     ني ا ندوزي و يعني. دي کار را انجام ده    ني بر عکس ا   دي توان ي نم ي به همان سادگ   د،ي داد رييتغ
 دي مجبور شـو تممکن اس. دي کنلي تبدFAT32 را به    NTFS يوهاي دهد که درا   يرار نم  شما ق  ارياخت
 ريـ نظ( وجـود دارنـد      لي تبـد  ي بـرا  ييالبتـه برنامـه هـا     . ديـ  فرمـت مجـدد کن     FAT32 خـود را بـه       ويدرا

Partition Magic (ديـ  برنامه ها با نـسخه جد ني اي از سازگاري تا وقتيول NTFS نـدوز ي کـه در و 
XP  کـه مخـتص   يي هـا يژگـ ي وجـود اگـر از و  نيبا ا. دي دست بکار نشو   دي مطمئن نشده ا    رود ي بکار م 

NTFS        کـسب   يبـرا .  بـرود  ني از بـ   لي تبـد  ني داده هـا حـ     ي است استفاده شده باشد، ممکن است بعـض 
  . دي برنامه ها مراجعه کنني اي به راهنماشترياطالعات ب

 ري سـا ي خود، از اطالعات مهم، بـر رو لي فاستمي در سيريي از اعمال هرگونه تغشي هر صورت، پ  در
  .دي کنيري گباني اطالعات پشترهي ذخي جانبلي وسااي وهايدرا

   XP ندوزيآموزش و

  

  :Start يمنو

 فـرض کـه     شي پـ  ي منـو  -۱. کامالً متفـاوت ارائـه شـده اسـت         Start ي به همراه دو منو    XP ندوزيو
در .باشـد ي بـود م   ۲۰۰۰ زنـدو ي کـه مـشابه آنچـه در و        کي کالسـ  يمنـو -۲اسـت، XP  ندوزيمخصوص و 

اغلـب  .  نهـاده شـده اسـت      نـدوزبنا ي فوق بر اساس سطح مهارت کـاربر و        ي دو منو  ي تفاوت اصل  قتيحق
 سـخت تـر بـه برنامـه     ي و دسترسـ ي با وجود شلوغ   دهند ي م حي را ترج  Classic يمنو يکاربران حرفه ا  

  . آنيها

  Start ي نوع منوانتخاب

 بـا   يا   پنجـره  Properties ي نـه ي وانتخـاب گز   فـه يار وظ  نـو  اي Start ي منو ي راست بر رو   کي کل با
 Start ربـرگ ي زقيـ از طر. شوديـ   بـاز م Task Bar And Start Menu Propertiesعنـوان  

Menuدي نوع منو را انتخاب کن)Start Menu اي Classic(  
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  : سادهStart ي منويکربندي پ

 پرکـاربرد   يرنامـه هـا    است در قسمت سـمت چـپ منـو، ب          XP ساده که مخصوص     Start ي منو در
 مي پرکـاربرد تقـس  ي ثابـت و برنامـه هـا    ي برنامـه هـا    ي هي قسمت به دو ناح    نيا. شودي داده م  شيکاربر نما 

 قـرار دارد کـه      Start ي پانل سمت چـپ منـو      ي باال هي ثابت کاربر در ناح    يقسمت برنامه ها  .  شده يبند
 ي وکي و صندوق پست الکتروننترنتي کار با ا ي کاربر برا  ي مورد استفاده    ي فرض برنامه ها   شي پ وربط

  .در آن گنجانده شده است

در هـر  (  برنامـه نيـ  ايـي  اجراليـ  فاي سـت رو ي کافد،ي اضافه کنهي ناحني را به اي برنامه ا نکهي ا يبرا
 ي و بـرا ديـ  را انتخـاب کن Pin To Start Menu  ي نـه ي راسـت کـرده و گز  کيکل)  که باشديمحل

را … Unpin راسـت کـرده و       کيـ  مورد نظـر کل    کني آ ي بر رو  ست ي کاف هي ناح نيها از ا    حذف برنامه 
  .دي کنتخابان

  

 کاربر قـرار    ي  مورد استفاده  ادي که ز  ييها   برنامه ستي خط جداکننده ل   کي و بعد از     هي ناح ني ا ري ز در
  . قرار داردرنديگ يم

ــ بمــاتي تنظيبــرا ــ Start ي  دکمــهي بــر روشتري ــ کلفــهي نــوار وظاي  ي نــهي راســت کــرده و گزکي
Propertiesــ را انتخــاب کن ــا دو زيا پنجــره. دي ــرگي ب ــ رب ــاز م ــود ي ب  و ســپس Start Menu. ش
Customizeدي را انتخاب کن.  

 Large ايـ  Small Icons(هـا  کـن ي آي  انـدازه توان ي قسمت مني اقياز طر: General ربرگيز

Icons (کردنييرا تع .  

 داده  شي پرکـاربرد کـاربر نمـا      ينامه ها  بر ي هي که در ناح   يي تعداد برنامه ها   Programs قسمت   در
 ي تـا اصـطالحاً منـو   کنـد ي مي برنامه ها را خالني استي لLear  Listي  و دکمهشودي مشخص مشونديم

Startخلوت تر شود .  

 و صـندوق پـست   نترنـت ي کـار بـا ا  ي که کـاربر بـرا  يي برنامه هاShow On Start Menu بخش
 برنامه ها   ني ا تواني آنها م  کيبا برداشتن ت  . شودي م نيي تع کنديخود از آنها استفاده م    ) Email(کيالکترون
  . دادريي مقابل نوع برنامه را تغي از طرق منوايحذف کرده Start يرا از منو
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   است نهي شامل دو گزStart Menu Settingsقسمت : Advanced ربرگيز

:Open Submenus …يرمنويمانند ز (رمنوهاينوع باز شدن زAll Programs( ،ي بـرا نکـه يا 
  . منوها باز شوند ري زني ماوس اشگري تنها با توقف نمااي ماوس باشد کي به کلازيباز کردن آنها ن

Highlight Newly… :بـه  ي دسترسـ ري نصب کند مـس دي جدي که چنانچه کاربر برنامه ميدانيم 
 نهي گزنيانتخاب ا. رديگيقرار م)  معروفPrograms ي همان پوشه (All Programsآن در قسمت 

 All Programs يرمنـو ي نـصب کـرد، نـام آن در ز   ديـ  جدي که چنانچـه کـاربر برنامـه    شوديباعث م
  . شودتياليه و هاي از بقزيمتما

 که در قسمت سمت راسـت منـو   يي برنامه هاشي عدم نمااي شينما: Start Menu Items قسمت
:  داردمي سـه تنظـ  Control Panel يبطـور مثـال بـرا   ) رهيو غMy Documentsمثل  (رنديگيقرار م

Display As A Linkنـام  ي بـر رو کيـ  که با کلي معنني به ا Control Panel ي در منـو Start 
 منـو در  ري زکي کنترل پنل را به صورت اتي که محتوDisplay As A Menu د،کنترل پنل باز شو

 حـذف  Startينـو  که نام کنترل پنـل را از م Don't Display و سرآخر دهدي مشي نام آن نمايجلو
  .کنديم

  

 Start ي  در منوMy Recent Documents به نام يپوشه ا: Recent Documents قسمت
 قـسمت   نيـ در ا .  که کـاربر آنهـا را بـاز کـرده اسـت            است ييلهاي فا ني آخر ستي ل يوجود دارد که حاو   

را  Start ي منـو ي پوشه بـر رو ني اشي عدم نمااي شينما… List My Most Recently ي نهيگز
  . شودي پوشه مني شدن اي باعث خالClear List ي کرده و دکمه نييتع

  :کي کالسStart ي منويکربنديپ

 بـاز  مـات ي تنظي  پنجـره Classic Start Menu ي نـه ي مقابل گزCustomize ي  فشردن دکمهبا
 ي دکمـه . ديـ ن کاديـ  زاي منو را کم يها  برنامه ديتوان ي م Delete و   Add يها  با استفاده از دکمه   . شودي م

Advancedــ محتو ــواتي ــدي مExplore را Start ي من ــمحتو( کن ــ را در اتي ــه کي  پنجــره جداگان
 باز شـده    يلهاي فا ني آخر ستي ل Clear و   کندي منو را مرتب م    اتي محتو Sort يدکمه  ). دهديش م ينما

  .کندي مي قرار دارند را خالDocuments يرا که در پوشه 

  ):اعالن (Notification هيناح
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 گفتـه  System Tray بـه آن  ۹۸ نـدوز يدر و(  اعالن نـام دارد هي ناحفهي سمت راست نوار وظهيناح
 سـخت   کيـ  صيمثل اعالن تشخ  ( اعالنات زي در حافظه و ن    مي مق ي برنامه ها  ستي قسمت ل  نيدر ا ). شديم

 ده دا شينمـا )وهـا ي از درا  يکـ ي يمانند اخطار کمبود فضا   (ندوزي و ي خطا يغامهاي پ يو برخ ) ديافزار جد 
  .شوديم

آن برنامه را از هارد بـه       ) ندوزيو( عامل ستمي را اجرا کند، س    ي برنامه ا  خواهدي که کاربر م   يزمان: نکته
 يازيـ  اجرا هـستند و ن ي آماده  Ram در   شهي هم ي برنامه ها  يبرخ. کنديبار م ) Ram(ي حافظه اصل  يرو

