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از ميان دو عبارت زير در مورد روش هاي انتقال ورودي/خروجي، کدامشان صحيح است؟
)، نرخ انتقال ورودي/خروجي محدود به سرعتي است که پردازنده ميDMAعبارت اول: در دسترسي مستقيم به حافظه (

تواند يک دستگاه را بررسي کرده و خدمت دهد.
عبارت دوم: در دو روش ورودي/خروجي برنامه سازي شده و ورودي/خروجي مبتني بر وقفه، پردازنده گرفتار مديريت انتقال

ورودي/خروجي است.

فقط عبارت دومفقط عبارت اول

هر دو عبارت صحيح است.هيچکدام از دو عبارت صحيح نيست.
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)Tm ميلي ثانيه و زمان دسترسي به حافظه اصلي () Tc0/1اگر در يک سيستم کامپيوتري، زمان دسترسي به حافظه پنهان (

 ميلي ثانيه باشد، در صورتي که متوسط زمان دسترسي به دستورات پنج برابر زمان دسترسي به حافظه پنهان باشد، نرخ2
) چه خواهد بود؟Hاصابت (

 درصد80 درصد85 درصد90 درصد75
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سه محور اصلي در ايجاد و توسعه سيستم هاي کامپيوتري که موجب شدند مسائل متعددي در تنظيم وقت و همگام سازي به
وجود آيد، کدامند؟

ساختار سيستم– مديريت حافظه – فرايندها 

سيستم هاي تراکنش بالدرنگ– اشتراک زماني – چند برنامگي 

قابليت رشد– کارامدي – سهولت 

کشف و پاسخ به خطاها– توسعه برنامه ها – اجراي برنامه ها 
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در مبحث حفاظت اطالعات و ايمني توسط سيستم عامل، عبارت "تنظيم دسترسي كاربر به كل سيستم ها و داده ها و تنظيم
دسترسي فرايند به منابع و شي هاي مختلف سيستم" به چه معني است؟

محرمانگيتماميت داده هااعتباركنترل دسترسي
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 به چه دليل به کار مي رود؟متقارندر معماري چندپردازشي متقارن، لفظ 

به دليل وجود پردازنده هاي متعدد و گوناگون در معماري سيستم

به دليل اينکه پردازنده ها از يک حافظه اصلي و امکانات ورودي/خروجي به طور مشترک استفاده مي کنند.

به دليل اينکه تمام پردازنده ها مي توانند اعمال يکساني انجام دهند.

به دليل اينکه با اضافه کردن پردازنده، کارايي سيستم افزايش مي يابد.
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 به طور مستقيم به حالت "آماده و معلق" رفت؟زير نمي تواندر مدل هفت حالته براي فرايندها، از کدام يک از حاالت 

مسدود و معلقاجرامسدودآماده
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 قرار مي گيرند؟Flynn در کدام يک از دسته بندي هاي پردازنده هاي آرايه اي و برداريدر معماري چند پردازنده متقارن، 

SISD MIMD SIMD MISD 
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 نمي باشد؟کدام يک از موارد زير جزء امتيازات نخهاي سطح کاربر نسبت به نخهاي سطح هسته

نخهاي سطح کاربر مي توانند روي هر سيستم عاملي اجرا شوند.

نخهاي سطح کاربر محض در کاربرد چند نخي، مي توانند از امتيازات چند پردازشي استفاده کنند.

تعويض نخهاي سطح کاربر به حالت ممتاز هسته نياز ندارد.

هر نخ سطح کاربر مي تواند از الگوريتم زمانبندي خاص خود استفاده کند.
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از ميان رويکردهاي ايجاد انحصار متقابل در اجراي ناحيه بحراني، کدام رويکرد در معماري چند پردازنده اي با حافظه مشترك
 نمي کند؟ کار

راهنماهادستورالعمل هاي ويژه ماشين

تبادل پياماز کار انداختن وقفه
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 به صورت زير تعريف شده اند. چنانچه تمام موارد در ميان هم اجرا شدن اين دو فرآيند را درنظر بگيريم،P2 و P1دو فرآيند 
 مي تواند در پايان اجراي کامل دو فرآيند چاپ شود؟رشته متفاوتچه تعداد 

void  P1( ){                                              void  P2( ){  

          Print ('A');                                              Print ('B');

          Print ('B');                                               Print ('A');

          Print ('C');                                                } 

}                                                          

71096

١٠

����

-

....

