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SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny jest programem albo grupą programów, które pełnią w 

systemie komputerowym szczególną rolę.

System operacyjny powinien spełniać dwa podstawowe zadania:

• tworzyć wygodne i wydajne środowisko dla użytkownika systemu;

• zapewniać wydajną i bezawaryjną pracę wszystkich komponentów systemu 

komputerowego.



FUNKCJE SYSTEMU OPERACYJNEGO

W celu spełnienia tych zadań system operacyjny musi realizować następujące 

funkcje:

• Funkcja zarządzająca

• Funkcja dystrybucji zasobów

• Funkcja sterująca



FUNKCJA ZARZĄDZAJĄCA

System operacyjny zarządza pracą wszystkich elementów wchodzących w skład 

systemu komputerowego. Jego zadanie polega na dostarczaniu odpowiednich 

mechanizmów do właściwego użycia zasobów systemu i do pracy programów 

użytkowych. Tworzy on środowisko do pracy innych programów.



FUNKCJA ZARZĄDZAJĄCA

W skład funkcji zarządzających wchodzi:

• Zarządzanie zadaniami

• Zarządzanie akcjami

• Zarządzanie danymi



ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Zarządzanie zadaniami polega na:

• Kolejkowaniu zadań

• Przydziale zasobów



ZARZĄDZANIE AKCJAMI

Zarządzanie akcjami polega na przydziale czasu procesora. Każdy proces 

dostaje określony czas procesora, w którym się wykonuje. Po tym czasie, jeżeli 

proces się nie skończy zostaje ponownie dodany do kolejki procesora i tak aż 

się wykona do końca. 



ZARZĄDZANIE AKCJAMI

Istnieją algorytmy przydziału czasu procesora, z których korzystają systemy 

operacyjne. Podstawowe algorytmy to:

• Algorytm FCFS

• Algorytm SJF

• Algorytm priorytetowy

• Algorytm rotacyjny



ALGORYTM FCFS

Najprostszym ze znanych algorytmów planowania przydziału procesora jest 

algorytm „pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony” (ang. first-come, first-

served - FCFS). Według tego schematu proces, który pierwszy zamówi 

procesor, pierwszy go otrzyma. Implementacje tego algorytmu łatwo się 

uzyskuje za pomocą kolejki FIFO. Blok kontrolny procesu wchodzącego do 

kolejki jest dołączany na końcu kolejki . Wolny procesor przydziela się 

procesowi z czoła kolejki. Algorytm planowania metodą FCFS można łatwo 

zrozumieć i zaprogramować.



ALGORYTM FCFS

Dla P1 czas oczekiwania = 0

Dla P2 czas oczekiwania = 24

Dla P3 czas oczekiwania = 24+3 = 27

Średni czas oczekiwania = (24+27)/3 = 17



ALGORYTM FCFS

Dla P1 czas oczekiwania = 0

Dla P2 czas oczekiwania = 3

Dla P3 czas oczekiwania = 3+3 = 6

Średni czas oczekiwania = (3+6)/3 = 3



ALGORYTM FCFS

Podsumowując można stwierdzić, że w tym algorytmie procesy krótkie są 

wstrzymywane przez długie, zatem średni czas oczekiwania może być długi.



ALGORYTM SJF

Inne podejście do planowania przydziału procesora umożliwia algorytm 

„najpierw najkrótsze zadanie” (ang. shortest-job-first - SJF). Algorytm ten 

wiąże z każdym procesem długość jego najbliższej z przyszłych faz procesora. 

Gdy procesor staje się dostępny, wówczas zostaje przydzielony procesowi 

mającemu najkrótszą następną fazę procesora. Jeśli dwa procesy mają 

następne fazy procesora równej długości, to kłopotu pozbywamy się, stosując 

algorytm FCFS.



ALGORYTM SJF

Dla P4 czas oczekiwania = 0

Dla P1 czas oczekiwania = 3

Dla P3 czas oczekiwania = 9

Dla P2 czas oczekiwania = 16

Średni czas oczekiwania = (3+16+9+0)/4 = 7



ALGORYTM SJF

Algorytm ten zapewnia minimalny średni czas wykonania, ale wadą jest 

konieczność znajomości czasów wykonania poszczególnych procesów.

Algorytm SJF, choć optymalny, nic może być zrealizowany na poziomie 

krótkoterminowego planowania przydziału procesora. Nie ma sposobu na 

poznanie długości następnej fazy procesora. Próbuje się zatem przybliżać 

planowanie SJF. Nie jesteśmy w stanie poznać długości następnej fazy 

procesora, lecz możemy spróbować oszacować jej wartość.



ALGORYTM PRIORYTETOWY

Z każdym procesem jest związany priorytet, który jest liczbą naturalną. W tej metodzie 

procesor przydziela się w pierwszej kolejności procesowi z najwyższym priorytetem. Priorytety 

mogą być definiowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Do wewnętrznego zdefiniowania 

priorytetu używa się jakiejś mierzalnej właściwości procesu (jednej lub wielu) i na jej 

podstawie oblicza się priorytet. Mogą to być na przykład: limity czasu, wielkość obszaru 

wymaganej pamięci, liczba otwartych plików, jak również stosunek średniej fazy wejścia-

wyjścia do średniej fazy procesora. Priorytety zewnętrzne są określane na podstawie 

kryteriów zewnętrznych wobec systemu operacyjnego – takich jak ważność procesu, rodzaj i 

kwota opłat ponoszonych za użytkowanie komputera, instytucja sponsorująca pracę i inne 

czynniki, często o znaczeniu politycznym.



