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  סיכום במערכות הפעלה
  

למערכת . מערכת הפעלה היא תוכנית שאחראית באופן בלעדי לכל התקני החומרה כלל המעבד והזיכרון
דרך ממשק אחיד ונוח ולנהל  הלאפשר לתוכניות להשתמש במשאבי החומר: תפקידים נוספים 2ההפעלה 

  .בצורה יעילה והוגנת את משאבי המחשב
  

  הגנה על חומרה

" מסוננת"התפקיד העיקרי של מערכת ההפעלה הוא להגן על כל החומרה במחשב מתכניות ולאפשר גישה 
ליהן אנו משתמשים במערכת הפעלה כיוון שאנו רוצים להריץ בו זמנית תוכניות שאיננו סומכים ע. בלבד לחומרה

  .לתוכנית בודדתתקלות החשיבות העיקרית של ההגנה על חומרה על ידי מערכת ההפעלה הינו תיחום . לגמרי
  

במצב מיוחס המעבד מבצע כל . משתמש ומיוחד: מצבי ריצה 2מבוסס על הבחנה בין  – הגנה על המעבד
  .במצב משתמש המעבד מסרב לבצע חלק מהפקודות. פקודה

  
המעבד מגיב לסימון בקווי . מכונה של התוכנית תשאינו נגרם כתוצאה מפקוד) כ"בדר(אירוע חיצוני  – פסיקה

  .תקשורת מיוחדים מהתקנים חיצוניים ומגיב בקפיצה לשגרת הפסיקה ומעבר למצב מיוחס
   

חומרה די שיתוף פעולה בין מערכת ההפעלה ובין רכיבי הגנה על זיכרון מתבצעת על י – הגנה על זיכרון
המעבד מבצע בדיקת הרשאה בכל גישה לזיכרון באמצעות מבנה נתונים שמערכת . שמהווים חלק מהמעבד

  ).כתובת המבנה שמור באוגר מיוחד(ההפעלה מכינה 
  

תקשורת בין תוכנית ובקר מתבצעת . בקריםהתקנים חיצוניים נשלטים על ידי  – שליטה בהתקנים חיצוניים
. הבקרים מחוברים לערוץ התקשורת המרכזי של המחשב הפס. ובות מיוחדותעל ידי קריאה או כתיבה לכת

אם אחת הכתובות . לכל בקר יש כתובות להן הוא מאזין. כתובת וערוץ הבקרה, הערוץ מורכב מקווי נתונים
הבקר יודע שהמעבד מתקשר איתו ומגיב ) פלט דולקת/ואם היא קיימת אז סיבית קלט(מופיעות בערוץ הכתובת 

  .כשהבקר רוצה ליזום תקשורת הוא יכול לעשות זאת על ידי הדלקת סיבית הפסיקה בפס .בהתאם
  

  ממשקים אחידים לחומרה

, כדי לא לכלול בכל תכנית את הקוד המאפשר את היכולת להתממשק למאות או אלפי סוגי התקני חומרה
, לדיסק למשל כתיבה, כך. מערכת ההפעלה מספקת ממשק סטנדרטי היודע לגשת לכל סוג של התקן

ניתן להכניס לשימוש התקני חומרה , בנוסף. מתבצעת באופן פשוט ובלי צורך לדעת לאיזה סוג דיסק כותבים
היא הייתה צריכה להתערב , אם השגרות לא היו  חלק ממערכת ההפעלה .י שדרוג הספרייה בלבד"חדשים ע

לעיתים " משדרגת"מערכת ההפעלה , כןכמו  ).עשוי להשפיע על ביצועים –תקורה (בכל גישה שלהן לחומרה 
  ).מתן מענה אמין יותר לשרות של קווי תקשורת: לדוגמה(את היכולות של החומרה 

  
  :ממשקים של מערכת ההפעלה מספקים שירותים לתוכניות תוך שימוש במספר ישויות מרכזיות

  
השינויים היחידים . שבו רצה רק תכנית אחת על ידי משתמש אחד מחשב וירטואליאבסטרקציה של  – תהליך

  .למחשב וירטואלי זה יכול להיות מעבד אחד או יותר. בזיכרון מבוצעים על ידי התוכנית עצמה
  

כל המעבדים הוירטואליים של תהליך עשויים לרוץ בו זמנית . מעבד וירטואליהוא אבסטרקציה של  – חוט
  ).במציאות ז"וייתכן שאכן ירוצו בו(
  

