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 נק'( 33מערכות ספרתיות ) –חלק א' 
 

 נק'( 18) – מערכות עקיבה (1

 

 לכל היום. ₪  30באוניברסיטת תל אביב מחיר החניה הדרומית הוא 

 לצד השער החשמלי.התשלום ניתן ביציאה 

 ₪. 20או שטר של ₪  10במטבעות של  -למרות היות המערכת ממוחשבת, ניתן לשלם במזומן בלבד 

 .Change, Openושני פלטים בוליאניים:  Coin, Paperלמערכת שני קלטים בוליאניים: 

 זיהוי המטבעות והשטרות נעשה כאמור באופן אלקטרוני ע"י חיישנים. 

 ₪. 20מזהה אם הוכנס שטר  Coinוחיישן ₪  10ם הוכנסה מטבע של מזהה א Paperחיישן 

 בלבד.₪  10המערכת תחזיר עודף במטבעות של ₪  30כאמור, במידה והוכנס סכום העולה על 

 סדר הכנסת השטר/מטבעות אינו משנה, אך ברור שאדם סביר מזין אותם למערכת אחד אחרי השני..

 

 כאשר השער סגור. Open = 0כאשר השער פתוח,  Open = 1לאחר שהוזן התשלום השער יפתח: 

 .Change = 0אחרת,  Change= 1אם המערכת צריכה להחזיר עודף אזי 

 

 . Mealyממשו את דיאגראמת המצבים של מערכת החניה כמערכת 

 ציינו, מה הוא מצב ההתחלה?-+הסבירו במילים פשוטות את כל אחד ממצבי הדיאגראמה. 

 נקודות( 8)

 10.02.2012 תאריך בחינה:

, ד"ר גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים: 

 אורי סוויסה

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 א' מועד:       א סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 מותר:חומר עזר 

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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 התחלה - Aמצב 

 ₪ 0נצברו 

 Bמצב 

 ₪  10נצברו 

 Cמצב 

 ואז יפתח השער. -₪  20או עוד  10הינו לאחר שנצברו עוד  Aהמעבר ל ₪.   20נצברו 
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 נקודותMoore (8  .)עתה ממש/י את אותה מערכת כמערכת 

 הסבר/י את כל אחד מהמצבים. 

עדיפה במקרה זה  Mooreאו  Meallyפרט/י, מה היו השינוי/ים העיקרי/ים במבנה המערכת? מי מהמערכות 

 נקודות( 2ומדוע? )

 
 

 השער סגור, ללא עודף₪,  0נצברו  - Aמצב 

 השער סגור, ללא עודף₪   10נצברו  - Bמצב 

 השער סגור, ללא עודף₪  20נצברו  - Cמצב 

 השער נפתח, ללא עודף₪   30נצברו  - Dמצב 

 השער נפתח, ניתן עודף₪   40נצברו  - Eמצב 

השינוי/ים העקרי/ים: היה צורך להוסיף עוד שני מצבים. מערכת זאת פחות עדיפה משום שנדרש דלגלג נוסף 

 למימושה.
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 נק'( 5מערכות צירופיות ) (2

 

 ת ביטוי בעל מספר שערים קטן ככל הניתן:הנתונה במפת קרנו, מצא/י א Fעבור הפונקציה 

 

 
 

 מספר פתרונות יתקבלו:

 תחילה נרשום את כל האיברים בנפרד

1 2 3 4 5

' ' ' ' ' ' ' ' ' 'A B C D A BC D ABC D ABCD AB C D     

 כעת נאחד את האיברים לפי ההקפות של הדוגמא הראשונה.

 ולכן: ’A’Cנשים לב שרצינו להקיף את האיבר הראשון והשני. במקרה זה המשותף שלהם הוא 

   
1 2

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'A B C D A BC D A C B D BD A C B XOR D    

 מכאן אפשר גם להבין איך עובדים עם שאר האיברים. 

 אפשרות אחת:

𝐹 = 𝐴′𝐶′(𝐵 𝑋𝑂𝑅 𝐷)′ +  𝐴𝐶′(𝐵 𝑋𝑂𝑅 𝐷) +  𝐵𝐷(A XOR C)′ 

 
 ישנן עוד אפשרויות להקפות נכונות.

 אפשרות שניה:
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 אפשרות שלישית:

 

 

 
 

 נק'( 3+  7מערכות צירופיות ) (3

 

 NANDבמפת קרנו. מצא את הביטוי המינימאלי של הפונקציה וצייר/י אותה בעזרת שערי  Fנתונה הפונקציה 

 נדרשת? NANDבלבד. לכמה שערי 
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 פתרון:

 
 

 
 

 הביטוי הינו:

 

F = A'C'D' + AC'D + A'B 

 

 .NANDשערי  7למימוש נדרשים 
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 שקבלת הינה אופרטור אוניברסאלי? הוכח/י. Fהאם הפונקציה 

 

 :NORניתן לראות שאפשר לממש את הפעולה 

 

F(A,A,A,B) = A'A'B'+AA'B+A'A = A'B' + 0 + 0 = A'B' = (A+B)' = NOR (A,B) 
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 נק'( 33מערכות הפעלה ) -חלק ב' 
 

 נק'( 13) –תזמון תהליכים  (1

(. בכל רגע נתון עובדים שני המעבדים אלא אם כן אין P1 ,P2נניח כי עומד לרשותנו מחשב בעל שני מעבדים )

עליכם להציע אלגוריתם שמטפל בצורה הטובה ביותר בתהליכים השונים במערכת, יותר עבודות ממתינות. 

 תוך התחשבות בשלושת הפרמטרים הבאים:

  ג אשר נמצאים בשימוש גבוה הם תהליכים מסו המשתמשהמשתמש איננו אוהב להמתין. תהליכיA  לכן .

עלינו להקטין את זמן הסבב עבור תהליכים אלו. כדי לתת ערך ממשי לזמן ההמתנה שלו, כל יחידת זמן 

 יחידות קנס, כלומר: 2תעלה  ממתין Aשבה תהליך מסוג   2f w  

  תהליכים מסוגB  בעלי עדיפות גבוהה. העלות של תהליך בעל עדיפות גבוהה שממתין  מערכתהם תהליכי

הינה 
22 0.2 P w   כאשר ,w  מייצג את זמן ההמתנה, וP .כמו כן ידוע  מייצג את ערך העדיפות

אין  Bמרגע שהרצנו תהליך מסוג יחידות זמן ולא יותר מכך.  10היא אחת ל  Bשהתדירות של תהליכי 

 להוציא אותו מהמערכת.באפשרותנו 

  תהליכים מסוגC  :הם תהליכים שיכולים להמתין, אך הקנס שלהם עבור המתנה הולך על פי הקשר הבא 

 

0 5

2 5 10

2 10

w

f w w

w w




  
  

 

W  .שימו לב לסימונים של קטן שווה, מול קטן. מייצג את זמן ההמתנה 

 התהליכים מגיעים למערכת בצורה הבאה:

 זמן עיבוד עדיפות סוג תהליך זמן הגעה

0 A 3 3 

0 B 5 10 

0 C 2 6 

4 A 3 3 

5 A 3 3 

10 B 5 10 

10 A 3 3 

 

 

  הציעו אלגוריתם פשוט אך ברור שמסביר כיצד תתזמנו את התהליכים עבור שני מעבדים. .א

כדי להבהיר את השיטה שבה אתם משתמשים, רשמו  הסבירו כיצד תתייחסו לכל אחד מהתהליכים.

בטבלה הראשונה בשורה )אפשר גם מילה( על כל תהליך, ולאחר מכן הסבירו אותו בפירוט בטבלה 

 הבאה. 

 .בטבלאות המצורפותהדגימו את השיטה שלכם  .ב

 חשבו את עלות הקנסות שצברתם.  .ג

  עבור( הנחה, זמני העיבוד של כל התהליכים קבועיםA=3 ,B=10 ,C=6) 

 

 פתרון:

 

 שיטת זימון במילה / משפט תהליך מסוג

A SRTF  

B  בגלל העדיפויות הגבוהות נתזמן על פיPriority .במעבד השני 

C SRTF  +Aging  

 

 

 

9

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 פירוט למעבד הראשון:

)ניתנים לזיהוי על פי זמן  C, כאשר הוא יזהה תהליכים מסוג SRTFהמעבד הראשון יתוזמן על פי שיטת 

( יהיה Wc) C. כלומר כאשר זמן ההמתנה של תהליכים מסוג Agingהעיבוד שלהם( יתבצע שימוש בתהליך 

( אזי נחזיק תור וירטואלי אשר בו נקטין בכל יחידת זמן את זמן העיבוד של תהליכים Wc>=6) 6גדול ושווה ל 

יהיה שווה לזמן העיבוד של  Cיחידות זמן נוספות, זמן העיבוד של תהליכים מסוג  3, כך שכעבור Cמסוג 

ולכן   2זמן העיבוד הוירטואלי שלו יהיה  Cעבור תהליך מסוג   9וביחידת ההמתנה מספר  Aתהליכים מסוג 

 . Aהוא בהכרח יכנס למעבד על חשבון תהליכים מסוג 

שנכנס לא יצא מייד  Cתבצע על התור הוירטואלי, אזי תהליך מסוג הערה. בגלל שהבדיקה כל הזמן ת -

 לאחר מכן.

 פירוט למעבד השני:

( עם זכות קדימה 5ללא זכות קדימה במידה והעדיפות היא גבוהה ) Priorityמעבד זה יתוזמן לפי שיטת 

על  Bיד יתעדף את במידה והעדיפות נמוכה מכך. לכן כאשר יגיעו אליו תהליכים משלושת הסוגים אזי הוא תמ

הם  Bיכנסו למעבד, אך אם יגיע תהליך מסוג  Cאו  Aפני שני הסוגים האחרים. אין מניעה שתהליכים מסוג 

 יוצאו החוצה )בגלל העדיפות(.

 2מעבד  1מעבד 

. העתק לרשימה הוירטואלית את כל זמני העיבוד של 1
 התהליכים השונים.

הכנס לעיבוד את התהליך הקצר ביותר )בתור . 2
 הוירטואלי( 

 . עדכן את זמני ההמתנה של התהליכים השונים בתור3
 Wci>6. אם 4

 את זמן העיבוד הוירטואלי המתאים  1הקטן ב         
 

Wci –  זמן המתנה עבור תהליך מספרi  ומסוגC 

 בדוק את העדיפות של כל התהליכים בתור.. 1
 וי:. אם המעבד פנ2

הכנס לעיבוד את התהליך בעל העדיפות הגבוהה 
 ביותר.

 . אחרת )המעבד תפוס(:3
 )עבור התהליך במעבד(  Pi=5אם  3.1

 חזור להתחלה
 (Pi<5אחרת )כלומר  3.2

הכנס לעיבוד את התהליך בעל העדיפות הגבוהה ביותר 
 מתוך התור. 

 קיבלנו כפתרון: -

. עבור הנחות הבעיה Bוהמעבד ניתן רק עבור  FCFSלפי  Bכאשר הציעו לתזמן את תהליכי 

 התוצאות יהיו זהות. 

סוגריים רשום זמן העיבוד שנותר לו אם זה במעבד או זמן ההמתנה הכולל אם הדגמת שיטת הזימון )ב

 השורות של הקנס נועדו כשורות עזר לחישוב.  .(זה בשורת התור

Time  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9     10       11     12      13     14 

P1 A1 A1 A1 C(5) A2 A2 A2 A3 A3 A3 C(4) C(3) C(2) C(1) 

P2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 
 C(1) C(2) C(3) - C(4) A3(1) בתור

C(5) 
A3(2) 
C(6) 

C(7) C(8) C(9) A4 A4 A4 A4 

 A 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2קנס 

 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0קנס 

     C 0 0 0   2 2 2 2 2קנס 

 2 2 2 2 2 2 2 4 4      סה"כ
Time  14     15     16     17     18    19      20    21     22      23    24      25      26     27     28 

P1 C A4 A4 A4           

P2 B2 B2 B2 B2 B2 B2         

           - - - A4 בתור

        A 2 0 0 0 0 0 0קנס 

        B 0 0 0 0 0 0 0קנס 

            C 0 0 0קנס 

              2 סה"כ

 

 24העלות הכוללת היא: 
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 נק'(  13החלב עם קפסולות )בעיית  –סנכרון תהליכים  (2

 
ישנה מכונת קפה אשר משמשת את עובדיה. עובדי המעבדה הינם חובבי מידע, טכנולוגיות תשתית במעבדת 

 קפוצי'נו נשבעים ועל מנת שהם יהנו משירותי המכונה הם זקוקים לקפסולות ולחלב. 

 שני אנשים )מעתה יכונו בתור תהליך א' ותהליך ב'(.במעבדה עובדים 

את קניית החלב בהתאם להימצאות / חוסר של בבעיה שלפניכם עליכם לעזור לתהליך א' ותהליך ב' לסנכרן 

 הקפסולות במעבדה. 

 קפסולות.  במידה ותהליך א' מגיע למעבדה ואין קפסולות הוא יקנה  -

 במידה ותהליך א' הגיע למעבדה ואין חלב אבל יש קפסולות הוא יקנה חלב.  -

שהמכונה שייכת לתהליך א' ולתהליך במידה ותהליך ב' הגיע למעבדה ואין קפסולות הוא לא יעשה כלום מכיוון  -

 ב' אין הרשאות לקניית קפסולות.

במידה ותהליך ב' הגיע למעבדה ואין חלב אבל יש קפסולות הוא יקנה חלב. אם אין קפסולות הוא לא יקנה  -

 חלב. 

 

  עליכם לכתוב פסאודו קוד המתאר את התזמון בין שני התהליכים כך שלא תתבצע קנייה כפולה של

 ד שני כן תתאפשר הכנה של קפוצי'נו. חלב, אך מצ

  .מלאו את שתי הטבלאות המצורפות לטובת השאלה 

  :השתמשו במשתניםCap  ,לתיאור קפסולותmilk  .לתיאור חלב 

 .באפשרותכם להוסיף משתנים לפי הצורך 

  באפשרותכם להשתמש בפקודתbreak  .כדי לתאר יציאה מקטע קוד 

  )הניחו שהתהליכים נקראים באופן תדיר על ידי מערכת ההפעלה מבלי שיש באפשרותכם לשלוט )או לנבא

 את אופן הופעתם במערכת. 

 

 פתרון:

 Cap=0 ,Flag[2]= Flag[1]=0 ,Turn=0  –אתחול לפני הריצה 

Process 2  Process 1 

  if no Cap 
    Buy Cap 
End 

Flag[2]=1;   Flag[1]=1;  

Turn = 1;  Turn = 2; 

While (Flag[1]==1 && Turn==1) || (Cap ==0)  While (Flag[2]==1 && Turn==2)  

     {empty}       {empty} 

If no milk 
   Buy milk 
End 
Cap=Cap-1; milk=milk-1; %making cappuccino 

 If no milk 
   Buy milk 
End 
Cap=Cap-1; milk=milk-1; %making cappuccino 

Flag[2]=0;  Flag[1]=0; 
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 סמנו את התשובה הנכונה ביותרו נמקו בקצרה. תשובה ללא נימוק לא תזכה לניקוד.נק'(  5) (3
בתים. כמה דפים ישנם? כמה דפים  8192סיביות, גודל הדף הוא  16במרחב כתובות וירטואלי של 

 פיזיים יכולים להיות?
 פיסי וירטואלי 
 8 7 א.
 6 7 ב.
 4 8 ג.
 8 16 ד.
 8 4 ה.
 3 3 ו.
 אף תשובה לא נכונה ז.
 

  –נימוק 
138192 2  דפים  8ל  1דפים. יכולים להיות בין  8סיביות לדפים וירטואלים, כלומר  3שיש ומכאן

 פיזיים. התשובה היחידה שיכולה להתאים היא סעיף ג'. 
 
 
 
 
 

 ו נמקו בקצרה. תשובה ללא נימוק לא תזכה לניקוד.ביותרסמנו את התשובה הנכונה נק'(  5)  (4
 8את השורה הבאה )סה"כ  במחשב טיפוסי עם מעבד של אינטל. הוא כתב TXTבנצי פתח קובץ 

 תווים(:
01010101 

 
 מהו שטח האחסון שנתפס בהארד דיסק לטובת הקובץ?

 8B .א

 8b .ב

 16B .ג

 64B .ד

 4Kb .ה

 אף תשובה לא נכונה .ו
 

  נימוק:
התווים יתפסו מתוך שטח  4KB .8כפי שראיתם בתרגיל הבית במערכות הפעלה שטח האחסון יהיה אוטומטית 

ולא בייט. מי שנימק בצורה שנראתה לנו  4Kbתשובה ה' איננה נכונה משום שרשום   .8Bהאחסון אזור של 

 ברורה קיבל חלק נכבד מהניקוד בהתאם לנימוק. מי שיצר תחושה שהוא לא מבין לא קיבל את הניקוד. 

 

 

 secondוגם ב  modifiedנק'( לרשותכם שני ביטים ליצירת אלגוריתם תזמון דפים אשר מתחשב גם ב  5) (4

chance. 

, כך שדף אשר עבר שינוי יקבל NRU. אתם מתבקשים לשנות את אלגוריתם NRUהאלגוריתם המיידי הוא 

הזדמנויות שונות ומצד שני דף אשר אנו קוראים ממנו הרבה פעמים יקבל יותר מהזדמנות נוספת אחת  4

 להישאר בזיכרון.

 הציגו את הפתרון שלכם ע"י הסבר קצר וענייני ובטבלה הציגו את המצבים השונים האפשריים בפתרון

 שלכם. 

 

  

12

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 אלגוריתם אפשרי: -פתרון 

  11 הערך את מקבל שינוי שעובר דף

 . נוספות שונות הזדמנויות 4 של עדיפות יש שינוי שעבר לדף, ככה

 .קדימה אחד עבר והחץ" קר'גו" קלפי 3 קיבל למעשה הוא

 הזדמנות בעצם לו תיתן גישה כל וכך, 1 ב שלו הערך את יעלה אליו ניגשים הזמן כל שאנחנו דף

 .נוספת

 זה לא הפתרון היחידי האפשרי. 

 

 נק'( 33מבוא לרשתות תקשורת ) –חלק ג' 
 נקודות( 81) 1שאלה 

 

 554165DEדצימאלי -בייצוג הקסה IPכתובת נתונה  נקודות( 10)א. 

 00FFFFFFדצימאלי -בייצוג הקסה IPמסכת וכן נתונה 

 לייצוג עשרוני. IPואת מסכת  IPהמר את כתובת  נקודות( 5) .1
 מהו פורמט הרשת אליה שייכת כתובת זו. נקודות( 2) .2
חשב את מספר תתי הרשתות הקיימים ברשת זו וכן את מספר  נקודות( 3) .3

 המשתמשים בכל תת רשת.

מסכת  בעלמגיעה לנתב מרכזי   IP 130.50.15.6מנה בעלת כתובת  נקודות( 8)ב. 

subnet  מהי כתובת תת הרשת אליה תישלח המנה. ציין גם    255.255.252.0שהיא

 את מספר תת הרשת.

 

 חלק ג' תקשורת נתוניםפתרון 

 

 . 1-א .1

 , 85.65.101.222 -בייצוג עשרוני  IPכתובת 

 .255.255.255.0 -בייצוג עשרוני  IPומסכת 

 .A. פורמט הרשת אליה שייכת כתובת זו היא פורמט 2-א

ביטים למשתמשים ומכיוון שבפורמט  8. על פי מסכת הרשת ניתן לראות שישנם 3-א

A  ובת יצירת ביט משדה המשתמש לט 16ביט למשתמשים, מכאן, נלקחו  24מוקצים

תתי הרשת. על כן, ישנם 
משתמשים  254תתי רשתות שונות ובכל תת רשת ישנם  162

 לכל היותר לאחר קיזוז שני מקרים חריגים.
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עם מסכת  ANDב. כתובת תת הרשת אליה תישלח המנה לאחר ביצוע פעולת 

 .3מספר תת הרשת הוא  130.50.12.0הרשת היא 

 

 

 נקודות( 15) 2שאלה 

 נתונות תחנות בסדר הזה:

A B C D E
 

 .Eלבין  Aאנו מניחים משלוח קובץ גדול בין 

2.5( בין כל תחנה לשכנותיה הוא tpזמן התפשטות ) secm. 

 .1024Bכל חבילת מידע היא בגודל 

 . 100Mbpsקצב השידור הוא  .40Bהיא בגודל  ACKחבילת 

 .5הפרוטוקול משתמש בחלון בגודל קבוע של 

 .ACKנשלחת חבילת  E -ל A -חבילות מידע מ 5כאשר על כל 

את זמן השידור הכולל מרגע השליחה הראשונה ועד לקבלת האישור בהנחה שאין  /יבהנחה שזמן עיבוד החבילות זניח, חשב

 איבודי מידע בדרך. 

 

 

 פתרון:

 חבילות ובסוף התהליך צריך לחשב גם את זמן משלוח האישור.  5לקבל אישור יש לשלוח כדי 

 החבילות. 5נתחיל בחישוב שליחת 

 L/R( שהוא מחושב על ידי A, B, C, Dיש לנו זמן שידור בכל תחנה )

 פעמים.  4( כלומר A-B ,B-C ,C-D ,D-Eויש לנו זמן התפשטות בין התחנות )

 חרים על השהיה בתחנות עצמן, אזי ההשהיה בכל תחנה שווה לזמן השידור הראשוני של המחשב.מכיוון שאין נתונים א

 

 נובעת מההסבר למעלה(: 4אנחנו צריכים )ההכפלה ב  1024לכן כדי לשלוח חבילה אחת בגודל 

   sec20

1024 8 2.5
1 4 10.31

1000100 2

 
     

 
p m

L
t

R
 

-Eכאשר החבילה הראשונה מגיעה לסוף החבילה השנייה נמצאת תחנה אחת מאחוריה ולכן צריכה להשלים רק את המקטע 

D . 

 כלומר במילים אחרות כדי לשלוח שתי חבילות אנחנו צריכים:

      sec20

10.31 1024 8 2.5
1 2 4 12.88

1000 1000100 2

    
              

     
p p m

L L
t t

R R
 

 כן.לאחר שהחבילה השנייה הגיעה ליעדה, לחבילה השלישית נותרת עוד תחנה אחת גם 

 לחבילה הרביעית גם תישאר תחנה אחת )אחרי הגעת השלישית( ולחבילה החמישית גם תישאר תחנה אחת.

 פעמים להוסיף את התחנה האחרונה: 3במילים אחרות יש לנו עוד 

 sec20

1024 8 2.5
12.88 3 12.838 3 20.6

1000100 2

  
           

   
p m

L
All t

R
 

לכן בגלל שהן עוברות תחנות תחנות זהות ו 4חבילות שנשלחות דרך  5דרך אחרת לחשוב על זה, היא להבין שיש לנו בעצם 

תחנות לאחרונה שיוצאת בדיוק  4תחנות לראשונה ועוד  4פעמים של התחנה הראשונה ) 8זהות זה כמו להכפיל את זה ב 

 כאשר הראשונה מגיעה לסוף(.
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 :ACKזמן משלוח 

 sec20

40 8 2.5
4 10.01

1000100 2

  
       

   

ACK
p m

L
t

R
 

 ובסה"כ:

30.61msec . 
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 בחינה + פתרון

 

 

 

 

 

 

 

 נק'( 33מערכות ספרתיות ) –חלק א' 

 

 נקודות( 12)  1שאלה 
 

, המעגל ADD=1. כאשר SUB-ו ADDתכנן/י וממש/י מעגל סדרתי הפועל באופן הבא: למעגל שני קווי קלט: 

 SUB=1בכל פולס שעון. כאשר קו הקלט  1 -, ערך המונה גדל ב ADD=1 -בכל פעם ש –מתפקד כמונה רגיל 

" ביחד. כאשר ערכי שני 1( בכל פולס שעון. שני הקווים אף פעם לא יהיו ")מונה מטה 1-ערך המונה קטן ב

ובשלושה רכיבי  DFF", ערך המונה לא משתנה. לצורך מימוש המעגל השתמש/י בשלושה רכיבי 0הקווים הוא "

FA.כמו כן, ניתן להשתמש במספר מינימאלי של שערים לוגיים . 

. מומלץ לעזר בסרגל )או לאלתר עם ברור, קריא ותקיןלהיות  כדי לקבל ניקוד מלא, על השרטוט שים/י לב!!

    כרטיס הסטודנט( לאיור הקווים. שים/י לב לחיבורים/חפיפות בין קווים צולבים.

 . 6במילה מתרגיל בית מספר -השאלה הזו נלקחה כמעט מילה

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 4.3.2012 תאריך בחינה:

, ד"ר גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים: 

 אורי סוויסה

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 ב' מועד:       א סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 מותר:חומר עזר 

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



    

 נקודות( 8)  2שאלה 

 
  , מצא/י ביטוי מינימאלי ככל הניתן של הפונקציה.F(A,B,C,D,E)נתונה פונקציה של חמישה משתנים 

 תרגיל זה בעל דימיון רב מאוד לשאלה שנתנה במועד א' השנה.

 

 

 פתרון:

F = D̅(𝐶 ⊕ 𝐵⊕𝐸) + 𝐵𝐶𝐷𝐸 + AC̅D 

D 

Ck 

  Q 
Add 

Sub 

Clock 

D 

Ck 

  Q 

D 

Ck 

  Q 

1 

N0 

N1 

N2 

FA0 

S0 

C 

FA1 
S1 

C 

FA2 
S2 

C 
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  נקודות( 13)  3שאלה 
 נתונה הפונקציה הבאה:

 

לצורך מימוש הפונקציה הוקצו לך רכיבים, הרכיבים נמכרים בחבילות. עליך לממש את הפונקציה בעלות הנמוכה ביותר. 

 ציינ/י את עלות ההרכבה הכוללת.

 או פחות(.₪  35)רמז: הגיעו לעלות של  

מס' חבילות  מחיר תכולת החבילה
 לרכישה

)עמודת עזר(  עלות
מס' הרכיבים 

 בשימוש בפועל
 12 ₪ 25 4 ₪ 5 כניסותNAND (2 )שערי  3

 2 ₪ 5 1 ₪ 5 כניסותNOR (2 )שערי  3

    ₪ 8 כניסותAND (2 )שערי  2

    ₪ 8 כניסותOR(2 ) שערי  2

  ₪ 5 2 ₪  2.5 כניסות( 2בודד ) NANDשער 

   0 ₪  2.5 כניסות( 2בודד ) NORשער 

   NOT 12  ₪ 0שערי  4

ס"ה עלות   
 ההרכבה

35  ₪  

 

, NOTשאתם מבינים שאפשר לממש את פונקציות לוגיות שונות )כגון  , בין היתר,מטרת תרגיל זה היתה לראות

 (.NORאו  NANDשמחירה היחסי גבוה, בעזרת שערי 
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צייר/י את המערכת 

 

  

F=A'B+BC'D+A'D'+B'CD' 

 שלב ראשון בפתרון

 לשם הוזלת העלויות –שני בפתרון שלב 

 ש"ח( 23הפתרון האלגנטי ביותר.... )

D' 
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 נק'( 33מערכות הפעלה ) -חלק ב' 
 

 :הבא הבקשות ורצף, 8MB בגודל זיכרון נק'( נתון 4) (1
 3MB מבקש A תהליך •

 3MB מבקש B תהליך •

 שלו הזיכרון את משחרר A תהליך •

 2MB מבקש C תהליך •

 3MB מבקש D תהליך •

 רצף זה מדגים:

 אלגוריתם first fitידי  על מהקצאה יותר טובה להיות יכולה best fit אלגוריתם ידי על שהקצאה (א

 אלגוריתם next fit ידי על מהקצאה יותר טובה להיות יכולה first fit אלגוריתם ידי על שהקצאה (ב

 פרגמנטציה בפני עמיד best fit שאלגוריתם מוכיחו (ג

 הזיכרון של( compaction) מחדש ארגון לבצע בלי מצליח לא אלגוריתם שום שבהם מקרים שיש מוכיחו( ד

 

 הדגמה של הרצה נכונה תתקבל כנימוק קביל. – נימוק

 

 זכרון וירטואלינק'(  6)  (2
של  1KBונכתוב תו אחד בתוכו הוא יתפוס  txtכאשר נפתח קובץ יטים. ב 15לפניכם כתובת וירטואלית בעלת 

בזכרון הפיסי יכולים להיות עד  . )מערכת דפדוף קטנה יותר מזו שנלמדה בקורס( שטח אחסון בהארד דיסק

 דפים.  16

  ?page table  דפים נחזיק בכניסות של כמה נק'(  3) .א

 תשובה:

כניסות של  32ביטים שמייצגים מספרי דף שונים. כלומר נאלץ להחזיק  5ביטים להיסט ולכן  10יש לנו 

 ים בטבלת ההמרה. דפ

 מטבלת הדפים. לאיזו כתובת פיסית נצביע? וחלקכתובת וירטואלית נק'( לפניכם  3) .ב

 הכתובת:

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

 הטבלה:

0 1 2 3 4 5 6 7 

0001 0010 1011 0111 1111 1101 0011 0101 

 

 פתרון:

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

 

 

 

 שימוש בטבלת הדפים כפי שנלמדה בהרצאה. נימוק:

 את הכתובת מחלקים לשני חלקים: 

 מצביע למספר הדף היסט

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

 

 5בטבלת הדפים. במקום מספר  5הביטים האחרונים למעשה מצביעים למקום מספר  5אפשר לראות ש 

 , ולכן ההיסט יועתק כמו שהוא בתוספת מספר הדף המתאים. 1101מופיע המספר 

 

 

  

20

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 בעיית כתיבה של שני תהליכים.  –נק'( סנכרון תהליכים  5) (3
, אך לא ניתן RR. התהליכים רצים באופן מחזורי בשיטת Xלפניכם שני תהליכים אשר כותבים למשתנה מסוג 

 לדעת מי מהם מגיע קודם )ואם בכלל שניהם יגיעו(.

