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1.  Salah satu bentuk algoritma CPU Schedulling, adalah :

a. FCFS                                                                      c. SSTF
    b. FIFO                                                                       d. SSJF

2.  Mana yang bukan bentuk algoritma Disk Schedulling :
a. SSTF                                                             c. FCFS

      b. FIFO                                                                     d. SCAN

3. Ketika  proses mengakses secara ekslusif sumber daya yanfg dapat melibatkan
persaingan untuk dapat memperoleh sumber daya oleh du atau lebih proses, dinamakan
:

a. Dealy Embrace           c. Dead Lock
     b. Set Waiting Proces           d. Release

4. Suatu resources, dimana untuk sementara waktu tidak dapat diberikan kepada proses
lain. Merupakan salah penyebab Dead Lock yang dinamakan :

a. Mutual Exclusion                                                 c. Circulair Wait
b. Hold and Wait                                                     d. Non Pre -Emptive

5. Proses-A, menunggu resource yang sedang digunakan oleh Proses -B, sedangkan
Proses-B menunggu resource dari Proses -C, maka akan terjadi suatu  Dead Lock  yang
disebut :

    a. Mutual Exclusion                                                c. Non Pre -Emptive
    b.  Hold and Wait                                                 d. Circulair Wait

6.  Pemakaian suatu device (printer) oleh beberapa terminal/komputer  dalam suatu proses
     dapat menyebakan terjadinya Dead Lock, yang dinamakan  :

    a Non Pre-Emptive.                                  c. Mutual Exclusion
    b. Hold and Wait                                                   d. Circulair Wait

7. Peristiwa terjadi Dead Lock akibat adanya suatu “ Set Waiting Process”, dinamakan :

    a. Mutual Exclusion      c. Non Pre-emtive
    b. Circulair Wait      d. Hold and Wait

8. Suatu proses yang terjadi pada Dead Lock dapat digambarkan dengan model :

a. Graph     c. Schedulling Proces
b. Proces State        d.  PVR
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9. Berkaitan dengan pengkondisian sistem agar dapat  menghilangkan kemungkinan
    terjadinya suatu Dead Lock, merupakan salah satu metoda mengatasi Dead Lock :

a. Dead Lock Prevention                                     c. Dead Lock Detecti on
b. Dead Lock Avoidance                                     d. Dead Lock Recovery

10.  Salah satu dari fungsi Clock pada suatu sistim operasi, adalah :

a. Menjalankan Set Waiting Proces                   c. Mengelola memori
b. Menghitung Penggunaan Proses               d. Mencegah System Call

11.  Untuk  menentukan  jumlah  proses  dalam  setiap   program  dalam  suatu  penempatan
page dimana setiap program mendapat jumlah proses yang sama,  digunakan algoritma :

 a. Replacemen Algorithm                c.  Proportional Allocation
 b. Allocation  Algorithm                d.  Equal  Allocation

12. Pada umumnya pengallokasian dengan teknik paged mempunyai ukuran page (Page
Size), berkisar  antara :

a.  1 - 6 Kb     c. 1 - 3 Kb
       b. 1 - 8 Kb     d. 1 - 4 Kb

13.  Apabila diminta untuk menentukan besar/jumlah frame pada suatu program dengan cara
  Proportional  Allocation .  Dimana   jumlah  frame/memori  sebesar  =  100,  Program -A
   terdapat 20 proses dan Program-B terdapat 60 proses.

 a. Program-A = 25 Frame, Program-B = 75 Frame
 b. Program-A = 20 Frame, Program-B = 60 Frame
c. Program-A = 50 Frame, Program-B = 50 Frame

 d. Program-A = 25 Frame, Program-B = 50 Frame

14. Mengelola  penggunaan  suatu memori  bertujuan  untuk  mengurangi CPU Idle Time.
      Fungsi Managemen Memori  tersebut pada sistem operasi dinamakan dengan istilah :

a. Static Partitioned                     c. Dynamic Partitioned
    b. Partitioned Allocation                               d. Partitioned Management

15. Management Memori yang sudah tertentu besar dan lokasinya dan dapat ditentukan
terlebih  dahulu oleh operator pada sistem operasi , disebut dengan :

     a.  Allocation Partitioned           c. Static Partitioned
     b.  Relocation                     d. Dynamic Partitioned

16. Suatu antrian data (Queue) untuk proses Read/Write, adalah :
    98,183,37,122,14,124,65,67.   Dimana posisi head berada pada track : 53.
    Tentukan  algoritma disk schedulling dengan cara Shortest Seek Time First (SSTF)  :
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    a. 640 track          c. 167 track
    b. 208  track          d. 236 t rack

17.Dari Soal Nomor. 16, bandingkan Algoritma Disk Schedulling yang paling pendek jumlah
track-nya :

a. C-SCAN                                                  c. SCAN
b. SSTF                                                      d. FCFS

18. Nilai Disk Schedulling dengan cara FIFO, adalah :

    a. 640 track          c. 208 track
    b. 236 track          d. 167 track

19. Apabila terdapat  Mesin Komputer Type IBM S/360,  dengan  kapasitas  memori : 2 Mb,
      Ukuran Block Size : 4 Kb, Sistim Operasi sebesar : 250 Kb. Dimana Proses terdiri dari :
      Program-A  : 40 Kb,  Program-B: 80 Kb, dan  Program-C : 120 Kb.

