


نظام التشغيل 
ó نظام  التشغیل ھو برنامج یقوم بعمل وسیط بین المستخدم والھاردویر للجھاز

ویعرف نظام التشغیل على أنھ مجموعة من البرامج التي تتحكم وتشرف وتدعم معدات الحاسوب والحزم -

لیظھر لنا االخطاء في استعمال الكمبیوتر التنفیذیھالتطبیقیة أي انھ  برنامج تحكم  یقوم بتشغیل البرامج 

)النواه (  kernelویجب علینا ان نفرق بین النظام وال 

ھو البرنامج الذي یكون شغال على طول في الكمبیوتر  kernelال 

ó االقراص (وال یمكن ألي جھاز حاسوب أن یعمل إال عند توفر نظام التشغیل الذي یحمل من الذاكرة الثانویة

إلى الذاكرة الرئیسیة عند تشغیل الجھاز لیبدأ بإدارة العمل في الجھاز ویتكون نظام التشغیل من )الممغنطة

مجموعة من البرامج المتكاملة تعمل كفریق كل منھا یؤدي مھمات معینة برنامج التحكم الرئیسي في نظام 

وھو المسئول  Executiveأو المنفذ  Monitorsویعرف بالمراقب ) Supervisors(التشغیل ھو المشرف 

عن توجیھ النشاطات لجمیع أجزاء نظام التشغیل وعند تشغیل الحاسوب ألول مرة فإن المشرف ھو أول 

برنامج یحمل من جھاز إقامة النظام إلى الذاكرة الرئیسیة 



وظائف نظم التشغيل

ó1 . تمكین االتصال بین الحاسوب والمستخدم من خالل واجھة المستخدم التي تكون على شكل أوامر
أو على شكل واجھة رسومیة وقوائم یختار منھا  Command basedیعطیھا المستخدم للجھاز 
  Windowsكما ھو الحال في برمجیة  Graphical User Interfaceالمستخدم األمر المطلوب 

.
وتوزیع المعدات المشتركة على المستخدمین في الشبكة وجدولة استخدامھا فإذا كانت ھناك طابعة . 2

واحدة مع عدة أجھزة مرتبطة مع بعضھا البعض عن طریق الشبكة وأراد عدد من المستخدمین 
طباعة وثائقھم باستخدام الطابعة في الوقت نفسھ فإن نظام التشغیل یجدول عملیة الطباعة حسب 

.سیاسة معینة بحیث یحصل كل مستخدم في النھایة على وثیقة مطبوعة 
یسھل االتصال بین مكونات الحاسوب حیث یسھل حركة التعلیمات الداخلیة والبیانات بین . 3

االجھزة الطرفیة والمعالج والبرامج واجھزة التخزین أي أنھ یسھل عملیات اإلدخال واإلخراج 
والتخزین الثانویة 



وظائف نظم التشغيل

ó4 . الحمایة من األخطاء ومراقبة النظام وإخطار المستخدم في حال الفشل حیث یفحص نظام التشغیل
معدات نظام الحاسوب بشكل مستمر ویتم إخطار المستخدم فورا في حالة حدوث أي مشكلة فمثال عند 
إعطاء األمر الطباعة لوثیقة ما والطابعة خالیة من الورق تظھر رسالة تخطر المستخدم بعدم إمكانیة 

.الطباعة لخلو الطابعة من الورق 
حیث أن نظام التشغیل یحدد المھام المطلوبة : جدولة استخدام المصادر واستغاللھا بشكل أمثل . 5

والمصادر المتوفرة من معالج وذاكرة وأجھزة في كل لحظة زمنیة ویوزع علیھا المھام المطلوبة 
.بطریقة تزید من سرعة إنجاز العمل 

فیسھل عمل النسخ االحتیاطیة ومسح الملفات وتشكیل األقراص : یتعقب الملفات على األقراص . 6
وتھیئتھا للتخزین علیھا كما یقوم بفتح الملفات وإغالقھا وتحمیلھا إلى الذاكرة الرئیسیة كما یتعقب نظام 

.التشغیل جدول مواقع الملفات ویحدثھ باستمرار 
یسمح نظام التشغیل أو یمنع وصول مستخدم معین إلى نظام الحاسوب أو أي ملف : حمایة النظام . 7

مخزن فیھ حسب الصالحیات المعطاة لھذا المستخدم 



وظائف نظام التشغيل

ó

بطرق افضل من اي شخصالھاردویر وطبعا ال ننسى ان نظام التشغیل یقوم باستخدام 

-:أقسام 3لو نرید ان نقسم السیستم في الكمبیوتر رح نقسمھ الى 

)و غیرھا  cpuالرام و (  االجازءویحتوي على اھم : الھاردویر  -1
یتحكم بعالقة البرامج مع المستخدم: نظام التشغیل  -2
تعرف الطریقة التي یستخدمھا السیستم لحل مشاكل المستخدمین: البرامج  -3
و كمبیوترات اخرى  االجھزهالناس و : المستخدمین  -4



أنواع نظم التشغيل 
ó1 . المنفرد المستخدم المنفرد المھمةSingle - User , Single - Tasking

- Single(أبسط أنواع نظم التشغیل تخدم مستخدما واحدا في الوقت الواحد وھو منفرد المھمة  Tasking ( بمعنى

. Ms-Dosدوس م انظآخر ویمكنھ أن ینفذ برنامجا واحدا فقط في الوقت الواحد ومن األمثلة علیھ 

- Singleالمنفرد المستخدم المتعدد المھمات . 2 User , multi - Tasking 

تعدد المھمات یدعى أیضا بتعدد البرمجة لدیھ القدرة على تنفیذ أكثر من برنامج واحد بشكل متزامن حیث تنتقل 

CPU  بسرعة كبیرة وبشكل عشوائي بین المھمات ومن أمثلتھ نظامOS/2 , Windos95, Windos98 .