ניתן לכתוב בלוג . הנוחים למשתמש) אחד או כמה נרדפים(י שם "כ ע"מאופיין בדר. דיסק וירטואליהוא  – קובץ
  .נתון לבקרת גישה. בקובץ בכל אורך ובכל מקוםשל נתונים 

  
להעביר מידע בין תהליכים  מאפשר. פיזימחשבים וירטואליים המחוברים בערוץ תקשורת  2מדמה  – קשר

 מנדעיםו) מעביר רצף של נתונים( רציף: סוגים עיקריים 2- מחולק ל). באותו מחשב או במחשבים נפרדים(
  ). מעביר הודעות בדידות(
  

מערכת , כאשר החלון בפוקוס. מערכת ההפעלה מאפשרת לתהליך בעל החלון להציג בו נתונים – חלון
  .ההפעלה מעבירה נתונים מהמקלדת והעכבר לתהליך ששולט בחלון

  
פלט שמיועד להדפסה נכתב לתור על מנת למנוע ערבוב של הדפסות . מדפסתמייצג  – תור הדפסה

  .שולחת את ההדפסות זו אחר זו למדפסתמערכת ההפעלה . ז"מתהליכים המדפיסים בו
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  ניהול יעיל והגון של חומרה

, היא יכולה לאשר. מנגנון ההגנה על החומרה מאפשר למערכת ההפעלה לנהל את משאבי החומרה כרצונה
יכולת זו מטילה על מערכת ההפעלה את האחריות לנהל את . לדחות או לעכב גישה לחומרה בעקבות בקשה

   .יל והגוןהחומרה באופן יע
  

עבור התוכניות הרצות על המחשב ולא כתקורה של (ניצול מרבי של החומרה בניהול יעיל אנו שאופים ל
) 'מעבד וכו, שימוש רב בזיכרון(על ידי מערכת ההפעלה ישירות ניהול לא נכון עלול לבזבז משאבים  ).המערכת
  ).בו שוניםהאזורים הסדר לא נכון של קריאות דיסק עשוי לבזבז זמן במעבר הראש הקורא בין  :למשל( ובעקיפין

  
התקני חומרה /זיכרון/אנו שואפים שלא יוצר מצב בו תהליך מסוים מקבל אחוז גבוה של זמן מעבד ניהול הגוןב

ה כיוון שלמערכת מחשב שאיפה זו חשוב ).אלא אם הוא חשוב לנו יותר מהם(על חשבון תהליכים אחרים  אחרים
אנו רוצים ליצור תחושה שכל , גם במחשב עם משתמש יחיד, בנוסף. יש לעיתים יותר ממשתמש אנושי אחד

  .של תהליך" הרעבה"יכול במצב קיצוני ליצור , ניהול לא הגון של המשאבים .התוכניות פועלות ומגיבות בו זמנית
  

  מערכות הפעלה נפוצות

  .לינוקס וחלונות/יוניקס: קבוצות עיקריות 2-מתחלקות לרוב מערכות ההפעלה כיום 
  

בפרט (רוב מערכות יוניקס  .התקן החשוב מבין הסטנדרטים השונים של מערכות יוניקס – )Posix(פוסיקס 
בממשק (קיימים הבדלים בין הגרסאות השונות , עם זאת .משתדלות להיות תואמות לחלוטין לתקן זה) לינוקס

  ).בממשק המשתמש ובעקר בניהול התצורה של מערכת המחשב, לתוכניתן
  

י "אינה כוללת רכיבים שונים הנדרשים ע) שהקוד שלה חולק חינם(מערכת ההפעלה יוניקס  – חבילות הפצה
ארגונים וחברות שונים מפיצים , עם זאת). 'דפדפן וכו, ממשק גרפי(הלקוח הסופי כדי להשתמש במערכת 

  .מסחריות הן חבילות, חלקן. רוב חבילות ההפצה ניתנות להורדה חינם. הכוללות תכונות אלו" חבילות הפצה"
  

  :קבוצות אלו קיימות מערכות נוספות ממספר קטגוריות 2-בנוסף למערכות הפעלה מ
  

מערכות אלו מאפשרות לארגונים להריץ . וקומפק IBMבעיקר מתוצרת  – מחשבים מרכזייםמערכות ל •
 .ומספקות רמה גבוהה של אמינות) כ ישנות"ובדר( מערכות תוכנה גדולות

