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4מתוך   1 
 

 

 

 

 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהמבחן במבוא 

 הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה . 

 .משקלה של כל שאלה מסומן 

  !עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד 

 , מחברת זו נשלחת לגריסה(הטיוטה)לא במחברת 

 !שימו לב שבשאלות החישוביות יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים 

  ברורה ובכתב יד ברור.ענו בצורה 

 .רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים 

  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  4במבחן                  

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

    

  

 שאלה ניקוד מתוך

20  1 

40  2 

40  3 

 סה"כ  111

 6/5/2012 תאריך המבחן

 ד"ר גיא שני מרצה:

 372-1-1117  מספר קורס:

 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:

 בוחן '    בסמסטר:      בשנה: תש"ע

 שעות 2 משך הבחינה:

 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות[  02( ]1שאלה 

 

הראשונות. בכל שאלה סמנו את  השאלות 5השאלות הבאות. במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו  7מתוך  5ענו על 

 התשובה הנכונה ביותר )תשובה יחידה לכל שאלה(. 

 

 

 Windows-תהליך רקע נקרא ב (1

 foreground .א

 daemon .ב

 CPU-bound .ג

 service .ד

 

2) Pseudo-concurrency זה 

 multi-coreכאשר הקוד רץ על מספר ליבות במחשב  .א

 כאשר מערכת ההפעלה יוצרת מקביליות של תהליכים .ב

 כאשר המשתמש מקבל תחושה של מקביליות .ג

 כאשר מספר תהליכי רקע מבצעים מספר משימות שונות .ד

 

 היחס בין התוכנה לתהליך הוא (3

 תוכנה מגדירה כיצד התהליך יפעל .א

 תהליך מגדיר את קוד התוכנה .ב

 קוד התוכנה מריץ את התהליך .ג

 תהליכים יוצרתתוכנה  .ד

 

 סיבה לסיום וולנטארי של תהליך אינהאילו מבין הסיבות הבאות  (4

 X-המשתמש לוחץ על כפתור ה .א

 אליו הוא לא נרשם signalהתהליך מקבל  .ב

 End Processעל  TaskManager-כאשר לוחצים ב .ג

 :הבא קטע הקודב catch-כאשר מגיעים לבלוק ה .ד

try{ …some code…} 

catch(Exception e){ System.exit(e.ErrorCode); } 

 

  non-preemptiveמדיניות  (5

 אינה רעיון טוב .א

 יכולה להיות אופטימלית תחת דרישות מסוימות .ב

 batchטובה תמיד במערכות  .ג

 מתאימה בעיקר למערכות אינטראקטיביות .ד

 

 אילו מהבאות אינה מטרה לגיטימית בתזמון (6

 Fairness .א

 Throughput .ב

 CPU utilization .ג

 Preemption .ד

 

צריך להעריך את הזמן עד לחסימה הבאה  Shortest job next-ב readyלמצב  blockedכאשר תהליך עובר ממצב  (7

 עבור

 תהליך אחד  .א

 שני תהליכים .ב

 runningאו  readyכל התהליכים הנמצאים במצב  .ג

 כל התהליכים .ד
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 נקודות[ 40( ]0שאלה 

 במערכת קיימים התהליכים הבאים

 זמן הגעה תהליך
-זמן ב

blocked 
 זמן מעבד

A 0 50% 0.75 

B 0 50% 1.5 

C 2 50% 6 

D 4 40% 3 

E 4 30% 4 

 בנקודות הזמן הבאות: CPU utilization-רשמו את הנקודות(  11)א. 

 

1) 0.75 

     

3) 0.75 

 

5) 0.94 

 

     נותר לו לסיים בתנאי , משוואה המתארת כמה זמן4תהליכים הפעילים בנקודת זמן אחד מה רשמו עבור כלנקודות(  21)ב. 

 . בנקודה זאת CPU utilization-ה

 :אינו חסום( iתהליך הוא חלק הזמן בו  iP) הנוסחה הכללית היא
  

        
                                  

 

 : Cעבור תהליך 

        
  

   
              

 : Dעבור תהליך 

  (
  

   
     )       

 : Eעבור תהליך 

    
  

   
               

, כלומר ניתן להתעלם מהעמודה השלישית בטבלה blockedבסעיף זה נניח כי התהליכים אינם לעולם במצב נקודות(  11)ג. 

 . 1.5של  quantumעם  Round Robinהממוצע עבור התהליכים למעלה תחת אלגוריתם  turnaround-למעלה. חשבו את ה

 הראו את דרך החישוב!

(1.25 + 2.25 + (12.25 – 2) + (14.75 – 4) + (15.25 – 4)) / 5 = 7.15 
 0 0.5 1 1.25 2.25 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25 8.75 

A 0.75 0.25  0            

B 1.5  1  0           

C     6 4   3.5   3   2.5 

D      3 2.5   2   1.5   

E      4  3.5   3   2.5  

 
 9.25 9.75 10.25 10.75 11.25 11.75 12.25 12.75 13.25 13.75 14.25 14.75 15.25 

A              

B              

C   2   1.5   1  0.5  0 

D 1   0.5   0       

E  2   1.5   1  0.5  0  
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 נקודות[ 40( ]3שאלה 

 .Scheduling –תזמון שאלה זו עוסקת בתרגיל התכנות על 

 מופעלת עם סיום פעולת הקריאה מהדיסק. OperatingSystemבמחלקה  Interruptהשיטה 

 ?Interruptנקודות( מי מפעיל את השיטה  5א. )

 כאשר מסתיימת בקשת קריאה Diskהמחלקה 

חוקי. אם אינכם זוכרים שמות  #Cולא  pseudo-code. ניתן לרשום Interruptנקודות( ממשו את השיטה  25ב. )

 מחלקות או שדות, רשמו שם כלשהו וציינו מה  הוא מייצג.

pseudo-code: 

value  convert token to double 

copy value to address space of requesting process 

change requesting process state to ready (not blocked) 

if more disk requests exist 

 activate the next read request on the disk 

if scheduler requests activation after interrupt 

 activate scheduler  

נקודות( השיטה מתנהגת שונה עבור שיטות תזמון שונות. כיצד תתנהג השיטה בכל שיטת תזמון עימה עבדתם  10ג. )

 בתרגיל?

Highest Index First: Scheduling activated 

First Come First Served: Scheduling is not activated 

Round Robin: Scheduling is not activated 

Shortest Job First: Scheduling is not activated 

Shortest Job Next: Scheduling activated 
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהבמבוא  בוחן

 הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה . 

 .משקלה של כל שאלה מסומן 

  !עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד 

 , מחברת זו נשלחת לגריסה(הטיוטה)לא במחברת 

 !שימו לב שבשאלות החישוביות יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים 

  ברורה ובכתב יד ברור.ענו בצורה 

 .רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים 

  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  5במבחן                  

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

    

  

 שאלה ניקוד מתוך

20  1 

40  2 

40  3 

 סה"כ  111

 12/5/2013 תאריך המבחן

 ד"ר גיא שני מרצה:

 372-1-1117  מספר קורס:

 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:

 בוחן '    בסמסטר:      געשנה: תש

 שעות 3 משך הבחינה:

 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות[  02( ]1שאלה 

 

הראשונות. בכל שאלה סמנו את  השאלות 5השאלות הבאות. במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו  7מתוך  5ענו על 

 התשובה הנכונה ביותר )תשובה יחידה לכל שאלה(. 

 

 

 ניתן לחשוב על תהליך כהפשטה של מה? (1

 מחלקה ואובייקט .א

 תוכנית בריצה .ב

 לזכרון CPU-החלפת תוכן הרגיסטרים בין ה .ג

 Pseudo-concurrency .ד

 

 ?context switch-מתבצעות במהלך ה אינןאילו מהפעולות הבאות  (2

 העתקת ערכי הרגיסטרים .א

 של התהליך הרץ address space-שינוי תוכן ה .ב

 של התהליך הרץ  (ready, blocked, running) שינוי המצב .ג

 שינוי ערכים בטבלת התהליכים .ד

 

 (?Hardware interruptמי אחראי לטיפול בפסיקת חומרה ) (3

 המייצרת את הפסיקה החומרה .א

 התהליך שייצר את הבקשה שהובילה לפסיקה .ב

 )?(עבור פסיקה זאת interrupt-handlerתהליך שרשם  .ג

 מערכת ההפעלה .ד

 

 (? cpu-utilizationמהי נצילות המעבד ) (4

 אינו רץ idle-חלק הזמן היחסי בו תהליך ה .א

 readyחלק הזמן היחסי בו תהליכים ממתינים במצב  .ב

 blockedחלק הזמן היחסי בו אין אף תהליך במצב  .ג

 runningחלק הזמן היחסי בו כל התהליכים יחד במצב  .ד

 

 (?pipingתכונה של צינורות מידע ) אינהמה מהבאים  (5

 פלט הסטנדרטיים של תהליכים-שינוי אמצעי הקלט .א

 תקשורת אנונימית בין תהליכים .ב

 לעולם לא יקרה כי תהליך אחד ימתין לתהליך אחר .ג

 מידע נשלח באופן חד סיטרי .ד

 

 להחליף את התהליך הרץ? חייביםבאיזה מהמקרים הבאים  (6

  כאשר תהליך פונה לחומרה .א

 (interruptלאחר טיפול בפסיקה ) .ב

 כאשר תהליך חדש נוצר .ג

 לאחר פסיקת שעון .ד

 

 ?round robinבאלגוריתם  לבצע אופטימיזציהאיזו מטרה מנסים ל (7

  preemption .א

 cpu utilization .ב

 turnaround .ג

 response time .ד
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 נקודות[ 40( ]0שאלה 

 :fמריצים את הפונקציה  pid=1,2,3עם שלושה תהליכים שונים 

void f(){ 

StreamReader sr = new StreamReader(pid + “.txt”); 

while(!sr.EndOfFile){ 

char c = sr.ReadChar(); 

Console.Write(c); 

if(c == ‘b’) 

sleep(1); 

} 

sr.Close(); 

} 

 תוכן הקבצים הינו:

1.txt 

bab 

2.txt 

ac 

3.txt 

bc 

 

 , ואין תהליכים נוספים במערכת.4מגיע בזמן  3, תהליך 1מגיעים בזמן  122תהליכים 

 Shortestתהליך בכל רגע נתון בהנתן המדיניות מצב נמצא כל איזה בהראו על הטבלה להלן נקודות(  31) .א

Remaining Time Next  עד לויתור על(cpu).  סמנוR  ,לרץB ל-blockedו ,-W ( לממתיןready.)  בשורה

output רשמו איזה תו מודפס ל-console :בעקבות ביצוע השורה הנוכחית. הניחו את ההנחות הבאות 

 כל שורה לוקחת יחידת זמן בודדת (1

זמן אחת לפעולה, ועוד שתי דורשת יחידת , EndOfFileובדיקת מלבד סגירת הקובץ  ,כל פעולה על קבצים (2

 יחידות זמן של פעולת הדיסק

 הנמוך יותר pid-שבירת שיויון מתבצעת לטובת התהליך עם ה  (3

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

pid 1 R B B R R B B  R R R B  R R B B  R 

pid 2 W R B B B  R R B B B         

pid 3     W R B B B   R R B B R R R B 

output         b       b   a 

 

 19 2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

24 2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

32 3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

pid 1   R R R B B   R R R B R R     

pid 2      R R R R B B  R   R R R  

pid 3 R R B B               R 

outpu

t 

     a       c      c 

 

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

pid 1                    

pid 2                    

pid 3 R R R                 

output                    

 

 ההרצה שבטבלה? של turnaround-מהו ה נקודות( 11) .ב

 

(34 + 37 + (41 – 4)) / 3 = 36 

מעוניין לגשת  2תהליך [: SG1]הערה
לדיסק אך צריך להמתין עד שהבקשה 

 תסתיים 1של 

השארתי ריק  Wבמקום [: SG2]הערה
 את המקומות בהם תהליך ממתין

כי  1לטובת  Preemption[: SG3]הערה
 הוא דורש פחות זמן

למרות  3יש עדיפות על  2-ל[: SG4]הערה
נמוך  pidשהם צריכים אותו זמן בגלל שיש לו 

 יותר

 1מחליף את  3תהליך [: SG5]הערה
 פעולות עד לחסימה 2כי יש לו 

הגיע  3מאחר ותהליך [: SG6]הערה
, יש להוריד את זמן ההגעה 4בזמן 

 מזמן הסיום
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 נקודות[ 40] (3אלה ש

נתונות מספר רשימות של מספרים, ויש למזגן לרשימה יחידה, שאינה מכילה חזרות, באופן מקבילי. לשם כך נתונה 

 השיטה הבאה:

    01    void MergeInto(List<int> lSource, List<int> lTarget) 
    02    { 
    03    int i,j; 
    04        for (i = 0; i < lSource.Count; i++) 
    05        { 
    06            bool bExists = false; 
    07      int number; 
    08      number= lSource[i]; 
    09            for (j = 0; j < lTarget.Count && !bExists; j++) 
    10            { 
    11                if (number == lTarget[j]) 
    12                    bExists = true; 
    13            } 
    14            if (!bExists) 
    15                { 
    16                  lTarget.Add(number);//adds to the end of the list 
    17                } 
    18        } 
    19    } 
 

 Thread( כאשר כל lTargetמקבלים את אותה רשימת היעד ) threads-מריצים את השיטה, כל ה Threadsכאשר מספר 

מגינה על פעולות הכנסה כיאות, כלומר לא  List(. בשאלה זו ניתן להניח כי המחלקה lSourceמקבל רשימת מקור אחרת )

 יתכנו מירוצים בתוך קוד פעולת ההכנסה.

 :דוגמא למירוץ בקוד נקודות( תנו 11) .א

 

 .16נרדם בשורה  1שצריך להכניס את המספר  Aתהליך -תת .1

 .1מכניס את  Bתהליך -תת. 0             

 . 1  מתעורר ומכניס את Aתהליך -תת. 3             

 

 

 

 

 למירוץ זה? critical sectionנקודות( אילו שורות מהוות  5) .ב

________________________________17-9_______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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. שימו לב, בסעיף זה ינתן ניקוד גבוה יותר mergeנקודות( רישמו קוד הפותר את בעיית המירוצים בפונקציה  25) .ג

 לפתרונות שפוגעים במקביליות באופן מינימלי. 

 

public static Mutex m1 = new Mutex();                                                                      -נגדיר 

 

    01    void MergeInto(List<int> lSource, List<int> lTarget) 
    02    { 
    03    int i,j; 
    04        for (i = 0; i < lSource.Count; i++) 
    05        { 
    06            bool bExists = false; 
    07      int number; 
    08      number= lSource[i]; 
    09            for (j = 0; j < lTarget.Count && !bExists; j++) 
    10            { 
    11                if (number == lTarget[j]) 
    12                    bExists = true; 
    13            } 
    14            if (!bExists) 
    15                { 

       m1.WaitOne(); 
 
                        for (i = i; i < lTarget.Count ; i++) 
                        { 
                           if (lTarget[i] == number) 
                           { 
                              bExists = false; 
                              break; 
                           } 
                        } 
                        if (!bExists) 
                           lTarget.Add(number);  
    16                   

                        m1.ReleaseMutex();  
    17                } 
    18        } 
    19    } 

 

מוסיפים תמיד לסוף הרשימה, ולכן אין צורך להגן על החיפוש בתחילה. ננעל רק את החלק בו  –אבחנה מרכזית 

 מכניסים אל הרשימה.

הנוכחי המתין, ולכן נבצע חיפוש מהמקום  thread-לפני ההכנסה, צריך לוודא שלא הוכנסו דברים נוספים בזמן שה

 אליו הגענו עד הסוף, ורק אח"כ נכניס.
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 גוריון בנגב אוניברסיטת בן

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהבוחן במבוא 

 הוראות:

  .כל השאלות הינן שאלות חובה 

 .משקלה של כל שאלה מסומן 

  !עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד 

 )לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה(

  מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות יש 

 .ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור 

 .רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים 

  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  7במבחן                  

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

    

    

  

 שאלה ניקוד מתוך

20  1 

52  5 

52  3 

33  4 

 סה"כ  133

 11/5/2014 תאריך המבחן

 ד"ר גיא שני מרצה:

 375-1-1117  מספר קורס:

 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:

 בוחן '    בסמסטר:      דעשנה: תש

 שעות 3 משך הבחינה:

 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות[  02( ]1שאלה 

 

 השאלות הראשונות.  2במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 

 

 נתונה מערכת עם שלשה תהליכים: (1

  תהליך p1  רבע מהזמן מבצעIO. 

  5 תהליךp  שליש מהזמן מבצעIO. 

  3 תהליךp  חצי מהזמן מבצעIO. 

