امتحان

پايان

ترم

درس................................................................................:

نام

استاد.....................................................:

نيمسال

دوم

سال

تحصيلي93-94:

تاريخ امتحان.....................................................:مدت زمان امتحان( .....................................................:دقيقه)وسايل مجاز.....................................................:
دانشگاه ازاد اسالمي واحد نجف آباد
حوزه معاونت آموزشي
اداره امتحانات

امضاء دانشجو:

نام و نام خانوادگي دانشجو:
شماره شناسايي:
رشته تحصيلي:

نمره ميان ترم از.....

نمره پروژه از....

نمره پايان ترم از....

نمره ........از..

نمره نهايي دانشجو

تعداد برگه پاسخنامه

امضاء استاد درس

به عدد
به حروف
بارم
شماره

محل نوشتن سئواالت امتحان با بارم مشخص(استاد محترم :لطفاً بعد از نوشتن هر سئوال و گذاشتن فاصله مناسب براي پاسخگويي ،زير آنرا خط بكشيد)

انواع روش هاي تبادل پيام ( )communicationرا نام برده ،مزاياي استفاده از هر کدام را ذکر کنيد.
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نام و نام خانوادگي دانشجو
دااگشنه ازاد اسالمي واحد نجف آباد

شماره شناسايي

نام درس

رشته تحصيلي

نام
استاد

امضاء دانشجو

حوزه معاونت آموزشي
اداره امتحانات

شماره

بارم

الف -الگوريتم شايعه پراکني را شرح دهيد .ب -الگوريتمي مبتني بر شايع پراکني ارائه کنيد به طوريکه باعث شود براي يافتن يک فايل
در شبکه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته به جاي  broadcastingدرخواست به تعداد کامپيوتر محدودتري ارسال گردد.
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نام و نام خانوادگي دانشجو

شماره شناسايي

نام درس

رشته تحصيلي

دااگشنه ازاد اسالمي واحد نجف آباد

نام
استاد

امضاء دانشجو

حوزه معاونت آموزشي
اداره امتحانات

شماره

بارم

چگونه  mountingمي تواند مبنايي براي ايجاد يک سيستم فايل توزيع شده گردد؟ توضيح دهيد.
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نام و نام خانوادگي دانشجو
ااگشنه ازاداسالمي واحد نجف آباد

شماره شناسايي

نام درس

رشته تحصيلي

نام
استاد

امضاء دانشجو

حوزه معاونت آموزشي

شماره

اداره امتحانات

درخت ويژگي-مقدار ( )Attribute-Value Treeدر نامگذاري مبتني بر صفت به چه منظور استفاده مي شود؟ اين مورد را براي مثال

بارم

زير شرح دهيد.
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نام و نام خانوادگي دانشجو

شماره شناسايي

دااگشنه ازاد اسالمي واحد نجف آباد

نام درس

رشته تحصيلي

نام
استاد

امضاء دانشجو

حوزه معاونت آموزشي
اداره امتحانات

شماره

بارم

چنانچه در يک سيستم توزيع شده چهار کامپيوتر وجود داشته باشد که ساعت هر کدام اعداد زير را نشان دهد و الگوريتم همگام سازي
ساعت بين آنها  Berkleyبوده و کامپيوتر شماره  2خدمتگزار ساعت باشد ،پس از اجراي الگوريتم ،ساعت هرکامپيوتر چه عددي را
نشان خواهد داد .مراحل انجام الگوريتم را نشان دهيد.
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نام و نام خانوادگي دانشجو

شماره شناسايي

نام درس

دااگشنه ازاد اسالمي واحد نجف آباد

رشته تحصيلي

نام
استاد

امضاء دانشجو

حوزه معاونت آموزشي

شماره

اداره امتحانات

بارم

همانطور که در کالس مطرح شد ،ايده اصلي  Vector Clockدوسويه کردن رابطه  happen beforeبوده است به طوريکه اگر
) VC(a)<VC(bباشد بتوان نتيجه گرفت که  .a -> bبراين اساس چنانچه  Vector Clockدو کامپيوتر  2و  3که به ترتيب در زمانهاي
 aو  bاندازه گيري شده اند مانند شکل زير باشد ،آيا مي تواند گفت که  a -> b؟

اگر  Vector Clockدو کامپيوتر  2و  3به صورت زير بودند مساله چه تفاوتي مي کرد؟ دقت کنيد که در دو حالت شماره کامپيوترها
از يک شروع شده است.
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