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3. İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

 
Bir işletim sistemi bir anda yalnızca bir kullanıcının bilgisayarı kullanmasına 

izin veriyor ve birden çok kullanıcının kullanmasına izin vermiyorsa, böyle bir işletim 
sisteminden bir grup çalışanın ortak kullanım sağlaması mümkün olmaz. Buna 
benzer olarak örneğin bir kullanıcı aynı bilgisayar üzerinde birden fazla programı aynı 
anda işletime almak istiyorsa, o işletim sisteminde “çok görevlilik” (Multitasking) 
özelliğinin bulunmasını aramalıdır. 

İşte bunun gibi işletim sistemlerinin bir kısmında bulunan bir kısmında 
bulunmayan çeşitli özellikler, özellikle endüstride bir işletim sisteminden bahsedilirken 
üzerinde en fazla konuşulan hususları oluşturmaktadır. Bu nedenle endüstrideki 
günlük konuşma dilinde çok geçen bazı kavramlar incelenecektir. 

3.1.  Batch Processing (Yığın İşleme) 

İşletim Sistemine, okutulan programlar (Spooling sahası) denilen ve disk 
üzerindeki özel bir alanı kapsayan bölüme sıra ile ve arka arkaya okutulup 
biriktirilmeye ve sonra bu saha da derlenmek ve çalıştırılmak için bekleyen 
programların sıra ile derleme ve çalıştırılma işlemine tabii tutulması yöntemine 
geçildi. İşte bu yöntem “yığın işlem” in (Batch Processing) temellerini atmış oldu. 

Yığın İşlem, bilgisayar sistemlerinin daha verimli kullanılmalarını sağlayarak, iş 
başına düşen sistem giderlerini azaltmıştır. Ancak bu olumlu yönünün yanı sıra 2 
önemli sakıncası vardır. Bunlardan ilki iş yönetiminin durgun ve iş denetim dilinin 
olanakları ile sınırlanmış olmasıdır. Kullanıcı işletimde oluşan hataları çözümlemek 
için işin sonuçlanıp sonucun kendisine dönmesini beklemek zorundadır. Yani, işletim 
kullanıcının tamamen kontrolü dışındadır. İkinci sakınca, çoğu işletim ortamında işler 
sonuçlanmış olsalar bile çıktıların kullanıcıya ulaşması saatler sürebilmekte, buda 
verimliliği azaltmaktadır. 

Kişisel bilgisayarlardaki “MS-DOS” işletim sisteminde “Batch Processing” yığın 
işleyen programları çalıştıran komutların bir dosya içine arka arkaya (ardışık) 
yazılması ile oluşan tek bir dosyanın çalıştırılması ile sağlanır. Bu dosya *.BAT 
uzantılı bir dosyadır. Örneğin, “Autoexec.bat” dosyası DOS yüklenirken otomatik 
olarak çalışan ve bu dosyanın içinde ardışık olarak yazılı durumda olan her deyimi 
sıra ile işleten bir nevi “Batch Processing” işidir. 

3.2.  Interactive Processing (Etkileşimli İşlem) 

Etkileşimli işlem kullanıcılara, işlerini dinamik biçimde yönetme, çalıştırılan 
programların  sonuçlarını  doğrudan elde  edip,  her  an müdahale  edebilme  olanağı  
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sağlayan çalışma türüne ilişkin bir özelliktir. Bu çalışma türünde kullanıcılar, bir işin 
çalışma süreci boyunca işe, monitör ve klavye vasıtası ile her an müdahale 
edebilmektedirler. Yani bir başka söylemle, ekran başında oturan bir kullanıcının 
bilgisayara bir komut vermesi ve o komuta bilgisayardan yanıt alması türünde, bir 
nevi karşılıklı konuşma yapar gibi çalışma biçimine “Etkileşimli İşlem” denir. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kullanıcılar program geliştirme, metin 
dosyaları oluşturma, program derleme ve test etme, veri tabanı sorguları işletme, 
bilgisayar ağı komutları girme, internet servislerini kullanma gibi kısa süreli işlerini 
Etkileşimli İşlem olarak yürütürler. 

