
Управління 

багатозадачністю, 

програма, процес, потік. 

Дисципліни планування. 

Організація взаємодії 

між процесами. 

 



План 

1. Програма, процес, стан процесу. 

2. Багатозадачність ОС. 

3. Стратегії планування з використанням 

квантування. 

4. Стратегії планування з використанням 

пріоритетів. 

5. Потоки. 

6. Багатопроцесорні системи. 

7. Оцінка критеріїв планування процесів. 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Процес - програмний модуль, що може 

виконуватись центральним 

процесором, з даними, необхідними 

для виконання: вмістом стеку, 

вмістом адресного й інших регістрів 

процесора, тощо. 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Створити процес - це значить. 

• створити інформаційні структури, що 

описують даний процес; 

• включити дескриптор нового процесу в 

чергу готових процесів; 

• завантажити сегмент коду процесу у 

пам’ять. 

 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Стан операційного середовища 

характеризується вмістом регістрів 

центрального процесора, програмного 

лічильника, режимом роботи процесора, 

покажчиком на відкриті файли, інформацією 

про незавершені операції 

введення/виведення, кодами помилок і т. д. 

Ця інформація називається контекстом 

процесу. 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

ОС для реалізації процесу необхідна 

також додаткова інформація: 

ідентифікатор процесу, стан процесу, 

дані про ступінь привілейованості 

процесу, місце перебування кодового 

сегмента та ін. Інформацію такого роду 

називають дескриптором процесу. 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Стани процесу: 

 

• новий; 

• виконуваний; 

• очікування; 

• готовий. 

• завершений. 

 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Життєвий цикл процесу 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Під час виконання процес, точніше його 

дескриптор, вказівник мігрує між 

різними чергами під управлінням 

програми, що називається 

планувальник, або диспетчер, який 

вирішує, який із процесів, повинен бути 

переданий на виконання CPU. 



1. Програма, процес, стан 

процесу. 

Алгоритми вибору з черги процесу на 

виконання: 

1. алгоритми на основі квантування - 

надання певного часового інтервалу на 

виконання процесу; 

2. алгоритми, що використовують 

оцінювання важливості виконання 

задачі - пріоритети. 



2. Багатозадачність ОС. 

Багатозадачність - забезпечення 

одночасного виконання кількох задач, 

передбачає розподіл процесорного часу 

між задачами.  

Варіанти реалізації: 

• кооперативна або невитісняюча; 

• витісняюча багатозадачність. 



3. Стратегії планування з 

використанням квантування. 
Стратегія "перший прийшов - перший 

обслуговується" (first come - first served 

(FCFS)) 



3. Стратегії планування з 

використанням квантування. 

Стратегія "найбільш коротка робота - 

перша" (Shortes Job First - SJF). 

Дана стратегія дозволяє найкоротшому 

процесу з черги виконуватися першим. 

 



3. Стратегії планування з 

використанням квантування. 

"Карусельна" стратегія планування (RR - 

Round Robin) 



4. Стратегії планування з 

використанням пріоритетів. 

Пріоритет - це число, що характеризує 

ступінь привілейованості процесу при 

використанні ресурсів обчислювальної 

машини, зокрема процесорного часу: 

чим вищий пріоритет, тим вищий 

привілей процесу, тим менше часу він 

буде проводити в чергах. 



4. Стратегії планування з 

використанням пріоритетів. 

Використовуються два різновиди 

пріоритетних алгоритмів: алгоритми, що 

використовують відносні пріоритети, і 

алгоритми, що використовують 

абсолютні пріоритети. В обох 

випадках вибір процесу з черги готових 

процесів здійснюється однаково: 

вибирається процес, що має найвищий 

пріоритет, тільки різним чином 

вирішується проблема визначення 

моменту зміни активного процесу. 



4. Стратегії планування з 

використанням пріоритетів. 

Планування з використанням багаторівневої 

черги (Multilevel queue scheduling). 

Вибір черги здійснюється за такими правилами: 

• жоден процес з більш низьким пріоритетом 

не може бути запуущений, поки не 

виконуються процеси в усіх чергах з більш 

високим пріоритетом; 

• робота процесу з черги, яка має більш 

низький пріоритет, може бути припинена, 

якщо в одній з черг з’явився процесз більш 

високим пріоритетом. 

 

 



4. Стратегії планування з 

використанням пріоритетів. 
Планування з використанням багаторівневої 

черги зі зворотними зв’язками (Multilevel 

feedback queue sheduling). 

Ця стратегія припускає, що процеси за певних умов 

можуть переміщатися між чергами. Процеси 

попадають спочатку в чергу 0, де кожному з них 

надається квант часу. Процеси, що не встигли 

виконатися протягом цього часу, переміщаються 

в чергу 1. Процеси з черги 1 починають 

опрацьовуватися тільки тоді, коли черга 0 стає 

порожньою. Процеси, що не виконалися в черзі 1 

переміщаються в чергу 2. Процеси з черги 2 

будуть опрацьовуватися тільки в тому випадку, 

якщо станть порожніми черги 0 та 1. 

 



5. Потоки. 

Потоки - це об’єкти, які отримують час 

процесора, на тих же умовах, що і 

процеси. Кожен процес має хоча б один 

потік і дозволяє виконувати в межах 

процесу кілька потоків. Потоки можуть 

знаходитися в таких станах: 

виконування, очікування, готовий. 



5. Потоки. 

Потоки породжені процесом в межах 

виконуваної задачі можна розділити на 

дві групи: 

• асиметричні - це потоки, які вирішують 

різні задачі, як правило, не мають 

спільних ресурсів; 

• симетричні - виконують одну і ту ж 

роботу, розділяють одні і ті ж ресурси і 

виконують один код. 

 



6. Багатопроцесорні системи. 

Залежно від способу використовування 

процесорів, ОС з підтримкою 

мультипроцесорності поділяються на 

групи: 

 

• при асиметричному опрацюванні 

даних;  

• при симетричноу опрацюванні даних. 



6. Багатопроцесорні системи. 

Є дві реалізації для одночасного виконання 

кількох дій: 

 

• паралельне опрацювання.  

• конвеєрне опрацювання.  



7. Оцінка критеріїв 

планування процесів. 

Критерії, що дозволяють оцінити 

ефективність використання системних 

ресурсів обчислювальної системи, 

встановити придатніст ОС для 

вирішення відповідних задач: 

 

1. використання ЦП; 

2. пропускна здатність CPU; 

3. час обороту; 

4. час очікування; 

5. час відгуку. 

 



7. Оцінка критеріїв 

планування процесів. 

Оптимальна стратегія планування 

повинна бути спрямована на: 

 

1. максимізацію середніх значень 

завантажуваності і пропускної 

здатності; 

2. мінімізацію часу очікування і часу 

відгуку. 

 


