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سرپرست مي باشد؟/ غير فعال كردن وقفه و بيت حالت كاربر/كدام يك از ثباتهاي زير شامل كدهاي وضعيت، بيت فعال
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هر يك از اين عبارتها به ترتيب به كدام يك از انواع وقفه ها اشاره. در زير سه عبارت در مورد وقفه ها آورده شده است

دارد؟

.اين وقفه به سيستم عامل اجازه مي دهد بعضي اعمال را به طور منظم انجام دهد: عبارت اول

.خطاي توازن حافظه يكي از موارد اين نوع وقفه است: عبارت دوم

اين نوع وقفه به دليل بعضي شرايط حاصل از اجراي يك دستورالعمل ؛كه منتهي به شرايط تعريف نشده: عبارت سوم

.ميشود؛ بروز مي كند

–– ––زمان سنج خروجي /ورودي برنامه  برنامه خروجي /ورودي زمان سنج 

–– ––برنامه خرابي سخت افزار  زمان سنج  زمان سنج خرابي سخت افزار  برنامه 

2

0�

��

-

..

..

 باشد، در صورتي كه=H%80 و نسبت اصابت =ms1/0Tcاگر در يك سيستم كامپيوتري زمان دسترسي به حافظه نهان 

متوسط زمان دسترسي به دستورات پنج برابر زمان دسترسي به حافظه نهان باشد، زمان دسترسي به حافظه اصلي چند

برابر زمان دسترسي به حافظه نهان خواهد بود؟

������
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كدام يك از موارد زير جزء راهكارهاي سيستم عامل در قبال حفاظت اطالعات و امنيت مي باشد؟

چند برنامگيصفحه بنديزمان بنديدستيابي
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كدام يك از گزينه هاي زير در مورد چند پردازشي متقارن درست  است؟

.خروجي اختصاصي استفاده مي كنند/در اين سيستم ها تمام پردازنده ها از يك حافظه اصلي اختصاصي و امكانات ورودي

.اجراي يك فرايند يكسان روي تمام پردازنده ها امكان پذير نيست

 اضافه كردن پردازنده كارآيي سيستم را كاهش خواهد داد

.از آنجايي كه تمام پردازنده ها با هم در ارتباطند، خرابي يك پردازنده موجب توقف كل سيستم مي شود
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كدام يك از داليل زير موجب انتقال يك فرآيند از حالت آماده به حالت آماده و معلق مي شود؟

Iپايان برش زماني O نياز به عمل/ 

توليد يك فرآيند جديدكمبود حافظه اصلي
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منظور از تعويض متن در مورد فرآيندها چيست؟

خارج ساختن يك فرآيند از حافظه اصلي و جايگزيني آن با فرآيندي ديگر

CPU از يك فرآيند و تخصيص آن به فرآيند ديگرگرفتن 

I O يك فرآيند ديگر توسط سيستم عامل/انجام عمل 

انتقال فرآيند از يك حالت به حالتي ديگر در مدل هاي حاالت فرآيندها
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فرآيند مورد نظر در حافظه ثانوي خواهد بود؟آماده و معلق  و  مسدود و معلق،مسدود  آماده،در كدام يك از چهار حالت

 مسدود و معلق ، آماده و معلق مسدود و معلق

 مسدود، مسدود و معلق ، آماده و معلق مسدود ، مسدود و معلق
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كدام يك از گزينه هاي زير ايراد  اصلي رويكرد نخهاي سطح هسته در مقايسه با نخهاي سطح كاربر را بيان مي كند؟

.اگر نخي در يك فرآيند با يك فراخواني سيستمي مسدود شود تمامي نخهاي ديگر آن فرآيند نيز مسدود خواهند شد

.هسته امكان زمانبندي نخهاي مختلف يك فرآيند روي پردازنده هاي مختلف را ندارد

تمامي مديريت نخهاي سطح هسته توسط هسته انجام نمي شود بلكه هر كاربرد مي تواند بخشي از كارهاي نخهاي سطح هسته را

.مديريت كند

.انتقال كنترل از يك نخ به نخي ديگر در داخل يك فرآيند نيازمند تغيير به حالت هسته است
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كدام.  مي باشدFalse ها نيز Flag مي تواند صفر يا يك باشد و مقدار اوليه i.  داراي كد زير هستندP1 و P0دو فرآيند 

يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

Pi :            

while ( flag [i+1 mod 2] );

Flag[i] = True;

 بخش بحراني   

Flag[i] = false;

.انحصار متقابل برقرار است و انتظار محدود داريم.انحصار متقابل برقرار نيست ولي انتظار محدود داريم

