
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

( مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري( آموزش محور

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۵۱مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)

مدلی که در بردارنده همه جزئیات باشد . . . . .

همواره مفید است.انتزاع کامل دارد.

انتزاع ندارد.بهترین ابزار ارزیابی کارایی است.

1

۱2

34

-

..

..

عملیات اساسی واحد پردازش مرکزي یک چرخۀ ساده را دنبال می کند که چرخۀ اجراي دستورالعمل نامیده می شود. از
نیست؟ میان گزینه هاي زیرکدامیک جزء شش عمل اساسی این چرخه 

محاسبات آدرس بعدي محاسبات آدرس عملوندهاي موثر 

واکشی عملوندها رمزگذاري دستورالعمل 

2

۱2

34

-

..

..

""  راهر کامپیوتر با سیستم هاي متصل شده توسط آدرس دهی ارتباط برقرار می کندکدامیک از معماري هاي زیر شیوه 
شامل می شود؟

سیستم کامپیوتري چند پردازنده اي با حافظه محلی اختصاصی     

سیستم کامپیوتري چند پردازنده اي با حافظه توزیع شده

سیستم کامپیوتري چند پردازنده اي با زیر ساخت ارتباطی             

سیستم کامپیوتري چند پردازنده اي با حافظه مشترك

3

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کدام گزینه ابزاري است براي نظارت برعملیات پایگاه داده ، بازرسی ذخیره سازي فیزیکی و نامگذاري مجدد روابط ، داده
هاي آرشیو و ایجاد عالئم و فهرست هاي اضافی؟

زبان دستکاري پایگاه داده             زبان کنترل داده            

زبان دستکاري و تعریف پایگاه دادهزبان تعریف پایگاه داده 

4

۱2

34

-

..

..

فرآیند برنولی، فرآیندي تصادفی با ...

پارامتر پیوسته، حالت پیوستهپارامتر پیوسته، حالت گسسته       

پارامتر گسسته، حالت پیوستهپارامتر گسسته، حالت گسسته

5

۱2

34

-

..

..

در مطالعه مفهوم زمان در بررسی کارایی سیستمهاي کامپیوتري، ما عالقه مند به اندازه گیري ...............در سیستم تحت
بررسی هستیم. 

زمان ورود یک موجودیت  زمان بین شکستها 

زمانهاي مرتبط با رویدادهاي عملیاتیزمان سرویس براي یک موجودیت 

6

۱2

34

-

..

..
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کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري( آموزش محور )

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۵۱مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)

  نمی باشد؟در مورد انحصار متقابل در الگوریتم ها، زمانبندي کدام گزینه صحیح

سیستم باید توانایی باز پس گیري منبع را داشته باشد. 

I O توانایی انحصار متقابل را اغلب ندارند. /عملیات 

پردازنده ها هم باید توانایی ذخیره ثبات ها را داشته باشند. 

FCFS .انحصار متقابل دارد 

7

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

SRTF کدام است؟ اصلی ترین مشکل الگوریتم 

داراي قحطی است. انحصار متقابل ندارد. 

کوانتوم زمانی ندارد.اطالع از زمان اجرا فرایند ندارد. 

8

۱2

34

-

..

..

A با احتمال اگر جریان پواسون به دو جریان تقسیم شود، با هر رویداد به جریان APB با احتمال  و جریانBPجریان ،
حاصل چگونه است؟

A BP and P A BP   or P   

A BP   nand P   A BP   nor P   

9

۱2

34

-

..

..

در سیستم هاي کامپیوتري تقاضا براي کارها به وسیله واحد پردازشگر مرکزي به وسیله فرایند .............................  نمایش
داده می شود. 

یکنواخت هندسیگوسی پواسن نمایی 

10

۱234

-

....

 فرایند تولد- مرگ طبق فرایند تصادفی ......... می باشد. 

پارامتر گسسته - فضاي حالت پیوسته پارامتر پیوسته - فضاي حالت پیوسته 

پارامتر پیوسته - فضاي حالت گسستهپارامتر گسسته - فضاي حالت گسسته 

11

۱2

34

-

..

..

اگر احتماالت در حالت آینده  فرایندهاي تصادفی، تنها به احتماالت حالت کنونی بستگی داشته باشد و نه به این که چگونه
به این حالت می رسند، یک فرایند...............است .

قابل شمارشتولد - مرگ مارکف پواسن 

12

۱234

-

....

 نمی کنند؟ کدامیک از صف هاي زیر از خصوصیت مارکوف در ورود و سرویس فرایند استفاده

M/M/CM/M/1/K M/G/1M/M/1

13

۱234

-

....
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:
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۱۱۱۵۲۵۱مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)

M M نادرست است؟ /1/کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد سیستم صف 

این سیستم شامل یک ایستگاه صف و چند سرور می باشد. 

FIFO است. سیاست صف 

این سیستم شامل یک سرور و یک ایستگاه صف می باشد. 

سیستم با توزیع پواسون و زمان سرویس توزیع نمایی است.
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۱

2

3
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-

.

.

.
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در کدام نوع مدل شبیه سازي، موضوعات واقعی سیستم به طور معمول به عنوان موجودیت ها در نظر گرفته می شوند؟ 

 پیوسته گسسته 

)ترکیبی (combinedصف بندي

15

۱2

34

-

..

..

....................... مقدار واقعی احتمال بعضی موجودیت ها را در نقطه مشخصی از فضاي حالت نشان می دهد؟

توزیع یکنواختتوزیع نرمالتابع چگالی احتمالتابع توزیع احتمال

16

۱234

-

....

