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  2'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 
        ::::1111ה ה ה ה פתרון שאלפתרון שאלפתרון שאלפתרון שאל

  

nn: הגישה לנתונים נעשית באופן הבא DDDDDDDD ,2,13,23,12,22,11,21,1 ,,...,,,,,, )n כאשר , )פעמיםjiD הינו  ,

כל פעם שצריך לקרוא שורת קוד של (נשים לב כי הגישה לדף הקוד מתבצעת כל הזמן  .jלדף  iגישה של תהליך 
  ).התוכנית

  
        ))))התקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובות. (. (. (. (אאאא

מוקצים  1לתהליך , בשיטת החלפת דפים לוקאלית –לפי נתוני השאלה 
x

4
שהם , frames -מה 

2

1+n
 frames ; 

מוקצים  2ולתהליך 
4

3x
1שהם , frames -מה 

2

13
+

+n
 frames  .  

דף זה יוקצה , לפי נתוני השאלה. על מנת להביא את דף הקוד המשותף לזיכרון page-faultמתחיל לרוץ ומבצע  1תהליך 

 2ולכן ישארו לתהליך , 2בזיכרון של תהליך 
2

13 +n
 frames למידע.  

אשונה של כיוון שדפים אלה אינם משותפים אזי בגישה הר. דפי הנתונים n -כל אחד מהתהליכים ניגש לכל אחד מ
  . page-faultתהליך לדף נתונים יתרחש 

nיכול לאחסן  2תהליך  •
n

>
+

2

13
 page-faultsולכן רק בגישות הראשונות לדפים אלו יתרחשו , דפי נתונים 

 .2עבור תהליך  n  page-faultsכ "סה ⇐

nיכול לאחסן עד  1תהליך  •
n

<
+

2

1
אז כשינסה לגשת , LRUובגלל ששיטת החלפת הדפים היא , דפי נתונים 

1לדף 
2

1
+

+n
2כאשר ינסה לגשת לדף . והדף הראשון של התהליך יוחלף page-faultיתרחש  

2

1
+

+n
 

וכל , דפי נתונים n -פעמים ל nגשים כיוון שני. וכך הלאה, והדף שני של התהליך יוחלף page-faultיתרחש 

כ "סה ⇐ page-faultפעם יש 
2n  page-faults  1עבור תהליך.  

page-faults :12כ "סה
++ nn.  

  
  
        ))))התקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובותהתקבלו מספר תשובות. (. (. (. (בבבב

כיוון שהאלגוריתם מחליף את הדף הכי , גלובאלית אין משמעות להקצאה של מספר דפים לתהליך בשיטת החלפת דפים
  .ישן שאחד התהליכים רצה בו

2)1(22נשים לב שגודל הזיכרון מאפשר לכך שיהיו  +=+ nn דפים בזכרון הפיסי.  

12ולכן נשארו , יש צורך בדף אחד עבור הקוד +n frames כל תהליך ניגש ל. עבור דפי הנתונים- n ולכן , דפים שונים

 page-faultלכן רק בגישה הראשונה של כל תהליך לדף המידע יתרחש . עבור דפי הנתונים n2 framesכ נצטרך עוד "סה

  .עבור כל אחד מהתהליכים בגישה לדפי הנתונים n  page-faultsכ "סה ⇐

page-faults :12כ "סה +n )1 עבור גישה לדף הקוד.(  
  
        ....גגגג

TLB  המותאם למערכתmulti-programming  בנוסף לכתובת (נכיל בכל שורת המרה גם את מספר התהליך
לעומת . של כל הטבלה) invalidation( flushאין צורך לבצע  process context-switchולכן בעת ביצוע , )הוירטואלית

לטבלה על מנת שהתהליך החדש לא ינסה  flushיש צורך לבצע  multi-programming -תומך ב שאיננושאיננושאיננושאיננו TLB - זאת ב
  .לגשת לדף פיסי של תהליך אחר
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  3'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 
  
  

 )נקודות NFS )25 – קבצים .2
  

  ).NFS(בצים אשר תומכת בשיתוף ק LINUXנתונה מערכת קבצים של 

את תפקידו של כל אחד ממבני  והסביר. v-nodes-ו i-nodes ,r-nodes: במערכת קיימים שלושה סוגי מבני נתונים  .א
  .)''''נקנקנקנק    5555( הםיהללו ואת הקשרים בינ הנתונים

 

  .נתון קטע הקוד הבא  .ב

int fd=open("data.txt",O_RDONLY,0666); 
lseek(fd,50,SEEK_SET); // Sets the offset to 50 
write(fd,buf,150); // Write 150 bytes from buf 
lseek(fd,50,SEEK_SET); // Sets the offset to 50 
read(fd,buf,150); // Read 150 bytes into buf 
 

  ).ולא במערכת הקבצים המקומית(יושב על גבי שרת חיצוני  data.txtידוע שהקובץ 
  

  .)''''נקנקנקנק    6666( נמקו תשובתכם בקצרה. ת ואילו לאהסבירו אילו מן הפקודות שבקוד נשלחות לשר
  
  .נתון קטע הקוד הבא  .ג

int fd=open("data.txt",O_RDONLY,0666); 
lseek(fd,0,SEEK_SET); // Sets the offset to 0 
read(fd,buf,500); 
read(fd,buf,500); 
read(fd,buf,1000); 

  

  . 1KBנט בלוקים בגודל קבוע של והשרת שולח לקליי NFS cachingנתון גם כי לקליינט יש שכבת 

  .)''''נקנקנקנק    6666(  נמקו תשובתכם בקצרה. הסבירו אילו מן הפקודות בקוד שלמעלה נשלחות לשרת ואילו לא

התהליך השני מנסה למחוק את . לכתיבה ולקריאה data.txtהתהליך הראשון פותח את הקובץ . נתונים שני תהליכים  .ד
 .י התהליך הראשון"הקובץ בעודו פתוח ע

i. האם המחיקה ). שני קליינטים שונים של השרת החיצוני( מחשבים שוניםמחשבים שוניםמחשבים שוניםמחשבים שוניםששני התהליכים רצים על  בהנחה
 .)''''נקנקנקנק    4444( נמקו בקצרה? תצליח

ii.  נמקו ? האם המחיקה תצליח). קליינט של השרת החיצוני(על אותו מחשב על אותו מחשב על אותו מחשב על אותו מחשב בהנחה ששני התהליכים רצים
  .)''''נקנקנקנק    4444( בקצרה

        ::::2פתרון שאלה פתרון שאלה פתרון שאלה פתרון שאלה 
        

 ).).).).על פי מה שנלמד בכיתהעל פי מה שנלמד בכיתהעל פי מה שנלמד בכיתהעל פי מה שנלמד בכיתה((((    STATELESSהוא הוא הוא הוא     NFSשרת שרת שרת שרת : : : : הערההערההערההערה
 
 .מבנה נתונים המתאר קובץ במערכת הקבצים המקומית: INODE  ....אאאא

RNODE : ומתאר קובץ במערכת קבצים מרוחקתאשר נמצא אצל הקליינט אשר נמצא אצל הקליינט אשר נמצא אצל הקליינט אשר נמצא אצל הקליינט מבנה נתונים.  
VNODE :נמצא בשכבת ה-VFS ומצביע או ל-INODE או ל-RNODE )משמש לאבסטרקציה.(  

  
 SYSTEM CALL-עם קבצים ב" דיבור"כלומר ה.  VNODESם רק ע" עובדת" SYSTEM CALL LAYER-ה

LAYER  כאשר . בלי קשר אם הקובץ מקומי או מרוחק" שפה"יתבצע באותהRNODE )י "המוצבע עVNODE (
) VNODEי "המוצבע ע( INODEואילו . יתרגם את הפקודות להודעות לאיזשהו שרת מרוחק שעליו יושב הקובץ

  .רכת הקבצים המקומית של מערכת ההפעלהיתרגם את הפקודות להודעות למע
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  4'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

לאחר . FILEHANDLERאשר תחזיר לקליינט  LOOKUPאלה פקודות , לשרת OPENלא תשלח פקודת : 1שורה   .ב
-ואילו ה, RNODE-יצביע ל  VNODE-כאשר ה RNODE-ו VNODEהקליינט ייצר , FILEHANDLER-קבלת ה

RNODE יחזיק את ה-FILEHANDLER. 
וגם התשובות שבהן הנבחן , FDנשלח והשרת מחזיר  OPEN-התשובות שבהן הנבחן רשם שההתקבלו גם  1לשורה 

  .STATELESSלא נשלח בגלל שהשרת הוא  OPEN-רשם שה
כלומר פקודת . של הקובץ נמצא אצל הקליינט OFFSET-ולכן מידע כגון ה STATELESSהשרת הוא : 2שורה 

LSEEK תמיד תתבצע בצד של הקליינט בלבד.  
. קריאה של הקובץ נמצאות אצל הקליינט/ולכן מידע כגון הרשאות כתיבה STATELESSהשרת הוא  :3שורה 

 WRITE-ולכן פקודת ה. הקליינט יזהה שאסור לבצע פעולת כתיבה לקובץ, RD_ONLY-מכיוון שהקובץ נפתח כ
  .לא תשלח לשרת

  ).2ראה הסבר לשורה : (4שורה 
תשלח לשרת ותבקש   READ-פקודת ה) ולא אצל הקליינט(התוכן של הקובץ יושב אצל השרת מכיוון ש: 5שורה 

  .OFFSET 100-הביטים מ 150את 
 

כאשר המוטבציה מאוחרי . יכולה להחזיר יותר מידע ממה שהקליינט ביקש READ-ה פקודתבשאלה זו : : : : הערההערההערההערה  .ג
-שכבת ה. לקרוא את המידע הנוסף הזה היא שסביר להניח שבאיזשהו שלב הקליינט ירצה, "נוסף"קבלת מידע 

CACHE אשר בה יאוחסן המידע יכולה לחסוך גישות לשרת. 
  )'בסעיף ב 1ראה הסבר לשורה : (1שורה 
  )'בסעיף ב 2ראה הסבר לשורה ( :2שורה 
תשלח לשרת   READ-פקודת ה. ריק ולכן עליו לקבל את תוכן הקובץ מהשרת CACHE-הקליינט יראה שה :3שורה 

הקליינט יקבל . kb1מכיוון שנתון שהשרת מחזיר תשובות בבלוקים של . OFFSET 0-הביטים מ 500את ותבקש 
  .CACHE-ויאכסן את המידע ב) בייט 1000או (בייט  1024עד  0-חזרה את תוכן הקובץ מ

יושב  הפעם הקליינט יגלה שהמידע שהוא צריך. בייט 1000עד  500-כעת הקליינט רוצה את תוכן הקובץ מ :4שורה 
  .CACHE-אלה תיקח המידע ישירות מה, תישלח לשרת לאלאלאלא READ-ולכן פקודת ה CACHE-ב

יש רק את המידע עד הבייט  CACHE-אולם ל. בייט 2000עד  1000-כעת הקליינט רוצה את תוכן הקובץ מ :5שורה 
  .תישלח לשרת READ-ולכן הפעם פקודת ה, )1000או ( 1024-ה
  

   .ד
i.  השרת הואSTATELESS ין לו שום מידע לגבי איזה תהליכים פתחו את הקובץ ולכן אdata.txt . בהנחה

 .המחיקה תצליח, שיש לקליינט הרשאות מתאימות
ii. מערכת ההפעלה של הקליינט , מכיוון ששני התהליכים רצים על אותה מערכת הפעלה באותו מחשב

 .י במערכת ההפעלהתלו? האם המחיקה תצליח). STATEFULהקליינט הוא (יכולה לזהות שהקובץ פתוח 
  .קיבל את מלוא הנקודות, ונתן הסבר מספק) ולא בשרת(נבחן שהבין שהפעם המחיקה תלויה בקליינט 

 
  
  
  

 )נקודות 25(  סמפורים - סינכרוניזציה .3
  

וכל אחד מן המסופקים על ידי היצרן צרכנים שבה ישנם שלושה מוצרים שונים אחד ושלושה  יצרןנתונה בעייה של 
. לצרכנים אותםמציע ו) ראנדומאלית( מהמוצרים 2אספקה של מקבל כל כמה זמן  יצרןה. לשניים מהם הצרכנים נזקק