.انحصار متقابل برقرار نيست و انتظار نامحدود داريم.انحصار متقابل برقرار است ولي انتظار نامحدود داريم
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PPPPPPPP چنانچه تمام موارد در ميان هم اجرا شدن اين دو فرآيند را درنظر.  به صورت زير تعريف شده اند2 و 1دو فرآيند 

بگيريم، چه تعداد رشته متفاوت مي تواند در پايان اجراي كامل دو فرآيند چاپ شود؟

 void  P1( ){                                              void  P2( ){   

          Print ('A');                                              Print ('D'); 

          Print ('B');                                               Print ('E'); 

          Print ('C');                                      } 

} 

101298
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 به صورت همروند اجرا شوند، خروجي حاصله توسط كدامB و A صفر باشند و دو فرآيند y و xاگر مقدار اوليه دو سمافور 

گزينه قابل بيان است؟

process  A                                                            process  B

wait (x);                                                                printf ("b");

printf("a");                                                             signal(x);

signal(y);                                                               wait(y);

wait(y);                                                                  printf("c");

printf("d");                                                            signal(y);

adbcbadcbcadabcd
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سه مورد از راه هاي پيشگيري از بن بست به صورت زير هستند، هر يك از اين راهكارها به ترتيب كدام يك از شرايط الزم

براي بن بست را نقض مي كنند؟

.چنانچه فرآيندي منبعي را در اختيار داشته باشد درخواست جديدش قبول نشود1) 

.تمام منابع مورد نياز يك فرآيند به يكباره در آغاز فرآيند در اختيارش قرار گيرد2) 

پس از مرتب نمودن منابع، چنانچه يك فرآيند منبعي را در اختيار دارد تنها مي تواند منابعي را درخواست كند كه پس3) 

.از منابع در اختيارش قرار دارند

–– ––انتظار مدور قبضه نكردن  نگهداري و انتظار  انتظار مدور نگهداري و انتظار  قبضه نكردن 

–– ––قبضه نكردن انتظار مدور  نگهداري و انتظار  نگهداري و انتظار انتظار مدور  قبضه نكردن 
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 تقاضاي منبع مطرح كند،دست كم چه تعداد منبع يكسان2 فرآيند است هر فرآيند حداكثر 7اگر در يك سيستم كه داراي 

رخ ندهد؟مورد نياز است تا بن بست هيچگاه 

78214
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با توجه به اين شكل كدام. شكل زير يك گراف تخصيص منابع در مورد فرآيندها و منابع يك سيستم را نشان مي دهد

گزينه صحيح است؟

 

P1

P2

P3

P4

• 

•

R1 

• 

•

R2 

.در اين نمودار بن بست وجود دارد ولي حلقه وجود ندارد.در اين نمودار حلقه وجود دارد ولي بن بست نداريم

.در اين نمودار هم حلقه و هم بن بست وجود دارد.در اين نمودار حلقه و بن بست وجود ندارد
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كدام يك از گزينه هاي زير در مورد روش هاي مديريت حافظه درست  است؟

صفحه بندي و قطعه بندي حافظه مجازي نسبت به صفحه بندي و قطعه بندي ساده درجه چندبرنامگي و پيچيدگي مديريت حافظه را

.كاهش مي دهد

.در صفحه بندي چنانچه اندازه فرآيند مضرب صحيحي از اندازه صفحه نباشد   تكه تكه شدن داخلي رخ نمي دهد

.در روش هاي بخش بندي پويا  تكه تكه شدن خارجي حافظه  روي نمي دهد

.در روش هاي بخش بندي ايستا به دليل كمي سربار سيستم عامل از حافظه اصلي استفاده مؤثرتري مي شود
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در يك سيستم كه مديريت حافظه با استفاده از مبادله انجام مي گيرد، بلوك هاي آزاد حافظه به ترتيب ازچپ به راست به

:صورت زير هستند

M  , 36M  , 14M  , 6M  , 8M  , 18M  , 22M  , 27M8

 ازM15 از الگوريتم اولين برازش و سپس در پاسخ به يك درخواست M10چنانچه ابتدا در پاسخ به يك درخواست 

الگوريتم بهترين برازش استفاده شود، كوچكترين بلوك آزاد حافظه پس از پاسخ دهي به اين درخواست ها چه خواهد بود؟

M6M3M2M7
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 بيت سمت چپ آدرسmاگر .  بيت استnدر يك سيستم كه از صفحه بندي حافظه مجازي استفاده مي كند آدرس منطقي 