 

 היא רנדומלית.  CPUמדיניות חלוקת הבנוסף,הניחו כי 

 

 , במשך הזמן ששלושת התהליכים במערכת?p2של  CPUמה יהיה אחוז זמן השימוש ב

 חסום, וכן הלאה: p3-רצים ו p1,p2רצים,  p1,p2,p3יש לחלק למקרים: 

(
 

 
 
 

 
 
 

 
)  
 

 
 (
 

 
 
 

 
 
 

 
)  
 

 
 (
 

 
 
 

 
 
 

 
)  
 

 
 (
 

 
 
 

 
 
 

 
)

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
       

  
 
 

  
 
 

 
     

 

 

 

 נתון הקוד הבא: (5

 

   Process p = new Process(); 

   p.StartInfo.FileName="C:\\InformationProcessing.exe";   

   p.Start(); 

   p.Kill(); 

   p.WaitForExit(); 

   Console.WriteLine(p.ExitCode); 

 

 ?Killאם הרגנו את התהליך ע"י הפקודה  WaitForExitמדוע נדרש להשתמש בפקודה  .א

:linux  מסיים.מטפל בבקשה והתהליך מקבל בקשה ליציאה ויכול לבצע יציאה מסודרת. יש לחכות עד שהתהליך 

windows:  התוכנית מבקשת ממערכת ההפעלה להרוג את התהליך יש לחכות עד שמערכת ההפעלה תטפל בבקשה

 והתהליך יסתיים.

 )שתי התשובות התקבלו(

 ?3מתי יודפס המספר  .ב

 התהליך הסתיים בצורה תקינהכאשר 

 

 

 

 נתון הקוד הבא: (3

Public Main(){ 

    f(); 

} 

Public void f(){ 

    Thread t = new Thread(g); 

    t.Join(); 

    Console.WriteLine("a"); 

} 

Public void g(){ 

    Thread t = new Thread(f); 

    t.Join(2000); 

} 

 

 

 התוכנית יודפס הפלט הראשון?לאחר כמה זמן מתחילת ריצת 

 שניות המתנה )בתוספת פרק זמן קצר מאוד לעיבוד הפקודות( 5
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 average-. חשבו את הp.pid×2הוא  pמן העבודה של תהליך ז. כאשר כל pid=1...5תהליכים,  2נתונה מערכת עם  (4

turnaround  כאשר מדיניות התזמון היאjob first longest. 

 
              

 
 
   

 
    

 האופטימלי? average turnaround-מה היחס בין הזמן שחישבתם וה

=  SJFהאופטימלי הוא 
            

 
 
  

 
    

 22/14היחס הוא 

 

 :נתון קטע הקוד הבא (2

 

int num=0; 

 

1. Producer(){ 

2.    while(true){ 

3.        while(num!=0); 

4.        num=NextInteger(); 

        } 

    } 

5. Consumer(){ 

6.     while(true){ 

7.        while(num==0); 

8.        Console.WriteLine(num); 

9.        num=0; 

        } 

   } 

 

 

 

מריצים  threads. שני 1-מחזירה את סדרת המספרים הטבעיים בזה אחר זה, החל מ NextIntegerהניחו כי השיטה 

 אפשרית. ית סנכרון. הראו בעיConsumerמריצים את  threadsושני  Producerאת 

P1 starts and its quantum ends after line 3. 

P2 starts, puts 1 in num (line 4) and its quantum ends. 

P1 wakes up and puts 2 in num (line 4) and its quantum ends 

C1 goes through the loop and prints 2 

 

Problem: 1 gets lost and will never be printed. 

 

 

 

 

 

 

איברים.  15בתור  t1, היו בזמן 53( בגודל buffer, עם תור )producer consumer (bounded buffer)-בבעיית ה (6

 איברים. 14( היו בתור t2הוצאות(, ואחריהן )בזמן \פעולות )הכנסות 13בוצעו בתור  t1לאחר זמן 

 t2ובזמן  t1מהם הערכים של הסמפורים בזמן נקודות(  5)  .א

Full: t1=12, t2=14 

Empty: t1=8, t2 = 6 

 

 (t1,t2)כולל  t2-ל t1מהם הערכים המקסימליים והמינימליים שיכלו לקבל הסמפורים בפרק הזמן בין נקודות(  3) .ב

. אם קודם נוציא הכל  ,Empty=2Full=18. אם קודם נכניס הכל נקבל t2-ל t1הוצאות בין  4-הכנסות ו 6ישנן 

 .Full=8, Empty=12נקבל 
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 נקודות[ 05( ]0שאלה 

 

 נתונים קטעי הקוד הבאים:  .1

1.Writer(int pid){ 

2.    FileQueue fq= new FileQueue(“queue”); 

3.    for(int i = 0 ; i < 2+pid ; i++){ 

4.        char c; 

5.        if(pid == 0) 

6.            c = ‘a’+i;//a,b,c,d,… 

7.        else 

8.            c =’A’+i;//A,B,C,D,… 

9.        fq.Enque(c); 

10.    } 

11. } 

12. Reader(int pid){ 

13.     FileQueue fq= new FileQueue(“queue”); 

14.     for(int i = 0 ; i < 5 ; i++){ 

15.        char c = fq.Deque(); 

16.        Console.Write(c); 

17.    } 

18. } 

 

 dequeמוסיפה תו לסוף הקובץ, ופעולת  enque(, כאשר פעולת queueמממשת גישה לקובץ כתור ) FileQueueהמחלקה 

מסירה )מוחקת( תו מתחילת התור. כאשר מספר תהליכים ניגשים לאותו קובץ, כמו בקטעי הקוד להלן, כל תהליך רואה את 

 יים )הוספות והורדות( שביצעו התהליכים האחרים.  השינו

 5 ךותהלי Writerמריצים את  0,1מריצים את הקוד להלן, כאשר תהליכים  pid=0,1,2תהליכים במערכת,עם  שלושההניחו כי 

 pidלטובת התהליך עם  שוויוןיש לשבור .  t=7מתחיל בזמן  2 ךותהלי t=0מתחילים בזמן  0,1. תהליכים Readerאת ץ מרי

 נמוך.

, כאשר כל שורה 3של  quantumעם  round robinהראו בטבלה למטה את סדר ריצת התהליכים בהינתן אלגוריתם תזמון 

עבור  R)בנוסף על זמן העיבוד(. יש לרשום   IOזמן 3ns זמן עיבוד, ופעולות קריאה וכתיבה מקבצים דורשות  1nsלוקחת 

 (.readyלריצה ) ממתיןעבור תהליך  W-, וIOעבור תהליך המבצע  IOליך חסום, עבור תה Bהתהליך הרץ, 

 , גם אם לא כל התהליכים סיימו את ריצתם.בלבד 42nsלמשך יש למלא את הטבלה  )נקודות 53( .א

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 pid 

io 9 w w w 6 5 3 w w io io io 9 6 w w w 5 3 2 0 

w w 8 5 3 w w io io io B 9 8 w w 5 3 2 w w w 1 

16 w w w io io io B 15 14 13 w w w - - - - - - - 2 

a                     פלט 

 
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 pid 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 w io io 0 

- - - - - 3 io io io 9 8 5 3 io io io B B 9 w w 1 

- - - - - - - - - - - - - - - 16 io io io 15 14 2 

               A      פלט 

 

 

 :maximal starvationעבור הטבלה שמילאתם, חשבו נקודות(  2) .ב

 4 סה"כ – 55עד  11-ממתין מ 1תהליך 
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 נקודות[ 05( ]3שאלה 

 . deadlock-הכרחיים לתנאים  4דיברנו בשיעור על 

 הסבירו בקצרה את התנאים הבאים:נקודות(  13) .1

a. hold&wait: 

 לתהליך מותר לבקש משאב נוסף בעודו אוחז במשאב

b. circular wait 

 קיים מעגל של תהליכים כאשר כל תהליך מבקש משאב שהתהליך הבא במעגל מחזיק

 

עבור אלגוריתם הבנקאי. הראו את מצב הטבלה בתום נתונה הטבלה הבאה, וסדרת בקשות של תהליכים, נקודות(  12) .5

סדרת הבקשות )ערכים חיוביים הינם בקשת משאבים וערכים שליליים מסמנים שחרור משאבים(. בקשות שהבנקאי 

 דוחה מועברות לסוף התור. אם כל הבקשות שנותרו בתור נדחות על ידי הבנקאי, יש לסיים.

 

 טבלה התחלתית:

Process Current allocation Max 

A 2 5 

B 3 6 

C 0 3 

D 1 5 

free 4 10 

 

requests: A+1, B-1, D+2, C+2, A+2, B-1, A-2, B+4, D-3, C+2 | C+2,B+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .סמנו מתחת לכל בקשה האם היא התקבלה או נדחתה

 הטבלה לאחר ביצוע הבקשות:

Process Current allocation Final Max 

A 2,3,5,3 3 5 

B 3,2,1 1 6 

C 0,2 2 3 

D 1,3,0 0 5 

free 4,3,4,2,0,1,3,6,4 4 10 

 

 2נדחה, כי יש בשלב זה רק 

משאבים פנויים, וזה לא מספיק 

 להגיע למקסימום   C-ל

 3נדחה, כי יש בשלב זה רק 

מספיק  משאבים פנויים, וזה לא

 להגיע למקסימום   B-ל

 –נדחה, כי הבקשה אינה חוקית 

לבקש יותר  C-אסור ל

 מהמקסימום  
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 נקודות[ 32( ]4שאלה 

. שימו לב כי זוהי רשימה משורשרת שבתחילתה ובסופה יש לתור על ידי רשימה משורשרתנתון המימוש הבא 

אלו  שמירה(, שאינם מכילים מידע, אלא מסמנים את ראש וסוף הרשימה. קודקודי guardians) שמירה קודקודי

 כאשר רק שניהם נמצאים, הרשימה ריקה ממידע. מהרשימה. נמחקים אינם משתנים אוקבועים, ולעולם 

1. class Queue{ 

2. class Link{ 

3.  Object Data{get;set;} 

4.  Link Next{get;set;} Link Previous{get; set;} 

5. } 

6. Link m_lHeadGuardian, m_lTailGuardian; 

7. Queue(){ 

8.  m_lHeadGuardian = new Link(); m_lTailGuardian = new Link(); 

9.  m_lHeadGuardian.Next = m_TailGaurdian; 

10.  m_TailGaurdian.Previous = m_lHeadGuardian; 

11. } 

12. void Enque(Object oData){ 

13.  Link lNew = new Link(oData); 

14.  lNew.Previous = m_lTailGuardian.Previous; 

15.  lNew.Previous.Next = lNew; 

16.  lNew.Next = m_lTailGuardian; 

17.  m_lTailGuardian.Previous = lNew; 

18. } 

19. Object Deque(){ 

20.  if(!IsEmpty()){ 

21.   Object oData = m_lHeadGuradian.Next.Data; 

22.   m_lHeadGuradian.Next = m_lHeadGuradian.Next.Next; 

23.   m_lHeadGuradian.Next.Previous = m_lHeadGuardian; 

24.   return oData; 

25.  } 

26.  return null; 

27. } 

28. bool IsEmpty(){ 

29.  return m_lHeadGuradian.Next ==m_lTailGuardian; 

30. } 

31. } 

 .Deque-ר שקורא לאח thread-ל Enque-הקורא ל threadתנו דוגמא למירוץ אפשרי בין נקודות(  2) .1

Start with a list with 1 data link (say value ‘a’) 

E1 runs inserting ‘b’ and sleeps after line 14 

D1 runs now removing ‘a’ 

E1 finishes 

Resulting list is corrupted: 

 

 

H T 

a b 
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פתרון לדוגמא, ) ליצור הגנה המאפשרת מקביליות מקסימלית. נסו מרוציםהגנו על הקוד מפני נקודות(  12) .5

 .13.1, למשל, רשמו 13להוסיף שורה אחרי שורה  על מנת .המשתמש במיוטקס יחיד אינו יעיל כלל(

 ישנם מספר פתרונות אפשריים:

 tailוהשני לזנב  head מיוטקסים אחד לראש  5 (1

12.1 tail.lock 

17.1 tail.unlock 

 

19.1 head.lock 

20.1 if(size == 1) tail.lock 

23.1 if(tail.locked) tail.unlock 

23.2 head.unlock 

 

 מיוטקסים )מעט פחות יעיל( 3פתרון עם  (5

12.1 both.lock 

12.2 tail.lock 

12.3 if(size > 1) both.unlock 

(unlock at the end of enque as needed) 

19.1 both.lock 

19.2 head.lock 

20.1 if(size > 1) both.unlock 

(unlock at the end of deque as needed) 

 deadlockיש לשים לב לנעול אותם באותו כיוון )למשל מהראש לזנב( כדי למנוע  – Linkמיוטקס לכל  (3

12.1 m_lTailGuardian.Previous.mutex.lock() 

12.2 m_lTailGuardian.mutex.lock() 

(unlock at the end) 

19.1 m_lHeadGuardian.mutex.lock() 

19.2 m_lHeadGuardian.Next.mutex.lock() 

(unlock at the end) 

 

כך שתמיד תחזיר אוביקט. כאשר התור ריק, השיטה תחסום את  Dequeבנוסף, שנו את פונקציית נקודות(  13) .3

 אחר.  threadהקורא עד להוספת אוביקט על ידי  thread-ה

 enqueבסוף  up-, וdequeבמקום התנאי בתחילת  downהפתרון הוא להוסיף סמפור. לעשות 

39

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



40

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
ציון : 98 



41

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



42

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



43

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



44

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



45

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



46

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Rectangle



8מתוך   1 
 

 

 

 

 

 בן גוריון בנגבאוניברסיטת 

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהבוחן במבוא 
 הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  �

 משקלה של כל שאלה מסומן. �

 עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  �
 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות  �

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. �

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. �

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  7במבחן  �

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

    
    

  

 שאלה ניקוד מתוך
20  1 
25  2 
25  3 
30  4 
 סה"כ  100

 6/7/2014 תאריך המבחן
 ד"ר גיא שני מרצה:

 372-1-1117  מספר קורס:
 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:
 מועד א '    בסמסטר:      דעשנה: תש

 שעות 3 משך הבחינה:
 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות]  20) [1שאלה 
 

 השאלות הראשונות.  5במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 
 
נתונה הטבלה הבאה, וסדרת בקשות של תהליכים, עבור אלגוריתם הבנקאי. הראו את מצב הטבלה בתום סדרת  .1

וערכים שליליים מסמנים שחרור משאבים). בקשות שהבנקאי דוחה הבקשות (ערכים חיוביים הינם בקשת משאבים 
 מועברות לסוף התור. אם כל הבקשות שנותרו בתור נדחות על ידי הבנקאי, יש לסיים.

