سیستم عامل چیست؟
گردآوری شده توسط جامعه گیکهای کامپیوتر

لها در ارتباط هستیم ،چه وقتی که
در دنیای امروز ما همواره با سیستم عام 
گوشی تلفن همراه خود را برمیداریم تا ببینیم چه کسانی پست جدیدمان را
الیک کردهاند یا وقتی پشت کامپیوترمان مینشینیم تا پاسخ سوال خود را
لها هستیم،
جست و جو کنیم .روز به روز شاهد گستردهتر شدن سیستم عام 
مثل ورود آنها به عرصه ساعتها و تلویزیونها ،چه بسا در آیندههای نه
ی س از از به جوش آ و ردن آب ام تن اع
چندان دور شاهد این باشیم که دستگاه چا 
هروزرسانی نکردهایم!
ل اش را ب 
کند چر ا که س یستم عا م 
یدهد ؟ با این مطلب
اما این سیستم عامل چیست و دقیقا چه کاری انجام م 
کهای کامپیوتر همراه باشید تا کمی بیشتر با سیستم عامل آشنا
از جامعه گی 
شویم .
چ ه ا ر س یس ت م ع ا م ل م ش ه و ر
هها نصب میشوند و
سیستم عامل بستری را فراهم میسازد که در آن برنام 
نها اختصاص میدهد بهره میبرند.
از امکاناتی که سیستم عامل به آ 
ل ها
تافزاربه زبان ساده سیستم عام 
هستند،رابطی بین کاربر و سخ 
را برای به انجام رساندنسختافزارآنها دستور را از کاربر دریافت کرده و
آن دستور مدیریت میکنند .در واقع با وجود سیستم عامل ،کاربر برای
ا ست ف اده ا ز کامپ یوتر نیا ز ی به دانستن زبان کام پیوتر ند ا رد.
تاری خچه
کامپیوترهای اولیه صرفا برای انجام یک کار مشخص طراحی و ساخته
میشدند ،مثال برای اینکه به عنوان ماشین حساب استفاده شوند .در اوایل
یتوانست در آن واحد فقط یک برنامه را اجرا
دهه  50میالدی هر کامپیوتر م 
ی ش د،
ک ن د  .ه ر ک ا ر ب ر ب ا ک ا غ ذ ه ا ی س و ر ا خ د ا ر ب ر ن ا م ه ب ر س ر ک ا م پ ی و ت ر ح ا ضر م 
یگذاشت و کامپیوتر هم آن برنامه را تا زمانی که
کاغ ذ ر ا د رو ن کامپ یوتر م 
برنامه کامل شود و یا با مشکلی مواجه شود اجرا میکرد.

لها در دهه  50توسعه یافتند برای اینکه بتوانند وظایف
ا ول ین سیستم ع ام 
متنوعی را به صورت متوالی انجام دهند و به این طریق روند انجام کار را
هی از
لهای بسیار سادهای بودند که وظیف 
سرعت ببخشند ،اما سیستم عام 
یدادند ،گروه تحقیقاتی شرکت
جنرالپیش مشخص شدهای را انجام م 
پیادهسازی کرد .سیستم IBM 701اولین سیستم عامل را برای موتورز
لهای مدرن در اوایل دهه  60توسعه پیدا کردند و ویژگیهای
عا م 
نها اضافه شد.
هها نی ز به آ 
هها و وقف 
سختافزاری ،امکان استفاده از کتابخان 
سیستم عاملها به شکل امروزی برای بار نخست در سال  1985با ترکیب
یک رابط کاربری گرافیکی و  MS-DOSبه وجود آمدند.
کامپ یوتره ای ا و لیه
فرمور ( )Firmwareچیست؟
هها هستند که کنترلی ابتدایی و اولیه را بر رویفرمورها
ه ای از بر نام 
گون 
ی توانن د بر ای
سختافزاری مشخص فراهم میکنند .فرمورها همچنین م 
مهای بسیار ساده به عنوان سیستم عامل مورد استفاده قرار بگیرند،
سیست 
ی ب ر د که فش ر د ه ش د ن
برای مثال ریموت کنترل خودرو از یک فرمور بهره م 
یکن د .
هها را پردازش میکند و پیام مناسبی را به گیرنده خودرو مخابره م 
دک م 
اما تفاوت میان فرمور و سیستم عامل در چیست؟
های است که به عنوان یک الیه روی سختافزار قرار
سیستم عامل برنام 
میگیرد و مدیریت اولیه سیستم را فراهم میکند ،همینطور محیطی را که
یکن د  .برا ی مث ال س یستم عامل این
هها در آن اجرا میشوند مدیریت م 
برنام 
وظیفه را بر عهده دارد که در هنگام بوت شدن ،کامپیوتر را تنظیم کند،
سختافزار را مدیریت کند و دسترسیهای الزم به سختافزار و دیگر منابع
هها با یک زبان
لها عموما مانند دیگر برنام 
سیستم را فراهم کند .سیستم عام 
یشوند و به یک کد باینری قابل
برنامه نویسی سطح باال مانند  C++نوشته م 
ی شوند .
اجر ا کام پایل م 