منطقي را شماره صفحه و مابقي را انحراف تشكيل دهد، اندازه هر قاب حافظه اصلي و حداكثر تعداد صفحات يك برنامه به

ترتيب از راست به چپ چه مقدار خواهد بود؟

2
n-m 2 بايت و

m2 صفحه
n-m بايت و mصفحه 

2
m 2 بايت و

n+m2 صفحه
n-m بايت و n+mصفحه 
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چنانچه حافظه اصلي داراي سه. مراجعه مي كند) از چپ به راست(فرآيندي به پنج صفحه حافظه مجازي اش به ترتيب زير 

 و بهينه استفاده شود،FIFO ،LRUقاب باشد و هر سه در ابتدا خالي باشند و براي جايگزيني صفحات از الگوريتم هاي 

كدام گزينه درست است؟

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

. تعداد نقص صفحه بيشتر از دو روش ديگر استFIFOدر روش 

. تعداد نقص صفحه بيشتر از دو روش ديگر استLRUدر روش 

.در روش بهينه تعداد نقص صفحه بيشتر از دو روش ديگر است

.تعداد نقص صفحه در هر سه روش با هم مساوي است

19
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clockclockclockclock با يك بيت استفاده براي جايگزيني صفحات درست است؟) (كدام يك از عبارت هاي زير در مورد الگوريتم ساعت 

.در اين سياست هر صفحه هنگامي كه براي اولين بار در حافظه بار مي گردد بيت استفاده آن يك است

.همواره براي جايگزيني يك صفحه، سيستم عامل حافظه را مرور مي كند تا قابي با بيت استفاده صفر را بيابد

 باشند، سيستم عامل اولين قاب را براي جايگزيني انتخاب مي كند و بيت استفاده مابقي قابها مي1اگر تمام قابها داراي بيت استفاده 

.شود

clockFIFO  عمل مي كند به استثناي اينكه هر قابي كه داراي بيت استفاده صفر باشد توسط اين الگوريتم دقيقا شبيه الگوريتم 

.درنظر گرفته نمي شود
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تصميم گيري در مورد افزودن به تعداد فرآيندهايي كه بخشي يا تمام آنها در حافظه اصلي است و تصميم گيري در مورد

افزودن به مجموعه فرآيندها براي اجرا به ترتيب از راست به چپ بر عهده كدام يك از انواع زمانبندي پردازنده است؟

زمانبندي كوتاه مدت زمانبندي ميان مدت –زمانبندي ميان مدت زمانبندي بلندمدت –

زمانبندي بلندمدت زمانبندي ميان مدت –زمانبندي كوتاه مدت زمانبندي بلندمدت –

21
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كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

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

%��� &�'()*�� +,-�,%��� &�! /)*��,%��� &�'()*��

01� 2345 345 :::

:

:

: :

��,�6��7 ��89'�)$��:� ;��,(��,�6��7 ��89'�)$��:� ;�� <���=,(��,�6��7 ��89'�>$��:� ;��) �?��89@,(��89'�

��,�6��7)$��:� ��( �?��89@, > 000300A���BC� &$��9: ��89'�, ���BC� &$��9: ��89'�) �?��89@> 00030DE (

,��,�6��7 ;,��) �?��89@,( ��,�6��7 ;,��, > 00030F2 ����G� ���8� ��89'�) �?��89@, > 00030ED (;,��

��,�6��7) �?��89@,(�!���$�7 � ���H��$,��,�6��7 ;,��03005AA

هنگامي كه فرآيندي در حالت انتظار به سر مي برد: فرض كنيد يك الگوريتم زمانبندي اولويت دار به اين صورت باشد

تمامي فرآيندها در ابتدا داراي اولويت.  تغيير مي كندββββ و هنگامي كه در حالت اجرا مي باشد با نرخ ααααاولويت آن با نرخ 

 باشد، اين الگوريتم مشابه كدام يك ازββββ>αααα>0اگر چنانچه . صفر هستند و اعداد بزرگتر نشان دهنده اولويت باالتر است

الگوريتم هاي زمانبندي زير كار مي كند؟

FCFSRound Robin (RR)

SPNSRT

22
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 ثانيه زمان40 نياز به cpuدر سيستم عاملي كه از زمانبندي بازخورد چند سطحي استفاده مي كند، يك فرآيند وابسته به 

، فرآيند مزبور) شماره صف استi( باشد i2اگر صف ها با شروع از صفر شماره گذاري شده و برش زماني هر صف . اجرا دارد

چند بار مورد وقفه قرار گرفته و در كدام صف خاتمه مي يابد؟

5چهار بار و در صف شماره 5پنج بار و در صف شماره 

6پنج بار و در صف شماره 6چهار بار و در صف شماره 

23
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از ميان الگوريتم هاي زمانبندي ديسك كدام يك عادالنه ترين الگوريتم است و كدام يك با حداكثر محلي بودن و استفاده

)به ترتيب از راست به چپ(از منابع همراه است؟ 

SSTF – LIFO   SCAN – FIFO   FIFO – LIFO   SCAN – SSTF   

24

0���

-

....