 
מערכות שליטה , למשל מערכות מוטסות(מיועדות למערכות משובצות מחשב  – זמן אמתמערכות  •

מערכות הפעלה רגילות אינן יכולות להבטיח שמטלות מסוימות יתבצעו תוך  ).'מכונות וכו/למפעלים
אלו . מערכות משובצות דורשות לעיתים זמן תגובה מובטח ולכן זקוקות למערכות מיוחדות .פרק זמן נתון

 ).כ בתצורה מיוחדת"בדר(יכולות להשתמש במערכות שגרתיות , זמן תגובה מובטחשאינן דורשות 
  

 רוןכמות זיכ) למשל(למחשבים אלו יש  –) למשל מחשבי כף יד( מחשבים מעוטי יכולתמערכות ל •
או שהן רצות אך לא מנהלות ( ויכולת עיבוד מוגבלות ביותר ומערכות רגילות לא מסוגלות לרוץ עליהן

 .פותחו עבור מחשבים אלו מערכות הפעלה מיוחדות, לכן .)משאבים ביעילות
  

  קלט פלט

  העברת נתונים

בנוסף במקרה . צריך להיות יעיל) מערכת ההפעלה(והתוכנה ) משאבים(העברת הנתונים בין החומרה  ממשקי
עשוי לגרום , אי טיפול מהיר באירוע .באירוע זה במהירותיש לטפל , )למשל עכבר( של אירוע המצריך תגובה

 ולחוסר) למשל שחוצץ פקודות העכבר בבקר יתמלא ומידע חדש ייכתב על מידע שלא נשלח(לאובדן מידע 
למשל הסמן על המסך לא יזוז (בטיפול פעולותיו תגובה איטית שיגרמו למשתמש תחושה שיש עיכוב יעילות או 

  ).כברבסנכרון עם תזוזות הע
  

קצב הדגימה חייב להיות גבוה מספיק כדי לא ליצור עיכוב אך . דרך פשוטה לטפל במהירות באירועים – דגימה
המנגנון העיקרי בעזרתו מסוגלת מערכת ההפעלה לדגום הוא פסיקת  .זבזת זמן מעבדבדגימה גבוהה מדי מ

 .פסיקה זו היא המקום הטבעי בו דוגמת מערכת ההפעלה את ההתקנים שהגיע זמן לדגום שוב .שעון מחזורית
במערכות הפעלה מודרניות לא שולטים בהתקנים . נשים לב שיש בעיה לדגום התקנים הדורשים תגובה מהירה

  .באמצעות דגימה
  

עוצרת את מה הפסיקה . הדורש טיפול יפעיל פסיקההתקן . מאפשר טיפול זריז ויעיל באירועים – פסיקה
 .המטפלת בהתקן שגרת פסיקה ומפעיל )כדי לחזור אליו(שומר את המצב הנוכחי , שהמעבד עושה באותו רגע

  .זו מתקבל טיפול מהיר באירוע ובנוסף אין בזבוז זמן מעבד כאשר אף התקן לא דורש טיפולשיטה ב
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   :נושאים 2-בפסיקות דורש תשומת לב לטיפול 
כדי לדעת איזה משאב דורש , כזהבמקרה . רבים מכילים קו פסיקה יחידמעבדים  – הבחנה בין פסיקות שונות

לפתור את הבעיה משתמשים די כ .)בזבוז של זמן(יים על המעבד לבדוק את כל המשאבים האפשר, התייחסות
י הפעיל אותה ומודיע של פסיקה הבקר יודע ישר מבמקרה . המכיל קו פסיקה מכל משאב בקר פסיקותב

  .את ההפניה להתקן הדורש התייחסותמהבקר עבד הפסיקה ישלוף המשגרת ב .על פסיקה למעבד
  

אסור ( מופעלות שגרות פסיקה חדשותהמעבד לא , פסיקהבזמן  – מניעת הפעלה רקורסיבית של פסיקות
 ,לכן. החדשה תרוץ כשריצת שגרת הפסיקה המקורית תסתייםהפסיקה . )להפעיל את שגרת הפסיקה פעמיים