در شبکه هاي پتري تعمیم یافته در صورت غیر فعال شدن یک انتقال و سپس دریافت توکن جدید و دوباره فعال شدن
تایمر کدام حالت درست است؟ 

الف. می تواند از همان آخرین مقدار که تا آن شمرده بود شروع به شمارش کند. 
ب. می تواند از همان مقدار محاسبه شده قبل شروع به شمارش کند. 

ج. می تواند یک مقدار تصادفی دیگر محاسبه و از آن شروع به شمارش نماید. 

الف و ب و ج الف و جبالف و ب

17

۱234

-

....

کدام یک از گزینه هاي زیر براي پیاده سازي مفهوم سمافورها به کار می رود؟ 

توکن رنگی و تایمر تایمر ها بازدارنده ها توکن هاي رنگی 

18

۱234

-

....

کدامیک از موارد زیر در مورد معماري گره بستر شبکه صحیح می باشد؟ 

کامپیوتر میزبان در این معماري وظیفه دارد که پروتکل هاي هر الیه را اجراء و یک پیام براي بارگذاري فراهم نماید. 

کامپیوتر میزبان در این معماري وظیفه دارد که داده هاي اجرایی مورد نیاز براي تحلیل قبلی جمع آوري کند. 

کامپیوتر میزبان در این معماري وظیفه دارد که نیمی از پروتکل هاي هر الیه را اجراء و یک پیام براي بارگذاري فراهم نماید. 

کامپیوتر میزبان در این معماري وظیفه دارد که یک پیام براي بارگذاري فراهم نماید. 

19
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2

3
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-

.

.

.
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نیست؟ کدام گزینه جزو تکنیکهاي ارزیابی عملکرد سیستم 

مدل سازي شبکه پتري مدل سازي تحلیلی 

مدل سازي ریاضیمدل سازي شبیه سازي 

20
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-
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:

:

: :

۱۱۱۵۲۵۱مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)

نادرست است؟کدام گزینه در مورد مفهوم تصادف در مدلسازي سیستم ها 

تصادفی بودن یک ویژگی از رویداد و رخداد مجدد آن است. 

الگویی وجود ندارد که رویداد را به آن نگاشت کرد تا تعیین کنیم که چه موقع مجددا رخ خواهند داد. 

یک دنباله تصادفی از آزمایش ها، تحقق ویژگی استقالل است.

با استفاده از گذشته رویداد، می توانی آینده آن را تعریف نماییم.
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2

3
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-

.

.

.

.

درمحدودیت بسیار زیاد زمان از کدام مدلسازي می توانیم استفاده می کنیم؟ 

شبکه پتري تحلیلی و شبکه پتري 

تحلیلی شبکه پتري و شبیه سازي 

22

۱2

34

-

..

..

تعداد کل حاالت دسترسی به ماژولهاي حافظه به کدام مورد زیر بستگی دارد؟

تعداد روشهاي توزیع درخواستهاي پردازنده ها تعداد پردازنده ها 

تعداد ماژولهاي حافظهتعداد درخواستهاي پردازنده ها براي ماژولهاي حافظه 

23

۱2

34

-

..

..

به چه دلیل سیستم چند پردازنده می تواند با زنجیره مارکوف توصیف شود؟ 

چون در تعداد مراحل متناهی می تواند به هر نوع دیگري برسد. 

چون در هر زمان انتقال تک مرحله اي از یک حالت به خودش امکانپذیر است. 

چون احتمال حالت بعدي در هر زمان به حالت فعلی و قبلی بستگی دارد. 

چون احتمال حالت بعدي در هر زمان فقط به حالت فعلی بستگی دارد.
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-

.

.

.
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ابزارهاي تحلیل عملیات . . . . .

مدل را براساس عبارات ریاضی پیاده سازي می کنند.

به دلیل انعطاف پذیري باالي خود می توانند در مورد طیف وسیعی از مسائل بکار گرفته شوند.

بر زیرمجموعه اي از سیستم واقعی تمرکز می کنند تا نحوه عملکرد و نیازهاي عملیاتی سیستم مشخص شود.

اطالعاتی از سیستم درحال اجرا استخراج می کنند که تحلیلگر را از رفتارهاي بعدي سیستم آگاه می سازد.

25
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3
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-

.

.

.

.

در شبکه هاي پتري زماندار، زمان به چه مواردي از این شبکه ها اختصاص داده می شود؟ 1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري( آموزش محور )

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۵۱مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)

الف- فرآیند مارکوف را تعریف کنید.
A BC   ثابت کنید رابطه  و  ،ب-  براي رویداد هاي    P(A C B)=P A B P C B   فقط و 
فقط هنگامی برقرار است که 

   P A B C P A B ACB  حال باشد، چه نتیجه اي می گیرید؟ گذشته و  آینده،  . اگر 

 نمره۱,۴۰ -2

NVP TB AT تکنیک-  نمره۱,۴۰ -3 را شرح داده و اجزاي آن را نام ببرید.-

مراحل ساخت و استفاده از مدل یک سیستم را نام ببرید.  نمره۱,۴۰ -4

CPU %  زمان نظارت90در  (ده) دقیقه تحت نظارت قرار می گیرد و مالحظه میشود که   10یک وب سرور براي 
Busylog  (سی هزار)30000) نشان می دهد که در زمان نظارت ) است. مطالعه سوابق وب سرور (مشغول (

throughput) وب سرور را بدست آورید. درخواست اجرا شده است. حاصل کار  (

 نمره۱,۴۰ -5
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