مقایسه ی آرچ و دبیان

از طرف دیگر فرمور کدی کوچک و اغلب غیرقابل تغییر است که سختافزار
یکند .فرمورها به تولید کنندگان این امکان را میدهند که از
ر ا کن تر ل م 
هریزی به جای سختافزارهایی با کاربرد
چیپهای چند منظوره و قابل برنام 
هها کمک بسیاری خواهد کرد .فرمور
مشخص ،استفاده کنند که در کاهش هزین 
هریزی ،نوشته میشود
به طور سنتی مستقیما در چیپ اسمبلی قابل برنام 

ولی اغلب به زبان  Cنوشته شده و به زبان مناسب چیپ کامپایل میشود.
حافظه جای دارد در حالی که سیستم عامل در ROMفرمور معموال در
قرار میگیرد.دیسک سیستم ()Hard Drive / SSD
هتر شده و قابلیتهای بیشتری از سیستم عامل
فرمورها روز به روز پیشرفت 
را در بر میگیرند ،برای مثال یک دوربین  SLRامروزی را در نظر بگیرید .این
دوربینها از فرمور استفاده میکنند ولی وجود امکاناتی مثل رابط کاربری و
هریزی اولیه برای امکانات اضافی ،فرمورها را به قلمرو سیستم
حتی برنام 
کتر میکند.
ع ا مل ه ا ن ز د ی 
آپدیت فرمور یک دوربین
کرنل
یدهد وکرنل
برنامهای است که بخش اصلی هر سیستم عامل را تشکیل م 
یترین سطح کنترل روی تمامی اجزا سختافزاری سیستم را با کمک
ابت د ای 
مها کرنل جزو ا ول ین
فرمور و درایورهای دستگاه فراهم میکند .در اکثر سیست 
یشود (بعد از
ههایی است که در هنگام روشن شدن سیستم بارگذاری م 
برنام 
بودتلودر) و ادامه روند شروع به کار ،کامپیوتر را مدیریت میکند .به عالوه
نها به
هها و ترجمه کردن آ 
دریافت درخواستهای ورودی و خروجی از برنام 
دستورات پردازشی برای  CPUهم از وظایف کرنل است.
همچنین کرنل حافظه و دستگاههای جانبی مثل موس ،کیبورد ،مانیتور ،پرینتر
یکند .کد کرنل معموال در فضایی جداگانه و
و ا س پیکره ا ر ا ن یز م دیریت م 
یگیر د .کرنل و ظایف خود م انند اجرا کردن
محافظت شده در حافظه قرار م 
تافزاری مانند هارد دیسک و مدیریت
شها ،مدیریت دستگاههای سخ 
پردا ز 
هها را در همین فضای محافظت شده که به آن
میگویند"فضای کرنل"وقف 
ههای کاربردی نظیر ویرایشگرهای متن ،مرورگرها
یدهد .متقابال برنام 
انجام م 
های از حافظه استفاده
ههای صوتی و تصویری از قسمت جداگان 
یا پخش کنن د 
میگویند".فضای کاربر"میکنند که به آن

یکند ،یکی
این جداسازی از دو اتفاق جلوگیری م 
ههای کرنل با یکدیگر و
ههای کاربر و داد 
تد اخل داد 
ایجاد بیثباتی و دیگری از کار افتادن سیستم عامل
در اثر خرابی برنامهها.