במקרה , כךשם ל .)יה תתעכב זמן רב מדייאחרת ההתייחסות לפסיקה השנ(יהיה מהיר פסיקה בשטיפול חשוב 
שגרת הפסיקה מכינה מבנה , כךשם ל .הטיפול יתבצע רק בתום הפסיקה ולא במהלכה, של טיפול ממושך

ביצוע סוף ב. המוכנס לתור של שגרות דחויות המכיל את כתובת השגרה וארגומנטים הפעלה דחויה של שגרה
ביצוע מודיעה שגרת הפסיקה למעבד שניתן לטפל בפסיקות חדשות וקוראת ל, הפעולות שלא ניתנות לדחייה

יטופל תור השגרות הדחויות ולבסוף אחרת . נתיים פסיקה היא תטופליהייתה בם א .הדחויותהשגרות תור 
פסיקות  )NT/2000חלונות (ימות הפעלה מסומערכות ב .תתבצע חזרה למקום בו נעצרה התוכנית המקורית

בקו נמוך פסיקות . )או במעבד(של קו הפסיקה בבקר הפסיקות מסווגות על פי עדיפות בהתאם לכניסה 
  .תשהה טיפול בפסיקה מקו בקרה גבוה, רה נמוךפסיקה בקו בק, כזהבמקרה . מקבלים עדיפות גבוהה יותר

  
פסיקות אינן , )טיפול מהיר וחיסכון במעבד כאשר אין צורך(יתרונות הפסיקה למרות  – ישירה לזיכרוןגישה 

ורה גבוה מדי כזה גובה התקבמקרה . יעילות כאשר צריך להעביר נתונים בקצב גבוהה מאת או אל התקן
. )המעבד לא יספיק(תתבצע העברת נתונים כלל  ייתכן ולא, ובמקרה וקצב הנתונים קרוב לקצב פעילות המעבד

כזה המעבד מספק כתובת של חוצץ שצריך לקבל את הנתונים בזיכרון ואת גודלו והבקר מעביר את במקרה 
יסרון הח. גישה יעילה מבחינת המעבדו ז .ללא התערבות המעבד )או להפך(הנתונים ישירות מההתקן לזיכרון 

די כ .כ מבקר רגיל"כזה יקר יותר בדרבקר . בגישה הינה בצורך בבקר מתוחכם שמסוגל לבצע את העבודה
  .בין כמה בקרים אחרים בקר גישה ישירהמבצעים שיתוף של , להוזיל עלות זו

  

  התקןמנהלי 

. ההתקן נוצרו כדי לבודד את רוב חלקי מערכת ההפעלה והתוכניות מהפרטים הטכניים של כל התקןמנהלי 
  .יש מנהל התקן משלהם )או משפחת התקנים(התקן לכל 

  
י דרכו ניתן להתקשר עם מנהל ההתקן ובאמצעותו עם ההתקן יש ממשק סטנדרטלמנהל  – סטנדרטיממשק 
  ):אין חובה לממש את כל השגרות בכל מנהל התקן(לממשק של מנהל התקן בלינוקס דוגמה  .ההתקן

  .השגרה לבדוק אם ההתקן קיים ולאתחל אותו אם כןבאחריות  – ההתקן תחולא
ההתנתקות ירת שג. )ייתכן ותפוס על ידי תהליכים אחרים(חיבור יש לבדוק זמינות ההתקן בעת  – וניתוקחיבור 

לרשום את הנתונים שעדיין בחוצץ להתקן  ההתקן ינסהמנהל . מודיעה למנהל ההתקן שהתהליך לא זקוק לו עוד
  .וישחרר את השימוש בו לתהליכים אחרים

Flush –  בחוצץ )אם עדיין קיימים(כתיבה של כל הנתונים שקיימים מוודא.  
לא חייבת להיות מיידית להתקן ועשויה להישמר בחוצץ הכתיבה . וכותבות מההתקןקוראות  – וכתיבהקריאה 

  .למנהל ההתקן גם לספק נתונים מתוך חוצץמותר . כדי לשפר ביצועים
כן  דיסקיםלמשל ( לנתוני ההתקןקני זיכרון עם גישה ישירה תרק במנהלי התקן להאפשרי  – )Seek(מצביע הזזת 

  .קובעת מהיכן בהתקן תבוצע פעולת הקריאה או הכתיבה הבאההשגרה . )אבל סרטים מגנטיים לא
שמשתמשות בפקודות אלו תוכניות . ספציפי מנהל התקןייחודיות לפעולות  – )ioctl( לא סטנדרטיותפעולות 