Bu yöntemin kullanıldığı işletim sistemleri tek kullanıcılı bir PC olabildiği gibi 
birlikte çalışan kullanıcı sayısı oldukça fazla olan bir ana bilgisayardaki işletim sistemi 
de olabilir. Terminal başındaki veya kişisel bilgisayar başında oturan kullanıcının 
çalışma şekli buna örnek olarak verilebilir. Etkileşimli işlemde, hizmet süreci: 

 İşlenecek bilginin bilgisayara yöneltilmesi 
 İşletim için beklemesi 
 İşletim 
 Sonuçların dökümü 
 Kullanıcının inceleme süreci 

Biçiminde 5 evreye ayrılır. Bilginin girilmesinden başlayarak, sonuçların 
dökümüne kadar geçen süre, Yanıt Süresi (response time) olarak adlandırılır. Yanıt 
süresi, işletim için gereksenen süreler kadar, işletim evresine geçmek için beklenen 
süreyede işletim dilimleri arasında ana işlem biriminin (CPU) başla kullanıcılara 
servis verdiği zamanlarda bu kullanıcının CPU’ yu beklediği sürelere de bağlıdır. 
Etkileşimli işlemde işletim sisteminin önemli fonksiyonlarından biri bu dilimlerin, 
kullanıcıların hiç birini fazla bekletmeyecek biçimde adil dağılmasını sağlamaktır. 
Yanıt süresi için, kesin bir üst sınırın çizildiği etkileşimli uygulamalar, yani 
uygulamaların yürütülebilmesi için tahammül edilebilir en uzun sürenin ne kadar 
olabileceğinin belirlenmesi, Gerçek Zamanlı (Real Time) sistemlerde yapılır. 

 
Şekil 1.3.1.  Etkileşimli İşlemlerde İşletim Süreci 
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3.3.  On Line Processing (Çevrim İçi İşlem) 

“On Line” işlem, otomasyon (bankacılık işlemi gibi) uygulamalarında verilen 
sisteme sunuluş biçimini tanımlayan bir terimdir. Eğer veriler bilgisayar sistemine 
doğrudan bir biçimde ve işin sahibi tarafından bizatihi aktarılıyorsa yapılan 
uygulamaya On Line Processing denir. 

Bu tür çalışma biçiminde bilgisayar sistemine bağlı uç birimlerde (başka 
illerdeki banka şubesindeki çalışanlar gibi), menüler aracılığı ile belirli bir otomasyon 
projesine yapılması istenilen bir işin gerçekleştirilmesi amacı ile veriler girilir. İşlemde 
bilgisayar sistemi tarafından anında uygulanır. 

Örneğin bankacılık uygulamalarında müşteriler tarafından bankamatik 
cihazlarından geçekleştirilen para çekme, para gönderme, borsa işlemleri yapma gibi 
değişik bankacılık işlemlerine ilişkin veriler telefon hatları aracılığı ile doğrudan 
uygulamanın yürütüldüğü bilgisayar sistemine ulaşıyorsa yürütülen uygulama “On 
Line” işlemdir. 

3.4.  Off Line Processing (Çevrim Dışı İşlem) 

Off Line Processing, On Line İşlemlerin bir noktaya kadar uygulanıp daha 
sonrasında Batch Processing olarak yürütüldüğü uygulamalardır denilebilir. Belli bir 
mekan içinde bulunan bilgisayar sitemine veriler doğrudan girilmek suretiyle belli bir 
süre On Line olarak yürütülen otomasyon projesinde, biriktirilen veriler bir süre sonra 
asıl bilgisayar sistemine topluca aktarılarak işlenirse bu tür uygulamalara Off Line 
Processing  adı verilir. 