کرنل

اجرای برنامه
سیستم عامل یک راه ارتباطی بین برنامه و سختافزار فراهم میکند تا
برنامه بتواند تنها با رعایت قوانین و روشهایی که برای سیستم عامل
هریزی شده است با سختافزار در ارتباط باشد .همچنین سیستم عامل
برنام 
هها را سادهتر
های از سرویسها است که توسعه و اجرای برنام 
مجموع 
میکند .اجرا کردن یک برنامه شامل این مراحل است:
ایجاد کردن یک پردازش جدید توسط کرنل که حافظه و دیگر منابع مو•رد
یدهد
نی از را به برنامه اختصاص م 
•
)multi-tasking
ه ای (
نسبت دادن یک اولویت در سیستمهای چند وظیف 
•
بارگذاری کردن کد دودویی برنامه در حافظه
و سپس آغاز اجرای برنامه که بعد از آن برنامه با کاربر و منابع سختافزاری
تعامل میکند.
مدیریت حافظه
هی سیستم که در
کرنل یک سیستم عامل ،باید مسئولیت مدیریت کل حافظ 
هها است را بر عهده داشته باشد .چرا که به این شکل تضمین
اختی ار ب رنام 
های که توسط برنامه دیگری در حال استفاده
میشود که یک برنامه با حافظ 
است تداخل ایجاد نخواهد کرد ،هر برنامه باید دسترسی مستقلی به حافظه
داشته باشد.
لهای اولیه مدیریت حافظه به
و لی چر ا باید ای نطور با شد ؟ در سیستم ع ام 
شکل امروزی نبود و حافظه به صورت شراکتی در نظر گرفته میشد .به این
یتوانند به صورت
ه ها م 
یشد که همه برنام 
معنی که اینطور در نظر گرفته م 
داوطلبانه از مدیریت کننده حافظه کرنل استفاده کنند و از حافظه مورد نیاز
هها
ی ش ود ،چر ا که برنام 
خود فراتر نروند .این سیستم امروزه دیگر دیده نم 
نها
یشود از حافظه اختصاص داده شده به آ 
گهایی دارند که باعث م 
غ الب ا با 
فرا تر ب رون د.
وقتی که یک برنامه با این مدل باگ برخورد میکند ،این موضوع باعث
میشود که حافظه مورد استفاده یک یا چند برنامه دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد
سها شاید عمدا به حافظه
یا به طور کل بازنویسی شود .بدافزارها یا ویرو 
هها دسترسی بگیرند و کار آنها را مختل کنند و یا
مورد استفاده دیگر برنام 
شاید در عملکرد سیستم عامل تاثیر منفی بگذارند .در این صورت عملکرد
نادرست یک برنامه باعث بهم ریختگی کل سیستم میشود.
حافظه
حفاظت از حافظه به کرنل این قابلیت را میدهد که دسترسی به حافظه
شهای متفاوتی برای حفاظت از حافظه وجود دارند
سیستم را محدود کند .رو 

صفحه و یا تقسیم بندی حافظه ()Memory Segmentationمانند
 .بندی ()Paging
یکنند که به چه برنامه در حال
در هر دو این روشها برای  CPUمشخص م 
اجرایی باید اجازهی استفاده از چه فضایی از حافظه داده شود.
ی شود که
سهای حافظه باعث م 
هرگونه تالش برای دستیابی به دیگر آدر 
سریعا کرنل را در راس امر کنترل حافظه قرار دهد .به این اتفاق CPU
مبندی میگویند ()Seg-V
و به دلیل اینکه این اتفاق غالبانقض تقسی 
یکند ،کرنل معموال برنامه
ه ا ی ب ه د ر س ت ی ر ف ت ا ر نم 
نشان از این است که برنام 
یکن د.
را خاتمه داده و مشکل را گزارش م 
حافظه مجازی
آدرسدهی مجازی در حافظه به این معنی است که کرنل میتواند انتخاب کند
که در هر زمان هر برنامه از چه قسمتی از حافظه میتواند استفاده کند ،این
یدهد که از یک منطقه در حافظه
ویژگی به سیستم عامل این امکان را م 
ه ای اس ت فاد ه
های بخواهد از حافظ 
برای انجام چند کار استفاده کند .اگر برنام 
کند که در حال حاضر به آن دسترسی ندارد ولی قبال دسترسی داشته همان
اتفاقی میافتد که در بخش قبل شاهد آن بودیم ،کرنل برنامه را خاتمه داده و
هها به عنوان خطایمشکل را گزارش میدهد.
تحت  UNIXاز این مدل وقف 
صفحه ( )Page Faultیاد میشود.