  .מים אך לא עם אחריםכ עם התקנים מסוי"תפעל בדר
האתחול מעדכנת שגרת . כאשר ההתקן יוצר קשר עם מנהל ההתקן באמצעות פסיקהנקראת  – פסיקהשגרת 

  .את מערכת ההפעלה באיזה פסיקות יטפל ההתקן ובאמצעות אלו שגרות
  .דגימהכמו  – פותנוספעולות 

  
ן להתקני זיכרון שמשתמשים במאגר החוצצים מנהלי התקהינם  – (Block Devices) הטמנההתקן עם מנהלי 

מאגר החוצצים המרכזי אלו מופעלים על ידי מנהלים . )לינוקס ויוניקסב(המרכזי של מערכת ההפעלה 
)Buffer Cache(  אם . זה דואג לשמור עותק של נתונים שנקראו או נכתבו לאחרונהמאגר . מערכת ההפעלהשל

למנהל ההתקן יאה הקר. מאגר החוצצים יספק את המידע בלי לקרוא למנהל ההתקן, דרשים בשניתונים אלו ננת
  .אם צריך לכתוב נתונים להתקן כדי לפנות זיכרון תתבצע אם הנתונים אינם בחוצץ או

  
. ישירות ללא התערבות של מאגר החוצציםמופעלים  – )Character Devices( התקן ללא הטמנהמנהלי 

לב שים נ .)'עכבר וכו, מקלדת( ולכן לא זקוקים לחוצציםכ על התקנים שאינם התקני זיכרון "בדרשולטים 
כ כדי למנוע "זה מיועד בדרשימוש . רכזישהתקנים אלו עשויים להשתמש בחוצצים אך לא במאגר החוצצים המ

להשתמש במנהלי התקן אלו גם עבור דיסקים יתן נ .)במקרה של הפרשי מהירות בהעברת נתונים( אובדן מידע
זה נקרא ימוש ש .)ואז פעולת ההטמנה היא בזבוז משאבים(במידה והמשתמש יודע שלא ישתמש בנתונים שוב 

Raw Access מסדי נתוניםוהוא נפוץ ב .  
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יש לקרוא לשגרה של מנהל , די להשתמש בהתקן חומרהכ  - ומנהלי התקנים בלינוקס ויוניקסהתקנים 
ויוניקס מתייחסים ס בלינוק. )ולהעביר אליה פרמטרים במידה ומנהל ההתקן מטפל ביותר מהתקן אחד(ההתקן 

 .)ולקרוא משם נתונים dev/cdrom/ניתן לפתוח את , כדי לקרוא מתקליטור, למשל( למנהלי ההתקן כמו קבצים
, תקןלקשר בין השם הזה למנהל ההדי כ .שהשמות מתייחסים להתקני חומרה ולא לקבצים רגילים לזכורשוב ח

מצביע תוסיף , האתחול של מנהל התקןגרת ש. )התקנים עם ובלי הטמנה(טבלאות  2בלינוקס ויוניקס קיימות 
כ בעת כתיבת "ים נקבע בדרבטבלה של מנהל התקן מסומיקום ה .טבלה המתאימהבאל מבנה הנתונים שלו 

ומנהל ההתקן במידה . של התקן או מנהל התקן )Major Number(המספר הראשי מערכת ההפעלה ונקרא 
לקשר בין מערכת הקבצים ובין די כ .)Minor Number(מספר משני לכל התקן יהיה גם , שולט בכמה התקנים
בלינוקס (שמציין את המספר הראשי והמשני של ההתקן  )Special File(קובץ מיוחד התקן מסוים יוצרים 

 .אך ניתן לתת להם כל שם dev/כ במדריך "אלו נמצאים בדרבצים ק .)mknodעושים זאת באמצעות הפקודה 
 .זמין/מערכת ההפעלה אינה בודקת דבר ולכן קיום קובץ אינו מעיד שההתקן קיים, יצירת הקובץ המיוחדבזמן 

כזה תוכנית במקרה  .)קיים התקן ומנהל התקן אך אין קובץ שמצביע עליו(לב שגם המצב ההפוך אפשרי שים נ
מערכות שנם י .)מערכת ההפעלה תוכל באמצעות ציון המספרים שלו באופן ישיר(רגילה לא תוכל להשתמש בו 

