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ΕΠΑ.Λ. Κω
Τομέας Πληροφορικής 20/11/2007

Διαγώνισμα στο μάθημα
Λειτουργικά Συστήματα Ι

(Θεωρητικό Μέρος)

Διδάσκων: Στέλιος Χαραλαμπίδης
Τάξη: Β’ ΕΠΑ.Λ.
Τμήμα: Β1Π
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..

Θέμα 1ο (1 μονάδα)

Ποιες είναι οι δύο (2) βασικές αρμοδιότητες ενός Λειτουργικού Συστήματος;

Θέμα 2ο (2 μονάδες)

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1. Στα συστήματα πολλών χρηστών οι χρήστες επικοινωνούν με Γλώσσες 
Εντολών και δίνουν εντολές που αναγνωρίζονται από τους ___________.
A. Εκτυπωτές
B. Επεξεργαστές
C. Φλοιούς
D. Πυρήνες

2. Το πιο χαμηλό επίπεδο του Λειτουργικού Συστήματος είναι το πρόγραμμα 
που χειρίζεται τη φυσική μηχανή και ονομάζεται _______________.
A. διερμηνευτής
B. πολυπρογραμματισμός
C. φλοιός
D. πυρήνας

3. Αν ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να εκτελεί «ταυτόχρονα» περισσότερα 
από ένα προγράμματα του ιδίου ή πολλών χρηστών χαρακτηρίζεται ως 
σύστημα ______________.
A. παραθυρικό
B. πολυπρογραμματισμού
C. άνευ παύσης
D. πραγματικού χρόνου

4. Οι ομόκεντροι κύκλοι που διαμορφώνονται στην επιφάνεια του δίσκου 
ονομάζονται ______________.
A. ίχνη
B. τομείς
C. ομάδες δεδομένων
D. κεφαλές
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Θέμα 3ο (5 μονάδες)

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

1. Λ Για την επικοινωνία του λειτουργικού συστήματος με τους χρήστες 
χρησιμοποιείται το σύστημα αρχείων.

2. Σ Ο πυρήνας φορτώνεται στην κύρια μνήμη όταν ξεκινά ο υπολογιστής και 
παραμένει εκεί μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας.

3. Λ Για να διορθωθεί το πρόβλημα του εσωτερικού κατακερματισμού τα 
σύγχρονα λειτουργικά συστήματα διαθέτουν προγράμματα 
αποκατακερματισμού ή ανασυγκρότησης.

4. Σ Στη συστήματα αρχείων που χρησιμοποιούν την τεχνική συνδεδεμένης 
καταχώρησης, όταν διαγράφεται ένα αρχείο οι τομείς που καταλαμβάνει 
σημειώνονται ελεύθεροι δίχως να σβήνονται τα περιεχόμενά τους.

5. Σ Οι συσκευές δευτερεύουσας μνήμης έχουν μεγαλύτερο χρόνο προσπέλασης 
από την κύρια μνήμη.

6. Λ Το σχετικό όνομα ενός αρχείου ή φακέλου αρχίζει πάντοτε με \ (Windows)
ή / (UNIX/Linux).

7. Λ Όταν χρησιμοποιείται η τεχνική συνδεδεμένης καταχώρησης ο χρήστης 
πρέπει να δηλώσει το ανώτατο μέγεθος που θα καταλάβει ένα αρχείο πριν το 
δημιουργήσει.

8. Σ Όταν το λειτουργικό σύστημα δέχεται αιτήσεις για ανάγνωση/εγγραφή 
από/προς τους δίσκους, τις συγκεντρώνει σε διαφορετική ουρά για κάθε 
συσκευή δίσκου.

9. Λ Σε μία εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων η καθυστέρηση του 
συστήματος οφείλεται κυρίως στο χρόνο που απαιτείται από την κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας για να εκτελέσει υπολογισμούς.