 
 טבלה התחלתית:

Process Current allocation Max 
A 3 5 
B 3 7 
C 1 3 
D 1 4 
free 2 10 
 

requests:       D+2,C+1,A-2,B+1,A+2,B-2,D+2,C+1,A+2 _______________________ 
accept-reject:__________________________________________________________ 

 
 הטבלה לאחר ביצוע הבקשות:

Process Final allocation 
A  
B  
C  
D  
free  

 
 :תהליך המכיל רק את הקוד להלןנתון  .2

 
1. public static void main(){ 
2. int[] a = new int[10]; 
3. int i = 0; 
4. for(i = 0 ; i < 10 ; i++) 
5.      a[i] = rand(100); 
6. for(i = 0 ; i < 10 ; i++) 
7.  if(a[i] < 50 )  
8.   Console.WriteLine(a[i]); 
9. } 

 

 int. כמו כן כל ל פקודה תופסת מילהכל שורת קוד מהווה פקודה יחידה בשפת מכונה וכי כבייט,  4גודל מילה הוא הניחו כי 
 בקוד. 8של התהליך, כאשר הוא בשורה  address-space-ציירו את ה תופס מילה אחת.וכל מצביע 
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 להלן (משמאל לימין) FAT-נתונה טבלת ה .3
7 15 3 17 x 2 9 1 0 19 18  13 8  4  x x 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 להלן FAT-רישמו על פי הסדר (משמאל לימין) את הבלוקים השייכים לשני קבצים שונים ב

File 1: _______________________________________________________________________ 
File 2: _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 :הבא נתון קטע הקוד .4
 
1. Database db; 
2. int cReaders = 0; 
3. bool bWriters = false; 
 
4. Reader(){ 
5.    while(true){ 
6.             while(bWriters); 
7.             cReaders++; 
8.             db.ReadSomething(); 
9.             cReaders--; 
10.    } 
11. } 

12. Writer(){ 
13.    while(true){ 
14.            while(cReaders>0); 
15.             bWriters = true; 
16.             db.WriteSomething(); 
17.             bWriters = false; 
18.    } 
19.} 
 

 
 

 אפשרית. סנכרוןית . הראו בעיWriterמריצים את  threadsושני  Readerמריצים את  threadsהניחו כי שני 
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. כאשר 4KBלכל היותר, עם גודל בלוק של  1GBהתומכת בדיסקים בגודל בייט,  1עם גודל מילה של נתונה מערכת  .5
 כמה בלוקים נדרשים כדי לשמור את רשימת הבלוקים הפנויים? –פנויים  256MBישנם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . לכל היותר דפים לכל תהליך 1024), ומנגנון זיכרון וירטואלי התומך bit( ביט 16ברוחב  BUSנתון מחשב עם  .6

 .  Byte 1152למחשב זיכרון ראשי בגודל  •

 . 2Byteגודל מילה הוא  •

 גודל מסגרת הוא כגודל דף. •

 גודל הדיסק אינו מוגבל . •

 כמה מסגרות ישנם בזיכרון הראשי?
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 נקודות] 25) [2שאלה 
 

 הבאה:נתונה הפונקציה 

1. void main(){ 
2. int pid = GetCurrentProcessId(); 
3. int[] a = new int[pid*50]; 
4. for(int i = 0 ; i < a.length ;i++){ 
5.  if(pid % 2 == i % 2) 
6.   Sleep(10);//blocked for 10 time steps 
7.  a[i] = pid; 
8.  if( pid % 2 == 0 && i == 1) 
9.   a = new int[pid * 50 + 100]; 
10. } 
11. Console.WriteLine(“Done “ + pid); 
12.} 

מה תופס בייט יחיד.  intהניחו כי כל . pid=1,2,3,4,5,6נקודות] נתונים שישה תהליכים המריצים את הקוד להלן עם  5א. [
  ?11וכאשר מגיעים לשורה  3של כל תהליך אחרי ביצוע שורה  data-גודל זכרון ה

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
-roundש באלגוריתם . הניחו כי כל התהליכים התחילו יחד, ושימוחת יחידת זמן אחתנקודות] הניחו כי כל שורה לוק 10ב. [

robin  עםquantum  חילופי תהליכים ( 20לאורך  הטבלה. מלאו את 5שלcontext switch( שברו שיוויון בכל מקרה לטובת .
 בטבלה. שתי העמודות הראשונותמילאנו לדוגמא את  הנמוך. pid-ה
 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CW 
                  5 0 Time 

                  2 1 Entering 
pid 

                  3 
4 
5 
6 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
 

Round 
Robin 
queue 

 
להכנסת  best fit-להוצאת תהליכים ו LRUעם  swappingמנגנון זכרון פיזי ו 800Bמערכת עם כעת הניחו נקודות]  10ג. [

 (לא בכל נקודת זמן) עבור הטבלה שמילאתם בסעיף הקודם? context switch. מה תהיה תמונת הזכרון לאחר כל תהליכים
 

                    pid 

                    700-800 

                    600-700 

                    500-600 

                    400-500 

                    300-400 

                    200-300 

                    100-200 

                    0-100 
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 נקודות] 25) [3שאלה 

בייט, ושתיהן תומכות בדיסקים בגודל   256. בשתיהן גודל הבלוק הוא i-nodeנתונות שתי מערכות המשתמשות בטכנולוגיית 
1TB=240B בייט עבור  128-. בשתיהן יש צורך בלכל היותרfile attributesמצביעים  30-. המערכת הראשונה משתמשת ב

direct ,1 single indirect1-, ו double indirectמצביעים  20-. המערכת השנייה משתמשת בdirect12-, ו single 
indirect. בייט. 2ת הוא ומערכשתי הגודל מילה ב 

 חת מהמערכות?קובץ בכל אשניתן להחזיק ב תהמקסימליכמות המידע  ינקודות] מה 10[ )א

 

 

 

 

 

 

 

 

נדרשות בכל אחת מהמערכות על מנת לקרוא  בממוצע, כמה גישות לדיסק 52KBבהינתן קובץ בגודל  נקודות]  15[ )ב
 בלוק אקראי של מידע מקובץ זה?
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 נקודות] 30) [4שאלה 

ThreadPool  של  סופיהינה טכניקת עבודה מקבילית, בה ישנו מספרthreads  המבצעים משימות שונות. ישנו תור
ניגש לתור, מוציא ממנו משימה ומבצע  threadלרשום משימות חדשות. כל  threads-משימות אליו יכול כל אחד מה

. למטה) ThreadInPool(ראו את מימוש המחלקה  ניגש לתור ומוציא משימה חדשה thread-אותה. עם סיום המשימה ה
חישוב המספרים  –. להלן המחלקה בתוספת משימה לדוגמא Taskחלקה האבסטרקטית ממהנגדיר משימות על ידי תורשה 

 , ודוגמת הרצה.Nהראשוניים עד 

class Primes extends Task{ 
    public int N{get; set;} 
    public Primes(int n){N=n;} 
    public override void Compute(){ 
        for(int i = 1 ; i ≤ N ; i++){ 
            bool bPrime = true; 
            for(int j = 2 ; j < i ; j++){ 
                if(i%j == 0) 
                     bPrime = false; 
            } 
            if(bPrime) 
               Console.WriteLine(i); 
        } 
    } 
} 

abstract class Task{ 
    abstract void Compute(); 
} 
 

//ThreadPool usage example 
ThreadPool tp = new ThreadPool(4);//4 threads 
tp.AddTask(new Primes(10)); 
tp.AddTask(new Primes(20)); 
tp.AddTask(new Primes(100)); 
 

להוסיף ולהסיר משימות  ThreadInPool-המאפשרת ל ThreadPool עליכם לממש את המחלקה ]נקודות 15[ )א
 .ThreadInPool-יש להתמודד עם מירוצים אפשריים בין ה .מהתור

public Task GetNextTaskToDo(){ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
} 
public void AddTask(Task t){ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
} 

class ThreadInPool{ 
  private ThreadPool Pool; 
  public ThreadInPool(ThreadPool tp){ 
      Pool = tp; 
  } 
  public void ComputeTasks(){ 
    while(true){ 
       Task tCurrent = Pool.GetNextTaskToDo(); 
        tCurrent.Compute(); 
  } 
} 
 
class ThreadPool{ 
private Queue<Task> TasksToDo; 
private List<ThreadInPool> Threads; 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
public ThreadPool(int n){//n=threads count 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
} 
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 ThreadPoolיש יכולות חישוביות שונות, וישנה שיטה במחלקה  ThreadInPoolנניח כעת כי לכל  ]נקודות 15[ )ב
int DifficultyLevel(ThreadInPool thread, Task t) 

-ל Queue-נחליף מ ThreadPool-את מבנה הנתונים ב .thread-המודדת עד כמה משימה ספציפית קשה עבור ה
List הניחו כי המחלקה .List תומכת במעבר על כל האובייקטים ברשימה על ידי 

 foreach(Task t in TasksToDo) 
 .TasksToDo.Remove(t)) של אובייקט נתון על ידי O(1)ותומכת במחיקה מיידית (

יקבל בכל פעם את המשימה הקלה ביותר עבורו מבין  threadלמעלה כך שכל  GetNextTaskהשיטה שנו את 
חיפוש  –רמז  יש להקפיד על קוד יעיל ככל שניתן. –שימו לב לפתרון מירוצים בקוד  צוע.המשימות הממתינות לבי

חיפוש דורש פעולות קריאה בלבד, כאשר הסרה , אבל ת לוקח יותר זמן מהסרת משימה מהרשימהמינימלי משימה
 דורשת שינוי הרשימה.

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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 בן גוריון בנגבאוניברסיטת 

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהבוחן במבוא 
 הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  �

 משקלה של כל שאלה מסומן. �

 עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  �
 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות  �

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. �

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. �

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  7במבחן  �

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

    
    

  

 שאלה ניקוד מתוך
20  1 
25  2 
25  3 
30  4 
 סה"כ  100

 6/7/2014 תאריך המבחן
 ד"ר גיא שני מרצה:

 372-1-1117  מספר קורס:
 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:
 מועד א '    בסמסטר:      דעשנה: תש

 שעות 3 משך הבחינה:
 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות]  20) [1שאלה 
 

 השאלות הראשונות.  5במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 
 
נתונה הטבלה הבאה, וסדרת בקשות של תהליכים, עבור אלגוריתם הבנקאי. הראו את מצב הטבלה בתום סדרת  .1

וערכים שליליים מסמנים שחרור משאבים). בקשות שהבנקאי דוחה הבקשות (ערכים חיוביים הינם בקשת משאבים 
 מועברות לסוף התור. אם כל הבקשות שנותרו בתור נדחות על ידי הבנקאי, יש לסיים.

 
 טבלה התחלתית:

Process Current allocation Max 
A 3 5 
B 3 7 
C 1 3 
D 1 4 
free 2 10 
 

D+2,B+1,A+2,A+2, A+2,,C+1D+2,2-B,A+2,B+1,2-A,,C+1D+2      requests:  
 

 הטבלה לאחר ביצוע הבקשות:
Process Final allocation 
A 1 
B 1 
C 3 
D 3 
free 2 

 
 :תהליך המכיל רק את הקוד להלןנתון  .2

 
1. public static void main(){ 
2. int[] a = new int[10]; 
3. int i = 0; 
4. for(i = 0 ; i < 10 ; i++) 
5.      a[i] = rand(100); 
6. for(i = 0 ; i < 10 ; i++) 
7.  if(a[i] < 50 )  
8.   Console.WriteLine(a[i]); 
9. } 

 

 int. כמו כן כל כל שורת קוד מהווה פקודה יחידה בשפת מכונה וכי כל פקודה תופסת מילהבייט,  4גודל מילה הוא הניחו כי 
 בקוד. 8של התהליך, כאשר הוא בשורה  address-space-ציירו את ה תופס מילה אחת.וכל מצביע 

Stack 
2x 4 B 

Gap Data 
10 x 4 B 

Code 
7 x4 B 
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 להלן (משמאל לימין) FAT-נתונה טבלת ה .3
7 15 3 17 x 2 9 1 0 19 18  13 8  4  x x 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 להלן FAT-לימין) את הבלוקים השייכים לשני קבצים שונים ברישמו על פי הסדר (משמאל 

File 1: 6,9,19,10,18 
File 2: 5,2,3,17 
File3: 12,13,8,0,7,1,15,4 

 
 
 
 

 :נתון קטע הקוד הבא .4
 
1. Database db; 
2. int cReaders = 0; 
3. bool bWriters = false; 
 
4. Reader(){ 
5.    while(true){ 
6.             while(bWriters); 
7.             cReaders++; 
8.             db.ReadSomething(); 
9.             cReaders--; 
10.    } 
11. } 

12. Writer(){ 
13.    while(true){ 
14.            while(cReaders>0); 
15.             bWriters = true; 
16.             db.WriteSomething(); 
17.             bWriters = false; 
18.    } 
19.} 
 

 
 

 אפשרית. ית סנכרון. הראו בעיWriterמריצים את  threadsושני  Readerמריצים את  threadsהניחו כי שני 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reader starts and runs out of quantum after line 6 
2. Writer starts and runs out of quantum in line 16 (while writing to DB) 
3. Reader continues and enters line 8 
4. Both reader and writer are working together on the DB  
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. כאשר 4KBלכל היותר, עם גודל בלוק של  1GBהתומכת בדיסקים בגודל בייט,  1עם גודל מילה של נתונה מערכת  .5
 כמה בלוקים נדרשים כדי לשמור את רשימת הבלוקים הפנויים? –פנויים  256MBישנם 

1GB=230 

2��

2��
= 2�� => 18 ��	
 �� ����	� => 3 ���
 =>

2��

3
= 1365 ����	�
 �� ����� 

256�� = 2�� =>
2��

2��
= 2�� ���	� �����
 

2��

1365
= 48.01 => �� ���� 49 �����
 

 
 
 

 . לכל היותר דפים לכל תהליך 1024), ומנגנון זיכרון וירטואלי התומך bit( ביט 16ברוחב  BUSנתון מחשב עם  .6

 .  Byte 1152למחשב זיכרון ראשי בגודל  •

 . 2Byteגודל מילה הוא  •

 גודל מסגרת הוא כגודל דף. •

 גודל הדיסק אינו מוגבל . •

 ות ישנם בזיכרון הראשי?כמה מסגר

 
1024 ����
, 16 ��	 ��
 => 10 ��	
 �� ���� �����, 6 ��	
 �� ���
�	 

���� 
��� = 2����
 = 128� 
1152�

128�
= 9 ����
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 נקודות] 25) [2שאלה 
 

 הבאה:נתונה הפונקציה 

1. void main(){ 
2. int pid = GetCurrentProcessId(); 
3. int[] a = new int[pid*50]; 
4. for(int i = 0 ; i < a.length ;i++){ 
5.  if(pid % 2 == i % 2) 
6.   Sleep(10);//blocked for 10 time steps 
7.  a[i] = pid; 
8.  if( pid % 2 == 0 && i == 1) 
9.   a = new int[pid * 50 + 100]; 
10. } 
11. Console.WriteLine(“Done “ + pid); 
12.} 

מה תופס בייט יחיד.  intהניחו כי כל . pid=1,2,3,4,5,6נקודות] נתונים שישה תהליכים המריצים את הקוד להלן עם  5א. [
  ?11וכאשר מגיעים לשורה  3של כל תהליך אחרי ביצוע שורה  data-גודל זכרון ה

6 5 4 3 2 1 pid 
300 250 200 150 100 50 line 3 
400 250 300 150 200 50 line 11 

 
 

-round. הניחו כי כל התהליכים התחילו יחד, ושימוש באלגוריתם חת יחידת זמן אחתנקודות] הניחו כי כל שורה לוק 10ב. [
robin  עםquantum  חילופי תהליכים ( 20לאורך  הטבלה. מלאו את 5שלcontext switch( בכל מקרה לטובת . שברו שיוויון

 בטבלה. שתי העמודות הראשונותמילאנו לדוגמא את  הנמוך. pid-ה
 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CW 
91 87 82 77 72 67 62 57 52 47 43 38 34 30 25 20 15 10 5 0 Time 

2 1 6+ 5 4+ 3 1 2+ 6 4 5 2 3 1 6 5 4 3 2 1 Entering 
pid 

3 
5 
4 

2 
3 
5 
4 

1 
2 
3 
5 

6 
1 
2 
3 

5 
6 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
1 
 

3 
4 
5 
6 

1 
3 
4 
5 
6 

2 
1 
3 
4 
 

6 
2 
1 

4 
6 
2 

5 
4 
6 

2 
5 
4 
 

3 
2 
5 
4 
 

1 
3 
2 
5 

6 
1 
3 
2 

5 
6 
1 
3 

4 
5 
6 
1 

3 
4 
5 
6 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
 

Round 
Robin 
queue 
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להכנסת  best fit-להוצאת תהליכים ו LRUעם  swappingמנגנון זכרון פיזי ו 800Bמערכת עם כעת הניחו נקודות]  10ג. [
 (לא בכל נקודת זמן) עבור הטבלה שמילאתם בסעיף הקודם? context switch. מה תהיה תמונת הזכרון לאחר כל תהליכים

 
2 1 6+ 5 4+ 3 1 2+ 6 4 5 2 3 1 6 5 4 3 2 1 pid 

x x x x x x 
x x x 1 1 1 1 1   

    700-800 

4 4 4 4 

x x 

5 5 5 5 
1 1 

x 
3 3 3 

x x     600-700 

6 6 

x x x 
    500-600 

6 4 

x 

6 6 6 6 

2 2 2 
x x 

4 4 4 4 
   400-500 

4 
3 3 3 3 

   300-400 

x x 

6 6 6 6 

3 3 3 
  200-300 

x 

5 5 5 

1 1 1 x 

5 5 5 
2 2 2 2 

x 
 

 100-200 

2 2 2 2 
2 

 
0-100 

1 1 1 1 1 
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 נקודות] 25) [3שאלה 

בייט, ושתיהן תומכות בדיסקים בגודל   256. בשתיהן גודל הבלוק הוא i-nodeנתונות שתי מערכות המשתמשות בטכנולוגיית 
1TB=240B בייט עבור  128-. בשתיהן יש צורך בלכל היותרfile attributesמצביעים  30-. המערכת הראשונה משתמשת ב

direct ,1 single indirect1-, ו double indirectמצביעים  20-. המערכת השנייה משתמשת בdirect12-, ו single 
indirect. בייט. 2ת הוא ומערכשתי הילה בגודל מ 

 קובץ בכל אחת מהמערכות?שניתן להחזיק ב תהמקסימליכמות המידע  ינקודות] מה 10[ )א
2��

2�
= 2�������
 => 32 ��	 �� ����	� => 4� => 2! => 64 ����	� �� ����� 

System 1 
30 + 64 + 64� = 4190 �����
 

4190 ∗ 256 = 1,072,640� = 1�� 

System 2 
20 + 12 ∗ 64 = 788 �����
 

788 ∗ 256 = 201,728� = 201#� 
 

 

נדרשות בכל אחת מהמערכות על מנת לקרוא  בממוצע, כמה גישות לדיסק 52KBבהינתן קובץ בגודל  נקודות]  15[ )ב
 בלוק אקראי של מידע מקובץ זה?