Örneğin, bir şehirdeki fabrikanın departmanlarındaki terminallerinden bir takım 
satış, envanter, sipariş gibi veriler fabrikanın merkezindeki bilgisayar sisteminde 
anında işlenirler. Akşama kadar girilen bu veriler daha sonra, fabrikanın bilgisayar 
sisteminden bir başka şehirdeki genel müdürlük binasında bulunan asıl bilgisayar 
sistemine aktarılırsa, yürütülen bu uygulama biçimine Off Line İşlem adı 
verilmektedir. 

3.5.  Serial Processing (Seri İşleme) 

Kişisel bilgisayar için kullanılan çoğu tek kullanıcılı (Single User) işletim 
sistemi, temel olarak Serial Processing yapmaktadır. Bu özellik, kullanıcının, 
komutları yada çalıştırmak istediği programların isimlerini klavye aracılığı ile arka 
arkaya girmesi yoluyla gerçekleşir. Kullanıcının yapmak istediği işleri bilgisayar 
ortamına birbiri ardı sıra aktarması işlemi Seri İşleme olarak anılır. 

Örneğin, kişisel bilgisayarlardaki Ms-Dos işletim sisteminin bir kullanıcı 
kullanırken doğal olarak bir Seri İşlem uygulamaktadır.  

 



 

 17 

 İŞLETİM SİSTEMLERİ                       Alakoç BURMA 
 
 
 
Çünkü, kullanıcı bir program çalıştırıyorsa bir sonraki yapmak istediği işi ancak 

bu programın çalışması tamamlanıp bittikten sonra uygulayabilecek, ondan sonrakini 
de ikincinin tamamlanıp bitmesinden sonra ancak yine yöneltebilecektir. Böylelikle 
yapılmak istenen işler kullanıcı açısından birbiri ardı sıra seri olarak bilgisayara 
yöneltilebildiği için bu tür bir kullanım biçimi seri işleme olarak adlandırılır. 

3.6.  Monoprogramming (Tek İş Düzeni) 

Monoprogramming yani tek iş düzeni, bir anda, bir işletim sisteminin yalnızca 
bir programı çalıştırabilmesidir. Bu yöntemde kullanıcı, CPU’ yu tümü ile tek başına 
kullanmaktadır. İşletimde oluşan hatalar, başka bir kullanıcıya yansımayacağı için, 
korunma önlemleri yalnızca İşletim Sistemi ile kullanıcı arasında ön görülür. Ancak, 
verimlilik düzeyi düşük bir özelliktir. 

Bugüne kadar endüstride yerleşmiş olan PC’ ler de örneğin MS-DOS işletim 
sistemi ortamında bir muhasebe paket programının çalıştırılması gibi uygulamalar bu 
türdendir. PC’ ler de kullanılan MS-DOS işletim sistemi bilgisayarın CPU’ yu 
Monoprogramming özelliği ile kullandırmaktadır. Çünkü zaten tek kullanıcılı 
olduğundan, başka kullanıcıların da aynı bilgisayarı kullalanabilmelerine olanak 
tanımadığı gibi aynı kullanıcının aynı anda başka programların da işletilmesine 
mümkün kılmadığından, bir anda yalnızca bir kullanıcının bir programı işlete bilmekte, 
dolayısı ile tek iş düzeni (monoprogramming) ortamı olmaktadır. 

3.7.  Time Sharing System (Zaman Paylaşımı) 

İşletim Sisteminde zaman paylaşımı, genel program geliştirme ortamına ek 
olarak, bilgisayar destekli tasarım ve metin işleme (text processing) sistemlerinde 
yaygın olan, Multiprogramming ve Multiuser özelliklerini kapsayan bir yaklaşımdır. 
Multiuser sistemlerin başlıca özelliklerinden bir tanesi, özellikle Time-Sharing desteği 
sayesinde de iyi bir yanıt süresi (response-time) göstergesi sağlamasıdır. İşletim 
sisteminin bu özelliği sayesinde, her kullanıcı, Mainframe sisteme tümü ile yalnız 
kendisi sahipmiş gibi çalışsa da, aslında time-sharing özelliği sistem kaynaklarını eşit 
bir şekilde kullanıcılara paylaştırma amacını taşır. 