  .شوديگفته م) Memory Resident( در حافظه مي برنامه ها اصطالحاً مقني ندارند به ايبه بارگذار

 کيـ  کل فـه ي از نـوار وظ    ي قـسمت خـال    کيـ  يها، بـر رو      برنامه ني ا شي عدم نما  اي شي نما نيي تع يبرا
 مـات يتنظ.  قرار داردNotification Area قسمت Taskbar ربرگي زني در قسمت پائد،يراست کن

  :آن عبارتند از

Show Clock :زمان شي عدم نمااي شي نمانييتع   

Hide Inactive Icons :اعـالن کـه کمتـر اسـتفاده     ي هيـ  از ناحييکنهـا ي پنهـان کـردن آ  نيـي تع 
 Customize يبافــشردن دکمــه . شوديــ فعــال مCustomizeيبــا عالمــت زدن آن دکمــه . شونديــم
 از برنامه ها به     يکي يبر رو .  داده شوند  شي به چه صورت نما    هي ناح ني ا ي کرد که برنامه ها    نيي تع توانيم

 Hide When Inactive : ي هـا نـه ي که شـامل گز شودي مقابل آن ظاهر ميي منود،ي کنکي کلواهدلخ
 برنامه Always Hide کند،ي است و کاربر از آن استفاده نمرفعالي که غي زمانکني پنهان شدن آيبرا

 ن اعـال هيـ  برنامه در ناحني که در هر حالت نام اشودي باعث مAlways Show پنهان کرده و شهيرا هم
 ( شوديـ  اجـرا م ندوزي که وي بعدي در دفعه    ديدهي که م  يراتيي که تغ  ديتوجه داشته باش  .  داده شود  شينما

  . اعمال خواهد شد) ستمي بار خاموش و روشن شدن سکيبعد از 

 تـوان ي گفـت کـه چگونـه م   مي خـواه System Configuration ي برنامـه  حي بعداً در توضـ ضمناً
 ي در حافظه را مشاهده کرد و جلـو        مي مزاحم مق  يعالن و برنامه ها    ا ي هي ناح ي از برنامه ها   ي کامل ستيل

  .  آنها را گرفتياجرا

  :وتري کاربران و کامپتيريمد
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 ٤٣

 ي هــستند کــه حــاوييهــا برنامــه): MMC(Microsoft Management Console يمعرفــ
 بـر   تواني به کاربران بوده و به کمک آنها م        سي سرو ي  شبکه و ارائه   کي تيري مد ي مناسب برا  يابزارها

  .  را به سرعت انجام داديکربندي پفيمشکالت شبکه نظارت داشته و وظا

  

-Snap داخل آن کـه اصـطالحاً        يها   آن را برنامه   في حامل است که وظا    کي در واقع    MMC هر

Inکنندي منيي تعشوند ي مدهي نام.  

 Control Panel>Administrative در تـوان ي را مXP ي  شـده فيـ  تعرشي از پـ يکنـسولها 

Tools افتي .  

 بـه   ازيـ  شـبکه ن   ري مـد  ايـ شما به عنوان کـاربر      :  مصارف گوناگون  ي برا MMC کنسول   کي فيتعر
 پراکنـده  نـدوز ي مختلـف و   ي در قـسمتها   ي ابزارهـا  نيـ  دارد کـه ا    ي خاص ي و محافظت  يتيري مد يها  برنامه
 کنسول  کيم از    نموده و در مواقع لزو     يآور   کنسول جمع  کي را در    ي ابزارها نيبهتر است که ا   . هستند

 ي از منو  Runدر کادر   : دي کنسول جد  کي في تعر يبرا. دي خوداستفاده کن  ازي تمام مقاصد مورد ن    يبرا
Start عبارت MMCکرده،پي را تا Okسپس دستور . دي کنFile>Add/Remove Snap-In را 

  Add ي انتخاب کرده و در کادر باز شده دکمه

 يهـا   بعـد از اضـافه کـردن برنامـه        .  داده شـوند   شيس نما  در دستر  ي ها Snap-In ستي تا ل  دي را بزن 
 و نــدوزي وفـرض  شي پـ ي کنـسولها ستيـ ل. ديـ  کنرهيـ  ذخFile>Save قيـ مـورد نظـر کنـسول را از طر   

ــسولها ــ تعريکن  Start>All Programs>Administrative Tools خــود را در ي  شــدهفي
  .دي دديخواه

  :Computer Management کنسول يمعرف

 هيـ  سـه ناح   تـوان ي  آن م   قيـ از طر .کنـد ي را فـراهم م    وتري کـامپ  ي نگهـدار  فيان انجام وظا   ابزار امک  نيا
 Services And و Storage و System Tools:  کـــردتيري را مـــديوتري کـــامپستميـــس

Applications . انجـام   ي کـرد کـه بـرا      تيري مد زي موجود در شبکه را ن     گري د يستمهاي س توانيضمناً م 
 راسـت کـرده و   کيـ  کلComputer And Management يبـر رو  برنامـه،  داخـل  کـار، در  نيـ ا

Connect To Another Computerبـر  ديـ داني را نمگـر ي دوتريچنانچه نام کـامپ . دي را انتخاب کن 
 کيـ هنگـام اتـصال بـه       .  داده شـوند   شي شـبکه نمـا    يوترهـا ي کامپ هيـ  تا کل  دي کن کي کل Browse يرو
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 ٤٤

. دهـد ي رخ م  يراتـ يي تغ ها  رپوشهي اما در ز   شونديداده م  شي نما همچنان ي اصل يتهايگر،موجودي د وتريکامپ
  . استفاده کردتواني نمگري دوتري کامپوي درايبراDisk Defragmenterضمناً بطور مثال از 

System Tools  :استستمي سي و نگهداريکربندي پيشامل ابزارها .  

Event Viewer :ستمي سي رخدادهاي هي و کلشود يروز م  ابزار بهني اندوز،ي ويانداز با هر بار راه 
 يهـا   سي سـرو  عي،وقـا )Application(ي کـاربرد  يهـا    برنامـه  عي رخدادها شامل وقا   نيا. کنديرا ثبت م  

 هـا    بخـش  نيـ  از ا  کيـ در واقع هر    . باشنديم) Security(ستمي س تي امن يو رخدادها ) System(ستميس
 بـر   کيـ  کـه بـا دابـل کل       وندشـ  ي ثبت م  يري سه سطح ردگ   لهاي فا نيدر ا .  جداگانه هستند  Logلي فا کي

ــشاهده مــــــ      يرو ــمت راســــــت مــــ ــل ســــ ــسمت آنهــــــا را در پانــــ ــر قــــ : ديــــــکن ي هــــ
  ). Error(و خطا) Warning(،هشدار)Information(اطالعات

 کيـ  ي اجرا اني پا اي مثل شروع    ي و نه چندان جد    ي عاد يشامل رخدادها : Information يامهايپ
  .برنامه هستند

 کيـ  ايـ  برنامـه    کيـ  هستند مثال اگـر نـصب        يچندان جد  نه   يشامل هشدارها : Warningيامهايپ
  .شودي درج مLogني هشدار در اکي نباشد زي آمتي موفقندوزيقسمت از و

  . شوديدگي فوراً به آنها رسدي هستند که باي بحرانيدادهاي رويحاو:Error يامهايپ

 Sourceون   به آن توجه کرد ست     دي آمده که آنچه با    ي از اطالعات فوق شرح مختصر     کي هر   يبرا
 داده  شي آن نمـا   اتيـ  جزئ ديـ  را کـه بـاز کن      امهـا ي از پ  کيـ هـر   . کنـد ي م نيي را تع  امي پ جادياست که منبع ا   

  . کندي مي کپClipboard را در امي که متن پCopy ي  همراه دکمهشود،بهيم

 را کـه در     Log يلهـا ي فا هيـ  بـار کل   کيـ  است که    ني ا ستمي س ي جار يبهاي ع يابي رد ي راه برا  نيبهتر
Event Viewerپاک کـرد  ي به طور مثال برام،ي هستند پاک کن Log   مربـوط بـه Application ،

 بـاز شـده     ي  در پنجـره   د،يـ  را انتخاب کن   Properties راست کرده و     کي کل Application نام   يرو
 Event Viewer ي و مجدداً رخـدادها دي کنReset را ستميسپس س. دي را بزنClear Log ي دکمه

  . ديکني مي را بررسدي جدي که رخدادهاديتا مطمئن شو دي کنيرا بررس

 بطور مثال هنگام کار     کندي عمل خاص را ثبت م     کي عي که وقا  ست ي متن لي فا کي Log ليفا:  نکته
 ري کـه مـد    شوديـ  عملکـرد آنهـا ثبـت م       اتيـ  از جزئ  Log يلهاي فا Serverوتري کامپ يکاربران شبکه رو  

 Log يلهـا ي اسـت کـه فا     Log ايـ  Txt لهـا ي فا نيـ پـسوند ا  . دکنـ ي کاربران مطلع م   يتهايشبکه را از فعال   
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 ٤٥