52 ∗ 2��

2�
= 208 �����
 

 direct,single,double-כאשר הבלוק נמצא ב –נחלק למקרים 
System 1 
��∗�$��∗�$(���%��%��)∗�

���
=2.4 

 

System 2 
20 ∗ 1 + (208 − 20) ∗ 2

208
= 1.9 
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 נקודות] 30) [4שאלה 

ThreadPool  של  סופיהינה טכניקת עבודה מקבילית, בה ישנו מספרthreads  המבצעים משימות שונות. ישנו תור
ניגש לתור, מוציא ממנו משימה ומבצע  threadלרשום משימות חדשות. כל  threads-משימות אליו יכול כל אחד מה

. למטה) ThreadInPool(ראו את מימוש המחלקה  ניגש לתור ומוציא משימה חדשה thread-אותה. עם סיום המשימה ה
חישוב המספרים  –. להלן המחלקה בתוספת משימה לדוגמא Taskחלקה האבסטרקטית ממהנגדיר משימות על ידי תורשה 

 , ודוגמת הרצה.Nהראשוניים עד 

class Primes extends Task{ 
    public int N{get; set;} 
    public Primes(int n){N=n;} 
    public override void Compute(){ 
        for(int i = 1 ; i ≤ N ; i++){ 
            bool bPrime = true; 
            for(int j = 2 ; j < i ; j++){ 
                if(i%j == 0) 
                     bPrime = false; 
            } 
            if(bPrime) 
               Console.WriteLine(i); 
        } 
    } 
} 

abstract class Task{ 
    abstract void Compute(); 
} 
 

//ThreadPool usage example 
ThreadPool tp = new ThreadPool(4);//4 threads 
tp.AddTask(new Primes(10)); 
tp.AddTask(new Primes(20)); 
tp.AddTask(new Primes(100)); 
 

להוסיף ולהסיר משימות  ThreadInPool-המאפשרת ל ThreadPool המחלקהעליכם לממש את  ]נקודות 15[ )א
 .ThreadInPool-יש להתמודד עם מירוצים אפשריים בין ה .מהתור

public Task GetNextTaskToDo(){ 
  s.down() 
  m.lock() 
  Task t = TaskToDo.deque() 
  m.unlock() 
  return t 
} 
public void AddTask(Task t){ 
  m.lock() 
  TasksToDo.enque(t) 
  s.up 
  m.unlock() 
} 

class ThreadInPool{ 
  private ThreadPool Pool; 
  public ThreadInPool(ThreadPool tp){ 
      Pool = tp; 
  } 
  public void ComputeTasks(){ 
    while(true){ 
       Task tCurrent = Pool.GetNextTaskToDo(); 
        tCurrent.Compute(); 
  } 
} 
 
class ThreadPool{ 
private Queue<Task> TasksToDo; 
private List<ThreadInPool> Threads; 
Mutex m, Semaphore s 
public ThreadPool(int n){//n=threads count 
  m=new Mutex 
  s=new Semaphore(0) 
  for(int i=0 ;i<n;i++){ 
    TIP tip = new TIP(this); 
    Threads.Add(tip); 
    Thread t = new Thread(); 
    t.Start(tip.ComputeTasks); 
  } 
} 
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 ThreadPoolיש יכולות חישוביות שונות, וישנה שיטה במחלקה  ThreadInPoolנניח כעת כי לכל  ]נקודות 15[ )ב
int DifficultyLevel(ThreadInPool thread, Task t) 

-ל Queue-נחליף מ ThreadPool-את מבנה הנתונים ב .thread-המודדת עד כמה משימה ספציפית קשה עבור ה
List הניחו כי המחלקה .List תומכת במעבר על כל האובייקטים ברשימה על ידי 

 foreach(Task t in TasksToDo) 
 .TasksToDo.Remove(t)) של אובייקט נתון על ידי O(1)ותומכת במחיקה מיידית (

יקבל בכל פעם את המשימה הקלה ביותר עבורו מבין  threadלמעלה כך שכל  GetNextTaskהשיטה שנו את 
חיפוש  –רמז  יש להקפיד על קוד יעיל ככל שניתן. –שימו לב לפתרון מירוצים בקוד  המשימות הממתינות לביצוע.

חיפוש דורש פעולות קריאה בלבד, כאשר הסרה , אבל ת לוקח יותר זמן מהסרת משימה מהרשימהמינימלי משימה
 דורשת שינוי הרשימה.

int cReaders = 0 
Mutex mReaders=new Mutex() 
 
Task GetNextTaskToDo(ThreadInPool tCurrent){ 
  Task tMin = null; 
  s.down() 
  while(tMin == null){//in case two threads choose the same min task 
   //lock for readers 
    mReaders.lock() 
    if(cReaders == 0) 
      m.lock() 
    cReaders++ 
    mReaders.unlock()     
 
//search for minimal task (all readers can work together here) 
    tMin = TasksToDo.First() 
    foreach(Task t in TasksToDo) 
       if(GetDifficultyLevel(tCurrent,t)< GetDifficultyLevel(tCurrent,tMin)) 
         tMin=t 
 
//unlock for readers 
   mReaders.lock() 
   cReaders— 
   if(cReaders==0) 
     m.unlock() 
  mReaders.unlock() 
 
//lock for writer 
  m.lock() 
  if(TasksToDo.Contains(tMin)) 
    TasksToDo.Remove(tMin) 
  else 
    tMin = null 
  m.unlock() 
}//while 
return tMin 
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 בן גוריון בנגבאוניברסיטת 

 המחלקה להנדסת מערכות מידע

 למערכות הפעלהבוחן במבוא 

 הוראות:

  .כל השאלות הינן שאלות חובה 

 .משקלה של כל שאלה מסומן 

  !עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד 

 )לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה(

  יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות 

 .ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור 

 .רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים 

  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  9במבחן                  

   בהצלחה!!!

 

 

   

 

 

 

 

 

    

    

  

 שאלה ניקוד מתוך

20  1 

25  2 

25  3 

30  4 

 סה"כ  100

 16/9/2014 תאריך המבחן

 ד"ר גיא שני מרצה:

 372-1-1117  מספר קורס:

 מבוא למערכות הפעלה שם קורס:

 מועד ב '    בסמסטר:      דעשנה: תש

 שעות 3 משך הבחינה:

 ון בלבדמחשב חומר עזר:
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 נקודות[  20( ]1שאלה 

 

 השאלות הראשונות.  5במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 

 

 reference countingעם  garbage collectionשאלה זאת עוסקת במערכת  .1

 

B f2(B b){ B1=5 

      b.X = 1;  

      b.Y = 2; _________ 

      B b1 = new B(b.X, b.Y); B2=1 

      return b1; _________ 

}B1=4 

          void main(){_________ 

               B b = new B();B1=1 

               C c = new C();C1=1 

               B b1 = b; B1=2 

               B b2 = b1; B1=3 

               C c1 = c; C1=2 

               c=f1(c1,b); C3=1 

           } 

C f3(C c1, C c2){ C2=2,C1=4 

     C c3 = new C(c1); C3=1 

     c3.X += c2.X; _________ 

     c3.Y += c2.Y; _________ 

     return c3; _________ 

}C2=1,C1=3 

           C f1(C c, B b){ C1=3,B1=4 

               C c1 = new C(c); C2=1 

               b=f2(b); B2=1,B1=3 

               B b1 = new B(b); B3=1 

               C c2 = f3(c1, c); C3=1 

               return c1; _________ 

           }C3=0,C1=2,B3=0,B2=0 

 

מספר סידורי מזהה, כאשר האוביקט הראשון מקבל את המספר הניחו כי במערכת זאת לכל האוביקטים יש 

-, וכן הלאה )מספור רציף אחיד עבור כל סוגי האוביקטים יחד(. רשמו אחרי כל שורה את ה2, השני 1

reference counter של כל אוביקט עבורו חל שינוי בשורה זאת. רשמו את המזהה של האוביקט ואת ה-

reference counter .שלו 

 

 

הקוד הבא להגנה על נתון   ,critical sectionהחולקים ביניהם אותו  pid=0,…,N-1תהליכים עם  Nערכת עם במ .2

critical section: 

1. while(turn != pid); 

2.<CS> 

3. turn = (turn + 1)%N; 

 (busy waiting)לא  בעיה אפשרית בצורת הגנה זאת הסבירו

ומעוניין להכנס שוב.  cs-עובר דרך ה p0. לדוגמא, CS-המעוניין להכנס ל threadחוסם  CS-שנמצא מחוץ ל thread-יתכן ו

P1 אינו מעוניין להכנס ל-CS כרגע .P1  חוסם אתP0 למרות שה-CS .ריק 
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       -, וגודל מצביע לבלוק כגודל המילה. המערכת תומכת ב2Bבייט, וגודל מילה של  256נתונה מערכת עם גודל בלוק  .3

i-node עם מצביע אחד ל-single indirectומצביע אחד ל ,-double indirect בייט לייצוג  64. כמו כן נדרשים

meta data ?של קובץ. מהי כמות המידע המקסימלית שניתן להחזיק בקובץ במערכת 

i-node – 64B meta data + 2B for single + 2B for double, remaining 188B = 94 Words 

each other block has 128 words 

 

94+128+1282=16606 

16606 × 256 = 4,251,136 = 4MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הניחו כי עם תחילת העבודה הגיעו עבודות עם זמני הריצה non-preemptiveעם תזמון  batchנתונה מערכת  .4

 כאשר סדר ההגעה הינו משמאל לימין 17,5,2,18,53,3 הבאים:

 

 first come firstלבין  shortest job firstהמדיניות של  turnaround-העבור נתונים אלו חשבו את היחס בין 

served. 
2 + 5 + 10 + 27 + 45 + 98

17 + 22 + 24 + 42 + 95 + 98
= 0.627 

 

 

 

 

 

 

 

 

נמצא  pid=iכאשר תהליך עם  pid=1,2,3,4,5תהליכים  5נתונה מערכת עם עם  .5
1

𝑖+1
. מה הניצולת של IO-מהזמן ב 

 CPU (CPU utilization?)-ה

 

 

1 − (
1

2
∗
1

3
∗
1

4
∗
1

5
∗
1

6
) =

719

720
= 0.998 
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 . השרטוט הבא מתאר את טבלת הדפים במערכת. 1Bוכתובת ווירטואלית בגודל  1Bנתון מחשב עם מילים בגודל  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

i. (2  ?מהו גודל דף במערכת )'נק 

 3252=ביט למיקום בדף =  5ביט למספר דף,  3:  תשובה

ii. (3 :תרגמו את הכתובות הבאות )'נק 

a.  :69 וירטואלית:   37פיזית 

b. 37וירטואלית:  5: פיזית 

c. 55וירטואלית:  23: פיזית 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 
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 זיכרון וירטואלי: נקודות( 25) .ב

 working set-נקודות( הסבירו את רעיון ה 5א. )

 דפים איתה הוא עובד. לפני תזמון התהליך נביא את כל הקבוצה לזכרון.נקבע לכל תהליך קבוצה בגודל מסוים של 

 working set-מה השיקולים בבחירת גודל ה

גדול מדי יהיו מעט תהליכים בזכרון )כמעט כמו  WS-, אם הpage faultsקטן מדי יהיו הרבה  WS-אם ה

swapping) 

 

מסגרות ותהליך בודד. נתונה סדרת פניות של התהליך  3נניח מערכת עם זיכרון וירטואלי ובו נקודות(  20)ב. 

)שמאפסת  מסמל פעולת כתיבה, ובכל קו מודגש מתרחשת פסיקת שעון Wמסמל פעולת קריאה,  Rלדפים. כאשר 

עבור כל דף הנמצא במסגרת  . הראו אילו דפים יהיו במסגרות עבור כל מדיניות החלפת דפים להלן.(Rאת הביט 

סימן   PF-ליד מספר הדף אם יש צורך(. רשמו בשורת ה m-ו r)רישמו  modified-ו referencedרשמו האם הוא 

X   כאשר מתרחשpage faultומתחת לשם האלגוריתם את מספר ה ,-page faults .שהאלגוריתם ביצע 

5

R 

3

W 

4

R 

2

W 

1

R 

5

R 

3

W 

2

W 

1

R 

4

W 

3

R 

2

W 

2

R 

5

W 

4

W 

3

R 

2

R 

1

R 
 מדיניות

 אופטימלי 1 1 1 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

 x x   x   x x    x x x x x PF:10 

3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 LRU 

5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2  

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

X X X X X X X X X X X  X X X X X X PF:17 

3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 FIFO 

5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2  

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

X X X X X X X X X X X  X X X X X X PF:17 

4 4 4 5 5 5 1 1 1 3 3 4 4 4 4 1 1 1 FIFO 

2
nd

 

Chance 
3 3 1 1 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2  

5 2 2 2r 2 2 2r 2r 2 2r 2r 2r 2 3 3 3   

X X X  X X X  X X X  X X X X X x PF:15 
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 נקודות[ 25( ]3שאלה 

 :נקודות( 3) הסבירו מהי גישה אקסלוסיבית למשאב .א

 משאב שניתן להקצות לתהליך אחד בלבד בכל זמן נתון

 :נקודותpreemptible (3 )הסבירו מהו משאב  .ב

 שניתן לקחת מתהליך מבלי לגרום לנזק לתהליךמשאב 

נניח בעיה בה ישנה רשת של מחשבים המחוברים על ידי קווי תקשורת. המחשבים יכולים להיות במצב של שידור 

(broadcast או במצב של קליטה. במצב של שידור מחשב משדר הודעה אחת דרך כל הקווים המחוברים אליו, ובמצב של )

דעות מכל הסובבים אותו. כדי למנוע התנגשויות בין הודעות על קו תקשורת, ישנו מנגנון בו מחשב תופס קליטה הוא מקבל הו

 ( לשחרור הקו.blockedבעלות על קו תקשורת לשידור לפני שהוא מוציא הודעה. אם הקו כבר תפוס, המחשב ממתין )

 :את הקוד הבא ישנו תהליך האחראי על העברת הודעות המריץ כל המחשביםב

1. while(true){ 

//receive messages from all neighbors 

2.    List<Message> messages = ReceiveMessages(CommunicationLines); 

//broadcast all new messages to all neighbors 

3.    foreach(Message m in messages){ 

4.        if(NewMessage(m)){//broadcast only new messages 

//grab ownership on all outgoing communication lines 

5.           foreach(CoomunicationLine l in CommunicationLines) 

6.                l.AcquireOwnership();//blocks until line is free 

     //broadcast the message 

7.           foreach(CoomunicationLine l in CommunicationLines) 

8.                l.Broadcast(m);//line must be owned before broadcasting 

9.       } 

10.   } 

11. } 

 כל מחשב מקבל הודעות מכל שכניו. אח"כ המחשב עובר על כל ההודעות אותן הוא לא שידר בעבר, ולכל הודעה –כלומר 

 , ומשדר את ההודעה.תופס את כל קווי התקשרות המחוברים אליו שעליו לשדר לשכנים,
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 :נתונה הרשת הבאה

 

  

 

 

 

 

 

 ברשת זאת. deadlockהראו מצב אפשרי של נקודות(  9) .ג

 :. נניח כי2,4,5 –ניצור מעגל 

 ,4-2תופס את הקו  2 (1

 ,5-4תופס את הקו  4  (2

 , 2-5תופס את הקו  5  (3

 קפאון - כי הקו כבר תפוס השני במעגל, ונרדםכעת כל אחד מנסה לתפוס את הקו בכיוון  (4

 

 

 

 

 

בשינוי  deadlocksהציע למספר את קווי התקשורת בסדר גלובלי עולה, וטען שכך אפשר למנוע  שלומינקודות(  10) .ד

 קל בלבד בקוד למעלה. האם שלומי צודק? הסבירו:

 .deadlockבסדר עולה, לעולם לא יהיה מעגל, ולכן לא יהיה  6-5יבקש את הקווים בשורות  Threadאם כל 

1 

2 

6 

5 

4 

3 

70

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



9מתוך   8 
 

 נקודות[ 30( ]4שאלה 

( המכילים מיפוי nodesאחד ממבני הנתונים הפשוטים ביותר הינו העץ הבינארי )לא ממוין(. העץ בנוי מקודקודים )

לחפש מפתח כלשהו בעץ, יש לסרוק את כל הקודקודים על מנת אין כפל מפתחות בעץ. (. data( למידע )keyממפתח )

 בעץ. ניתן לעשות זאת על ידי הפונקציה הרקורסיבית להלן:

class BinaryTree{ 

   private Node Root; 

