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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اصول سيستمهاي عامل,سيستم هاي عامل,سيستمهاي عامل

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار),مهندسي
۱۱۱۵۱۴۹ - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۱۳كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي   -

,  - ,علوم۱۱۱۵۱۹۴ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۷۲علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر 
۱۵۱۱۰۳۳كامپيوتر,رياضيات و كاربردها

خطاي توازن حافظه و سرریز شدن محاسباتی به ترتیب جزء کدامیک از وقفه هاي زیر می باشند؟

نقص سخت افزار- نقص سخت افزاربرنامه- برنامه

نقص سخت افزار- برنامهبرنامه- نقص سخت افزار

1

۱2

34

-

..

..

کدام گزینه صحیح است؟

ورودي/ خروجی برنامه سازي شده از روش مبتنی بر وقفه کارآمدتر است.

DMA به کنترل گذرگاه نیاز دارد. مولفه ي 

ورودي/ خروجی برنامه سازي شده به دخالت پردازنده نیاز ندارد.

DMA کارآمدتر است.ورودي/خروجی مبتنی بر وقفه از روش 

2

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

نمی باشد؟کدام مورد جزء ثباتهاي قابل رویت براي کاربر 

ثبات شاخصثبات دستورالعملاشاره گر پشتهثباتهاي آدرس

3

۱234

-

....

حداقل زمان پاسخ و حداکثر استفاده از پردازنده به ترتیب هدف اصلی کدام سیستم ها می باشد؟

اشتراك زمانی- پردازش ردیفیچندبرنامه اي دسته اي- اشتراك زمانی

اشتراك زمانی - چندبرنامه اي دسته ايچندبرنامه اي دسته اي - پردازش ردیفی

4

۱2

34

-

..

..

نیست؟کدام گزینه در مورد چندپردازشی متقارن صحیح 

در سیستم چندپردازشی متقارن، خرابی یک پردازنده موجب توقف ماشین نمی شود.

افزودن پردازنده هاي بیشتر، تأثیري در کارایی سیستم ندارد.

پردازنده ها به صورت اشتراکی از حافظه ي اصلی و امکانات ورودي/خروجی استفاده می کنند.

تمام پردازنده ها اعمال یکسانی را می توانند انجام دهند.

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

اگر فرایندي چیزي را درخواست کند که باید به خاطرش منتظر بماند کدام تغییر حالت صورت می گیرد؟

آماده - اجرامسدود - آمادهاجرا- آمادهاجرا- مسدود

6

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اصول سيستمهاي عامل,سيستم هاي عامل,سيستمهاي عامل

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار),مهندسي
۱۱۱۵۱۴۹ - - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۱۳كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي 

 - ,علوم۱۱۱۵۱۹۴ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۷۲,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر 
۱۵۱۱۰۳۳كامپيوتر,رياضيات و كاربردها

کدامیک از موارد زیر از دالیل پایان یک فرایند محسوب می شوند؟
-دستورالعمل ممتاز                          1
- گذشت زمان                            2
-سقف زمانی                   3
-دخالت سیستم عامل 4

4و3و2و1موارد4و3و1موارد 4و2موارد3و2و1موارد

7

۱234

-

....

کدام گزینه صحیح است؟

نخهاي سطح هسته می توانند روي هر سیستم عاملی اجرا شوند.

در نخهاي سطح کاربر، تعویض نخ به حالت ممتاز هسته نیاز دارد.

در نخهاي سطح کاربر، کاربرد چندنخی نمی تواند از امتیازات چندپردازشی استفاده کند.

در نخهاي سطح هسته، امکان زمانبندي نخهاي چندگانه ي یک فرایند روي پردازنده هاي مختلف وجود ندارد.

8

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

نیست؟کدام گزینه جزء مزایاي سازمان ریزهسته 

معماري الیه ايواسطهاي یکنواختقابلیت حملقابلیت گسترش

9

۱234

-

....

کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد راهنماها و ناظرها صحیح است؟

در ناظر، مسئولیت انحصار متقابل و همگام سازي بر عهده ي برنامه ساز است.

راهنمایی که در آن ترتیب خروج فرایندها از صف مشخص نشده باشد راهنماي قوي خوانده می شود.

پیاده سازي ناظرها در مقایسه با راهنماها ساده تر است.

راهنماي دودویی قدرت کمتري نسبت به راهنماي عمومی دارد.

10

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 نیست؟کدام گزینه در مورد رویکرد دستورالعمل ماشین در انحصار متقابل صحیح

ممکن است فرایندي به طور نامحدود از دسترسی به بخش بحرانی محروم بماند.

براي بخش هاي بحرانی متعدد می تواند استفاده شود.

براي هر تعداد از فرایندها که از حافظه ي مشترك استفاده می کنند قابل بکارگیري است.

در این رویکرد امکان بروز بن بست وجود ندارد.

11

۱

2

3

4

-

.

.

.

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اصول سيستمهاي عامل,سيستم هاي عامل,سيستمهاي عامل

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار),مهندسي
۱۱۱۵۱۴۹ - - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۱۳كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي 

 - ,علوم۱۱۱۵۱۹۴ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۷۲,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر 
۱۵۱۱۰۳۳كامپيوتر,رياضيات و كاربردها

در کدام روش محاوره ي فرایندها، فرایندها توسط اشتراك شیءهاي مشترك با هم همکاري می کنند؟

اطالع غیرمستقیم فرایندها از یکدیگراطالع مستقیم فرایندها از یکدیگر

محاوره ي فرایندها از طریق تبادل پیامبی اطالعی فرایندها از یکدیگر

12

۱2

34

-

..

..

 نیست؟کدام گزینه جزء شرایط الزم براي بن بست

نگهداري و انتظارانحصار متقابلانتظار چرخشیقبضه کردن

13

۱234

-

....

الگوریتم بانکداران به کدام دسته از راهکارهاي مقابله با بن بست تعلق دارد؟

تحلیل بن بستپیشگیري از بن بستاجتناب از بن بستکشف بن بست

14

۱234

-

....

حافظه نیست؟کدام گزینه جزء مزایاي روش صفحه بندي حافظه ي مجازي در مدیریت 

درجه ي چندبرنامگی باالتربدون تکه تکه شدن خارجی

فضاي آدرس مجازي بزرگتربدون تکه تکه شدن داخلی

15

۱2

34

-

..

..

k  بایت می باشد، حداکثر چند صفحه وجود2 بیتی بوده و اندازه ي هر صفحه 16در یک طرح صفحه بندي که آدرسها 
خواهد داشت؟

641283216

16

۱234

-

....

 به ترتيب زير ( از چپ به راست) مراجعه دارد. اگر براي جايگزيني صفحات ازE و D وC وB و Aفرايندي به پنج صفحه ي 
۴ و ۳ استفاده كنيم تعداد نقص صفحه پس از پر شدن قابها براي حالتي كه در حافظه ي اصلي به ترتيب FIFOالگوريتم 

قاب خالي به فرايند تخصيص داده شده باشد چقدر است؟
A,B,C,D,A,B,E,A,B,C,D,E

6-76-65-65-7

17

۱234

-

....

کدام گزینه در مورد اندازه ي صفحه در سیستم صفحه بندي صحیح است؟

با کاهش اندازه ي صفحه مقدار تکه تکه شدن داخلی آن افزایش می یابد.

با افزایش اندازه ي صفحه نرخ خطاي صفحه کاهش می یابد.

با کاهش اندازه ي صفحه، اندازه ي جدول صفحه ي فرایند افزایش می یابد.

اندازه ي صفحه تاثیري در نرخ خطاي صفحه ندارد.