 در دسته دسترسي موازي قرار مي گيرد؟RAIDكدام يك از سطوح 

RAID1 RAID3RAID4RAID5

25
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حاالت مختلف يك فرآيند را به همراه شكل نام برده و مختصرا توضيح دهيد؟ 1-

�L��?� �M�,�

0,D5N�(� 
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كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

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

%��� &�'()*�� +,-�,%��� &�! /)*��,%��� &�'()*��

01� 2345 345 :::

:

:

: :

��,�6��7 ��89'�)$��:� ;��,(��,�6��7 ��89'�)$��:� ;�� <���=,(��,�6��7 ��89'�>$��:� ;��) �?��89@,(��89'�

��,�6��7)$��:� ��( �?��89@, > 000300A���BC� &$��9: ��89'�, ���BC� &$��9: ��89'�) �?��89@> 00030DE (

,��,�6��7 ;,��) �?��89@,( ��,�6��7 ;,��, > 00030F2 ����G� ���8� ��89'�) �?��89@, > 00030ED (;,��

��,�6��7) �?��89@,(�!���$�7 � ���H��$,��,�6��7 ;,��03005AA

راه حلي براي مسئله توليد كننده و مصرف كننده با ميانگير محدود و با استفاده از سمافورهاي عمومي

.)دو فرآيند توليدكننده و مصرف كننده را نوشته و آنها را تشريح نماييد(بيان كنيد؟ ) چندتايي(

2-0,D5N�(� 

.جدول زير اطالعات مربوط به زمان ورود و زمان اجراي پنج فرآيند در يك سيستم تك پردازنده را ارائه مي كند

SRTSRTSRTSRTRRRRRRRR  ميلي ثانيه استفاده شود،2 با برش زماني  و اگر براي اجراي اين فرآيندها از الگوريتم هاي زمانبندي 

ترتيب اجراي فرآيندها در هريك از الگوريتم ها و همچنين ميانگين زمان گردش كار و ميانگين زمان انتظار را

:براي هريك محاسبه كنيد

نام فرآيند زمان ورود زمان اجرا

AAAA 0 3

BBBB 1 5

CCCC 3 2

DDDD 9 5

EEEE 12 5

3-0,D5N�(� 

با استفاده از الگوريتم. در سيستمي با پنج فرآيند و سه نوع منبع، وضعيت تخصيص منابع به شكل زير است

بانكدار بررسي كنيد كه سيستم در حالت امن قرار دارد يا نه؟

 Resource Allocation Max 

332011

954201

335023

637302

1068863210

4

3

2

1

0

CBACBACBA

P

P

P

P

P

4-0,D5N�(� 
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سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي

%��� &�'()*�� +,-�,%��� &�! /)*��,%��� &�'()*��

01� 2345 345 :::

:

:

: :

��,�6��7 ��89'�)$��:� ;��,(��,�6��7 ��89'�)$��:� ;�� <���=,(��,�6��7 ��89'�>$��:� ;��) �?��89@,(��89'�

��,�6��7)$��:� ��( �?��89@, > 000300A���BC� &$��9: ��89'�, ���BC� &$��9: ��89'�) �?��89@> 00030DE (

,��,�6��7 ;,��) �?��89@,( ��,�6��7 ;,��, > 00030F2 ����G� ���8� ��89'�) �?��89@, > 00030ED (;,��

��,�6��7) �?��89@,(�!���$�7 � ���H��$,��,�6��7 ;,��03005AA

147 ، 186 ، 110 ، 129 ، 27فرض كنيد در يك ديسك مغناطيسي دنباله شيارهاي درخواست شده به ترتيب برابر 

 بوده و در جهت كاهش شماره شيار100در صورتي كه نوك ديسك ابتدا در موقعيت .  باشد120 و 64 ، 10 ، 41، 

 وFIFO ، SSTFحركت كند پس از مشخص نمودن ترتيب پاسخ دهي به اين درخواست ها با الگوريتم هاي 

SCANمتوسط طول پيگرد براي هر يك از روش ها را نيز محاسبه كنيد؟ 

5-0,D5N�(� 
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