 -על התהליך היצרןחוזר , נלקחו שהמוצריםרק לאחר . את שני המוצריםלוקח , לו הדרושים המוצריםשאלו שני  ,הצרכן
כאמצעי  אך ורק בסמפוריםלבעיה המשתמש  נדרש פתרון. שוב ושוב על עצמוהתהליך כך חוזר . מוצריםומציע שוב שני 

   .סנכרון
אין זה משנה אם ( producerובסמפור נוסף בשם של סמפורים  S[0..2]המשתמש במערך , לבעייה הוצע הפיתרון הבא

  .מיצג אחד מן המוצרים S[i] כל אחד מן הסמפורים, בפתרון זה. 0המאותחלים לערך ) בינאריים או כלליים הסמפורים
 
Code for Consumer i∈{0,1,2} 
 
Down(S[i]) 
Down(S[(i+1) mod 3) 
Up(producer) 
 
Producer code 
 
Let i, j be two random products from {0,1,2} 
Up(S[i]) 
Up(S[j]) 
Down(producer) 
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  5'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 
  )''''נקנקנקנק    deadlock. )10101010תנו תסריט המוכיח כי בפתרון זה יתכן   .א

 
ניתן להניח כי ). אך משנה את משמעותם(יוק באותם משתנים הציעו קוד חלופי הפותר בעייה זו ומשתמש בד  .ב

 .)''''נקנקנקנק    15151515( היצרן יודע מי הם הצרכנים ואילו מוצרים כל אחד מהם צריך
 

  3פתרון שאלה 
  

 :deadlock -התרחיש הבא יוביל ל  .א
Producer: i=0, j=1 
  Up(S[0]) 
  Up(S[1]) 
  Down(producer)  ==> blocked 
C1:  Down(S[1]) 
  Down(S[2])  ==> blocked 
C0:  Down(S[0]) 
  Down(S[1])  ==> blocked 
C2:  Down(S[2])  ==> blocked 
 

� Deadlock! 
 

במקום לציין מוצרים ייצג סמפור תנאי  עבור צרכן , כעת. נחליף את תפקיד הסמפורים שבמערך  .ב
נתן זוג מספרים אשר בהי consumer(int i,int j)פונקציה ) אך לא נממש(לשם כך נגדיר   .מסוים

 .המייצגים מוצרים תחזיר את מספר הצרכן שיוכל להשתמש במוצרים אלו
Code for Consumer i∈{0,1,2} 
Down(S[i]) 
Up(producer) 
 
Producer code 
Let i, j be two random products from {0,1,2} 
Up(S[consumer(i,j)]) 
Down(producer) 
 
 

  

 )נקודות 25(  (mutual exclusion)ההדדית בעיית המניעה  –סינכרוניזציה  .4
  

  .כפי שנלמד בכיתה, Lamportשל ) Bakery(פיה להלן אלגוריתם המאֲ 
  

 
int number[1..N] initially 0 
boolean choosing[1..N] initially 0 
 
Code forProcess i 
 
1: choosing[i] := true 
2:  number[i] := 1+ max {number[j] | (1 ≤ j ≤ n)} 
3:  choosing[i] := false 
4:  for j := 1 to n do 
5:      await choosing[j] = false  
6:      await (number[j] = 0) ∨∨∨∨ (number[j],j) ≥ (number[i],i) 
7:  od  
8:  critical section 
9:  number[i] := 0 
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  6'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

חופש מהרעבה , (mutual exclusion)ה ההדדית אלגוריתם המאפיה מקיים את תכונות המניע, כפי שהסברנו בכיתה
(starvation freedom)  והוגנות(first-in first-out).  

  
  . באהבשורה ה האלגוריתםשל  6נניח כי מחליפים את שורה מספר   .א

 
await (number[j] = 0) ∨∨∨∨ (number[j]  ≥  number[i]) 
 

  )''''נקנקנקנק    7777(  .יט מדוייק המוכיח זאתתארו תסר. ציינו איזו מתכונות האלגוריתם מפסיקה להתקיים 
  

ציינו איזו מתכונות האלגוריתם . )המקורית נותרת 6שורה ( מן האלגוריתם 5נניח כי מסירים את שורה מספר   .ב
  )''''נקנקנקנק    8888(  .מדוייק המוכיח זאת תסריטתארו . מפסיקה להתקיים

 
תון את קטע הקוד הדגשנו בקו תח( את הוריאציה הבאה של אלגוריתם המאפיה ר אינטלקטועאלק מציע"ד  .ג

 .)שהשתנה
 
Int number[1..N] initially 0 
Boolean choosing[1..N] initially 0 
 
Code forProcess i 
 
1: choosing[i] := true 
2: if i is even 
3:     number[i] := 1 + max {number[j] | (1 ≤ j ≤ n) for all even j} 
4: else 
5:    number[i] := 1 + max {number[j] | (1 ≤ j ≤ n) for all odd j} 
3:  choosing[i] := false 
4:  for j := 1 to n do 
5:      await choosing[j] = false  
6:      await (number[j] = 0) ∨∨∨∨ (number[j],j) ≥ (number[i],i) 
7:  od  
8:  critical section 
9:  number[i] := 0 
 

ציינו האם היא נשמרת , )חופש מהרעבה והוגנות, מניעה הדדית( גוריתם המקוריעבור כל תכונה מתכונות האל
 הסבירו בקצרה אך במדויק, עבור כל תכונה הנשמרת לדעתכם. או שהיא מופרת על ידי האלגוריתם החדש

  )''''נקנקנקנק    10101010( .המוכיח זאת תנו תסריט מדויק, עבור כל תכונה המופרת לדעתכם. מדוע היא נשמרת
 
 

 
        ::::4444פתרון שאלה פתרון שאלה פתרון שאלה פתרון שאלה 

  
ששניהם מבצעים לקיחת  -  1ותהליך  0תהליך  –נסתכל בשני תהליכים   .mutual exclusion  התכונה המופרת היא . . . . אאאא

שני התהליכים יכולים לקבל את , לכן. זה אפשרי כיוון שאין אף פעולה אטומית בשורות הקוד. מספר לתור באותו זמן
כעת שני התהליכים מגיעים לשורה . 1של אפסים ומוסיפים לו שניהם בודקים מערך . 1נאמר שמספרם הוא , אותו מספר

לכן שניהם נכנסים בו זמנית לקטע הקוד . מהשני ≤בקוד ושניהם עוברים אותה כיוון שלכל אחד מהם מתקיים שהוא  6
  .הקריטי

שיוויון חזק -בדוגמא בכיתה היה אי. שוויון חלש- שונה מהדוגמא בכיתה כיוון שכאן יש אי. שימו לב כי הקוד בסעיף א
  . deadlockוהתהליכים יכלו להיקלע למצב של 

  
הנמצאים  - 1ותהליך  0תהליך  –ניקח שני תהליכים . mutual exclusionגם כאן התכונה המפסיקה להתקיים היא . . . . בבבב

 יקבל את מספרו ראשון 1 אם התהליך . בתהליך בחירת מספר בו זמנית ושניהם יקבלו בסופו של דבר את אותו המספר
כולל , כל מתחריו. לא ימתין וייכנס לקטע הקוד הקריטי 1תהליך  5אזי עקב העדר שורה , עדיין לא בחר מספר 0ותהליך 
וגם הוא ייכנס לקטע הקוד הקריטי כיוון  1מסיים לקבל את המספר  0כעת תהליך . 0הם עדיין בעלי מספר , 0תהליך 

  .שלקסיקוגרפית הוא קטן יותר
  
אפשר גם להראות שנשברת . היא ההוגנות ונוצרת אפשרות הרעבה, מסיבה שתיכף נבהיר, עתתכונה ברורה שנפג ....גגגג

זוגיים ואילו התור לכניסה לקטע -חלוקת מספרי התור נעשית לחוד לתהליכים זוגיים ואי. mutual exclusionתכונת 
, שני תהליכים זוגייםואילו  1 יקבל את המספר 1זוגי יחיד שמספרו -תהליך אי, לכן. הקוד הקריטי מתנהל באופן יחיד

כעת מצב של הרעבה הוא . זהו כמובן תסריט אפשרי בקוד הנתון. בהתאמה 2 -ו 1יקבלו את המספרים  2 -ו 0למשל 
ימתין כל  2' זוגי היחיד ואילו תהליך מס-ייכנס לקוד מספר פעמים בלתי מוגבל כל זמן שהוא האי 1כי תהליך , ברור
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  7'  עמ    ט"תשס"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

לוקח , רץ לבדו 2תהליך . מופרת mutual exclusionהתסריט הבא מוכיח כי גם תכונת  . יותרהזמן כי מספרו יהיה גדול 
מצליח לעבור את ההשוואה , 1גם הוא לוקח מספר . 1רץ תהליך מספר , כעת. ונכנס לקטע הקריטי 1מספר 

  .ונכנס אף הוא לקטע הקריטי 2הלקסיקוגראפית מול תהליך 
  
      
 
 
 

 
 

   !ב ה צ ל ח ה  
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  המחשב למדעי המחלקה, בנגבגוריון -בן אוניברסיטת

   )2009 באוגוסט 11(  במערכות הפעלה' ב מועד

  תומר הבר ועדי סויסה, אלון גרובשטיין, דניאל גורדון: מתרגלים ;מייזלס ואמנון הנדלר דני: מרצים
  לוש שעותש        :בחןממשך ה

  אסור        :חומר עזר
  .נקודות 100כ "סה    :את כל השאלות ריפת

 
  
  

  
, הניקוד מסומן ליד כל שאלה. י את תשובותיך/י בכתב ברור ונקי והסבר/כתוב.  השאלות י על כל/ענה

  . 100סכום כל הנקודות הוא 
  
  

  

בכל זמן ( mutual exclusionהוא מבנה תכנותי עילי המבטיח  , כפי שהוגדר בכתה, מוניטור  .1) 'נק 25(
תומך במשתני תנאי שעליהם אפשר לבצע שתי  וכן) נתון יש רק תהליך יחיד המבצע קוד בתוך המוניטור

, כמו שאמרנו בכיתה. אינה מצטברת" הערה"הסמנטיקה היא שפעולת ה. ()signal  -ו  ()wait  - פעולות 

ואשר   mutual exclusionשמבטיח סמפור ברור שנדרש . semaphores-ניתן לממש מוניטור תוך שימוש ב

כל פרוצדורה . mutex במימוש שלהלן שמו של סמפור זה הוא. משתמשות בו כל הפרוצדורות במוניטור

בשורה  up(mutex) -לפני השורה הראשונה שלה וקוראת ל down(mutex)  -במוניטור קוראת ל

א האחרונה בפונקציה הי Cעל משתנה תנאי  signal(C)כמו כן הנחת המודל היא שפעולת . האחרונה
על  אחד מן התהליכים הממתיניםהערה מעירה פעולת המשתני התנאי מקיימים ש .הנמצאת במוניטור

שסמנטיקה זו שימו לב . הוא התהליך הבא שרץ במוניטורוכי תהליך זה ) אם יש כאלו(משתנה התנאי 

. signal-ו waitעולות כל משתנה תנאי צריך לתמוך בפ .javaשונה מן הסמנטיקה של מוניטורים של 

שעליו  זהו הסמפור.  Cלכל משתנה תנאי binary semaphoreנעשה באמצעות הדבר , במימוש שלהלן

 עבור מונה מוגדרבנוסף לכך . signal(C)ואשר עדיין לא בוצע עבורם    wait(C)ישנים התהליכים שביצעו 

  . כדי לדעת כמה תהליכים ישנים בהמתנה עליו Cמשתנה תנאי כל 
  

  :תנאיההקוד למימוש שתי הפעולות של משתני  להלן

wait(cond C)  { 

 C.count++; 

 up(mutex); 

 down(C.sem); 

 down(mutex); 

 C.count-- 

} 
 

 

 

Signal(C)  { 

 if(C.count > 0)  

  up(C.sem); 

} 
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בשורה ( כאשר בכניסה לפונקציה ,במוניטור ותפונקציבנקראות  הפעולות הללו שתיחשוב לזכור כי 