 

 . Flag[2]=0 ,Flag[1]=0  ,X=2 –אתחול לפני הריצה 

Process 2  Process 1 

8) Turn=2;  1) Turn=1; 

9) Flag[2]=1;  2) Flag[1]=1; 

10) While (Flag[1]==1 && Turn==1) 

      {}/*empty 

 3) While (Flag[2]==1 && Turn==2) 

    {}/*empty 

11) x=x+1  4) x=x+1; 

5) if (x mod 3) == 0 

6)     print x 

End 

12) Flag[2]=0  7) Flag[1]=0 

 

 יופיע? בהכרחמה מהפלטים הבאים 

 נימוק:  3,6 .א
הפוכים. לכן למשל אפשר לקבל את תשובה א' אם נריץ כל  turnערכי ה 

 . Aהזמן את תהליך 

. נקפוץ 5עד שורה  Aאפשר גם לקבל את תשובה ב': נריץ את תהליך  4,6 .ב
וההדפסה תיתן  4יהיה שווה ל X, נגלה שאפשר להיכנס ואז Bלתהליך 

וגם אם ננסה להיכנס לא נצליח,  A. לאחר מכן נריץ שוב את תהליך 4
 .X=6פעמיים אפשר לקבל את  Aאבל אם נריץ את 

אפשר לקבל על ידי הרצה של המקרה אי אפשר לקבל מכיוון את ג'  5,7 .ג
 בסעיף ב' פעמיים. 

 

 אי אפשר לדעת מכיוון שלא מתקיימת המניעה ההדדית. אף תשובה לא נכונה .ד
 ראינו את זה בסעיפים השונים.האלגוריתם איננו בנוי נכון.  

 

 לא נכונים. שימו לב, רובכם באמת עניתם שאי אפשר לדעת, אבל הנימוקים שלכם היו

 בגלל שהם לא אפשריים.רובכם נימקתם שסעיפים ב' ו ג' נפסלים 

 הנימוק הוא כמובן לא נכון, ולכן לא זכיתם עליו לניקוד מלא גם אם התשובה הסופית )ד'( הייתה נכונה.
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  -נק'( שיטות דפדפוף  18) (4
 )משמאל לימין(:במערכת בה פועל זיכרון וירטואלי נעשו פניות לדפים לפי הסדר הבא 

1, 2M, 1, 3, 4M, 5, 3M, 1, 8, 3 

M –  מסמל דף שעבר שינוי ולכן עלות ההחלפה שלו הינה יקרה יותר. כלומר הסימון XM למעשה

 . Xוגם שינינו את דף  Xמציין שגם ניגשנו לדף 

 FIFO, מלא/י את הטבלה המצורפת עבור אלגוריתם page frames 4נק'( בהנחה שבמערכת  8) .א

 עם ביט יחיד )כפי שנלמד בהרצאה(. Second Chanceעל ידי אלגוריתם   LRUועבור מימוש 

וגם ב  modifiedלרשותכם שני ביטים ליצירת אלגוריתם תזמון דפים אשר מתחשב גם ב נק'(  4) .ב

second chance . יותר  כך שדף אשר עבר שינוי יקבלאתם מתבקשים לממש את האלגוריתם

הציגו את הפתרון שלכם ע"י הסבר קצר וענייני ניגשנו אליו פעם נוספת.  הזדמנויות מדף אשר

 ובטבלה הציגו את המצבים השונים האפשריים בפתרון שלכם.

יחידות  8יחידות זמן והחלפת דף שעבר שינוי עולה  3נק'( בהנחה שהחלפת דף רגיל עולה  6) .ג

והאלגוריתם שפיתחתם( והראו  FIFO ,Second Chance)השוו בין השיטות השונות זמן. 

 עלות זמני ההחלפה?שששיפרתם את 

 

 פתרון:

1, 2M, 1, 3, 4M, 5, 3M, 1, 8, 3, 1 

 מילוי הטבלאות כפי שנלמד בהרצאה.  .א

3  8  1  M3  5  M4  3  1  2M  1 דפים נכנסים 

5  5  5  5  5  1  1  1  1  1 FIFO 

1  1  1  2M  2M  2M  2M  2M  2M    

8  8  M3  M3  3  3  3        

3  M4  M4  M4  M4  M4          

8  7  6  5  5  4  3  2  2  1 Faults 

 

3  8  1  M3  5  4M  3  1  2M  1 דפים נכנסים 

5  5  5*  5*  5*  *1   *1   *1   *1   *1  Second 

Chance 

1 Bit 

8*  8*  2  2  2  *2   *2   *2   *2     

3*  3*  3*  3*  3  *3   *3        

1*  1*  1*  4  4  4*         

7  7  6  5  5  4  3  2  2  1 Faults 
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בצורה חכמה. כלומר, דף אשר עבר שינוי זה דף  NRUאת אלגוריתם צריך למעשה לממש  .ב

להלן טבלת (. 1,1דכן את שתי הסיביות שלו להיות )שלמעשה גם ניגשנו אליו ולכן צריך לע

 המצבים השונים שיכולים להתרחש:

 

 ביט שני ביט ראשון 

 0 0 דף יוצא

 0 1 דף נקרא למערכת פעם ראשונה

 1 0 דף נקרא פעם שנייה

 1 1 דף נקרא פעם שלישית

 1 1 דף עבר שינוי

, אם דף 1המונה יורד ב )כניסת דף מאחר ואין לנו דרך אחרת להגדיר את השעון( כאשר כל פסיקת שעון 

 (. 1,1עובר שינוי הוא אוטומטית מתעדכן ל )

 פסאודו קוד:

 מעגלית בזכרון(החל מהמקום הנוכחי )נקבע על פי החץ( ועד למקום האחד לפני הנוכחי )בצורה  .1

 אם הדף הנוכחי נמצא:

 החץ יצביע למקום הבא אחריו .1

 עדכן את ערך המונה לפי: .2

 (1,1עדכן ל ) Mאם הדף הנכנס כולל  .1

 (11)כמובן עד  1אחרת עדכן ל: ערך נוכחי = ערך נוכחי +  .2

 count(i)=count(i)-1עדכן את ערך המונה של כל הדפים בדרך להיות  .3

 בזכרון. iמייצג מקום  iכאשר 

 צא מהלולאה. .3

 אם הדף הנוכחי לא נמצא: .2

 בכל תאי הזכרון האפשריים על פי הסדר: חפש מקום פנוי .1

 .01וערך המונה לדף החץ אחריו עדכן את , הכנס את הדף –יש מקום פנוי  .1

 שנמצא.  00מונה=נבצע סריקה אחר הדף הראשון עם  –אין מקום פנוי  .2

נשים לב שעקרונית כבר עשינו עדכון  . 1 עבור כל דף בדרך נקטין את ערך המונה ב

של המונה בלולאה הקודמת, ולכן תיאורטית ברוב הפעמים לא נבצע את השורה 

 הנוכחית )אלא אם כל הדפים שנכנסים ישר משתנים(.

 

על בסיס הטבלה.  S.Chanceאלגוריתם נוסף שיכול לעבוד, יהיה מאוד דומה למה שנלמד בכיתה בנוגע ל 

 ההבדל היחידי הוא באופן שבו אנחנו מפחיתים את המונה.

 פסאודו קוד:

 החל מהמקום הנוכחי )נקבע על פי החץ( ועד למקום האחד לפני הנוכחי )בצורה מעגלית בזכרון( .3

 אם הדף הנוכחי נמצא:

 החץ יצביע למקום הבא אחריו .1

 עדכן את ערך המונה לפי: .2

 (1,1עדכן ל ) Mאם הדף הנכנס כולל  .1

 (11)כמובן עד  1אחרת עדכן ל: ערך נוכחי = ערך נוכחי +  .2

 צא מהלולאה. .3

 אם הדף הנוכחי לא נמצא: .4

 בכל תאי הזכרון האפשריים על פי הסדר: חפש מקום פנוי .1

 .01וערך המונה לדף החץ אחריו עדכן את , הכנס את הדף –יש מקום פנוי  .1

 שנמצא.  00מונה=ון עם נבצע סריקה אחר הדף הראש –אין מקום פנוי  .2

  . 1עבור כל דף בדרך נקטין את ערך המונה ב 
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 הדגמת האלגוריתם .ג

 שיטת פתרון על פי פסיקת שעון.

 
3  8  1  M3  5  4M  3  1  2M  1  דפים

 נכנסים

801  801  500  500  501  100  100  101  100  101 Second 

Chance + 

modified 

 

200  200  200  200  200  200  201  210  211    

301  300  310  311  300  300  301       

100  100  101  400  410  411         

7  7  6  5  5  4  3  2  2  1 Faults 

 
 :S.chanceכפי שנעשה באלגוריתם אלגוריתם סריקה ל פי שיטת פתרון ע

3  8  1  M3  5  4M  3  1  2M  1  דפים

 נכנסים

311  310  310  311  100  110  110  110  101  101 Second 

Chance + 

modified 

 

101  101  101  201  201  211  211  211  211    

801  801  500  501  501  301  301       

400  400  400  401  410  411         

8  8  7  6  5  4  3  2  2  1 Faults 

 

 

 השוואה בין השיטות השונות
 FIFO S.Chance סריקה( 2אלג'  אלג' פסיקת שעון( 

 8 7 7 8 מספר שגיאות דף

 2 4 2,4 2,3,4 דפים שעברו שינוי ויצאו

8 קנס כולל 3 3 5 39    7 3 2 5 31    7 3 1 5 26    8 3 1 5 29    

 

משאר ( היו טובות יותר NRUעל שתי שיטות התזמון שהוצעו כפתרון )ומתבססות אפשר לראות ש

  השיטות בהתאם לפונקציית השגיאה )קנס( שניתנה בשאלה. 

 מעניין לשים לב שהן לא הנפיקו תוצאות זהות.יחד עם זאת, 

 

 כפתרונות נכונים בהתאם  שהוצגו לא היו היחידים שהתקבלו הפתרונות

 לנימוקים השונים.
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 בחינה + פתרון
 

 

 

 

 

 

 

 נק'( 47מערכות ספרתיות ) –חלק א' 

 

 

 נק'( פונקציות בוליאניות 7( )1

 
 .A-ב הלא תלוי Fידוע כי 

F(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) =∑𝑚(1, _, _,6, _,11,13, _) 

  (.15-ל 0השלימו את הליטרלים החסרים )מספרים בין 

 פתרון

F(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) =∑𝑚(1,3,5,6,9,11,13,14) 

כי העמודה הימנית ביותר והשמאלית ביותר במפת הקרנו צריכות , ניתן להסיק A-אינה תלויה ב F-מאחר ו

 הינן זהות. להיות זהות, כמו גם שתי העמודות האמצעיות

10 11 01 00 
AB 

      CD 
8 12 

 

4 0 

 00 

9 

1 

13 

1
 

5 

1 

1 

1 
01 

11 

1
 

15 

 

7 
 

3 

1 
11 

10 

 

14 

1
 

6 

1 

2 

 10 

 דרך אחרת לפתרון השאלה היא על ידי התבוננות על כל ליטרל בנפרד.

 A’B’CD, אנחנו צריכים את A. על מנת להיפטר מ AB’CD, אזי הוא נותן לנו 11למשל, אם נתבונן על מקום 

 A’BC’Dאנחנו צריכים את   Aועל מנת להיפטר מ  ABC’Dשנותן  13. אותו הדבר לגבי מקום 3שזה בדיוק מקום 

 וכן הלאה לגבי שני האחרים.  5שזה מקום 

 

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 20.07.2012 תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'א מועד:       'ב סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

 

 נק'( מערכות צרופיות 15) (2

 
 בעל היציאות והכניסות כפי שמתואר באיור.   MUXעליכם לממש רכיב 

  .כרצונכם ושערים לוגיםאחד בלבד  DECODERלשם כך עומדים לרשותכם רכיב 

   ריבוע הנתון כאן בלבד.במסגרת ה –באיור בעמוד זה לצייר את הפתרון הסופי לבדיקה יש 

 שימו לב לחבר את כל הכניסות והיציאות.

 

 עקיבהנק'( מערכות  10) (3
. Zויציאה אחת  Xעבור המערכת הבאה. המערכת בעלת כניסה אחת  mealyשרטטו דיאגרמת מצבים מסוג 

ממשו את המערכת .  Z=0מוציאה  . אחרת1010אם הגיע רצף של ארבע סיביות קלט  Z=1המערכת מוציאה 

 עם מספר קטן ככל האפשר של מצבים.

 0000001010101000, המוצא יהיה  1001010101010000לדוגמא: עבור הקלט )קוראים משמאל לימין( של 

 יש לשרטט בגבולות המלבן בלבד.
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 דלגלגלים נק'(  15) (4
 . ZIGI-FFהנקרא )האמנם כך?( לא מוכר הדלגלג חדש ואת הבתרגיל זה עליכם לאפיין 

החדש מוצגות לפניכם שתי טבלאות של מערכת עקיבה כלשהי )לא משנה כדי להבין מה הוא אופי הדלגלג 

בשלב זה מה תפקיד המערכת(. עליכם לחקור את שתי הטבלאות: הטבלה הראשונה הינה טבלת מצבים, 

 .ZIGI –FFהחדשים מסוג שנבנתה תוך שימוש בדלגלגים והטבלה השניה הינה טבלת מעבר 

y1y0 -  של מערכת העקיבההקלטים 

S1S0- משתני המצב של מערכת העקיבה 

Z1 Z0 –  הקלטים של של הדלגלגים מסוגZIGI-FF. 

 Outputs NS  טבלת מצבים 

F y1y0 =10 y1y0 =11 y1y0 =01 y1y0 =00 PS (S1,S0) 

0 C C B A A 
00 

1 C A B B B 
01 

1 B A A C C 
11 

0 C D B A D 
10 

 

Outputs Z1,Z0 טבלת מעבר 

F y1y0 =10 y1y0 =11 y1y0 =01 y1y0 =00 PS (S1,S0) 

0 00 00 10 11 A 
00 

1 01 10 11 11 B 
01 

1 01 00 00 11 C 
11 

0 10 11 00 01 D 
10 

 

 : X-FFאפיינו את הדלגלג החדש 

מצאו את המשוואה לגלג, הטבלה האופיינית של הדלגלג, השלימו את טבלת העירור של הדנק'(  10)

 האופיינית של הדלגלג.

נק'( ממשו את הדלגלג החדש בעזרת אחד מהדלגלגים שהוצגו במהלך הקורס ושערים לוגים  5)

 )אחד  או יותר( לבחירתכם.

 .LV: תרגיל זה נלקח ישירות מעבודת הבית שלכם ב פתרון

 משוואה אופיינית

Qnext = ZxorQ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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 לה אופייניתטב

Z Q Qnext 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 כמובן גם הטבלה הבאה: ההתקבל

Z Q Qnext 

0  q' 

1  q 

 

 טבלת ערעור

Q  Qnext Z  

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 הושם דגש על רשום נכון של הפתרון.התקבלו מגוון של תשובות נכונות לשאלה זו במבחן. 

 .T=not(X)ז"א  -עם מהפך בכניסה T-FF ניתן לממש ע"י : 1מימוש 
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  QF=Qz' QF'=Qz  והפיכת המוצאים. ז"א T-FF : ניתן לממש ע"י 2מימוש 

 .D=Z xnor qבכניסתו.  כך ש  Xnorושער  D-FF : לממש ע"י 3מימוש 

  

 

 

 X QX 

Q'X 
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 
 

 נק'( מודל סטטיסטי לתזמון תהליכים 18)  (1
 .ל אחדלמערכת ואת זמן העיבוד הדרוש לכ תהליכים 5המכילה שעות הגעה של  טבלהנתונה 

 

 

 מהזמן   I/O    70% -כל תהליך נמצא בהמתנה ל  -

 של זיכרון.  0.5Mכל תהליך תופס גודל של  -

 . 1.5Mסה"כ הזיכרון הנתון הוא  -

 התעלמו מגודל מערכת ההפעלה בזיכרון או מהיותה תהליך הזקוק להרצה.  -

 הניחו כי כל תהליך שמגיע מנסה לרוץ בזיכרון. -

 תהליך לא יוצא מהזיכרון עד שלא יסיים את ההרצה שלו. -

 עם מודל לריבוי תהליכים כפי שנלמד בהרצאה. RRהמעבד עובד בשיטת  -

 (.FIFOתהליכים ממתינים להיכנס לזיכרון, הם ייכנסו על פי סדר הגעתם )אם מספר  -

 אינכם מחויבים למלא את כל העמודות בטבלה אם אינכם זקוקים להן. -

 כמו כן, לשם קיצור תהליכי החישוב בשאלה, מילאנו עבורכם את טבלת עיבוד הזמנים:

 מספר תהליכים 1 2 3 4 5
0.168 0.24 0.343 0.49 0.7 CPU Idle = Pn 

0.832 0.76 0.657 0.51 0.3 CPU busy = 1-Pn 

0.1664 0.19 0.219 0.2505 0.3 CPU/process 
 

 נק'( שרטט/י גרף ניתוח ביצועים של התהליכים במערכת כפונקציה של הזמן. 8) .א

אותו תהליך קיבל  CPUלרשותכם טבלה עם ציר זמנים. מלאו את הטבלה כך שבכל קובייה רשום כמה זמן 

 CPU –בפועל )בסה"כ עד לאותה נקודה(. כך שכאשר תהליך מסיים, יהיה ברור שהוא קיבל את כל זמן ה 

 שהיה אמור לקבל. 

 קיבל כל תהליך לאותו מקטע ספציפי. CPUבשורה העליונה )הריקה( מומלץ לרשום כמה זמן 

 נק'( חשב/י זמן סבב ממוצע. 2) .ב

  RRבמקום  SJFעם   RRתשובתך אם התהליכים היו נכנסים למעבד בשיטת  נק'( כיצד הייתה משתנה 8) .ג

 ?  חזרו על סעיפים א' וב' במלואם. במידה ואין לכם זמן, הסבר מילולי יקנה אתכם בניקוד חלקי.FIFOעם 

  

 Job גודל בזיכרון זמן הגעה זמן עיבוד

6 0 0.5M A 

7 4 0.5M B 

3 6 0.5M C 

5 9 0.5M D 

2 11 0.5M E 
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 פתרון:

 לשם הנוחות, נחשב תחילה את הטבלה: .א

 כעת נמלא את ציר הזמנים: 
 ז.הגעה ז.עיבוד תהליך 1.2 0.51 0.657 2.343 1.288 2 0.202 1.51

- - - 6(0) 4.712(1.288) 2.367(3.633) 1.71 1.2 1 6 0 

- 7(0) 6.798(0.202) 4.798(2.202) 3.51(3.49) 1.167(5.833) 0.51 - 2 7 4 

- - - - 3(0) 0.657(2.343)  - 3 3 6 

5(0) 3.49(1.51) 3.288(1.712) 1.288(3.712)    - 4 5 9 

- - 2(0)      5 2 11 

  t        0                4               6                        9              19.69                25.57                34.7                 35.51  40.54        

 חישובים:

0.219X=2.343  X=10.69 

0.219X=1.288  X=5.88 

0.219X=2  X=9.13 

0.2505X=0.202  X=0.81 

0.3X=1.51  X=5.03 

 זמן סבב ממוצע: .ב

(25.57 − 0) + (35.51 − 4) + (19.69 − 6) + (40.54 − 9) + (34.7 − 11)

5
= 25.202 

ואח"כ  5היו נכנסים בסדר הפוך )קודם כל תהליך  5-ו 4תהליכים  SJFאם התהליכים היו מתוזמנים על פי  .ג

היה קטן )כיוון שהיה מסתיים יותר מוקדם( וגם זמן הסבב של  5(. עקב כך זמן הסבב של תהליך 4תהליך 

, ובכך מעובד אחוז זמן רב 2היה קטן כיוון שהיה מעובד יחד עם תהליך אחד במעבד במקום עם  4תהליך 

 תהליכים. כלומר זמן הסבב הממוצע היה קטן.  2ה הקודם, בו הוא מעובד יחד עם עוד יותר מאשר במקר

 
 ז.הגעה ז.עיבוד תהליך 1.2 0.51 0.657 2.343 1.288 0.712 1.49 2.798

- - - 6(0) 4.712(1.288) 2.367(3.633) 1.71 1.2 1 6 0 

- 7(0) 5.51(1.49) 4.798(2.202) 3.51(3.49) 1.167(5.833) 0.51 - 2 7 4 

- - - - 3(0) 0.657(2.343)  - 3 3 6 

5(0) 2.202(2.798) 0.712(4.288) -    - 4 5 9 

- - 2(0) 1.288(0.712)     5 2 11 

  t        0                4               6                 9              19.69                25.57                28.82                 34.77  44.1        

 חישובים:

0.219X=0.712  X=3.25 

0.2505X=1.49  X=5.95 

0.3X=2.798  X=9.33 

 זמן סבב ממוצע:

(25.57 − 0) + (34.77 − 4) + (19.69 − 6) + (44.1 − 9) + (28.82 − 11)

5
= 24.59 
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נכון לא נכון. עליכם לכתוב האם התשובה נכונה או לא, ולנמק את מספר שאלות לפניכם  (2

 תשובה ללא נימוק לא תזכה לניקוד. תשובתכם. 

 

אחד החסרונות העיקריים של שימוש בזכרון וירטואלי, היא שהוא מאפשר לכל תוכנית להתנהג  נק'( 2) 2.1

כאילו עומד לרשותה מרחב זכרון בגודל שהיא זקוקה לו, רציף וללא הפרעות מתהליכים אחרים. הבעייתיות עם 

צריכים לבצע הגנות  זה, היא שבגלל זה ישנם מצבים שבהם תוכניות יכולות לכתוב לאותו מקום בזכרון ואנחנו

 (. synchronizeלמיניהן )למשל שימוש ב 

. כל תהליך מתנהג כאילו עומד לרשותו כל הזכרון שהוא צריך על ידי שימוש בהארד דיסק זה היתרון לא נכון.

 לא על ידי שימוש בכל שטח הזכרון שקיים

לא קשור. בעיית הסנכרון היו לא מעט תשובות שבהן הקפתם את התשובה הנכונה אבל הנימוק היה פשוט 

קיימת )אחת לא היינו לומדים אותה( אבל היא איננה חסרון )או יתרון(. בעיית הסכנרון היא פועל יוצא של 

העובדה שכמות הזכרון שלנו היא מוגבלת. כאשר אומרים חסרון של זכרון וירטואלי, אזי החסרון הוא כמובן 

רטואלי. גם ללא זכרון ווירטואלי היינו צריכים לפתור את ביחס לאופציה האחרת שהיא עבודה ללא זכרון וי

 בעיית הסנכרון.  

  ההארד דיסק יותר מהיר מהזכרון הפיסי מכיוון שהוא נדיף.  נק'( 2) – 2.2

 לא נכון

 הפערים במהירויות נובעים מכך שההארד דיסק הוא רכיב מכני בזמן שהזכרון הפיסי הוא חשמלי. 

 מתרחש כאשר אנחנו ניגשים לזכרון הפיסי.  Page faultנק'(  2)– 2.3

 ,לא נכון

 הוא מתרחש כאשר אנחנו ניגשים להארד דיסק. 

קיים רק בגלל הפערים  PFגם כאן, תשובות רבות היו די מבולבלות ולא הבינו את החלק החשוב. המונח 

, PFה לקיום של ה (. הגישה להארד היא הסיב2.2הגדולים בין ההארד דיסק לבין הזכרון הפיסי )ראו סעיף 

 .PFאחרת אם היה לנו זכרון לא נדיף באותן מהירויות של הזכרון הרגיל לא היינו בכלל מתייחסים לנושא של ה 

. בפניהן עומדות windows32ומתאימה ל  שני מהנדסים מבקשים לתכנן מערכת העובדת עם זיכרון וירטואלינק'(  6) (3

, על ידי מילוי הטבלה ונימוק של לתכנן מערכת טובהלמהנדסים  /ישתי אפשרויות הנתונות בטבלה הבאה. עזור

 .8KBבחירתכם. כמו כן ידוע שבמערכת שהם רוצים לממש המידע לרוב נשמר בחבילות בגודל של 

 אפשרות ב' אפשרות א' מאפיין

   מספר דפים פיזיים

 4GB 8GB (bytesגודל זיכרון פיזי )

 page / page frame (bytes) 4096 8192גודל 

 

 פתרון:

  -תחילה נמלא את הטבלה 

 אפשרות ב' אפשרות א' מאפיין

32 מספר דפים פיזיים
20

12

2
2

2
 

33
20

13

2
2

2
 

 4GB 8GB (bytesגודל זיכרון פיזי )

 page / page frame (bytes) 4096 8192גודל 

 נק'.  1שווה  חישובכל 

 נק'.  4הבחירה שווה 
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הבחירה הנכונה תהיה מערכת א' מאחר ובמערכת השנייה אנחנו פונים לכתובות שאי אפשר לשלוח ב 

windows32 ביט.  32ביטים ואנחנו יכולים לנצל רק  32הכתובות מכילות יותר מ מאחר ו 

הפואנטה של השאלה הרבה יותר חשובה מהחישובים בטבלה. היה חשוב שתבינו שאם אתם  -

מרחיבים את הזכרון שלכם אזי אתם לא בהכרח משפרים את ביצועי המערכת )למשל במקרה 

 (. 64ולא  win32שהרגיסטרים אינם מתאימים וזו הסיבה העיקרית לשימוש ב 

הים זכו לניקוד אך ורק אם הם התייחסו לעובדה אנשים שנתנו נימוקים שביצועי המערכת הם ז

של זכרון. מי שרשם שהביצועים זהים בגלל  4GBשהביצועים זהים בגלל שהמחשב יכול לנצל רק 

 שמספר הדפים זהה, פשוט טעה. 

 זו לא הסיבה. 
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 נק'( 23תקשורת ) –חלק ג' 

 

 שכבת הרשתנק'(  12) (1

 
 IP  0A BC DE 01:נתונה כתובת 

 הכתובת למבנה עשרוני.המירו את  .א

10.188.222.1 

 לאיזה סוג רשת שייכת הכתובת?  .ב

A 

סמנו על גבי סרגל הביטים אילו ביטים מסוייכים להגדרת כתובת הרשת ואילו להגדרת  .ג

 כתובת המחשב.

 

31       24 23       16 15       8 7       0 

                                
 כתובת הרשת כתובת המחשב

 

 מה היא כתובת הרשת? .ד

10.0.0.0  

רשת אליה משתייכת -התתשל כתובת הרשתות. מהי -ביטים מוקצים להגדרת תתי 5נתון כי  .ה

 הנתונה?  IPכתובת 

10.184.0.0 

 רשת?-מה ההבדל בין רשת לתת –הסבירו בקצרה  .ו
לחברה/אירגון/ספק תקשורת ע"י האירגון המוקצות   IPהרשתות הינן קבוצות של כתובות 

 .IPעל משאבי כתובות ה  האחראי

  תת רשתות הינן חלוקה פנימית של אירגון אשר קיבל לניהולו רשת.
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 נק'( שכבת התעבורה 11)
 . כל גרף מציג את גודל חלון הגודש כפונקציה של השידור. שני הגרפים נתונים

 .internet congestion controlו  slow startקיימים שני אלגוריתמים לקביעת חלון גודש 

 שדות הריקים.קבעו איזה מהגרפים מתאים לאיזה אלגוריתם, ומלאו את ה

 

 

 Internet Congestion Controlאלגוריתם  Slow Startאלגוריתם 

 א הגרף המתאים: ב הגרף המתאים:

)בגלל חוסר  2 (:MTUגודל מקטע מקסימלי )

 (1הבהירות של ההדפסה התקבלה גם התשובה 

)בגלל חוסר הבהירות  2 (:MTUמקסימלי )גודל מקטע 

 (1של ההדפסה התקבלה גם התשובה 

 כן האם התרחש פסק זמן: כן האם התרחש פסק זמן:

 5 אם כן, מתי התרחש פסק זמן: 5 אם כן, מתי התרחש פסק זמן:

. לא ניתן לדעתמה היה גודל הסף בעת פסק הזמן? 

