إمتحانات نهاية الفصل للعام 2018-2017
السنة الثانية الفصل الرابع الدفعة NWD2016/2017
المقرر  :نظم تشغيل مفتوحة المصدر

جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
دبلوم تقنية نظم الشبكات الحاسوب

الزمن  3:ساعات

التاريخ 2018/5/ 7 :م

اإلسى  ..............................................................................انشقى ......................
أجب عن جويع األسئلت
*ورقة اإلمتحان تشتمل علي  5صفحات*

السؤال االول 20( :درجت)
 - 1اخت بال أ نعن  10( :درجبث)
أ  -رؼذد انًسزخذيٍٍ ٌؼًُ أٌ أكثش يٍ يسزخذو ثبسزطبػزٓى االرصبل ثبنُظبو فً َفس انٕقذ
ة  -رؼذد انًٓبو ٌؼًُ أٌ انُظبو ثبسزطبػزّ أداء أكثش يٍ يًٓخ فً َفس انٕقذ
د  -االٔايش ٔ االدٔاد انًزؼذدح إلَدبص انًٓبو انزً ٌشٌذْب انًسزخذو فً رُظٍى انجٍبَبد
س َٕ GPL -ع يٍ انشخص االنكزشٍَّٔ انزً رضًٍ اٌ ثشايح انكًجٍٕرش رجقً قبثهّ نهزٕصٌغ ثسشٌخ
ج  -رٕخذ فً أَظًخ رشغٍم نٍُكس أكثش يٍ ٔاخٓخ سسٕيٍخ
ذ  -األٔايش انزً ٌسزطٍغ انًسزخذو انؼبدي إصذاسْب رسًى أٔايش يسزخذو
ش  -األٔايش ًٌكٍ أٌ ركٌٕ يُفشدح أٔ يدزًؼخ فً سطش أيش ٔازذ إلَدبص انًٓبو
د  -انصذفخ ًْ يفسش أٔايش
ر ًٌ -كٍ األَزقبل يٍ انٕاخٓخ انكزبثٍخ إنى انٕاخٓخ انشسٕيٍخ ) (Graphػٍ طشٌق يفـــزبذ Alt+Ctrl
س ٌٕ /proc -خذ ثّ أايش انًهفبد

ٔ - 1ضر الغرض يٍ االٔايش انزبنٍخ 10( :درجبث)
$ cal 3
$ cal 1997
dirname1 dirname2

–r

$cp

#Chown user_name filename
# usermod -G initialgroup username

السؤال الثبني 20( :درجت)
 - 1اكزت هخرجبث ثشايح الصذفت انزبنٍخ 10( :درجبث)
a- If rm $1 then
"echo "$1 file deleted
fi

b- #!/bin/bash
#using the basic commands
Dir=$1
mkdir $Dir
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c- #!/bin/bash
#using variables
echo “user is login $USER”
echo “the home directory is $HOME”
echo “ the shell is use =$SHELL”
d- #!/bin/bash
# Script to test MY knowledge about variables!
myname=Vi vek
myos = Trouble OS
myno=5
echo "My name is $myname"
echo "My os is $myos"
echo "My number is myno "

) درجبث10( :ً اكزت الفرق ثٍٍ انزبن- 2
A. man and whatis

B. find and locate

C. touch and cat >>

D. VFAT and NTFS
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E. Soft link and Hard link

السؤال الثبلث 20( :درجت)
 )1اركش ػذد يٍ يًٍضاد انصذفخ يغ انششذ 4( :درجبث)

 )2اركش ثالس يٍ رٕصٌؼبد نٍَٕكس يغ ششذ يجسظ نكم اصذاسح 4( .درجبث)

 )3اششذ إَاع انًسزخذيٍٍ فً َظبو رشغٍم نٍَٕكس 4( .درجبث)

 )4اركش ثالس يٍ إَاع انٕاخٓبد انشسٕيٍخ فً نٍَٕكس 4( .درجبث)

 )5ثبنشسى ٔ انششذ ٔضر ْشيٍخ َظبو انًهفبد فً نٍَٕكس 4( .درجبث)
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السؤال الرابع 20( :درجت)
 - 1اكزت انشقى انًُبست يٍ انقبئًخ (أ) فً َٓبٌخ يب ٌُبسجّ يٍ انقبئًخ (ة) ثٍٍ انقٕسٍٍ 10( :درجبث)
انقبئًخ ( أ )
أ.

إيكبٍَخ انُقم ()portable

انقبئًخ ( ة )
ٌسزخذو نًؼشفخ ثٍُخ أ ٍْكهٍخ خٓبص انسبسٕة

( __ _ )

ةَ .ظبو انًهفبد ()File system

ًْ يهفبد رؼجش ػٍ يؤششاد رشٍش انً يكبٌ انٕخٕد انسقٍقً نهًهف

( __ _ )

جarch .

يٍ يضاٌب َظبو انزشغٍم نٍُٕكس

( __ _ )

د .يهف ساثظ ()link

ازذ رٕصٌؼبد َظبو انزشغٍم نٍُٕكس

( __ _ )

ِRedhat .

ْٕ خضء يٍ َظبو انزشغٍم نٍُٕكس ٔيسئٕل ػٍ رُظٍى،رخضٌٍ،اسزشخبع،يؼبندخٔ،إداسح انًهفبد
( __ _ )
انًٕخٕدح فً انُظبو

 - 2ضغ دائرة زٕل االخبثخ انصسٍسخ فقط 10( :درجبث)
أ  -إلضبفت يسزخذو خذٌذ نُظبو انزشغٍم َسزخذو
b. logout
c. mkdir
ة  -ثئفزشاض او نذٌك انًهف ٔ Xنّ الصالحيبث انزبنٍخ ْ 655زِ انصالزٍبد ببالحرف رصجر:
b. d-wxrwxr-x
c. drw-r--r-د  -إلغالق اندٓبص ػٍ طشٌق االٔايش َسزخذو
b. shutdown –a
c. shutdown –h
س  -أيش لنسخ انًهف
b. rm
c.mv
ج  -أيش لعرض أل  5اسطش يٍ انًهف
b. tac
c. head

useradd
a. drw-r-xr-x
a. shutdown –r
a.cp
a. less

السؤال الخبهس 20( :درجت)
 - 1أكزت ثشَبيح صذفخ ٌسًر بإستقببل يهفٍٍ (  ) S1, S2ثى ٌقٕو بنسخ  S1فً نهبيت  ( S2انجشَبيح ٌدت اٌ ٌخزجش االسزخذاو االهثل اي اٌ
ٌكٌٕ ثبنطشٌقخ الصحيحت نالسزخذاو) 10( .درجبث)
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 - 2اكزت ثشَبيح صذفخ ٌسًر بإستقببل  3اػذاد ثٍٍ (  ٔ ) 0-7اسى هلف ثى ٌقٕو انجشَبيح ثزغٍٍش صالحيبث انًهف انًسزقجم ببألرقبم انًًشح
نّ ( .انجشَبيح ٌدت اٌ ٌخزجش االسزخذاو االهثل اي اٌ ٌكٌٕ ثبنطشٌقخ الصحيحت نالسزخذاو) 10( .درجبث)

Good luck
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