 Multi-User, Single-Taskingالمتعدد المستخدمین المنفرد المھمة . 3

المتعددة المستخدمین المنفردة المھمة لعدد من االشخاص أن ینفذ كل منھم برنامجا واحدا في  لالتشغیوتسمح نظم 

الوقت الواحد ویزود كل مستخدم بطرفیھ أو محطة إدخال وإخراج مكونة من لوحة المفاتیح وشاشة عرض تتصل مع 

وذلك ألن نظام التشغیل ) Timesharing(الحاسوب المركزي ویسمى ھذا التنظیم أیضا بنظام المشاركة الزمنیة 

وتسمى ھذه  CPUبسرعة كبیرة بین المستخدمین بعد إعطائھم فترات زمنیة ثابتھ الستخدام باالنتقال یأمر الحاسوب 

بحیث یتوھم كل ) حوالي ألوف جزئیة من الثانیة (وھي قصیرة جدا ) Time Slices(الفترات بالشرائح الزمنیة 

 Windows NTمستخدم أنھ یمتلك انتباه الحاسوب كلیة ومن أمثلة 



أنواع نظم التشغيل
ó4 . المتعددة المستخدمین المتعددة المھماتMulti-User , Multitasking  

وتدمج بعض نظم التشغیل المتطورة فكرة المشاركة بالوقت مع فكرة تعدد المھمات وتسمح ھذه النظم لكل 

مستخدم من عدة مستخدمین أن ینفذ أكثر من عمل مرة واحدة وكما یمكن أن تتخیل فإن نظم التشغیل 

المتعددة المستخدمین المتعددة المھمات محنكة إلى مدى بعید وتتطلب حواسیب قویة بشكل عام وغالبا 

كنظام تشغیل المتعددة المستخدمین المتعدد المھمات في الحواسیب  Unixنظام التشغیل  مایشغل

. IBM VM , UNIX 0.8: المصغرة والكبیرة والعمالقة ومن أمثلة علیھا 

  Multiprocessingالمتعدد المعالجة . 5

مركزیة  معاجةینفذ متعدد المعالجة تعلیمات عدیدة بشكل متواز في نظام حاسوب واحد یمتلك وحدات 

والمیزة ) في نفس اللحظة بالضبط (عدیدة واألنظمة متعددة المعالجة تنفذ الوظائف فعلیا بشكل متواقت 

متوفرة وبالتالي یمكن معالجة  CPUالرئیسة ألنظمة تعدد المعالجة ھي السرعة ذلك ألن ھناك أكثر من 

  N-Cube , SUN-OS: واحدة ومن أمثلة نظام علیھا  CPUالوظائف أسرع مما لو كان ھناك 



أنواع نظم التشغيل
ó6 . الشبكةNetworking 

ونظم تشغیل الشبكة تمكن عدة حواسیب منفصلة من أن تتصل مع بعضھا البعض مما یعطي المستخدمین میزات امتالك 
حواسیب خاصة بھم أثناء السماح لھم بالمشاركة بأجھزة المعدات كمشغالت األقراص وطابعات اللیزر وكذلك البرمجیات 

:  إلى اآلخرین عبر الشبكة ومن أمثلتھ  الرساءلوقواعد البیانات ویمكنھم أیضا إرسال واستقبال 
Novel NetWare ,Distributed Unix 

Virtual Storageالتخزین االفتراضي . 7

یجب أن یحمل البرنامج في ذاكرة الحاسوب الرئیسیة لیتم تنفیذه ولكن ماذا یحدث إذا كان البرنامج كبیرا جدا ال تتسع لھ الذاكرة 
المتوفرة أو إذا كان ھناك عدة برامج تتسابق على حیز في الذاكرة الرئیسیة ؟ تستطیع العدید من نظم تشغیل حل مثل ھذه 

 Virtual(والتخزین االفتراضي . المشاكل بشكل روتیني بدون تدخل المستخدم من خالل استخدام أسالیب التخزین االفتراضي 

Storage ) ( ویسمى أیضا بالذاكرة االفتراضیة)Virtual Memory  (( ھي إدارة ذاكرة تستخدم منطقة من الذاكرة
ویتم استبدال أجزاء من البرنامج من الذاكرة االفتراضیة إلى الذاكرة . كامتداد للذاكرة الرئیسیة ) كالقرص الصلب(االفتراضیة 

. UNIX , IBM VMومن االمثلة علیھ نظام . كلما دعت الحاجة ) الذاكرة الرئیسة الفعلیة (الحقیقة 

- Realالوقت الحقیقي . 8 Time 
- Real(نظم تشغیل الوقت الحقیقي  Time Operating System ( تتحكم بالحواسیب التي تتفاعل مع البیئة لتنفیذ العمل

بحیث تكون عملیة اإلدخال والمعالجة في نفس اللحظة مثل أجھزة تخطیط القلب وتصمیم ھذه للقیام بمھام محددة في فترة زمنیة 
محددة 