 کـه  ييلهـا يمسلماً فا.  کردداي پProgram Files ي  شاخهاي Windows ي  در پوشهتواني را مندوزيو
  .  برخوردار هستنديشتري بتي آمده از اهمWarning اي Errorي در نامشان کلمه

Shared Folders :نيـ  اقيـ  را از طرميگـذار ين بـه اشـتراک م   کـاربرا ني شبکه بيمنابع که بر رو 
Snap-Inاستريشامل موارد ز. ميکني کنترل م :  

Shares :هـا   انواع اشتراک.   و تعداد اتصاالت کاربران به آنهاست   ي اشتراک يوهاي درا ي دهنده  نشان
 کـاربران بـه اشـتراک گـذارده اسـت و            ني فـرض بـ    شي به طور پـ    ندوزي که خود و   ييها  پوشه: عبارتند از 

  .شوندي داده مشينما$  عالمتکي آنها را به اشتراک گذارده که همراه تيري که مديابعمن
Sessions :   از کيـ  هـر  نکـه ي ضـمن ا   دهـد ي م شي متصل هستند را نمـا     ستمي که به س   ينام و تعداد افراد 

 نيـ در ا . باشـد ي م يکاري باز شده توسط هر فرد و مدت زمان اتصال و ب           يلهاي آن شامل تعداد فا    يقسمتها
 و  يو نـام    ي راسـت کـردن رو     کيـ بـا کل  (  داد انيـ  کـاربر پا   کي) اتصال( ي به جلسه کار   توانيسمت م ق

 هـشداردهنده  غـام ي پکيـ  کـاربر  ي کار بـرا نياما بهتر است قبل از انجام ا)  Close Sessionانتخاب 
 All Tasks> Send راسـت کـرده و   کي کلComputer Management نام يرو: ميارسال کن

Console Message.  

Open Files :عالمت قفـل باشـد   يلي نام فاياگر رو.  کردي مشترک را بررسيهاي فاستي لتوانيم 
 را  ليـ  فا ي امکـان کـار همزمـان رو       ي چند کاربر مشترک اسـت ولـ       اي دو   ني ب لي است که فا   ي معن نيبه ا 

  . بستزي مشترک را نيلهاي فاتوانيم. ندارند

Local Users And Groups :از . دهـد ي مشي شـده را نمـا  فيـ  تعريگروهها کاربران و ستيل
 از  ي حـساب کـاربر    اي کاربر   في که تعر  ديدانيم.  کرد في تعر دي کاربر جد  تواني م Users قسمت   قيطر
 کـاربر در  فيـ  تعريبـرا .  اسـت ري هم امکان پذControl Panel در User Accounts اپلت قيطر

انتخاب کرده و مشخصات کاربر  را New User راست کرده و کي نام پوشه کلي روUsersقسمت 
 راسـت کـرده و      کي نام آن کل   ي کاربر رو  جادي و ا  Create ي سپس بعد از زدن دکمه    . دي کن فيرا تعر 

Properties   کـه کـاربر بـه آن تعلـق خواهـد داشـت و          ي گروه تواني قسمت م  نيدر ا . دي را انتخاب کن 
  .  کاربر استLogin ماتي تنظي رنده دربرداProfile.  کردنيي کاربر را تعProfile لي فاجادي اريمس

 رمزعبـور را از     رييـ  امکـان تغ   ايـ  کـرد    رفعـال ي قـسمت غ   ني کاربران موجود را در ا     تواني م نکهي ا ضمن
  .کاربر گرفت
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 ٤٦

 Performance Logs And Alerts :کـه  يي هـشدارها مي و تنظستمي سيي کارايريجهت ردگ 
  .شودي داده شوند استفاده مشي موضوع نماکي يي کارااي سخت وسکي ديهنگام کاهش فضا

Device Manager :تـوان ي منکـه ي ضـمن ا دهـد ي مشي را نمـا ستميـ  سيافزار  قطعات سختستيل 
  . کردي قطعه را بررسکي عدم صحت عملکرد اي صحت تيوضع

Storage :يحافظه اصل :  است ي شامل سه منبع اساس    ستميس)Ram( سخت و پردازش هـا،      سکي، د 
  . ترل کرد آنها را کنيي کاراديکه با

Removable Storage :ــع ــاي دراتيوضـ ــل  يوهـ ــل مثـ ــل و نقـ ــل حمـ  و CD_ROM قابـ
DVD_ROM اي و   

Zip Drive  

  .دهدي مشي قابل حمل ونقل هستند را نماي ولسکي که مشابه هارد دها

Disk Defragmenter :ي هــانــهي داده و بــه کــاهش هزصي ســخت را تــشخسکيــ ديداده هــا 
  .کندي کمک م دستگاه مثل هديکيزيکارکرد ف

Disk Management :ويـ  دراکيـ  کرد،نام حرف جادي ادي جدشني توان پارتي قسمت منيدر ا 
  .  کردي را بررسوي دراتي را فرمت کرد و وضعيوي داد،درارييرا تغ

Services And Applications:  

  

Services :کـاربر  .  اسـت  سي هـر سـرو    تي به همراه وضع   ستمي س ي موجود بر رو   يسهاي سرو ستيل
  . بدهداني آن پاي به اجرااي را به دلخواه اجرا کند سي سروکي توانديم

Indexing Service  :و هـر  کنـد ي سـخت را کنتـرل م  سکيـ  دتي محتواندوزي وي نهيدر پس زم 
 افتنيـ  عي و بـه تـسر     شوديـ  هارد داشته باشد وارد عمـل م       ي از رو  ي به خواندن اطالعات   ازيزمان که کاربر ن   

  .کندياطالعات کمک م

  تيمنا
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 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٤٧

 Control در Local Security Policy از کنــسول ،ي کــاربران محلــتيــني اممي تنظــيبــرا

Panel>Administrative Toolsميکن ي استفاده م.  

  :ميکن ي مي کنسول را بررسني مختلف ايقسمتها

Account Policies :استري زيها شامل پوشه :  

Password Policy :وجـود  ني با اگذارد ي اثر مستمي به س ورود کاربراني  آن بر نحوهاتيمحتو 
 اسـت کـه بـه       ني ا ستمي از نفوذ هکرها به س     يري جلوگ ي از راهها  يکي. ستندي ن ي آن چندان جد   ماتيتنظ

 بـه   تـوان ي م مـات ياز جملـه تنظ   .  عبـور عـوض شـوند      ي رمزهـا  ي مشخـص  يطور مرتب و در فواصل زمـان      
Password Historyکاربران حفظ يمي قديرمزعبورها چه تعداد از کندي اشاره کرد که مشخص م 

 Minimumيقــسمتها.  عبــور توســط آنهــا مطمــئن شــودي مــنظم رمزهــارييــ از تغنــدوزيشــود تــا و

Password Age و Maximum Password Age   

 مجاز که هر کـاربر فرصـت دارد رمـز خـود را            ي زمان ي  که حداقل و حداکثر فاصله     کنندي م مشخص
 که رمز عبـور  ميکن ي منييتع … Password Must Meet قيطرضمناً از .  دهد چند روز استرييتغ

 رمز که   ي معن ني قابل کشف نباشد، به ا     ي برخوردار باشد تا به راحت     يدگيچي پ زانيهر کاربر از حداکثر م    
  .باشد..) و! و& مثل (ژهي وي حروف،ارقام و عالمتهاي شامل هر سه دسته کاراکترهاديبا

 Account Lockout Policies :ي حساب کاربرکي يليتعط)Lockout ( دهـد ي رخ ميزمـان 
 ي بـه و   نـدوز ي حالـت و   ني رمز عبور خود را اشتباه وارد کند که در ا          يکه کاربر به تعداد دفعات مشخص     

  . ردي تماس بگستمي سري با مددي شده و بالي تعطي که حساب ودهدي مغاميپ

 Account Lockout Duration  :کندي منيي حساب را تعکي يليمدت زمان تعط.  

 Account Lockout Threshold :رمـز خـود را اشـتباه    توانـد ي کـاربر م کيـ  که يتعداد دفعات 
  .شودي ملي تعطيوارد کند و پس از آن حساب و

Account Counter After Reset :حـساب بطـور   کيـ  شود تـا  ي طستيباي که ميمدت زمان 
  . خارج شودليخودکار از حالت تعط
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 ٤٨

Local Policies :کـارکرد و نـوع   ي  بـر نحـوه  نـدوز، ي کـاربر بـا و  کي کار ني آن در حماتيتنط 
  . که کاربر حق انجام آنها را دارد مد نظر قرار خواهد گرفتياتيعمل

Audit Policy:  Auditنـدوز ي که وميکني منيي قسمت تعنيدر ا.  استيزي نظارت و مميبه معن 
 ايـ  بـودن    زيـ آم  تيـ  هر نـوع نظـارت بـر موفق        زيو ن  کاربران نظارت داشته باشد      يها  تيبر چه دسته از فعال    

  .ردي صورت پذتي فعالکيشکست انجام 

User Right Assignment :ءي به هـر شـ  ي دسترسي  است که بر نحوهيماتي تنظي رندهيدربرگ 
 حـذف   ايـ  را اضـافه     ي گروهـ  ايـ  دسته از کـاربران      کي توان ي م تي هر فعال  يبرا.  کنترل دارند  ستميدر س 
  شده في توجه به کابران تعر    ر،ي خ اي شما مورد نفوذ هکرها قرار گرفته        ستمي س نکهي ا صي تشخ يبرا. کرد
 دهيـ  قـدرت ناد Everyone است،بطور مثال اگـر گـروه   تي پوشه حائذ اهم ني مختلف ا  ي قسمتها يبرا

 ستميـ  س ي کرده باشـد بـه احتمـال قـو         داي را پ  ستميبه س ) Local(ي ورود محل  ي الزم برا  ماتيگرفتن تنظ 
  . نفوذ قرار گرفته استمورد 

 را  ستميـ  ورود بـه س    ي  اجازه Guest به گروه    تواني م ستم،ي س ي کاربر برا  في که به هنگام تعر    ديدانيم
 اجـازه  Guest گـروه  مياگر نخواه). Control Panel واقع در User Accountsدر اپلت ( ديبده
 هنوز ود وجنياما با ا. ميکن) Turn Off(رفعالي را غGuest ازهمان قسمت ميتواني کنند مداي ورود پي

 Local(   پوشـه نيـ  دراديـ  شدن آن، بارفعالي از غناني اطمي نشده، برارفعالي کامالً غGuestهم گروه

Security Settings ( و در قسمتLog On Locally گروه ،Guestدي را حذف کن.  