יציאה  )בשורה האחרונה( וביציאה מהפונקציה (mutex) הורדה של הסמפור תמתבצע )הראשונה

  . mutexסטנדרטית מהמוניטור שבה היא מעלה את הסמפור 

  

כפי שהודגם בכתה על בעיית היצרן   javaשל  המתואר למעלה ובין זהמוניטור ה מהם ההבדלים בין. א
  )'נק 7( ?והצרכן

  
  )'נק 8(? מוניטור שיש בשימוש בקוד שלמעלה מהי הבעייה בסמנטיקה של. ב

 

 10( .היציאה מהמוניטורו הכניסה הניחי שניתן לשנות את תבנית .הציעי שינוי בקוד שיתקן את הבעייה .ג
  )'נק

 

 

  
  

 remove_blocks_from_file פקודה החליטה להוסיף" רזים-קבצים"אפ -חברת הסטארט  .2) 'נק 25(

מקטינה את , הפקודה מסירה מידע מתוך קובץ קיים. מערכות הקבצים שלמדנוב  system -פקודות הל
  .ומשחררת את הבלוקים שהיו תפוסים, גודלו

  
בכל אחד . השונותבסעיפים הבאים מתוארת הפעולה החדשה כפי שבאה לידי ביטוי במערכות הקבצים 

  .מהסעיפים עליך לתאר את סדרת הפעולות על מבנה הנתונים של אותה מערכת הקבצים

ואף פעם לא , בכל הסעיפים ניתן להניח כי כמות הבלוקים שרוצים לשחרר קטנה יחסית לגודל הקובץ
  .אין להשתמש בבלוקים נוספים בדיסק. מוחקים מידע מסוף הקובץ

  

 direct -רק בתומכת ה( i-nodesשה במערכת קבצים המבוססת על רוצים לתמוך בפעולה החד .א

 i-node - הפונקציה תקבל את מספר ה. מבלי לשנות את מבני הנתונים, )indirectורמה אחת של 

את מספר הבלוק הראשון אותו רוצים להסיר , )inode_number(של הקובץ אותו רוצים להקטין 

)first_block ,ת מספר הבלוקים אותם רוצים להסיר וא) יחסית לתחילת הקובץ

)blocks_number.( )7 נק'( 
 

מבלי לשנות את מבני  FATרוצים לתמוך בפעולה החדשה במערכת קבצים המבוססת על  .ב

ממנה מתחיל הקובץ  FAT-להפונקציה תקבל את מספר הכניסה הראשית . הנתונים

)entry_number( , את מספר הבלוק הראשון אותו רוצים להסיר)first_block , יחסית לתחילת

 )'נק blocks_number .()7(ואת מספר הבלוקים אותם רוצים להסיר ) הקובץ
 

מבלי לשנות את מבני  NTFSרוצים לתמוך בפעולה החדשה במערכת קבצים המבוססת על  .ג

של הקובץ אותו רוצים להקטין  MFT -הפונקציה תקבל את מספר רשומת ה. הנתונים

)mft_number( , מספר הבלוק הראשון אותו רוצים להסיראת )first_block , יחסית לתחילת

ניתן להניח כי הקובץ . (blocks_number)ואת מספר הבלוקים אותם רוצים להסיר ) הקובץ

 )'נק 7( . וכי אין דחיסה יחידה MFTמופיע ברשומת 
 

החדשה באיזו מערכת קבצים הכי פשוט לממש את הפעולה , מבין שלושת מערכות הקבצים .ד
  )'נק 4( ?)מבחינת גישות לבלוקים בדיסק(
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כן  כמו. Pagingרמות של  3ביט ומערכת זיכרון בעלת  32של  מרחב זיכרוןנתון מחשב בעל   .3) 'נק 25(

ושגודלה של כל  כתובות בלבד 64מחזיק  Top Level Page-וידוע שה 1KBהוא  Frameגודל של כל 

  .אחד בדיוק Frameאחת מן הטבלאות מהרמה השניה הינו 

   )'נק 4( .בקצרה הסבירי .את המבנה של כתובת לוגית במערכת המתוארת יתאר .א

 
 )'נק 0x031A220F .)5: של הכתובת הבאה lookup-בפירוט את פעולת ה יתאר .ב

 
 :נתון .ג

• TLB  המחליף תאים בשיטת  תאים בלבד 2בעלFIFO.  

5הוא : TLB-זמן הגישה ל • ∙ 10
��. 

3הוא : זמן הגישה לזיכרון • ∙ 10
��.  

  

 יחשב .Page Faults בתחילה וכי רצף הפעולות הבא אינו גורם ריק TLB-כי ה יחיהנ
  )'נק 13( :כ זמן הגישה של רצף הפעולות הבא"את סה) בקצרה יריוהסב(

 
1. read(0x031A220F) 
2. read(0x031A222E) 
3. read(0x031A220F) 
4. read(0x133A110F) 
5. read(0x041B212E) 
6. read(0x133A112E) 
7. read(0x031A223F) 
8. read(0x133A113F) 
9. read(0x031A224C) 

 
י שני תהליכים תחזיר כתובת "כיצד יתכן שתרגום של אותה כתובת לוגית ע יריהסב .ד

 )'נק 3(? פיזית שונה עבור כל אחד מהתהליכים
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mutual exclusion  בין שני תהליכים .  

1.bool* flag = {false, false};

2.int turn = 0 ; 

  

3.void mutex() { 

4. while (true) { 

5.  flag[process] = true;

6.  while (flag[1

7.   if (turn==(1

8.    

9.    

10.    

} 

11.  /* critical section */

12.  turn = (1-process);

13.  flag[process] = false;

14.  /* non-critical section */

 } 

} 

. Dekkerלאלגוריתם של ) קיצור

(  

1.bool* flag = {false, false};

2.int turn = 0 ; 

  

3.void mutex() { 

4. while (true) { 

5.  flag[process] = true;

6.  while (turn==(1

7.    

8.    

} 

9.  /* critical section */

10.  flag[process] = 

11.  /* non-critical section */

 } 

} 
 
 

4 

mutual exclusionוהוא בא להבטיח   Dekkerהאלגוריתם הבא הוא של 
  )'נק mutual exclusion .)10מבטיח הוכיחי שהאלגוריתם 

1.bool* flag = {false, false}; 

flag[process] = true; 

while (flag[1-process]) { 

if (turn==(1-process)) { 

flag[process] = false; 

while (turn == (1-process)); { /*do nothing*/ } 

flag[process] = true;} 

/* critical section */ 

process); 

flag[process] = false; 

critical section */ 

קיצור, כלומר(כשיפור   Hymanנתון האלגוריתם הבא שפורסם על ידי 

)'נק mutual exclusion. )15מספק  האלגוריתםכי 

1.bool* flag = {false, false}; 

flag[process] = true; 

while (turn==(1-process)) { 

while (flag[1-process]); { /*do nothing*/ }

turn = process;} 

/* critical section */ 

flag[process] = false; 

critical section */ 

 !!!!ב ה צ ל ח ה ב ה צ ל ח ה ב ה צ ל ח ה ב ה צ ל ח ה 

האלגוריתם הבא הוא של   .4) 'נק 25(

הוכיחי שהאלגוריתם . א

nothing*/ }  

  
  

נתון האלגוריתם הבא שפורסם על ידי . ב

כי הוכיחי או הפריכי 

nothing*/ } 
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 9מתוך  1עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"א

 גוריון בנגב, המחלקה למדעי המחשב-אוניברסיטת בן

  (3122 ביוני 37)  במערכות הפעלה א' מועד 

 , אמיר מנצ'ל, ודולב פומרנץאמיר גרשמןאלון גרובשטיין, מתרגלים:  ;ואמנון מייזלס דני הנדלר: יםמרצ

 לוש שעותש    בחן:ממשך ה
 אסור    חומר עזר:

 נקודות. 211סה"כ   את כל השאלות: ריפת
 
 (נקודות 41סמפורים ובעיית המניעה ההדדית  ) –סינכרוניזציה  .2
 

הוא סמפור אשר אינו מבטיח כי הסדר בו תהליכים מתעוררים על  (unfair semaphore)סמפור בלתי הוגן 
. כל אשר סמפור כזה מבטיח הוא, כי אם ישנם תהליכים יוהסמפור הוא הסדר בו הם הלכו לישון על

אזי אחד מהם מתעורר )אך, כאמור, אין זה בהכרח  upהישנים על הסמפור בעת שמבוצעת עליו פעולת 
 .(על הסמפור downפעולת ראשון התהליך מבין הממתינים אשר ביצע 

 
  (counting semaphores)מונים להלן אלגוריתם למניעה הדדית המשתמש בסמפורים ( 'נק 7) .א

 הוגנים:-בלתי
 

shared unfair-semaphore R, S, T all initially 1 

 

R.down( ) 

S.down( ) 

T.down( ) 

 

Critical section 

 

T.up( ) 

S.up( ) 

R.up( ) 

 
 

   וחוסר הרעבה מניעה הדדיתכך שהאלגוריתם לעיל מספק  kמהו מספר התהליכים המקסימלי 
(starvation-free mutual exclusion)  עבורk ?מים מניעה מדוע מתקיי במדוייקנמקו  תהליכים

תנו תסריט כמו כן, . המופיע בתשובתכם( k)עבור אותו  תהליכים kעבור  הדדית וחופש מהרעבה
 תהליכים. k+1עבור  starvation-freedom mutual exclusionהמוכיח כי לא מתקיים מדוייק 

 
כל שלושה עבור האלגוריתם אחרי שנעשה בו השינוי הבא:  'על אותה שאלה מסעיף אבדיוק ענו ( 'נק 8) .ב

 . 1במקום לערך  2מאותחלים לערך הסמפורים שבאלגוריתם מסעיף א 
 

 עבור האלגוריתם אחרי שנעשה בו השינוי הבא:  'א ףעל אותה שאלה מסעיבדיוק ענו ( 'נק 8) .ג
 .1לערך  יםמאותחל  ,TS יםוהסמפור 2מאותחל לערך  Rהסמפור 

 

 בהתאמהחל את הסמפורים לערכים אלו אתכך שאם נ v1, v2, v3האם ישנם ערכים ( 'נק 21) .ד
( האלגוריתם לעיל יספק מניעה הדדית וחוסר הרעבה עבור ארבעה R=v1 ,S=v2 ,T=v3)כלומר, 

 תהליכים? נמקו תשובתכם במדויק.
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 (נק' 36)  ניהול זכרון .3
 
מקיים את היחס הבא אם הוא  יתמחסנ םאלגוריתאלגוריתם להחלפת דפים כ הגדרנובכיתה ( נק' 6) .א

 :mועבור כל  rעבור כל 

 M(m, r) ⊆ M(m + l, r) 

 , ומה משמעות יחס ההכלה לעיל. rמהו ו, m מהו ,M מהוהסבירו 
 

ההגדרה ? הסבירו מדוע אלגוריתם מחסנית )עפ"י (Belady’s anomalyלאדי )אנומליית ב מהי( 'נק 6) .ב
 לעיל( אינו סובל מאנומליית בלאדי.

 .? נמקו את תשובתכם הינו אלגוריתם מחסנית LRU האם( 'נק 6) .ג

 :משמאל לימין – (reference string) לדפים גישותסדרת  להלן( נק' 21) .ד
 

S=1,2,3,4,5,6,5,6,7,8,1,5,4,1 

 

 .page framesנניח כי גודלו של הזיכרון הפיזי הוא ארבעה        
 

כתבו במדויק את  ?FIFOהינו אם אלגוריתם החלפת הדפים  Sתגרום  page faultsלכמה    .1
 החישוב עליו מתבססת תשובתכם.

 

אלגוריתם החלפת הדפים  אם אלגוריתם החלפת הדפים הינו Sתגרום  page faultsלכמה    .2
 כתבו במדויק את החישוב עליו מתבססת תשובתכם. ?האופטימלי

 

תחת אלגוריתם החלפת הדפים  Sשתגרום  page faults-את מספר ההאם ניתן להקטין    .3
צריך להגדילו? אם לא,  page framesהאופטימלי על ידי הגדלת הזיכרון הפיזי? אם כן, בכמה 

 מדוע אין הדבר ניתן? נמקו את תשובתכם.
 