10.Λ Όσο μετακινούμαστε από το κέντρο ενός δίσκου προς την περιφέρεια το 
μέγεθος των ομάδων δεδομένων αυξάνεται.

Θέμα 4ο (2 μονάδες)

Ποιοι είναι οι τέσσερις παράγοντες στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση της 
εξυπηρέτησης στους δίσκους;

Θέμα 5ο (1 μονάδα)

Ποια διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από το Λ.Σ. για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένας δίσκος;
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Θέμα 6ο (2 μονάδες)

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η ιεραρχική δομή ενός συστήματος αρχείων. Με Dx

συμβολίζονται οι κατάλογοι και με Fx συμβολίζονται τα αρχεία.

Για την δομή του Σχήματος 1 να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιο είναι το απόλυτο όνομα του αρχείου F5; (0,5 μονάδες)
\D3\D4\F5

2. Ποιο είναι το σχετικό όνομα του αρχείου F7 όταν ο τρέχων κατάλογος είναι ο 
ριζικός (\); (0,5 μονάδες)
D4\F7

3. Ποια λάθη εντοπίζετε στην ιεραρχική δομή του συστήματος; (1 μονάδα)
F1-F8, F3-F3 στο D3

\

D1 D2 D4F1 D3 F2

F1 F2 D3 F4 D4

F5

F6

F3

F7

F3F8
Σχήμα 1
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Θέμα 8ο (4 μονάδες)

Να αντιστοιχίσετε καθεμιά λειτουργία της στήλης Α, με την κατάλληλη εντολή
της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

1. αντιγραφή αρχείων 
καταλόγου σε άλλον

1-f a. cd ..

2. μετακίνηση αρχείων 2-e b. t:
3. μετάβαση στον κατάλογο 

ένα επίπεδο πάνω
3-a c. mkdir \bcit\test

4. αποθήκευση δομής 
καταλόγου σε αρχείο

4-h d. type kladi1.txt

5. δημιουργία καταλόγου 5-c e. move de*.* c:\devcpp4
6. αλλαγή λογικής μονάδας 6-b f. copy dokimi test
7. εμφάνιση περιεχομένων 

τρέχοντος καταλόγου
7-g g. dir

8. εμφάνιση περιεχομένων 
αρχείου κειμένου

8-d h. tree > kladi1.txt

Θέμα 9ο (3 μονάδες)

Για καθεμιά από τις παρακάτω ενέργειες να γράψετε τις κατάλληλες εντολές σε 
περιβάλλον γραμμής εντολών MS-DOS που τις πραγματοποιούν.

1. Δημιουργία του καταλόγου dokimi\diag μέσα στον τρέχοντα φάκελο
T:\bcit. (0,5 μονάδες)
T:\bcit> mkdir dokimi\diag

2. Μετάβαση στον κατάλογο T:\bcit αν ο τρέχων κατάλογος είναι ο 
T:\bcit\dokimi. (0,5 μονάδες)
T:\bcit\dokimi> cd..   ή   cd \bcit

3. Δημιουργία αρχείου κειμένου με το όνομα dendro5.txt στον τρέχοντα 
κατάλογο T:\bcit το οποίο θα περιέχει τη δομή καταλόγων του φακέλου 
C:\devcpp4. (1 μονάδα)
T:\bcit> tree c:\devcpp4 > dendro5.txt

4. Αντιγραφή του αρχείου dendro5.txt από τον τρέχοντα κατάλογο T:\bcit
στον κατάλογο T:\bcit\dokimi. (0,5 μονάδες)
T:\bcit> copy dendro5.txt dokimi

5. Εμφάνιση των περιεχομένων του καταλόγου T:\bcit αν ο τρέχων φάκελος 
είναι ο T:\bcit\dokimi\diag. (0,5 μονάδες)
T:\bcit\dokimi\diag> dir \bcit   ή   dir T:\bcit
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Θέμα 1ο (1 μονάδα)

Ποιες είναι οι δύο (2) βασικές αρμοδιότητες ενός Λειτουργικού Συστήματος;


Θέμα 2ο (2 μονάδες)

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

1. Στα συστήματα πολλών χρηστών οι χρήστες επικοινωνούν με Γλώσσες Εντολών και δίνουν εντολές που αναγνωρίζονται από τους ___________.


