
 8ٍ  7توریٌات  فظل 

 external( ٍ تکِ تکِ شذى خارجی )internal fragmentationتکِ تکِ شذى داخلی ) -1

fragmentation؟( در چِ شرایطی اتفاق هی افتٌذ، هعایة ّرکذام را ترشوریذ 

 در زیر، تلَک ّای خالی حافظِ تِ ترتیة از چپ تِ راست ًشاى دادُ شذُ اًذ: -2

  

40K , 25K , 45K , 50K, 60K , 40K 

تِ ترتیة  20K  ٍ30K  ٍ20K ٍ 35Kترای چْار تلَک تِ اًذازُ ّای  اگر درخَاست جذیذی

استفادُ شَد ٍ تخظیض از اٍل حافظِ شرٍع شَد، ٍػعیت حافظِ  next fitرکر شذُ ٍ از رٍش 

 تعذ از ایي تخظیض ّا را هشخض ًواییذ.

3- First Fit ،Next Fit  ٍBest Fit  را از ًظر سرعت رخیرُ سازی، هیساى حافظِ ی تلف شذُ ٍ کیفیت

 رخیرُ سازی تحلیل ًواییذ.

تایت حافظِ فیسیکی،  اًذازُ  223یک سیستن طفحِ تٌذی سادُ را تا پاراهترّای زیر در ًظر تگیریذ.  -4

 طفحِ در فؼای آدرس هٌطقی. 216تایت ٍ  211طفحِ ی 

 الف( آدرس هٌطقی چٌذ تیتی است؟

 تایت است؟( چٌذ Frameب( ّر قاب )

 ج( آدرس فیسیکی کِ قاب را هشخض هیکٌذ، چٌذ تیتی است؟

 د( جذٍل طفحِ چٌذ رکَرد دارد؟

ًیس  valid/invalidُ( ّر رکَرد جذٍل طفحِ چٌذ تیتی است؟ )تا فرع ایٌکِ ّر رکَرد یک تیت 

 دارد(

. ترتیة تِ طَرت هتَالی هراجعِ دارد A , B , C , D , Eفرع کٌیذ پردازًذُ تِ پٌج طفحِ ی  -5

 هراجعات از چپ تِ راست تِ شکل زیر است :  

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

هَرد استفادُ قرار هیگیرد. تعذاد   (FIFOفرع کٌیذ الگَریتن جایگسیٌی خرٍج تِ ترتیة ٍرٍد )

ٍ تا فرع قاب طفحِ دارین  4( در طی ایي هراجعات را در حالتی کِ Page Faultخطاّای طفحِ )

 خالی تَدى حافظِ ی اطلی در شرٍع کار هحاسثِ ًواییذ.



( تِ شکل زیر تعریف شذُ است. ٍ دستَرات پس از Row Majorیک هاتریس تِ طَرت ردیفی ) -6

آى، ایي هاتریس را طفر هیکٌٌذ. فرع کٌیذ ایي ترًاهِ در یک سیستن هذیریت حافظِ طفحِ تٌذی تر 

کلوِ است اجرا هیشَد. تِ ایي  211اًذازُ ی قاب طفحِ ی آى ( کِ Demand Pagingحسة ًیاز )

ترًاهِ دٍ قاب طفحِ اختظاص دادُ شذُ است. کِ دستَرات ترًاهِ در یکی از ایي قاب ّا قرار دادُ 

شذُ است. قاب دیگر کِ در اتتذا خالی است، ترای دادُ ّا در ًظر گرفتِ شذُ است. اگر ترای 

استفادُ  (Least Recently Used - LRUاستفادُ ی اخیر ) جایگسیٌی طفحات از رٍش کوتریي

یک کلوِ از حافظِ  Integerشَد. تعذاد کل خطاّای طفحِ را هحاسثِ ًواییذ.)تَجِ: فرع کٌیذ ّر 

 را اشغال هیکٌذ.(

var A:array[1..100] of array[1..100] of integer; 

 

for j:=1 to 100 do 

       for i:=1 to 100 do 

         A[i][j] := 0 ; 

 32ّای هجازی  . آدرس کٌذ فرع کٌیذ سیستوی داریذ کِ هکاًیسم حافظِ هجازی را پشتیثاًی هی .7

طفحِ از فؼای آدرس هجازی خَد را استفادُ  1124.اگر یک فرآیٌذ طفحِ دارد 4KBٍ تیتی ّستٌذ.

از جذٍل طفحِ یک فرع کٌیذ  .؟کٌذ ی ایي فرایٌذ چِ هقذار فؼا را اشغال هی فحِجذٍل ط کٌذ.

 کٌذ. تایت را اشغال هی 4( page table entryشَد ٍ ّر ) ی استفادُ هیسطح

یت ّا ٍ هعایة ّر کذام چِ فحِ تِ رٍش سراسری ٍ هحلی چیست؟هس. تفاٍت تخظیض ط8

 تاشذ؟ هی

 :کٌذ را ایجاد هی ز هراجعات طفحِایی ا طفحِ آزاد دارد.یک فرایٌذ دًثالِ.یک کاهپیَتر چْار قاب 9

1,2,3,4,1,5,2,3,1,2 

 ی جایگسیٌی زیر اتفاق هیافتذ؟ چِ تعذاد ًقغ طفحِ تا استفادُ از الگَریتن ّا

FIFO ,LRU ,second chance 
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