   ….. 

   public Object Find(Comparable cKey){ 

       return Find(Root, cKey); 

   } 

   public Object Find(Node n, Comp cKey){ 

      if(n == null) 

         return null; 

      if(n.Key == cKey) 

         return n.Data; 

      Object o = Find(n.Left, cKey); 

      if(o == null) 

          o = Find(n.Right, cKey); 

      return o; 

} 

class Node{ 

   Comparable Key{get; private set;} 

   Object Data{get; private set;} 

   Node Left{get; set;}  

   Node Right{get; set;} 

   int Size{get; private set;} 

} 

 

 

הסבו את אלגוריתם החיפוש לחישוב מקבילי, כאשר החיפוש בשני הילדים של הקודקוד מבוצע במקביל  [נקודות 15] (א

 שונים. threadsעל ידי 

1. public Object Find(Comparable cKey){ 

2.        object oData = null; 

3.        return Find(Root, cKey, ref oData); 

4.    } 

5.    public Object Find(Node n, Comp cKey, ref oData){ 

6.       if(n == null) 

7.          return; 

8.       if(n.Key == cKey) 

9.          oData = n.Data; 

10.       Thread tLeft = new Thread(Find(n.Left, cKey, ref oData));//not really C# 

11.       Thread tRight = new Thread(Find(n.Right, cKey, ref oData));//not really C# 

12.        tLeft.Start(); 

13.        tRight.Start(); 

14.        tLeft.Join(); 

15.        if(oData != null) 

16.            Return; 

17.        tRight.Join(); 

18.    } 
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 בנוסף מכיל העץ מנגנון הכנסה להלן:

1. private void Insert(Node n, Comparable cKey, Object oData){ 

2.     if(n.Size == 1) 

3.           n.Left = new Node(cKey, oData); 

4.     else if(n.Size == 2) 

5.           n.Right = new Node(cKey, oData); 

6.     else if(n.Size % 2 == 1) 

7.           Insert(n.Left, cKey, oData); 

8.     else if(n.Size%2 == 0) 

9.          Insert(n.Right, cKey, oData); 

10.     n.Size++; 

11. } 

 במקבילהמבצעים הכנסה  threadsנקודות[ הראו מירוץ אפשרי בין שני  5] .12

 0שורש עם מפתח  – 1נתחיל מעץ בגודל  .1

 1,2 –מנסים להכניס ערכים במקביל  threadsשני  .2

3. T1  1, כרגע יש בן שמאלי עם ערך 10ונרדם לפני  9-2עובר את שורות ,Size=1 

4. T2  2בן שמאלי עם ערך משלים את הפונקציה, כרגע יש ,Size=2 

5. T1 ,מתעורר ומשלים את הפונקציה 

 הכניס לא קיים בעץ T1-קודקודים, הקודקוד ש 2למרות שיש רק  Size=3בעיות:  .6

 

 

 

 

מפני מירוצים. בסעיף זה ינתן  ניקוד גבוה יותר  ללא סעיף א( –)המקורי  הכנסה והחיפושהנקודות[ הגנו על קוד  10] .19

 לפתרונות יעילים.

 צריך להגן רק ברמת העלים. Find. אם מגינים על Find. אפשר לא להגן על Nodeלמחלקה  mנוסיף מיוטקס 

1. private void Insert(Node n, Comparable cKey, Object oData){ 

2.     n.m.Lock();//locking only the insertion of leaf nodes 

3.     if(n.Size == 1){ 

4.           n.Left = new Node(cKey, oData); 

5.           n.Size++; 

6.           return; 

7.     } 

8.     else if(n.Size == 2){ 

9.           n.Right = new Node(cKey, oData); 

10.           n.Size++; 

11.           return; 

12.     }  

13.     n.Size++; 

14.     n.m.Unlock(); 

15.     if(n.Size - 1 % 2 == 1) 

16.           Insert(n.Left, cKey, oData); 

17.     else 

18.          Insert(n.Right, cKey, oData); 

19.     } 
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 גוריון בנגב אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  למערכות הפעלהבוחן במבוא 

  הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  •

 משקלה של כל שאלה מסומן. •

  עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  •

 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות יש  •

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. •

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. •

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  10במבחן  •

     בהצלחה!!!

  

  

      

  

  

  

  

  

        

        

    

 שאלה ניקוד מתוך

30  1 

30  2 

40  3  

 סה"כ  100

  14/5/2015  תאריך המבחן

  ד"ר גיא שני  מרצה:

  372-1-1117   מספר קורס:

  מבוא למערכות הפעלה  שם קורס:

  בוחן  '    בסמסטר:      דעשנה: תש

  שעות 3  משך הבחינה:

  ון בלבדמחשב  חומר עזר:
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  נקודות]  30) [1שאלה 
  

 השאלות הראשונות.  5במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 

 

  נתון קטע הקוד להלן:  .א

public Main(){ 

    for (int i=0; i<7; i++){ 

      int a=fork(); 

      print(pid + “:” + i + “,”); 

      if(a>0) 

           break; 

   } 

} 

ניתנים באופן סדרתי, ואין עוד תהליכים במערכת. כמו  pids, וכי 1הוא  mainשל התהליך שמתחיל להריץ את  pid-הניחו כי ה

  .FIFOכן הניחו תזמון 

 8 הגבוה ביותר שהוקצה במהלך הקוד להלן: pid-מה ה .1

  ,3:1 ,2:1 ,2:0 ,8:61:0 ,7:6 ,7:5 ,6:5 ,6:4 ,5:4 ,5:3 ,4:3 ,4:2 ,3:2 מה ידפיס הקוד (משמאל לימין)?  .2

  לא בהכרח בסדר זה

  

  

  

  

  

  

  מגעים שלשה תהליכים למערכת כאשר נתון ש: 0בזמן   .ב

  . למדפסתמהזמן בכתיבה  40%, עסוק 2, עם עדיפות 1תהליך  •

  .Cדיסק מהזמן בכתיבה ל %25, עסוק 3, עם עדיפות 2תהליך 

 .Dמדיסק מהזמן בקריאה  %50, עסוק 1, עם עדיפות 3תהליך 

  נניח תזמון על פי עדיפות, כאשר התהליך עם העדיפות הגבוהה מקבל קדימות.

  :ready, running, blockedאיזה אחוז מהזמן כל תהליך במצב כאשר שלושת התהליכים פעילים במערכת, 

  

running  ready  blocked  Priority  IO    

0.15  0.45  0.4 2 40% p1 

0.75  0.0  0.25  3 25% p2  

0.05  0.45  0.5  1 50% p3  
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. חשבו 4,8,16,32,64, עם זמני ריצה CPU-bound, כולם 0תהליכים שהגיעו יחד בזמן  5עם  batchנתונה מערכת   .ג
(התור  quantum 3עם  round robin, כאשר מדיניות התזמון היא maximal starvation-וה turn around-את ה

 .shortest job firstע"פ הסדר למעלה משמאל לימין), וכאשר מדיניות התזמון הינה 

  

Shortest job first Round robin (3)  

45.6 
 

63.3 
turn around 

60 

 
12 maximal starvation 

  

  

  

  

  

 תהליך מריץ את הפונקציה להלן:  .ד
1)         public static void Copy(string sSourceFile, string sDestFile) 
2)         { 

3)             StreamReader sr = new StreamReader(sSourceFile); 

4)             StreamWriter sw = new StreamWriter(sDestFile); 

5)             try 

6)             { 

7)                 while (!sr.EndOfStream) 
8)                 { 

9)                     sw.WriteLine(sr.ReadLine()); 

10)                 } 

11)             } 
12)             catch (IOException e) 

13)             { 

14)                 Console.WriteLine("Unexpected error occurred " + e.Message); 

15)                 Exit(-1); 

16)             } 

17)             Exit(0); 

18)         } 

 

  

עבור כל שורה כזו רשמו האם מדובר בסיום עקב תקלה פטאלית, תקלה  ילו שורות יתכן כי התהליך יסתיים?בא

  אחרת, או סיום נורמלי.

  

 תקלה פטאלית –שלא נתפס  exceptionיתכן  43+שורות  .1

 תקלה אחרת –שנתפס וטופל  exception – 15שורה  .2

  סיום נורמלי – 17שורה  .3
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 נתון קטע הקוד הבא:  .ה

void f(){ 

   print(“f,”); 

   kill(2,2) 

} 

 

P1(){ 

signal(1,f); 

while(!ProcessAlive(2)); 

while(ProcessAlive(2)); 

print(“p1 done,”) 

} 

void g(){ 

   print(“g,”); 

   kill(1,1); 

} 

 

P2(){ 

signal(1,g); 

while(!ProcessAlive(1)); 

kill(1,1); 

while(ProcessAlive(1)); 

print(“p2 done,”) 

} 

 

 

נתון קיים במערכת וטרם סיים את  pidאם תהליך עם  trueמחזירה  ProcessAlive(int pid)קריאת המערכת 

  . מה יהיה הפלט של הקוד להלן?P2מריץ את  pid=2ותהליך עם  P1מריץ את  pid=1ריצתו. תהליך עם 

  

f, p1 done 

  

  

  

  

  

  

  

  

 critical section. נתון קטע הקוד הבא להגנה על pid=0,1,…,n-1) עם threadsתהליכים ( nנתונים   .ו

while(turn != pid); 

<CS> 

turn = (turn + 1) % n; 

  הראו תסריט היוצר בעית סנכרון בקוד הבא:

  

 p1פעמים בו  3פעמים. לאחר  10מבצע אותו  p2-פעמים ו CS 3-מבצע את ה p1כאשר  p1, p2נניח שני תהליכים, 

מונע מתהליך אחר  CS-. זוהי דוגמא בה תהליך מחוץ לCS-להכנס ל p2-, הוא לא יאפשר יותר לCS-יבצע את ה
  .CS-להיכנס את ה
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  נקודות] 30) [2שאלה 
  

 הקוד הבא: , מריצים את קטעpriority(1)>priority(2)>priority(3), כאשר pid=1,2,3שלושה תהליכים עם 

1.         public static void Main() 

2.         { 

3.             int pid = GetProcessId(); 

4.             StreamReader sr = new StreamReader(pid + ".txt"); 

5.             string[] a = sr.ReadLine().Split(','); 

6.             int total = 0; 
7.             for (int i = 0; i < a.Length; i++) 

8.             { 

9.                 int seconds = int.Parse(a[i]); 

10.                 Sleep(seconds); 

11.                 total += seconds; 

12.             } 

13.             Console.WriteLine(total); 

14.         } 

 

 

  הקבצים מכילים את המידע הבא:

 

  

זמן עיבוד,  1nsכל שורה לוקחת  על פי העדיפויות.  התהליכים בהינתן אלגוריתם תזמון הראו בטבלה למטה את סדר ריצת

את מספר  (בנוסף על זמן העיבוד). יש לרשום עבור התהליך הרץ  IOזמן 2ns ופעולות קריאה וכתיבה מקבצים דורשות 

  ).readyלריצה ( ממתיןעבור תהליך  W-, וIOעבור תהליך המבצע  IOעבור תהליך חסום,  B, השורה אותה הוא מבצע

  , גם אם לא כל התהליכים סיימו את ריצתם.בלבד 40nsלמשך יש למלא את הטבלה  )נקודות 20(  .א

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 pid 

11 B B B 10 9 7 11 B B B 10 9 7 6 IO IO 5 IO 4 3 1 
w 9 7 6 w w w w IO IO 5 w w w IO B 4 w 3 w w 2 

w w w w w w w w IO B w w w w w 3 w w w w w 3 

 פלט                     

  
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 pid 

                  13 7 1 

      13 7 11 B B 10 9 7 11 B B 10 w w 2 

9 7 11 B 10 9 w w w 7 6 w w w IO IO 5 w w w 3 

 פלט                    
  

  

  :cpu utilization, turn aroundעבור הטבלה שמילאתם, חשבו נקודות)  5(  .ב

 ,TA=34.3, עבור כל התהליכים, TA=23+35/2=29, Utilization = 36/41=0.87עבור שני התהליכים הראשונים,  

Utilization = 45/49=0.92.   

  

               היו ומדוע , כיצדpriority(3)>priority(2)>priority(1)נקודות) אם היינו מחליפים את העדיפויות  5(  .ג

 משתנים (אין צורך לחשב מספרים מדויקים): cpu utilization-וה turn around-ה

  

, ולכן shortest job first-קרובה יותר ל 3-עדיפות לדורש המתנות קצרות יותר, הוא תהליך קצר יותר, ולכן  3-מאחר ו
- ישאר במערכת עם המתנות ממושכות, ניתן לצפות ל p1עם זאת, כאשר רק תהליך  יקטן. turn around-ניתן לצפות שה

cpu utilization .נמוך יחסית  

Data File 

3,3 1.txt 

2,2 2.txt 

1,1 3.txt 
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  נקודות] 40) [4שאלה 

בגרף, עם שימוש במחסנית על מנת לשמור את הקודקודים בהם טרם  depth firstנתון המימוש להלן עבור חיפוש 

  מייצגת קודקוד בגרף. Vertexביקרנו. המחלקה  

1.     class Vertex 

2.     { 

3.         public int ID { get; private set; } 

4.         public List<Vertex> Neighbors{ get; private set; } 

5.         public bool Visited { get; set; } 

6.  

7.         public Vertex(int iID) 

8.         { 

9.             ID = iID; 

10.             Neighbors = new List<Vertex>(); 

11.             Visited = false; 
12.         } 

13.  

14.         public void AddNeighbor(Vertex v) 

15.         { 
16.             Neighbors.Add(v); 

17.         }       

18.     } 

19.  

20.         Vertex DFS(Vertex vStart, int iSearchVertex) 

21.         { 
22.             Stack<Vertex> sOpen = new Stack<Vertex>(); 

23.             sOpen.Push(vStart); 

24.             while (sOpen.Count > 0) 

25.             { 

26.                 Vertex v = sOpen.Pop(); 

27.                 if (v.ID == iSearchVertex) 

28.                     return v; 
29.                 foreach (Vertex vNeighbor in v.Neighbors) 

30.                 { 

31.                     if (!vNeighbor.Visited) 

32.                     { 

33.                         vNeighbor.Visited = true; 

34.                         sOpen.Push(vNeighbor); 
35.                     } 

36.                 } 

37.             } 

38.             return null; 
39.         } 
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בסעיף זה אין  למקבילי, על ידי הוספת שיטות, שדות, ושורות קוד כרצונכם. DFS-הפכו את קוד הנקודות)  10(  .א

אין צורך להעתיק את הקוד מהדף הקודם, אלא  .למחוק או לשנות שורות קיימות, אלא רק להוסיף שורות חדשות

 רק להראות את השינויים. בסעיף זה אין צורך לטפל במירוצים.

  

19.1 public Vertex m_vSearchResult; 

28.  m_vSearchResult = v; 

40. public Vertex ParallelDFS(Vertex vStart, int iSearchVertex) { 

41.  List<Thread> lThreads = new List<Thread>(); 

42. foreach( Vertex vNeighbor in vStart.Neighbors ) 

43.   vNeighbor.Visited = true; 

44.  Thread t = new  Thread(new ThreadStart(DFS(vNeighbor, iSearchVertex))); 

45.  lThreads.Add(t); 

46. } 

47. foreach(Thread t in lThreads) 

48.  t.Start(); 

47. foreach(Thread t in lThreads) 

48.  t.Join(); 

49. return m_vSearchResult; 

50.} 
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יחפשו יחד על אותו קודקוד. תנו דוגמא למירוץ  threadsנקודות) המטרה במקבול החיפוש היא למנוע כי שני  5(  .ב

 לחפש יחד באותו הקודקוד. threadsאפשרי בקוד הגורם לשני 

  1,2מגיעים לקודקודים  T1,T2שונים,  threadsנתון הגרף הבא, כאשר שני 

1. T1  ונרדם3כן על קודקוד ש 31מבצע את שורה , 

2. T2  ומכניס אותו למחסנית 3על קודקוד שכן  34-31מבצע את שורות  

3. T1  למחסנית 3ומכניס את  34מתעורר וממשיך לשורה  

  

  

  

  

  

פתרון לדוגמא, ( . נסו ליצור הגנה המאפשרת מקביליות מקסימליתמרוציםהגנו על הקוד מפני נקודות)  5(  .ג

  .כלל) המשתמש במיוטקס יחיד אינו יעיל

  שימו לב כי המחסנית אינה משותפת! אין צורך להגן על הכנסות והוצאות מהמחסנית.