 

 (נק' 36)מערכת הקבצים    . 4
 
תארו שני תסריטים שונים בהם תהליך  .Unix-ב buffer cache-בהרצאות תיארנו את מנגנון ה( נק' 6) .א

נחסם וחייב להמתין, ופרטו מה עושה התהליך כאשר הוא מתעורר מן  buffer cacheהמחפש בלוק ב 
 ההמתנה.

 

הניחו  .j הסידורי מספרועל ידי בלוק בדיסק  נסמן .buffer cacheמנגנון   קייםכלשהי הפעלה מערכת ב .ב

 buffer cache-כי בתחילת הריצה ה ו גםהניח אינו עולה על בלוק.  במערכת directoryכי גודלו של כל 
 .ריק

  מדיניות ניהוללכל היותר.  בלוקים 8להכיל יכול  buffer cache -זה הניחו כי ה בסעיף( נק' 6) .2

. הניחו גם כי ניתן לייצג את המידע של כל קובץ טקסט על ידי בלוק LRUהיא  buffer cache-ה
כאשר תוכנית מסוימת פותחת כל אחד מן יחיד. חשבו כמה גישות לדיסק תתבצענה בסך הכל 

 :את תוכנווקוראת  הקבצים הבאים

/a/b/c.txt 

/a/b/d.txt 

/e/f.txt 

/a/b/c.txt 
 כתבו במדויק את החישוב ממנו נגזרת תשובתכם.
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 מדיניות ניהול לכל היותר.  בלוקים 3להכיל יכול  buffer cache -בסעיף זה הניחו כי ה( נק' 8) .3

  .OFIFהיא   buffer cache-ה

a .תארו את תוכנו של ה- buffer cache משמאל לקריאת בלוקים ) הבאהבקשות ה לאורך סדרת
 וחשבו כמה גישות לדיסק תתבצענה בסך הכל. (לימין

0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4 

              bהאם הגדלת מספר הבלוקים ב .- buffer cache  בבלוק נוסף )משלושה לארבעה( תקטין את 
 מספר הגישות לדיסק עבור סדרת גישות זו? נמקו את תשובתכם.                   

 

הוא  MFTכאשר גודלה של כל רשומת  NTFS-ב נתונות שתי מערכות הפעלה: האחת משתמשת (נק' 9) .ג
4Kבמערכת קבצים של  ת, והשניה משתמשUnix מבוססת ,i-nodes.  בשתי מערכות הקבצים, גודלו

  .1Kשל כל בלוק הוא 
 cachingאו במנגנון  buffer cache-ב תמשתמשו נןאימערכות הקבצים בשאלה זו נניח לשם פשטות כי 

 כל גישה למבנה נתונים של מערכת הקבצים או לתוכנו של בלוק תגרום לגישה לדיסק. :אחר
 

מקבלת כפרמטר שם של קובץ ומדפיסה את תוכנו למסך. מריצים את הקוד הבא  Printfileהפונקציה 
 בשתי מערכת הפעלה אלו:

Printfile("\a.txt"); 

Printfile("\tmp\b.txt"); 

Printfile("\c.txt"); 

בתים. נתון גם שגודל  4500הוא  c.txtגודלו של קובץ ובתים  500הוא  b.txt-ו a.txt בציםשל הק םגודל
 בתים. 20הוא  tmp\בתים וגודל ספרית  100הוא  root directory-ה
 

כתבו במדויק את לכמה גישות לדיסק יגרמו שלוש הפקודות לעיל בכל אחת ממערכות הקבצים? 
 Printfile)יש להתעלם מן הגישות לדיסק הנגרמות מקריאת התוכנית  החישוב ממנו נגזרת תשובתכם.

 עצמה.(
 
 

 נק'(  31) סינכרוניזציה מבוזרת ותיאום שעונים. 5
כל  ומשלוח ההודעות ביניהם.   P1...P5  (Processors)סוכנים  5נתונה הדיאגרמה הבאה של צירי הזמן של 

 (..e2.1, e3.4, etcמאורע מסומן בסימון ייחודי )
 

P1    P2   P3   P4          P5

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

A 
 
A

B 

C 

2 

4 

e1.5 

e2.5 

e3.5 

e3.1 

e2.1 

e1.1 

e4.5 

e3.3 
e3.2 

e4.1 

e1.2 

e1.3 e1.4 

e2.4 

e2.3 

e2.2 

e3.4 
e4.3 

e4.4 
e4.2 

t 
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שלוש הנקודות  בין כל זוג מתוךזמני( -)אחרי, לפני, או בו  happens_beforeמהם יחסי הזמן  א. 
 (. נק' 9נמקי מדוע היחסים הם כאלה ) ? A, B, Cהמסומנות  

 
. snapshot כחלק מחישוב של P4-ו P2נקראים מצביהם של )המוקפות בריבוע(  3 -ו 5קודות הזמן בנב. 

בהן ניתן לקרוא את נקודות הזמן   P1, P3, P5על קווי הזמן של הסוכנים   סימוני המאורעותרשמי בעזרת 
הרישום . (consistent state או   consistent cutחוקי )כלומר  snapshotאת מצב הסוכנים כך שיתקבל 

 (.נק' 23)ט בפירונמקי . e2.4 -ו e1.4המסומנת בדיאגרמה נמצאת בין המאורעות  4אומר, למשל, שנקודה 
 

 
 

 

  ב ה צ ל ח ה  !
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 פתרון
 

Q1 - Solution 

 

a. K=2. Mutual exclusion is guaranteed because at most a single process can 

pass R. Starvation -freedom is guaranteed since at most a single process 

can wait or R at any given time, and so this process will become ready 

when R.up is done.  

 

For 3 processes, one may create a scenario in which 2 processes p1, p2 are 

waiting on R, when R.up is done by p3, p2 gets the signal and then, when p2 

does R.up, p3 already waits on R and gets the signal, and so on, so p1 

starves. 

 

b. K=1 – mutual exclusion is violated. 

 

c. K=3: At most a single process waits on R or S (on one ever waits on T). If 

k=4, then, once again, we may have 2 processes waiting on R and the 

scenario of a. shows that we may have starvation. 

 

d. K=4. Initialize R=3, S=2, T=1, so there is mutual exlusion (since T=1) and 

there is no starvation since there is no semphore on which more than a 

single process may wait at any specific time.  

 

 

Q2 – Solution: 

 

a. The inclusion relationship M(m, r) ⊆ M(m + l, r) is used to describe the set 

of pages in memory M which contains m frames when one accesses the rth 

entry in the reference sting.  

The inclusion relationship states that all pages contained in the memory 

when accessing the rth entry in the reference sting and using m frames 

are also present when using m+1 frames. 

b. Belady’s anomaly describes a situation where an increase in the number of 

frames m results in more page faults. 

Obviously, by the definition of a stack algorithm it is easy to see that 

when using a stack algorithm any page present in M(m,r) is also included in 

M(m+1,r). This means that for stack algorithms more frames will not cause 

more page faults. 
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c. LRU is a stack algorithm: at any point in time, the last m pages used are in 

memory and these are a subset of the last m+1 pages used. Hence the 

inclusion relation is trivially validated. 

d. Gannt tables are used to answer this question: 

1. 11 page faults 

2. 8 pages 

3. Since the memory is empty at the beginning and since there are 8 

different pages the minimal number of PF is 8 (which is OPT). 

Hence, can not be further improved. 

 

 

Q3 - Solution 

 

a. Presentaion – Files – slide 73. 

b. 1. Calculate # of disk accesses for: 

/a/b/c.txt 

/a/b/d.txt 

/e/f.txt 

/a/b/c.txt 

Cache has 8 cells and the policy is LRU. 

 

 Each file/directory read requires 2 disk accesses, one for the i-

node and another for the first data block. 

 Root i-node and data block is not in memory. 

 

/a/b/c.txt – Total of 8 disk accesses. 

 

/a/b/d.txt – All required data for /a/b/ is in the buffer cache. We need 2 

disk accesses in order to read d.txt into the buffer cache, one for its i-

node and another for its first data block. I-node and data block of d will 

replace i-node and data blocks of c (according to LRU policy). 

 

/e/f.txt – Root i-node and data block is in the buffer cache. We need 4 

disk accesses for e/f.txt which will replace i-nodes and data blocks of a 

and b. 

 

/a/b/c.txt – Root i-node and data block is in the buffer cache. We need 6 

more disk accesses for a/b/c.txt. 

 

We get total of 20 disk accesses. 

47

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 9מתוך  7עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"א

 

2. a. Follow cache state after each read and calculate # of disk 

accesses for: 

            <2,0>, <2,1>, <2,2>, <2,3>, <2,0>, <2,1>, <2,4>,<2,0>, <2,1>, <2,2>, <2,3>, <2,4> 

Cache has 3 cells and the policy is FIFO. 

 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 

 2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 

  2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺  

 

Total of 9 disk accesses. 

 

2.b. Do you suggest of adding 1 cell to the physical memory in order to 

save disk accesses? Explain. 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,3 

  2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 

   2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 
☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

Total of 10 disk accesses. Belady's anomaly. We won't benefit from increasing the 

cache size in 1 cell. 

 

 

 

 

c. Calculate # of disk accesses caused by the following operations: 

   

Printfile("\a.txt"); 

Printfile("\tmp\b.txt"); 

Printfile("\c.txt"); 

 

 There is no buffer cache for this question. 

 

UNIX (i-nodes) – Each read operation for file/directory requires 2 disk 

accesses, one for its i-node and one for its first data block. Therefore we will 

get total of 18 disk accesses, assuming root i-node and data is not in memory. 

 

Printfile("\a.txt") – 4 disk accesses. 
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Printfile("\tmp\b.txt") – 6 disk accesses. 

Printfile("\c.txt") – 2 disk accesses for root, i-node for c and 5 data blocks for 

c.  

 

Total of 18 disk accesses. 

 

 

WINDOWS (NTFS): Small files and directories get store its data inside its 

MFT record. We assume that root MFT is not in memory. 

 

Printfile("\a.txt") – 2 disk accesses, one for root MFT and one for a.txt MFT 

record. 

Printfile("\tmp\b.txt") – 3 disk accesses, one for root MFT and one for /tmp 

MFT record and  

                                       one for b.txt MFT record. 

Printfile("\c.txt") – 7 disk accesses. One for root MFT, one for c MFT. C's MFT 

cannot contain its data (4500 bytes) and therefore contains its runs. Theses 

runs require reading 5 extra data blocks from disk.  