ת יוניקס ולינוקס מסוימות היוצרות את הקבצים המיוחדים באופן אוטומטי עבור מנהלי ההתקן שקיימים במערכ
ומנהל ההתקן הוא זה שמודיע למערכת  devfsזו קוראים לשיטה . זוהתה ושהחומרה שעליהם הם שולטים

   .dev/ההפעלה מה יהיה שם הקובץ תחת 
  

מקרים בהם יש להעביר למנהל ההתקן פקודות שאינן חלק מזרם הנתונים ישנם  – מיוחדות בהתקניםפקודות 
העברת מידע על , טורירת הנתונים בערוץ תקשורת הגדרת קצב העב, למשל(רוץ התקשורת שאמור להישלח בע

ולינוקס מעבירים מידע זה בעיקר באמצעות ביוניקס . )ועוד הפסיקות אליהם מנהל ההתקן צריך להתייחס
פקודות לכל מנהל התקן סט והיות . זו קוראת לשגרה באותו שם במנהל ההתקןקריאה . ioctrlפקודת המערכת 

  .עם מנהל התקן אחר ו בהכרחדבעים לא בפקודה זו עבור מנהל התקן מסוי תוכניות המשתמשות שונה
  

  קובעים ותזמונםדיסקים 

מאורגנים הנתונים . המותקנות על ציר משותף ומצופות בחומר מגנטי צלחותמורכב ממספר מגנטי  דיסק
וקוד לזיהוי  קטע מכיל כמות קבועה של נתוניםכל  .)Sectors( קטעיםהמחולקות ל )Tracks( מסילותב

כותבים מותקנים -הקוראיםהראשים . מסתובבות בקצב קבועהצלחות . כותב-צלחת יש ראש קורא לכל. שגיאות
בהתאם לגודל (ה ייות שניואורכת מספר אלפ seekהראש נקראת הזזת . על זרוע שניתן להניע פנימה והחוצה

כיוון  .זאת בכל הזזה יש פרק זמן קבוע שדרוש כדי לעצור את הראש ולוודא שהוא במקוםם ע .)התזוזה
נתונים מהמסילות החיצוניות , שבמסילות החיצוניות יש יותר נתונים וכן כיוון שהסיבוב כאמור הוא בקצב קבוע

זיכרון מתבצעת בקטעים /מהדיסק לבקר נתוניםהעברת  .מהמסילות הפנימיותמועברים מהר יותר מאשר נתונים 
  .)Cylinder(גליל כל המסילות שנמצאות זו מעל זו בכל המשטחים של הדיסק נקראת קבוצת . שלמים

  
הראש לוקחת את הזזת . יש להזיז את הראש למסילה המתאימה ולחכות לתחילת הנתונים, לקרוא מהדיסקכדי 

השאיפה היא לשמור נתונים שצריך לקרוא ולכתוב בבת אחת בגליל אחד או בגלילים הזמן הרב ביותר ולכן 
המעבד מחכה עד תום קריאת לכן . פשוטים לא ניתן לתת לבקר פקודה לקרוא קטעים סמוכיםבקרים ב. סמוכים

שבין סיום קריאת הקטע הראשון לקבלת הפקודה זמן ב. לבקש קריאה של הקטע השני הקטע הראשון כדי
כדי . שני ולכן צריך להמתין כמעט סיבוב שלםהראש כבר עבר את תחילת הקטע ה, לקריאת הקטע השני
למשל כל ( הפולא רצ בצורה ,כלומר, )Interleave( סירוגבאלו ממקמים נתונים בדיסקים , להתגבר על הבעיה

  . )קטע שני
  

יהול נ. לנהל את תור הבקשות כזה יש להחליט כיצדבמצב . רבים מצטברות בקשות רבות מהדיסקבמקרים 
 2הסידור צריך להשיג אלגוריתם . )בבקרים מתקדמים( בבקר עצמוהתור יכול להתבצע במערכת ההפעלה או 

  ):שלעיתים סותרות(מטרות 
  .)הרעבהמניעת  – בפרט יש למלא את הבקשות( מאוחרות פ"שהתקבלו קודם יש קדימות עבקשות ל – הגינות
  .)"מת"זמן (ו הסתובבות הדיסק רוצים למזער את הזמן בו הבקר ממתין להזזת הזרוע אאנו  – יעילות