Bu yaklaşımda programlara belli zaman aralıklarında CPU’ yu kullanma hakkı 
verilir. Bu sürenin sonunda da program, (ya da kullanıcı) tekrar CPU kullanma 
sırasının kendisine gelmesini beklemesi için, bir bekleme kuyruğuna koyulur. Zaman 
paylaşımlı sistemlerde bellek yönetimi, birlikte çalışan programların birbirlerinden 
izolasyonunu ve bellek korunmasını iyi bir şekilde sağlar. 
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3.8.  Multiprogramming (Çok İş Düzeni) 

Çok kullanıcılı bilgisayar sisteminde, bir çok farklı kullanıcılara ait işler aynı 
anda işletime alınabiliyorsa, bu işletim sistemi ortamına “Multiprogramming” yada çok 
iş düzeni denir.  

Multiprogramming başlangıçta, CPU’ nun boş olarak beklediği süreleri 
değerlendirmek için tasarlanmıştır. Sistemde çalışan bir kullanıcıya ait herhangi bir iş, 
bir Giriş/Çıkış (I/O) veya başka bir nedenle beklemeye geçtiğinde, CPU’ nun başka 
bir kullanıcının programını işletmeye tahsis edilmesini (atanması) ve böylece bu 
pahalı birimden daha fazla yararlanılması amaçlanmıştır. CPU ile I/O birimlerinin 
çalışma hızları arasındaki fark büyüktür. Örneğin dakikada 300 kayıt (record) 
okuyabilen bir teyp ünitesinden veri okuyan bir program, bir kayıt için 200 milisaniye 
beklemek zorundadır. 

Not :  1sn = 1000 milisaniye,   1dk = 60000 milisaniye 
1sn = 1000000 mikrosaniye , 
1sn = 1000000000 nanosaniye, 
60000/300 =200 milisaniye =200000 mikrosaniye (1 kayıt okuma için geçen 

süre) 
200000 / 2 = 100000 komut 
Bir bilgisayar sisteminde işlem hızının 2 mikrosaniye olduğunu varsayalım. Bu 

durumda, bu örnekte teyp ünitesinden bir kayıt okumak için CPU’ nun bekleyeceği 
200 milisaniyelik süre içinde CPU 100000 komut işleyebilirdi. 

Görüldüğü gibi Multiprogramming genellikle ana bilgisayarlarda kullanılan 
işletim sistemlerinde olabilecek bir özelliktir. Bu özellik Multiuser özelliğininde 
olmasını gerektirir. Burada örneğin tek bir CPU bulunan sistem üzerinde çalışan 
işletin sistemi, bu sisteme aptal (Dumb) terminaller vasıtası ile erişen kullanıcıların 
programlarını aynı anda işletime alır ve her kullanıcının programına çok kısa sürelerle 
CPU’ yu kullandırarak bütün kullanıcıların programları aynı anda çalışıyormuş gibi 
olur. 

Bir bilgisayarda belli bir anda CPU ancak bir kullanıcının programını çalıştırır. 
Yani, sistemde örneğin 25 kullanıcı varsa ve bunların hepsi kendi programlarını 
çalıştırıyorsa, multiprogramming ortamında bunların hepsi işletime alınır, fakat 
çalıştırma ile kast edilen CPU’ nun o sırada, yani çok kısa bir zaman süresi için (4’ er 
milisaniye gibi) bunlardan yalnızca sırası gelen bir programı işletmesi anlatılmaktadır. 