בדרך כלל ברירת המחדל )התקבלה גם התשובה ש

 (.64היא 

 16מה היה גודל הסף לאחר פסק הזמן? 

לא ניתן לדעת, אך לפחות עד  גודל חלון המקלט:

תשובה חלקית  –)זו התשובה המלאה  יחידות 32

 תזכה בניקוד חלקי(

 

  

)אותו  11-עד השידור האם לא התרחש פסק זמן 

וחלון המקלט אינו מוגבל  ניתן עדיין לראות בגרף(

שידור  חלון הגודש בזמןצפוי להיות בגודל, מה 

)אותו ניתן  11-עד השידור האם לא התרחש פסק זמן 

וחלון המקלט אינו מוגבל בגודל, ,  עדיין לראות בגרף(

 19? 12שידור  חלון הגודש בזמן צפוי להיותמה 
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12 ?16 

 .212התקבלה גם התשובה 

 22התקבלה גם התשובה 

אם הייתה התייחסות גם  212וכן התקבלה התשובה 

 .ום ערך הסףלקי
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( ניתוח מערכת עקיבה 12)
 נתונה טבלת המעבר הבאה המתארת פעילות של מערכת עקיבה.

 

 נקודות( ציירו את דיאגרמת המצבים של המערכת.  8) .א

 כדי לסייע לכם, לשאלה זו מצורפת טבלת מצבים. 

 שימו לב: טבלת המצבים הינה טבלת עזר עבורכם. 

 .התשובה הסופית לבדיקה היא דיאגרמת המצבים

 

 לא לבדיקה( –טבלת מצבים )טבלת עזר 

 
 

 

 

 דיאגרמת מצבים:

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 10.08.2012 תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'ב מועד:       'ב סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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Text Box
פתרון מרצה



 

 

 

 

 לקלט ולפלט של המערכת. דוגמאנקודות( מה מבצעת המערכת? תנו  4) .ב

 

 

 מה מבצעת המערכת:

 

 .Z=0. אחרת מוציאה 1010אם הגיע רצף של ארבע סיביות קלט  Z=1המערכת מוציאה 

 

 קלט ופלט לדוגמא:

 

 , 1001010101010000עבור הקלט )קוראים משמאל לימין( של 

 0000001010101000המוצא יהיה                                      

 

 

 

 דגשים חשובים בתהליך הפתרון:

 בדיוק המערכת שהיה צריך לתכנן במועד א'. לנתח מערכת נתונה. זובתרגיל זה התבקשתם  –שימו לב 

 .D-FFוהשני  SR-FF שמשתני המצב מוחזקים על ידי שני דלגלגים, האחד  הבנה 

את הקשר בין המצב של הדלגלג לערך המוצא שלו )משתנה המצב( ומכאן לחלץ את המעבר בין  מציאת

 .המצבים
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 מערכות צרופיותנקודות(   18) 

 נקודות( נתונה המערכת הבאה, אותה הכרנו בהרצאה. 8הכל  )סך .א

 

 

תארו בדיוק ובקצרה )!( את המשמעות של  נקודות( מה הפעולה/פעולות שהמערכת מבצעת?  6. )1א

 כל קו קלט וכל קו פלט במערכת.

 .2-המערכת מבצעת פעולת חיבור וחיסור בשיטת המשלים ל

 דגשים: 

 .2-שמדובר בשיטת המשלים , ולכן נדרש לציין,חשוב להבין

 המערכת הזו נלמדה בפרוט בהרצאה.

 

S -   כאשרS=0  אזי מתבצעת פעולת חיבור, כאשרS=1 .מתבצעת פעולת חיסור 

A1-A4 .ארבעת הביטים של המספר המחובר/המחוסרA1  הוא הLSBו ,A4 .הוא ביט הסימן 

B1-B4   .ארבעת הביטים של המספר המחובר/המחסרB1  הוא הLSBו ,B4 הוא ביט הסימן 

S1-S4 .ארבעת הביטים של תוצר הסכימה או החיסור 

 

נקודות( יאיר הינו מהנדס אשר סיים לבנות את המערכת שבתמונה, יאיר רוצה למכור את המערכת.  2. )2א

יאיר מודע לכך שישנם מצבים בהם הפלט של המערכת אינו נכון, אנא עזרו ליאיר לנסח בצורה ברורה מהם 

 ם לא ניתן להשתמש במערכת.המצבים בה

 

לא תמיד תקינה. אם סכום המספרים, או הפרש המספרים הינו מספר אשר עבור יצוג הגודל שלו 

 –ביטים לגודל ועוד אחד לסימן, אזי תהה גלישה  4ביטים, ז"א נדרשים  3נדרשים יותר מאשר 

 תתקבל תוצאה שגויה.
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 .f4נתונה המערכת הבאה. מצאו את  נקודות(  9) .ב

 

 

 פתרון

𝐹 = 𝑓1⨁𝑓2 

 על פי מפות קרנו: 𝑓2ניתן למצוא את 

 

 

        =      ⨁ 

 

𝑓2 =∑𝑚(1,2,3,4,8,10,15) 

𝑓2 = 𝑓3⨁𝑓4 

→ 𝑓4 =∑𝑚(0,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13) 

 דגשים:

 .xorהינו מימוש של  muxהבנה שהאופן שבו השתמשו ברכיב ה 

  

    MUX 

4 – 1 

I3 
I2 
I1 
I0 

𝑓1 =∑𝑚(0,1,3,4,9,11) 

S1      S0 

0 

0 

1 

24𝑥3 
 PROM 

A3 
  

A2 
  

A1 
  

A0 

A 

D 

B 

C 

D2 
  

D1 
  

D0 

𝑓3 = 𝑀(2,3,4,14) 

𝑓4 =? 

𝐹 =∑𝑚(0,2,8,9,10,11,15) 
𝑓2 =? 

F 

10 11 01 00  

1   1 00 

1    01 

1 1   11 

1   1 10 

 

𝒇𝟐 
10 11 01 00  

1  1  00 

   1 01 

 1  1 11 

1   1 10 

 

𝒇𝟏 
10 11 01 00  

  1 1 00 

1   1 01 

1   1 11 

    10 
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 אין חשיבות מבחינת אופן התכנון הפנימי שלו. PROMהבנה שלרכיב 

והם ארבעת המשתנים של כל אחת מהפונקציות  ABCDהבנה שלמערכת ישנם ארבעה קלטים, 

 שהתבקשתם לנתח.

 5מיתוך תרגיל בית  7להיות מוכר למי שפתר את תרגיל תרגיל זה אמור 

 נקודות( דלגלגים 18) 

( כך שתתבצע logic circuitנקודות( תכננו את המערכת הצרופית החסרה )בקוביה המסומנת  9) .א

ללא שארית, אחרת  3-מתחלק ב X2X1X0אם המספר הבינארי  JK-FF-ל SET (Q=1)פעולת 

 .JK-FF-ל RESETתתבצע פעולת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J=m0+m3+m6 

K=(m0+m3+m6)' 

 

  JK-FFלעזרתכם: טבלת מעבר של  

 

 

 

 

 

Q K J X0 X1 X2 

1 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 0 

Q K J 

q 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

q' 1 1 

 

 

 

 

 

 

Logic circuit 
 

X2 

X1 

X0 

clock 
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0 1 0 0 1 0 

1 0 1 1 1 0 

0 1 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 

 

 דגשים:

 110ו  011, 000)ז"א  6, ו 3, 0שלושה צרופים הינם מספרים שכאשר מחלקים אותם בשלוש אין שארית: 

 בהתאמה(

 

 TFF-ו D-FFובשערים נוספים לממש  JK-FF -נקודות( השתמשו ב 6) .א

 

 T-FFמימוש 

 אנחנו יודעים שהמשוואות האופייניות הן:

_

_

Flip Flop next

Flip Flop next

T Q T Q T Q

JK Q J Q K Q

    

    
 

 , נקבלTב  Kו  Jמכאן קל לראות שאם נחליף את 

T Flip Flop 

 

 D-FFמימוש 

הוא אחד  Dהמימוש פשוט יותר. אנחנו רוצים שכאשר 

, ולכן 0המוצא יהיה  0הוא  Dוכאשר  1המוצא יהיה 

 . resetו  setלפי הטבלה אנחנו עושים למעשה 

 

 

 דגשים:

 , משמע לציין באופן תקין את הכניסות של הדלגלג/מערכת שייצרתם.נכוןיש צורך לצייר 

 באופן הבא:   SR-FFל   ANDמייצרים על ידי הוספת שני שערי  JK-FFאת 

 . מחשבההעתקה ללא , עשה טעות של ANDע"י הוספת שני שערי  TFFמי שמימש את 
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 הוא הדלגלג העדיף?מי  ?JK-FFלבין   SR-FF נקודות( מה ההבדל המהותי בין 3) .א

 הינו צרוף בו ערך המוצא הפוך לערך במוצא בשעון הקודם. J=1, K=1צרוף הכניסות  JKב 

 הינן צרוף אסור. S=1 R=1צרוף   SRב 

 הוא הדלגלג העדיף.  JKלכן, 
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 

  -נק'( שיטות דפדפוף  16) (1

 פניות לדפים לפי הסדר הבא )משמאל לימין(:במערכת בה פועל זיכרון וירטואלי נעשו 

1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,9,1,4,3,1,10,2 

 .  S.Chance -ו  FIFOעבור אלגוריתם  8נתונה תמונת המצב של המערכת לאחר הקריאה לדף 

 FIFO, מלא/י את הטבלה המצורפת עבור אלגוריתם page frames 8נק'( בהנחה שבמערכת  9) .א

 עם ביט יחיד )כפי שנלמד בהרצאה(. Second Chanceועבור אלגוריתם 

אופטימאלי עבור המערכת הנתונה כאשר לרשותכם עד  LRUנק'( ברצונכם לממש אלגוריתם  7)  .ב

ביטים. האם זה אפשרי? במידה וכן הדגימו את הפתרון וציינו את מספר הביטים הדרוש.  6

 במידה ולא הדגימו מדוע.

 

 פתרון:

1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,9,1,4,3,1,10,2 

 מילוי הטבלאות כפי שנלמד בהרצאה.  .

  .א

דפים  8  1  2  9  1  4  3  1  10  2

 נכנסים

9  9  9  9  9  9  9  1  1  1 FIFO 

1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  

10  10  3  3  3  3  3  3  3  3  

2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  

12  11  10  10  10  10  9  8  8  8 Faults 
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דפים  8  1  2  9  1  4  3  1  10  2

 נכנסים

11  11  11  11  11  11  01  11  11  11 Second 

Chance 

1 Bit 

101  101  20  20  20  20  20  21  21  21 

90  91  91  91  91  91  91  31  31  31 

40  41  41  41  41  40  40  41  41  41 

30  31  31  31  50  50  50  51  51  51 

21  60  60  60  60  60  60  61  61  61 

70  70  70  70  70  70  70  71  71  71 

80  80  80  80  80  80  80  81  81  81 

12  11  10  10  9  9  9  8  8  8 Faults 
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 8ביטים הם בדיוק  3דפים ) 8ביטים על מנת למיין  3התשובה היא כן. אנחנו נשתמש ב  .ב

במקום לרשום את שלושת  7ל  0(. עבור פשטות הסימון אנחנו פשוט נספור בין 23מצבים, קרי 

 הביטים. 

( ונוריד את הערך של כל 7כאשר בכל כניסה אנחנו נעלה את ערך הדף שנכנס לערך המקסימאלי )

 . 0. כאשר הדף שיצא יהיה הדף שיש לו את הערך 1שהקדימו אותו בתור ב  הדפים

עקרונית לא צריך את החץ, אבל אפשר לייצר אלגוריתם קצת יותר יעיל מבחינת זמני ריצה  .א

 על ידי שימוש בחץ. 

 להלן הפתרון:  

דפים  8  1  2  9  1  4  3  1  10  2

 נכנסים

15  16  17  15  16  17  51  16  17  01 Second 

Chance 

3 Bit 

27  22  23  23  24  25  26  27  20  21 

92  93  94  94  95  96  97  30  31  32 

43  44  45  46  47  40  40  41  42  43 

34  35  36  37  50  51  51  52  53  54 

106  107  60  60  61  62  62  63  64  65 

70  70  71  71  72  73  73  74  75  76 

81  81  82  82  83  84  84  85  86  87 

11  11  10  10  9  9  9  8  8  8 Faults 
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התשובה עליכם לנמק ולתת דוגמא שמחזקת את  נק'( נכון לא נכון )על מנת לקבל ניקוד מלא על 3) (2

 טיעוניכם(.

(. עבור מצב זה ברור 8MBלפניכם מצב של מערכת הזיכרון במחשב )נניח שגודל הזכרון הוא  - 2.1

מאשר באלגוריתם  Best Fitשעבור כל הקצאה שנרצה להשתמש יהיה עדיף להשתמש באלגוריתם 

Worst Fit.בהוכחה / הפרכה השתמשו בדוגמא . 

 

 

 לא נכון 

 נימוק: נניח שיש לנו את רצף הבקשות / הקצאות הבא:

 (. 1Mמבקש יחידת זכרון אחת ) C. תהליך 1

 משתחרר.  B. תהליך 2

וכן יוכל  best fitשל זכרון. אזי במצב כזה הוא לא יכול להיכנס למערכת בשיטת  3Mמבקש  D. תהליך 3

 מאחר ומצב המערכת יהיה בצורה הבאה: worst fitבשיטת 

 

Best Fit Worst fit 
 

0    1    2     3    4     5     6    7     8 

   A A A C    

 

0    1    2     3    4     5     6    7     8 

C   A A A D D D  
 

 דוגמא זו מפריכה את הטענה מכיוון שהיא סותרת אותה. 

מי שנתן תשובה קצת מתחכמת שבה הוא מראה מצב של שיוויון קיבל ניקוד חלקי, מחמת הספק של חוסר 

 הבהירות של השאלה. מצד שני, אם ישנה חוסר בהירות אתם אמורים לשאול.

 

 . 4GBיהיה מקסימום  Windows32נק'( מרחב הכתובות הוירטואלי ב  3) – 2.2

  נכון.

 32כתובות עד לאורך של  bus. במילים אחרות אנחנו יכולים לשלוח על ה 4GBשווה בדיוק  32בחזקת  2כי 

יט ב 32ביט. כתובות גדולות מזה לא יהיו בשימוש מכיוון שמערכת ההפעלה נבנתה עבור רגיסטרים באורך של 

ביטים ולכן גם אם  32ביט. מילת המפתח הייתה הרגיסטרים שיכולים להכיל רק  32ועבור זכרון פיסי של עד 

 נגדיל את הזכרון הוירטואלי לא נוכל לנצל אותו. 

 

נק'( לפניכם הצעה לפתרון בעיית החלב כפי שהוצגה בכיתה. שני שותפים בדירה רוצים לקנות חלב  6) (3

ייה אחת בלבד, כל שותף הוא תהליך שרץ במערכת, כאשר אין באפשרותינו ועלינו לדאוג שתתבצע קנ

 לקבוע האם שני התהליכים ירוצו, אחד מהם או בכלל לא. 

 Bתהליך  Aתהליך 

6) leave note B 1)  leave note A 

7) if (no note B) then  2)  while (note A) do { } 

8)    if (no milk) then 3)  if (no milk) then 

9)         {  buy milk } 4)       { buy milk  } 

10) remove note A 5)  remove note B 

 

 לא.האם פתרון זה פותר את בעיית הסנכרון? 

ו  Mutual Exclusion ,Deadlock Freedom –בתשובתכם התייחסו לשלושת הפרמטרים הבאים 

Starvation Freedom . 

  

      0       1      2       3       4      5      6       7      8 

   A A A  B B  
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 פתרון: 

 רק תהליך אחד משתתף בריצה, אזי הוא ידלג על הקטע הקריטי:אפשר לראות שאם  –רעיונית 

 .Aמכיוון שאין פתק  errorהוא ידלג ולאחר מכן יהיה  Bאם זה 

 ויתקע בלולאה אינסופית, כלומר הקוד לא הגיוני. Aאזי הוא יחפש את הפתק של  Aאם זה תהליך 

 י, זה לא נכון. לעולם לא יכנס לקטע הקריט  Aהרבה מכם רשמו שתהליך  – הערת אגב

 (. Aשל  10יכנס לקטע הקריטי )אחרי שורה   B, אזי Bולאחר מכן את  10עד שורה  Aאם נריץ את 

 . Bבלבד ונחזור ל  6, את שורה Aנריץ שוב את תהליך 

B  ישחרר את תהליךA  וכך גםA  יכול להיכנס לקטע הקריטי, אבל כאשר זה קורהB  ,כבר יצא ממנו 

 עדיין מתקיימת.  ולכן המניעה ההדדית

 

 מבחינת הפרמטרים:

Mutual Exclusion – שני התהליכים לא נכנסים לקטע הקריטי ביחד. למעשה יש כאן מניעה עובד טוב .

למעשה לא יכול לקנות חלב  Bמוגזמת, ולכן אם אחד מהם ירוץ לבד הוא לא יוכל להגיע לקטע הקריטי. תהליך 

 לעולם. 

Deadlock Freedom –  אין מצב שבו שני התהליכים ממתינים אחד לשני ונתקעים בלולאה כוןנלא עובד .

במידה והוא רץ לבד במערכת. זה אכן מצב של  מצב שבו אחד מהתהליכים יכול להיתקעבל יש אינסופית, א

 קפאון של המערכת.

Starvation Freedom – .היה שני התהליכים עשויים להיות מורעבים )החלק שיספק אותם י עובד לא טוב

ירוץ לבד הוא עשוי להיתקע  Aהקטע הקריטי והם עשויים שלא להגיע אליו אם הם רצים לבד(. בנוסף אם 

 בלולאה אינסופית. 
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 נק'( 23תקשורת ) –חלק ג' 

 נקודות( 8) שכבת התעבורה
 

. נתון כי Internet Congestion Control Algorithmבין שתי נקודות קצה. האלגוריתם הינו   TCPמתבצע שידור

-. כמו כן, נתון שהתרחש פסק48KB, גודל חלון המקלט הוא 3KBהוא  (MTU), גודל מנה 32KBערך הסף הוא 

 .13-( ביחידת הזמן הtime-outזמן )

 חשבו את גודל חלון המשדר וגודל הסף לאורך השידורים.

 

 דגשים:

 .MTU*2nבתחילת התהליך הגדילה הינה מערכית, כלומר, 

  MTUילה הופכת להיות לינארית, כלומר, בכל שידור מתווסף ( הגד32לסף )אשר גודלו לאחר ההגעה 

 (.MTU=3נוסף )בתרגיל זה 

זכרו, המשדר  אינו יכול לעבור אותו.הוא  –לבסוף, כאשר גודל חלון הגודש מגיע לגודל חלון המקלט 

 מה גודל חלון המקלט, בגלל התקשורת בינהם. תמיד יודע

 על גבי הגרף המצורף. המקלט, וגודל חלון הסף, גודל המשדרון שרטטו את גודל חל

 מה מציין כל קו בגרף!( ברור)דאגו לציין במקרא 

חלון מקלטסףחלון גודששידור

133248

263248

3123248

4243248

5323248

6353248

7383248

8413248

9443248

10473248

11483248

12483248

13483248timout

1432448

1562448
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 נקודות( 10)שכבת הרשת 
של כותרת   B20 -של נתונים ו  B5660 -( הגיעה חבילה משכבת התעבורה המורכבת מIPאל שכבת הרשת )

TCP. 

כעת יש לשלוח את החבילה בשכבת הרשת. החבילה עוברת נתיב אשר בו רוחב פס משתנה. בחלק הראשון 

, למי שאינו IP-)חבילה בשכבת ה fragment(, גודל A-R1-)מסלול R1עד לנתב   Aשל מסלול הניתוב ממשתמש 

 Bעד למשתמש  R1. בחלק השני של מסלול הניתוב, מנתב B2500( הוא רק MTUזוכר/ת( מקסימאלי מותר )

 .B1500המקסימאלי המותר הוא  fragment( גודל R1-B-)מסלול

 

 (:R1-B-מסלול, A-R1-מסלולתארו עבור כל חלק במסלול ניתוב )

בנפרד )אין צורך להשתמש בכל העמודות, אלא רק בכמות  fragmentשל כל  IPהשלימו את שדות כתובת ה 

 שלכם(. הצורךעל פי  ,הנדרשת

 A-R1-מסלול

מספר ה 
fragment 

1 2 3 

Total 
Length 

 בתים 2500
 

ו  IPשל כותרת  20)מתוכם 

בתים של נתוני חבילת  2480
 (TCPה

 בתים 2500
 

של כותרת  20)מתוכם 
IP  בתים של  2480ו

 (TCPנתוני חבילת ה

 בתים 740
 

של כותרת  20)מתוכם 
IP  נתוני חבילת  720ו

 (TCPה 

MF 1 1 0 

A B 
R1 
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Fragment 
Offset 

0 310 620 

 

 R1-B-מסלול

מספר ה 
fragment 

1 2 3 4 

Total 
Length 

 בתים 1500
 

של  20)מתוכם 
ו  IPכותרת 

בתים של  1480
נתוני חבילת 

 (TCPה

 בתים 1500
 

של  20)מתוכם 
 1480ו  IPכותרת 

בתים של נתוני 
 (TCPחבילת ה

 בתים 1500
 

של  20)מתוכם 
 1480ו  IPכותרת 

בתים של נתוני 
 (TCPחבילת ה

1260 
 בתים

 
של  20)מתוכם 
 1240ו  IPכותרת 

בתים של נתוני 
 (TCPחבילת ה

MF 1 1 1 0 

Fragment 
Offset 

0 185 370 555 

 

 :דגשים

( IP headerפחות ה   total length, הגודל של הנתונים )ז"א IPמתוך הגודל הכולל של חבילה בשכבת ה 

 .8-להתחלק ב חייב

 נקודות(  5)מודל השכבות 
לכל שכבה משכבות התקשורת יש תפקיד. התאימו לכל שכבה את המשפט המתאר אותה בצורה הנכונה.     

 נקודה לכל שכבה(. 1)

 מספר המשפט שכבה
 )השלימו את מספר המשפט המתאים(

Application 

 יישום
3 

Transport 

 תעבורה
2 

Network 

 רשת
5 

Data Link 

 ערוץ
1  

Phyisical 

 פיסית
4 

 

 משפט תאור מספר המשפט

 חיבור בין נקודה לנקודה והעברה אמינה של ההודעות. 1

 תקשורת בין משתמשים )לדוגמא, בין לקוח ושרת( אמינות החיבור. 2
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תוכנות שהמשתמש מפעיל ישירות כדי לתקשר באמצעות האינטרנט, דואר אלקטרוני  3
 שאפליקציות יוכלו לתקשר ביניהן עליהן להחליט על הצגה אחידה של נתונים.וכד'. כדי 

חומרה, רכיבים פיזיים ברשת והעברת הביטים על גבי ערוץ חוטי כגון, חוט שזור, כבל  4
 קואקסיאלי, סיב אופטי או ערוץ אלחוטי.

 ניתוב ההודעות דרך רשתות באמצעות נתבים. 5
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 
 
 
 
 

 

 

 נק'(  47מערכות ספרתיות ) –חלק א' 

 נקודות( 25מערכות צרופיות ) - 1שאלה 
,𝑑𝐻(𝑠נגדיר מרחק המינג ) 𝑡)( כמספר המקומות בהן נבדלות שתי מחרוזות בינאריות שוות אורך )s ו-t .)

𝑑𝐻(101,110)לדוגמא: במילים אחרות, בכמה ביטים שתי המחרוזות שונות זו מזו.  = 2. 
מערכת המקבלת שתי מחרוזות בינאריות  -Bit Hamming-Distance-2ברצוננו לתכנן ולממש את הרכיב 

, מחשבת ומחזירה את  מרחק המינג של שתי מחרוזות אלו בקידוד בינארי )כלומר: 2באורך 

𝑑𝐻(101,110) = 102.) 
 

 
 

נק'( לרשותכם מצורפת טבלת האמת של הרכיב, עליכם למלא את מפות הקרנו ולמצוא את ביטויי  4) .א
 . עמוד הבאשימו לב שאתם ממלאים את הפתרון במקום המיועד לו בהמוצא המצומצמים של הרכיב. 

d0 d1 b0 b1 a0 a1 

0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 

0 1 0 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 1 

0 0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 1 

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 18.02.2013 תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע.תשתית  שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'א מועד:       'א סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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Text Box
פתרון מרצה



 

 

1 0 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 
 

 מפות קרנו למילוי: 
 א: פתרון

 
 

d0 היא: d0הפונקציה  = 𝑎0 ⊕ 𝑎1 ⊕ 𝑏0 ⊕ 𝑏1 

𝑑1היא:  d1הפונקציה  = (𝑎0 ⊕ 𝑏0) ∙ (𝑎1 ⊕ 𝑏1) 

 

ומספר מינימלי של שערים  HAבעזרת רכיב  Bit Hamming-Distance-2נקודות( ממש/י את הרכיב  7) .ב
 (. בלבדכניסות  2נוספים )שערים עם 

 

 פתרון:

 
 

)המופיעים בציור(  Mux 21בעזרת שני רכיבי  Bit Hamming-Distance-2נקודות( ממשו את הרכיב  7) .ג
 (.בלבדכניסות  2ומספר מינימלי של שערים נוספים )שערים עם 
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 הערות:

 .XORהימני מנוצל כשער  mux וה ANDהשמאלי מנוצל כשער  muxשימו לב שה  .1

. דוגמא שכיחה לכך הינה muxלא התקבלו פתרונות שבהם לא היה ניצול של המבנה הלוגי של ה  .2

 חובר באופן הבא: mux פתרונות בהם ה
 

, ערך המוצא שווה לערך הכניסה. לצורך פתרון הבעיה, bufferהוא בעצם  mux בצורת החיבור הזו ה

מיותר לחלוטין ועל כך הורדו נקודות   muxכרכיב לוגי, זהו פתרון בו ה  muxלא היה כלל שימוש ב 
 רבות.
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, מחשב ומחזיר Nמחרוזות בינאריות באורך  2המקבל  -N-Bit Hamming-Distanceנקודות( עבור רכיב  7) .ד

 Nאת  מרחק המינג של שתי מחרוזות אלו בקידוד בינארי. כמה ביטים צריכים להיות במוצא כפונקציה של 

 (?Nכפונקציה של  M)כלומר, מהו 

 

M תשובה: = ⌈log2(𝑁 + 1)⌉ 

פלטים  N+1כלומר , N-ל 0ביטים בכל מחרוזת, מספר הביטים השונים בין המחרוזת נע בין  Nכיוון שיש 

 שונים שיש לייצג.
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 (נקודות 22) עקיבה מערכות
פצצה במסווה של עט  מספק לגיימס Q)מסדרת סרטי גיימס בונד(,   Golden Eyeבסרט

כתיבה. ההנחיות לשימוש בעט פשוטות: שלוש לחיצות )לא בהכרח רצופות( מפעילות את 
שעון העצר של ראש הנפץ הטמון בעט. שלוש לחיצות הבאות )לא בהכרח רצופות( 

מנטרלות אותו. הסטודנטים בקורס "תשתית טכנולוגיות מידע" התבקשו לממש את 

יצר בתכנון. הסטודנטים קבלו את ההנחיות  Q-, שMooreמכונת המצבים, מסוג 
 הבאות: 

  עליהם לקרוא למשתני המצב באותS(  כאשר האינדקס הקטן ביותר ,S0 הינו )

 (.S2S1S0, וכן הלאה )לדוגמא: LSB-עבור ה

  עליהם להשתמש בדלגלגיD-FF מוצאי הדלגלגים הינם .D0 ,D1  ,וכן הלאה
 בהתאמה.

  פלט: –דוגמא לקלט 
 אל לימין()משמ קלט

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 פלט )משמאל לימין( 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0  0 

  שמות המשתנים הם כדקלמן: לחצן העט הכדוריP  : )לא נלחץ. שעון עצר של הפצצה  – 0נלחץ.  – 1)קלטB 
 מנוטרל. – 0הופעל,  – 1)פלט(: 

 
שלושה סטודנטים שונים ספקו שלושה פתרונות שונים למערכת, אולם רק מערכת אחת נכונה. מוצגות להלן 

 טבלאות המעבר של הפתרונות השונים. 