 

Total of 12 disk accesses. 
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(4,0,4,0,1

) 

Q4  - Solution 

 

של כל המאורעות  Vector time-stamp -לשני הסעיפים ניתן להשיב בעזרת חישוב של ה .5
קיומם( -שבדיאגרמה. על הסעיף הראשון אפשר גם לענות בקלות בעזרת בדיקה של קיום  מסלולים )או אי

 .A, B, Cבין המאורעות 

הוא המאורע האחרון  Aזמניים, כיוון שאין מסלול המחבר ביניהם. קל לראות זאת כי -הם בו B -ו Aא. 
. באופן 5אין הודעות אחר כך לסוכן  1ומסוכן  1הודעה לסוכן השולח  3בדיאגרמה על ציר הזמן של סוכן 

( למאורע happens_beforeקודם ) Cזמניים. לעומת זאת, המאורע -הם בו A -ו Cדומה גם המאורעות 

Bזאת כיוון שיש מסלול המוליך מ .- C  עד למאורע  4לאורך ציר הזמן של סוכןe4.4  שהוא משלוח הודעה

 (.e3.5)כלומר  Bאורע  והגעתה הוא המ 5לסוכן 

 :Vector time-stamps -שבו סומנו כל ה נסתכל בתרשים הבאב. 
 (0,0,0,2,0) -ו (1,3,0,0,0)זמניות כיוון שהחותמות הוקטוריות הן  -הן בו  4 -ו 2קודם כל ברור שהנקודות 

 e2.3לאחר  3נק' , (3,0,1,0,0)וזמנה  e2.1לאחר  1יתר הסוכנים ונבחר נק' נסתכל עכשיו בצירי הזמן של 

מאורעות שחותמות הזמן הווקטוריות  5אלה  .(0,0,2,0,3)שזמנה  e2.5לאחר  5ונק'   (0,0,3,0,0)שזמנה 
 זמניות ולכן מהוות מצב קונסיסטנטי.-שלהן בו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3,0,1,0,0) 

(0,0,2,0,3) 

(0,0,0,2,0) 

(0,0,4,0,1) 

(1,0,0,0,0) 

(2,0,1,0,0) 

(0,0,1,0,0) 

(5,2,4,4,1) 

(1,2,0,0,0) 

(0,0,2,0,0) 

(0,0,3,0,1) 

(1,1,0,0,0) 

(1,4,0,1,0) 

(0,0,0,0,1) 

(0,0,0,1,0) 

(0,0,2,0,0) (0,0,2,0,0) 

(0,0,2,0,2) 

(1,2,0,3,0) 

(1,2,0,4,0) 

(1,2,0,5,0) 

(1,2,2,5,4) 

(1,5,2,5,5) 

(1,5,0,1,0) 

A 
 
A

B 

C 

2 
4 

e1.5 

e2.5 

e3.5 

e3.1 

e2.1 

e1.1 

e4.5 

e3.3 
e3.2 

e4.1 

e1.2 

e1.3 e1.4 

e2.4 

e2.3 

e2.2 

e3.4 
e4.3 

e4.4 
e4.2 

5 

3 1 (1,3,0,0,0) 

(0,0,3,0,0) 

t 
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 9מתוך  1עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"א

 גוריון בנגב, המחלקה למדעי המחשב-אוניברסיטת בן

  (3122 ביוני 37)  במערכות הפעלה א' מועד 

 , אמיר מנצ'ל, ודולב פומרנץאמיר גרשמןאלון גרובשטיין, מתרגלים:  ;ואמנון מייזלס דני הנדלר: יםמרצ

 לוש שעותש    בחן:ממשך ה
 אסור    חומר עזר:

 נקודות. 211סה"כ   את כל השאלות: ריפת
 
 (נקודות 41סמפורים ובעיית המניעה ההדדית  ) –סינכרוניזציה  .2
 

הוא סמפור אשר אינו מבטיח כי הסדר בו תהליכים מתעוררים על  (unfair semaphore)סמפור בלתי הוגן 
. כל אשר סמפור כזה מבטיח הוא, כי אם ישנם תהליכים יוהסמפור הוא הסדר בו הם הלכו לישון על

אזי אחד מהם מתעורר )אך, כאמור, אין זה בהכרח  upהישנים על הסמפור בעת שמבוצעת עליו פעולת 
 .(על הסמפור downפעולת ראשון התהליך מבין הממתינים אשר ביצע 

 
  (counting semaphores)מונים להלן אלגוריתם למניעה הדדית המשתמש בסמפורים ( 'נק 7) .א

 הוגנים:-בלתי
 

shared unfair-semaphore R, S, T all initially 1 

 

R.down( ) 

S.down( ) 

T.down( ) 

 

Critical section 

 

T.up( ) 

S.up( ) 

R.up( ) 

 
 

   וחוסר הרעבה מניעה הדדיתכך שהאלגוריתם לעיל מספק  kמהו מספר התהליכים המקסימלי 
(starvation-free mutual exclusion)  עבורk ?מים מניעה מדוע מתקיי במדוייקנמקו  תהליכים

תנו תסריט כמו כן, . המופיע בתשובתכם( k)עבור אותו  תהליכים kעבור  הדדית וחופש מהרעבה
 תהליכים. k+1עבור  starvation-freedom mutual exclusionהמוכיח כי לא מתקיים מדוייק 

 
כל שלושה עבור האלגוריתם אחרי שנעשה בו השינוי הבא:  'על אותה שאלה מסעיף אבדיוק ענו ( 'נק 8) .ב

 . 1במקום לערך  2מאותחלים לערך הסמפורים שבאלגוריתם מסעיף א 
 

 עבור האלגוריתם אחרי שנעשה בו השינוי הבא:  'א ףעל אותה שאלה מסעיבדיוק ענו ( 'נק 8) .ג
 .1לערך  יםמאותחל  ,TS יםוהסמפור 2מאותחל לערך  Rהסמפור 

 

 בהתאמהחל את הסמפורים לערכים אלו אתכך שאם נ v1, v2, v3האם ישנם ערכים ( 'נק 21) .ד
( האלגוריתם לעיל יספק מניעה הדדית וחוסר הרעבה עבור ארבעה R=v1 ,S=v2 ,T=v3)כלומר, 

 תהליכים? נמקו תשובתכם במדויק.
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 (נק' 36)  ניהול זכרון .3
 
מקיים את היחס הבא אם הוא  יתמחסנ םאלגוריתאלגוריתם להחלפת דפים כ הגדרנובכיתה ( נק' 6) .א

 :mועבור כל  rעבור כל 

 M(m, r) ⊆ M(m + l, r) 

 , ומה משמעות יחס ההכלה לעיל. rמהו ו, m מהו ,M מהוהסבירו 
 

ההגדרה ? הסבירו מדוע אלגוריתם מחסנית )עפ"י (Belady’s anomalyלאדי )אנומליית ב מהי( 'נק 6) .ב
 לעיל( אינו סובל מאנומליית בלאדי.

 .? נמקו את תשובתכם הינו אלגוריתם מחסנית LRU האם( 'נק 6) .ג

 :משמאל לימין – (reference string) לדפים גישותסדרת  להלן( נק' 21) .ד
 

S=1,2,3,4,5,6,5,6,7,8,1,5,4,1 

 

 .page framesנניח כי גודלו של הזיכרון הפיזי הוא ארבעה        
 

כתבו במדויק את  ?FIFOהינו אם אלגוריתם החלפת הדפים  Sתגרום  page faultsלכמה    .1
 החישוב עליו מתבססת תשובתכם.

 

אלגוריתם החלפת הדפים  אם אלגוריתם החלפת הדפים הינו Sתגרום  page faultsלכמה    .2
 כתבו במדויק את החישוב עליו מתבססת תשובתכם. ?האופטימלי

 

תחת אלגוריתם החלפת הדפים  Sשתגרום  page faults-את מספר ההאם ניתן להקטין    .3
צריך להגדילו? אם לא,  page framesהאופטימלי על ידי הגדלת הזיכרון הפיזי? אם כן, בכמה 

 מדוע אין הדבר ניתן? נמקו את תשובתכם.
 
 

 (נק' 36)מערכת הקבצים    . 4
 
תארו שני תסריטים שונים בהם תהליך  .Unix-ב buffer cache-בהרצאות תיארנו את מנגנון ה( נק' 6) .א

נחסם וחייב להמתין, ופרטו מה עושה התהליך כאשר הוא מתעורר מן  buffer cacheהמחפש בלוק ב 
 ההמתנה.

 

הניחו  .j הסידורי מספרועל ידי בלוק בדיסק  נסמן .buffer cacheמנגנון   קייםכלשהי הפעלה מערכת ב .ב

 buffer cache-כי בתחילת הריצה ה ו גםהניח אינו עולה על בלוק.  במערכת directoryכי גודלו של כל 
 .ריק

  מדיניות ניהוללכל היותר.  בלוקים 8להכיל יכול  buffer cache -זה הניחו כי ה בסעיף( נק' 6) .2

. הניחו גם כי ניתן לייצג את המידע של כל קובץ טקסט על ידי בלוק LRUהיא  buffer cache-ה
כאשר תוכנית מסוימת פותחת כל אחד מן יחיד. חשבו כמה גישות לדיסק תתבצענה בסך הכל 

 :את תוכנווקוראת  הקבצים הבאים

/a/b/c.txt 

/a/b/d.txt 

/e/f.txt 

/a/b/c.txt 
 כתבו במדויק את החישוב ממנו נגזרת תשובתכם.
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 מדיניות ניהול לכל היותר.  בלוקים 3להכיל יכול  buffer cache -בסעיף זה הניחו כי ה( נק' 8) .3

  .OFIFהיא   buffer cache-ה

a .תארו את תוכנו של ה- buffer cache משמאל לקריאת בלוקים ) הבאהבקשות ה לאורך סדרת
 וחשבו כמה גישות לדיסק תתבצענה בסך הכל. (לימין

0, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4 

              bהאם הגדלת מספר הבלוקים ב .- buffer cache  בבלוק נוסף )משלושה לארבעה( תקטין את 
 מספר הגישות לדיסק עבור סדרת גישות זו? נמקו את תשובתכם.                   

 

הוא  MFTכאשר גודלה של כל רשומת  NTFS-ב נתונות שתי מערכות הפעלה: האחת משתמשת (נק' 9) .ג
4Kבמערכת קבצים של  ת, והשניה משתמשUnix מבוססת ,i-nodes.  בשתי מערכות הקבצים, גודלו

  .1Kשל כל בלוק הוא 
 cachingאו במנגנון  buffer cache-ב תמשתמשו נןאימערכות הקבצים בשאלה זו נניח לשם פשטות כי 

 כל גישה למבנה נתונים של מערכת הקבצים או לתוכנו של בלוק תגרום לגישה לדיסק. :אחר
 

מקבלת כפרמטר שם של קובץ ומדפיסה את תוכנו למסך. מריצים את הקוד הבא  Printfileהפונקציה 
 בשתי מערכת הפעלה אלו:

Printfile("\a.txt"); 

Printfile("\tmp\b.txt"); 

Printfile("\c.txt"); 

בתים. נתון גם שגודל  4500הוא  c.txtגודלו של קובץ ובתים  500הוא  b.txt-ו a.txt בציםשל הק םגודל
 בתים. 20הוא  tmp\בתים וגודל ספרית  100הוא  root directory-ה
 

כתבו במדויק את לכמה גישות לדיסק יגרמו שלוש הפקודות לעיל בכל אחת ממערכות הקבצים? 
 Printfile)יש להתעלם מן הגישות לדיסק הנגרמות מקריאת התוכנית  החישוב ממנו נגזרת תשובתכם.

 עצמה.(
 
 

 נק'(  31) סינכרוניזציה מבוזרת ותיאום שעונים. 5
כל  ומשלוח ההודעות ביניהם.   P1...P5  (Processors)סוכנים  5נתונה הדיאגרמה הבאה של צירי הזמן של 

 (..e2.1, e3.4, etcמאורע מסומן בסימון ייחודי )
 

P1    P2   P3   P4          P5

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

A 
 
A

B 

C 

2 

4 

e1.5 

e2.5 

e3.5 

e3.1 

e2.1 

e1.1 

e4.5 

e3.3 
e3.2 

e4.1 

e1.2 

e1.3 e1.4 

e2.4 

e2.3 

e2.2 

e3.4 
e4.3 

e4.4 
e4.2 

t 
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שלוש הנקודות  בין כל זוג מתוךזמני( -)אחרי, לפני, או בו  happens_beforeמהם יחסי הזמן  א. 
 (. נק' 9נמקי מדוע היחסים הם כאלה ) ? A, B, Cהמסומנות  

 
. snapshot כחלק מחישוב של P4-ו P2נקראים מצביהם של )המוקפות בריבוע(  3 -ו 5קודות הזמן בנב. 

בהן ניתן לקרוא את נקודות הזמן   P1, P3, P5על קווי הזמן של הסוכנים   סימוני המאורעותרשמי בעזרת 
הרישום . (consistent state או   consistent cutחוקי )כלומר  snapshotאת מצב הסוכנים כך שיתקבל 

 (.נק' 23)ט בפירונמקי . e2.4 -ו e1.4המסומנת בדיאגרמה נמצאת בין המאורעות  4אומר, למשל, שנקודה 
 

 
 

 

  ב ה צ ל ח ה  !
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 פתרון
 

Q1 - Solution 

 

a. K=2. Mutual exclusion is guaranteed because at most a single process can 

pass R. Starvation -freedom is guaranteed since at most a single process 

can wait or R at any given time, and so this process will become ready 

when R.up is done.  

 

For 3 processes, one may create a scenario in which 2 processes p1, p2 are 

waiting on R, when R.up is done by p3, p2 gets the signal and then, when p2 

does R.up, p3 already waits on R and gets the signal, and so on, so p1 

starves. 

 

b. K=1 – mutual exclusion is violated. 