A. Εκτυπωτές

B. Επεξεργαστές


C. Φλοιούς


D. Πυρήνες


2. Το πιο χαμηλό επίπεδο του Λειτουργικού Συστήματος είναι το πρόγραμμα που χειρίζεται τη φυσική μηχανή και ονομάζεται _______________.

A. διερμηνευτής


B. πολυπρογραμματισμός

C. φλοιός


D. πυρήνας


3. Αν ένα λειτουργικό σύστημα μπορεί να εκτελεί «ταυτόχρονα» περισσότερα από ένα προγράμματα του ιδίου ή πολλών χρηστών χαρακτηρίζεται ως σύστημα ______________.

A. παραθυρικό


B. πολυπρογραμματισμού


C. άνευ παύσης

D. πραγματικού χρόνου

4. Οι ομόκεντροι κύκλοι που διαμορφώνονται στην επιφάνεια του δίσκου ονομάζονται ______________.

A. ίχνη


B. τομείς

C. ομάδες δεδομένων

D. κεφαλές


Θέμα 3ο (5 μονάδες)

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

1. Λ Για την επικοινωνία του λειτουργικού συστήματος με τους χρήστες χρησιμοποιείται το σύστημα αρχείων.


2. Σ Ο πυρήνας φορτώνεται στην κύρια μνήμη όταν ξεκινά ο υπολογιστής και παραμένει εκεί μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας.


3. Λ Για να διορθωθεί το πρόβλημα του εσωτερικού κατακερματισμού τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα διαθέτουν προγράμματα αποκατακερματισμού ή ανασυγκρότησης.

4. Σ Στη συστήματα αρχείων που χρησιμοποιούν την τεχνική συνδεδεμένης καταχώρησης, όταν διαγράφεται ένα αρχείο οι τομείς που καταλαμβάνει σημειώνονται ελεύθεροι δίχως να σβήνονται τα περιεχόμενά τους.


5. Σ Οι συσκευές δευτερεύουσας μνήμης έχουν μεγαλύτερο χρόνο προσπέλασης από την κύρια μνήμη.


6. Λ Το σχετικό όνομα ενός αρχείου ή φακέλου αρχίζει πάντοτε με \ (Windows) ή / (UNIX/Linux).

7. Λ Όταν χρησιμοποιείται η τεχνική συνδεδεμένης καταχώρησης ο χρήστης πρέπει να δηλώσει το ανώτατο μέγεθος που θα καταλάβει ένα αρχείο πριν το δημιουργήσει.

8. Σ Όταν το λειτουργικό σύστημα δέχεται αιτήσεις για ανάγνωση/εγγραφή από/προς τους δίσκους, τις συγκεντρώνει σε διαφορετική ουρά για κάθε συσκευή δίσκου.


9. Λ Σε μία εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων η καθυστέρηση του συστήματος οφείλεται κυρίως στο χρόνο που απαιτείται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας για να εκτελέσει υπολογισμούς.


10. Λ Όσο μετακινούμαστε από το κέντρο ενός δίσκου προς την περιφέρεια το μέγεθος των ομάδων δεδομένων αυξάνεται.

Θέμα 4ο (2 μονάδες)

Ποιοι είναι οι τέσσερις παράγοντες στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση της εξυπηρέτησης στους δίσκους;


Θέμα 5ο (1 μονάδα)

Ποια διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από το Λ.Σ. για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας δίσκος;


ΕΠΑ.Λ. Κω


Τομέας Πληροφορικής
20/11/2007


Διαγώνισμα στο μάθημα


Λειτουργικά Συστήματα Ι

(Εργαστηριακό Μέρος)


Διδάσκων: Στέλιος Χαραλαμπίδης
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Θέμα 6ο (2 μονάδες)



Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η ιεραρχική δομή ενός συστήματος αρχείων. Με Dx συμβολίζονται οι κατάλογοι και με Fx συμβολίζονται τα αρχεία.