5.1 Mutex m_mVisitedMutex = new Mutex(); 

30.1 vNeighbor.m_vVistiedMutex.Lock(); 

35.1 vNeighbor.m_vVistiedMutex.Unlock(); 

 

  

  

 

1 

2 

3 
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. במידה ולא dמבצע חיפוש לעומק עד לעומק  iterative deepening depth first searchחיפוש נקודות)  20(  .ד

ונמשיך את החיפוש. בקוד להלן שומרת המחסנית  dאת הקודקוד המבוקש, נגדיל את מצאנו במהלך החיפוש 

sFringe  כל הקודקודים בעומק  –את חזית החיפושd המשתנה .iDepth  שומר אתd העומק המקסימלי המותר ,

 כרגע.

בקוד זה ישנם מירוצים נוספים  –תוך הגנה ממירוצים. שימו לב  IDDFSל את השיטה  בסעיף זה עליכם למקב

ניתן לרשום רק  –בפתרון למטה, אין צורך להעתיק את הקוד  .בסעיפים הקודמים DFSשלא התקיימו בחיפוש 

  שורות שהשתנו.

 

1.         Stack<Vertex> sOpen = new Stack<Vertex>(); 

2.         Stack<Vertex> sFringe = new Stack<Vertex>(); 
3.         Dictionary<int, int> dDepth = new Dictionary<int, int>(); 

 

4.         Vertex IDDFS(Vertex vStart, int iSearchVertex, int cVertices) 

5.         { 
6.             sOpen.Push(vStart); 

7.             dDepth[vStart.ID] = 0; 

8.             int iDepth = 5; 

9.             while (iDepth <= cVertices) 

10.             { 

11.                 while (sOpen.Count > 0) 
12.                 { 

13.                     Vertex v = sOpen.Pop(); 

14.                     if (v.ID == iSearchVertex) 
15.                         return v; 

16.                     foreach (Vertex vNeighbor in v.Neighbors) 

17.                     { 

18.                         if (!vNeighbor.Visited) 
19.                         { 

20.                             dDepth[vNeighbor.ID] = dDepth[v.ID] + 1; 

21.                             vNeighbor.Visited = true; 

22.                             if (dDepth[v.ID] < iDepth) 

23.                                 sOpen.Push(vNeighbor); 

24.                             else 
25.                                 sFringe.Push(vNeighbor); 

26.                         } 

27.                     } 

28.                 } 
29.                 sOpen = sFringe; 

30.                 sFringe = new Stack<Vertex>(); 

31.                 iDepth += 5; 
32.             } 

33.             return null; 

34.         } 
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, מאחר וכאן המחסנית 13(כמו בסעיף הקודם), שורה  21-18שורות  –עליהם יש להגן  CS 3בסעיף זה ישנם 

  בהם משנים משאבים משותפים. 31-29המחסנית התרוקנה, ושורת  13-ל 11משותפת, ויתכן שבין 

  

31-29  

3.1 Barrier bDepthBarrier = new Barrier(n); 

3.2 Mutex mDepthMutex = new Mutex(); 

28.1 int iCurrentDepth = iDepth; 

28.2 bDepthBarrier.Wait(); 

28.3 mDepthMutex.Lock(); 

28.4 if(iCurrentDepth == iDepth){ 

29-31 

31.1} 

31.2 mDepthMutex.Unlock(); 

  כמו בסעיף קודם – 21-18

  

13  

3.3 Mutex mPopMutex = new Mutex(); 

12.1 mPopMutex.Lock(); 

12.2 if(sOpen.Count == 0){ 

12.3  mPopMutex.Unlock(); 

12.4  break; 

12.5 } 

13.1 mPopMutex.Unlock(); 
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 בן גוריון בנגבאוניברסיטת 

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  למערכות הפעלהבוחן במבוא 

  הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  •

 משקלה של כל שאלה מסומן. •

  עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  •

 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות החישוביות  •

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. •

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. •

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  8במבחן  •

     בהצלחה!!!

  

  

      

  

  

  

  

  

        

        

    

 שאלה ניקוד מתוך

30  1 

35  2 

35  3 

 סה"כ  100

  12/7/2015  תאריך המבחן

  ד"ר גיא שני  מרצה:

  372-1-1117   מספר קורס:

  מבוא למערכות הפעלה  שם קורס:

  מועד א  '    בסמסטר:      דעשנה: תש

  שעות 3  משך הבחינה:

  ון בלבדמחשב  חומר עזר:
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  נקודות]  30) [1שאלה 
  

 השאלות הראשונות.  5במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו השאלות הבאות.  6מתוך  5ענו על 

  

 קטע הקוד להלן. ןנתו  .א

class C{ 

   static int counter = 0; 

   C(){ 

      name = "C" + counter; 

      counter++; 

   } 

   public string name; 

   public A a; 

   public B b; 

} 

class B{ 

   static int counter = 0; 

   B(){ 

      name = "B" + counter; 

      counter++; 

  } 

   public string name; 

   public A a; 

   public C c; 

} 

class A{ 

   static int counter = 0; 

   A(){ 

      name = "A" + counter; 

      counter++; 

   } 

   public string name; 

   public A a; 

   public B b; 

   public C c; 

} 

public static void Test(B b){ 

   b.a = new A(); 

   b.a.b = b; 

} 

public static void main(){ 

   A a = new A(); 

   A a2 = new A(); 

   a2.a = a2; 

   a.b = new B(); 

   a.b.c = new C(); 

   a2 = null; 

   a.c = a.b.c; 

   Test(a.b); 

   a.b=a.b.c.b; 

**************** 

 

(שדה  אובייקטיםה את שמותהופעל בשורה המסימנת בכוכביות. רשמו בטבלה למטה  garbage collection-נניח כי מנגנון ה

  .Mark & Sweep-ימחקו בשיטת השאובייקטים ה שמות ואתבשלב זה,  reference counting-ימחקו בשיטת הש )name-ה

Reference counting: None 

Mark & Sweep: A1, B0, A2 

 

הנדרשת  FAT-. מה גודל טבלת ה4Byteוגודל מילה  1MB, כאשר גודל הבלוק הוא 32GBנתון דיסק שגודלו   .ב

 לניהול הדיסק?

32GB/1MB = 2^15 blocks => 15 bit for block number 

Need to add one bit for empty / end of file => 16 bit per entry => 1 word = 4B 

2^15 × 4B = 128KB 
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  :תהליך המכיל רק את הקוד להלןנתון   .ג

 

1. public static void main(){ 

2. int[] a = new int[3]; 

3. int[] b = new int[3]; 

4. for(int i = 0 ; i < 3 ; i++){ 

5.      a[i] = i; 

6.                       b[i] = 3 – i 

7.          } 

8. Console.WriteLine("done"); 

9. } 

 int. כמו כן כל כל שורת קוד מהווה פקודה יחידה בשפת מכונה וכי כל פקודה תופסת מילהבייט,  4גודל מילה הוא הניחו כי 

עבור שורות  בקוד. 8של התהליך, כאשר הוא בשורה  address-space-רשמו את תוכן התאים ב תופס מילה אחת.וכל מצביע 

  .address space-ציינו מעל לטבלה אילו כתובות שייכות לחלקים השונים של ה " במקום המיועד.xקוד מספיק לרשום "שורה 

  

  

  

 

הבתים הראשונים  i-node ,4-. ב1byteמילים, וגודל מילה הוא  8. גודל בלוק הינו i-nodesמערכת עם נתונה   .ד

. להלן תוכן הבלוקים single-indirectמצביעים ישירים, ומצביע אחד  3, וישנם meta-dataשמורים עבור 
 הראשונים בדיסק:

Block 0 1 2 7 4 6 3 8 5 

Block 1 4 5 8 9 13 32 84 56 

Block 2 1 7 19 3 6 8 12 30 

Block 3 4 5 7 10 12 14 18 20 

Block 4 35 34 33 32 31 30 29 10 

Block 5 22 11 18 16 2 32 1 7 

Block 6 16 0 0 13 22 32 8 1 

Block 7 59 85 36 2 4 6 8 10 

Block 8 2 4 6 8 10 12 14 16 

 

  של קובץ. רשמו את רשימת בלוקי המידע השייכים לקובץ על פי הסדר: i-node-הינו ה block 0נתון כי 

  

Data blocks in file: 6, 3, 8, 22, 11, 18, 16, 2, 32, 1, 7 

  

  

  

  

 Code Data Gap Stack 

a b b a i 

Value C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

8 

0 1 2 3 2 1      9 6 3 

addres

s 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
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 :עבור בעיית הפילוסופים נתון קטע הקוד הבא  .ה

 

1. bool[] free_fork = new bool[N]; 

 

4. Philosopher(int i){ 

5.    while(true){ 

6.             Think(); 

7.             while(!free_fork[left(i)]); 

8.             free_fork[left(i)] = false; 

9.             while(!free_fork[right(i)]); 

10.           free_fork[right(i)] = false; 

11.           Eat(); 

12.           free_fork[left(i)] = true; 

13.           free_fork[right(i)] = true; 

14.     } 

15. } 

 

  אפשרית. ית סנכרוןהראו בעי

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) הבאות מגיעות בזמנים jobs. הניחו כי העבודות (FIFOעם תזמון בשיטת  batchנתונה מערכת   .ו

A=0,B=3,C=5,D=18  :זמני העבודה הבאיםA(4), B(2), C(15), D(1)חשבו את ה .-turn-around וה -

average starvation .של התהליכים 

Process Arrived Start End TA Starvation 

A 0 0 4 4 0 

B 3 4 6 3 1 

C 5 6 21 16 1 

D 18 21 22 4 3 

   Average (4+3+16+4)/4=6.75 (0+1+1+3)/4=1.25 
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  נקודות] 35) [2שאלה 
  

 לכל תהליך.  דפים 32ב ), ומנגנון זיכרון וירטואלי התומך bit(ביט  8ברוחב  BUSנתון מחשב עם 

  גודל הדיסק אינו מוגבל . גודל מסגרת הוא כגודל דף. . Byte2.  גודל מילה הוא 64Byte) בגודל RAM( למחשב זיכרון ראשי

 מסגרת וכמה מסגרות ישנם בזיכרון הראשי?המה גודל  נקודות) 3(  .א

8 bit => 256 addresses, 256/32 = 8 words = 16B - page size, 64B/16B = 4 frames 

 תהליך במערכת?ל לכל היותר ניתן להקצותכמה זכרון  נקודות) 2(  .ב

256 × 2B = 512B 

 מה גודלה המקסימלי של טבלת הדפים של תהליך? נקודות) 2(   .ג

5 bit page number + referenced + modified = 7 bits < 1 word => 32 words = 64B 

מילים), מוקצה החל מכתובת  2תאים (כל תא תופס  20בגודל  a, ידוע כי מערך P1עבור תהליך  נקודות ) 8(  .ד

  .24וירטואלית 

  חלקו את תאי המערך לדפים בהם הם יושבים:

4 array cells per page 

P3 0-3, P4 4-7, P5 8-11, P6 12-15, P7 16-19 

  

  

 

 נתונה סדרת הגישות הבאה לתאים במערך (משמאל לימין): נקודות) 12(  .ה

1,2,7,9,14,17,18,3,0,12,10,5,6,19,0 

  .על פי אינדקס מינימלי)(שימוש במסגרות ריקות  להוצאת דפים LRU מדיניותב נניח בנוסף שימוש

 הגישות תבהינתן סדר  (דף+היסט) והפיזיות (מסגרת+ היסט) שאלהם ייגש התהליךמהם הכתובות הוירטואליות 

סדרת הגישות שאר המסגרות בזכרון  את קוד התוכנית, וכי בתחילת  0להלן. הניחו כי הזכרון הפיזי מכיל במסגרת 

יש לרשום את מיקום   memory map-בעמודת ה של התהליך. data-ריקות. יש לרשום רק את הגישות לדפי ה

  משמאל לימין לאחר ביצוע הגישה. הדפים במסגרות

 

Array 

cell 

Memory map Virtual address Physical address 

1 P3    25 1 

2 P3    26 2 

7 P3 P4   31 11 

9 P3 P4 P5  33 19 

14 P3 P4 P5 P6 38 26 

17 P7 P4 P5 P6 41 2 

18 P7 P4 P5 P6 42 3 

3 P7 P3 P5 P6 27 11 

0 P7 P3 P5 P6 24 8 

12 P7 P3 P5 P6 36 24 

10 P7 P3 P5 P6 34 18 

5 P4 P3 P5 P6 29 1 

6 P4 P3 P5 P6 30 2 

19 P4 P7 P5 P6 43 11 

0 P4 P7 P5 P0 24 24 

  

 

96

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8מתוך   6 

 

 בסעיפים להלן יש לכתוב תשובות קצרות ותמציתיות!

 

מנגנון זיכרון רציף + החלפת מנגנון הזכרון הוירטואלי במהן המשמעויות של עבור המערכת הנ"ל,  נקודות) 4(  .ו

SWAPING?   

  בייט לכל היותר 64גודל הזכרון המקסימלי המוקצה לתהליך יהיה 

  

 ? המערכת להלן על , מה היתה ההשפעהגודל הדיסק היה מוגבל אם נקודות) 4(  .ז

  להקצות לתהליךדיסק קטן יותר עלול להשפיע על גודל הזכרון הוירטואלי המקסימלי שניתן 
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  נקודות] 35) [3לה שא

. במחלקה מממושת השיטה Linkהמממשת רשימה משורשרת של אובייקטים מטיפוס  LinkedListנתונה המחלקה 

BubbleSort .המבצעת מיון בועות על הרשימה  

class LinkedList 

{ 

private Link m_lHead; 

 

public void BubbleSort() 

{ 
    if (m_lHead == null) 

        return; 

    bool bSorted = false; 

    while (!bSorted) 
    { 

        bSorted = true; 

        Link lCurrent = m_lHead; 

   **** while (lCurrent.Next != null) **** 

        { 

            if (lCurrent.Next.Key < 
                  lCurrent.Key) 

            { 

                SwapWithNext(lCurrent); 

                bSorted = false; 

            } 

            else 

                lCurrent = lCurrent.Next; 
        } 

    } 

} 

private void SwapWithNext(Link l) 

{ 

    Link lNext = l.Next; 

    lNext.Previous = l.Previous; 

    if (lNext.Previous != null) 

        lNext.Previous.Next = lNext; 
    l.Next = lNext.Next; 

    if (l.Next != null) 

        l.Next.Previous = l; 

    l.Previous = lNext; 
    lNext.Next = l; 

    if (m_lHead == l) 

        m_lHead = lNext; 

} 

 
    private class Link 

    { 

        public int Key; 

        public Link Next; 

        public Link Previous; 

    } 

 

 ParallelBubbleSortיש לרשום שיטה  –למקבילית באופן הבא  BubbleSortיש להפוך את השיטה  נקודות) 15(  .א

, המבצע את הלולאה הפנימית (מסומנת בכוכביות). BubbleSortThreadהמבצע את השיטה  יחיד Threadהמריצה 

נוסף זהה. בסעיף זה אין צורך לפתור מירוצים. שימו לב  thread, עליו להריץ swapמבצע  thread-במידה וה

  הסתיים. המיוןמתי  –לשאלה 

public void ParallelBubbleSort(){ 

if(m_lHead == null) 

return; 

Thread t = new Thread(BubbleSortThread); 

t.Start(); 

t.Join(); 

 

private void BubbleSortThread(){ 

List<Thread> lThreads = new List<Thread>(); 

Link lCurrent = m_lHead; 

while(lCurrent.Next != null){ 

if(lCurrent.Next.Key < lCurrent.Key){ 

SwapWithNext(lCurrent); 

Thread t = new Thread(BubbleSortThread); 

t.Start(); 

lThreads.Add(t); 

} 

Else lCurrent = lCurrent.Next; 

} 

Foreach(Thread t in lThreads) 

t.Join(); 

} 
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 .ליסטייממסודר ומינ. הקפידו לרשום תסריט מיצאו בעיית סנכרון בקוד שרשמתם בסעיף הקודם נקודות) 10(  .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פתרו את המירוצים. בסעיף זה ינתן ניקוד גבוה יותר לפתרונות יעילים יותר. נקודות) 10(  .ג

  .Linkנוסיף מיוטקס לכל 

private void BubbleSortThread(){ 

List<Thread> lThreads = new List<Thread>(); 

Link lCurrent = m_lHead; 

lCurrent.m.Lock(); 

while(lCurrent.Next != null){ 

lCurrent.Next.m.Lock(); 

if(lCurrent.Next.Key < lCurrent.Key){ 

SwapWithNext(lCurrent); 

Thread t = new Thread(BubbleSortThread); 

t.Start(); 

lThreads.Add(t); 

} 

Else{ 

lCurrent.m.Unlock(); 

lCurrent = lCurrent.Next; 

} 

lCurrent.Unlock() 

Foreach(Thread t in lThreads) 

t.Join(); 

} 
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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  למערכות הפעלהבמבוא  בוחן

  הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  •

 משקלה של כל שאלה מסומן. •

  עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  •

 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 שימו לב שבשאלות החישוביות יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים! •

 רה ובכתב יד ברור.ענו בצורה ברו •

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. •

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  8במבחן  •

     בהצלחה!!!