ALGORYTM PRIORYTETOWY

Planowanie priorytetowe może być wywłaszczające lub niewywłaszczające. Priorytet procesu 
dołączanego do kolejki procesów gotowych jest porównywany z priorytetem bieżąco 
wykonywanego procesu. Wywłaszczający algorytm priorytetowy spowoduje odebranie procesora 
bieżącemu procesowi, jeśli jego priorytet jest niższy od priorytetu nowo przybyłego procesu. 
Niewywłaszczający algorytm priorytetowy - ustawi po prostu nowy proces na czele kolejki 
procesów gotowych do wykonania.

Podstawowym problemem w planowaniu priorytetowym jest nieskończone blokowanie, zwane też 
głodzeniem. Proces, który jest gotowy do wykonania, lecz pozbawiony procesora, można traktować 
jako zablokowany z powodu oczekiwania na przydział procesora. Algorytm planowania 
priorytetowego może pozostawić niektóre niskopriorytetowe procesy w stanie niekończącego się 
czekania na procesor.



ALGORYTM PRIORYTETOWY

Rozwiązaniem problemu nieskończonego blokowania procesów 

niskopriorytetowych jest ich postarzanie. Postarzanie polega na stopniowym 

podwyższaniu priorytetów procesów długo oczekujących w systemie. Jeśli na 

przykład przedział priorytetów wynosi od 0 (niski) do 127 (wysoki), to można 

podwyższać priorytet procesu o1 co każde 15 minut . Przy takim postępowaniu 

nawet proces o początkowym priorytecie 0 uzyska w końcu najwyższy 

priorytet w systemie i zostanie wykonany. W istocie, postarzenie procesu o 

priorytecie 0 do priorytetu 127 nie potrwa dłużej niż 32 godziny.



ALGORYTM ROTACYJNY

Algorytm planowania rotacyjnego zaprojektowano specjalnie dla systemów z 

podziałem czasu. Jest on podobny do algorytmu FCFS, z tym że w celu 

przełączania procesów dodano do niego wywłaszczanie. Ustala się małą 

jednostkę czasu, nazywaną kwantem czasu lub odcinkiem czasu. Kwant czasu 

wynosi zwykle od 10 do 100milisekund. Kolejka procesów gotowych do 

wykonania jest traktowana jak kolejka cykliczna. Planista przydziału procesora 

przegląda tę kolejkę i każdemu procesowi przydziela odcinek czasu nie dłuższy 

od jednego kwantu czasu.



ALGORYTM ROTACYJNY

Kwant czasu jest równy 4 ms

Dla P1 czas oczekiwania = 10

Dla P2 czas oczekiwania = 4

Dla P3 czas oczekiwania = 7

Średni czas oczekiwania = (10+4+7)/3 = 7



ZARZĄDZANIE DANYMI

Systemy operacyjne udostępniają różne systemy plików służące do 

zapisywania i zarządzania danymi zapisanymi na pamięciach zewnętrznych.

Najpopularniejsze systemy plików to:

• Fat32

• Ntfs

• ext2



FUNKCJA DYSTRYBUCJI ZASOBÓW

System operacyjny ma pod swoją opieką wiele różnych zasobów wchodzących w skład 
systemu komputerowego. Zasoby te – takie jak obszar pamięci operacyjnej, pamięci 
zewnętrznej, czas procesora, dostęp do magistrali danych itp. – są potrzebne różnym 
programom po to, aby mogły prawidłowo wykonywać swoje zadania. Rolą systemu 
operacyjnego jest odpowiedni przydział (dystrybucja) zasobów poszczególnym programom, 
które zgłaszają potrzebę ich wykorzystania.

Tak więc programy użytkowe, które potrzebują skorzystać z określonego zasobu komputera 
muszą zgłosić się do systemu operacyjnego z prośbą o przydzielenie im tego zasobu. Jednym 
słowem, składają zamówienia na potrzebne zasoby. System operacyjny rozpatruje te 
zamówienia i decyduje o ich realizacji.



FUNKCJA DYSTRYBUCJI ZASOBÓW

Podczas pracy wielu programów mogą pojawiać się konflikty spowodowane 

próbą jednoczesnego korzystania z tych samych zasobów. System operacyjny 

troszczy się o eliminowanie tych konfliktów i taki przydział zasobów, aby w 

możliwie najlepszy sposób zapewnić efektywne i wydajne ich wykorzystanie.



FUNKCJA STERUJĄCA

Z funkcją dystrybucyjną nierozerwalnie związana jest funkcja sterująca. Polega 

ona na nadzorowaniu działania programów użytkownika, przeciwdziałaniu 

błędom i zapobiegania sytuacjom awaryjnym i nieprawidłowemu 

wykorzystaniu komputera. Jednym z zadań systemu operacyjnego jest na 

przykład sterowanie pracą urządzeń wejścia-wyjścia i zapewnienie poprawnej 

współpracy jednostki centralnej z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak 

klawiatura czy drukarka.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


