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Budowa komputera 

Pamięć zewnętrzna 
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Procesor 

Pamięć operacyjna 



Zegar komputera 

Szybkość pracy procesora 
jest taktowana szybkością zegara 

Jeden takt zegara to 
wykonanie jednego procesu 



Definicja procesu 

P r o c e s 
jest to działanie, które ma: 

  początek, 

  akcję, 

  zakończenie 

Zadania komputera podzielone są na procesy 



Model stanów procesu 

przedłożony 

wprowadzony 

gotowy 

czeka 

wykonywany 

zakończony 



Strategie przydziału czasu 
procesora 

 karuzelowa 

 odwrotność reszty kwantu - opóźnienie 
procesów procesochłonnych 

 priorytetowa 

 ograniczona karuzelowa - tylko n-razy 

 pierwszeństwo dla procesów z operacjami 
we/wy 

 lepsze traktowanie procesów interakcyjnych 

 charakterystyka zlecenia - automatyczny 
priorytet 



Synchronizacja procesów 

 separacja funkcji 

 obszary 
komunikowania się 

 pobudzanie 
procesów - inicjacja 

 przydział /zwolnienie 
zasobu 

 zawieszenie procesu 
(stan czeka/wait) 

 semafory 
(informacja o stanie) 

 impas (deadlock) 



Przykład synchronizacji procesów 

 podział na procesy 

 wykorzystanie separacji procesów 

 Wykorzystanie obszarów 
komunikowania się 

 Wykorzystanie inicjacji procesu 
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Komunikacja z użytkownikiem 

 Definicja pracy dla systemu 
operacyjnego - job 

 Hierarchia zadania - priorytety 

 Język komunikacji – Job Control 
Language 

 GUI – graphical user interface 

 Tekst-GUI-dotyk-głos 

 Obsługa przerwań 

 