  
  :הסידוראפשרויות 

FIFO –  זו שיטה לא יעילהולם א .פ סדר קבלתן"הפשוטה וההוגנת לפיה ביצוע הבקשות נעשה עהאפשרות 
  .כלל ולכן נפסלת

SSTF –  זו שיטה . בוחרים תמיד מהתור את הבקשה שניתן למלא תוך המתנה מזערית :עילה ביותרהיהאפשרות
  .יכולה לגרום להרעבה ולכן נפסלת

Scan –  כל . בצורה מחזוריתזו הזרוע נעה פנימה מהגליל החיצוני לפנימי ומשם החוצה בשיטה . מעליתשיטת
זו לא ממלאים אחר בקשות שנוספו לתור לאחר ההגעה לגליל שיטה ב .בקשה שניתן למלא בדרך מבוצעת

  .מונעת הרעבה והוגנת למדי, שיטה יעילהזו  .ים כדי למנוע הרעבהמסו
c-Scan –  זהה לבצורה פועלים . יעילה אך יותר הוגנתפחות . דומהשיטה-Scan  אך משרתים בקשות רק בזמן

  .התנועה פנימה
Look ו-c-Look –  אלו הזרוע נעה בכל כיוון רק עד הגליל הקיצוני ביותר שיש בשיטות . וריאציות יותר יעילותשתי

  .)ולא עד הגליל הקיצוני בדיסק(בקשות שמחכות לו 
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  לוגיים ומערכי דיסקיםדיסקים 

או לחבר  )כדי להפריד בין קבצים למשל( לדיסקים קטניםהבאות נוצרו כדי לאפשר חלוקה של דיסק השיטות 
  .)כדי להשיג קצבי העברה גבוהים יותר או אמינות גדולה יותר( דיסקים לדיסק אחד גדול

  
זוכרת איזה גלילים שייכים לכל מחיצה וכך מתייחסת לכל המערכת . הפעלהברוב מערכות הנתמך  – מחיצות

בלת ט .)הבקר יודע שמדובר באותו הדיסק(יש לכל מחיצה מספר משני נפרד לינוקס ב .מחיצה כדיסק נפרד
לקרוא אותה ניתן . נמצאת במקום מיוחד בתחילת הדיסק )צורת ארגון הנתונים, מיקום, גודלכוללת (המחיצות 

  .)גם וגם - גם בלינוק וגם בחלונות(ניתן לבחון את הטבלה ולשנות אותה  fdiskבאמצעות . proc/partitions/מתוך 
  

זו כל הדיסקים מחולקים לקטעים גודל בשיטה . נתמך במערכות לינוקס ויוניקס מסויימות – LV לוגייםדיסקים 
ניתן להגדיל  ,תחילה :)פ מחיצות"ע( מרכזיים לשיטה תרונותי 2 .יסק לוגיקבוע וניתן להרכיב מכל קבוצה כזו ד

  .ניתן להרכיב דיסק לוגי מקטעים ששוכנים על מספר דיסקים ,ניתש. בקלות דיסק לוגיולהקטין 
  

. )ניתן להשיג כאמור גם בדיסק לוגי( במספר דיסקים כבהתקן אחסון אחדמשתמשים  – RAIDדיסקים מערכי 
רמה מספקת שילוב כל . כ מערכי דיסקים מורכבים מדיסקים שלמים ולא מחלקי דיסקים ומסווגים לרמות"בדר

  .שונה של שירותים
RAID 0 –  1השני על דיסק , 0הראשון על דיסק (מחזורי -את הנתונים על גבי מספר דיסקים באופן בלוקמפזר 

שמירה ת גם זו נקראשיטה . הבלוק נקבע בזמן הקונפיגורציהגודל  .)0מתחילים שוב מדיסק לבסוף . וכך הלאה
 0למשל הבלוקים במקום (הבלוקים באותו המיקום בכל הדיסקים כאשר רצועה היא  )Striping(ברצועות 

  .ניגשת לבלוק שונה מכל דיסקה "שמכל זמן  זו ניתן לקרוא ולכתוב בקצב גבוהברמה  .)שבכל הדיסקים
1 RAID –  זו טה שי. זו כל בלוק של נתונים נשמר על יותר מדיסק אחדברמה . רמה זו היא להבטיח אמינותמטרת