 
 (.1פתרון של  מיכל )סטודנט 

Output 

(B) 

D0 D1 D2 Present 

State 

s2s1s0 
P=1 P=0 P=1 P=0 P=1 P=0 

0 1 0 0 0 0 0 000 (A) 

0 1 1 1 0 0 0 001 )B( 

0 1 0 1 1 0 0 010  (C) 

1 0 1 1 1 1 0 011 (D) 

1 1 0 0 0 1 1 100 (E) 

1 1 1 0 0 0 1 101 (F) 
 

 (.2פתרון של רועי )סטודנט 

Output 

(B) 

D0 D1 D2 Present 

State 

s2s1s0 
P=1 P=0 P=1 P=0 P=1 P=0 

1 1 0 0 0 0 0 000 (A) 

0 0 1 1 1 0 0 001 )B( 

0 1 0 1 1 0 1 010  (C) 

1 0 1 0 1 1 0 011 (D) 

1 1 0 0 0 1 1 100 (E) 

1 1 1 0 0 0 1 101 (F) 
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 (.3פתרון של עינב )סטודנט 

Output 

(B) 

D0 D1 D2 Present 

State 

s2s1s0 
P=1 P=0 P=1 P=0 P=1 P=0 

0 1 0 0 0 0 0 000 (A) 

0 0 1 1 0 0 0 001 )B( 

0 1 0 1 1 0 0 010  (C) 

1 0 1 0 1 1 0 011 (D) 

1 1 0 0 0 1 1 100 (E) 

1 0 1 0 0 0 1 101 (F) 
 

 נקודות(.  12)מהו הפתרון הנכון? קיימת תשובה אחת נכונה  .א

 

 __ היא הנכונה.3__ סטודנט מס' __עינבהמערכת שפתר/ה _

 

 נקודות( 10)סה"כ  כדי להצדיק את הפתרון שבחרתם 

 נקודות( 6שבחרתם כנכון )ציירו את דיאגרמת המצבים של המימוש  .ב

 
 נקודות( 4הסבירו בפירוט מהו כל מצב ומצב ) .ג

A – המצב  בו לא נלחצה אף לחיצה על העט, או שלאחר שנלחצה לחיצה שלישית לניטרול. שעון העצר מנוטרל 

B-  המצב לאחר שנלחצה לחיצה ראשונה להפעלה. שעון העצר מנוטרל 

C -  לאחר שנלחצה לחיצה שניה להפעלה. שעון העצר מנוטרל המצב 

D - .המצב לאחר שנלחצה לחיצה שלישית להפעלה. שעון העצר פועל 

E – .המצב לאחר שנלחצה לחיצה ראשונה לנטרול. שעון העצר פועל 

F – .המצב לאחר שנלחצה לחיצה שניה לנטרול. שעון העצר פועל  
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 

 נק'(  10שאלות אמריקאיות )
 סמנו את התשובה הנכונה ביותר והוסיפו נימוק. תשובה ללא נימוק לא תזכה לניקוד.

 הוא אלגוריתם להחלפת דפים במערכות זיכרון וירטואלי LRUאלגוריתם  נק'( 4)  (1

 האלגוריתם ניתן למימוש על ידי שימוש בביט יחיד. .א

 למימוש מעשי. לא מיועדהאלגוריתם  .ב

 ביטים לפחות. 210האלגוריתם ניתן למימוש רק במידה ויהיו לנו  .ג

 האלגוריתם ניתן למימוש על ידי שימוש בלוגיקת אלגוריתם השעון. .ד

אלגוריתם זה איננו מעשי מכיוון שהוא מצריך שמירת כמויות אדירות של מידע. אלגוריתם השעון  –נימוק 

אלגוריתם זה ואינם מביאים למימוש מלא של  הם למעשה ווריאציות של  second chanceואלגוריתם 

LRUלכן כרון וכמות הדפים שאנו רוצים למיין וי. סעיף ג' נפסל מכיוון שלא ניתן לנו שום מידע על גודל הז

 2וזה אומר שאפשר למיין  1024זה אומר  210מספר הביטים איננו רלוונטי, בכל מקרה חשוב לציין ש 
 דפים, מספר אסטרונומי ולא הגיוני בעליל.  1024בחזקת 

 

קשקשתא מעוניין לשפר את ביצועי המחשב שלו. כדי לקבל שלל עצות, הוא פנה למספר  נק'( 8) (2

מוכרים שונים ששאלו אותו מגוון רחב של שאלות ולפי תשובותיו הוא קיבל שלל עצות. סמנו את 
 עצות הנכונות והלא נכונות ונמקו מדוע.ה

 נתוני השימוש של קשקשתא:
 תפוסים על ידי תוכנות וסרטים.  400GBמתוכם כ  500GBיש לו הארד דיסק של  -

 זיכרון.  2GBלמחשב יש  -

 ביט. 64הוא משתמש במערכת הפעלה של  -

תמונות התוכנה עובדת טוב  2-3עם  photoshopריץ את תוכנת ה כאשר הוא מהבעיה:  –נק'(  4) 2.1
את  מספר רב למדי של תמונות המחשב מאט משמעותיתמאוד, אבל כאשר הוא מנסה להריץ אותה עם 

 העצות שניתנו עבור בעיה זו, מרוכזות בטבלה הבאה.  .קצב העבודה שלו

 ?רשמו ליד כל עצה האם היא טובה או לא טובה ונמקו מדוע )מתחת לטבלה(

 טובהטובה / לא  עצה
או לחילופין תחליף את ההארד דיסק שלך  4GB"תגדיל את כמות הזיכרון שלך ל 

  ("SSDבהארד דיסק חשמלי )

 עצה טובה

תגדיל את גודל ההארד דיסק שלך. מכיוון שאין לך מספיק מקום פנוי בהארד דיסק, 
 אזי המחשב שלך עמוס ולא מתפקד כראוי.

 טובהלא עצה 

 

 נימוק: 

. ככל שהוא מגדיל את page faults, מכיוון שהבעיה שהוא מתלונן עליה היא בעיית הראשונה טובה העצה
כמות התמונות שהוא מנסה לעבוד עליהן כמות הזיכרון שלו נגמרת והוא מתחיל לבצע דפדוף מול ההארד 

הנימוק עבור  ים.דיסק. לכן שיפור מהירות ההארד דיסק, או לחילופין הגדלת הזיכרון ישפרו לו את הביצוע
 הראשון מסביר שבעצם הגדלת ההארד דיסק לא תשפר את נושא המהירות. 

שגודלם , int (8byte)מסוג  משתנים 100יש לו תוכנית מטל"ב שעובדת על הבעיה:  –נק'(  4) 2.2
תוכנית המטל"ב יכולה לעבוד על מספר גדול של חישובים  מקומות. 1,000המקסימאלי הוא ווקטור של 
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ומספר קטן של חישובים. כאשר הוא מריץ את התוכנית על מספר גדול של חישובים זמני הריצה נעשים 
העצות שניתנו עבור בעיה זו, מרוכזות בטבלה ארוכים מאוד. ניתן להניח שהתכנות הינו תכנות טוב ויעיל. 

 הבאה. 

 ?רשמו ליד כל עצה האם היא טובה או לא טובה ונמקו מדוע )מתחת לטבלה(

 טובה / לא טובה עצה
או לחילופין תחליף את ההארד דיסק שלך  4GB"תגדיל את כמות הזיכרון שלך ל 

  ("SSDבהארד דיסק חשמלי )

 טובהלא עצה 

 עצה טובה "אתה צריך מעבד חזק יותר, כלומר מהיר יותר"
 

איננה טובה מכיוון שהבעיה המתוארת איננה בגישות לזיכרון אלא במהירות החישוב של הראשונה העצה 
נחשב את הגודל . כלומר משתני הבעיה המתוארים אינם גדולים מספיק כדי להפריע לזיכרוןהמעבד, 

10המקסימאלי של התוכנית בזיכרון  ∙ 1,000 ∙ 8 = 80kB 2, כלומר מספר זניח ביחס לGB  .שיש לנו 

מהירויות חישוב יש לשפר את עבודת כדי לשפר לכן העצה השנייה היא זו שתפתור את הבעיה המדוברת. 
    המעבד. פתרון נוסף יכול להיות פשוט לנסות ולתכנת באופן מקבילי את הבעיה שהוא מנסה לפתור. 

 נק'( 4) זיכרון וירטואלי (3

 .2GB+4MBעד כתובת  2GBמכתובת  Pשמוקצה לתהליך ממופה בזיכרון  c:/ test.txtנתון שקובץ 

 על הדיסק? c:/test.txtקובץ ה את השטח שתופסים נתוני יםמכס דפיםכמה 

a. לא ניתן לדעת 
b.  דפים 10לפחות 
c.  דפים 10בדיוק 
d.  דפים 210לפחות 
e.   דפים 210בדיוק 
f. קובץ הממופה לזיכרון כבר לא תופס מקום על הדיסק 
g. אף תשובה לא נכונה 

 . 4MBדפים כדי לייצג קובץ בגודל  1024ולכן צריך  4MBוגודל הקובץ הוא  4Kהוא  דףגודל : הסבר

ו' ממש לא נכונה מכיוון שקבצים שמועתקים לזיכרון תמיד ממשיכים לתפוס מקום על ההארד תשובה 

? האם הקובץ הישן, בדגש על saveדיסק )הם לא נמחקים, מה יקרה אם נסגור את המחשב בלי לעשות 
 שלא(.הישן ימחק? ברור 

  

 נק'( 14תזמון תהליכים ) (4

 : A,B,Cמגיעים למעבד שלושה סוגי תהליכים 

 . O/I-שניות ב 3ולאחר מכן  CPU-שניות ב 7פעמים למצבים הבאים:  4נכנס  Aתהליך 

-שניות ב 6ואח"כ   CPU-שניות ב 4פעמים למצבים הבאים:  2שניות מאוחר יותר נכנס  5שמגיע  Bתהליך 

O/I . 

שניות  2ואח"כ  CPU-שניות ב 5פעמים למצבים הבאים:  3נכנס  Aשניות אחרי תהליך  7שמגיע  Cתהליך 

 .I/O-ב
שניות ומשך זמן ההחלפה זניח. סדר כניסת התהליכים למעבד נקבע כך שזמני  3אורך הקוואנטום הוא 

, כל I/O-)הנח כי אין תור לרכיבי ה I/O-ונגמר ב CPU-הסבב הממוצעים ימוזערו. כל מחזור מתחיל ב

 אחר(.   I/Oתהליך משתמש ברכיב 

 .I/O-שרטט/י תרשים זמנים של תזמון התהליכים במעבד וברכיבי הנק'(  5) .א
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 ? CPUמהי ניצולת ה נק'(  3) .ב

 מהו זמן התגובה הממוצע?נק'(  3) .ג

שניות? )תשובה מילולית  0.2אם זמן ההחלפה היה  הייתה משתנהב' כיצד התשובה לסעיף נק'(  3) .ד
 הינה מספקת, לא צריך לפתור את התרשים מחדש(.

 

 :פתרון .א

 RRבבדיקה החלטנו להתחשב וקיבלנו מגוון יחסית רחב של פתרונות כל עוד הם שמרו על הכללים של 

 שהם:

 השניות שלו אלא אם: 3אנחנו לא נוציא אותו החוצה באמצע ( לאחר שתהליך קיבל קוואנטום 1

 הוא סיים את העבודה במעבד ואז אנחנו לא נשאיר אותו יותר מהזמן שהוא צריך.

 ( בחישוב זמן הסבב קיבלנו שני פתרונות:2

 את אלו שחישבו את זמן הסבב עבור כל מקטע שבו התהליך יוצא פעם אחת. 

 את אלו שחישבו את זמן הסבב כאילו התהליך יוצא מהמעבד רק בסוף.

כאשר יש תור וכאשר יש נקודה שבה  RR"כ שני פתרונות התקבלו בשלמותם, הראשון שמבצע את סה

, השני קצת יותר )כפי שרשום בהנחיה ומפורט בהמשך( SRTFצריך להתלבט בין שני תהליכים מבצע 

באופן עקבי  ABC)לבצע  RRוהוא פשוט לשמור על סבב ה פשוט ומתחשב כנראה במה שאתם הבנתם 

 וא פחות נכון(:למרות שה

)בקטן בסוגריים מופיע קודם כל מספר הכניסה של התהליך ולצידו כמה זמן נשאר לו : הפתרון הראשון

 כדי שיהיה לנו קל לעקוב(:

CPU 
 

A A(1,1) B(1,1) A(1,0) C(1,2) B(1,0) C(1,0) A(2,5) A(2,4) C(2,4) C(2,2) A(2,1) 
 

I/O 1 
     

A 
       

 

I/O 2 
      

 B B B B    

I/O 3         C      

 0        3         6         9        10       13        14        16       18        19       20       22       25 

               

CPU B(2,1) C(2,0) A(2,0) B(2,0) C(3,4) C(3,2) A(3,4) C(3,0) A(3,2) A(3,0)  A(4,0)    

I/O 1 
 

  A A      A  A  

I/O 2 
 

   B B B        

I/O 3   C C     C      

        28         30         31         32       34          35         38         40         42       44     47       54      57 

 

 )למרות שהוא פחות נכון(. RRהפתרון השני שקיבלנו היה פשוט לשמור על סבב ה 

 

: CPU-ניצולת ה .ב
4 7 2 4 3 5

89.5%
57

    
  

ממוצע:  סבבזמן  .ג
57+(38−5)+(42−7)

3
= 41.666 𝑠𝑒𝑐 

אילו זמני ההחלפה לא היו זניחים ניצולת המעבד הייתה יורדת כיוון שהזמן הכולל עד לסיום  .ד
היה גדל )המכנה בחישוב הניצולת(. זמן התגובה הממוצע גם הוא היה גדל כיוון  שלושת התהליכים

 שזמני הסיום של כל תהליך היו מתעכבים )עקב זמני ההחלפה שהיו מתווספים באמצע(.
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 נק'( 23תקשורת ) –חלק ג' 

    נתונה מערכת עם שני צמתים עם הנתונים הבאים:נק'(  14) (1

 .L=1.2Mb, גודל החבילה הכולל הוא זהה לכולם R=0.2Mbpsקצב השידור 
 . Lכלולה בתוך  TCPוכותרת ה  התפשטות זניחהזמן הניחו ש

 . 20Bבגודל של IP (H   )לאורך הסעיפים אין להזניח את כותרת ה 
 ספרות לאחר הנקודה.  4בחישוביכם דייקו עד 

 מהו הזמן הכולל שייקח לשלוח את החבילה כחבילה בודדת?נק'(  3) (א
 מהו זמן השליחה הכולל?,כ"א 1500bנניח שכעת אפשר לחלק למנות של נק'(  3) (ב

 רשמו נוסחא כללית שמתארת את הקשר בין זמן השליחה הכולל לבין:נק'(  4) (ג
N -  מספר החבילות, קצב השידור, גודל החבילה הכולל, כותרת הIP  וX  .כמות התחנות 

 הנתונים.  Hו  L ,R ,Xמצאו את זמן השידור האופטימלי עבור נק'(  4) (ד
 

 פתרון:
 סעיפים א' + ב' לקוחים היישר מתוך ההרצאה ולכן אמורים להיות מיידים.

 למרות שהובהר לא להזניח אותו.  Hהיו לא מעט ששכחו את 

𝐓 (א = 𝟑
𝐋+𝑯

𝑹
= 𝟑

𝟏.𝟐𝑴𝒃+𝟐𝟎∗𝟖

𝟎.𝟐𝑴𝒃/𝒔𝒆𝒄
= 𝟏𝟖. 𝟎𝟎𝟐𝟒 𝒔𝒆𝒄 

 ולכן שליחת חבילה בודדת:   1500bחבילות בגודל  800החבילה הכללית מתחלקת ל  (ב

 
𝐋+𝑯

𝑹
=

𝟏𝟓𝟐𝟎𝒃

𝟎.𝟐𝑴𝒃/𝒔𝒆𝒄
=. 𝟎𝟎𝟖𝟑 𝒔𝒆𝒄 = 𝟖. 𝟑𝒎𝒔𝒆𝒄 

חבילות ולהוסיף את שתי החבילות האחרונות בגלל שאנחנו שולחים  800את זה צריך להכפיל ב 
 מקביליים בשאלה(, כלומר:אחת אחרי השנייה )אין לנו כאן קווים 

𝟖𝟎𝟐 ∙ 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟑 = 𝟔. 𝟓𝟔𝟔𝟔𝒔𝒆𝒄 

מניסוח השאלה כנראה שלא היה ברור מספיק האם . 3כלומר קיצרנו את זמן השליחה כמעט פי 
ולכן קיבלנו את שתי  1480+20)כפי שפתרנו( או  1520אנחנו מתכוונים שגודל החבילה הוא 

 התשובות )ההבדל בתוצאות הוא מינורי(.
 מי ששכח את שתי החבילות האחרונות לא זכה לניקוד מלא. 

אין מה לעגל את ניתן להניח שהוא שלם ונובע שהוא שלם. לכן  ומכאןנתון כפרמטר,  Nבשאלה זו  (ג
N )יחד עם זאת מי שהסתבך עם העיגולים זכה למלוא הניקוד )בהנחה שהדרך הייתה נכונה ,

גול מבצעים אחרי שמוצאים את הערך האופטימאלי את העימכיוון שזה אכן כיוון מורכב יותר. 
 שלו.

 מהתבוננות על סעיפים א' + ב' אפשר לראות שבעצם החישוב עבור חבילה בודדת הוא:

𝐓𝟏 = (
𝑳

𝑵
+𝑯)/𝑹 

( חבילות X-1ולהוסיף עוד ) Nאת אותה החבילה הבודדת צריך להכפיל במספר החבילות הכולל 
 שאנחנו שולחים בסוף התהליך. סה"כ נקבל:

𝐓 =
(𝑵+𝑿−𝟏)∙(

𝑳
𝑵

+𝑯)

𝑹
 

כדי לבדוק את הנוסחא היה מומלץ להציב את הנתונים של סעיפים א' + ב' ולראות שאכן 
 מתקבלות אותן התוצאות. 

 . הגזירה היא פשוטה למדי ומקבלים:Nלפי  Tכעת צריך בעצם לגזור את  (ד
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�̇� =
(

𝑳
𝑵

+𝑯)−(𝑵+𝑿−𝟏)∙(
𝑳

𝑵𝟐)

𝑹
 

 נשווה לאפס ונקבל:

 𝐍 = √
𝑳(𝑿−𝟏)

𝑯
 כמובן שרק פתרון אחד יכול להתקבל כאן כי הפתרון השלילי איננו הגיוני.  

( N)שימו לב שרק כאן יש מקום לעגל את ומכיוון שאי אפשר לשלוח חצי חבילה  N=122.4מכאן נובע ש 
 .T=6.1976sec, והזמן האופטימלי שאנחנו מקבלים הוא N=122אזי 

 חדד.עקרונית שלא תהיה כאן בעיית הבנת הנקרא, נ
שליחות ועוד  122אפשר לשלוח חצי חבילה, אבל השליחה השנייה תכלול חבילה בגודל חצי ולכן יהיו לנו 

גם זכה  122.4אבל הוא זניח ולכן מי שהתעלם מזה, כלומר שלח  Hחצי חבילה )יש הבדל בגודל מושפע מ 
 למלוא הניקוד(.

במקרה של אובדן  (packets)רת של חבילות שליחה חוזהשכבות, איזו שכבה אחראית על  7נק'( במודל  4) (2

 לות הנגרמות כתוצאה מעומס על נתב?חבי

 שכבת הרשת .1

 שכבת התעבורה .2

 שכבת היישום .3

 שכבה הפיזית .4

בין מחשב המקור הינו לאפשר העברת מידע יעילה, אמינה וחסכונית תעבורה תפקיד שכבת הנימוק: 
כלומר אם חבילה אובדת בדרך  השידור עובר., ללא תלות בתשתית הפיזית או ברשתות דרכן למחשב היעד

 .time outאזי נשלח אותה שוב לאחר שהתרחש 

. מהו המספר המקסימאלי של 255.255.192.0 רשת באינטרנט בעלת מסכת רשת של נק'( 5) (3
 אשר יכולים להיות ברשת זו?משתמשים 

 16382 .א

 16384 .ב

 65534 .ג

 65536 .ד

 לא ניתן לדעת, חסרים נתונים בשאלה .ה

הביטים הראשונים במסכת הרשת הם אפסים ולאחר מכן כל הביטים הם  14אפשר לראות ש נימוק: 
 אחדות, כלומר:

0000 0000  .0000 1100  .1111 1111  .1111 1111 

 ביטים לחישוב מספר המחשבים ברשת ובהפחתת שני מקרי הקצה אנחנו מקבלים: 14מכאן נובע שיש 
 אופציות.  16382

 זכה לניקוד חלקי.מי שהקיף את תשובה ב' 
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 
 
 
 
 

 

 

 נק'(  47מערכות ספרתיות ) –חלק א' 

 נקודות( 20מערכות צרופיות )

נקודות( השלם/י את הטבלה. הסבר/י באופן מלא ומפורט כיצד ניתן לדעת )ללא חישוב  5) .א
 השארית.ומה גודל  8-במחשבון( האם המספר מתחלק ב

 
ערך השארית 

 )בינארי(
האם המספר מתחלק   ערך השלם )בינארי(

ללא שארית?  8-ב
 כן/לא

 

 110100 לא 110 100
 101101 לא 101 101
 010111 לא 010 111

 010000 כן 010 0
 000110 לא 0 110

 
 הסבר:

 
ולכן, מספר המתחלק  . 8די פשוט, לא? הספרה הרביעית מימין משקלה שתיים בחזקת שלוש, שזה בדיוק 

 8-בשמונה, חייב ששלושת הספרות הימניות ביותר יהיו אפס, על מנת שאפשר יהיה לומר שהמספר מתחלק ב
 ללא שארית.

 
 
 

 

 Y=Y3Y2Y1Y0ביטים  4ממש/י את המערכת הבאה: המערכת מקבלת קלט בן ( נקודות 15) .ב

בנה/י את המערכת בעזרת על פי התנאים הבאים.  S=S4S3S2S1S0ביטים  5ומוציאה פלט בן 

 (. 1ו/או  0בלבד והקבועים ) Mux 21רכיבי 

. לפיכך ניקוד מלא ינתן עבור מימוש על פי mux)רמז: גם שערים פשוטים ניתן לממש בעזרת 
 דרישה זו(.

 
Y קלט S פלט 

 S=Y/4 היא אפס  4-ב Yחלוקה של האם שארית 
  4-ב Yשארית חלוקה של 
 שונה מאפס

S=Y*2+1 

 

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 08.03.2013 תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 .מידעטכנולוגיות תשתית  שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'ב מועד:       'א סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 

65

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

 

 לעזרתכם מצורפת טבלת אמת )אין חובה להשתמש בה. רמז, ניתן לפתור את התרגיל בלי פיתוח משוואות(

ערך 
 עשרוני

S0 S1 S2 S3 S4  מתחלק
 4-ב

ללא 
 שארית

ערך 
 עשרוני

Y0 Y1 Y2 Y3 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 
7 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 
11 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 0 0 6 0 1 1 0 
15 1 1 1 1 0 0 7 1 1 1 0 
2 0 1 0 0 0 1 8 0 0 0 1 
19 1 1 0 0 1 0 9 1 0 0 1 
21 1 0 1 0 1 0 10 0 1 0 1 
23 1 1 1 0 1 0 11 1 1 0 1 
3 1 1 0 0 0 1 12 0 0 1 1 
27 1 1 0 1 1 0 13 1 0 1 1 
29 1 0 1 1 1 0 14 0 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 0 15 1 1 1 1 

 

 

בלבד. על שימוש בשערים  muxהתקבלו גם פתרונות נוספים כל עוד הפלטים היו נכונים ונעשה שימוש ברכיבי 
 לוגיים הורדו נקודות.
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 נקודות( 27מערכות עקיבה )
 

עד  0-באופן הבא: המונה סופר מ 16מודולו  בינאריהתבקשת לבנות מונה  "אינטל"בראיון עבודה לחברת 

המונה ממשיך  Reset = 0ם (, כך שאR)או בקיצור  Resetוחוזר חלילה. למערכת יש כניסה אחת   15

היה. הערך ההתחלתי של , ללא קשר לערך הספירה בו 0 -המונה חוזר ל  Reset=1ר כרגיל ואם ולספ
הוא ערך המוצא )חישבו, כמה קווי מוצא צריכים להיות למונה בינארי  המונה ערך המונה הוא אפס.

 .Mooreהמערכת הינה מערכת  נקבע על פי ערך מוצאי הדלגלגים.?( 16מודולו 

נקודות( ציירו את דיאגרמת המצבים של המערכת. מלאו את טבלת המעברים של המערכת.  8)  .א

( הינו Y0, כאשר האינדקס הקטן ביותר  )Yעליכם לקרוא למשתני המצב באות : מחייבת הנחייה

 (.Y3Y2Y1Y0, וכן הלאה )לדוגמא: LSB-עבור ה

 

NS PS 

Reset = 1 Reset = 0 

Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2 Y3  y0 y1 y2 y3 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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  100 הוא  S4ערך המוצא בכל מצב הוא הערך הבינארי של האינדקס של המצב. לדוגמא, המוצא במצב . 1

 -10(4) = 2(100)שכן 

 (S1ל  S0המעבר מ  –) לדוגמא   =0Rהינו  double-line. ערך הכניסה על הקווים שהם 2

 (.S0ל  S1המעבר מ  –)לדוגמא  R=1הינו  single-line. ערך הכניסה על גבי הקווים שהם 3

מבחן, . אולם כדי לחסוך לכם זמן D-FFהיה עליכם לממש באמצעות  המערכתנקודות( את  6) .ב

. D1ו  D0את  –מתוך ארבעת הפונקציות הנדרשות למימוש המערכת  שתייםלמצוא רק  התבקשתם

בהתאמה(. שימו לב,  Y1ו  Y0)עבור  D1 ו  D0מלאו את מפות קרנו ורשמו את פונקציות העירור של 
עליכם : כדי שתשובתכם תהיה מדוייקת ונכונה הקפידו על ההנחייה המחייבת בתחילתה השאלה

, וכן הלאה LSB-( הינו עבור הY0, כאשר האינדקס הקטן ביותר  )Yלקרוא למשתני המצב באות 

 (.Y3Y2Y1Y0מא: )לדוג
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  .ג

  ’D0 = R’d0    היא: D0משוואת הערור של 
 אפשר גם לרשום כמובן

D0 = R’y0’  
 זה אותו הדבר.

 

 היא: D1משוואת הערור של 

D1 = R'(d1’d0+ d1d0')=R'(d1 XOR d0) 

 

 במשוואות. R-הורדו נקודות על התעלמות מ
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 בעלת מוצאים בלבד תלויים בסעיפים א' וב'. התייחסו את המונה כקופסא שחורה אינםהסעיפים הבאים 

 מונה עובד כל הזמן.ז"א ה—Resetללא כניסת 

כי הם התבלבלו ובעצם הם רוצים שתממשו מונה הפוך,  "אינטל"נקודות( עתה הודיעו לכם ב 6) .ג

ומינימום  ונה הקייםוחזר חלילה. תכננו מערכת זו באמצעות המ 0ל  15כלומר מונה הסופר מ 
התחלנו לצייר  – התייחסו למונה כקופסא שחורהם נוספים )רמז: בעלי כניסה אחת בלבד(. שערי

 אותו עבורכם באזור התשובה.  

 
 

תוודה שהוא בכלל התבלבל ובעצם הוא רצה שתמששו מונה השלכם  נקודות( עתה המראיין 7) .ד

ניתן ) 'וחוזר חלילה. תכננו את המונה החדש בעזרת המונה שתכננתם בסעיף א 17עד  2-מ שסופר
 (גם כאן התחלנו לצייר אותו עבורכם באזור התשובה –כקופסה שחורהלהתייחס אליו כאל בנוי, 

הפעם  רמז:)בלבד!! אין צורך בשערים נוספים(.  "1קבוע "הו  HAרכיבי  3-מש בובנוסף יש להשת
 ביטים. 5הפלט הוא של 

 

בכניסה לרכיב ולא ביציאה לא קיבל נקודות. פיתרון זה לא ענה על  NOT-מי ששם את שערי ה

 דרישות השאלה ולא מניב תשובות נכונות.
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 

 :לימין משמאל –( reference string) לדפים גישות סדרת להלן נק'( 10)  (1

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

 .page frames ארבעה הוא הפיזי הזיכרון של גודלו כי נניח

? Second Chance הינו הדפים החלפת אלגוריתם אם S תגרום page faults לכמה   נק'( 6) .א

 .מלאו בטבלה את החישוב עליו מתבססת תשובתכם

 פתרון:

 שגיאות דף. 11מייצר  S.chanceאלגוריתם 

 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 1 5 4 1 

1 11 11 11 11 51 51 51 51 51 51 11 11 11 11 

2  21 21 21 20 61 61 61 61 61 60 51 51 51 

3   31 31 30 30 30 30 71 71 70 70 41 41 

4    41 40 40 40 40 40 81 80 80 80 80 

 11 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 3 2 1 מספר תקלות כולל

 

 ניתן האם . page faults  8על ידי שימוש באלגוריתם האופטימלי ניתן להגיע ל  נק'( 4) .ב

 הזיכרון הגדלת ידי שגיאות דף( על 8)כלומר לקבל פחות מ  S שתגרום page faults-ה מספר את להקטין
 בכמה, כן אם? האופטימלי הדפים החלפת ההנחה שלרשותכם אפשרות להשתמש באלגוריתם הפיזי, תחת

page frames נמק/י? ניתן הדבר אין מדוע, לא אם? להגדילו צריך 

פתרון: אי אפשר להקטין את כמות שגיאות הדף גם על ידי הגדלת הזיכרון ושימוש באלגוריתם 
 האופטימלי.