 

c. K=3: At most a single process waits on R or S (on one ever waits on T). If 

k=4, then, once again, we may have 2 processes waiting on R and the 

scenario of a. shows that we may have starvation. 

 

d. K=4. Initialize R=3, S=2, T=1, so there is mutual exlusion (since T=1) and 

there is no starvation since there is no semphore on which more than a 

single process may wait at any specific time.  

 

 

Q2 – Solution: 

 

a. The inclusion relationship M(m, r) ⊆ M(m + l, r) is used to describe the set 

of pages in memory M which contains m frames when one accesses the rth 

entry in the reference sting.  

The inclusion relationship states that all pages contained in the memory 

when accessing the rth entry in the reference sting and using m frames 

are also present when using m+1 frames. 

b. Belady’s anomaly describes a situation where an increase in the number of 

frames m results in more page faults. 

Obviously, by the definition of a stack algorithm it is easy to see that 

when using a stack algorithm any page present in M(m,r) is also included in 

M(m+1,r). This means that for stack algorithms more frames will not cause 

more page faults. 
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c. LRU is a stack algorithm: at any point in time, the last m pages used are in 

memory and these are a subset of the last m+1 pages used. Hence the 

inclusion relation is trivially validated. 

d. Gannt tables are used to answer this question: 

1. 11 page faults 

2. 8 pages 

3. Since the memory is empty at the beginning and since there are 8 

different pages the minimal number of PF is 8 (which is OPT). 

Hence, can not be further improved. 

 

 

Q3 - Solution 

 

a. Presentaion – Files – slide 73. 

b. 1. Calculate # of disk accesses for: 

/a/b/c.txt 

/a/b/d.txt 

/e/f.txt 

/a/b/c.txt 

Cache has 8 cells and the policy is LRU. 

 

 Each file/directory read requires 2 disk accesses, one for the i-

node and another for the first data block. 

 Root i-node and data block is not in memory. 

 

/a/b/c.txt – Total of 8 disk accesses. 

 

/a/b/d.txt – All required data for /a/b/ is in the buffer cache. We need 2 

disk accesses in order to read d.txt into the buffer cache, one for its i-

node and another for its first data block. I-node and data block of d will 

replace i-node and data blocks of c (according to LRU policy). 

 

/e/f.txt – Root i-node and data block is in the buffer cache. We need 4 

disk accesses for e/f.txt which will replace i-nodes and data blocks of a 

and b. 

 

/a/b/c.txt – Root i-node and data block is in the buffer cache. We need 6 

more disk accesses for a/b/c.txt. 

 

We get total of 20 disk accesses. 
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2. a. Follow cache state after each read and calculate # of disk 

accesses for: 

            <2,0>, <2,1>, <2,2>, <2,3>, <2,0>, <2,1>, <2,4>,<2,0>, <2,1>, <2,2>, <2,3>, <2,4> 

Cache has 3 cells and the policy is FIFO. 

 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 

 2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 

  2,0 2,1 2,2 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺  

 

Total of 9 disk accesses. 

 

2.b. Do you suggest of adding 1 cell to the physical memory in order to 

save disk accesses? Explain. 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,3 

  2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 

   2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 
☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

Total of 10 disk accesses. Belady's anomaly. We won't benefit from increasing the 

cache size in 1 cell. 

 

 

 

 

c. Calculate # of disk accesses caused by the following operations: 

   

Printfile("\a.txt"); 

Printfile("\tmp\b.txt"); 

Printfile("\c.txt"); 

 

 There is no buffer cache for this question. 

 

UNIX (i-nodes) – Each read operation for file/directory requires 2 disk 

accesses, one for its i-node and one for its first data block. Therefore we will 

get total of 18 disk accesses, assuming root i-node and data is not in memory. 

 

Printfile("\a.txt") – 4 disk accesses. 
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Printfile("\tmp\b.txt") – 6 disk accesses. 

Printfile("\c.txt") – 2 disk accesses for root, i-node for c and 5 data blocks for 

c.  

 

Total of 18 disk accesses. 

 

 

WINDOWS (NTFS): Small files and directories get store its data inside its 

MFT record. We assume that root MFT is not in memory. 

 

Printfile("\a.txt") – 2 disk accesses, one for root MFT and one for a.txt MFT 

record. 

Printfile("\tmp\b.txt") – 3 disk accesses, one for root MFT and one for /tmp 

MFT record and  

                                       one for b.txt MFT record. 

Printfile("\c.txt") – 7 disk accesses. One for root MFT, one for c MFT. C's MFT 

cannot contain its data (4500 bytes) and therefore contains its runs. Theses 

runs require reading 5 extra data blocks from disk.  

 

Total of 12 disk accesses. 
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(4,0,4,0,1

) 

Q4  - Solution 

 

של כל המאורעות  Vector time-stamp -לשני הסעיפים ניתן להשיב בעזרת חישוב של ה .5
קיומם( -שבדיאגרמה. על הסעיף הראשון אפשר גם לענות בקלות בעזרת בדיקה של קיום  מסלולים )או אי

 .A, B, Cבין המאורעות 

הוא המאורע האחרון  Aזמניים, כיוון שאין מסלול המחבר ביניהם. קל לראות זאת כי -הם בו B -ו Aא. 
. באופן 5אין הודעות אחר כך לסוכן  1ומסוכן  1הודעה לסוכן השולח  3בדיאגרמה על ציר הזמן של סוכן 

( למאורע happens_beforeקודם ) Cזמניים. לעומת זאת, המאורע -הם בו A -ו Cדומה גם המאורעות 

Bזאת כיוון שיש מסלול המוליך מ .- C  עד למאורע  4לאורך ציר הזמן של סוכןe4.4  שהוא משלוח הודעה

 (.e3.5)כלומר  Bאורע  והגעתה הוא המ 5לסוכן 

 :Vector time-stamps -שבו סומנו כל ה נסתכל בתרשים הבאב. 
 (0,0,0,2,0) -ו (1,3,0,0,0)זמניות כיוון שהחותמות הוקטוריות הן  -הן בו  4 -ו 2קודם כל ברור שהנקודות 

 e2.3לאחר  3נק' , (3,0,1,0,0)וזמנה  e2.1לאחר  1יתר הסוכנים ונבחר נק' נסתכל עכשיו בצירי הזמן של 

מאורעות שחותמות הזמן הווקטוריות  5אלה  .(0,0,2,0,3)שזמנה  e2.5לאחר  5ונק'   (0,0,3,0,0)שזמנה 
 זמניות ולכן מהוות מצב קונסיסטנטי.-שלהן בו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3,0,1,0,0) 

(0,0,2,0,3) 

(0,0,0,2,0) 

(0,0,4,0,1) 

(1,0,0,0,0) 

(2,0,1,0,0) 

(0,0,1,0,0) 

(5,2,4,4,1) 

(1,2,0,0,0) 

(0,0,2,0,0) 

(0,0,3,0,1) 

(1,1,0,0,0) 

(1,4,0,1,0) 

(0,0,0,0,1) 

(0,0,0,1,0) 

(0,0,2,0,0) (0,0,2,0,0) 

(0,0,2,0,2) 

(1,2,0,3,0) 

(1,2,0,4,0) 

(1,2,0,5,0) 

(1,2,2,5,4) 

(1,5,2,5,5) 

(1,5,0,1,0) 

A 
 
A

B 

C 

2 
4 

e1.5 

e2.5 

e3.5 

e3.1 

e2.1 

e1.1 

e4.5 

e3.3 
e3.2 

e4.1 

e1.2 

e1.3 e1.4 

e2.4 

e2.3 

e2.2 

e3.4 
e4.3 

e4.4 
e4.2 

5 

3 1 (1,3,0,0,0) 

(0,0,3,0,0) 

t 
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 6מתוך  1עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"ב

 גוריון בנגב, המחלקה למדעי המחשב-אוניברסיטת בן

  (2102 ילביו 8)  202)-1-(3031 במערכות הפעלה א' מועד 

 אמיר מנצ'ל ודולב פומרנץאיליה מירסקי,  אלון גרובשטיין, מתרגלים:  ;רועי זיווןו דני הנדלר: יםמרצ

 לוש שעותש    בחן:ממשך ה
 אסור    חומר עזר:

 נקודות. 011ה"כ ס  את כל השאלות: ריפת
 
 (נק' 25) מערכת הקבצים .0
 

 אשר בה מנגנון  i-nodesיונה משתמשת במערכת קבצים יוניקס מבוססת צשלומ (נק' 05) א.

. שלומציונה כותבת 1KBמנוטרל. הניחו כי במערכת זו גודלו של כל בלוק הוא  buffer cache-ה

בקובץ נתון  file position, offset)) מיקוםתוכנית המגרילה בכל פעם באופן רנדומלי ויוניפורמי 

 בקובץ.   ממיקום זהבתים של אינפורמציה  100וקוראת 
 

 הניחו כי לכל קובץ ממנו קוראת התוכנית של שלומציונה מוקצה מקום רציף בדיסק.

 

a. (8 'נק)  לאחר הרצת התכנית מספר רב של פעמים על קבצים שונים שלומציונה מבחינה
הנדרש להרצת התכנית שונה עבור קבצים בגדלים שונים. בתופעה הבאה: משך הזמן 

( משך ההרצה קצר בצורה משמעותית מקבצים 100KBעבור קבצים קטנים )לכל היותר 

 המערכת? מאפייניזו בהסתמך על  ופעהכיצד ניתן להסביר ת (.1GB -גדולים )יותר מ
 הסבירו בקצרה אך במדויק. 

יותר נזדקק ברוב המקרים לשלוש גישות  תשובה: קל לראות כי עבור הקבצים הקטנים

. מנגד, עבור inode,single,data)ארבע במקרה והמיקום דורש הבאת שני בלוקים(: 
קבצים גדולים כפי שהוגדרו בשאלה, ברוב המקרים נאלץ לגשת לדיסק לפחות חמש 

ביטים, נאלץ להעזר ברמת  23ורוחב כתובת של  GB1פעמים )לשם המחשה, בקובץ בגודל 

triple מהדגימות(. מכיוון שהגישה לדיסק אורכת זמן רב יחסית ההבדל בין  57%-ב
 קבצים גדולים וקטנים ניכר.

 

 

b. (7 'נק)  זרובבל טוען כי אם שלומציונה תריץ את התוכנית לעיל במערכת קבציםFAT 
ההבדל בזמן ההרצה בין קבצים גדולים לקטנים יקטן משמעותית וכי במערכת קבצים 

NTFS יהיה הבדל. האם זרובבל צודק? הסבירו בקצרה אך במדויק.  כלל לא 

 תשובה: זרובבל צודק! 

: תחילה יש לאתר את הבלוק הרצוי ולאחריו להביאו FATבמקרה של מערכת הקבצים 
)לכל היותר שתי גישות דיסק במידה ונידרש להביא שני בלוקים(. חשוב לציין שאמנם 

מעבר על רשימה מקושרת אך רשימה זו  דורש FATהחיפוש במערכת קבצים מבוססת 

נטענת לזכרון( ולכן משך החיפוש זניח ביחס לזמן הנדרש  FAT-נמצאת כולה בזכרון )ה
 בגישה לדיסק ועל כן כמעט ולא ניתן יהיה להבחין בהבדל.

יחיד לכל רשומת  run: מכיוון שמהנתון ברור כי יש NTFSבמקרה של מערכת הקבצים 

MFT יחידה )שתי גישות דיסק במידה ונידרש להביא שני בלוקים(  נידרש לפעולת דיסק
בשני המקרים. שווה לציין כי למרות שבכיתה דיברנו על כך שניתן לשמר מידע של קבצים 
קטנים בתוך הרשומה עצמה, הקבצים ה"קטנים" כפי שהוגדרו בשאלה אינם קטנים 

 דיים.
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  (נק' 01) .ב
 

a. (5 'נק)  במערכת הקבציםNTFS של ביטים  ישנו וקטור(bitmap)  הממפה את הבלוקים
, האם יש דרך לשחזר ואין עותק נוסף שלו אם מבנה נתונים זה נמחק הפנויים בדיסק.