نگاهی به توزیع مانجارو ()Manjaro

های
وقتی کرنل یک خطای صفحه را شناسایی کند عموما حافظه مجازی برنام 
که باعث این خطا شده را تنظیم کرده و حافظه مورد نیاز برنامه را تامین
یدهد که مطلع شود حافظه یک برنامه
میکند .این امر به کرنل قدرت را م 
های به برنامه اختصاص
مشخص کجا ذخیره میشود یا حتی اینکه آیا حافظ 
داد ه ش د ه یا نه.
قرار داشتهRAMبرای اینکه یک پروسس بتواند اجرا شود باید در حافظه
های آماده اجرا شدن بود ولی فضای کافی در حافظه
با شد  .حال اگر برنام 
وجود نداشت چه؟ RAM
در این صورت پروسسی که در روند اجرا شدن با مشکل مواجه شده و در
حال حاضر در حال اجرا شدن نیست به صورت موقتی توسط کرنل از
حافظه  RAMبه حافظه دیسک سیستم ( )Hard Drive / SSDمنتقل میشود
و از این طریق حافظه مورد نیاز برای پروسس آماده اجرا فراهم میشود .به
یشود".مبادله (")Swappingاین عملیات
گف ته م 

هنویس یا کاربر ،حافظهی
حافظه مجازی برای برنام 
بسیار بیشتری نسبت به حافظه واقعی RAM
فراهم میکند.

Swapping
هها
وق ف 
هها یک بخش اساسی از سیستم عامل هستند چراکه راهی موثر برای
وقف 
هها میتوانند در
یکن ند تا با محیط در ا رتب اط با ش د .وقف 
سیستم عامل فراهم م 
مواجهه با رویدادهای خاص کد مشخصی را اجرا کنند و از این راه بار
هها توسط اکثر CPUهای
هنویسی بر پایه وقف 
پردازشی را کاهش دهند .برنام 
ی شود .
مدرن پشتیبانی م 
یشود سختافزار سیستم به طور خودکار هر
های دریافت م 
وقتی که وقف 
های که در حال اجرا است را با حفظ حالت برنامه به حالت تعلیق در
برنام 
میآورد ،و کد مربوط به وقفه را اجرا میکند ،مانند وقتی که شما فیلم را
هها
ل های م در ن وقف 
متوقف میکنید تا تلفن را پاسخ دهید .در سیستم عام 
یتوانند از سمت سختافزار
ی شون د و م 
توسط کرنل سیستم عامل کنترل م 
هی در حال اجرا باشند.
یا برنام 

مهای بالدرنگ
نگاهی به سیست 

های شود ،کرنل
وقتی که یک دستگاه سختافزاری باعث به وجود آمدن وقف 
یگیرد که چگونه با آن برخورد کند و عموما کد مربوط
سیستم عامل تصمیم م 
های است که
ههای سختافزار وظیف 
یکند .پردازش وقف 
به و ق ف ه ر ا ا ج ر ا م 
ی ت و ا ن د ب خش ی
ی شود .د رایو ر دس تگاه م 
معموال به درایورهای دستگاه محول م 
ههای دیگر و یا هر دو باشد .درایورهای دستگاه
از کرنل ،بخشی از برنام 
میتوانند با روشهای مختلف اطالعات را به برنامه در حال اجرا انتقال دهند.
های
های ایجاد کند؛ برای مثال اگر برنام 
همچنین ممکن است یک برنامه وقف 
بخواهد به سختافزاری خاص دسترسی داشته باشد یک وقفه برای کرنل به
یشود کنترل به کرنل بازگردد و کرنل وظیفه
یآورد که باعث م 
وجود م 
های به حافظه
پردازش درخواست را به عهده داشته باشد .یا مثال اگر برنام 

بیشتر نیاز داشته باشد با ایجاد کردن یک وقفه کرنل را از خواسته خود مطلع
میسازد.

دنیای سیستم عامل دنیایی وسیع و بسیار جالب است ،در این نوشته سعی
یخواهند بدانند سیستم عامل چگونه
شد که دید مناسبی برای کسانی که م 
یکند فراهم شود ،ولی این نوشته تنها یک خالصه از طرز کار سیستم
کار م 
عامل است .اگر به این زمینه عالقه دارید به شما پیشنهاد میکنیم که حتما
درباره این موضوع تحقیقاتی انجام دهید چراکه به نتایج بسیار جالبی دست
پی دا خوا هید کرد.
نویسنده :محمدحسن خانیپور