 והוא שווה בדיוק למספר הדפים שאנחנו טוענים. 8, מספר השגיאות המינימאלי הוא Sעבור המקטע 
דפים(.  8שגיאות )כי אנחנו טוענים  8מכיוון שאנחנו מתחילים מתמונת זיכרון ריקה, אזי יהיו לנו לפחות 

ולכן  page faults 8עדיין יהיו לנו  page frames 8כלומר גם אם נגדיל את הזכרון שלנו שיהיה שווה ל 
 אי אפשר להקטין את כמות השגיאות עבור הרצף המדובר.

וניין לשפר את ביצועי המחשב שלו. כדי לקבל שלל עצות, הוא פנה למספר קשקשתא מע נק'( 8) (2

מוכרים שונים ששאלו אותו מגוון רחב של שאלות ולפי תשובותיו הוא קיבל שלל עצות. סמנו את 
 העצות הנכונות והלא נכונות ונמקו מדוע.

 נתוני השימוש של קשקשתא:
 תפוסים על ידי תוכנות וסרטים.  400GBמתוכם כ  500GBיש לו הארד דיסק של  -

 זיכרון.  2GBלמחשב יש  -

  ביט. 32הוא משתמש במערכת הפעלה של  -
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עם מספר רב למדי של תמונות המחשב  photoshopכאשר הוא מנסה להריץ את תוכנת ה  נק'( 4א. )

 מאט משמעותית את קצב העבודה שלו. העצות שניתנו עבור בעיה זו, מרוכזות בטבלה הבאה.

 ובה / לא טובהט עצה
 טובהלא עצה  לפחות" 6GB"תגדיל את כמות הזיכרון שלך ל 

"אתה צריך מעבד חזק יותר, כלומר ההאטה נוצרת בגלל שהמעבד שלך איננו מהיר 
 מספיק"

 טובהלא עצה 

 

ביט ולכן  32שתי העצות אינן טובות. העצה הראשונה איננה הגיונית מכיוון שמערכת ההפעלה שלו היא  -
ביט זכה לכל הניקוד, מי  32לא תדע לנצל את כמות הזיכרון שמציעים לו. מי שהתייחס לכך שמדובר ב 

 שאמר שזה לא הגיוני כי לא צריך להגדיל את הזיכרון לא זכה לניקוד מלא. 
השנייה גם כן איננה טובה מכיוון שהמעבד שולט על מהירות החישוב וברור שהוא משפיע על קצב  העצה -

עיבוד התמונות, אבל ההאטה שמתוארת בבעיה נובעת מחוסר מקום בזיכרון עקב טעינת תמונות רבות מדי 
 ולכן העצה הזו לא טובה כי היא לא מטפלת בבעיה בצורה הגיונית. 

 (. restartמאוד מעוניין שהמחשב שלו יעלה מהר לאחר אתחול )קשקשתא נק'(  4) ב.

 להלן העצות שהוא קיבל בנושא זה:

 טובה / לא טובה עצה
 עצה לא טובה להגדיל את כמות הזיכרון הפיסי

במקום  (SSDהארד דיסק חשמלי ) להתקין 
 ההארד דיסק הנוכחי שלו

 טובה עצה

 
 ?טובה ונמקו מדוערשמו ליד כל עצה האם היא טובה או לא 

העצה השנייה היא העצה הטובה יותר מכיוון שכאשר אנחנו מעלים את התוכנות אנחנו טוענים  נימוק:

( ולכן page faultsאותן מההארד דיסק לזיכרון. כלומר הגישה להארד דיסק היא זו שמעכבת אותנו )
 שיפור מהירות ההארד דיסק תשפר את קצב העליה. 

העצה הראשונה הייתה יכולה להיות הגיונית רק אם היה לנו זיכרון ממש קטן, משהו שכבר יותר מעשור 
 איננו רלוונטי בעליית המחשב. 

 נק'( 4זיכרון וירטואלי ) (3

 .2GB+4MBעד כתובת  2GBמכתובת  Pשמוקצה לתהליך ממופה בזיכרון  c:/ test.txtנתון שקובץ 

 בזיכרון ראשי? c:/test.txtקובץ הי דל של כמה מסגרות תופסים נתונגו

a.  מסגרות 10לפחות 
b.  מסגרות 10בדיוק 
c.   מסגרות 210בדיוק 
d. קובץ הממופה לזיכרון כבר לא תופס מקום בזיכרון ראשי 
e.  מסגרות 210לכל היותר 
f. אף תשובה לא נכונה 

 

אינו מנצל  הקובץ הממופה לזיכרון יכול להיות מדופדף בחלקו לדיסק )בחזרה לקובץ המקורי( ולכן :הסבר
 בהכרח כמות מסגרות המכסה את כולו
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 תזמון תהליכיםנק'(  4) (4

 של תהליכים? מה מהבאים משמש כדי למנוע הרעבה

 Paging .א

 Aging .ב

 Compaction .ג

 Starvation .ד

 SJF .ה

 אף תשובה איננה נכונה .ו

 תשובות א' ו ב' .ז

 תשובות ב' ו ה' .ח

 נימוק: 

 ב' היא התשובה היחידה שמתייחסת לנושא ההרעבה, שאר האלמנטים כלל אינם קשורים. 

Paging  ,מתייחס להוצאה והכנסה של דפיםCompaction  מתייחס לבעיית הפרגמנטציה, הרעבה זו

 זו שיטת תזמון שיש בה אפשרות של הרעבה.  SJFהבעיה, 

Aging הליכים שנמצאים זמן רב במערכת על פי זמן הינו תהליך שבו אנחנו מעלים את העדיפות של ת
 ההמתנה שלהם, כלומר ככל שהתהליך מזדקן במערכת אנחנו נקדם את העדיפות שלו. 

 

 :נק'( 4) אלגוריתמי תיאום (5

 לפניכם פתרון לבעיית סנכרון של שני תהליכים. 
 סמנו ונמקו את תשובתכם. אם אלגוריתם זה פותר את בעיית הסנכרון?ה

 

 flag[0]=flag[1]=0  ,turn=2 –אתחול משתנים משותפים 

Process 0 Process 1 

1) flag[0]=1; 
2) Turn=1; 

6) flag[1]=1; 
7) Turn=0; 

3) While flag [0]==1 do && Turn==1 
4)     { Critical section; 

     } 

8) While flag [1]==1 do && Turn == 0 
9)     { Critical section; 

                   } 

5) Flag[0]=0; 10) Flag[1]=0; 

 
 / לא כן

  –נימוק 
 אלגוריתם זה איננו מקיים את תנאי המניעה ההדדית ולכן איננו פותר את בעיית הסנכרון. 

 אפשר לראות שאם נבצע את ההרצה על פי הסדר הבא:

1  2  3  4  6  7  8   
גם כן יכנס לתוך הקטע הקריטי, בגלל  1נמצא בתוך הקטע הקריטי ותהליך  0אזי בנקודה זו, תהליך מספר 

 , ומכאן שאין מניעה הדדית. flag[1]=1 ,Turn=1ש 
 

חלק מכם רשמו שהבעיה היא שתהליך נתקע בקטע הקריטי, אבל... לא אמרו לנו מה הקטע הקריטי 
 עיה? נימוק זה זכה לניקוד חלקי. עושה, ולכן על סמך מה החלטתם שזו ב

74

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 נק'( 23תקשורת ) –חלק ג' 

 :IPנתונה כתובת  נק'( 7) (1

0010 0100  .1110 0001  .0010 0011  .1110 1000 

 ?10בבסיס  IPמה היא כתובת ה נק'( 2. )א

 מה כתובת הרשת?נק'(  2) .ב

 subnetsביטים מוקצים ל  5בהנחה ש 

 הרשת?מה צריכה להיות מסכת נק'(  3) .ג

 פתרון:

 142.50.30.66 .א

 142.50.0.0כתובת הרשת היא  .ב

מוקצים לתתי  5ביטים שמוקצים למחשבים, מתוכם  16אזי יש  Bמכיוון שאנחנו נמצאים ברשת מסוג  .ג
 ביטים למחשבים, אזי כתובת המסכה תהיה: 11ביטים למחשבים. מכיוון שיש  11רשתות ולכן יש 

255.255.248.0 

 ?MTUאיזה אלגוריתם מתואר בגרף הבא, מה ה נק'(    4) (2

1. Slow start ,MTU=1 
2. Congestion ,MTU=1 
3. Fast Recovery ,MTU=1 
4. Slow start ,MTU=2 
5. Congestion ,MTU=2 
6. Fast Recovery ,MTU=2 
7. Slow start לא ניתן לדעת את ה ,MTU 
8. Congestion , לא ניתן לדעת את הMTU 
9. Fast Recovery לא ניתן לדעת את ה ,MTU 

 ניתן לדעת מהגרף בלבדחסרים נתונים ולכן לא  .01
 אפשריות 3-ו 2תשובות  .00
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    נתונה מערכת עם שני צמתים עם הנתונים הבאים:נק'(  12)  (3

 קצב השידור שונה בין הנתבים השונים והמחשב:
 R2=12Mbps ,R1=6Mbps ,Ra=3Mbps 

 .L=3Mbגודל החבילה הכולל הוא 
 . Lכלולה בתוך  TCPוכותרת ה  התפשטות זניחהזמן הניחו ש

 . 20B( בגודל של   H) IPלאורך הסעיפים אין להזניח את כותרת ה 
 ספרות לאחר הנקודה.  4בחישוביכם דייקו עד 

 מהו הזמן הכולל שייקח לשלוח את החבילה כחבילה בודדת?נק'(  3) .א

 השליחה הכולל?מהו זמן , כ"א P=1500bלמנות של מחלקים את החבילה נניח שכעת נק'(  3) .ב
 שימו לב המספר מתחלק באופן שלם. 

 נק'( רשמו נוסחא כללית שמתארת את הקשר בין זמן השליחה הכולל לבין: 3) .ג
P  גודל כל מנה, קצב השידור, גודל החבילה הכולל, כותרת הIP . 

 הניחו שגודל החבילה הכולל מתחלק באופן שלם ולא צריך לעגל. 

 שיגרום לזמן שליחה מינימאלי. מצאו גם את זמן השליחה.  נק'( מצאו את גודל החבילה 3) .ד

 פתרון:
 בסוף השאלה יש התייחסות לאנשים שניסו לפתור את השאלה עם צוואר בקבוק. 

 סעיפים א' + ב' דומים מאוד למועד א', ולכן אמורים להיות מיידים.

𝐓 (א =
𝐋+𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋+𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋+𝑯

𝑹𝟐
=

𝟑𝑴𝒃+𝟐𝟎∗𝟖

𝟎.𝟐𝑴𝒃/𝒔𝒆𝒄
+

𝟑𝑴𝒃+𝟐𝟎∗𝟖

𝟎.𝟓𝑴𝒃/𝒔𝒆𝒄
+

𝟑𝑴𝒃+𝟐𝟎∗𝟖

𝟏𝑴𝒃/𝒔𝒆𝒄
= 𝟏. 𝟕𝟓 𝒔𝒆𝒄 

 ולכן שליחת חבילה בודדת:   1500bחבילות בגודל  2000החבילה הכללית מתחלקת ל  (ב

 𝐓𝟏 =
𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒔𝒆𝒄 

 חבילות יהיה: 2אבל זמן השליחה של 

𝐓𝟐 =

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
 

וזה בגלל שהחבילות לא ממתינות שהחבילה הקודמת תסיים את כל המסלול ויוצאות אחת אחרי 
פעמים ואליהם נוסיף את שני  2000חבילות נבצע את הצעד האחרון  2000השנייה. לכן עבור 

 הצעדים הראשונים:

𝐓 =

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟏
+ 𝟐𝟎𝟎𝟎 ∙

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
= 𝟎. 𝟐𝟕𝟕𝟓 𝒔𝒆𝒄 

 מהתבוננות על סעיפים א' + ב' אפשר להסיק בקלות את הנוסחא עבור המקרה בשאלה: (ג

𝐓 =

𝐋
𝐍

+ 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍

+ 𝑯

𝑹𝟏
+ 𝐍 ∙

𝐋
𝐍

+ 𝑯

𝑹𝟐
 

 
 אזי: Nולא של  Pבגלל שהתבקשנו לתת את הנוסחא כפונקציה של 

𝐓 =
𝐏 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐏 + 𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋

𝑷
∙

𝐏 + 𝑯

𝑹𝟐
=

𝐏 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐏 + 𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋

𝑹𝟐
+

𝐋 ∙ 𝑯

𝑷 ∙ 𝑹𝟐
 

 

�̇� (ד =
𝟏

𝑹𝒂
+

𝟏

𝑹𝟏
−

𝐋∙𝑯

𝑷𝟐∙𝑹𝟐
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 :מכאן נשווה לאפס ונקבל

𝑷 = √
𝑹𝟏𝑹𝒂

𝑹𝟏+𝑹𝒂
∙

𝑳𝑯

𝑹𝟐
= 𝟖𝟗𝟒𝟑𝒃 

𝐓𝒐𝒑𝒕 = 𝟎. 𝟐𝟓𝟗 

 פתרון אלטרנטיבי: 
 מה קורה כאשר מתייחסים לצוואר הבקבוק.

 במקור לא תכננו שתתייחסו לזה, כי זה מסבך משמעותית את השאלה.

במצב המתואר למעשה החבילה הראשונה נטענת במשך 
𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝒂
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓. 

את המקטע השני  לאחר מכן לוקח לה לעבור
𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟕 

ואת המקטע השלישי 
𝐋

𝐍
+𝑯

𝑹𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 

 עד שהחבילה השנייה נטענת, החבילה הראשונה כבר מסיימת את המסלול שלה. כלומר, 
 2בעצם לא הרווחנו כלום והחבילות נשלחות אחת אחרי השנייה, מלבד העובדה שבסוף יהיו לנו עוד כלומר 

 חבילות שעושות את המסלול כולו.

 מי שרשם שזה בגלל צוואר הבקבוק זכה לניקוד מלא, השאר לא.
מכאן שאר הסעיפים די מאבדים את העוקץ שלהם )למרות שזו שאלה די יפה(, אבל להלן הפתרונות 

 הנכונים:
 ב. עבור חבילה בודדת:

𝐓𝟏 =

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒔𝒆𝒄 

 T=2secונקבל  2000חבילות פשוט נכפיל ב  2000עבור 

 עבור המקרה הספציפי שצוואר הבקבוק מסודר באופן הבא, נקבל: .א

𝐓 = 𝐍 (

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟏
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
) 

 צוואר הבקבוק איננו מסודר באופן הנ"ל נקבל:עבור המקרה הכללי יותר ש

1 1min
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𝐓 =

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝒂
+

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟏
+ 𝐍 ∙

𝐋
𝐍 + 𝑯

𝑹𝟐
 

מייצג את מספר התחנות שקיימות לפני  yו  Rminמייצג את מספר התחנות אשר קיימות אחרי  xכאשר 
Rmin למשל בדוגמא שלנו ישנן עוד שתי תחנות, אזי הסכום הראשון יכלול את שתי התחנות והסכום  .

 השני לא יכלול כלום וקיבלנו בדיוק את הנוסחא של סעיף ב'. 
אם היינו הופכים את צוואר הבקבוק, אזי הסכום הראשון לא היה כולל כלום והסכום השני היה כולל 

 פי שהוצג בפתרון הראשון. בדיוק עוד שתי תוספות בדיוק כ
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 ד. עבור המקרה הנתון )צוואר הבקבוק נמצא בהתחלה(, 
הפתרון האופטימלי יהיה ללא חלוקה לחבילות ולא צריך לגזור )כי כל החבילות יעברו את כל התחנות 

 (. headersוהחלוקה לחבילות קטנות רק מוסיפה 
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 47מערכות ספרתיות ) –פרק א' 

 נקודות( 15) 1שאלה 
 

 1איילת מטיילת
 מספרים היא סופרת.
 נתקלה בשתי חברות,

A  וB ,דיי קטנות 

 לכל אחת שלוש ספרות.
 גדולה יותר Aמאחר ו 

 בקשה ממנה לחסר.
 כוונת השיר: 

. כל מספר באורך שלוש ספרות A > B, כאשר Bו   Aממשו מערכת שמבצעת בפעולת חיסור בין שני מספרים 

(A2A1A0, B2B1B0 רשותכם שלושה מסכמים מלאים, מספר לא מוגבל של שערי .)NOT  .וקבוע/ים לפי הצורך

 , באורך של .... ספרות.Dהפלט של המערכת הינו המספר 

 .1, או המשלים ל 2לפתור שאלה כזו. אפשר בשתי דרכים: המשלים ל איך ניגשים 

 . הדרך היא יחסית פשוטה. 2אנחנו נדגים את המשלים ל 

 .1אנחנו יודעים שאנחנו צריכים בסה"כ להפוך את הסיביות של המספר השני ולהוסיף בסוף 

 לשמחתנו מסכם מאפשר לנו לעשות את זה, והתוצאה היא מיידית:

 

 

  

 

 

                                                           
 הדמות והאיור נלקחו מסדרת הספרים של רינת הופר.  1

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
במידה וחסר לכם מקום   הן לטיוטה בלבד.

לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 
 מאחורי הדף

 09.07.2013 תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'א מועד:       'ב סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 

1 

D0 
D2 D1 

FA FA FA 

A2 B2 A1 B1 A0 B0 
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Text Box
פתרון מרצה



 

 

 
 נקודות( 13) 2שאלה 

 של המערכת הבאה )רק דיאגרמת מצבים! לא יותר מכך(. דיאגרמת המצביםעלכם לצייר את 

המערכת מקבלת בכל פעם רצף של ביטים שיחד יוצרים  .Zופלט אחד   Xקלט אחד  Mealyלמערכת מסוג 

של המספר. עליכם לתכנן  LSB – Least Significant Bitמספר בינארי באורך כלשהו. הביט הראשון הוא ה 

  של אותו המספר. 2-מערכת שמקבלת מספר ברצף של ביטים. המערכת מפיקה את המשלים ל

. אם 2-יאה כפלט את ערכו השלילי בשיטת המשלים ל: אם המספר הוא חיובי, אזי המערכת מוצהבהרה

 .2-המספר הוא שלילי, אזי המערכת מוציאה כפלט את ערכו כחיובי בשיטת המשלים ל

 לדוגמא:

 

 אזי הפלט יהיה:

 

שני מצבים בלבד )ניקוד מלא(. בתשובה פחות יעילה ניתן לבנות מערכת  –: בתשובה הנכונה ביותר רמז

 בעלת שלושה מצבים )ניקוד חלקי(. מעבר לכך, כנראה שיש צורך להשקיע מחשבה נוספת בפתרון.

 

  

0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1 

 LSB -הביט הראשון שנכנס, ה

1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1 

 LSB -הביט הראשון שיוצא, ה

התחלה/ 

 "1זוכרים "

זוכרים 

"0" 

0/0 

1/1 

1/0 

0/1 
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 נקודות( 6) 3שאלה 
 נתונה הפונקציה הבאה:

 מצא את הביטוי המינימלי של הפונקציה בעזרת צמצום מפות קרנו.

𝐹 (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸) =  ∑(𝟎, 𝟐, 𝟕, 𝟖, 𝟏𝟎, 𝟏𝟑, 𝟏𝟔, 𝟏𝟖, 𝟐𝟏, 𝟐𝟑, 𝟐𝟒, 𝟐𝟓, 𝟐𝟔) + ∑ (𝟓, 𝟏𝟓)
𝜽

 

F =  C’E’+A’CE+B’CE+ABC’D’ 

A=1   A=0 

10 11 01 00 bc 
de 

 10 11 01 00 bc 
de 

24 

1 

28 

 

 16 

1 

00  8 

1 

12 

 

4 

 

0 

1 

00 

25 

1 

29 

 

21 

1 

17 

 

01  9 

 

13 

1 

5 

dc 

1 

 

01 

27 

 

31 

 

23 

1 

19 

 
11  11 

 

15 

dc 

7 

1 

3 

 

11 

26 

1 

30 

 

22 

 

18 

1 
10  10 

1 

14 

 

6 

 

2 

1 

10 

 

 נקודות( 13)  4שאלה 
 .Hו   Fות הפונקצינתונות  

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤) = ∑(0,1,2,3,4,5,6,10,14,15) 

𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤) = �̅�𝑧̅ + 𝑧�̅� + 𝑥𝑧 

 

 המינימאלית.  Aנקודות( מצאו את הפונקציה  6) .1

𝐴 = 𝐹 ∙ 𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅  

 מצורפות מפות קרנו לשימושכם. 

F 

10 11 01 00 xy 
zw 

0 0 1 1 00 

0 0 1 1 01 

0 1 0 1 11 

1 1 1 1 10 

H 

10 11 01 00 xy 
zw 

0 0 1 1 00 

0 0 1 1 01 

1 1 0 0 11 

1 1 1 1 10 
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  מפת הקרנו שלA:   

10 11 01 00 xy 
zw 

1 1 0 0 00 

1 1 0 0 01 

1 0 1 1 11 

0 0 0 0 10 

𝐴 = 𝑧𝑤𝑥′ + 𝑧′𝑥 + 𝑤𝑥𝑦′   

,𝐵 ( 𝑥 הפונקציהנקודות( נתונה  7) .2 𝑦, 𝑧, 𝑤)   = 𝑧𝑤 + 𝑥𝑧′ + 𝑦𝑧  

שימוש  ללא) וקבועים על פי הצורךבלבד  MUX 4x1 -באופן מינימלי על ידי שימוש ב Bממשו את 

סימון מלא בשערים נוספים(. לעזרתכם צרפנו מפת קרנו. כדי לקבל את מלא הנקודות הקפידו על 

 .MUXשל רכיב ה  ותקין

10 11 01 00 xy 
zw 

1 1   00 

1 1   01 

1 1 1 1 11 

 1 1  10 

 Bמימוש הפונקציה 

 

 פתרון אפשרי נוסף:

 
 .MUXואפשר לראות גם את הערכים של  ZWלפי ההקפות אפשר לראות מיידית שקווי הברירה הם 
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 .Yוהרביעית היא  1, גם השנייה. השלישית היא Xהשורה הראשונה היא ממש 

 

 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 

 נק'(  5) (1

ומעבד שעובד בקצב של  שיותר מחציו פנוי Hard-Diskשל  500GBשל זכרון,  2GBלרשותכם מערכת עם 

2GHz מה הבעיה שעשויה לצוץ בקוד המטל"ב הבא, כאשר ידוע ש .mat_i  זו מטריצה של מספרים בפורמטchar 

 . 200K*5Kבגודל 

 . 8Bהוא בגודל של  doubleומשתנה מסוג  B1הוא בגודל של  charכמו כן ידוע שמשתנה מסוג 

Mat=str2double(mat_i) 

for i=1:size(Mat,2) 

    Do something 

end 

save (Do_something) 
 בעיית זכרון (1

 עיית זמני ריצה כי הלולאה מאוד ארוכהב (2

 בעיית מקום בהארד דיסק  (3

 לא צפויה שום בעיה (4

  אף תשובה אינה נכונה (5

 נימוק: 

אנחנו בעצם נהפוך אותה  double. כאשר אנחנו נרצה להמיר אותה לפורמט של 1Gהמטריצה הנתונה היא בעצם בגודל של 

8GB ((200k*5K*8B=8000Kל 
2
=8GB

 
 ומכאן שתיווצר לנו בעיית זכרון. 

  , ראו הערות על הניקוד. HDמבחינת טרמינולוגיה קיבלנו נימוקים שטענו שאין בעיה בגלל שאפשר להשתמש ב 

 בתוכנית. , כי יש מקום עצום פנוי, בטח בהשוואה לכמות המשתניםאין בעיית מקום בהארד דיסק

עמודות, זה לא מספר גדול במיוחד. בתרגיל התכנות שלכם אתם  5000, כי אנחנו רצים בסה"כ על אין בעיית זמני ריצה

 רצתם על מטריצות באורך של מיליון.

 

 הערות על הניקוד:

, ראו שהמטריצה גדולה מדי אבל טענו שאין לנימוק היה חלק משמעותי בניקוד. סטודנטים אשר ביצעו את החישוב על הזכרון

כזכרון זכו למירב הניקוד. כאשר הם זכו לניקוד מלא במידה והם ציינו שכן תיווצר  HDבעיית זכרון כי אפשר להשתמש ב 

. קחו בחשבון שזו עדיין לא תשובה מדוייקת מכיוון שאתם לא יודעים מהו גודל HDבעיית זמני ריצה בגלל דפדוף חוזר ל 

 של זכרון אמור ליצור בעיית זכרון.  8GB( ולכן בכל מקרה 64או  32רון הוירטואלי או מהי מערכת ההפעלה )הזכ

 סטודנטים שהנימוק שלהם היה חסר, או מבולבל וסימנו שאין שום בעיה זכו לניקוד חלקי.

 

 נק'( מודל סטטיסטי 10) (2
העיבוד הדרוש לכל אחד ואת אחוז הזמן שכל תהליך נמצא תהליכים למערכת, את זמן  4נתונה טבלה המכילה שעות הגעה של 

 .I/O-בהמתנה ל

-אחוז זמן בהמתנה ל זמן הגעה זמן עיבוד

I/O  

Job 

5 0 60% A 

4 3 40% B 
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 הניחו כי מערכת ההפעלה תופסת גודל זניח בזכרון איננה זקוקה להרצה במעבד.  -

 לרוץ בזיכרון. הניחו כי כל תהליך שמגיע מנסה -

 תהליך לא יוצא מהזיכרון עד שלא יסיים את ההרצה שלו. -

 עם מודל לריבוי תהליכים כפי שנלמד בהרצאה. RRהמעבד עובד בשיטת  -

 אינכם מחויבים למלא את כל העמודות בטבלה אם אינכם זקוקים להן. -

 הניחו שכל תהליך מקבל זמן עיבוד שווה במעבד. -

 

( נמצאים במערכת. באופן בממוצע, מה תהיה נצילות המעבד? מה יהיה Cו  Bתהליכים )נק'( עבור מקרה שבו שני  3) .1

 אחוז הזמן הממוצע שכל תהליך יקבל במעבד?  

 פתרון:

1 -נצילות המעבד תהיה  21 1 0.4 0.55 0.78p p       

 במעבד:  C-ו Bאחוז הזמן הממוצע שכל תהליך במעבד כאשר 

1 − 0.4 ∙ 0.55

2
= 0.39 

תהליכים במערכת )אחוז  nנק'( הצג/י נוסחה כללית לחישוב אחוז הזמן הממוצע שתהליך נמצא במעבד במידה ויש  3) .2

 (. Piהוא  I/O-הזמן שכל תהליך נמצא בהמתנה ל

 נוסחה כללית: 

1 − ∏ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

כל הטבלה אלא רק את  . טבלה זו לא תקבל ניקוד ולכן אין צורך למלא את4נק'( נתונה לכם טבלת עזר עבור סעיף  0) .3

 . מטרת הטבלה למנוע מכם שגיאות חישוב.4החלקים שבהם תשתמשו על מנת לפתור את סעיף 

 טבלת עזר למילוי:

 A B C D התהליכים שבמעבד

CPU 0.45  0.4 עסוק  

CPU 0.45  0.4 לתהליך  

  A+B B+C C+D התהליכים שבמעבד

CPU 0.78 0.76 עסוק   

CPU 0.39 0.38 לתהליך   

 A+B+C B+C+D A+B+D A+B+C+D התהליכים שבמעבד

CPU 0.9208   0.868 עסוק 

CPU 0.23   0.289 לתהליך 

 

 נק'( שרטט/י גרף ניתוח ביצועים של התהליכים במערכת כפונקציה של הזמן. 5) .4

אותו תהליך קיבל בפועל  CPUלרשותכם טבלה עם ציר זמנים. מלאו את הטבלה כך שבכל קוביה רשום כמה זמן 

שהיה אמור  CPU –)בסה"כ עד לאותה נקודה(. כך שכאשר תהליך מסיים, יהיה ברור שהוא קיבל את כל זמן ה 

 לקבל. 