Security Options :کـاربران و  يترسـ  عدم دساي ي اثر گذاشته و دسترسستمي سيبر پردازش ها 
 را از   CD_ROM ويـ  امکان کـار بـا درا      توانيمثالً م . کندي را کنترل م   ستميها و منابع س     گروهها به برنامه  

  .  کابران گرفتيبرخ

 اسـت کـه بـه کـابران بـه      يغـام ي پنيـي  تعيبرا: Message TextInteractive Logon ي نهيگز
  . داده خواهد شدستميهنگام ورود به س

 Do Not Require Ctrl+Alt+Del…:Interactive Logonي بـرا ايـ  کـه آ کندي منيي تع 
  .ري خاي فشرده شوند دي سه کلني و رمز عبور الزم است اي نام کاربرنيي تعي  پنجرهشينما

  

  . گسترده و متنوع استاري پوشه بسني اماتيتنظ
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Public Key Policies :يهـا  نامهي گواهمي تنظي قسمت برانيا)Certificate (اسـتفاده  تمسيـ س 
 را بـه    تيري و مد  ستمي اعتبار س  زاني م ي آن به شخص   ي  است که با ارائه    يتي فرم هو  کي نامهيگواه. شوديم
 کاربر  کي نکهي ا اي فرستاده شود    ي شخص ي الزم است که قرار است برا      ي زمان نامهيگواه.  اطالع داد  يو

 قـسمت  نيـ  در انامـه ين گواه بـاز کـرد  جاد،حـذف يامکـان ا .  انتقـال داده شـود    يگري به محل د   ياز محل 
  . شده استدهيگنجان

IP Security…  :تر شدن محاسـبات مربـوط بـه    مني هر چه اي قسمت، براني مختلف اماتيتنظ 
Ipشودي مني قسمت تضمني داخل شبکه در ايستمهاي سني روابط بيمنيا. باشدي م .  

 قابـل اسـتفاده اسـت کـه         يورت تنها در ص   شود ي ارائه م  ري که در ز   يروش: XPها در      داده يساز  پنهان
  .  انتخاب شده باشدNTFS از نوع ندوزي شما به هنگام نصب ووينوع درا

در . ديـ  را انتخـاب کن    Properties د،سـپس ي راسـت کن   کيـ  مـورد نظـر کل     ي  پوشه اي لي فا ي رو بر
ــرگيز ــهي بــر روGeneralرب ــ کنکيــ کلAdvanced ي  دکم  Encrypt ي نــهي ســپس گزدي

Contents To Secure Dataدي را عالمت بزن.  

  :XP در ستمي سي و نگهداريابي بيع

 ي قبلــي در نــسخه هــا Scandisk ي برنامــه مــشابه برنامــه   نيــا: Error Checkingبرنامــه
 ي اجـرا  يبـرا . داديـ  قرار م  ي سخت را مورد بررس    سکي سطح د  ياست که خطاها  ) X9 ندوزيو(ندوزيو

 کيـ لي اسـکن شـود ک  ديـ خواهي کـه م يويـ  درايبـر رو .ديعمل کنMy Computer  قي از طرديآن با
  :  داردمي برنامه دو تنظنيا. دي را بفشارCheck Now  دکمه Tools برگ ريراست کرده و از ز

:Automatically Fix File System Errors   را ستميـ  سليـ  فاي بـا عالمـت زدن آن خطاهـا 
  . کنديبطور خودکار رفع م

Scan For And Attempt Recovery Of Bad Sectors : هـارد را  وبيـ  معيسـکتورها 
  .کندي آنها مبي در رفع عي کرده و سعيبررس

 امـا ارزش آن را      بـرد ي را بـاال م    شوديـ  م سکيـ  سطح د  ي که صرف بررس   ي دوم زمان  ي نهي گز انتخاب
  .دارد
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ــته: Backup ي برنامــه ــ هي ــ از اطالعــات دباني پــشتکي  مراحــل ني از مهمتــريکــي ســخت سکي
 از اطالعـات اسـت کـه در صـورت           ي کپـ  کيـ  ي نگهـدار  ي به معن  باني پشت هيته.   است ستمي س ينگهدار

  .  استفاده شودباني از پشتي رفتن اطالعات اصلني از بايخراب شدن 

 را Error Checking ي کـه برنامـه   يقـ ي برنامـه را از طر تـوان ي از اطالعات مباني گرفتن پشتيبرا
 Start>All نــــــدوزي ويستميــــــ سي برنامــــــه هــــــاري از مــــــسايــــــ و مياجــــــرا کــــــرد

Programs>Accessories>System Tools>Backupاجرا کرد  .  

  . اجرا کردزاردي وري غايو ) Wizard(زاردي از اطالعات در دو حالت ويري گبانيپشت

  :  يري گباني پشتزارديو

  .ديرا بزنNext شود،ي داده مشي نمايي خوشامدگوي اول پنجره يدر مرحله -۱

را ) Backup Files And Settings( اولي نـه ي مرحلـه گز نيـ  در ادي باباني گرفتن پشتيبرا-۲
  Next و ديانتخاب کن

 ي نـه ياگـر گز  . ميـ  دار يريـ  گ باني قـصد پـشت    ي که از چه نوع اطالعات     ميکني م نيي مرحله تع  نيدر ا -۳
Let Me Choose …ي با زدن دکمـه  دي اطالعات هارد را داري امکان انتخاب دستديرا انتخاب کن 

Nextو مجدداً دينظر را انتخاب کن مورد يلهاي فا Next  

و دکمـه  .. Choose A Place ي منـو قياز طر (باني پشتلي فاي سازرهي مرحله محل ذخني در ا-۴
  Next کرده و نييرا تع..) Type A Name (باني پشتليو نام فا ) Browse ي

  . کندي مباني پشتهي شروع به تهندوزي وFinish ي مرحله و با زدن دکمه ني در ا-۵

  : باني پشتيابي باززارديو

  . استيري گباني اول همانند پشتي مرحله

   Next ودي  را انتخاب کنRestore Files And Settingsي نهيگز-۲

 و  ديـ  از اطالعـات درون آن را انتخـاب کن         ي فقـط قـسمت    ايـ  باني پشت لي در پانل سمت چپ کل فا      -۳
Next  
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  . کندي مباني پشتيابيشروع به باز ندوزي وFinish ي مرحله و با زدن دکمه ني در ا-۴

  .باشدي دانشجو مي به عهده زارديروي به روش غباني پشتيابي و بازهي روش تهيريادگي

  : سختسکي دي سازنهي بهي هابرنامه

  

 اسـت کـه     ستميـ  س ي از منـابع اصـل     يکي سخت   سکي د ست؟ي سخت چ  سکي د ي ساز نهي از به  منظور
 بتواند گردش کند و مؤثرتر کار       عتري سر سکي که د  يام هر کار  انج. گذاردي اثر م  ستمي س يي بر کارا  قاًيدق

 ي شامل کنار هم قـرار دادن اطالعـات بـرا      سکي د ي ساز نهيبه. شودي م ستمي س يي کارا شيکند باعث افزا  
 ي در فضا  يي صرفه جو  ي وبالاستفاده برا  يمي قد يلهاي فا ي پاکساز ري به آنها و ن    ي سرعت دسترس  شيافزا
  .  استسکيد

 اسـتفاده  Disk Clean Up و Disk Defragmenter ي اعمـال از دو برنامـه   نيـ  انجـام ا يبـرا 
  . ميکنيم

Disk Cleanup :ي کمکـ لهـا ي موجـود هـستند کـه فا   ستميـ  سي از برنامه ها بـر رو ي تعدادشهيهم 
)Temporary Files (نيـ  اي دارنـد و دفعـات بعـد   ازيـ  بار بـه آن ن کي فقط کهي در حالکندي مجاديا 
 هـارد  ي فضا ي که حذف آنها به آزادساز     کنندي هارد را اشغال م    ياستفاده بوده و تنها فضا     عمالً بال  لهايفا

و واژه ) Internet Explorerمثـل   (نترنـت ي کاوشگر ايبطور مثال برنامه ها. کنديالعاده کمک م فوق
  . هستندTemp يلهاي کننده فادي معروف تولياز برنامه ها) Wordمثل (پردازها

ــرا ــس برن:  برنامــــهياجــ ــدوزي ويستميــــ سي برنامــــه هــــا ريامــــه را از مــ  Start>Allنــ

Programs>Accessories>System Toolsدي اجرا کن.  