 ? ענו בקצרה אך במדוייק.)ואם כן, כיצד( אותו
ת קה של מערכת הקבצים. מאחר וקיימכן, ניתן לשחזר וקטור זה ע"י סרי :תשובה

 ם תופס כל קובץ, ניתן למצוא אילוהאינפורמציה אילו בלוקי MFT הברשומות קובץ 
 .שלוקים בדיסק אינם בשימוב

 

b. (5 'נק) במערכת הקבצים איזה מבנה נתונים מFAT בלוקים פנויים  ניתן להסיק אילו
את מספרי  , האם יש דרך לשחזרואין עותק נוסף שלו חקאם מבנה נתונים זה נמ ?בדיסק

 ? ענו בקצרה אך במדוייק.הבלוקים הפנויים בדיסק

אם טבלה זו נמחקת ולא נשמר עותק נוסף . FAT -ה ניתן להסיק זאת מטבלת :בהתשו
בה ובפרט אין דרך לשחזר אילו בלוקים  שלה אין דרך לשחזר את האינפורמציה השמורה

 .םבדיסק פנויי
 
 ('נק 01)ניהול זיכרון  .2

  
 .xv6ולמערכת ההפעלה  2ב' בלבד מתייחסים לעבודה -שימו לב: בשאלה זאת סעיפים א' ו

 
 (, ומכאן שבזמן multiprogrammingיכים )תומכת בריבוי תהל xv6. ראינו כי מערכת ההפעלה נ'(  5) א.     

 נתון יכולים לרוץ מספר תהליכים שונים. בנוסף, אנו יודעים כי לכל תהליך טבלת דפים                      
 (. כאשר המעבד מריץ את פקודות התהליך, הוא עושה level page table-2) יחודית משלו                     

 שימוש בחומרה על מנת לתרגם כתובות וירטואליות לפיזיות, וזאת בעזרת טבלת הדפים.                     
  

 
  כיצד מודיעה מערכת ההפעלה למעבד מהי טבלת הדפים הנוכחית איתה עליו לעבוד? תארו                    
 וברור. מדוייק באופן אך בקצרה                    

 
ומכניסה לתוכו את כתובת טבלת הדפים של התהליך  CR3ת האוגר תשובה: מערכת ההפעלה מעדכנת א

 הנוכחי. פעולה זאת מתבצעת בכל החלפה של תהליך.
 

 כאשר המעבד מריץ את פקודות התהליך ומתבצע שימוש בחומרה על מנת לתרגם כתובות   .נ'(  5ב. )    
 בצעת גישה לכתובת לא חוקית בזיכרון וירטואליות לפיזיות, עלול להיווצר מצב בו מת                     
 על מנת שתטפל במצב. xv6הוירטואלי. במקרה כזה, המעבד מעביר שליטה למערכת ההפעלה                      
  כיצד מודיע המעבד למערכת ההפעלה מהי הכתובת הוירטואלית שהגישה אליה אינה חוקית?                      
 וברור. מדוייק באופן אך בקצרה רותא                     

 
 את הכתובת הוירטואלית אשר בגישתה נוצרה הבעיה. CR2תשובה: המעבד שומר באוגר 

 
 מערכות הפעלה עם זיכרון של המנגנוני ניהול  ים? כיצד מתמודדthrashing-מהי תופעת ה  .נ'(  5. )ג    

 .תופעה זו? הסבירו בקצרה אך במדויק                     
יורדים כתוצאה  -ובפרט ניצולת המעבדים  -היא תופעה בה ביצועי מערכת ההפעלה  Thrashing :תשובה

מערכת . יהנובע מכך שלחלק מן התהליכים לא מוקצה מספיק זכרון פיס page faults לגבוה ש במקצ
לתהליכים הסובלים מן  תההפעלה מתמודדת עם התופעה ע"י נסיון להגדיל את כמות הזכרון המוקצ

 .קשל תהליכים לדיס suspension  יהבעיה ואם הדבר אינו עוזר, ע"
 

 , אשר מקבלת את LRUאלגוריתם החלפת דפים ו pagingנתונה מערכת הפעלה העובדת עם  .נ'(  05. )ד    
 1 ,7 ,8 ,3 ,1 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,7 ,1 ,3 ,6 :ה( הבאreference string -סדרת הגישות )ה                      
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 סדר בקשת הדפים הוא משמאל לימין.  
 

i. (7 )'חשבו את ה נ-distance string המתאים ל-reference string ולאלגוריתם  שלעילLRU. 
 

Ref. 
string 6 3 1 7 1 9 6 3 5 1 3 8 7 1 

  6 3 1 7 1 9 6 3 5 1 3 8 7 1 

  
 

6 3 1 7 1 9 6 3 5 1 3 8 7 

  
  

6 3 3 7 1 9 6 3 5 1 3 8 

  
   

6 6 3 7 1 9 6 6 5 1 3 

  
     

6 3 7 1 9 9 6 5 5 

  
        

7 7 7 9 6 6 

                        7 9 9 
 

Distance ∞ ∞ ∞ ∞ 2 ∞ 5 5 ∞ 5 3 ∞ 7 4 
 
 

ii. (8 )'נסמן ב נ-F  את מספר דפי הזכרון הפיסיים(page frames) במערכת. נסמן ב- P(F)  את
 F. חשבו את הערך של LRUבאלגוריתם  לו תגרום סדרת הגישות שלעיל page faults-מספר ה

. צריך להיות ברור מתשובתכם כיצד הגעתם לערך F+P(F)ום את הביטוי הבא: שיביא למינימ
 זה.

 
 .7תשובה: במקרה כזה הערך האופטימלי הינו 

 

R 1 2 3 4 5 6 7 
 P(R ) 14 13 12 11 8 8 7 
 P(R ) + R 15 15 15 15 13 14 14 
  

 
 

 ('נק 01)  סמפורים ובעיית המניעה ההדדית –סינכרוניזציה  .0
 

 פים הראשונים מתייחסים לבעייה הבאה.שני הסעי
בעל התכונות  אלגוריתם המממש קטע קריטי לכתוב. יש C-ו A ,B –במערכת ישנם שלושה חוטים 

 הבאות:
 
 נמצא בקטע הקריטי, אזי הוא נמצא בו לבדו. Aאם  -
 נמצא בקטע הקריטי  B (C)יכולים להימצא בקטע הקריטי בו זמנית. בפרט, אם  C-ו Bחוטים  -
 ממתין. Aיכול להיכנס לקטע הקריטי גם כן, אפילו אם  C (B)אזי   
 . (deadlock freedom)על האלגוריתם לקיים חופש מקיפאון  -
 

המממשות  C-exit -ו A-enter ,A-exit ,B-enter ,B-exit ,C-enterממשו את הפרוצדורות נק'(    01) .א
 את קטעי הכניסה והיציאה של שלושת ההליכים.

 
 מותר להשתמש במימוש אך ורק במשתנים הבאים:  בסעיף זה

 cומשתנה  1המאותחלים שניהם לערך  m2-ו m1כרצונכם(  –סמפורים )סמפורים מונים או בינאריים 
כלומר,  .busy waiting-אין להשתמש בהתומך בקריאות וכתיבות בלבד ומאותחל לערך אפס. 

 תהליכים יכולים להמתין רק ע"י שינה על סמפור.
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 6מתוך  4עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"ב

A-enter 

m1.down( ) 

 

A-exit 

m1.up( ) 

 

B/C-enter 

m2.down( ) 

c++ 

if c=1 

   m1.down() 

m2.up() 

 

B/C-exit 

m2.down( ) 

c-- 

if c=0 

   m1.up() 

m2.up() 

 

 

 -ו A-enter ,A-exit ,B-enter ,B-exit ,C-enterגם בסעיף זה עליכם לממש את הפרוצדורות  ( נק'  01) .ב
C-exitמותר להשתמש אך ורק במשתנים הבאים:זה  . בסעיף 

בלבד ומאותחלים לאפס  test-and-set -התומכים בפעולות קריאה, כתיבה ו m2-ו m1משתנים 
התומך בקריאות וכתיבות בלבד ומאותחל לערך אפס גם הוא. תהליכים הנאלצים להמתין   cומשתנה 

 (. await)כלומר, פקודת  busy-waitingיעשו זאת באמצעות 
מתבצעת באופן  ( )v.test-and-setאזי פעולת  test-and-setתומך בפעולת  vלהזכירכם, אם משתנה 

 למשתנה ומחזירה את ערכו הקודם.  1אטומי, כותבת ערך 
 
 

A-enter 

await(m1.test-and-set() =  0) 

 

A-exit 

m1=0 

 

B/C-enter 

await(m2.test-and-set() = 0) 

c++ 

if c=1 

   await(m1.test-and-set() = 0) 

m2=0 

 

B/C-exit 

await(m2.test-and-set() = 0) 

c-- 

if c=0 

   m1=0 

m2=0 
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 6מתוך  5עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"ב

 
 
 

 ( נק'  01) .ג
 

 מדי פעם את הקוד להלן. עשויים לבצעה  P1, P2במערכת ישנם שני תהליכים, 
   ( )After_B-ו ( )Before_Aעליכם לכתוב מימוש לפרוצדורות 

 המבטיח את התכונות הבאות:
 
 . במילים אחרות,"A"לעולם אין ארבע הדפסות רצופות של  .1
 ."B"יש לפחות הדפסה אחת של  "A"בין כל ארבע הדפסות של    
 אינו מבצע את הקוד שלו P2)כלומר, רץ לבדו  P1. אם תהליך 3

 ברציפות, אזי הוא יכול לבצעה. וההדפסה הבאה שלו אינה הרביעיתבאותו זמן(     
 מיד לבצע עוד ועוד הדפסות.יכול ת P2. תהליך 2
 .(deadlock) ממתינים זה לזה P2-ו P1מצב בו  לעולם לא קורה. 4

 
כרצונכם( ובמשתנים  –)מונים או בינאריים  אך ורק בסמפוריםהמימוש שלכם יכול להשתמש 

כלומר, תהליכים יכולים להמתין  .busy waiting-אין להשתמש בהתומכים בקריאות וכתיבות בלבד.  
 "י שינה על סמפור.רק ע

 
 

 סעיף זה שגוי ואין פתרון הממלא את כל התנאים הנדרשים בו. הבעייה היא זו: 
עומד לבצע את ההדפסה השלישית שלו ונעצר ממש לפניה )כלומר,מייד לאחר ביצוע  P1נניח כי 

Before_A ,כעת .)P2  מבצע אתAfter_B .P2 חייב לאפשר לP1 שלוש הדפסות נוספות שכן עד כמה 
יוכל לבצע ארבע הדפסות  P1כבר ביצע את ההדפסה השלישית. לפיכך  P1יכול לדעת יתכן ש P2ש

 ברציפות.
 

 הנקודות ניתנו בסעיף זה לכל הסטודנטים. 11עם הסטודנטים הסליחה. מלוא 
 
 
 

 
 נק'(  05) סינכרוניזציה מבוזרת ותיאום שעונים. 4

ומשלוח ההודעות ביניהם.   P1...P4  (Processors) מעבדים 4נתונה הדיאגרמה הבאה של צירי הזמן של 
אצל המעבדים. את התשובות לשאלות שלהלן  (events)נשלחות ארבע הודעות הגורמות לשמונה מאורעות 

 .במחברת ולא על גבי הדיאגרמהיש לכתוב 

 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

 

Before_A( ) 

Print("A") 

P2 

 

Print("B") 

After_B( ) 

P1 P2 P3 P4 
time 

m1 

m2 

m4 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 
e8 

e6 

e7 

m3 
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 6מתוך  6עמ'    מבחן  ב"מערכות הפעלה"  תשע"ב

 
 Lamportחותמת הזמן של , כתבו את (events)כל אחד משמונה המאורעות  עבורנק'(  5)א. 

 (Lamport timestamp). 
 
 

e1: 1.1 

e2: 2.1 

e3: 1.2 

e4: 3.2 

e5: 2.3 

e6: 2.3 

e7: 4.3 

e8: 1.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Vector timestamp)כל אחד משמונה המאורעות, כתבו את חותמת הזמן הווקטורית  עבורנק'(  5)ב. 
 