 קיבל כל תהליך לאותו מקטע ספציפי. CPUבשורה העליונה )הריקה( מומלץ לרשום כמה זמן 

 פתרון:

 ז.הגעה ז.עיבוד תהליך 3*0.38 0.289 2 0.371 0.2 3.14 

6 6 55% C 

2 7 60% D 
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=1.14 

- - - 5 (0) 4.629 

(0.371) 

2.629 

(2.371) 

2.34 

(2.66)  

0.4*3= 

1.2 (3.8) 
A 5 0 

- - 4 (0) 3.8 (0.2) 3.429 

(0.561) 

1.429 

(2.561) 

1.14 

(2.86) 

- B 4 3 

- 6 (0) 2.86 

(3.14) 

2.66 

(3.34) 

2.289 

(3.711) 

0.289 

(5.711) 

- - C 6 6 

- - - - 2 (0) - - - D 2 7 
      t         0                 3                 6                 7           15.69          16.97       17.483       24.463        

 

 יוצא, הינו זהה לתהליך שנלמד בהרצאה ובתרגול.  Dמילוי הטבלה עד אשר תהליך  -

 0.23X  X=8.69=2יסתיים:  Dחישוב הזמן עד שתהליך  -

 0.289X  X=1.28=0.371 יסתיים:  Aחישוב הזמן עד שתהליך  -

 נמצאים במערכת, אחוז הזמן הממוצע שתהליך נמצא במעבד: C-ו Bכאשר  -

1 − 0.4 ∙ 0.55

2
= 0.39 

 0.39X  X=0.513=0.2 יסתיים:  Bחישוב הזמן עד שתהליך  -

 0.45X  X=6.98=3.14 יסתיים:  Cחישוב הזמן עד שתהליך  -

 

 סמנו את התשובה הנכונה ביותרנק'(  4) (3

 גורמת ל: round robinבשיטת התזמון  quantumהגדלת אורך יחידת ה 
 CPUהגדלת ניצולת ה  .א

 שיפור המקביליות .ב

 שיפור זמן התגובה לתהליכים אינטראקטיביים .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 נימוק:

ב' ו ג' הם יחסית דומים. ב' מתייחס לניסיון שלנו להריץ מספר תהליכים במקביל. ככל שנגדיל את גודל הקוונטום אנחנו בעצם 

 מקטינים את המקביליות כי המחשב מגיב לכל תהליך בתורו, במילים אחרות ממש לא מקבילי להיפך.

ובות )כלפי המשתמש או בין תוכנות פנימיות( ועל כן ג' מתייחס לאינטראקטיביות, כלומר צורך במספר רב יחסית של תג

 הגדלת הקוונטום גם כאן מובילה בדיוק לתוצאה ההפוכה.

א' נכון בגלל שהגדלת הקוונטום מקטינה את מספר ההחלפות ולכן משפרת את הנצילות של המערכת )יכולה אגב לפגום בזמני 

 הסבב, אבל זה לא מופיע כלל בשאלה(.
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 תהליכים סנכרוןנק'(  4) (4
 להלן פרוטוקול לפתרון של בעיית הקטע הקריטי:

 )הניחו שהכתיבה היא במטל"ב( ;flag=[0 0]אתחול: 

     

process 1 process 0                 

flag[1] =1; 

while (flag[0] = = 1) 

    while (flag[0] = = 1) 

        flag[1] = 0; 

   end 

   flag[1] =1; 

end 

<critical code> 

flag[1] = 0; 

flag[0] =1; 

while (flag[1] = = 0) 

    while (flag[1] = = 0) 

        flag[0] =0; 

   end 

    flag[0] =1; 

end 

<critical code> 

flag[0] =0; 

 

 הפתרון מקיים את התנאי של המניעה ההדדית .א

 גורם לקיפאוןהפתרון  .ב

 הפתרון הוא פתרון סביר. .ג

 איננה נכונה.אף תשובה קודמת  .ד

 הקוד גורם לקיפאון כאשר אנחנו מריצים תהליך אחד ויכול לגרום לקיפאון גם בשני תהליכים. נימוק:

 למשל כאשר אנחנו מריצים תהליך אחד אזי:

אנחנו לעולם לא נצא ממנה מכיוון ש  process0, כאשר אנחנו נכנסים ללולאה של  flag[1]=0מצב ההתחלה שלנו הוא 

flag[1]  1לעולם לא יהפוך להיות . 

 

עבור חלק גדול מהסטודנטים קיבלנו גם את התשובה ד' מתוך ההנחה שחלקכם הנחתם שיכולים להיות שני תהליכים בו זמנית 

 במערכת. יחד עם זאת, פתרון זה איננו נכון, אבל תחת ההנחה זו התשובה היחידה שמתקבלת.

 לנמק בהתאם. נימוקים חסרים זכו לניקוד חלקי. כמובן שעל מנת לזכות בכל הניקוד, היה עליכם

 נק'( זכרון 6) (5
 נתונה הכתובת הפיסית הבאה:

 מספר דף סיביות להיסט

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

 עבור הסעיפים הבאים, אתם מתבקשים לציין את יחידות התשובה )כלומר בבתים או ביטים(.

 סביר להניח שיש למחשב שמנהל את הכתובת הנ"ל? RAMכמה זכרון נק'(  2) (1

 8GB תשובה: 

   ?( תופס בזכרוןpageנק'( מהו הגודל שהדף ) 2) (2

 8kBתשובה:  

)מהמערכות הטיפוסיות, נא לא להתחכם עם תשובות מהי מערכת ההפעלה שכנראה מותקנת על המחשב? נק'(  2) (3

 (. dosאו  linux ,unixשל 

 win 64 –פתרון 

86

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 נקודות( 23) נתונים תקשורת -' ג פרק

 נקודות( 17) 1שאלה 
 

 להלן פרטי הרשת של אוניברסיטת בן גוריון:

 

 הבאות: IPמחשבים מחוברים לרשת של אוניברסיטת בן גוריון, בעלי כתובות  שלושה

  132.72.52.33: 1מחשב 

  132.72.60.254 :2מחשב 

 132.72.102.220: 3מחשב 

 255.255.240.0ידוע לכם שמסכת הרשת של האוניברסיטה היא 

  נקודות( מה כתובות התת רשת של כל מחשב? 6) .א

 רשת? -האם המחשבים חולקים את אותה תת

 :1הכתובת של תת הרשת  אליו מחובר מחשב 

132.72.48.0 

 :2הכתובת של תת הרשת  אליו מחובר מחשב 

132.72.48.0 

 :3מחובר מחשב הכתובת של תת הרשת  אליו 

132.72.96.0 

 נמצא בתת רשת אחרת. 3חולקים את אותה תת רשת. מחשב  2ו  1מחשבים 

 ?1תת הרשת אליה מחובר מחשב נקודות( מה טווח הכתובות של  3) .ב

132.72.48.1 - 132.72.63.254 

נקודות( מנהל הרשת של האוניברסיטה הבין שבעצם החלוקה לרשתות אינה טובה מספיק, והוא  4) .ג

מה תהינה ההשלכות על רשתות באוניברסיטה. מה עליו לעשות? -יותר תת פי שתיים לפחותרוצה 

 .ומפורטת מלאהספקו תשובה רשתות? -הגודל של התת

 

רשת וכפועל יוצא -להוסיף ביט נוסף לשדה התתעליו לשנות את הקצאת הביטים להגדרת תת רשת. עליו 

. מספר התת רשתות יוכפל אך מספר המחשבים המחוברים לכל תת hostיופחת ביט אחד משדה המחשב 

 רשת יקטן בחצי.
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נקודות( מנהל הרשת של האוניברסיטה ביקש לבחון את מידת המיומנות של הסטודנטים הלומדים  4) .ד

תם. אחד הסטודנטים הציע לו לקבוע את מסכת הרשת לערך בקורס רשתות תקשורת וביקש את עזר

 חדש. 

255.255.250.0 

 האם הצדק עימו? נמקו.

 הצעתו של הסטודנט אינה טובה. 

 הערך שהסטודנט הציע אינו יכול להיות מסכת רשת וזאת משום שרצף האחדות נקטע. 

1111 1111 1111 1111 1111 1010 0000 0000 

חדות וחלקה הימני הינו רצף אפסים, כדי למסך את כתובת המחשב הינו רצף אבמסכת רשת חלקה השמאלי 

 ולהשאיר רק את כתובת הנתב.

  

 

 נקודות( 3)  2שאלה 
 ?hand-shakeבאילו מהפרוטוקולים הבאים מתבצע 

 UDP .א

 TCP .ב

 IPv6 .ג

 Internet Congestion Control Protocol .ד

 תשובות א' וב' נכונות .ה

 נקודות( 3)  3 שאלה
, ומאוד רצינו לנקות את הראש ולצפות בסרט טכנולוגיות מידע שאנחנו לומדים למבחן בתשתית כבר שבוע

 כדי להוריד סרטים. כיצד ההורדה מתנהלת? bit-torrentטוב. אחד הח'ברה ביקש להתחבר ל 

 ומוריד ממנו סרט. bit-torrentתחבר לשרת של מהמחשב שלנו  .א

 למחשב אחר מוסר לנו את קובץ הסרט.תחבר לשרת, וזה מפנה אותנו מהמחשב שלנו  .ב

חלקים קטנים  לנו מוסריםמחשבים פרטיים  של ומספר גדולתחבר לשרת מהמחשב שלנו  .ג

 מהסרט.

אצל מחפש ברשומות . אותו מחשב אחר למחשב אחרלשרת וזה מפנה אותנו תחבר מהמחשב שלנו  .ד

עד שבים שונים לנוע ברשת בין מחברשת נמצא קובץ הסרט. השאילתות ממשיכות  איזה מחשב

 ומוסר לנו את קובץ הסרט. שנמצא מחשב שעונה לקריאה
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 

 

 

 

 

 

 

 נק'(  47מערכות ספרתיות ) –חלק א' 
 

 נקודות( 15) 1שאלה 
. כל מספר באורך שלושה ביטים של גודל וביט סימן Bו   Aממשו מערכת שמבצעת פעולת חיבור )+( בין שני מספרים 

(A3A2A1A0, B3B2B1B0 לרשותכם .)חמישה ( מחסרים מלאיםfull subtractor מספר לא מוגבל של שערי ,)NOT 

לשם פיתוח הפתרון  שבו מדוע..?( יחמישה ביטים. )ח , באורך שלDוקבוע/ים לפי הצורך. הפלט של המערכת הינו המספר 

 .2-יש להשתמש בשיטת המשלים ל

 לדוגמא:

 :11הוא  7ו  4חיבור של התוצר של 

0111 + 0100 = 01011 

 :3הוא  7ו  -4התוצר של החיבור של 

0111 + 1100 = 00011 

 

 זה עובד?כיצד פתרון: 

פחות  A –יש בעצם לבצע פעולה של חיסור   Bל Aעומדים לרשותנו רק מחסרים. אם כך, כדי לבצע פעולת חיבור בין 

)עד כאן זה  Bפחות ההיפוך של   Aאנחנו מבצעים את הפעולה הבאה:  2-בשיטת המשלים ל B-. כדי להגיע למינוסB-מינוס

 (.Bשל  2-)שזה נותן לנו את המשלים ל LSB" ב 1( פחות "1-המשלים ל

 

 רק טפסי הבחינות יבדקו, המחברות****
הן לטיוטה בלבד. במידה וחסר לכם מקום 
לנימוקים או שמחקתם תשובה, אנא ענו 

 הדףמאחורי 

 05.08.2013תאריך בחינה:

 גב' יעל זלצר ,מר דן אייזיקוביץ' שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'אמועד:'בסמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 דפי נוסחאות + מחשבון. 3 חומר עזר מותר:

 מחברת הבחינהעם את טופס הבחינה  להגישחובה 
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Text Box
פתרון מרצה



 

 

 

 ב המחסר לרכיב עם לוגיקה של מחבר בדרך הבאה:הפיכת רכי –התקבל גם פיתרון נוסף שפותר את הבעיה בדרך מעט שונה 
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 נקודות( 13) 2שאלה 
קלט  Mooreשל המערכת הבאה )רק דיאגרמת מצבים! לא יותר מכך(. למערכת מסוג  דיאגרמת המצביםעלכם לצייר את 

.המערכת מקבלת בכל פעם רצף של ביטים שיחד יוצרים מספר בינארי באורך כלשהו. הביט הראשון Zופלט אחד   Xאחד 

של המספר. אם המספר בכניסה הוא זוגי, אז המערכת מפיקה במוצא את המשלים  LSB – Least Significant Bitהוא ה 

זוגי, המערכת מעתיקה אותו למוצא. -אי . אם המספר בכניסה הואשל מספר?( 1-)היזכרו, כיצד מגיעים למשלים ל שלו 1-ל

 ".0במצב ההתחלה ערך המוצא הוא "

 חמישה מצבים בלבד )ניקוד מלא(.  –: בתשובה הנכונה ביותר רמז

ויש לתת  mooreהשאלה מאוד דומה לשאלה שנשאלה במועד א' עם שני הבדלים עיקריים. האחד, מדובר במערכת פתרון: 

ט הראשון המערכת פונה לאחד משני דפוסי התנהגות. הדפוס האחד הינו היפוך הביטים על כך את הדעת. השני, כתלות בבי

 יוצא(. –(, הדפוס השני הינו העברה של ביטים )מה שנכנס 1-)שזה בעצם המשלים ל

 

 

  

 -ביטים היפוך

בשיטת 

  1-המשלים ל
 Z=1 

 

 התחלה

Z=0 

 -יטיםהיפוךב
בשיטת 
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1Z=0 

Z 
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 נקודות( 19) 3שאלה 
 

 0-קווים כדי לייצג את כל הספרות העשרוניות, מ 7במחשבונים "של פעם" כל ספרה מיוצגת בעזרת קווים. סך הכל נדרשים 

 . 9עד 

 

. סטודנט להנדסת מכונות בנה מערכת כזו. המערכת שבנה מקבלת כקלט segment-display-7מערכת תצוגה זו ידועה בשם 

(. מצורפת דיאגרמה של 9 – 0(. יחדיו הם יוצרים מספר העשרוני )a – gפיהם נדלקים הקווים המתאימים )-ביטים על 5

 ם של המערכת, וכן טבלת אמת המתארת את המערכת.הקלטים והפלטי

 

 

 

 .gו  aלפונקציות  SOPצא/י ביטוי המינימאלי נקודות( מ 8) 3.1
 :Aהפונקציה פתרון: 

b4=1   B4=0 

10 11 01 00 B3,b2 

B1,b0 

 10 11 01 00 B3,b2 
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0 

11 
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dc 
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22 

dc 

18 
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10 

1 

14 

dc 

6 

dc 

2 

dc 

10 

 

 

A = b2 +b3’b1’+b1b0' 
 

  

g f E d c b a  הערך

העשרוני 

 המוצג

B0 B1 B2 B3 B4 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 

1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 

1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 1 1 9 0 1 0 0 1 

92

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 Gהפונקציה פתרון: 

 

b4=1   B4=0 

10 11 01 00 B3,b2 
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 G = b0’+b3'b2 

 

הפיתרון הנכון  –בלבד. שימו לב  ושער אחד נוסף 3 8 באמצעות מפענח gממש/י את  נקודות( 6) 3.2

 מצריך סימון מדוייק של כל כניסה ומוצא ברכיב. שירטוט חסר לא יזוכה במלא הניקוד.

 

 פתרון:

 

התקבלו פיתרונות  –בסעיף הקודם  Gבמקרה של טעות נגררת בעקבות ביטוי לא נכון או לא מדויק של פונקציה  הערה:

 זה נכון. ףבמידה והמימוש שלה בסעי רקכפי שהתקבלה בסעיף הקודם,  Gלמימוש של פונקציה 
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מוגדרות בטבלת  f=ab+c (a,b,cנניח והיית צריך/ה למצוא ביטוי בוליאניקנוני לפונקציה (נקודות 3) 3.3

. כמה פונקציות שונות נכונות ניתן לקבל? )תזכורת: ביטוי קנוני הינו ביטוי לא מצומצם האמת בתחילת השאלה(

 המורכב ממינטרמים או מקסטרמים(.

 

 א. פונקציה אחת.

2ב. 
5

 פונקציות. 

ג. 
22

 פונקציות.2

2ד.
16

 פונקציות.

 ה. אף תשובה אינה נכונה.

 

יכולה  don’t careולכן כל משבצת שהיא  don’t careמצבי  22יש  ab+cבפונקציה  :לתשובה הנכונההסבר 

2, ולכן אפשר למצוא 1או  –להיות או 
22

 .ab+cפונצקיות קנוניות שונות שעונות על דרישת הפונקציה 

 

אינו נדרש  B0המרצה בחנה את הפיתוח של הסטודנט והבחינה בכך שהסטודנט התבלבל, נקודות(  2) 3.4

 כדי לממש את המערכת. הסטודנט טען שהמרצה טועה. מי צודק? 

 /הסטודנט. המרצה

 נמק/י.

. אם מסתכלים היטב רואים 2כדי לייצג ספרות עשרוניות מספיק ארבעה ביטים שייצגו את הערך של הספרה בבסיס פתרון: 

 .b0עושים זאת היטב, ואין צורך ב  b4,b3,b2,b1ש 

 

 נק'( 30מערכות הפעלה ) -חלק ב' 

 שיטות דפדוףנק'(  12) (1

 הסדר הבא )משמאל לימין(:( נעשו פניות לדפים לפי pagingבמערכת מחשב המשתמשת בדפדוף )

3 2 1 4 6 5 2 4 2 3 1 3 1 2 1 

 עם ביט יחיד על פי המימוש שנלמד בהרצאה. Second Chanceנק'( מלא/י את הטבלה עבור אלגוריתם  3) .א

 דפים נכנסים 1 2 1 3 1 3 2 4 2 5 4 6 1 2 3

6 6 6* 6* 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Frame1 

1 1 1* 2 2 2 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*  Frame2 

2* 2* 5* 5* 5* 5* 3* 3* 3* 3* 3* 3*    Frame3 

3* 4 4* 4* 4* 4 4* 4*        Frame4 

9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 1 Faults 

 

 מוגדר באופן הבא: NFUנק'( אלגוריתם  3) .ב

)Not Frequently Used (NFU –  .מונה" , לטבלת הדפים שמתעדכנת  –נוסיף עמודה נוספת נסתכל על כמות הגישות לדף"

ל"מונה". כך אנו מקבלים הערכה אודות כמות הגישות לדף מאז  Referenced bit-בכל פסיקת שעון: נוסיף את ערך ה

 שהועלה לזיכרון הפיזי. כאשר צריך להוציא דף, נבחר בזה שהמונה שלו הכי קטן.
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, unsigned short int, פי כמה תגדל טבלת הדפים בזיכרון בהנחה שהמונה הוא מסוג כאשר אנחנו מוסיפים מונה לאלגוריתם

 ?65535עד  0כלומר המונה יכול לספור מ 

 ביטים___________ 16אנחנו מוסיפים מכיוון שעמודות  16טבלת הדפים תגדל ב תשובה: 

 מלא חסרות שתי הגדרות: NFUנק'( על מנת לנסח אלגוריתם  3) .ג

גישות דף ישנו שעון אשר מחסיר באופן  7מתי המונה יורד. על מנת לפשט את האלגוריתם נניח שלאחר כל ( הגדרה של 1

מבלי  1. כלומר כל קריאה שמינית )כי רשמנו לאחר( כל הערכים של כל הדפים יורדים ב 1אוטומטי את כל ערכי המונים ב 

 להתייחס לדף ספציפי או לזמן כניסתו למערכת.

ישנם שני דפים בעלי מספר גישות זהה אשר מועמדים להוצאה. במקרה זה, לשם פשטות נניח שההוצאה  ( מה קורה כאשר2

 . FIFOתהיה לפי שיטת 

 אשר משתמש במונה בעל שני ביטים בלבד.  NFUעל סמך ההגדרות הנ"ל, מלאו את הטבלה עבור אלגוריתם 

 למעלה של מספר הדף(.ציינו את ערכי המונה לצד ערכי הדפים שנכנסו )בקטן בצד ימין 

 דפים נכנסים 1 2 1 3 1 3 2 4 2 5 4 6 1 2 3

1
2

 1
3
 1

3
 1

2
 1

2
 1

2
 1

2
 1

2
 1

3
 1

3
 1

3
 1

2
 1

2
 1

1
 1

1
 Frame1 

2
2
 2

3
 2

2
 2

2
 2

2
 2

2
 2

2
 2

1
 2

2
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
  Frame2 

3
1

 6
1

 6
1

 6
1

 5
1
 5

1
 3

1
 3

1
 3

2
 3

2
 3

1
 3

1
    Frame3 

4
1

 4
2

 4
2

 4
2

 4
2

 4
1

 4
1

 4
1

        Frame4 

7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 1 1 Faults 

 

  מכיוון שאנחנו מונים גישות לדף, אם אנחנו של דף שבדיוק נכנס, מונה ב 0הגיוני לתת את הערך לא  –הערה

 , אזי המשמעות היא בשעצם לא ניגשנו לדף והוא בכל זאת נכנס פנימה.  0נותנים לו את הערך 

 

המשתמש במונה בעל שני ביטים.  NFUאו אלגוריתם  S.chanceנק'( בהנחה שבאפשרותנו לממש אלגוריתם  3) .ד

 בים יותר באופן כללי סטטיסטי ולא עבור מקרה ספציפי?מי משני האלגוריתמים צפוי לתת ביצועים טו

מכיוון ששניהם למעשה מבצעים )לא זהים, יש הבדלים בין שניהם( דומיםפתרון: שני האלגוריתמים אמורים לתת ביצועים 

 .3ל  0סוג של מנייה בין 

הפויינטר שמציין היכן אנחנו נותן לנו מידע נוסף בגלל  S.Chanceיחד עם זאת, התשובה היותר מלאה היא שאלגוריתם 

 שהדף האחרון שניגשנו אליו לא יהיה המועמד הראשי לצאת. 100%נמצאים. הפויינטר למעשה מוודא ב 

 

 סכנרון תהליכיםנק'(  9) (2
 להלן פרוטוקול לפתרון של בעיית הקטע הקריטי:

 )הניחו שהכתיבה היא במטל"ב( ;turn=1אתחול: 

     

 turn=1אתחול לשני התהליכים: 

process 2 process 1                 

while (turn = = 0) 

critical section 

    break 

end 

turn=mod(turn+1,2) 

while (turn = = 1) 

critical section 

    break 

end 

turn=mod(turn+1,2) 

 . 2מחולק במספר  turn+1נותנת את השארית של  modפונקציית 

 . 0נקבל  turn+1=2, עבור 1נקבל  turn+1=1כלומר עבור הערך 

95

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 .האם הפתרון מקיים את התנאים הבאים, נמקו את תשובתכם

 תנאי המניעה ההדדיתנק'(  2) .א

 ההדדית מתקיים.לאתנאי המניעה  –פתרון 

אפשר לראות שאם נריץ את התהליך הראשון עד לקטע הקריטי ונצא החוצה ולאחר מכן נריץ את התהליך השני הרצה מלאה 

 כבר נמצא שם.  1+ ניסיון שני להיכנס לקטע הקריטי הוא אכן יכנס לקטע הקריטי בזמן שתהליך 

 deadlock freedom -נק'( תנאי ה  3) .ב

 תקעת. התשובה היא כן. המערכת לא נ –פתרון 

Deadlock ,זה מצב של מערכת, והמערכת איננה נתקעת 

התהליכים כל פעם מפריעים אחד לשני ולא נותנים לו להיכנס ללולאה, אבל מה שחשוב להבין כלומר ישנו מצב תיאורטי שבו 

 אה. זה שאנחנו לא יכולים לשלוט בתזמון של התהליכים. לכן לאחר מספר הרצות ברור שאחד מהם יכנס לתוך הלול

 

 starvation freedom –נק'( תנאי ה  3)

 הרעבה היא מצב של תהליך. התשובה היא כן.  –פתרון 

 גם כאן, ברור שאין כאן מצב עקבי שבו אחד מהתהליכים איננו יכול להיכנס לקטע הקריטי.

 אם יש מניעה שכזו היא מתרחשת באופן נקודתי )כיאה למניעה הדדית( ואח"כ התהליך נכנס פנימה.

יתרה מכך, בחלק הראשון ראינו שהמצב הוא אפילו גרוע יותר, יש מצב ששניהם יגיעו לקטע הקריטי, אז הרעבה לא יכולה 

 להיות כאן. 

 

 נק'( אלגוריתם הבנקאי  5) (3
 תהליכים שזקוקים לשני משאבים. האם המערכת נמצאת במצב בטוח? 4לפניכם 

 לתהליכים השונים ומלאו את הטבלאות המצורפות.נמקו את תשובתכם על ידי ביצוע הקצאת משאבים 

Max 2 Has 2 Max 1 Has 1  

8 3 10 2 P1 

4 2 8 5 P2 

3 2 6 3 P3 

2 1 14 8 P4 

Free 2 = 3 Free 1 = 4  

 

 פתרון: המערכת במצב בטוח, נראה את זה.

 P3הקצאה ראשונה נקצה לתהליך 

Max 2 Has 2 Max 1 Has 1  

8 3 10 2 P1 

4 2 8 5 P2 

3 2+1=3 6 3+3=6 P3 

2 1 14 8 P4 

Free 2 = 3 Free 1 = 1  
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 יהיה: Freeאחרי ההקצאה מצב ה 

Free 2 = 5 Free 1 = 7 

 

 P4הקצאה שנייה נקצה לתהליך 

Max 2 Has 2 Max 1 Has 1  

8 3 10 2 P1 

4 2 8 5 P2 

     

2 1+1 14 8+6 P4 

Free 2 = 4 Free 1 = 1  

 יהיה: Freeאחרי ההקצאה מצב ה 

Free 2 = 6 Free 1 = 15 

 בלי בעיה.  P2וגם את תהליך  P1מכאן אפשר לראות שכבר ניתן להקצות את תהליך 

 לכן המערכת במצב בטוח.

 

 נק'( זכרון 4) (4
 . 64זיכרון ומערכת הפעלה  GB8לרשותכם מחשב עם 

 ?בזכרון pointerמהו הגודל הצפוי של 

 4B .א

 8B .ב

 3B .ג

 64B .ד

 אף תשובה אינה נכונה .ה

 / מעבד   compaction  /SJFכתובת / פרגמנטציה /  –בנימוק השתמשו באחת מהמילים הבאות 

 . 8Bביטים, כלומר  64ביט, תהיה מורכבת מ  64נימוק: כתובת במערכת הפעלה 

 ביטים.  33חלק מהסטודנטים רשמו שהכתובת צריכה להיות בעלת  –הבהרה 

ביטים ועל העבודה שהרגיסטרים גם כן  64מתבססת על הידיעה שהכתובות יכולות להיות עד  win64מערכת ההפעלה 

 ביטים. 64מותאמים. במילים אחרות היא עובדת עם כתובות של 

 ...win8GBאו  win33ולא  win64בגלל זה קוראים לה 

 

 נק'( 23תקשורת ) –חלק ג' 
 

 נקודות( 7) 1שאלה 
. ניתוב הנתונים בינהם עובר בין שני מסלולים אפשריים על פי peer-to-peerשני מחשבים מדברים בינהם בתקשורת 

 ( וגודל חבילה מקסימלי של כל מקטע מופיע על גבי השרטוט. יש להזניח זמן התפשטותRהמתואר בשרטוט. קצב השידור )

 .TCP/IPוכותרות של 
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. מצא/י את הביטוי המתמטי עבור הזמן שיקח להעביר את הנתונים Lמחשב אחד שולח למחשב השני קובץ בגודל 

 מהו הנתיב המהיר יותר? דרך כל אחד מהנתיבים. 

 פתרון:

 Tt=4*(L/2)/Rזמן הניתוב של מסלול עליון:  

 Tt=6*(L/5)/Rזמן הניתוב של מסלול תחתון:  

 המסלול התחתון מהיר יותר.

 נקודות( 10) 2ה שאל
 

מנהל הרשת של אוניברסיטת בן גוריון לא ידע להחליט כיצד להתמודד עם הגודש שנוצר נקודות( 6) .א

ברשת. בקורס מבוא לרשתות תקשורת הוא למד שישנם שלושה אלגוריתמים בהם יוכל להשתמש כדי 

 fast –להתמודד עם בעיות העומס של הרשת בשכבת התעבורה. הוא החליט להשוות בין שניים מהם

recovery   וinternet congestion control . 

שדר כלשהו.   Bשלח למחשב   Aלשם השוואה בחן את התנהגות הפרוטוקולים בארוע הבא: מחשב 

, והתרחש פסק זמן. עבור כל אחד משני 32KB, חלון הגודש הגיע ל T1בנקודת זמן שנקרא לה 

 יכם למלא(.)מצורפת טבלה אותה על T9ועד  T1האלגוריתמים חשבו את חלון הגודש החל מ 
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Threshold 

 סף

(KB) 

Internet 

Congestion 

Control 

(KB) 

Fast 

Recovery 

(KB) 

Time 

16 1 16 T1 

16 2 17 T2 

16 4 18 T3 

16 8 19 T4 

16 16 20 T5 

16 17 21 T6 

16 18 22 T7 

16 19 23 T8 

16 20 24 T9 

 

הטענות הבאות. האם טענותיו נכונות? אם לא, נקודות( בנסיונו להגיע לכלל החלטה המנהל טען את  4) .ב

 מצאו את הטעות שלו. ניקוד ינתן רק עבור נימוק נכון.

i.  כאשר מגלים שחבילה אחת אבדה, אבל הבאות אחריה כן הגיעו, עדיף לצמצם את גודל חלון

 . נכון/לא נכון.congestion controlהגודש למינימום כפי שנעשה ב 

: לא נכון. כאשר מגלים שחבילה אחת אבדה, יתכן והיה כשל במקום כל שהוא ברשת, אך כלל הרשת פתרון

 מאפשרת לצמצם את חלון הגודש אך אין צורך להחמיר למקסימום. fast recoveryעדיין מתפקדת, ולכן 

ii.  בrecovery-fast  אפשר לדעת שחבילה הלכה לאיבוד עוד לפני שמתקבלout-time אך לא ,

 לדעת מי החבילה שאבדה. נכון/לא נכון.ניתן 

ולכן אפשר לדעת מי  ackאפשר לדעת מי החבילה האחרונה שקבלה  –: לא נכון. כפי שנלמד בכיתה פתרון

 החבילה הבאה אחריה שלא הגיעה.

