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CPU Scheduling
 تعملالتياالنظمةفيالمركزيةالمعالجةوحدةجدولةتستخدم•

 
الـبمبدا

Multiprogramming.

هوضياعهنالكسيكونلذلك,(Ideal)خامليكونCPUالـ،البسيطحاسبةالنظامفي•
نجازيتمال.االنتظاروقت يا 

 
.مفيدعملا

هنالكفيكون,منتجبشكلالوقتهذااستخدامنحاول،Multiprogrammingالـمع•
وقاتجميعفيالتنفيذفيProcessesالـبعض

 
قصىلتحقيقوذلكاال

 
الستفادةامنقدرا

.CPUالـمن
Processالـتنفيذويتم,واحدوقتفيالذاكرةفيProcessesالـمنبعدداالحتفاظيتم•

نWaitingالـحالةفيوتدخل(Interrupt)مقاطعةعليهايحدثانالى
 
الـنوع يكونكا

InterruptهوI/O Request,نفيجب
 
خذRequestالـهذاالستكمالتنتظر  ا

 
نظامفيا

خرى ProcessالىCPUالـويعطيProcessالـهذهمنCPUالـالتشغيل
 
بهذايستمروا

لذلكالنمط



Basic Concepts

تمتالتي Processesالـ خاصيةعلىCPUالـ جدولةنجاحيعتمد•
.مالحظتها

:حالتينمن دورةكونيProcessـ التنفيذ•
CPU executionالـ -1
2-I/O wait وتسمى باالندفاع(Burst)
I/O burstيتبعها CPU burstحالتين الهاتينبينتتبادل Processesـ ال

.وهكذاCPUburstومن ثم يتبعها 
ا• خير 

 
نبطلبCPUلـ لالنهائيburstـ الينتهي،ا .التنفيذهاءتا 



CPU Scheduler(مجدول  )

أن نظام التشغيلعلى ، يجب ( Idle)في وضع الخمول CPUعندما تصبح الـ •

.لكي تنفذready queueالموجودة في الـ Processesيختار  إحدى الـ 

short-term schedulerيتم تنفيذ عن طريق Processلـ هذه ااالختيارعملية •

CPU Schedulerاو

الموجودة في Processesواحدة  من الـ Processار يختبأSchedulerالـ يقوم •

الـ تكون جاهزة للتنفيذ ، ويخصص او يحددوالتي ( ready queueفي الـ )الذاكرة 

CPU لتلك الـProcess.

Dispatcher(المرسل)
Processللـ CPUيعطي السيطرة على الـ (  المرسل)Dispatcherالـ •

short-term schedulerالمحددة بواسطة 

الـ ديل تبعملية النه يتم استدعاؤه أثناء ما يمكن يجب أن يكون المرسل أسرع •
Process .

Processإليقاف أحدى الـ Dispatcherيُعرف الوقت المستغرق من قبل الـ •
Dispatch latencyوبدء تشغيل آخرى بأسم 



Scheduling Criteria معايير الجدولة

•:CPU utilization من الـ االستفادةCPU  : أبقاء الـCPUمشغولة بقدر المستطاع

•Throughput :عدد الـ : االنتاجيةProcessesالتي اكتمل تنفيذها خالل وحدة زمن.

•Turnaround time  : كمية الوقت المستغرق لتنفيذprocessمحدد.

•Waiting time  :كمية الوقت الذي يقضيه الـ : وقت االنتظارProcess لالنتظار في

.ready queueالـ 

•Response time  :الـ ( دخول)كمية الوقت المحسوب من تقديم : وقت االستجابة

Process الى الوقت الذي تتم اول استجابة له

خوارزميةاختياريؤديوقد،متعددةخصائصعلىالمختلفة (CPU)الـجدولةخوارزمياتتحتوي

.أخرىعلىالعملياتمنواحدةفئةتفضيلإلىمعينة

:تشمل المعايير ما يلي (CPU)اقتراح العديد من المعايير لمقارنة خوارزميات جدولة الـتم 

Scheduling Algorithm Optimization Criteria are: الجدولة     معايير تحسين خوارزمية 

Max CPU utilization, Max throughput

Min turnaround time, Min waiting time and Min response time



Scheduler Algorithms

:خوارزميات الجدولة قد تكون

ايقافاواستقطاعيمكنبمعنىPreemptiveاستباقية-1

ProcessالىبالتنفيذواالنتقالالتنفيذقيدProcessالـعمل
.اخرى

استقطاعيمكنالبمعنىNon-Preemptiveغيراستباقية-2

الىيذبالتنفواالنتقالالتنفيذقيدProcessالـعملايقافاو

Processاخرى.

يحتاج الى وقت محدد الكمال تنفيذهProcessكل : مالحظة

Burst timeيدعى بالـ  



1- First- Come, First-Served (FCFS) Scheduling

Example 1: Suppose that the processes arrive at time 0, in the order: 
P1 , P2 , P3  Draw the Gantt chart and calculate the average waiting?

Processes Burst time

P1 24

P2 3

P3 3

P P P1 2 3

0 24 3027

▪ Waiting time:
P1 = (0-0)=0
P2 = (24-0)=24
P3 = (27-0)=27

▪ Average waiting time:  (0 + 24 + 27)/3 = 17 Ms.

بمعنى تنفيذ , وايضا وفق ترتيب وصولهاProcessesيتم التنفيذ اعتمادا على وصول الـ : عمل الخوارزمية 

.    Nonpreemptiveوهذه الخوارزمية هي ,  االول ثم الثاني الى االخير وفق ترتيب الوصول المحدد في السؤال

▪Waiting time= start time – arrival time
وقت الوصول–وقت بدأ التنفيذ = وقت االنتظار



FCFS Scheduling (Cont.)

Example 2: Suppose that the processes arrive at time 0, in the order: 
P2 , P3 , P1  Draw the Gantt chart and calculate the average waiting?

Processes Burst time

P1 24

P2 3

P3 3

▪ Waiting time:
P1 = 6
P2 = 0
P3 = 3

▪ Average waiting time:  (6 + 0 + 3)/3 = 3 Ms.

P
1

0 3 6 30

P
2

P
3

Much better than previous case



FCFS Scheduling (Cont.)

Example 3: Draw the Gantt chart and calculate the average waiting 
for the processes as in the given table  ?

Processes Burst time Arrival time

P1 24 2

P2 3 5

P3 3 0

▪ Waiting time:
P1 = (3-2)=1
P2 = (27-5)=22
P3 = (0-0)=0

▪ Average waiting time:  (1 + 22 + 0)/3 = (23/3)= 7.666 Ms.

P1

0 3 27 30

P3 P
2

▪Waiting time: start time – arrival time

Processes Burst time Arrival time

P3 3 0

P1 24 2

P2 3 5



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018Operating System Concepts – 10th Edition

End of Chapter 4- Part 1