 کـه  ييلهايانواع فا. دي شود را انتخاب کني پاکسازديخواهي که ميوي دراSelect Drive قسمت از
 لهـا ي فانيـ  کـه ا يي فضاني همچنشود،ي داده مشي نماFiles To Delete حذف کرد در قسمت توانيم

  .  استصيقابل تشخ) View Files(شوندي که حذف مييلهاي نام فازياشغال کرده اند و ن

و ) Windows Component(نـدوز ي امکـان حـذف اجـزاء و   More Options ربـرگ ي زدر
 اطالعات و يابي پاک کردن اطالعات باززيو ن) Installed Programs( نصب شده کاربريبرنامه ها
  .وجود دارد) System Restore(راتيي تغنيلغو آخر
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Disk Defragmenter: Fragmentهـر زمـان کـه بـا     .  اسـت سکيـ  تکه تکه شـدن د ي به معن
 ضمناً بعد از    کندي م داي پ سکي د ي رو يدي محل جد  لهاي فا ي ساز رهي ذخ ي برا ندوزي و ديکني کار م  ندوزيو

 ي بوجود مـ سکيود در د اطالعات موجني ب ي خال ي فضا لهاي و پاک کردن فا    ستمي کار کردن با س    يمدت
 ر،يـ  بـزرگ ن   يلهـا ي فا ي سـاز  رهيـ  ذخ يبـرا .  نتواند بعداً از آنها استفاده کنـد       ندوزي است و  ممکن که   ديآ

 کـرده و در     مي تقـس  ي را بـه قطعـات     ليـ  فا نـدوز ي نباشـد و   سکيـ  د ي رو وستهي بطور پ  يچنانچه محل مناسب  
 نيـ ا.  افتـد  ي اتفـاق مـ    سکيـ  حالت تکه تکه شدن د     ني و در ا   کندي م رهي ذخ سکي مختلف د  يقسمت ها 

 ني هـد هـارد چنـد   دي قطعه قطعه شده بالي فاکي خواندن ي دارد چرا که برا  مي اثر مستق  يي بر کارا  همسأل
 دارد کـه اطالعـات پراکنـده    ي سعDisk Defragmenter يبرنامه .  مختلف جابجا شوديبه مکانها

   . کندکپارچهي را سکي را کنار هم قرار داده و سطح دسکي سطح دي

  

 توانـد از    ي و نمـ   کنـد ي کار م  ي محل يوهاي درا ي فقط بر رو   نکهياول ا :  برنامه دو مشکل دارد    نيا:نکته
 بـا نـسخه     دي است و با   ندوزي و ي وابسته به نسخه     نکهي شبکه عمل کند و دوم ا      وهاي درا يراه دور و بر رو    

  . هماهنگ باشدديکني که از آن استفاده ميندوزي وي

  : برنامهياجرا

 از نـوع قالـب      يي آمارهـا  زيـ  و ن  دهـد ي م شي شما را نمـا    يوهاي از درا  يستي ل د،ينامه را اجرا کن        بر     -۱
 کـردن   کپارچـه ي ي گـام بـرا    نياولـ .   آزاد ي آزاد و درصد فضا    ي فضا زاني کل، م  تي، ظرف )فرمت(يبند

  .  دارداجي عمل احتني به اوي درادي است که مطمئن شوني اسکيسطح د

 ازي ن ي و بررس  سکي د ي اطالعات موجود بر رو    لي عمل باعث تحل   نيا. دي را بزن  Analyzeدکمه  -۲
 نيـ  اي فعلـ تي بدهـد در وضـع   غـام ي ممکن است بـه شـما پ       کهي بطور شودي م Defrag به عمل    ازي عدم ن  اي

  . ديني بي را ملي گزارش عمل تحلView Reportبا زدن دکمه .  ندارديازي عمل نني به اويدرا

  .دي را بفشارDefragment ي دکمه Defrag به انجام ازي در صورت ن-۳

   :System Restore با ندوزي وراتيي اطالعات و لغو تغيابيباز

 دچـار   نـدوز يچنانجـه و  .  آن در چند روز گذشته است      تي به وضع  ستمي برگرداندن س  ي برنامه  برا   نيا
 کيـ  يرا اج لها،ي رفتن فا  ني و از ب   ي شدن ناگهان  ستي ر روس،يبه دالئل مختلف از جمله و     ( مشکل شود 

 از  مجـدداً  قبـل از بـروز مـشکل         تي به وضع  ستمي برگرداندن س  قي از طر  توانيم...)  مشکل دار و     يبرنامه  
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 ليـ  برگردانـدن فا   ي برنامه برا  ني از ا  دي را حذف کرده ا    يليضمناً چنانچه اشتباهاً فا   .  استفاده کرد  ندوزيو
  .  استفاده کردتوانيهم م

  :  برنامهياجرا

 Start>All Programs>Accessories>System نـدوز ي ويستميـ  سي برنامـه هـا  ري مـس از

Toolsدي انجام دهديتوانيپس از اجرا دو کار م. دي آن را اجرا کن:  

  

 Restore My Computer To ي نـه ي که بـا انتخـاب گز  ي به وضع قبلستميبرگرداندن س)الف

An Earlier Timeيبعـد از انتخـاب آن دکمـه    . شودي انجام م Nextليـ  کـه ما يخيو تـار  ديـ را بزن 
 مـاه مـورد نظـر و در قـسمت         مي از قـسمت تقـو     ديتواني م د،ي کن نيي به آن برگشت کند را تع      ستمي س ديهست
  .دي کننييروز مورد نظر را تع) سمت راست(  آنيجلو

 ي شـده باشـد و نقطـه    نيـي  تعيابيـ  بازي که بعنوان نقطه  کندي برگشت م  ي فقط به نقاط   ستميس:  توجه
 خي در آن تـار ستميـ  ستي بازگـشت بـه وضـع   ي آن را بـرا نـدوز ي اسـت کـه در و  يخص مشخي تار يابيباز

  .کندي ميعالمتگذار

خـود  : ستميـ  س Checkpoint(( شده   ينقاط عالمتگذار -۱: شوندي م نيي به سه روش تع    يابي باز نقاط
ــ بطــور خودکــار و طبــق ستميــس ــ فــرض آنهــا را تهشي پــي زمانبنــدکي ــي و تعهي  نقــاط -۲. کنــدي مني

 نيـي  روش تعي که در قـسمت بعـد  کندي م نيي آن را تع   يکاربر بطور دست  : شده توسط کاربر   يعالمتگذار
 آن را ستميـ  سي که در اثر نـصب نـرم افـزار خاصـ          يخيتار:  نقاط نصب نرم افزار    -۳م،يدهي م رحآن را ش  

  .کندي ميعالمت گذار

 الزم  اتيـ ام عمل  کـه بعـد از انجـ       دهـد ي مرحله بـه شـما هـشدار م        نيدر ا . دي را بزن  Nextدکمه  : ادامه
 در حال اجرا را     ي باز شده و نرم افزارها     يلهاي تمام فا  ني بنابرا کندي م Restart را   ستمي بار س  کي ندوزيو

 جـاد ي که ا  ي مثل اسناد  مي با آنها کار کرده ا     راًي که اخ  ي ضمناً برنامه موجب از دست دادن اطالعات       ديببند
  . نخواهد شدمي داده اريي تغايکرده 

 را  مناسـب     ستميـ  س ي فعل تيچنانچه وضع : يابي نقطه باز  کي به عنوان    ي جار خي تار منظور کردن ) ب
 ي نقطـه    کيـ  آن را بـه عنـوان        ديـ  دان يمـ )  اجرا يدر صورت برور مشکل در دفعات بعد       ( يابي باز يبرا
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 درج  ز ا دي قابل حذف نخواهند بود و با      جادي که نقاط بازگشت پس از ا      ديدقت کن . دي کن نييبازگشت تع 
  .دين باشآن مطمئ

  : هم قابل اجراستگري دقي از دو طرSystem Restoreي برنامه

۱- System Configuration) حاتيمراجعه شود به توض) System Configuration  

۲-System Informationي و منوToolsدر آن    

  : و رفع آنهاستمي سي کردن مشکالت نرم افزاردايپ

  :System Configuration برنامه

 بالفاصـله بعـد از راه   يکنـ ي آ ي توجه شده اسـت، بطـور مثـال وقتـ          ندوزي و يکربنديخش به پ   ب ني ا در
.   اسـت  ستمي س يکربندي از پ  ي بخش دي آ ي در م  شي به نما  Notification اعالن هي در ناح  ندوزي و يانداز
  بـروز  وجـب  هماهنگ نبوده و م    ستمي س ي برنامه ها  گريبا د ) Driver( راه انداز    ي اوقات برنامه ها   يگاه