  

  

      

  

  

  

  

  

  

        

        

    

 שאלה ניקוד מתוך

30  1 

30  2 

40  3 

 סה"כ  100

  15/5/2016  תאריך המבחן

  ד"ר גיא שני  מרצה:

  372-1-1117   מספר קורס:

  מבוא למערכות הפעלה  שם קורס:

  בוחן  '    בסמסטר:      ו”עשנה: תש

  שעות 3  משך הבחינה:

  ון בלבדמחשב  חומר עזר:
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  נקודות]  30) [1שאלה 
  

השאלות הראשונות. בכל שאלה סמנו את  5השאלות הבאות. במידה ותענו על יותר שאלות יבדקו  6מתוך  5ענו על 

  התשובה הנכונה ביותר (תשובה יחידה לכל שאלה). 

  

 מגיעים התהליכים הבאים: batchלמערכת   )א

  זמן עבודה  זמן הגעה  תהליך

P1  0  5  

P2  0  4  

P3  0  6  

P4  2  1  

P5  4  1  

  

  .non-preemptiveשהוא  shortest job firstהמערכת משתמשת בתזמון 

  :average turnaroundחשבו 

  

 P3 (0-6), P1 (0-5),P5 (4-4),P4 (2-P2 (0 ,(11-(17סדר ריצה (שמאל לימין): 

turnaround = 4+3+2+11+17 / 5 = 7.4 

  

  

מהו קריטריון האופטימיזציה המתאים  - turnaround, throughput, fairness, response time –מבין הבאים   )ב

 מודרניים. הסבירו בקצרה: ניידיםביותר למחשבים 

  

response time מתאים יותר למערכות אינטראקטיביות, בהן משתמש ממתין לתגובות מהאפליקציות מולן הוא עובד  

  

 

 

  

  

(פסיקה) על סיום פעולת קריאה  Interruptרישמו את סדרת הפעולות שעל מערכת ההפעלה לבצע בעת קבלת   )ג
 מהדיסק:

  

1. mini context switch 

 interrupt handlerהפעלת  .2

 של התהליך המתאים address space-של הדיסק אל ה buffer-העתקת המידע מה .3

 readyהעברת התהליך למצב  .4

 הפעלת עבודה נוספת על הדיסק (אם יש) .5

6. mini context switch חזרה לתהליך הפעיל  
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 mutexבאמצעות  semaphore-נתון המימוש הבא ל  )ד

1. public class Semaphore{ 

2.           private Mutex m; 

3.           private int counter; 

4.           private List<Thread> sleeping; 

5.           public Semaphore(int n){ 

6.                     m = new Mutex(); 

7.                     counter = n; 

8.                     sleeping = new List<Thread>(); 

9.           } 

10.           public void Down(){ 

11.                     m.lock(); 

12.                     if(counter == 0){ 

13.                               sleeping.Add(Thread.CurrentThread); 

14.                               Thread.Sleep(); 

15.                     } 

16.                     counter--; 

17.                     m.unlock(); 

18.           } 

19.           public void Up(){ 

20.                     m.lock(); 

21.                     counter++; 

22.                     if(sleeping.Count > 0) 

23.                               sleeping.RemoveFirst().Wakeup(); 

24.                               m.unlock(); 

25.           } 

26. } 

  מצאו בעיית סנכרון אחת בקטע הקוד להלן:

 

  counter 0=נניח מערכת עם שני תהליכים וסמפור עם  –מצב התחלתי 

 , כאשר המיוטקס נעול14, ונרדם בשורה downמבצע  P1תהליך  .1

 20, ונרדם בשורה upמבצע  P2תהליך  .2

  deadlock -תוצאה 

  

  

 , המריצה את אלגוריתם התזמוןpreemptiveשהיא  batchנתונה מערכת   )ה

 shortest job next (shortest remaining time next) המעברים האפשריים בין מצבי התהליך  כל. רשמו את
  :. ליד כל מעבר רשמו מקרה בו הוא מתרחשבמערכת הנ"ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IO 

Shorter job exists 

Scheduler 

new shortest job 

kill 

running 

blocked ready 

done start 

exit 

new job 
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 שה תהליכים למערכת כאשר נתון ש:ועים שלימג 0בזמן   )ו

   למדפסת. מהזמן בכתיבה 50%עסוק , 1, עדיפות 1תהליך  -

  .C מהזמן בכתיבה לדיסק 25%עסוק , 2, עדיפות 2תהליך  -

  .D מדיסק מהזמן בקריאה 25%עסוק , 3, עדיפות 3תהליך  -

  .CPU-בשניות  5מסתיים לאחר שימוש של  1תהליך  -

  .CPU-בשניות  12לאחר שימוש של  מסתיים 2תהליך  -

  .CPU-בשניות  15מסתיים לאחר שימוש של  3תהליך  -

מתזמנת לפי "תזמון עדיפויות" (עדיפות הגבוה עדיפה) אך  ההפעלה מערכתתהליכים  3בנוסף נתון שכאשר ישנם 

  תהליכים המערכת עוברת לתזמון רנדומלי. 2כאשר ישנם 

  בין התהליכים: CPU-הע"י טבלה את חלוקת  ותאר

    תשובה

 

Process \ Time 0-20  20-34 34.75 

P1 0.625 4.375  

P2 3.75 7.875 0.375 

P3 15 - - 

I. 

 

P(p1=R) = 0.03125 

P(p2=R) = 0.1875 

P(p3=R) = 0.75 

II. 

P(p1=R) = 0.3125 

P(p2=R) = 0.5625 

 

III. 

           P(p1=R) = 0.5 

 

Interrupt 
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  נקודות] 30) [2שאלה 
(כלומר, כולם  StreamReaderעם אותו  fמריצים את הפונקציה  pid=1,2,3שונים עם (תתי תהליכים)  threadsשלושה 

  :פקודה אטומיתהינה  ReadChar -הניחו ש .תו אחרי תו באופן סדרתי) streamקוראים מאותו 

void f(StreamReader sr){ 

1. for(int i = 0 ; i < pid + 1 ; i++){//each thread has a different pid 

2.      char c = sr.ReadChar(); 

3.      if(c == ‘b’) 

4.           yield();  

5.      else if(c == ‘e’) 

6.            exit(0); 

7.      Console.Write(c); 

8. } 

9. Console.WriteLine(pid); 

} 

 a b c d b e a e b a b e f b     :), ללא רווחים(משמאל לימין הינו )stream-(ה הקובץתוכן 

 

  , ואין תהליכים נוספים במערכת.10מגיע בזמן  1תהליך תת , 0מגיעים בזמן  3+2תהליכים תתי 

  

 Round Robinנתן המדיניות hתהליך בכל רגע נתון בהמצב נמצא כל איזה בהראו על הטבלה להלן נקודות)  25(  .א

(Quantum=4)   . רץ, ה התהליךאת מספר השורה המבוצעת על ידי סמנוB ל-blocked ,W ) לממתיןreadyו ,(-

IO לתהליך הניגש ל -IO.  בשורהoutput רשמו איזה תו מודפס ל -console  בעקבות ביצוע השורה הנוכחית. הניחו
  את ההנחות הבאות:

 )for-(כולל שורת ה כל שורה לוקחת יחידת זמן בודדת )1

 שתי יחידות זמן של פעולת הדיסקואח"כ  דורשת יחידת זמן אחת לפעולה, פעולת קריאה מקובץכל  )2

 הנמוך יותר pid-שבירת שיויון מתבצעת לטובת התהליך עם ה  )3

 , יש לעצור.56במידה ולא סיימתם את הריצה אחרי זמן  )4

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

pid 1           W 1 2 IO IO W W W W 

pid 2 1 2 IO IO 3 5 7 1 W W 2 IO IO W W W 3 5 7 

pid 3 W W 1 2 IO IO W W 3 4 W W W 7 1 2 IO IO W 

output       a       b     c 

 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

pid 1 W 3 5 7 1 W W W 2 B IO IO W W W 3 5 7 1 

pid 2 1 W W W W W W 2 IO IO W W 3 5 6     

pid 3 W W W W W 3 4 B W 7 1 2 IO IO W W W W W 

output    d      b        a  

 

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

pid 1 W W W 9                

pid 2                    

pid 3 3 5 6                 

output    1                

 

  ההרצה שבטבלה? של turnaround-מהו ה נקודות) 5(  .ב

(42 – 10) + 33 + 41 / 3 = 107 / 3 = 35.67 
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   נקודות] 40) [3אלה ש

  

, ומערך חדש הינו אחד המיונים הפשוטים ביותר. המיון עובד באופן הבא: בהינתן מערך שאינו ממויין מיון הכנסה
(ריק) אליו יש להכניס את המספרים באופן ממוין. בכל שלב נוסיף איבר אחד למקום האחרון במערך הממוין, ונדחוף 

אבל זה אינו רלוונטי לשאלה).  inplace) עד למקומו (ניתן לממש מיון זה גם swapאותו לאחור (באמצעות פעולות 

  להלן קוד המממש את המיון:

1. int[] sorted = new int[N]; 

2. int lastSorted = 0; 

3. void InsertionSort(int[] unsorted){ 

4.       for(int i = 0 ; i < unsorted.length ; i++){ 

5.           sorted[lastSorted] = unsorted[i]; 

6.           int j = lastSorted; 

7.           lastSorted++; 

8.           bool stop = false; 

9.           while (j > 0 && !stop){ 

10.               if(sorted[j]<sorted[j-1]) { 

11.                     int aux = sorted[j]; 

12.                     sorted[j] = sorted[j-1]; 

13.                     sorted[j-1] = aux; 

14.                } 

15.               else{ 

16.                    stop = true; 

17.                 }   

18.                j--; 

19.            } 

20.        } 

21.    } 

באופן מקבילי נקודות] ממשו פונקציה המקבלת רשימת מערכים לא ממויינים, וממיינת את כולם יחד  10[  .א

 .InsertionSortשונים המריצים את הפונקציה  threads, על ידי יצירת sortedלתוך המערך היחיד 

void ParallelInsertionSort(List<int[]> unsortedArrays){ 

List<Thread> lThread = new List<Thread>(); 

foreach( int[] unsortedArray in unsortedArrays) 

{ 

       Thread t = new Thread( () => InsertionSort(unsortedArray)); 

        t.Start(); 

        lThread.Add(t); 

} 

foreach( Thread t in lThread) 

{ 

       t.Join();   

} 

} 

113

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8מתוך   7 

 

 .InsertionSortתארו שני מירוצים שונים (כלומר, על חלקי קוד שונים) בפונקציה נקודות]  10[   .ב

 מירוץ 1:

 מצב התחלתי:

 

sorted={} 

t1: unSorted1={1} 

t2: unSorted2={2} 

  שלבי הריצה:

1. t1 מתחיל לרוץ ומכניס לsorted   6ונרדם אחרי ביצוע שורה  1את המספר  0באינדקס :  

sorted={1}  

2. t2 מתחיל לרוץ ומכניס לsorted   2את המספר  0באינדקס:  

sorted={2}  

  

  איבוד מידע!!תוצאה:  

  

  

  :2מירוץ 

  מצב התחלתי:

sorted={3} 

t1: unSorted1={1} 

t2: unSorted2={2} 

 

  שלבי הריצה:

1. t1 מתחיל לרוץ ומכניס לsorted   9ונרדם אחרי ביצוע שורה  1את המספר  1באינדקס:  

sorted={3,1}  

2. t2 מתחיל לרוץ ומכניס לsorted   ומסיים את ריצתו ללא ביצוע החלפות:  2את המספר  2באינדקס

sorted={3,1,2} 

3. t1  ומסיים  3ו 1מחליף בין איברים מתעורר :sorted={1,3,2} 

  

  התקבל מערך לא ממויין!!תוצאה:  

114

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box



8מתוך   8 

 

אין צורך לרשום מחדש את כל נקודות] הגנו על קטע הקוד ממירוצים. ניתן להוסיף אמצעי סנכרון כרצונכם.  20[  .ג

. שימו לב, בסעיף זה ינתן מספר גדול יותר 2.1, ניתן למספר אותה 3לשורה  2על מנת להוסיף שורה בין שורה הקוד. 

 אינו יעיל כלל. 5-15גמא, פתרון שמשתמש במיוטקס בודד המגן על שורות של נקודות לפתרונות יעילים. לדו

  

1. int[] sorted = new int[N]; 

2. int lastSorted = 0; 

Mutex m = new Mutex(); 

Mutex[] mutexArray = new Mutex[N];//must init all mutexes in array 

3. void InsertionSort(int[] unsorted){ 

4.      for(int i = 0 ; i < unsorted.length ; i++){ 

         m.lock(); 

5.          sorted[lastSorted] = unsorted[i]; 

6.           int j = lastSorted; 

7.           lastSorted++; 

          mutexArray[j].lock; 

          m.unlock(); 

8.           bool stop = false; 

9.           while (j > 0 && !stop){ 

              mutexArray[j-1].lock; 

10.               if(sorted[j]<sorted[j-1]) 

11.               { 

12.                     int aux = sorted[j]; 

13.                     sorted[j] = sorted[j-1]; 

                    mutexArray[j].unlock; 

14.                     sorted[j-1] = aux; 

15.                } 

16.               else{ 

                    mutexArray[j].unlock; 

17.                     stop = true; 

18.                 }   

19.                j--; 

20.            } 

           mutexArray[j].unlock; 

21.       } 

22.    } 
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 בן גוריון בנגב אוניברסיטת

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  למערכות הפעלהבמבוא  מבחן מועד א

  הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  •

 משקלה של כל שאלה מסומן. •

  עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  •

 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

 מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום המתאים!שימו לב שבשאלות יש  •

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. •

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. •

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  9במבחן  •

      בהצלחה!!!

  

  מתוך  נקודות  שאלה

1    30  

2    30  

3    40  

  100    סה"כ

 

  

  

  

  21/7/2016  תאריך המבחן

  ד"ר גיא שני  מרצה:

  372-1-1117   מספר קורס:

  מבוא למערכות הפעלה  שם קורס:

  מועד א  '    בסמסטר:      ו”עשנה: תש

  שעות 3  משך הבחינה:

  ון בלבדמחשב  חומר עזר:
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  .השאלות. הקפידו לסמן בבירור את בחירתכם 6מתוך  5בחרו  .נקודות] 30[  1 שאלה

) הינה שיטה המאפשרת לשני תהליכים לתקשר. רשמו בקצרה את pipingצינורות מידע (  .א

אפשר לרשום קוד, אך גם  השלבים שיש לבצע בעת הרצת התהליכים על מנת ליצור צינור מידע.

 הסבר מילולי מסודר על השלבים השונים שיש לבצע בשני התהליכים יתקבל. 

 p1,p2תהליכים חדשים  2נגדיר  .1

 stdin/stdoutל redirectנודיע לתהליכים כי יבוצע  .2

 p1של  stdoutל p2של  stdin-נחבר את ה .3

  נריץ את שני התהליכים .4

  

מאפשרות למתכנת  ()system calls (DisableInterrupts(), EnableInterruptsפקודות המערכת (  .ב

בעזרת פקודות אלו. אין חשיבות לתחביר  TSLלבטל או לאפשר את מנגנון הפסיקות. ממשו 

)syntax השפה בו תשתמשו, אך הסבירו את משמעותם של (keywords .לא סטנדרטיים 

 

Public bool TSL(ref flag){ 

  DisableInterrupts() 

  if( lock == true ){ 

         EnableInterrupts() 

         return true; 

      } 

      else{ 

         lock = true; 

         EnableInterrupts() 

         return false; 

      } 

} 

. 2של  quantumעם  round robinמערכת אינטראקטיבית מריצה את אלגוריתם התזמון   .ג

 תהליכים המבצעים את הריצות הבאות: 3במערכת 

p0: 3 CPU, disk1, 2 CPU, disk2, 3 CPU, disk1 

p1: 2 CPU, disk2, 1 CPU, disk1, 3 CPU, disk1 

p2: 1 CPU, disk1, 1 CPU, disk1, 1 CPU, disk1, 1 CPU, disk2 

. כאשר רשום CPU-) על הcyclesפעולות ( nהכוונה היא שהתהליך מבצע  n CPUכאשר רשום 

disk i  הכוונה היא שהתהליך מבצע גישה לדיסקi 2לוקחת  1. גישה לדיסק cycles  וגישה לדיסק

-עבור תהליך ב IOעבור תהליך רץ,  Rיש לרשום  –. מלאו את הטבלה הבאה cycles 3לוקחת  2

IO ,B עבור תהליך חסום, ו -W ) עבור תהליך ממתיןready תהליך .(i  מגיע בזמןi. ה במקר

  הצורך, שיברו שוויון על פי אינדקס נמוך.