7   از 2  صفحه  1394  تابستان   1010/101037059 

http://www.ab-rafiee.com



كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

رشته تحصيلي/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقيقه) : تستيتعداد سواالت : تستي تشريحيتشريحي

���� ����	
��,���� ��� �	
��,���� ����	
�� ����

��� ���� ��� :::

:

:

: :

�������� ��! "�#$�� ,(&�'(� ���)���� ��! "�#$�� ,(&�'(� *+�)���� ��! "�#$�� ,&�'(� �������� ��! "�#$�� 

 ( ",+-#$.)&�'(�������/ 0��12� �&3�$( "�#$�� ,( ",+-#$.) 0��12� �&3�$( "�#$�� , � �����45,���� ��! ��6� , � 

 ( ",+-#$.)���� ��! ��6������7� "���8� *���#� "�#$�� , � �����54���� ��! ��6� ,��9�-&�! 3 0��:��& , � �����//

1394/06/09

08:00

 به صورت همروند در يك سيستم تك پردازنده در حال اجرا هستند. در صورتي كه بخواهيم از سمت چپ بهP2 و P1دو فرآيند 
 چاپ شود، حداقل چند متغير از نوع راهنما بايد تعريف شود و همچنين مقدار اوليه آنها كدام بايد باشد؟xyztراست رشته 

void  P1( ){                                              void  P2( ){  

          Print ('x');                                              Print ('y');

          Print ('t');                                               Print ('z');

}                                                               } 

 راهنما با مقدار يك3 راهنما با مقدار صفر2

 راهنما با مقدار صفر1 راهنما با مقدار يك2
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نيست؟استفاده از کدام الگوي فرستنده و گيرنده در تبادل پيام، متداول 

مسدود نشدن فرستنده، مسدود شدن گيرندهمسدود شدن فرستنده، مسدود شدن گيرنده

مسدود نشدن فرستنده، مسدود نشدن گيرندهمسدود شدن فرستنده، مسدود نشدن گيرنده
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كدام يك از عبارات زير در مورد رويكرد اجتناب از بن بست صحيح است؟

حالت امن حالتي است كه در آن حداكثر يك ترتيب اجراي امن براي فرآيندها وجود دارد.

ممكن است پس از اجراي الگوريتم بانكداران، چند ترتيب اجراي امن در سيستم داشته باشيم كه در اين صورت به هيچ وجه
بن بست رخ نمي دهد.

اگر چنانچه هيچ ترتيب اجراي امني براي فرآيندها يافت نشود، وقوع بن بست در سيستم حتمي است. 

چنانچه سيستم در حالت امن يا حالت ناامن به سر ببرد، احتمال وقوع بن بست وجود دارد.
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 تقاضاي منبع مطرح کند، چه تعداد منبع3 فرآيند و منابع كامال يكسان است هر فرآيند حداکثر 7اگر در يک سيستم که داراي 
تا بن بست هيچ گاه رخ ندهد؟يکسان مورد نياز است 

158

در هر صورت بن بست رخ خواهد داد.4
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در ميان رويکردهاي برخورد با بن بست، رويکرد اجتناب از بن بست با کدام يک از معايب زير روبروست؟
*مورد اول: ضرورت اطالع سيستم عامل از منابع مورد نياز آينده

*مورد دوم: قبضه کردن بيش از تعداد الزم
*مورد سوم: امکان مسدود شدن طوالني فرايندها

هر سه موردموارد اول و سومموارد اول و دومفقط مورد اول
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در سيستمي شامل پنج فرايند و چهار نوع منبع است، وضعيت تخصيص منابع به صورت زير است. با استفاده از الگوريتم
بانکداران كدام ترتيب اجراي امن براي فرايندها به دست مي آيد؟

