ای ىام تُ ةَترِو شرآغاز
تهرىو ششم سيستم عانل (نهلت تحوىل)49/3/11
ذهّد فدِشٌ ای ،گرهً نَيدشی کانپُّتر ،داىشگاً ةخيُرد
 - 1در ِک شّصتم ذافظٌ ضفرٌ ةيدی شدً ،فراِيد نیتُاىد تا  32ضفرٌ ده کّلُةاتی داشتٌ ةاشد.
الف) فرنت آدرس نيطقی اِو شّصتم را رشم کيّد
ب) اگر ذافظٌفّزِکی اِو شّصتم  512KBةاشد ،اىدازً (تعداد کلهٌ ه تعداد ةّت در ٍر کلهٌ) حدهل ضفرٌ چقدر
خُاٍد ةُد؟
 - 2در شّصتم فاِلی شتٌّ  ext2اگر تعداد اشارًگر ةالکٍای  Indirect ،Directه  Double Indirectدر اهلّو شطد
ةٌ ترتّب  1 ،12ه  1ةاشد ،ه ٍر ِک از حداهل غّر نصتقّم شطُح ةعدی ةتُاىيد  212اشارًگر داشتٌ ةاشيد ،ه ةٌ
فرض اِو کٌ اىدازً ٍر ةالک  4096ةاِت ةاشد ،ذداکثر اىدازً فاِل نهکو در شّصتم فاِل چٌ اىدازً خُاٍد ةُد؟
 - 3در ندِرِت ذافظٌ ،تفاهت تکٌ تکٌ شدن داخلی ةا خارحی در چّصت؟
 - 4در ندِرِت ذافظٌ ،تفاهت ضفرٌ ةا قاب در چّصت؟
 - 4در ندِرِت ذافظٌ ،تفاهت ضفرٌ ةا قطعٌ در چّصت؟
 - 4در ندِرِت ذافظٌ ضفرٌ ةيدی ،تفاهت آدرس نيطقی ةا آدرس فّزِکی در چّصت؟ ىرًُ تتدِل از آدرس
نيطقی ةٌ فّزِکی چگُىٌ اشت؟
 - 2در ذافظٌ زِر نکان ٍای خالی ةٌ رىگ شفّد ىشان دادً شدً اىد .اگر درخُاشت ٍای اختطاص فضا ةٌ ترتّب ةٌ
اىدازًٍای  20M ،40Mه  10Mةٌ شّصتم عانل دادً شُىد ،ةرای ٍر ِک از شّاشت ٍای زِر اِو درخُاشتٍا در
چٌ نکان ٍاِی از ذافظٌ تخطّص دادً خُاٍيد شد؟
الف) First Fit

ب)  Best Fitپ) Worst Fit

 - 6حدهل قطعٌ ةيدی زِر را در ىظر ةگّرِد .ش پس ةگُِّد کدام ِک از آدرس ٍای نيطقی زِر ةٌ خطای قطعٌةيدی
( )Segmentation Faultةرخُرد ىخُاٍيد کرد ه اِو آدرس ٍا ةٌ چٌ آدرس فّزِکی ترحهٌ خُاٍيد شد؟
Limit
248
422
198
604
الف) s,d = 0,200
ب) s,d = 3,700
پ) s,d = 2, 120

Base
660
1752
222
990

در ِک شّصتم ذافظٌ نخازی حدهل ضفرٌ ةٌ ضُرت زِر اشت .اىدازً ٍر ضفرٌ  1KBنی ةاشد .نشخص کيّد
دشترشی کدام ِک از آدرس ٍای نيطقی زِر ةٌ فقدان ضفرٌ ( )Page Faultةرخُرد ىخُاٍد کرد ه اِو آدرسٍا ةٌ
چٌ آدرس فّزِکی ترحهٌ خُاٍيد شد (تهانی اعداد در نتيای دً ٍصتيد).
Frame
4
7
2
0

Preset
1
1
0
1
0
1

Page
0
1
2
3
4
5

الف) 1052
ب) 2221
پ) 5499

 - 4ةرای فراِيدی کٌ پيج ضفرٌ دارد ه ذافظٌای کٌ در اةتدا خالی اشت ه شٌ قاب دارد ،تعداد فقدان ضفرٌ
شّاشت  LRUةا ترتّب دشترشی زِر را ةّاةّد
A B C D A B E A B C E D

 - 5ةرای شکل زِر الگُرِتم کشف ةو ةصت را احرا کيّد ه کشف کيّد آِا ةوةصتی هحُد دارد؟