      Berapa banyak register yang diperlukan bila pengallokasian dilakukan dengan cara PMR
(Page Map Register,)  untuk dapat menjalankan tekhnik tersebut :

    a.  800 register c.  8   register
    b.  500 register d.  5   register

20.Dengan soal seperti pada Nomor. 19,
      Berapa jumlah Free Area dari seluruh kapasitas memori  tersebut.

   a.  1.8 Kb c.  1.8 Mb
   b.  1.7 Kb d.  1.7 Mb

21.Kecepatan disk dimana waktu yang dibutuhkan untuk mencari suatu track yang
diinginkan, adalah :

a.Transfer Time                       c. Seek Time
b.Latency Time                                              d.  Delay Time

22.Pergerakan head disk secara berputar,  dimana  waktu  tran sfer data adalah ± ½  x 1/RPM,
merupakan :

      a.Transfer Time            c. Seek Time
b. Latency Time                                             d.  Idle Time

23. ‘Seek Time’,  adalah waktu proses pergerakan head disk  yang dilakukan secara :

a.Berputar                                                      c. Keatas -Kebawah
b.Maju-mundur/Kesamping                            d. Keatas -Kesamping

24.Suatu peristiwa dimana CPU lebih banyak bekerja  untuk  menentukan  page
replacement dari pada execute program, dinamakan :
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a. Burning                                                       c. Multiprogramming Level
      b.Trashing                                                     d. Canibalizing

25. Bentuk Replacement Algorithm , kecuali :

       a. FIFO                                                         c. Least Recently Used
     b. FCFS                                                       d. Optimal Replacement

 Apabila suatu CPU, mempunyai penjadualan  job yang harus diproses secara Shortest Job
First (SJF) menggunakan algoritma Pre -Emtive, dengan spefikasi sebagai berikut :

Job Arrival Time Burst Time
1 0 8
2 1 4
3 2 9

4 3 5

26. Nilai Turn Arround Time Job -1 :

       a.  4                                                   c. 17
       b.  10                                                                d.  26

27. Nilai Turn Arround Time Job -2 :

       a.  4  c. 17
       b.  10                                                                 d. 26

28. Nilai Turn Arround Time Job -4 :

       a. 4                                                                    c.  17
       b. 10                                      d.  26

29. Nilai Average Turn Arround Time :

       a.   6.5                                                               c. 14.5
       b. 17.3                                                               d. 14.8

SOAL NOMOR  : 26 -30
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30. Nilai Turn Arround Time, menggunakan Non Pre-Emtive :

       a.   6.5                                                               c. 14.5
       b. 17.3                                                               d. 14.8

31. Suatu proses penggabungan antara dua atau lebih dari suatu job -job, sehingga akan
 terdapat suatu free yang lebih besar, disebut dengan :

a. Wasted Area c. Sinkronisasi
b. Compaction d. Deadly Embrace

32. Pada managemen memori proses untuk mengambil data /code dari  backing storage ke
RAM atau sebaliknya,  disebut dengan :

a. Compaction c. Transfer Data
b. Swapping d. Page Faulted Handling

33. Di dalam proses kerja sistem operasi komputer terdapat suatu unit kerja yang harus
      dikerjakan secara berurutan, proses tersebut disebut dengan istilah :

       a. Execute            c. Resources
       b. Job Step            d. Job Desaign

34. Kondisi suatu sistem operasi dimana proses telah dipilih oleh prosessor dan  program -
       program  sedang  dilaksanakan, disebut dengan :

       a. Run            c. Ready
       b. Wait d. Stand By

35. Sedangkan  kondisi  dimana   proses  siap dilaksanakan  tetapi  jumlah  proses lebih
      banyak  dari jumlah     pro sessor sehingga  proses tersebut  harus menunggu  giliran

diproses oleh prosessor, disebut dengan :

a. Run c. Ready
      b. Wait d. Stand By

36. Pada manajemen prosessor berkaitan dengan suatu proses sebagai akibat  pergatian
       proses  komputasi dimana  tergantung pula pada  timing atau proses lainnya, proses
       tersebut dinamakan :

       a. Race Condition                                       c. Compaction
       b. Deadly Embrace               d. Sinkronsasi Job

37.  Pada manajemen memori, dimana primary memory dibagi manajdi bagian yang sama
besarnya dinamakan  :

      a. Page c. Fragmetation
      b. Frame                      d. Phisacally Memory
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38. Kondisi dimana user  memasukkan suatu job ke dalam sistem dan sistem tersebut harus
       memberikan suatu respon, disebut dengan

      a. Kondisi Submit c. Kondisi Batch
      b. Kondisi Hold d. Kondisi Proces

39.  Apabila  suatu  job  dimasukkan  telah  dilakukan  konversi   ke   dalam  bentuk   yang
       "Readable", tetapi tidak ada resources yang di  allokasikan  untuk  job  tersebut, maka
       kondisi tersebut dinamakan :

       a. Kondisi Submit c. Kondisi Hold
       b. Kondisi Complete d. Kondisi Batch

40. Suatu  jangka  waktu dimana  CPU  tidak  bekerja  walaupun ada  satu atau lebih proses
      yang sedang berjalan,  maka istilah tersebut pada managemen memori, disebut dengan

a. Hold c. Ready to Run
       b. Idle Time d. User Job
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