ًام استاد :حسیي ًعوت زادٍ
عٌواى درس :سیستن عاهل پیشرفتَ
هذت پاسوخگویی 100:دقیقَ
ساعت اهتحاى:
ًام
ًین
>->--

شوارٍ داًشجویی:

و ًام خاًوادگی:
سال:
استفادٍ از هاشیي حساب هجاز ًیست
در ُویي برگَ بَ سواالت پاسخ دُیذ – پاسخٌاهَ جذا ًیاز ًیست

روز و تاریخ اهتحاى:
هقطع و رشتَ تحصیلی:

سىاالت در اهتحاى پایاى ترم
سىاالت عیٌا ً ایي ٔ
سىاالت درش هىش هصٌىعی است .به هیچ وجه قرار ًیست ٔ
سىاالتی که هیبٌید فقط ًوىًه ٔ
ٔ
سىاالت پایاى ترم از لحاظ کیفی در سطح هشابهی هطرح هیشىًد.
.
بیاید ٔ
 -1هفاُین زیر را تؼریف کٌیذً 3 .ورٍ
الف) شفافیت جا بَ جایی )(relocation transparency
ب) زباى تؼریف ّاسط )(IDL
ج) ردیاب در bitTorrent

 -2ضوي ترسین هؼواری  4الیَ ای سیستن ُای هحاسباتی گریذ ّ تؼریف ُر یک از هْلفَ ُای آى هشخص کٌیذ کذام یک از بخش ُای
هؼواری هربْط بَ هیاى افسار است؟ ً 2.5ورٍ

 -3هذل  3الیَ ای ( با تْزیغ ػوْدی ) در هؼواری سیستن هتورکس را برای آى دستَ از برًاهَ ُایی کَ بخشی از آًِا در کالیٌت ّبخشی
دیگر در سرّر اجرا هیشْد را رسن کٌیذً 1.5 .ورٍ

1

 -4هؼواری سیستن ًاهتورکس ساختیافتَ ) (chordرا در ًظر بگیریذ  .با افسایش کلیذ شوارٍ  4اّال آیتن ُای دادٍ ای ُر یک از کلیذ ُا را
آپذیت کٌیذ ً 0.75 ( .ورٍ) ثاًیا شبکَ فْقاًی حاصل را رسن کٌیذ ً 0.5 ( .ورٍ) ثالثا در صْرتی کَ بؼذ از اضافَ شذى کلیذ  , 4کلیذ  6قصد
ترک شبکَ فْقاًی را داشتَ باشذ آیتن ُای دادُای کلیذ ُای باقیواًذٍ چگًَْ آپذیت هیشْد؟( ً 0.5ورٍ)
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 -5شکل زیر فراخْاًی شی راٍ دّر را ًشاى هیذُذ .الف) ًقش ُر یک از هْلفَ ُای  1A,B,Cچیست؟ ( ً 0.75ورٍ) ب) رُگیر را
1
تؼریف کٌیذ .اگر بٌا باشذ هیاى افسار بَ صْرت کلی پیادٍ سازی شْد بَ چَ رُگیرُایی ًیاز دارین؟( ً 1ورٍ) ضوي تؼریف ایي رُگیر ُا آًِا
1
1
1
کٌیً 1( .ورٍ)
را بَ شکل اضافَ د
برًاهه کاربردی کالیٌت
)B.do_something (value

A

برًاهه کاربردی stub

Invoke (B, &do_something,value

B

هیاى افسار شی

)]send ([B, "do_something",value

C

سیستن عاهل هحلی

به شی B

 -6سرّر ُای چٌذ ًخی ّ تک ًخی را ًسبت بَ دّ ّیژگی هْازی سازی
هسذّد کٌٌذٍ) با ُن هقایسَ کٌیذً 1( .ورٍ)

2

( ّجْد یا ػذم ّجْد ) ّ فراخْاى ُای سیستن ( اًسذادی یا

 -7کال چٌذ ًْع ّاسط کاهپیْتری دارین ًام ببریذ ً 1( .ورٍ) در هؼواری  4الیَ ای هاشیي هجازی فرایٌذ )(process virtual machine
ػٌاصر تکرار شًْذٍ کذاهٌذ؟ (ً 0.5ورٍ)

 -8دّ دیذگاٍ در ارسال دادٍ ُای غیر هؼوْل ) (out of band dataجِت ّقفَ دادى بَ سرّر از طرف کالیٌت چگًَْ استً 1( .ورٍ)

 -9بِتریي فؼالیت هوکي را برای هِاجرت هٌابغ هحلی در جاُای خالی جذّل با تْجَ اطالػا ت دادٍ شذٍ پر کٌیذً 1.5( .ورٍ)

هتصل

غیر هتصل

ثابت

اًقیاد فرایٌد به هٌبع
از طریق هقدار
از طریق شٌاسه

 -10فراخْاًی سیستوی زیر  nbytesاز فایل

هیخْاًذ را  ّ fdحاصل را در آرایَ  bufهیریسد .برای ُر یک از پاراهتر ُای دادٍ شذٍ

چَ فراخْاًی ُایی اػوال هیشْدً 1.5 ( .ورٍ)
;)Count = read (fd, buf, nbytes

3

 - 11فرض کٌیذ فرآیٌذ هاشیي کالیٌت از طریق  RPCدستْر ) add (i,jرا بَ فرایٌذ هاشیي سرّر برای هحاسبَ هی فرستذ  .در صْرتی
کَ هاشیي فرایٌذ کالیٌت از ًْع ایٌتل ّ هاشیي فرایٌذ سرّر از ًْع ساى باشذ چَ هشکلی برای ارسال پاراهتر ُای  i,jهوکي است رخ دُذ ّ
چَ راُکارُایی برای هقابلَ با ایي هشکل ّجْد دارد؟( ً 2ورٍ)

4