Claim Allocation Resource

A B C D A B C D A B C D

P1 0 0 1 2 0 0 1 2 4 6 6 6

P2 0 5 4 6 0 2 0 0

P3 2 1 3 3 1 1 3 1

P4 1 2 3 3 1 2 1 3

P5 1 5 5 2 1 0 1 0

P1  ,  P3  ,  P4  ,  P2  ,  P5 P1  ,  P3  ,  P4  ,  P5  ,  P2 

P1  ,  P3  ,  P5  ,  P4  ,  P2 .هيچ ترتيب اجراي امني وجود ندارد
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در يک سيستم که مديريت حافظه با استفاده از مبادله انجام مي گيرد، بلوک هاي آزاد حافظه به ترتيب ازچپ به راست به
صورت زير هستند:

500  ،  100  ،  200  ،  600  ،  300

 مطرح شود و کوچکترين بلوک آزاد حافظه پس از پاسخ دهي250 و سپس يک درخواست 320چنانچه  ابتدا يک درخواست 
 باشد، در پاسخ به اين درخواست ها از چه الگوريتم هايي استفاده شده است؟30به اين درخواست ها 

ابتدا الگوريتم بهترين برازش، سپس الگوريتم درپي برازش

هر دو بار الگوريتم اولين برازش

هر دو بار الگوريتم بهترين برازش

ابتدا الگوريتم اولين برازش، سپس الگوريتم بهترين برازش

١٧

�

�

�

�

-

.

.

.

.

7   از 4  صفحه  1394  تابستان   1010/101037059 

http://www.ab-rafiee.com



كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

رشته تحصيلي/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقيقه) : تستيتعداد سواالت : تستي تشريحيتشريحي

���� ����	
��,���� ��� �	
��,���� ����	
�� ����

��� ���� ��� :::

:

:

: :

�������� ��! "�#$�� ,(&�'(� ���)���� ��! "�#$�� ,(&�'(� *+�)���� ��! "�#$�� ,&�'(� �������� ��! "�#$�� 

 ( ",+-#$.)&�'(�������/ 0��12� �&3�$( "�#$�� ,( ",+-#$.) 0��12� �&3�$( "�#$�� , � �����45,���� ��! ��6� , � 

 ( ",+-#$.)���� ��! ��6������7� "���8� *���#� "�#$�� , � �����54���� ��! ��6� ,��9�-&�! 3 0��:��& , � �����//

1394/06/09

08:00

يک بلوک يک مگابايتي با استفاده از سيستم رفاقتي تخصيص يافته است. پس از اجراي درخواست هايي به ترتيب به صورت
 اندازه بلوک هاي آزاد50 و آزادسازي 120 ، درخواست 140، آزادسازي 50، درخواست 140، درخواست 90درخواست 

به ترتيب از چپ به راست چگونه خواهد بود؟

 512– 64 - 64 –128  256– 256 – 128 –128 

 512–256  512– 128 –128 
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 مگابايت بوده و هر فرايند1در يک سيستم که از صفحه بندي حافظه مجازي استفاده مي کند چنانچه اندازه حافظه اصلي 
 كيلوبايتي باشد، طول آدرس هاي منطقي چند بيت خواهد بود؟16 صفحه 1024داراي حداكثر 

 بيت10 بيت16 بيت24 بيت14
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پديده اي که در آن پردازنده به جاي دستورالعمل هاي کاربران، بيشتر وقت خود را صرف مبادله تکه هاي حافظه مي کند چه
نام دارد؟

کوبيدگيمحلي بودنجابجاييتکه تکه شدن
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نمي باشد؟کدام يک از گزينه هاي زير جزء معيارهاي زمانبندي از ديدگاه کاربر 

آخرين مهلتتوان عملياتيزمان پاسخزمان کل

٢١

����

-

....

 صحيح است؟زمانبندي کوتاه مدتچه تعداد از عبارت هاي زير در مورد الگوريتم هاي 

 به هيچ عنوان امکان گرسنگي وجود ندارد.FB  و RR ، SRTدر الگوريتم هاي ·

HRRN و SPN ، RRاگر هيچ نشانه اي از زمان اجري فرايندهاي متفاوت نداشته باشيم، هيچ يک از روش هاي ·

را نمي توان به کار برد.