כל עוד דיסק (גם אם דיסק אחד מתקלקל ניתן להמשיך לקרוא את הנתונים כך . )mirroring(שיקוף נקראת 
  .)אחד לפחות תקין

RAID 3 –  לדומה-RAID 0 הוא שאחד הדיסקים משמש לשמירת הראשון . אבל עם שני הבדלים משמעותיים
 .כדי לאפשר קריאה גם אם תא אחד נפגע יתירותמספקת הזוגיות . הזוגיות של הנתונים בשאר הדיסקים

כל הדיסקים חייבים לגשת לאותו בלוק בבת אחת כדי שניתן יהיה לכתוב  3השני הוא בכך שברמה הבדל ה
אחרת היינו מבצעים יותר כתיבות לדיסק הזוגיות מאשר לאחרים ולכן ( רצועה שלמה בגישה אחת לכל הדיסקים

  .)זמן הכתיבה היה ארוך יותר
RAID 5 –  גם הוא גישה במקביל למספר דיסקים ויתירות אך הוא מאפשר גם גישה לבלוקים בודדים ולא מספק

הדיסק הראשון שומר את בלוק ( בלוק הזוגיות של כל רצועה שמור על דיסק אחר, זוברמה . רק לרצועות שלמות
בשיטה זו הוא יתרון ה .)ה וכך הלאה במחזוריותיהשני שומר עבור הרצועה השני, הזוגיות של הרצועה הראשונה

 2קי הזוגיות של רצועות שונות אם הם שמורים על דיסקים שונים ובלו 2- בלוקים מ 2שניתן לכתוב במקביל 
לה לקרוא ביט הוא שבכל כתיבה צריך תחי RAID 3 על פניסרון יהח .דיסקים אחרים 2הרצועות שמורים בעוד 

  .ורק אז לכתוב תונים וביט זוגיותנ
  

נדיר שקורה מצב בו הדיסק פגום אך , זאתעם . כ לתקן שגיאות ולא לזהות שגיאות"הזוגיות מאפשרת בדרסיבית 
ניתן לזהות באמצעות סיבית , אחרותמערכות ב .)בגלל מנגנון תיקון שגיאות פנימי( מציג מידע כאילו הוא תקין

   .קן את השגיאה באמצעותןהזוגיות שגיאות אך במקרה כזה לא ניתן לת
  
מערכת (אמצעות דיסקים ובקרים רגילים מסוגלות לממש את מערכי הדיסקים ב מותהפעלה מסויערכות מ

במערכות . בתצורה זו בעיקר בשרתים קטניםשתמשים מ .)ההפעלה דואגת לבצע את פעולות טיפול המערך
זו המערך כולו נראה למערכת ההפעלה בתצורה . גדולות משתמשים בבקרים מיוחדים לצד דיסקים רגילים

  .והבקר דואג לטיפול במערך גדול כדיסק אחד
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מקרין אור על המשטח כדי לזהות ייזר ל .המידע מקודד על ידי חורים במשטח תקליטוריםב – אופטייםדיסקים 
הקריאה הבסיסית של כונני תקליטורים נקבעה על פי קצב ההעברה שדרוש מהירות . אם יש במקום חור או לא

שמורים בתקליטורים בצורת ארגון שאינה תומכת בצים ק .50ן מוזיקה אך כיום ניתן לקרוא בקצב של עד פי לנג
ההפעלה מוסיפות את השמות בצורות שונות אך ניתן להכין גם דיסקים מערכות . בשמות ארוכים לקבצים
  .צריבת מידע על מדיה זולה ועמידות לאורך שנים, הפצה זולה :תקליטוריםתרונות י .תואמים לכל המערכות

  
ישירה ישה ג .כ בקלטת"הארוז בדר שמור על חומר מגנטי המצפה סרט פלסטי ארוךהמידע  – מגנטייםסרטים 

  .השימוש העיקרי הוא לגיבוי של נתונים ,לכן. )ט עד למידעצריך לגלגל את הסר(למידע איטית במדיה זו 
  

  ביבליוגרפיה

  .2009אביב , חזי ישורון' פרופ" מערכות הפעלה"הקורס תוכן שיעורי 

  .סיון טולדו בהוצאת אקדמון \" מערכות הפעלה"

  u.m
ultinet.co.il

http://u.multinet.co.il
http://u.multinet.co.il