3.9.  Multitasking (Çok Görevlilik) 

Multitasking, bir işletim sisteminde bir kullanıcının, birden fazla sayıda 
prosesini aynı anda işletime alınabilmesi özelliğidir. Yani multitasking, bellekteki 
birkaç prosesi veriyi aynı anda işlemesi ve işlemci ile I/O ünitelerinin de bunlar 
arasında aynı anda kullandırılması ortamının yaratılmasıdır. Ancak bir bilgisayar  
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sisteminde, işletim sisteminin kendisine ait birden fazla proses’ in aynı anda 
çalıştırılması, bu sistemde “multitasking” özelliği olduğunu göstermez. Bu nedenle bir 
işletim sisteminde multitasking özelliği, ancak bir kullanıcının birden fazla sayıdaki 
kendi prosesi aynı anda işletebiliyorsa vardır. 

Bir çok uygulamanın (programın) aynı anda çalıştırılmasıdır. Bunun 
sağlanması için , görevler (uygulamalar) kısa zaman dilimleri içinde işlemcide 
çalıştırılır. Bu zaman dilimlerinin oldukça küçük zaman dilimleri olması nedeniyle 
yapay da olsa bir eş zamanlılık söz konusu olur (İşlemci aynı anda iki işi yapamaz). 
Bir örnek verelim; 

Toplam çalışma süreleri aşağıdaki gibi olan 6 adet görev(task) olsun. 
A işi 100 ms(milisaniye), B işi 1 ms, C işi 50 ms, D 3 ms, E 25 ms, F 90 ms 

Bu prosesleri işletecek, iki sistem olduğunu farz edelim, bu sistemlerden birisi 
görevleri, bir görev bitmeden diğerine geçmeyecek biçimde işletsin. İkinci sistem de, 
görevleri çok görevliliğe göre çalıştırsın ve görevlerin çalışması için gereken kısa 
zaman dilimini 1 ms olarak alsın. Birinci sistemde A görevi bitmeden B görevi 
başlayamayacaktır. Yani 1 ms' lik görev çalışabilmek için 100 ms’ lik görevin bitimini 
bekleyecektir. B görevinin, bitimi için toplam geçecek süre, 101 ms olacaktır. İkinci 
sistemde ise bu A görevi 1 ms çalışır. Ardından B görevine 1 ms verilir. Zaten B 
görevi 1 ms’ lik bir görev olduğundan hemen bitecektir. Yani B görevinin bitimi için 
gerekli süre 2ms’ dir. 

Bütün görevlerin toplam bitim süresi bakımından iki sistem arasında fark 
yoktur. Tek farklılık yukarıda anlatılan örnekte belirtilen avantajdan kaynaklanır. Kısa 
görevler daha çabuk biter ve kendisinden önce gelen uzun görevleri beklemez. 
Windows işletim sisteminde birden çok pencere açmak gibi. 

3.10. MultiUser Systems (Çok Kullanıcılı Sistemler) 

Multiprogramming’ i destekleyen işletim sistemleri, genellikle çok sayıda 
kullanıcının sistemi çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlar ki, bu sistemlere çok 
kullanıcılı sistemler (Multiuser System) denir. Bu özellik sayesinde her kullanıcı 
sisteme ayrı bir terminalden ya da bir bilgisayar ağına bağlı kendi bilgisayarından 
kendisine ait hesabını (userid) şifresi ile birlikte girerek sisteme erişmiş olur. Bu 
nedenle multiuser sistemler kullanıcı seviyesinde daha yüksek bir güvenlik (security) 
ve koruma (protection) mekanizmaları sağlamaya ek olarak kullanıcının sistem 
jaynaklarını kullanma düzeylerini (accounting) saptamaya ve izlemeye 
yarayanmekanizmalar içerir. Buradan anlaşılmaktadır ki, bir işletim sisteminin 
multiuser özelliği varsa, o sistem genellikle multiprogramming de desteklenmektedir. 