 به فرايندهاي کوتاه صدمه مي زند اما به نفع فرايندهاي در تنگناي ورودي/خروجي عمل مي کند.FCFSالگوريتم ·

123صفر

٢٢
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 بوده و دنباله درخواست ها براي شيارهاي زير50چنانچه در يک دستگاه ديسک خوان، موقعيت اوليه هد بر روي شيار 
 استفاده کنيم، متوسط طولSSTFمطرح شود، (به ترتيب از چپ به راست) و در پاسخ دهي به اين درخواستها از الگوريتم 

پيگرد چه خواهد بود؟

39  ,  55  ,  27  ,  89  ,  93  ,  48  ,  110  ,  20  ,  122  ,  63

17/816/217/415/6

٢٣

����

-

....

7   از 5  صفحه  1394  تابستان   1010/101037059 

http://www.ab-rafiee.com



كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

رشته تحصيلي/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقيقه) : تستيتعداد سواالت : تستي تشريحيتشريحي

���� ����	
��,���� ��� �	
��,���� ����	
�� ����

��� ���� ��� :::

:

:

: :

�������� ��! "�#$�� ,(&�'(� ���)���� ��! "�#$�� ,(&�'(� *+�)���� ��! "�#$�� ,&�'(� �������� ��! "�#$�� 

 ( ",+-#$.)&�'(�������/ 0��12� �&3�$( "�#$�� ,( ",+-#$.) 0��12� �&3�$( "�#$�� , � �����45,���� ��! ��6� , � 

 ( ",+-#$.)���� ��! ��6������7� "���8� *���#� "�#$�� , � �����54���� ��! ��6� ,��9�-&�! 3 0��:��& , � �����//

1394/06/09

08:00

 مي باشد؟RAIDعبارت زير در مورد کدام يک از سطوح 

اين روش نيازمند دو برابر فضاي ديسکي است که منطقا پشتيباني مي نمايد. به همين دليل، پيکربندي اين سطح احتماال″″″″

″″″″محدود به گرداننده هايي است که نرم افزار و داده هاي سيستم و ديگر پرونده هاي مهم را ذخيره مي نمايند.

RAID 1 RAID 2 RAID 3 RAID 5 
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حداکثر محلي بودن و استفاده از و کدام يک داراي عادالنه ترين الگوريتمدر ميان الگوريتم هاي زمانبندي ديسک، کدام يک 
 است؟ (از راست به چپ) منابع

FIFO    -SSTF SCAN  -  SSTF  SSTF  -  LIFO  SCAN - LIFO
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در ميان روش هاي سخت افزاري ايجاد انحصار متقابل، دستورالعمل آزمون و مقدارگذاري را به طور کامل
بنويسيد. 
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روش هاي مختلف براي نقض هر يک از چهار شرط الزم براي وقوع بن بست، در راهبرد پيش گيري از بن بست
را توضيح دهيد. 
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در ميان روش هاي مديريت حافظه، صفحه بندي حافظه مجازي و قطعه بندي حافظه مجازي را توضيح داده و
مزايا و معايب هر کدام را برشمريد؟ 

٣- �,4� I��� 

فرايندي به پنج صفحه حافظه مجازي اش به ترتيب زير مراجعه مي کند. (از چپ به راست) 

2  ,  3  ,  1  ,  2  ,  4  ,  3  ,  1  ,  5 ,  2  ,  4  ,  2  ,  3  ,  5  ,  2

 و يک(Optimal) قاب خالي بوده و براي جايگزيني صفحات يک مرتبه از الگوريتم بهينه 3چنانچه حافظه داراي 
 استفاده کنيم، تعداد نقص صفحه در هر يک از دو روش را مشخص کنيد.(clock)مرتبه از الگوريتم ساعت 
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جدول زير اطالعات مربوط به زمان ورود و زمان پردازش پنج فرايند را نشان مي دهد. اگر براي اجراي آنها از
 ميلي ثانيه استفاده کنيم، ضمن مشخص کردن ترتيب اجراي فرايندها،2الگوريتم نوبت چرخشي با کوانتوم زماني 

ميانگين زمان کل و ميانگين زمان انتظار را براي اين روش محاسبه کنيد. 

نام فرايند A B C D E

زمان ورود 0 1 3 5 10

زمان اجرا 6 3 5 3 2
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كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

رشته تحصيلي/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقيقه) : تستيتعداد سواالت : تستي تشريحيتشريحي
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كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي
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 '��?�4,�-2 كتاب درسي254 و 253جواب در صفحات 

 '��?�4,�-3 كتاب درسي280جواب در جدول صفحه 
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