18
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اصول سيستمهاي عامل,سيستم هاي عامل,سيستمهاي عامل

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار),مهندسي
۱۱۱۵۱۴۹ - - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۱۳كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي 

 - ,علوم۱۱۱۵۱۹۴ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۷۲,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر 
۱۵۱۱۰۳۳كامپيوتر,رياضيات و كاربردها

 مربوط به کدام نوع تصمیم گیري در مورد افزودن به تعداد فرایندهایی که بخشی یا تمام آنها در حافظه ي اصلی است""
زمانبندي می باشد؟

ورودي/خروجیمیان مدتکوتاه مدتبلند مدت

19

۱234

-

....

 ندارد؟در کدامیک از سیاستهاي زمانبندي زیر امکان گرسنگی وجود

SPNSRTFBRR

20

۱234

-

....

""  مربوط به کدام گزینه می باشد؟ تعداد فرایندهاي کامل شده در واحد زمانتعریف 

درجه ي چندبرنامگیزمان پاسختوان عملیاتیزمان کل

21

۱234

-

....

RAID به ترتیب کدام است؟3 و 1 سطح کاربرد 

CAD پرونده هاي بحرانی- گرداننده هاي  سیستمگرداننده هاي سیستم- کاربرد

 - پرونده هاي بحرانیکاربرد CADگرداننده هاي سیستم- جستجوي داده ها

22

۱2

34

-

..

..

کدامیک از الگوریتم هاي زمانبندي دیسک عادالنه ترین الگوریتم می باشد؟

RSSFIFOPRILIFO

23

۱234

-

....

""  را  به عنوان معیاري در هنگام زمانبندي در نظر میحداکثر محلی بودنکدامیک از الگوریتم هاي زمانبندي دیسک 
گیرد؟

C SCAN-FIFOFSCANLIFO

24

۱234

-

....

 قرار دارد و تقاضاهايي براي دستيابي به سيلندرهاي۱۰۰در يك دستگاه ديسك خوان، نوك خواندن و نوشتن روي سيلندر 
ديگر به ترتيب زير از چپ به راست دريافت شده است:

۵۵،۵۸،۳۹،۱۸،۹۰،۱۶۰،۱۵۰،۳۸،۱۸۴
 براي دستيابي به سيلندرها استفاده شود و حركت بازو در جهت افزايش شماره ي شيار باشد،C_SCANاگر از الگوريتم 

ميانگين طول پيگرد چقدر خواهد بود؟

35,828,738,527,8

25

۱234

-

....

نمودار تغییر حالت فرایند را با در نظر گرفتن حاالت معلق رسم کرده و شرح دهید. 1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

اصول سيستمهاي عامل,سيستم هاي عامل,سيستمهاي عامل

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار),مهندسي
۱۱۱۵۱۴۹ - - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۱۳كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي 

 - ,علوم۱۱۱۵۱۹۴ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۷۲,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر 
۱۵۱۱۰۳۳كامپيوتر,رياضيات و كاربردها

با استفاده از راهنماها راه حلي براي مسئله ي توليدكننده و مصرف كننده با ميانگير محدود بنويسيد.  نمره۱,۴۰ -2

ترجمه ي آدرس را در يك سيستم صفحه بندي-قطعه بندي با رسم شكل توضيح دهيد.  نمره۱,۴۰ -3

 با برهه يRR و SRT، SPNاطالعات پنج فرايند در جدول زير آورده شده است. نمودار زمانبندي با روش هاي 
 را ترسيم كرده، ميانگين زمان كل را در هر روش محاسبه نماييد.۴زماني 

E D C B A فرايند
۸ ۶ ۴ ۲ ۰ زمان ورود
۲ ۵ ۴ ۶ ۳ زمان اجرا

 نمره۱,۴۰ -4

) را بر اساس دو بيت وضعيت ( اخيرا"CLOCKدر مديريت حافظه ي مجازي، سياست جايگزيني صفحه ساعت (
دستيابي شده و اخيرا" تغيير يافته) تعريف و نحوه ي اجراي آن را شرح دهيد. 

 نمره۱,۴۰ -5
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