 CD بـا نـرم افـزار نوشـتن     Error Checking ي مثـال ممکـن اسـت برنامـه     شوندإلبطوري ميمشکالت
 نقـش  ستميـ  سي هنگـام راه انـداز  ماتي در تنظSystem Configuration يبرنامه .  کنددايمشکل پ

  .دارد

اسـت   آن ممکـن  راتيي نقش دارد تغستمي بوت سندي برنامه در فرآني انکهيبه علت ا :  مهم اري بس نکته
  . دي مراقب باشاري در استفاده از آن بسني باشد بنابرازيدردسر ساز ن

  . دي آن را اجرا کنMSCONIG فرمان پي و تاStart ي در منوRun قياز طر:  برنامه ياجرا

. گـذارد ي اثر م  ستمي س ي راه انداز  ي دردفعات بعد  XP ندوزي و ي اجرا نديبر فرآ : General ربرگيز
  :  استري زيشامل قسمتها

Normal Startup :بـار  ستميـ  سيکربندي پي و برنامه هاورهاي دراي هي کل،ي نوع راه اندازنيدر ا 
 نيمسلماً در ا  .  محسوب نشوند  ستمي و مهم س   ي اصل ي ها سي برنامه ها جزء سرو    ني چنانچه ا  ي حت شونديم

  . بال استفاده خواهد شدي ها  صرف برنامهي اصلي  از حافظهيحالت مقدار
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Diagnostic Startup :ــداز ــه اصي تــشخيراه ان ــ ب ــ معناســت کــه سني  تنهــا برنامــه هــا و ستمي
 Ram در ي مسأله موجب صرفه جـوئ ني و اکندي مي حافظه بارگذاري و مهم را بر رو   ي اصل يورهايدرا

  . خواهد شد

Selective Startup :ها و برنامه ها بار شوند و  وري که کدام دراکندي منيي کاربر تعيدر راه انداز 
  : استري زيامل قسمتهاش

 ني بـه همـ  ييربرگهـا ي با زمي ارتباط مستقProcess Win.INI و Process System.INI) الف
 انجـام شـده در      ربرگهـا ي ز نيـ  کـه در ا    يمـات ي تنظ نکـه يا.  دارد ديـ کني برنامه مشاهده م   ينام که در پنجره     

 فعـال   ريـ غ اي بوت شود در فعال      تماي تنظ ني با توجه به ا    ستمي س ،ي منظور شده و هنگام راه انداز      يلهايفا
  . رديگي انجام منهي دو گزنيکردن ا

 هـم نـام خـود    يربرگهـا ي بـا ز زيـ  نLoad Startup Items و Load System Services)ب
  .درست مانند مورد فوق. مرتبط هستند

 کنـد ي منيـي تع : Use Modified Boot.INI و Use Original Boot.INI ي هـا نـه يگز) ج
چنانچه شما  .  داد مي خواه حي توض لي فا نيدر مورد ا  .  استفاده شود  Boot.INI ليه از فا  که از کدام نسخ   

 جـاد ياز آن ا  ) Modified( اصـالح شـده    ي نـسخه    کي دي و اصالح کن   ي را دستکار  Boot.INI ليفا
 ي به هنگام راه انـداز     لي فا ني ا ي اصالح شده    اي ي اصل ي که از نسخه     کنندي م نيي ها تع  نهيگز ني ا شود،يم
   استفاده شود؟تمسيس

ــه ــه Launch System Restore ي دکم ــ بازي برنام ــات سيابي ــ اطالع  System ( ستمي

Restore (که قبالً به آن اشاره شدکنديرا اجرا م .  

 تـوان ي قسمت مني اقي شما خراب شده باشند از طريستمي سيلهايچنانچه فا: Expand File دکمه
 قـرار  ستمي سيمجدداً بر رو) Cab Files (ندوزي وينتيب کايلهاي نصب نشده آن را از درون فاينسخه 

  . داده خواهد شدحي توضSystem Information مورد در قسمت نيدر ا. داد

 و سـه    INI *.يلهـا ي راجـع بـه فا     ي برنامه الزم است مختصر    ني ا ي قسمتها گري د يقبل از بررس  : نکته
  .مي دهحي توضWin.INI و Boot.INI،System.INI مهم ليفا

 نـدوز ي و يکربنـد ي و پ  هيـ  اول مـات ي تنظ ي مخـصوص نگهـدار    لهـا ي فا نيا): INI(tilization يهاليفا
 ي خودش را بـرا ماتي که اطالعات و تنظي هر نرم افزارکند،ي با آنها کار م  ندوزي و Registryهستند و   
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 نيـ ا. کنـد ي پسوند استفاده م   ني مخصوص به خودش با ا     يلهاي از فا  زي ن کندي م رهي ذخ ياجرا دردفعات بعد  
 آن را بـاز کـرده و مـتن آن را بخوانـد امـا      توانـد ي هستند که کاربر هـم م     ASCII ي  با فرمت ساده   لهايفا
  .  برساندبي برنامه آسي آن ممکن است به اجرااتي محتوريي و تغميتنظ

 ي و نـرم افزارهـا     نـدوز ي است که اطالعات خود و     ندوزي و يکربندي پ لي فا ني مهمتر Win.INI ليفا
  . کندي ميبر را نگهدار کارينصب شده 

 ليـ  برنامـه و نـوع فا  يي اجراريمس:  که اطالعات شودي اضافه ملي فا ني خط به ا   کي نصب هر برنامه     با
  . کندي مي فرض آن را نگهدارشيپ

 اضافه لي به فاي خطني چندي است را نصب کن    نترنتي کاوشگر ا  کي که   Netscape اگر برنامه    مثال
  : شوديم

Htm=C:\Program Files\Netscape\Netscape.Exe^.Htm  

  . استندوزي و مهم ويکربندي پيها لي جزء فازي نSystem.INI ليفا

 نـوع و تعـداد   صي تشخيبرا) XP و NT( 2000 ي سرندوزي ولهي بوسلي فانيا: Boot.INI ليفا
 بکـار گرفتـه     ها  عامل  ستمي س ي اطالعات بارگذار  ي و نگهدار  ستمي س ي نصب شده بر رو    يها  عامل  ستميس
و ) دهـد ي م شي عامـل هـا را نمـا       ستميـ کـه نـام س    (  بوت ي منو شي مدت زمان نما   نييبطور مثال تع  . شوديم
  .کندي منييرا تع... قرار گرفتن نام ها و بيرتت

  .رديگي انجام ملهاي فاني ااتي و اصالح محتوميفوق آمده تنظINI  يلهاي که با نام فاييربرگهاي زدر

کـه  ( يتـ ي ب ۱۶ يورهاي درا ي عدم اجرا  اي اجرا   نيي تع يابر: System.INI و Win.INI يربرگهايز
 ي انـه ي گزنيچنانچه چنـ . دي استفاده کنربرگهاي زنياز ا )  بودند Dos عامل   ستميمخصوص اجرا تحت س   

 کـه  ديـ  خـود دار ستميـ  سي بر رو يتي ب ۱۶ وري است که شما درا    ي معن ني موجود بود به ا    ربرگهاي ز نيدر ا 
.  داشـت  ديـ  خواه ازيـ  به آنهـا ن    دي تحت داس اجرا کن    ي و برنامه ها   يهاي باز ديخواهي که م  يتنها در صورت  

 انجـام   قيـ  طر نيـ  از ا  زيـ ن)  نـدوز ي و ي قبل يمخصوص نسخه ها  ( يمي قد ي چاپگر و فونتها   مي تنظ نيهمچن
  .رديگيم

 کـه   ي  زمـان   Timeout کـادر    قي بوت نظارت دارد، از طر     ندي فرآ ي بر نحوه : Boot.INI ربرگيز
 و Move Up يبـا دکمـه هـا   . کند ي منيي تعدي داراري بوت در اختيعامل در منو ستمي انتخاب سيبرا
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Move Downو دکمـه  ديـ  کننيـي  بـوت را تع شني پارتتي موقعديتواني م Set As Defaultستميـ  س 
 بال استفاده اي ي سودمندCheck All Boot Paths يضمناً دکمه . کندي منيي فرض را تعشيعامل پ

  .  کردنيي را تعيانداز  قابل راهري غاي نصب شده ي عامل هاستمي و سمستي بوت سيرهايبودن مس

 نـصب شـده را   ي نرم افـزار هـا  گري و د  ندوزي ارائه شده توسط و    ي ها سيسرو: Services ربرگيز
 سي بودن آن سـرو    ي نوشته شده باشد ضررو    Yes کلمه   Essential و چنانچه در قسمت      کندي م ستيل

 سيبطــور مثــال ســرو.  کنــدرفعــالي را غسي ســرونيــ اديــه کــاربر نبا کــي معنــنيــ بــه اکنــدي منيــيرا تع
Netmeeting چند نفـر اسـت      ني از راه دور ب    ي متن اي ي کنفرانس صوت  اي کنفرانس   دئوي و ي برا ندوزي و 

 آن  تـوان ي م Ram ي فـضا  ي آزادساز ي و برا  شودي مواجه نم  ي با مشکل  ستميکه در صورت نبود آن هم س      
 متوجـه شـد کـه کـدام     تـوان ي مHide All Microsoft Services ي نـه يبـا گز .  کـرد رفعـال يرا غ
  . اند  ارائه شدهگري ديافزارها ندوز مربوط نبوده و توسط نرمي به وسهايسرو