 נקודות( 6) 3שאלה 
 .255.255.224.0נותבה לרשת בה מסכת הרשת היא  IP 142.142.18.102חבילה בעלת כתובת 

 תתי רשתות יש ברשת זו?כמה  .א

 כמה משתמשים ניתן לחבר לכל תת רשת? .ב

 פתרון:

 .8 .א

 ביטים לשדה הרשת. מסכת הרשת הינה: 16, כלומר מוקצים Bהיא מפורמט  IP-הסבר: כתובת ה

00000000   00000111   11111111   11111111 

 תתי רשתות. 23ביטים שנותרו למסכת רשת, לכן יש  3יש 

 

 משתמשים. 213 -2= 8190לכל תת רשת ניתן לחבר      .ב
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אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

) מערכות ספרתיות ' –  )47חלק א נקודות 
) – 17 (1שאלה  מערכות עקיבה  נקודות

 בתרגיל הבית סייעתם לרן אלמוג להטמיע מערכת רפואית ממוחשבת מתקדמת בבית החולים
 .  .  " בעקבות זאת הציעו לרן אלמוג" ההטמעה נחלה הצלחה מסחררת בבאר שבע  סורוקה

לממש מערכת דומה עבור חדר המיון.
 . לשם כך הוקצא,  יולדות וכאלה אשר חזרו מחופשת סקי עם שבר בעצם  בחדר מיון מתקבלים שני סוגי מטופלים בלבד

'P (patientמשתנה קלט  '0המקבל ערך )   , וערך '  – 1עבור יולדת ) לא תתכן'  למתחכמים   שבר בעצם 
 , שהמערכתה).  דרישת הנהלת בית החולים היתה  יולדת שחזרה עם שבר מחופשת סקי

 תתקבל יולדת ומיד לאחר מכן שני מטופלים עם שברחדשה תייצר התרעה רק כאשר 
. בזה אחר זה  , לשם כך הוקצא משתנה .  המערכת תדום 'A (alertבכל זמן אחר  אחרת', 1בעת התרעה ערכו שווה ). 

'0 .'
לדוגמא: 

 ,  ,  ,  ,  , יולדת:  שבר שבר יולדת יולדת אם מתקבלים במיון לפי הסדר
 ) לקרוא משמאל לימין(  00110הקלט יהיה 

.00010ויתקבל הפלט: 

אנא עזרו לרן אלמוג ליצור את המערכת ולסיים את התזה שלו בהצטיינות.
1.)7 ( צרו דיאגרמת מצבים מסוג   . mooreנקודות

. מלא וברור,  ניקוד מלא ינתן עבור שרטוט המסומן באופן תקני

 הורדו נקודות על מימוש ביותר מארבעה מצבים וכן על נושאים כגון מעברי מצבים שגויים וחוסר בהירות בנוגע
למצב התחלה .
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2.)7 ( צרו דיאגרמת מצבים מסוג   .mealyנקודות
. מלא וברור,  ניקוד מלא ינתן עבור שרטוט המסומן באופן תקני

3.)3/  ?  ( י במשפט   ענה באיזה אופן ועד כמה הדיאגרמת שונות  אחד!נקודות

, mooreבדיאגרמת  אולם בסך הכל הן   נדרש מצב נוסף כדי לתאר את המערכת באופן מלא
ממשות בדיוק את אותה המערכת.

) – 24 (2שאלה  מערכות צרופיות  נקודות

. G ו Fא נתונות שתי פונקציות 
 . י את הביטוי המינימאלי של כל פונקציה/ מצא

לרשותך מפות קרנו.
F(a,b,c,d,e) = Σ(0,3,5,6,7,10,11,17,21,22,23,29,31(

a=1a=0
10110100bc

de
10110100bc

de
00100

11101101

111111111

1101110

Page 2 of 13

111

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



F= a’b’c’d’e’+ab’d’e+b’ce+b’cd+ace+a’bc’d+a’c’de

 . בתנאי שהם מינימאליים,  התקבלו גם מימושים נוספים

 חבל לאבד נקודות על טעות לאט ובזהירות.עשו זאת  – Gכאשר אתם פותרים את פונקציה , ♥שימו 
בקריאת הערכים.

G(a,b,c,d,e) = (a+b+c+d’+e)(a+b+c’+d’+e)(a+b’+c’+d’+e)(a+b’+c+d’+e)
(a+b’+c’+d+e(

)a+b’+c’+d+e’)(a’+b’+c’+d+e) (a’+b’+c’+d+e’)(a’+b’+c+d+e(’

רשמו את ,  :Gלעזרתכם באופן הבא  ורק אחר כך עברו לפתרון דרך מפת קרנו 

G(a,b,c,d,e) = π(2,6,10,12,13,14,25,28,29(

a=1a=0
10110100bc

de
10110100bc

de
000000

0001001

1111

10000010

G = (a+d’+e)(b’+c’+d)(a’+b’+d+e(’

נקודות הורדו על מימוש לא מינימאלי,   התקבל גם פיתרון של מימוש באמצעות הקפת אחדות
 , הורדו נקודות על חוסר התאמה בין המפה למשוואה.  כמו כן  ועל העברה שגויה למפה

הסופית.

2) .12 ,  . /  ( את   הרכיב מקבל כקלט שני ביטים י ברכיב הבא התבוננ . Gואת  Fנקודות
לרכיב שלושה מוצאים: 

-F<Gכאשר  1המוצא העליון שווה ל- . 0אחרת שווה ל, 
-F=Gכאשר  1המוצא האמצעי שווה ל- . 0אחרת שווה לא, 
-F>Gכאשר  1המוצא התחתון שווה ל- .0אחרת שווה ל, 

י את המערכת / . בתוך הריבועממש
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,  ,  , מרבבים.  מחסרים לא ניתן להשתמש במחברים  לרשותך עומדים שערים לוגיים בלבד
 !! / לניקוד מלא יש לחבר את הרכיבים הפנימיים לקלטים.  י לב שים  מפענחים או קבועים

ולפלטים על גבי מסגרת הריבוע!

 . טעות בכל פלט הביאה להורדה של ,  בתנאי שמימשו נכון את המערכת .4התקבלו גם פיתרונות נוספים נקודות 

) – 7 (3שאלה  בסיסי מספרים  נקודות

. logical shiftנקרא  x>> הסימון  הסימון מייצג פעולה של הוספת   .xאו הסתה לוגית אפסים לימין המספר קיים 
לדוגמה:

101000=101<<3
2>>101=10100
1>>101=1010

<<:xכאשר מבצעים עליו את הפעולה   zבבסיס   yמהו השינוי בערכו הדצימלי של מספר 
x?=>> 

z^x מוכפל בyהערך הדצימלי של המספר  תשובה:
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) תקשורת נתונים ' -  )23חלק ב נקודות 
) - 12 (1שאלה  שכבת הרשת  נקודות

שונית מעוניינת.   שונית ארל התייאשה משירותי ההדפסה באוניברסיטת בן גוריון והתחדשה במדפסת אלחוטית חדשה
. IPלהקצות למדפסת כתובת  כדי שזו תוכל להיות נגישה ברשת הבייתית, 

:ipconfigהרצת פקודת מהמחשב הנייח בדירה הניבה את הפלט הבא  

 
1.)2-  ( הרשת אליה משתייכים המחשב  מהי מסכת הרשת של התת  נקודות

והמדפסת של שונית?
.   בלבד  בינארי  בבסיס רשמו את התשובה 

1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000

2.) 3 ( מהי כתובת תת הרשת אליה משתייכים המחשב והמדפסת של   נקודות
שונית?

.   בלבד  עשרוני  בבסיס רשמו את התשובה 

כתובת תת הרשת אליה משתייכת הרשת של שונית: 
128.113.160.0

 : בצעו את הפעולה (  הבינארית וקבלו את כתובת IPבין הכתובת הבינארית של המסכה לבין כתובת  ANDהסבר
. (  . את הכתובת הזו יש להמיר למספרים עשרוניים,  בבינארית התת רשת

3.) 4 ( מהו  טווח הכתובות ממנו שונית יכולה להקצות כתובת   ? IPנקודות למדפסת 
.   בלבד  עשרוני  בבסיס רשמו את התשובה 

128.113.160.1 – 128.113.175.255

 , - אנחנו מתחילים למלא את השדה של:  רשת אחרי שהבנו מה היא כתובת התת  הסבר
-1כתובת המחשב החל מ-  , ועד מלוא ה  כל זאת כאשר . 1בודד   את שדות הרשתמשנים איננוים

. רשת- והתת

Page 5 of 13

114

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



4.)3 ( כמה תתי רשתות קיימות ברשת אליה משתייכים המחשב והמדפסת   נקודות
של שונית?

זו רשת מסוג ,  . Bכאמור - משמע.  רשת  על פי מסכת הרשת אנו רואים שארבעה ביטים הוקצו להגדרת כתובת התת
 ברשת זו.תתי רשתות 16יכולות להיות 

) – 8 (2שאלה  תקשורת נתונים  נקודות

עליך לשלוח חבילה ממחשב .  .Bלמחשב  Aלפניך רשת התקשורת הבאה

 
.20KBהינו   IPגודל כותרת . TCPשל כותרת  KB 20של מידע ו  KB 1800החבילה שיש לשלוח מורכבת מ- 

)  , ייתכן?  מלא את השדות הבאים  עבור כל תת חבילה  לכמה תתי חבילות תחולק החבילה
.  . הניחו שלא ניתן לחבר חבילות לאורך קו השידור) שחלק מהשורות מיותרות בטבלה

 מספר תת
חבילה

 גודל כולל
 של

חבילה

 גודל המידע
 מתוך החבילה

 לא כולל(
)TCPכותרת 

 גודל
 כותרת

 TCPה-
 מתוך

החבילה

 גודל
 כותרת

 IPה-
 מתוך

החבילה

 KBכמה 
 מידע עוד

 נותר
 לשלוח

 בחבילות
הבאות

 שדהMFשדה 
היסט
offset

15084682020133210

2508488020844161

35084880203561122

437635602000183

5

6

- חלוקה ב( -8התקבלו גם פתרונות נוספים בתנאי ששדה ההיסט חושב נכון   + ה   )TCPשל המידע 
.4והמידע נשלח ב- חבילות בלבד 
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) – 3 (3שאלה  שכבת התעבורה  נקודות

מה הן שתי הסיבות המרכזיות עבורן.   קיימות סיבות רבות ומגוונות לאבדן חבילות ברשת
הומצאו פרוטוקלי תעבורה עם חלון הזזה?

 
גודש ברשת ונפילת שרת.  א
נפילת שרת וניתוב שגוי.  ב
חוסר מקום בצד המקבל וגודש ברשת.  ג
נפילת שרת וחוסר מקום בצד המקבל.  ד
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) מערכות הפעלה ' -  ')30חלק ג נק 

1.)8 (' סטודנט שסיים קורס מערכות הפעלה החליט להציע הרחבה לאלגוריתם   נק
: הסטודנט הציע את המימוש הבא.  פטרסון למספר תהליכים

N = number of processes
i = current process

Before execution: Flag(i) = 0

Process i
Flag(i) = 1

Turn = i
While (Sum(Flag)-Flag(i))>=1 AND Turn = i 

 }
{ 

Critical Section
Flag(i) = 0

1() / Mutual Exclusionהאם מתקיים תנאי הבלעדיות ההדדית?  לאכן ) 
הסבר:

 תנאי בלעדיות אומר שלא ייתכן מצב שבו שני תהליכים נמצאים בקטע הקריטי באותו
רגע.

Code Timeline Process 1 Process 2 Process 3
Flag(i) = 1 1 Flag(1)=1
Turn = i 2 Turn=1
While (Sum(Flag)-Flag(i))>=1 AND Turn = i 3 While = False
{ 4 Critical
 } 5 Flag(2)=1
Critical Section 6 Turn=2
Flag(i) = 0 7 Flasg(3)=1

8 Turn=3
9 While = False

10 Critical!

לא/ כן? Deadlock Freedomהאם מתקיים תנאי )2  
אחד מהם בטוח יכנס מתי, הסבר:   כאשר שני תהליכים מנסים להיכנס לקטע הקריטי

שהוא
אין פה מצב שבו התהליכים ייתקעו ולא יכנסו מתי שהוא לקטע הקריטי

לא/ כן? Starvation Freedomהאם מתקיים תנאי )3  
תהליך שמנסה להיכנס לקטע קריטי בסופו של דבר יצליח להיכנסהסבר: 

 אז בסופו של דבר כולם יסיימו את הריצה deadlockואין  whileברגע שיש לי את הלולאה של 
ועברו דרך הקטע הקריטי.
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2.)8 (' למערכת מגיעים   :4נק תהליכים הזקוקים לזמן מעבד כמפורט בטבלה הבאה 
iזמן הגעהCPUזמן 

50A
62B
34C
413D

. Shortest Job Firstהמערכת עושה שימוש באלגוריתם  זמן   .context switchingלתזמון תהליכים זניח 
1.. י את סדר כניסת התהליכים למעבד/ הראה

תשובה: 
17161514131211109876543210
DDDDBBBBBBCCCAAAAA

י /.2 .Average Turnaroundחשב במערכת 

, Xהוחלט לשנות את אלגוריתם התזמון לאלגוריתם עם קוונאטום בגודל  התהליך אשר.   בכל תום קוואנטום
. CPUייכנס למעבד הוא זה בעל זמן ה- שמדובר בזמן , הקטן ביותר   כולל קטן ביותר ולא שהזמן CPUשימו לב

כלומר . ( )SRJולא  SJשנותר לתהליך לרוץ במעבד יהיה הקטן ביותר
3.- י טווח ערכים ל/ -Xמצא "Average Turnaroundעבורו ה  ל יהיה זהה   באלגוריתם הנ

'. Average Turnaroundל- יש לרשום את התשובה באופן כללי שאינו   שמצאת בסעיף ב
. לווה את תשובתך בחישובים והסברים מפורטים'.  מושפע מנתוני התהליכים בסעיף ב

אלגוריתם ,  - SJFבאופן כללי , SJFבעל קוואנטום אינסופי יהיה שקול ל  המשימה.   במקרה ספציפי זה
 .6ולכן התשובה תהיה  6הארוכה ביותר היא 

האם ניתן לומר כי האלגוריתם הוא מקרה פרטי של , .4 .Shortest Job Firstבאופן כללי / י?  הסבר

RR הוא לא אלגוריתם בפני עצמו אלא חלק מאלגוריתם (כי זה תלוי RR עם איזו שיטה). יש RR עם SJF, 

  ואז פשוט נשאריםRR וכו'. כאשר גודל הקוואנטום הוא אין סופי אז למעשה אין משמעות ל-SRJFיש עם 

.SJF שלמעשה שקול ל- SRJF יהפוך להיות פשוט SRJF עם RRעם השיטה. כלומר 
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3.)6 :  (' יוחאי הוא מעצב גרפי שקנה מחשב לפי המלצת אתר אינטרנט  סיפור אמיתי  נק
. ל" כלשהו בעל המפרט הנ

.intel Pentium G2020מעבד:  בעל הנתונים הבאים 
Architecturex86-64

Threads2 threads
L2 cache1 MB

L2 cache per core0.5 MB/core
L3 cache3 MB

L3 cache per core1.5 MB/core
Manufacture process22 nms

Max CPUs1
 4GB DDR3 Micron 1X4GB 1333Mhzזכרון: 

500GB Samsung SATA3, 5400RPMכונן קשיח: 
 המחשב לא עובד במהירות לה יוחאי, Windows 7 32bitלאחר שקנה והתקין כחוק מערכת הפעלה 

 ,  . סמנו את כל.  בהנחה והתקציב אינו מוגבל חברו הטוב איקו הציע לו מספר הצעות  מצפה
 ההמלצות שיכולות להאיץ את ביצועי המחשב בהנחה שכל ההמלצות שתבחרו יתבצעו ביחד

( כלומר לא תריך להתייחס לתלויות בין ההמלצות(
 מקבלים את
ההמלצה?

לא/  רישמו כן 

נימוק קצרצר 

 ביט לא 32מערכת הפעלה לא8GBהגדלה של הזכרון הפנימי ל- .1
 תעבוד עם זכרון שהוא

4GBמעל ל- 
 רוב הסיכויים שביצועילא1TBהחלפת גודל הכונן הקשיח ל- .2

 המחשב לא מושפעים
אלא אם(  מגודל הכונן 

הוא ממש מלא)
זה רק יכול להזיקלאDDR2החלפת סוג הזכרון ל- .3
- L2 Cacheהגדלה של ה- .4  למינימום 1MBמ 

4MBשל 
 אי אפשר לבצע פעולהלא

כזו
 אי אפשר לבצע פעולהלא18nmשינוי הגדרת תהליך הייצור ל- .5

כזו
 שימוש בספק כח איכותי יותר שמספק.6

יותר זרם
לא רלוונטי למהירותלא

 יכול להאיץ את קצבכן7200RPMהחלפת לכונן קשיח מהיר יותר – .7
הבאת דפים לזכרון

 יכול להאיץ עוד יותר אתכןSSDהחלפה לכונן קשיח מהיר יותר מסוג .8
קצב הבאת דפים לזכרון

 כיוון שהוא מעצב גראפי,כןהוספה של כרטיס מסך.9
 סביר להניח שזה יכול

לעזור
 אי אפשר לבצע פעולהלאהוספת מעבד למחשב.10

כזו

." " לא,  ניתנו נקודות גם למי שרשם  בסעיף ט
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 12  מתוך 1 עמוד 
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 46מערכות ספרתיות ) –א'  חלק

 מערכות עקיבה –נקודות(  29) 1שאלה 
 

 על השאלות הבאות בנוגע למערכת. /ילפניך מערכת עקיבה. ענה

 
  T-FFכמו כן, לרשותך טבלת העירור של דלגלג מסוג 

 

 טבלה אופיינית טבלת ערור

 Qnext Q T הערה T Qnext Q הערה

No change 0 0 0 
hold state 

(no clk) 
0 0 0 

No change 0 1 1 
hold state 

(no clk) 
1 1 0 

Complement 1 1 0 toggle 1 0 1 

Complement 1 0 1 toggle 0 1 1 

 

 המחברות רק טפסי הבחינות יבדקו,****

במידה וחסר לכם מקום לנימוקים   הן לטיוטה בלבד.

 או שמחקתם תשובה, אנא ענו מאחורי הדף

 3.07.2014 תאריך בחינה:

 יעל זלצר דוד קודיש, ד"רמר  שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'א מועד:       'ב סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 + מחשבון.עמודים של דפי נוסחאות  4 חומר עזר מותר:

ואת דפי הנוסחאות , טופס הבחינהאת  להגישחובה 

 . מחברת הבחינה

בחינה שתוגש ללא דף נוסחאות לא תיבדק וציונה יהיה 

 נכשל!
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 12  מתוך 2 עמוד 
 

 נקודות לכל משוואה( 2 – נקודות 8)

 א( מצא את משוואת המוצא )הפלט( של המערכת. צמצם עד לתצוגה מינימלית.

Z = X 

 Z=X*Clockהתקבל גם הפיתרון 

 ב( מצא את משוואת העירור של המערכת )משוואות הדלגלגים(:

T1=x'*y2  + x*y3 

T2=y1'  אוT2=y1’ XOR T1  אוT2(t)=y1’(t-1) XOR T1 

T3=y2  אוT3=y2 XOR T2  אוT3(t)=y2 (t-1) XOR T2 

 מאיזה סוג המערכת? )הקף תשובה אחת בלבד(נקודות(  3) 

Moore       \   Mealy    \    לא ניתן לדעת 

 

 בקצרה /ימדוע? הסבר

 .mealy. לכן מדובר במערכת X, תלוי גם בקלט Z שהפלט ניתן לראות

 .)מחוברת לשעון(  סינכרוניתכמו כן, ניתן לראות שמדובר במערכת 

מי שסימן "לא ניתן לדעת" והסביר כי הסיבה לכך היא שהפלט תלוי רק בקלט קיבל חלק מהנקודות למרות 

ולכן האפשרות היחידה שנותרה היא  Mooreשהתשובה שגויה. ניתן לדעת בוודאות שזאת לא מערכת 

 .Mealyשזאת מערכת 

 

 010   מה מצב ההתחלה של המערכת?נקודות(  3) .1

 .010המערכת עוברת מיידית למצב  עולה, Reset-כשהסבר:  

מצב ההתחלה של . Tלפניך טבלת מעבר של מערכת כלשהי המשתמשת בשלושה דלגלגי נקודות(  4)

במידה ולא מצאת מצב התחלה בתחילת  המערכת זהה למצב ההתחלה של המערכת מתחילת השאלה.

 וציין זאת בתשובתך. Aהשאלה, הנח כי מצב ההתחלה הוא 

 )טבלת המצבים( Yiהשלם בטבלה את עמודות 

 

sS x=0 x=1 

 y1 y2 y3 T1 T2 T3 Y1 Y2 Y3 z T1 T2 T3 Y1 Y2 Y3 z 

A 0  0  0 1 1 0 1  1  0 0 1 0 0 1  0  0 0 

B 0  0 1 0 0 0 0  0  1 0 0 1 0 0  1  1 0 

C 0  1  0 1 1 1 1  0  1 0 1 0 1 1  1  1 0 

D 0  1  1 1 0 0 1  1  1 0 0 0 0 0  1  1 0 

E 1  0  0 0 0 0 1  0  0 1 0 1 0 1  1  0 0 

F 1  0  1 1 0 0 0  0  1 1 0 1 1 1  1  0 0 

G 1  1  0 1 1 1 0  0  1 0 1 0 1 0  1  1 0 

H 1  1  1 0 0 0 1  1  1 0 0 1 0 1  0  1 0 

 /   לא   כןהאם ניתן לצמצם את מספר המצבים בטבלה? )הקף(     נקודות(  4) 

 

 5אם ענית כן, לכמה מצבים ניתן לצמצם? 

 שלו. A-E-לאחר צמצום מצבים? ציין את שם המצב לפי כיתוב ה שנשארומה המצבים 

 

 B ,C ,D ,F ,H: המצבים שנשארו הם: 

 ..(.B)או  Gזהים. לכן ניתן להשמיט את מצב  G-ו Bהסבר: המצבים 

123

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 12  מתוך 3 עמוד 
 

המערכת לא מגיעה, אולם אין להשמיט אותו כי  Cהמערכת לא מגיעה אף פעם. גם למצב  E-ו Aלמצבים 

 מדובר במצב ההתחלה של המערכת.

 

 .D,B ,A ,E ,F ,H הוא מצב ההתחלה, המצבים שנותרו לו הם:  A-למי שהניח ש

 .Cזהים. המערכת לא מגיעה למצב  G-ו Bמצבים 

 .הורד ניקוד –ים שהמערכת לא מגיעה אליהם למי שלא צמצם מצב

 

 סעיף זה אינו תלוי בסעיפים הקודמים.

 .mealyלפניך טבלת מצבים של מערכת עקיבה מסוג 

sS x=0 X=1 

 y1 y2  Y1 Y2 Z Y1  Y2 z 

A 0  0   0 0 0 0 1 0 

B 0  1   0 0 0 1 0 0 

C 1  0   0 0 0 1 0 1 

D 1  1   0 0 0 1 0 0 

 

 Aאת דיאגרמת המצבים עבור המערכת. השתמש בשמות המצבים לשם השרטוט )שמות  /ישרטטנקודות(  4)

– D   .) 

 

  .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורד ניקוד.לדיאגרמה  Dהינו מצב מיותר. המערכת אינה מגיעה אליו לעולם, למי שהכניס את מצב  Dמצב 

גם  לא הורדו נקודות. –הוא מצב ההתחלה מבחינתו  D-אך רשם בהסבר בשאלה הבא ש Dלמי שציין את מצב 

 לא הורדו נקודות. –מצב לא רלוונטי/ מיותר ובכל זאת צייר אותו  D-למי שרשם במילים ש

 

 

  

 

A B 

C 

0  \  1 

0  \  0 

1  \  1 

0  \  0 

0  \  0 0  \  1 
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 במילים )בקצרה( את פעולת המערכת. /יתארנקודות(  3)

 ומעלה. ים-1 האחרי רצף של שלוש 1המערכת מוציאה 

 Bמי שלא כתב את הפעולה הלוגית של המערכת אלא רק משהו בסגנון "המערכת עוברת למצב 

 נקודות.ה כל/הורדו רוב –... " וכו' A=0כל עוד  Aונשארת במצב  =A 1כשמקבלת 
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 ומערכות מספרים מערכות צרופיות –נקודות(  17) 2שאלה 
 

מאיזה סוג לוגים ) שני שערים, מפענחים שניכאשר עומדים לרשותכם:  fממשו את הפונקציה נקודות(  8) .1

 .בודד 1<-2מרבב ושתרצו(,  ואיזה גודל

 

f(A,B,C,D,E,F,G)=g(A,B,C)*h(D,E,F,G) 

             g(A,B,C)= A+B’*C’ 

             h(D,E,F,G)= ( 2,3,6,10,11,14) 

 

 ברכיבים המופיעים בשאלה מעלה. רקיש להשתמש 

 ישנם מספר מימושים נכונים אשר קיבלו את מלוא הנקודות. למשל:

 
 

 אפשרי: מימוש נוסף
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 .4 - > 16על מימוש באמצעות מפענח  הורד ניקודהמימוש הבא נכון, אך אינו המצומצם ביותר. 

 

 .Vו   Uכניסות  2חדש בעל   FFנתון רכיב נקודות(  9) 

 

 הרכיב נראה כך:

 
 טבלת הערעור של הרכיב היא:

 
 מלאו את טבלת האיפיון של הרכיב הבחדשנקודות(  4)א. 

Y(t+1) V U 

y’ 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

y 1 1 

 

 מצומצמת.כתבו משוואה אופיינית של הרכיב החדש, בצורה נקודות(  5)ב. 

 

Y(t+1) = y’V’+yU 
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 נקודות( 24) נתונים תקשורת -' ב חלק

 שכבת הרשת -נקודות(  11) 1שאלה 
 

. networks lClassful הנקראת כתובותלחלוקת  בשיטההשתמשו  80-בשנות ה (4במקום  – נקודות 3) .1

 90-בשנות ה רומה היה החסרון המשמעותי ביותר של השיטה הזו אשר בגינו עב, י במשפט אחדהסבר/

 .Classless Inter-Domain Routing לשיטה

 

ולא אפשרה לאף אחד אחר  , אבל לא הכרח השתמשה בהםסופי בשיטה הזו, כל רשת קבלה טווח כתובות

. באופן זה לא נוצלו כל הכתובות. מצד אחד, נוצר חוסר עולמי בכתובות, מצד שני, היו כתובות להשתמש בהם

 שאף אחד לא השתמש בהם.

. מה IPv4נכון להיום רב רשתות תקשורת הנתונים מבוססות על פרוקטול רשת  (4במקום  – נקודות 3). 2

? הסבר/י במשפט IPv6הסיבה המרכזית בגינה בשנים הקרובות אנו צפויים לראות מעבר לפרוטוקול רשת 

 אחד.

 

הכתובות בפרוטוקול כתובות אפשריות.  32בחזקת  2ביטים, וזה אומר  32-מובנה מ IPv4הכתובת בפרוטוקול 

, ולכן בשיטה החדשה יהיו הרבה יותר כתובות, ביטים( 128) בנוייות ממספר רב יותר של ביטים IPv6 החדש

 ובכך בעיית חוסר הכתובות תפתר.

 

קת אשר מחול B. הכתובת שייכת לרשת מסוג 158.96.4.2נתונה הכתובת  נקודות( 3נקודות במקום  5). 3

. המשתמש באותה הכתובת מעוניין לשלוח הודעה 255.255.240.0לתת רשתות על ידי מסכת הרשת 

של   IP-רשת. מה תהיה כתובת ה-תתתו את אותה לכל המשתמשים אשר חולקים אי( broadcast)בתפוצה 

 הודעה זו? תן/י תשובה בספרות עשרוניות.