Για την δομή του Σχήματος 1 να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιο είναι το απόλυτο όνομα του αρχείου F5; (0,5 μονάδες)
\D3\D4\F5

2. Ποιο είναι το σχετικό όνομα του αρχείου F7 όταν ο τρέχων κατάλογος είναι ο ριζικός (\); (0,5 μονάδες)
D4\F7

3. Ποια λάθη εντοπίζετε στην ιεραρχική δομή του συστήματος; (1 μονάδα)
F1-F8, F3-F3 στο D3

Θέμα 8ο (4 μονάδες)

Να αντιστοιχίσετε καθεμιά λειτουργία της στήλης Α, με την κατάλληλη εντολή της στήλης Β.

		ΣΤΗΛΗ Α

		

		ΣΤΗΛΗ Β



		1. αντιγραφή αρχείων καταλόγου σε άλλον

		1-f

		a. cd ..



		2. μετακίνηση αρχείων

		2-e

		b. t:



		3. μετάβαση στον κατάλογο ένα επίπεδο πάνω

		3-a

		c. mkdir \bcit\test



		4. αποθήκευση δομής καταλόγου σε αρχείο

		4-h

		d. type kladi1.txt



		5. δημιουργία καταλόγου

		5-c

		e. move de*.* c:\devcpp4



		6. αλλαγή λογικής μονάδας

		6-b

		f.  copy dokimi test



		7. εμφάνιση περιεχομένων τρέχοντος καταλόγου

		7-g

		g. dir



		8. εμφάνιση περιεχομένων αρχείου κειμένου

		8-d

		h. tree > kladi1.txt





Θέμα 9ο (3 μονάδες)

Για καθεμιά από τις παρακάτω ενέργειες να γράψετε τις κατάλληλες εντολές σε περιβάλλον γραμμής εντολών MS-DOS που τις πραγματοποιούν.

1. Δημιουργία του καταλόγου dokimi\diag μέσα στον τρέχοντα φάκελο T:\bcit. (0,5 μονάδες)
T:\bcit> mkdir dokimi\diag

2. Μετάβαση στον κατάλογο T:\bcit αν ο τρέχων κατάλογος είναι ο T:\bcit\dokimi. (0,5 μονάδες)
T:\bcit\dokimi> cd..   ή   cd \bcit

3. Δημιουργία αρχείου κειμένου με το όνομα dendro5.txt στον τρέχοντα κατάλογο T:\bcit το οποίο θα περιέχει τη δομή καταλόγων του φακέλου C:\devcpp4. (1 μονάδα)
T:\bcit> tree c:\devcpp4 > dendro5.txt

4. Αντιγραφή του αρχείου dendro5.txt από τον τρέχοντα κατάλογο T:\bcit στον κατάλογο T:\bcit\dokimi. (0,5 μονάδες)
T:\bcit> copy dendro5.txt dokimi

5. Εμφάνιση των περιεχομένων του καταλόγου T:\bcit αν ο τρέχων φάκελος είναι ο T:\bcit\dokimi\diag. (0,5 μονάδες)
T:\bcit\dokimi\diag> dir \bcit   ή   dir T:\bcit
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Σχήμα � SEQ Σχήμα \* ARABIC �1�








�Διαχείριση πόρων συστήματος και Διεπαφή ανθρώπου – μηχανής


�Χρόνοι: Αναμονής, Αναζήτησης, Περιστροφής ή Καθυστέρησης, Μεταφοράς


�Ορισμός Διαμερισμάτων και Διαμόρφωση
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