 
 

e1: (1,0,0,0) 

e2: (2,0,0,0) 

e3: (0,1,0,0) 

e4: (3,3,0,0) 

e5: (0,0,1,1) 

e6: (1,0,3,1) 

e7: (1,1,2,1) 

e8: (1,0,0,1) 
 

 
 
 
בתסריט המתואר בדיאגרמה לעיל? אם כן, בין  causality violationהאם קיים מקרה של נק'(  5) .ד

 אילו הודעות? נמקו תשובתכם בקצרה אך במדויק. 
 

 הפוך.קוזלי סדר קוזלי מסוים ומגיעות בסדר זמנים  לא. אין שתי הודעות אשר נשלחות בזמנים בעלי

 

  ב ה צ ל ח ה  !
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 3מתוך  1'  עמ  ב"תשע"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 המחלקה למדעי המחשב, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  (2102ילביו 8)  202)-1-(3031 במערכות הפעלה ' אמועד 

 ל ודולב פומרנץ'אמיר מנצ, איליה מירסקי , אלון גרובשטיין: מתרגלים ;רועי זיווןו דני הנדלר: יםמרצ

 לוש שעותש    :בחןממשך ה
 אסור    :חומר עזר

 .נקודות 011כ "הס  :את כל השאלות ריפת
 
 ('נק 25) מערכת הקבצים .0
 

 אשר בה מנגנון  i-nodesיונה משתמשת במערכת קבצים יוניקס מבוססת צשלומ ('נק 05) .א

שלומציונה כותבת . 1KBהניחו כי במערכת זו גודלו של כל בלוק הוא . מנוטרל buffer cache-ה

בקובץ נתון  file position, offset)) מיקוםתוכנית המגרילה בכל פעם באופן רנדומלי ויוניפורמי 

 .  בקובץ ממיקום זהבתים של אינפורמציה  100וקוראת 
 

 .הניחו כי לכל קובץ ממנו קוראת התוכנית של שלומציונה מוקצה מקום רציף בדיסק

 

a. (8 נק')  לאחר הרצת התכנית מספר רב של פעמים על קבצים שונים שלומציונה מבחינה
. הנדרש להרצת התכנית שונה עבור קבצים בגדלים שוניםמשך הזמן : בתופעה הבאה

משך ההרצה קצר בצורה משמעותית מקבצים ( 100KBלכל היותר )עבור קבצים קטנים 

 ?המערכת מאפייניזו בהסתמך על  ופעהכיצד ניתן להסביר ת (.1GB -יותר מ)גדולים 
 . הסבירו בקצרה אך במדויק

 

b. (7 נק')  תריץ את התוכנית לעיל במערכת קבצים זרובבל טוען כי אם שלומציונהFAT 
ההבדל בזמן ההרצה בין קבצים גדולים לקטנים יקטן משמעותית וכי במערכת קבצים 

NTFS הסבירו בקצרה אך במדויק? האם זרובבל צודק. כלל לא יהיה הבדל . 

 

  ('נק 01) .ב
 

a. (5 נק')  במערכת הקבציםNTFS  ישנו וקטור של ביטים(bitmap) קים הממפה את הבלו
האם יש דרך לשחזר , ואין עותק נוסף שלו אם מבנה נתונים זה נמחק .הפנויים בדיסק

 .ענו בקצרה אך במדוייק? (כיצד, ואם כן) אותו
 

b. (5 נק') במערכת הקבצים איזה מבנה נתונים מFAT בלוקים פנויים  ניתן להסיק אילו
את מספרי  ך לשחזרהאם יש דר, ואין עותק נוסף שלו אם מבנה נתונים זה נמחק ?בדיסק

 .ענו בקצרה אך במדוייק? הבלוקים הפנויים בדיסק
 
 ('נק 01)ניהול זיכרון  .2
  

 .xv6ולמערכת ההפעלה  3בלבד מתייחסים לעבודה ' ב-ו' בשאלה זאת סעיפים א: שימו לב
 

 בזמן ומכאן ש, (multiprogramming)תומכת בריבוי תהליכים  xv6ראינו כי מערכת ההפעלה . ( 'נ 5) .א     
 אנו יודעים כי לכל תהליך טבלת דפים , בנוסף. נתון יכולים לרוץ מספר תהליכים שונים                     
 הוא עושה , כאשר המעבד מריץ את פקודות התהליך(. level page table-2) יחודית משלו                     
 .וזאת בעזרת טבלת הדפים, ות וירטואליות לפיזיותשימוש בחומרה על מנת לתרגם כתוב                     
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Text Box
ציון: 99



 3מתוך  2'  עמ  ב"תשע"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

  תארו? כיצד מודיעה מערכת ההפעלה למעבד מהי טבלת הדפים הנוכחית איתה עליו לעבוד                    
 .וברור מדוייק באופן אך בקצרה                    

 ש בחומרה על מנת לתרגם כתובות כאשר המעבד מריץ את פקודות התהליך ומתבצע שימו  .( 'נ 5. )ב    
 עלול להיווצר מצב בו מתבצעת גישה לכתובת לא חוקית בזיכרון , וירטואליות לפיזיות                     
 .על מנת שתטפל במצב xv6המעבד מעביר שליטה למערכת ההפעלה , במקרה כזה. הוירטואלי                     
  ? ע המעבד למערכת ההפעלה מהי הכתובת הוירטואלית שהגישה אליה אינה חוקיתכיצד מודי                     
 .וברור מדוייק באופן אך בקצרה תארו                     

 
 מערכות הפעלה עם זיכרון של המנגנוני ניהול  יםכיצד מתמודד? thrashing-מהי תופעת ה  .( 'נ 5. )ג    

 .ירו בקצרה אך במדויקהסב? תופעה זו                     
 

 אשר מקבלת את , LRUאלגוריתם החלפת דפים ו pagingנתונה מערכת הפעלה העובדת עם  .( 'נ 05. )ד    
 1 ,7 ,8 ,3 ,1 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,7 ,1 ,3 ,6 :ההבא( reference string -ה)סדרת הגישות                       

 
 .סדר בקשת הדפים הוא משמאל לימין  

 
i. (7 נ') חשבו את ה-distance string המתאים ל-reference string ולאלגוריתם  שלעילLRU. 

 

ii. (8 נ') נסמן ב-F  את מספר דפי הזכרון הפיסיים(page frames) נסמן ב. במערכת- P(F)  את
 Fחשבו את הערך של . LRUבאלגוריתם  לו תגרום סדרת הגישות שלעיל page faults-מספר ה

צריך להיות ברור מתשובתכם כיצד הגעתם לערך . F+P(F): הביטוי הבא שיביא למינימום את
 .זה

 
 ('נק 01)  סמפורים ובעיית המניעה ההדדית –סינכרוניזציה  .0

 
 .שני הסעיפים הראשונים מתייחסים לבעייה הבאה

בעל התכונות  אלגוריתם המממש קטע קריטי לכתוביש . C-ו A ,B –במערכת ישנם שלושה חוטים 
 :הבאות

 
 .אזי הוא נמצא בו לבדו, נמצא בקטע הקריטי Aאם  -
 נמצא בקטע הקריטי  B (C)אם , בפרט. יכולים להימצא בקטע הקריטי בו זמנית C-ו Bחוטים  -
 .ממתין Aאפילו אם , יכול להיכנס לקטע הקריטי גם כן C (B)אזי   
 . (deadlock freedom)על האלגוריתם לקיים חופש מקיפאון  -
 

המממשות  C-exit -ו A-enter ,A-exit ,B-enter ,B-exit ,C-enterממשו את הפרוצדורות (  'נק  01) .א
 .את קטעי הכניסה והיציאה של שלושת ההליכים

 
 : מותר להשתמש במימוש אך ורק במשתנים הבאיםבסעיף זה 
 cנה ומשת 1המאותחלים שניהם לערך  m2-ו m1( כרצונכם –סמפורים מונים או בינאריים )סמפורים 

, כלומר .busy waiting-אין להשתמש ב. התומך בקריאות וכתיבות בלבד ומאותחל לערך אפס
 .י שינה על סמפור"תהליכים יכולים להמתין רק ע

 
 -ו A-enter ,A-exit ,B-enter ,B-exit ,C-enterגם בסעיף זה עליכם לממש את הפרוצדורות  ( 'נק  01) .ב

C-exit . ק במשתנים הבאיםמותר להשתמש אך ורבסעיף זה: 
בלבד ומאותחלים לאפס  test-and-set -כתיבה ו, התומכים בפעולות קריאה m2-ו m1משתנים 
תהליכים הנאלצים להמתין . התומך בקריאות וכתיבות בלבד ומאותחל לערך אפס גם הוא  cומשתנה 

 (. awaitפקודת , כלומר) busy-waitingיעשו זאת באמצעות 
מתבצעת באופן  ( )v.test-and-setאזי פעולת  test-and-setתומך בפעולת  vאם משתנה , להזכירכם

 . למשתנה ומחזירה את ערכו הקודם 1כותבת ערך , אטומי
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 3מתוך  3'  עמ  ב"תשע"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 ( 'נק  01) .ג
 

 .מדי פעם את הקוד להלן עשויים לבצעה  P1, P2, במערכת ישנם שני תהליכים
   ( )After_B-ו ( )Before_Aעליכם לכתוב מימוש לפרוצדורות 

 :המבטיח את התכונות הבאות
 
 ,במילים אחרות. "A"לעולם אין ארבע הדפסות רצופות של . 1
 ."B"יש לפחות הדפסה אחת של  "A"בין כל ארבע הדפסות של    
 אינו מבצע את הקוד שלו P2, כלומר)רץ לבדו  P1אם תהליך . 2

 .יכול לבצעהאזי הוא , ברציפות וההדפסה הבאה שלו אינה הרביעית( באותו זמן    
 .יכול תמיד לבצע עוד ועוד הדפסות P2תהליך . 3
 .(deadlock) ממתינים זה לזה P2-ו P1מצב בו  לעולם לא קורה. 4
 

ובמשתנים ( כרצונכם –מונים או בינאריים ) אך ורק בסמפוריםהמימוש שלכם יכול להשתמש 
תהליכים יכולים להמתין , מרכלו .busy waiting-אין להשתמש ב.  התומכים בקריאות וכתיבות בלבד

 .י שינה על סמפור"רק ע
 
 

 : הבעייה היא זו. סעיף זה שגוי ואין פתרון הממלא את כל התנאים הנדרשים בו
מייד לאחר ביצוע ,כלומר)עומד לבצע את ההדפסה השלישית שלו ונעצר ממש לפניה  P1נניח כי 

Before_A .)כעת ,P2  מבצע אתAfter_B .P2 חייב לאפשר לP1  שלוש הדפסות נוספות שכן עד כמה
יוכל לבצע ארבע הדפסות  P1לפיכך . כבר ביצע את ההדפסה השלישית P1יכול לדעת יתכן ש P2ש

 .ברציפות
 

 .הנקודות ניתנו בסעיף זה לכל הסטודנטים 11מלוא . עם הסטודנטים הסליחה
 
 

 
 

 ( 'נק 05) סינכרוניזציה מבוזרת ותיאום שעונים. 4
. ומשלוח ההודעות ביניהם  P1...P4  (Processors) מעבדים 4הבאה של צירי הזמן של נתונה הדיאגרמה 

את התשובות לשאלות שלהלן . אצל המעבדים (events)נשלחות ארבע הודעות הגורמות לשמונה מאורעות 
 .במחברת ולא על גבי הדיאגרמהיש לכתוב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

 

Before_A( ) 

Print("A") 

P2 

 

Print("B") 

After_B( ) 

P1 P2 P3 P4 
time 

m1 

m2 

m4 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 
e8 

e6 

e7 

m3 
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 3מתוך  4'  עמ  ב"תשע"  מערכות הפעלה"מבחן  ב

 Lamportחותמת הזמן של כתבו את , (events)כל אחד משמונה המאורעות  בורע( 'נק 5). א
 (Lamport timestamp). 
 

 .(Vector timestamp)כתבו את חותמת הזמן הווקטורית , כל אחד משמונה המאורעות עבור( 'נק 5). ב
 
בין אילו , אם כן ?בתסריט המתואר בדיאגרמה לעיל causality violationהאם קיים מקרה של ( 'נק 5). ג

 . נמקו תשובתכם בקצרה אך במדויק? הודעות
 

 

  !ב ה צ ל ח ה  
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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