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Seat No.: ________                                                           Enrolment 
No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER • 2015 

Subject Code: 3330701 Date: 08-05-2015        
Subject Name: Operating System  
Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. List out types of operating system.  
 2. Give definition of : Process, Program  
 3. Define operating system and give its goal.  
 4. Define IPC.  
 5. Differentiate between logical address and physical address.  
 6. Define fragmentation.  
 7. Give meaning of .exe and .pdf file extension.  
 8. List out type of directory structure.  
 9. Explain chmod command.  
 10. Explain pwd command.  
    Q.2 (a) Explain mutual exclusion. 03 
  OR  
 (a) Explain multiprogramming operating system. 03 
 (b) Explain TLB method. 03 
  OR  
 (b) Explain race condition. 03 
 (c) Write a short note on operating system services. 04 
  OR  
 (c) Explain multiprogramming with fixed partition. 04 
 (d) Write short note on deadlock. 04 
  OR  
 (d) Explain FCFS with example. 04 
    Q.3 (a) Write advantages and disadvantages of basic paging method. 03 
  OR  
 (a) Explain single level directory structure. 03 
 (b) Explain components of computer system. 03 
  OR  
 (b) Explain file attributes. 03 
 (c) Explain multiprogramming with dynamic partition. 04 
  OR  
 (c) Write a shell script to find factorial of a given number. 04 
 (d) Write a short note on inverted page table. 04 
  OR  
 (d) Explain in brief: Linux directory structure. 04 
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Q.4 (a) Explain any three file operations. 03 
  OR  
 (a) Give the full form of: SRTN, IPT, LRU 03 
 (b) Write a short note on file types. 04 
  OR  
 (b) Write a short note on disk space allocation method. 04 
 (c) Explain round robin scheduling algorithm with example. 07 
    Q.5 (a) Explain process life cycle with neat figure. 04 
 (b) Write short note on memory relocation and protection. 04 
 (c) Explain filters. 03 
 (d) Write a shell script to find maximum of 3 numbers. 03 
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�જુરાતી 

પ�. ૧  દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. ૧૪ 
 ૧. ઓપરટ�ગ સીસટમ ની ટાઇપ  લો.  

 ૨. વ્ાા્ા આપો: પોસોસ, પોરામ.  

 ૩. ઓપરટ�ગ સીસટમ ની વ્ાા્ા આપી તોનો નોોશ  લો.  

 ૪. IPC ની વ્ાા્ા આપો.  

 ૫.  ો�ક  એડ્સ સનો ે ફીક  એડ્સ નો તેાવત આપો.  

 ૬. વ્ાા્ા આપો: fragmentation.  

 ૭. .exe સનો .pdf ેાઇ  એકસટ્ટશન નો સથ  સમ્વો.  

 ૮. ડ ર્કટર  સસકટર ના ંટાઇપ  લો.  

 ૯. chmod કમાટડ સમ્વો.  

 ૧૦ pwd કમાટડ સમ્વો.  

    
પ�. ર સ મ્�ુ ્�સ  એ ક��શન સમ્વો. ૦૩ 

  સથવા  

 સ મલટ  પોરાગમરગ ઓપરટ�ગ સીસટમ સમ્વો. ૦૩ 
 બ TLB મોથડ સમ્વો. ૦૩ 
  સથવા  

 બ ર્શ કંડ શન સમ્વો. ૦૩ 
 ક ઓપરટ�ગ સીસટમ ની સગવવસ ગવવો  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
  સથવા  

 ક મલટ  પોરાગમરગ વીથ ે  ડ પાટ શન સમ્વો. ૦૪ 
 ડ ડ્ડ ોક પર  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
  સથવા  

 ડ નદહરણ સાથો FCFS સમ્વો. ૦૪ 
    

પ�. ૩ સ બોફીક પોજ�ગ મોથડના ંે્દા સનો ગોરેા્દા  લો. ૦૩ 
  સથવા  

 સ સ�ગ   ોવ  ડ ર્કટર  સસકટર સમ્વો.  ૦૩ 
 બ કોમ્્�ટર સીસટમના ંઘટકો� � ંવણ ન કરો.  ૦૩ 
  સથવા  

 બ ેાઇ  એસ ર્�્ સ સમ્વો. ૦૩ 
 ક મલટ  પોરાગમરગ વીથ ડા્નોમીક પાટ શન સમ્વો. ૦૪ 
  સથવા  

 ક આપો  નબંરનો ે્કટોર ્  શો�વા માટ્ની શો  સસ ્ટ  લો. ૦૪ 
 ડ ઇનવટ�ડ પોજ ટ્બ  પર  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
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  સથવા  

 ડ  ીનક ડ ર્કટર  સીસટમ ગવવો  �ંકમા ંસમ્વો. ૦૪ 
    

પ�. ૪ સ કોઇ પણ તણ ેાઇ  ઓપર્શન સમ્વો. ૦૩ 
  સથવા  

 સ � �ણ  નામ આપો: SRTN, IPT, LRU ૦૩ 
 બ ેાઇ  ટાઇપ ગવવો  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
  સથવા  

 બ ડ સક સપોસ સ ોક્શન ગવવો  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
 ક રાનટડ રોબીન શીડડ � �ગ સ ગોર �મ નદાહરણ સાથો સમ્વો. ૦૭ 
    

પ�. ૫ સ સવુચ આ�ગત સાથો પોસોસ  ાઇે સાઇક  સમ્વો.  ૦૪ 
 બ મોમર  ર  ોક્શન સનો પોટ્કશન ગવવો  �ંકનન�  લો. ૦૪ 
 ક ે લટસ  સમ્વો. ૦૩ 
 ડ તણ નબંર માથંી મહ�મ શો�વાની શો  સસ ્ટ  લો. ૦૩ 
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