از جمله  ( شوند ي به طور خودکار اجرا م     ندوزي و ي که همزمان با اجرا    ييها  برنامه: Startupربرگيز
  .کند ي منييرا تع)  در حافظهمي مقيها برنامه_رنديگ ي اعالن قرار مهي که در ناحييها برنامه

 رفعـال يغ.  کـرد  رفعـال ي اعـالن را غ    هيـ  ناح يها   برنامه تواني اشاره شد که م    Notification قسمت در
  . شود ي انجام مربرگي زني همقيها از طر  برنامهنيکردن ا

  

نامه ها زمـان     بر نيا.  پرداخت Spyware و   Adware يها   برنامه صي به تشخ  توان ي م قي طر ني از ا 
 شـما   نترنـت ي و اطالعات مرورگر ا    ي اطالعات کاربر  يي بدون اطالع شما به شناسا     نترنتياتصال شما به ا   

 کننده است راحت کاربر ناي ارسال کند که اغلب براغاتي کاربر تبل ي تا بعد متناسب با آن برا      پردازد يم
  . دهد ي را کاهش مستميو سرعت س

   ستمي سوبي عصيتشخ

  : System Information برنامه

 اسـتفاده   ستميـ  س تي وضـع  زيـ  و ن  لهـا ي فا ستمي و س  ي مشکالت سخت افزار   صي تشخ ي اين برنامه برا   از
 قطعـه  ضي تعـو ايـ  کـردن راه انـداز آن   نيگزي بـا جـا  تـوان ي موبي سخت افزار معصيپس از تشخ .شوديم

 و از   ي متنـ  ليـ  فا کيـ  بصورت   توانياطالعات ارائه شده توسط آنرا م     .  را حل کرد   ستمي مشکل س  يميقد
  .  کردرهي ذخFile>Save قي و از طرNFO با پسوند لي فاکي بصورت اي و File> Export قيرط
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  : استري شده بصورت زي طبقه بندي اطالعاتي برنامه حاونيا

Hardware Resources :داردستميـ  سي موجـود بـر رو  ي راجع به منابع سخت افـزار ياطالعات  .
  :  است عبارتند ازشتريب تي که حائذ اهمييقسمتها

 Conflicts/Sharing :  استفاده کرده   ي است که از منابع مشترک     يي سخت افزارها  ستيکه شامل ل 
 و  ديـ  دقـت کن   resources کردن مشکل بـه سـتون        داي پ يبرا. باشدي کرده اند م   داي تداخل پ  گريکديوبا  
 نيـ  از ا  کـه  يي سپس نام سـخت افزارهـا       ستون آمده و   ني در ا  شتري ب اي که کدام منابع نامشان دو بار        دينيبب

  . ديابي بdevices را در ستون کنندي استفاده ميمنبع به طور اشتراک

Forced Hardware :ي دسـت مي اسـت کـه کـاربر مجبـور بـه تنظـ      يي سـخت افزارهـا  ستيشامل ل 
 يرويـ  اسـتاندارد پ ريـ  غمـات ي از تنظني ندارنـد و بنـابرا  Plug And Playتيـ آنهاست و اصطالحا قابل

  . کننديم

Components :يقـسمت .  به همـراه مشخـصات آنهاسـت       ستمي و قطعات س   ي لوازم جانب  هي کل ستيل 
 کـه  باشـد ي مProblem Devices دارد، قسمت تي قطعات اهمني اني مشکل در بي جستجويکه برا

  .دهدي مشي مشکل دار را نماي قطعه ينام و کد خطا

Software Environment :نـصب  يورهـا ي ها و دراسي برنامه ها،سروهي از کلياطالعات کامل 
 ي نـرم افزارهـا  ي هيـ  کلستيـ  لProgram Groups و در قـسمت  کنـد ي را ارائه مستمي سيشده بر رو

 اري بسشودي ارائه مWindows Error Reporting که در قسمت ياطالعات. دهدي مشي را نماستميس
 ستيـ  و در واقع شامل ل     ستمي س ي افزار  نرم طي رخ داده در مح    ي خطاها ستي که شامل ل   چرا دارد   تياهم

 Event يکه برنامـه  ) ي نرم افزاري ثبت خطاهايبراLog ليفا( event Log ثبت شده در يخطاها

Viewerدهدي مشي آن را نما .  

Internet Settings :ــل ــاتي تنظستي ــتي ام ــ سنترن ــات دق ستمي ــي اســت و اطالع ــه  يق ــع ب  راج
  .کندي ارائه مInternet Explorerمرورگر

 وبيـ  عصي تـشخ ي بـرا ي به عنوان برنامه ازي نEvent Viewer ي به تذکر است که از برنامه زمال
ــ و بازدينــرم افــزار ــ سعي وقــاتي وضــعدي ــ احيتوضــ.  اســتفاده کــردتــواني مستمي  برنامــه در قــسمت ني

computer managementآمده است .  
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 تـا در صـورت هـر        شوندي م يگذار   عالمت يتاليجي بطور د  XP ندوزي در و  ياتي و ح  يستمي س يلهايفا
 که در   يگريامکان جالب د  . مشخص شود  ليها، اشکال فا     نشانه ني هم قي و بروز مشکل از طر     رييگونه تغ 
 و مهم از جهت بروز خطـا  ياتي حيلهاي فاني همي وجود دارد بررسSystem Information ي برنامه

 را اجـرا  File Signature Verification Utility ي برنامـه کمکـ  Tools ياز منـو . در آنهاسـت 
 آنهـا   ستيـ  و سپس ل   پردازدي مشکل دار م   يلهاي فا ي برنامه به بررس   Startبعد از اجرا با زدن دکمه       . ديکن

  . دهدي مشيرا به شما نما

 نـدوز ي و ينتي کـاب  يلهـا يمجـدداً از فا   ) درصورت امکان (  را لهاي فا ني ا ديتواني م ستي ل ني ا دني از د  بعد
 ي عمـل برنامـه      نيـ  انجـام ا   يبـرا . دي کن وبي مع ي نسخه   نيگزيلم آنها را جا    سا ي کرده و نسخه     يابيباز

System Configuration (MSconfig ( ربـرگ ي و در زديـ را اجـرا کن     Generalمـه   ازدک 
Expand Filesدي استفاده کن .  

  XP ندوزي کردن برنامه ها با وسازگار

 بال استفاده   XP ندوزي اند در و   کردهي کار م  ي به خوب  ندوزي و ي قبل يها   که در نسخه   ييها   برنامه يگاه
 امکان  ني ا XP سازگار کردن برنامه ها با       تيقابل. دهندي انجام نم  ي خود را بخوب   في وظا ي برخ ايمانده و   

 آمـاده کـرده و آن       XP ندوزي کار در و   ي که در صورت امکان برنامه را برا       گذاردي کاربر م  اريرا در اخت  
 ،يمي قـد  يروسـها ي و ي برنامه ها ماننـد آنتـ      ي برخ ي برا تي قابل نيعال کردن ا  البته ف .  دهد قي تطب XPرا با   

  . شودي نمهي وجه توصچي به هيستمي سي و برنامه هاباني پشتي هي تهيبرنامه ها

  :قي تطبمراحل

  

 Start> All قيـ  را از طرProgram Compatibility Wizard تطـابق  اتيـ  شروع عمليبرا

Programs>Accessoriesدي  اجرا کن.  

۱-Nextدي بزنيي را در پنجره خوشامدگو .  

 نصب شده را بـه      ي برنامه ها  ي هي کل ستي ل ندوزيو)  الف دي کن نيي محل و نوع انتخاب برنامه را تع       -۲
 و  دايـ  برنامـه را پ    ديـ خواهي م يخـود شـما بطـور دسـت       ) اسـت،ج CD يبرنامه بـر رو   ) دهد،ب شيشما نما 

  Nextاب شده است و  اول انتخنهي گزميکنيما فرض م. ديانتخاب کن
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 ٦٠

  Nextاکنون برنامه را انتخاب کرده و مجدداً -۳

 ي عـامل ستميـ  سايـ  شده و ي آن طراحي دارد و بر مبناي برنامه با آن سازگارني که اي عاملستمي س -۴
  Next و دي انتخاب کندي برنامه را بدون مشکل اجرا کرده اني آن ايکه قبالً بر رو

طبـق آنچـه در خـود برنامـه     (ديـ  کننيـي  برنامـه تع ني اي را براري و وضوح تصو   يکي گراف ماتي تنظ -۵
  Nextو ) دي اکردهي که قبالً بر اساس آن برنامه را بدون بروز مشکل اجرا مي حالتاي شده و شنهاديپ

 و بـا زدن  دهـد ي مشي نمـا ديـ  کـرده ا مي برنامه را طبق آنچه شما تنظني مشخصات ا  ندوزي اکنون و  -۶
 شـما  ي کـار آن بـرا  طي تطابق داشته باشد برنامـه اجـرا شـده و محـ           XPامه با    چنانچه برن  Next يدکمه  