 

 .0.0.15.255. ניקוד חלקי ניתן למי שרשם 255.255.255.255או  158.96.15.255התקבלו התשובות: 

 

 הסבר:

. ולכן שידור בתפוצה מלאה  158.96.0.0רשת-התת, זאת אומר שכתובת 255.255.240.0מסכת הרשת היא 

 .158.96.15.255)אחדות בכל הביטים המשוייכים לכתובת המשתמש( 

 

 שכבת התעבורה –( נקודות 13) 3 שאלה
 

 תגיע לפחות פעם אחת על ידי מנגנון שבו: השכבת התעבורה מבטיחה שכל חבילה שנשלחנקודות(  3)

 א. כל חבילה נשלחת פעם אחת בדיוק.

 בזמן סביר.  ACKב. כל חבילה תשלח שוב ושוב עד שיתקבל עבורה 

 ג. כל חבילה נשלחת עד שלוש פעמים. אחרי הפעם השלישית התקשורת מאותחלת מחדש.

 נכונה.ד. אף תשובה אינה 

 

לא יותר מאשר  receiverשכל חבילה תתקבל על ידי ה מבטיחה מנגנון בעזרתו שכבת התעבורה נקודות(  3)

 פעם אחת )רק תשובה אחת נכונה!(

 לצד השולח.  ACKשולח receiver-א. ה
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של החבילה. רק אם המספר מעיד על חבילה חדשה, יקבל  nonceבודק את מספר ה  receiver-ב. ה

 אותה.

של החבילה, ואם המספר מעיד על חבילה שכבר נשלחה, לא ישלח  nonceבודק את מספר ה  sender-ה ג. 

 אותה שוב.

 ד. אף תשובה אינה נכונה.

 

 נכון. שאינואת ההגד  /יסמןנקודות(  3)

Round Trip time :הינו 

 מחושב ומעודכן במשך הזמן.משתנה אשר א. 

 זמן.-ארוע פסק משתנה על פיו נקבעב. 

 ג. אינו ניתן לניבוי באופן מדוייק.

 ד. תלוי בקצב השידור של השולח.

 

אחת הופעל מנגנון  שתי "שיחות" המתקיימות בו זמנית על גבי אותה הרשת. בשיחהבנתבונן נקודות(  4). 5

TCP Reno יובשנ TCP Tahoeובשתי השיחות ומס רב של הקשרויות. באותה נקודה בזמן הרשת קרסה בשל ע ,

 timeout-אחרי אירוע ה שידור הראשוןב גודל הסףו גודל חלון הגודש. חשבו את timeoutנרשם אירוע של 

 .MTU  =2KB בכל אחת מהשיחות.

 

 .KB 112והסף עמד על   128KBחלון הגודש היה  -timeout: לפני הTCP Renoשיחה 

  .256KBעל  והסף עמד על KB 300חלון הגודש היה בגודל  timeout-: לפני הTCP Tahoeשיחה 

 

 

 שיחה

Reno 

 שיחה

Tahoe 

 

 

64 KB 2 KB חלון גודש 

64 KB 150 KB סף 
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -' גחלק 

דפים ורצף הדפים המסויים הבא :  4נק'( נתון זכרון עם  8) .1

AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEEZZZZZ (5 )פעמים כל אות 

 

 תשובה ללא הסבר לא תבדק( –נק' למשפט  1לא נכון והסבירו. ) /עבור כל משפט סמנו נכון

 הסבר נכון / לא נכון 

 יעיל בדיוק כמו אופטימלי NRUאלגוריתם 

 
ריתמים יהיו יעילים וכל האלג נכון

כאן באותה מידה כי אין 
 חזרתיות

יעיל בדיוק כמו  2nd Chanceאלגוריתם  

NRU 

 

 -"  - נכון

ביט יהיה יותר  64 -כל אלגוריתם שירוץ ב
 ביט 32 -יעיל מ

אין קשר ישיר בין המעבד  לא נכון
  לזכרון

אלגוריתם הבנקאי דואג לכך שבכל מקרה 
תושג אופטימליות בחלוקת המשאבים ולכן 

 זה לא משנה איזה אלגוריתם נבחר

אלגוריתם הבנקאי לא מתעסק  לא נכון
 בניהול זכרון 

שיש יותר דפים בזכרון,  במקרה הזה, ככל
 כך אלגוריתם אופטימלי יהיה יותר טוב

ראינו שכיוון שאין חזרתיות  נכוןלא 
ממילא כולם מתנהגים אותו 

 דבר

ככל שיש יותר ליבות למחשב, כל 
 אלגוריתם ניהול זכרון יהיה יותר טוב

 אין קשר בין הדברים לא נכון

יהיה יעיל   FIFOתמיד   RealTimeבמערכת

 יותר
 אין קשר בין הדברים לא נכון

 quantum -יעילות האלגוריתם תלויה ב

 
קוואנטום רלוונטי לתזמון  לא נכון

 תהליכים לא לזכרון

 

 נק'( אם רוצים להשיג זמן המתנה ממוצע מינימלי, באיזה אלגוריתם כדאי לבחור ומדוע? 2) .2

 SJF (א

 SRJF (ב

 FCFS (ג

 קטן מאוד qעם  RR (ד

 שתי תשובות התקבלו. הסבר קצר: 

שהוא יעשה יותר משימות בפחות זמן. יש דוגמה כזו יריץ תמיד משימות קצרות ככה  SRJFבעקרון, 

 במצגת ואפילו כתוב בהערות שזהו האלג' הכי יעיל

RR  עםq  קטן מאוד הוא בעקרון לא יעיל כיוון שזמן ההחלפה יעכב את כולם אבל התשובה התקבלה

 ול להיות קצר יותרבכל זאת כיוון שתחת הנחות מסויימות זה יכ
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(. למערכת ישנם בסך A, B, Cסוגי משאבים ) 3תהליכים הדורשים  4נק'( מערכת נתונה מריצה  10) .3

 הכל:

 Aמשאבים מסוג  3 

 Bמשאבים מסוג  14

 Cמשאבים מסוג  10

 שימו לב: תשובה ללא הסבר לא מזכה בנקודות.

 

  הקצאה נוכחית הקצאה נדרשת 

 A B C A B C  
 כרגע זמין: 0 0 0 2 0 0 1תהליך 

 Aמשאבים מסוג  1

 Bמשאבים מסוג  5

 Cמשאבים מסוג  2

 0 0 1 5 7 1 2תהליך 

 5 3 1 5 3 2 3תהליך 

 3 6 0 5 6 0 4תהליך 

 

 נק'( האם המערכת נמצאת כעת במצב בטוח? כן / לא    הסבר:  4) (א

ולחלץ גם  Aמשאב אחד מסוג  3ולחלץ אותו וכן לתהליך  Cשני משאבים מסוג  4כן. ניתן לתת לתהליך 

 . 2 -ו 1אותו. בעזרת ההקצאות הנותרות אפשר לחלץ את תהליכים 

 

. האם מערכת הפועלת לפי אלגוריתם הבנקאי צריכה Cמשאבים מסוג  2דורש  2נק'( תהליך  3) (ב

 לאפשר זאת? כן / לא    הסבר: 

 כן. 

 אם נאפשר זאת, נהיה במצב הבא:

  הקצאה נוכחית צאה נדרשתהק 

 A B C A B C  
 כרגע זמין: 0 0 0 2 0 0 1תהליך 

 Aמשאבים מסוג  1

 Bמשאבים מסוג  5

 Cמשאבים מסוג  0

 2 0 1 5 7 1 2תהליך 

 5 3 1 5 3 2 3תהליך 

 3 6 0 5 6 0 4תהליך 

 

 בתמורה Cמשאבי  5כך שמתפנים   Aע"י הקצאת משאב מסוג  3במצב זה ניתן לחלץ את תהליך 

 ואז נהיה במצב הבא: 

  הקצאה נוכחית הקצאה נדרשת 

 A B C A B C  

 כרגע זמין: 0 0 0 2 0 0 1תהליך 
 Aמשאבים מסוג  2

 Bמשאבים מסוג  8

 Cמשאבים מסוג  3

 2 0 1 5 7 1 2תהליך 

       3תהליך 

 3 6 0 5 6 0 4תהליך 

 

 המשאביםומפה אין בעיה לחלץ את 

 

הגיע והוא מצהיר כדלקמן. האם מערכת הפועלת לפי  5נק'( ללא קשר לסעיף הקודם. תהליך  3) (ג

 אלגוריתם הבנקאי צריכה לאפשר זאת? כן / לא

 

 הקצאה נדרשת כרגע הקצאה נדרשת בסה"כ 

 A B C A B C 

 2 5 1 10 14 3 5תהליך 

 

 הסבר: לא.     
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C  את כל משאבי המערכת הפנויים ואם נאפשר זאת, לא יהיו לנו משאבים פנויים כדי לחלץ אף  דורש

 תהליך.

 

נתון רצף של דפים שצריכים לרוץ. האלגוריתם שיש לממש הוא הזדמנות רביעית, כלומר  -נק'(  10)

ף. חזרות של אותו ד 3בדיוק כמו בהזדמנות שניה אבל כאשר ישנו ביט נוסף המאפשר לזהות עד 

העיקרון של האלגוריתם זה זהה לחלוטין להזדמנות שניה. כאשר דף קיים בזכרון, הוא מקבל עוד 

הזדמנות והביטים המסמנים את מספר הקריאות אליו מאז נכנס לזיכרון גדל באחד. אם המצביע 

ן. מסמן שיש להוציא את הדף מהזיכרון, וכמות ההזדמנויות השניות שלו היא אפס, הוא יוצא מהזיכרו

 אם היו לו הזדמנויות נוספות, כמות ההזדמנויות שלו קטנה באחד והמצביע עובר לדף הבא. 

 מלאו את הטבלה המצורפת וענו על השאלות הבאות:

 
 

 

 

 נק'( האם האלגוריתם במקרה המסויים הזה יותר טוב מהזדמנות שניה? כן/לא  הסבר: לא. 2) (א

מעשה רק ההחלפה האחרונה הייתה שונה במקרה צריך לפתור עבור הזדמנות רביעית ולשים לב של

 של הזדמנות שניה, ובכל מקרה הייתה החלפה כך שאין הבדל ביעילות.

 

נק'( האם ישנה בעיה בהקצאת ביט )כלומר חסרים ביטים פנויים( נוסף לצורך 'שדרוג' האלגוריתם  2) (ב

הרבה ביטים  טבלת ההמרה מכילה 64מהזדמנות שניה לרביעית? כן/לא  הסבר: במערכת של 

זכרון )זכרון מקסימלי( עדיין  4GBביט עם  32מיותרים ולא אמורה להיות בעיה. אפילו במערכת של 

אפשר גם לחשוב על זה מהכיוון של אלג'  ביטים פנויים כך שלא אמורה להיות בעיה. 10-12 -יהיו כ

NRU  שעושה שימוש בשני ביטים ואילו פה נעשה שימוש בביט אחד כך שלא אמורה להיות בעיה

 להקצות עוד ביט

 

נק'( האם לדעתכם כדאי להוסיף ביט נוסף לצורך שדרוג האלגוריתם להזדמנות שמינית? כן/לא  2) (ג

ככה הסבר: לא. יש סיבה לכך שנעצרו בהזדמנות שניה והיא שיש הרבה מאוד דפים למערכת גם 

ומתן הזדמנות שניה נותן מענה מספיק טוב. במערכות עם מספר דפים קטן, זה יכול להיות טוב יותר. 

 סעיף ד' נותן גם הסבר עם דוגמה.

בעקרון לא. ראינו שגם הזדמנות רביעית לא נותנת שום ערך מוסף. אף דף לא הגיע להזדמנות 

 רביעית ממילא כך שאין טעם לעבור להזדמנות שמינית.

 

 נק'( האם אלגוריתם הזדמנות רביעית לעולם יהיה טוב יותר או שקול להזדמנות שניה? כן/לא   4) (ד

  .לא

הסבר: במצב שבו תוכנה אחת עובדת הרבה מאוד עם סט דפים מסויים ואז מחליף לסט דפים אחר, 

 מתן הזדמנויות רבות מידי גורם לזה שדפים ישארו בזכרון יותר ממה שצריך אותם. לדוג',

להרבה  D -ו Cמגיעים עם הרבה הזדמנויות מה שגורם לדפים  B -ו Aהזדמנויות. דפים  4של מערכת 

page faults .מיותרים 

4th chance

CA D A B A BA B A C D B

132

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 12  מתוך 12 עמוד 
 

 

 אותה מערכת עם הזדמנות שניה:

 
 

 

 

X X X X

X X X X X X X

C 3 C 3C 1 C 1 C 2 C 2D C D C C

B BB B B BB 3 B 2 B 1 B B

D 2 D 3D D 1 D 1 D 2A 3 A 2 A 1 A D

D C D C D C D C D C D

X X

X X X X X

D C C C 1 C C C

B 1 B B B B B B

A 1 A D D D 1 D 1 D 1

D C D C D C D
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות( 46ספרתיות ) מערכות –א'  חלק

  מערכות עקיבה –נקודות(  29) 1שאלה 
 

 PROM.  -כמו כן, נתונה טבלת תיכנות הלפניך מערכת עקיבה סינכרונית. 

  .y1y2=00מצב ההתחלה של המערכת הוא 

 ענה/י על השאלות הבאות בנוגע למערכת.

 המחברות רק טפסי הבחינות יבדקו,****

במידה וחסר לכם מקום לנימוקים   הן לטיוטה בלבד.

 או שמחקתם תשובה, אנא ענו מאחורי הדף

 10.9.2014 תאריך בחינה:

 יעל זלצר דוד קודיש, ד"רמר  שמות המרצים:

 טכנולוגיות מידע חומרה ותוכנה. שם הקורס:

 364-1-1841 מס הקורס:

 הנדסת תעשיה וניהול. מיועד לתלמידי:

 'ב מועד:       'ב סמסטר:ג'     שנה:

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 + מחשבון.עמודים של דפי נוסחאות  4 חומר עזר מותר:

ואת דפי הנוסחאות , טופס הבחינהאת  להגישחובה 

 . מחברת הבחינה

בחינה שתוגש ללא דף נוסחאות לא תיבדק וציונה יהיה 

 נכשל!
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 מצא/י את משוואת המוצאים והעירור של המערכת: נקודה אחת לכל משוואה( –נקודות  5) .א

 

 .X,y1,y2כפונקציה של   את משוואת המוצאים )הפלטים( של המערכת /יצאמ

 

_________________________________________Z0= 

_________________________________________Z1= 

 :X,y1,y2כפונקציה של  את משוואת העירור של המערכת )משוואות הדלגלגים( /ימצא

_________________________________________J= 

_________________________________________K= 

_________________________________________ D= 

 נקודות( מהו מספר המצבים המקסימלי שיש למערכת זו? )הסבר בקצרה( 2) .ב

 

 שני דלגלגיםרק מכיוון שיש מצבים,  4 

 .את טבלת המצבים של המערכת הנתונה /ינקודות( מלא 10) .ג

 

 

 

Ps 

Ns 

x=0 x=1 

y2 y1  D    J    K          Y2Y1 / Z1Z0 D    J    K            Y2Y1 / Z1Z0 

0   0 

       0   1 

       1   0 

        1   1   

   

1   0   0          1 0 / 0 0 

1   0   0          1 1 / 1 0 

0   1   0          0 1 / 0 1 

0   0   1          0 0 / 1 1 

 

1   1   0           1 1 / 0 0  

1   0   1           1 0 / 1 0 

0   0   0           0 0 / 0 1 

0   0   0           0 1 / 1 1 

 /   לא   כןהאם ניתן לצמצם את מספר המצבים בטבלה? )הקף(     נקודות(  2) .ד

 

 אם ענית כן, לכמה מצבים ניתן לצמצם? _______________

 לאחר צמצום מצבים?  נשארושמה המצבים 

 המצבים שנשארו הם: _____________________________________

  

y2 

y1 

y2’ 

y1’ (y2 XOR x) 

y1 (y2 XOR x) 
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 את דיאגרמת המצבים עבור המערכת.  /ישרטטנקודות(  4) .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במילים )בקצרה( את פעולת המערכת. /יתארנקודות(  3) .ו

 
 

. bits, יש לתת את התשובה ביחידות של ביטים הנתון בתרגיל PROM -נקודות( מהו גודל רכיב ה 3) .ז

 הראה/י את החישוב.

 

_________________________________________ 

 

  

 

2^3*5=40 bit 
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 מערכות צרופיות ומערכות מספרים –נקודות(  17) 2שאלה 
 

המוצג   ביטים 8נקודות(  תכננו וממשו מעגל אשר ממקבל כקלט מספר בינארי באורך  8) .א

שימו לב שהמספר יכול להיות חיובי או   (n0,n1 ,n2,...... ,n7) 1-בשיטת המשלים ל

 שלילי!

 במידה והמספר זוגי הפלט יהיה אותו המספר ללא שינוי

 של אותו מספר. 1-במידה והמספר אי זוגי, הפלט יהיה המשלים ל

 כניסות בלבד 2בעלי XOR ממשו את המעגל באמצעות שערי 

 

 

N0= (n0 XOR n7) XOR n0 

 

N1= (n0 XOR n7) XOR n1 

 

N2= (n0 XOR n7) XOR n2 

 

N3= (n0 XOR n7) XOR n3 

 

N4= (n0 XOR n7) XOR n4 

 

N5= (n0 XOR n7) XOR n5 

 

N6= (n0 XOR n7) XOR n6 

 

N7= (n0 XOR n7) XOR n7 

 ( הינו מערכת שלמה )אופטור אוניברסילי24 (Decoder ?)האם מפענח נקודות(  5) .ב

 :הסבר/י ונמק/י את תשובתך

 . ולכן, הפענח הוא מערכת שלמה.NAND, שזו בעצם ’S0’S1ממש את הפונקציה   D0מוצא מפענח 

 

 :F(xyzw). מצא/י את נתון המעגל הבאנקודות(  4) .ג

 

F = WYX+(w’+Y’)Z 
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 נקודות( 24) נתונים תקשורת -' ב חלק

 שכבת הרשת -נקודות(  14) 1שאלה 
 

י הסבר/. Classfull networks הנקראת כתובותלחלוקת  בשיטההשתמשו  80-בשנות ה נקודות( 3) .א

 לשיטה 90-רו בשנות המה היה החסרון המשמעותי ביותר של השיטה הזו אשר בגינו עב, במשפט אחד

Classless Inter-Domain Routing. 

 

ולא אפשרה לאף אחד אחר  , אבל לא הכרח השתמשה בהםסופי בשיטה הזו, כל רשת קבלה טווח כתובות

. באופן זה לא נוצלו כל הכתובות. מצד אחד, נוצר חוסר עולמי בכתובות, מצד שני, היו כתובות להשתמש בהם

 שאף אחד לא השתמש בהם.

. מה הסיבה IPv4נכון להיום רב רשתות תקשורת הנתונים מבוססות על פרוקטול רשת   נקודות( 3) .ב

 ? הסבר/י במשפט אחד.IPv6המרכזית בגינה בשנים הקרובות אנו צפויים לראות מעבר לפרוטוקול רשת 

 

הכתובות בפרוטוקול כתובות אפשריות.  32בחזקת  2ביטים, וזה אומר  32-מ תמובנ IPv4הכתובת בפרוטוקול 

טה החדשה יהיו הרבה יותר כתובות, , ולכן בשיביטים( 128) בנוייות ממספר רב יותר של ביטים IPv6 החדש

 ובכך בעיית חוסר הכתובות תפתר.
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 IP 10.72.5.4מהשרת היושב בכתובת  שכבת הרשת קבלהנקודות(  5) .ג

, לא כולל כותרת B 1024המכילה מידע בנפח של חבילה אחת  להעביר

IP.  בתפוצה לכל המשתמשים באותה התתהחבילה מיועדת להשלח-

חילק אותה בדרך החבילה היתה גדולה מדי, אחד הנתבים מאחר ו. רשת

 .שוות בגודלן  נפרדותחבילות  לארבע

 

 החבילה הרביעית:הכותרת של את נתוני  ם/יהשל

 

 שני הסעיפים הראשונים שתי נקודות, והשלישי נקודה אחת

 

Total Length:  256 B of data + 20 B of header = 276 B  

Offset: 3*((1024/4)/8) = 96 

MF: 0 

 

 

 שכבת התעבורה –( נקודות 10) 3 שאלה

. הסבר/י בשורה תגיע לפחות פעם אחת השכבת התעבורה מבטיחה שכל חבילה שנשלחנקודות(  3) .א

 אחת, במשפט אחד בלבד, איך מבטיחים זאת?

  

 ______________________בזמן סביר.  ACKכל חבילה תשלח שוב ושוב עד שיתקבל עבורה 

 כן. אם כך, מה הרשת Best Effort Networkרשת האינטרנט נחשבת לא אמינה משום שהיא נקודות(  3) .ב

 יכולה להבטיח? 

 א. החבילות יגיעו בשלמותן

 ב. החבילות יגיעו בזמן

 ג. החבילות יגיעו על פי הסדר בו נשלחו

 פעם אחת בדיוק שנשלחה תתקבלד. כל חבילה 

 

 הינה: Round Trip Timeהמשוואה על פיה מחשבים את ה נניח כי  (נקודות 4) .ג

𝑅𝑇𝑇𝑛 =  𝛼𝑅𝑇𝑇𝑛−1 + (𝛼 − 1)𝑅𝑇𝑇𝑛𝑒𝑤 

 :נתון ש

𝛼 =0.7 

𝑅𝑇𝑇𝑛−1= 745 ms 

 

 𝑅𝑇𝑇𝑛𝑒𝑤=703msעבורה הגיע כעבור  ACKהאישור , t=0חבילה נשלחה בזמן 

 עתה? 𝑅𝑇𝑇𝑛חשב/י את 

.4732ms  

 

כיצד ישפיע אין צורך לחשב, רק לענות בקצרה: . 800msכעבור  ACKהגיע אישור עבורה  נשלחה, חבילה נוספת

  ?𝑅𝑇𝑇השידור האחרון על ערך  

 __________________________________________________________𝑹𝑻𝑻𝒏הגדלת ה ___
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 נק'( 30מערכות הפעלה ) -' גחלק 

שימו לב ששני התהליכים מתמשכים  .2 -ו 1נק'( נתון האלגוריתם הבא המיועד עבור שני תהליכונים  10) .1

 בלולאה. 

 

 המשפטים הנכונים כלסמן/י את 

 האלגוריתם יפעל ללא שום בעיות (א
 Mutual Exclusionיש פה  (ב
  Deadlockעלול להיווצר  (ג
 ( של אחד התהליכוניםStarvationעלולה להיווצר הרעבה ) (ד

 

 

Process2: 

repeat 

  flag[2]:=true; 

  turn:=1;  

  while(flag[1]&& turn==2); 

     CriticalSection 

  flag[2]:=false; 

forever 

 

Process1: 

repeat 

  flag[1]:=true; 

  turn:=2;  

  while(flag[2]&& turn==1); 

     CriticalSection 

  flag[1]:=false; 

forever 

 

 

 י תשובתך:\ובחרת ב', ג', או ד', נמקבמידה 

 

 

 פתרון

בשאלה זו הייתה בעי בהבנת השאלה ולכן כל תשובה נבחנה לגופה ונקודות ניתנו עבור תשובות שהכילו 

 הסברים מנומקים. הפתרון המצורף כאן הוא זה שהשאלה התכווננה אליה. 

Process2: 

repeat 

(6) flag[2]:=true; 
(7) turn:=1;  
(8) while(flag[1]&& turn==2) {wait}; 
(9) CriticalSection 
(10) flag[2]:=false; 

forever 

Process1: 

Repeat 

(1) flag[1]:=true; 
(2) turn:=2;  
(3) while(flag[2]&& turn==1) {wait}; 
(4) CriticalSection 
(5) flag[1]:=false; 

forever 

רצות,  3-1ההדדית כיוון שבמצב שבו שורות במצב זה, לא מתקיים תנאי המניעה  -יש בעיה של מניעה הדדית 

רצות, גם התנאי של תהליך  8-6(. עכשיו אם שורות 4התנאי יהיה שלילי והתהליך יכנס לקטע הקריטי )שורה 

 יהיה שלילי והוא ייכנס לתהליך הקריטי. 2
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  אין בעיה של נעילה ואין בעיה של הרעבה.

 

 

נפרד(,  I/O)לכל תהליך  I/O-הריצה שלהם על המעבד, הנק'( להלן טבלת הגעת תהליכים, זמני  13) .2

 והעדיפויות השונות. 

 

 זמן I/O-זמן ב עדיפות 

  במעבד

 תהליך   זמני הגעה

2  4 8 0 A  

3 5 6 5 B  

4  1 5 8 C  

 

 קודם במעבד ואז ב( כל תהליך חוזר על עצמו פעמיים- I/O) 

  היא הגבוהה ביותר 4עדיפות 

 

 Non-preemptiveמלאו את הטבלה המצורפת כאשר האלגוריתם על פיו מתבצע הזימון הוא נק'(  5) (א

Priority 

 מהו זמן הסבב של כל תהליך? ומהו זמן הסבב הממוצע?

 42=  0-42שניות וזמן הסבב שלו הוא  42מסיים כעבור  Aתהליך 

 30=  5-35שניות וזמן הסבב שלו הוא  35מסיים כעבור  Bתהליך 

 17=  8-25שניות וזמן הסבב שלו הוא  42סיים כעבור מ Aתהליך 

 29.667זמן הסבב הממוצע הוא ממוצע של שלושת התהליכים = 

 

 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

CPU

IO1

IO2

IO3 C C

מי בתור B A A A A

C B C B

B

A

A

A C B

B

C B

A
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 RRסטודנט א' הציע לעשות שימוש באלגוריתם  Aנק'( על מנת להקטין את זמן הסבב של תהליך  5) (ב

. במידה ושני תהליכים יחזרו לתור באותה נקודת זמן, סדר כניסתם למעבד 4עם קוואנטום באורך 

, וחשבו A. הראו כי ההצעה של סטודנט א' אכן מקטינה את זמן הסבב של תהליך Priorityיקבע לפי ה

את זמן הסבב החדש שלו. )אין צורך לחשב את זמן הסבב של שאר התהליכים ואת זמן הסבב 

 צע(הממו

 לצורך נוחות, נתוני השאלה מופיעים שוב:

 זמן I/O-זמן ב עדיפות 

  במעבד

 תהליך   זמני הגעה

2  4 8 0 A  

3 5 6 5 B  

4  1 5 8 C  

 

. הפתרון כאן הוא לפי FIFOעם   RR. חלק עשו תהליך priorityעם   RRהכוונה כאן הייתה לבצע תהליך 

 נכון, קיבל חלק מהנקודות. FIFOהעדיפות. מי שביצע 

 

 36=  0-36הוא  Aזמן הסבב של תהליך 

 

 .8-במידה ואורך הקוואנטום שווה ל  Aחשבו את זמן הסבב של תהליך  (ג

  שניות זה הזמן הארוך ביותר ולכן התשובה היא כמו בסעיף א'. 8 -אין צורך לחשב כיוון ש

 
 Aיכול לעזור להקטין את זמן הסבב של תהליך   RR-נק'( סטודנט ב' טוען כי למרות שהשימוש ב 3)  (ד

ובאופן כללי הוא אלגוריתם שיכול לעזור למנוע הרעבה. הוא יכול מצד שני להקטין את היעילות של 
 המעבד. הסבירו את טענתו של יוסי.

קטן יותר, כך יש יותר החלפות. בזמן ההחלפות המעבד לא מתקדם  q -יוסי צודק כיוון שככל שה

  ן היעילות שלו נפגמת.בהרצות ולכ
 

  

RR (q=4) with Priority

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

CPU C C

IO1

IO2

IO3 C C

מי בתור

A A B A A A A A A A B B

C B B B B B

B B

B

A

C B

B

A AA A

A

C B
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 נק'( במפרט של מחשב מסויים ועיון במפרט המעבד, עולים הנתונים הבאים.  5) .3

 

 
 נק' לכל סעיף(. תשובה ללא הסבר לא תיבדק 1מי מהמשפטים הבאים נכון )

 הסבר נכון / לא נכון 

כיוון שלמערכת שני  .1
כוננים קשיחים, היא 

 תעבוד מהר יותר 

( לא משפיעה )באופן 2-1הכוננים )כמות  לא נכון
ממשי( על הביצועים. מהירות הכוננים 

 הרבה יותר רלוונטית

של  12GBיש למערכת  .2

 זכרון פנימי
, אבל יש שהתבלבלו עם 8כתוב שיש  לא נכון

 זכרון כרטיס המסך

עדיף היה להשתמש  .3
ביט  32במערכת הפעלה 

 במקרה הזה

טעם  זכרון, אין 4GB -כאשר יש יותר מ לא נכון

 ביט 32להשתמש במערכת 

 quad coreכתוב בפרוש  לא נכון ליבות 8יש למחשב  .4

 Max CPUs=1כתוב  נכון יש למחשב מעבד אחד .5
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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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