 متوجـه  مـه  برناشي و عـدم نمـا  وري مانتي شدن صفحه    اهي تنها با س   نصورتي ا ري و در غ   شودي داده م  شينما
 رييـ امکان دارد بـا تغ   . دي که شما در نظر گرفته ا      يماتيحداقل با تنظ  ( تطابق ندارد  XP که برنامه با     ديشويم
 تطـابق سـه انتخـاب ظـاهر         ي بررسـ  يدر هر صـورت دربرنامـه       .)  اجرا داشته باشد   تي برنامه قابل  ماتينظت
 برنامـه را  نيـ اXP ايـ  و آريـ  خايـ  سـت  اجرا شـده ا   ي مورد بررس  ي برنامه   اي آ دي کن نيي تع دي که با  شود،يم

  . دي انطباق منصرف شده اي از بررساي اجرا کند و ماتي تنظني با همشهيهم

  

  

  

  

  

  

  ) اعالن هي و ناحStart يمنو(۱ کـار شماره توردس

  

   است؟ شي قابل نمايي به چه حالتهاStart ي منودي کني     بررس-۱

  .دي کنميتنظ) XPمخصوص ( را در حالت ساده Start ي     منو-۲
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 ٦١

   کرد؟دي چه باStart ي ثابت کاربر در منويها  برنامه به قسمت برنامهکي اضافه کردن ي     برا-۳

   باز شده اند؟ييلهاي چه فاراًي کرد که اخي شروع بررسي منوقي از طرتواني    چگونه م -۴

   کرد؟دي چه باControl Panel و My Documents ي هانهي حذف گزي     برا-۵

 ي خـود منـو  ي آن بر رواتي کرد که محتومي تنظي را طورControl Panel تواني     چگونه م-۶
   شود؟دهيشروع د

  .دي کني پرکاربرد کاربر را خالي برنامه هاستي کردن لي خالي     برا-۷

  . کردن باز شوندکي با کلرمنوهاي که زدي کنمي تنظي را طورStart ي     منو-۸

  .دي قرار دهکي را در حالت کالسStart ي     منو-۹

  د؟يکني منو چه مني حذف و اضافه کردن برنامه ها به اي برا-۱۰

  .ديتب کن آن را مري برنامه ها-۱۱

   است؟يي چه نوع برنامه هاي اعالن حاوي هي که ناحدي دهحي توض-۱۲

   پنهان کرد؟ اي داده شي را نماnotification هي ناحي برنامه هاتواني چگونه م-۱۳

 داده شـود   شي موجـود در آن نمـا      يهـا   کني تمام آ  شهي که هم  دي کن مي تنظ ي اعالن را طور   هي ناح -۱۴
  . برنامهحتا در صورت عدم فعال بودن

  .دي اعالن حذف کنهي ساعت را از ناح-۱۵

   )وتري کاربران و کامپتيريمد(۲ کـار شمارهدستور

۱-     MMCشود؟ي مفي و چرا تعرستي چ   

  .دي کني را بررسXP فرض شي پي     کنسولها-۲
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 ٦٢

 گـروه و    تيـ  امن ي خط مش  نيي تع يهاSnap-In که شامل    دي کن في تعر MMC کنسول   کي     -۳
 کنـسول را از کـدام       نيـ  ا جـاد يبعـد از ا   .  باشد ستمي س ي رخدادها شي و نما  سکي سطح د  يز سا کپارچهي

   اجرا کرد؟تواني مريمس

   .دي کني را بررسEvent Viewer برنامه يري     سه سطح ردگ-۴

 راجع بـه مـوارد   Event Viewer ي خطايغامهاي از پغامي که شامل متن سه پي متنلي فاکي     -۵
  .دي کنجادي خود برنامه اقي از طر است راينرم افزار

 دو روش نيـ  اي کرده و تفاوت و شـباهت هـا  في تعردي جدي حساب کاربر  کي     به دو روش         -۶
  .دي کنيرا بررس

  . دي دارند را نام ببرمي نقش مؤثر و مستقستمي سيي که در کاراستمي سي     سه منبع اصل-۷

  .دي کن را اجراDevice Manager     به سه روش برنامه -۸

   داد؟ريي را تغوي دراکي حرف نام تواني     چگونه م-۹

) Logical(ي منطقـ  ويـ  درا کيـ  از حجم آن را جدا کرده و بعنـوان           ي قسمت وهاي از درا  يکي از   -۱۰
  .دي کنفي تعرديجد

  .دي کني هارد بررسيوهاي از درايکي فرمت کردن ي دو روش برا-۱۱

  .ديرا اجرا کن Disk Defragmenter به سه روش برنامه -۱۲

   )ــــتيامـن(۳ کـار شمارهدستور

  : که دي دهريي تغي کاربران را بگونه اماتي تنظ

  . موجود باشدي و شامل هر سه دسته کاراکترهادهيچيرمز عبور کاربران پ-۱

  . روز باشد۱۰حداکثر تعداد روز اعتبار هر رمز -۲

  . شودلي اعطي ويحساب کاربر کاربر سه بار رمز خود را اشتباه وارد کرد،کهيدر صورت-۳
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 ٦٣

  . نظارت داشته باشدتي در حالت عدم موفقندوزي زمان ورود کاربران به ويدادهاي بر روندوزي و-۴

افزارها و سه مـورد مربـوط بـه ورود کـاربران بـه           کاربران به سخت   ي دسترس ماتيسه مورد از تنظ   -۵
  .دي کني را به دلخواه بررسستميس

  .دي کنمي تنظستمين ورود کاربران به س زماي براي متنغامي پکي -۶

  .دي ارسال کني متنغامي در شبکه پي کاربر خاصي برا-۷

   )ي و نگهداريابي بيع(۴ کـار شمارهدستور

 را بـه عهـده   سکيـ  سـطح د وبيـ  عي بررسـ فـه ي وظيچه برنامه اScan Disk برنامه ي     به جا-۱
   آن؟ي اجراريدارد؟ مس

  .دي کني را بررسسکي ديباي بي عي برنامه ماتي     تنظ-۲

  .دي کني را بررسDisk Cleanup در More Options ربرگي زماتي     تنظ-۳

   کدام است؟ي اضافي نصب شده ي حذف برنامه هاي براري     دو مس-۴

  .دي را اجرا کنDisk Defragmenter ي      به دو روش برنامه-۵

  کند؟ي برنامه چه مني در اAnalyze ي      دکمه-۶

   دارد؟زاردي نسبت به روش وي چه امکاناتد،ي کني را بررسزاردي وي بدون اجرايابي     روش باز-۷

  )سه روش.(دي کني را بررسSystem Restore برنامه ي اجراي     روش ها-۸

  .دي کننييتع) checkpoint( از نقاط بازگشتيکي امروز را به عنوان خي     تار-۹

  ه هستند؟  چند دستستمي نقاط بازگشت س-۱۰

   )ستمي سوبي عي و بررسي مشکالت نرم افزاريبررس(۵ کـار شمارهدستور

  .دي را اجرا کنSystem Configurationبرنامه -۱
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 ٦٤

   ر؟ي خاي شما وجود دارد ستمي سي بر رويتي ب۱۶ وري درااي که آدي کنيبررس-۲

  .دي کني را بررسBoot.ini ماتيتنظ-۳

  .دي دهريي تغهي ثان۴۰ بوت را به ي منوشيزمان نما-۴

  . شودي راه اندازي اصلBoot.ini لي با فاستمي سي که در بوت بعددي اعمال کنيرييتغ-۵

  .دي کني شما قرار داده اند را بررسستمي سي بر روکروسافتي از ماري غيي که شرکتهاييسهايسرو-۶

  .دي کني را بررسnotification هي ناحي برنامه هاستي ل-۷

  .دي حذف کنStart Up ي برنامه هاستي آن را از لRealPlayerه  در صورت وجود برنام-۸

 ربـرگ ي فـرش ز شي پـ مـات ي در تنظيراتـ يي کـه چـه تغ  ديـ  کني فـوق بررسـ  ينهايبعد از انجام تمر  -۹
generalرخ داده است؟   

  .دي داده شده را لغو کنراتيي تغي هي کل-۱۰

  .دي اطالعات را اجرا کنيابيباز ي آن برنامه قي و از طرMSCONFIG برنامه يمجدداً با اجرا-۱۱

  .دي کني تداخل دارند را بررسگريکدي که با يي سخت افزارهاستيل-۱۲

   شما نصب شده است؟ستمي سي باشد بر روي آن بصورت دستماتي که تنظي سخت افزاراي آ-۱۳

  .دي کني و خطا دارند را بررسکنندي که درست کار نمي لوازم جانبستي ل-۱۴

 ي را بررسـ ستميـ  سي نـرم افـزار  ي خطاهـا Log تـوان ي چگونه مevent Viewer به جز برنامه -۱۵
  کرد؟

  .دي نمائهي و مشکل دار تهياتي حيلهاي از فايستي کرده و لي ها را بررسستمي سليفا-۱۶

   کرد؟ضي تعواي ري را تعم۱۶ ني بدست آمده از تمري هالي فاتواني چگونه م-۱۷
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 ٦٥

                              ١. دي کني بررسXP ندوزي با ويهت سازگار نصب شده را از جي از برنامه هايکي -۱۸

   

  

  

 

 

 

                                                 
   بخشي از اين مطالب از سايت فني مهندسي دانشگاه  مشهد برگرفته شده است-1
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