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

p0 R R W W R IO IO R R IO IO IO R R W W 

p1  W R R IO IO IO W W R IO IO W W R R 

p2   W W W R B IO IO W R B IO IO W W 

134

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



מספר נבחן ____________                                  9 מתוך  3   

 

 

 .device drivers-שאלה זאת עוסקת ב  .ד

a.  ההסבירו מהו תפקידו של-device driver 

מממש ממשק אחיד לרכיבי חומרה מסוג מסויים (למשל, דיסק). מקשר בין מערכת ההפעלה לרכיב 

  החומרה.

 

b. ישנה בעייתיות קשה במנגנון ה-drivers  .היכולה לגרום לקריסת מערכת ההפעלה

  להתמודדות עם הבעיה Windowsהסבירו מהי הבעייתיות, ומהי הגישה של 

 

  .third partyאך ממומשים על ידי  ernel modek-רצים ב -בעיה 

  .certificates-מנגנון ה –פתרון 

  

כרון לפני י. להלן תמונת הזsemi-spaces-על ידי שיטת ה garbage collectionנתונה מערכת עם   .ה

 ביצוע איסוף הזבל. מהי תמונת הזיכרון לאחר הביצוע?

  לפני:

  

  

  

 

 

 

 

    

  אחרי: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

B 

E 

D 

I 

G 

C 

F 

H 

J 

Stack 

A 

B 

D 

I 

H 

J 
Stack 

C 
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על מנת לשמור את מבנה הקבצים. גודל הבלוק במערכת  i-node-נתונה מערכת המשתמשת ב  .ו

על מנת לשמור את תכונות הקובץ. המערכת  מילים 256 . דרושותbyte 2, וגודל מילה 1KBהינו 

, מצביע אחד single indirectישנם שני מצביעי  i-node- ב .1TBתומכת בדיסקים בגודל של עד 

double indirect ושאר המקום מוקדש למצביעים ישירים. עבור קובץ בגודל מקסימלי, כמה ,

 ?לשמירת מבנה הקובץבלוקים יוקדשו 

 

 - גודל מצביע 
���

���
=   yteB4מילים =>  2=>       ��2

  

  inode  - 128מספר מצבעים ב

  256 - מספר מצבעים בבלוק ריק 

  

  לכן עבור קובץ בגודל מקסימלי, מספר הבלוקים שיוקדשו לשמירת מבנה הקובץ הוא:

  

	
����� + �
������� + 	
����� − �����	������ + ���
�����	�� ��	������ = 	��! 
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  נקודות] 30[ 2שאלה 

 address bus-רוחב ה מילים. 80של   RAMמילים וגודל  16נתונה מערכת זיכרון וירטואלי עם גודל דף של 

  ביט. 8במערכת 

%$#" - במערכת רץ תהליך המבצע חישוב כפל מטריצות = &#$' $   באופן הבא:    %$')

 "),+ = ∑ &),- $   להלן מימוש הקוד לחישוב המכפלה.. '../.-+,-)

for(i=0;i<n;i++){ 

    for(j=0;j<m;j++){ 

        double sum = 0; 

        for(k=0;k<p;k++) 

             sum += A[i,k]*B[k,j];	

									C[i,j]=sum;	

				}	

} 

יצות מיוצגות בזיכרון המחשב . המטרC3 × 3=A×B, למטריצה B4×3 -ו A3×4המערכת מכפילה שתי מטריצות, 

. כל תא במטריצה תופס עמודות) 4- שורות ו 3משמעו  4×3( על ידי מערכים רציפים, שורה אחר שורה

הניחו כי קוד  .93בכתובת  C, ומטריצה 44בכתובת  B, מטריצה 71בכתובת  מתחילה Aמטריצה  מילה.

  ההכפלה נכנס בדף אחד, והמחסנית נכנסת בדף אחד. 

  

של התהליך (משמאל לימין), כולל חלוקה לדפים, מיקום  address space-הציירו את  נקודות] 5[  .א

 , ומיקום המטריצות.address space-של ה השונים החלקים

  

 

 :את מספר הדף בו הוא שוכן כל תא בכל אחת מהמטריצותברשמו נקודות]  5[  .ב

 

C B 
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-המבוצעות במהלך ההכפלה לדפי איזור ה הראשונות הגישות 40 רישמו את סדרת נקודות] 5[  .ג

data :בלבד (יש לרשום רק את מספר הדף, לא את הכתובת), משמאל לימין 

  

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

Page P4 P2 P4 P2 P4 P3 P4 P3 P5 P4 P2 P4 P3 P4 P3 

  .ד

Time 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Page P4 P3 P5 P4 P2 P4 P3 P4 P3 P4 P3 P5 P4 P2 P4 

  

Time 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Page P2 P4 P3 P4 P3 P6 P4 P2 P4 P3 P4 

  

  

, ובהן לא חל שינוי במהלך למחסנית 1ומסגרת לקוד,  מוקדשת 0נניח כי מסגרת  נקודות] 12[   .ה

רישמו את מצב המסגרות . LRU. הריצו את סדרת הגישות להלן עם אלגוריתם ריצת הקוד

 .PFתרחש שמ לאחררק  להוסיף עמודהיש במהלך ריצת הקוד. 

 

Time 0 1 5 8 10 12 17 19 21 26 28 32 35 37 39  

Page P4 P2 P3 P5 P2 P3 P5 P2 P3 P5 P2 P3 P6 P2 P3  

F
ra

m
e

s 

 P4 P4 

P2 

P4 

P2 

P3 

 

P4 

P5 

P3 

P4 

P5 

P2 

P4 

P3 

P2 

P4 

P3 

P5 

P4 

P2 

P5 

P4 

P2 

P3 

P4 

P5 

P3 

P4 

P5 

P2 

P4 

P3 

P2 

P4 

P3 

P6 

P4 

P2 

P6 

P4 

P2 

P3 

 

 

  

 והטבלה מהסעיף הקודם: עבור סדרת הגישות להלן page fault ratio-חשבו את ה נקודות] 3[  .ו

15/41 = 0.36 
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  נקודות] 40[  3 שאלה

  

נתון קטע הקוד הבא המבצע סיכום של מאמרים באופן אוטומטי. הקוד קורא מאמרים הנמצאים 

 Gרגיל, בעוד שדיסק  hard diskהוא  D. דיסק Gדיסק לקובץ יחיד ב ורושם סיכומים Dעל דיסק 

הינה פונקציה המבצעת חישובים  CreateSummary. הפונקציה באופן ניכר, ולכן מהיר SSDהוא 

  נוספות. IOישוב הסיכום, ללא גישות מורכבים לח

public void SummarizeAll() 

{ 

   FileInfo[]  files = Directory.GetFiles(@“D:/Articles/”); 

   StreamWriter sw = new StreamWriter (@”G: /Summaries.txt”); 

   forech (FileInfo fi in  files) 

   { 

       StreamReader sr=  new StreamReader(fi.FullName); 

       string   article  = sr.ReadToEnd(); 

       sr.Close(); 

       string summarizedArticle  =   CreateSummary(article); 

sw.write(summarizedArticle); 

   } 

    sw.close(); 

} 

המאמרים והשני רושם , כאשר האחד קורא את Threadsחלקו את הקוד לשני  נקודות] 10[  )א

בסעיף  .CreateSummaryלמקם את הפונקציה  threads-את הסיכומים. החליטו באיזה מה

  זה התעלמו ממירוצים.

Queue<string> q; 

int n; 

Reader(){ 

FileInfo[]  files =    

                      Directory.GetFiles(@“D:/Articles/”); 

forech (FileInfo fi in  files){ 

       StreamReader sr=  new  

                               StreamReader(fi.FullName); 

       string   article  = sr.ReadToEnd(); 

       sr.Close(); 

       q.enque(article); 

               } 

} 

 

Writer(){ 

StreamWriter sw = new StreamWriter (@”G:  

                                     /Summaries.txt”); 

 for(int I = 0 ; I < n ; i++){ 

       string   article  = q.deque(); 

       string summarizedArticle  =    

                                         CreateSummary(article); 

                     sw.write(summarizedArticle); 

               } 

} 

 

 

 CreateSummary-ה הסבירו את בחירתכם למיקוםנקודות]  5[  )ב

SSD מהיר יותר, ולכן ה-writer ימתין לreaderולכן עדיף למקם את הסיכום ב ,-writer.  
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 כך שיבוצעו הסיכומים כנדרש. threads-רישמו קוד המפעיל את שני ה נקודות] 5[   )ג

 

Queue<string> q; 

int n; 

 

public void SummarizeAll() 

{ 

   q = new Queue<string>(); 

   n = Directory.GetFiles(@“D:/Articles/”).Length; 

   Thread t1 = new Thread(Reader); 

   Thread t2 = new Thread(Writer); 

    t1.Start(); 

    t2.Start(); 

    t1.Join(); 

    t2.Join(); 

} 

 

  

  

 

רצים על מערכת עם מעבד יחיד, האם עדיין יש יתרון  threads-בהנחה ששני ה נקודות] 5[  )ד

 ? הסבירו!threads-לשימוש ב

 

  ישנם שני יתרונות:

 IOבזמן שתהליך אחר מבצע  CPU-שימוש ב )1

  שימוש בשני הדיסקים במקביל )2
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שנוצרו בחלק א על ידי אמצעי סנכרון כרצונכם. בחלק זה יוענקו  פתרו מירוצים נקודות] 15[  )ה

יסתיימו לאחר שכל  threads-חשוב להבטיח ששני היותר נקודות לפתרונות יעילים. 

  הסיכומים נכתבו לדיסק.

 

 

Queue<string> q; 

int n; 

Mutex m; 

Semaphore s; 

Reader(){ 

FileInfo[]  files =    

                          Directory.GetFiles(@“D:/Articles/”); 

forech (FileInfo fi in  files){ 

       StreamReader sr=  new  

                                   StreamReader(fi.FullName); 

       string   article  = sr.ReadToEnd(); 

       sr.Close(); 

       m.lock(); 

       q.enque(article); 

       m.unlock(); 

       s.up(); 

               } 

} 

 

Writer(){ 

StreamWriter sw = new StreamWriter (@”G:  

                             /Summaries.txt”); 

 for(int i = 0 ; i < n ; i++){ 

        s.down(); 

        m.lock(); 

       string   article  = q.deque(); 

       m.unlock(); 

       string summarizedArticle  =    

                                            CreateSummary(article); 

                     sw.write(summarizedArticle); 

               } 

} 

 

 

  , הפועל על ידי הכנסת איבר נוסף לתור המעיד על סיום הפעולה.nישנו פתרון נוסף, ללא המשתנה 
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 בן גוריון בנגב אוניברסיטת

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  למערכות הפעלהבמבוא  במבחן מועד 

  הוראות:

 כל השאלות הינן שאלות חובה.  •

 משקלה של כל שאלה מסומן. •

  עליכם לענות על כל השאלות בתוך טופס המבחן במקום המיועד בלבד!  •

 (לא במחברת הטיוטה, מחברת זו נשלחת לגריסה)

החישוביות יש מקום פנוי לרשום את התשובה, רשמו אותה במקום שימו לב שבשאלות  •

 המתאים!

 ענו בצורה ברורה ובכתב יד ברור. •

 רשמו את מספר הנבחן בראש כל עמוד במקום המתאים. •

                  ודאו זאת! -עמודים כולל עמוד זה  9במבחן  •

     בהצלחה!!!

  

  

 שאלה ניקוד מתוך

30  1 

30  2 

40  3 

 סה"כ  100

  13/8/2016  תאריך המבחן

  ד"ר גיא שני  מרצה:

  372-1-1117   מספר קורס:

  מבוא למערכות הפעלה  שם קורס:

  מועד ב  '    בסמסטר:      ו”עשנה: תש

  שעות 3  משך הבחינה:

  ון בלבדמחשב  חומר עזר:
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  השאלות הבאות. סמנו בבהירות את השאלות שבחרתם. 6מתוך  5נקודות]. בחרו  30[ 1שאלה 

  

  

 :Marshalingהסבירו מהו   .א

  ___________________________________________________מההרצאה______

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

  

 

  

 תהליכים בלבד: 2בהנחה כי ישנם   critical sectionנתון הפתרון הבא להגנה על   .ב

P0: 

1. a[0] = true 

2. while(a[1]); 

3. <CS> 

4. a[0] = false; 

P1: 

5. while(a[0]); 

6. a[1] = true 

7. <CS> 

8. a[1] = false; 

 

  . רשמו את המירוץ באופן מסודר כפי שנלמד בכיתה.מצאו מרוץ אחד אפשרי בקטע קוד זה

  

  ;a[i]=falseמצב התחלתי: 

1. P1  6-ל 5מתקדם ונרדם בין 

2. P0 נכנס ל-CS ונרדם 

3. P1 נכנס ל-CS  
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תאים  kזיכרון, ישנם  kהדורש  Pיתכן מצב בו נרצה להריץ תהליך  swappingבמערכת עם זיכרון   .ג

 500MBנתונה מערכת עם  .Pלפני שנוכל להריץ את  swap outפנויים בזיכרון, ועדיין נאלץ לבצע 

 זיכרון. i X 50MBדורש  iכאשר תהליך  P1,P2,P3,P4,P5ובה תהליכים  זיכרון

הראו במערכת תזמון אפשרי של התהליכים, כך שתיווצר הבעיה המתוארת למעלה. אין צורך 

  ניתן להשתמש גם בסיום תהליך במידת הצורך. להשתמש בכל הטבלה.

Step 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Process P4 P5 P2 P3      

450-500          

400-450  P5 P5       

350-400        

300-350        

250-300        

200-250        

150-200 P4 P4        

100-150        

50-100 P2       

0-50       

 

  

 נתונה מערכת עם זיכרון וירטואלי:  .ד

a.  לתהליךA 100  הנחת ה ללאבמסגרות.  10דפים, מתוכם-locality of reference,  מה

  לזיכרון? Aבגישה הבאה של  page-fault-ההסתברות ל

 

  0.1יש סיכוי שווה לכל דף, ולכן 

 

 

b.  5הגישה לזיכרון הוא נתון כי זמןns 100, וזמן החלפת דף הואns מה צריכה להיות .

במערכת בכדי שהשימוש בזיכרון הוירטואלי לא יוסיף יותר  page-fault-ההסתברות ל

   לזמן הגישה הממוצע לזיכרון? 1ns-מ

 

 

p) × (100 + 5) ≤ 6-p × 5 + (1 

p≥0.99 
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 (בייט). 700B, וגודל הבלוק הוא 1GB, כאשר גודל הדיסק המקסימלי הוא FATנתונה מערכת עם   .ה

  במערכת? FAT-. כמה מקום בזיכרון תופסת טבלת ה2Bגודל המילה במערכת הוא 

 

29
= 1.46 × 2 1GB / 700B    

    ביטים על מנת להביע אינדקס של בלוק,  30- יש צורך ב

  מספיקות 4Bמילים =  2סוף קובץ, ולכן  \בתוספת ביט נוסף עבור ריק 

 1.46MB = 1.46 ×סה"כ צריך 
29

2B × 2  

  

 

, ובסיומה יהיו A,B,C, כתבו פונקציה המשתמשת במחלקות Garbage collectionבמערכת עם    .ו

-וגם אובייקטים שימחקו בשיטת ה reference counting-הגם אובייקטים שימחקו בשיטת 

Mark&Sweep אך לא בשיטת ה-reference counting. 

class A{ 

  public B b; 

  void f(){ print(“A”); } 

} 

class B{ 

  public C c; 

  void f(){ print(“B”); } 

} 

class C{ 

    public A a; 

    void f(){ print(“C”); } 

} 

 

void f(){ 

A a1 = new A(); 

B b1 = new B(); 

C c1 = new C(); 

a1.B = b1; 

b1.C = c1; 

c1.A = a1; 

A a2 = new A(); 

a1 = null; 

a2 = null; 

b1 = null; 

c1 = null; 

} 
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 נקודות] 30[ 2שאלה 

  :פונקציות להלןשתי המריצים את P0,P1,P2,P3  תהליכים ארבעה

//global variables 

Mutex m = new Mutex(); 

Semaphore s = new Semaphore(); 

void Consumer(){ 

 string st; 

1. while(true){ 

2.  s.down(); 

3.  m.lock(); 

4.  st = q.deque(); 

5.  m.unlock(); 

6.  Console.Write(st); 

 } 

} 

void Producer(){ 

 string st; 

7. for(int i  = 0 ; i < pid * 2 ; i++){ 

8.  st = ‘a’ + i * pid; 

9.  m.lock(); 

10.  q.enque(st); 

11.  s.up(); 

12.  m.unlock(); 

 } 

} 

  .Consumerמריצים את  P0,P2-ו Producerיצים את מר P3- ו P1ר כאש

עם   round robinהריצו את התהליכים על מערכת המשתמשת באלגוריתם  נקודות] 15[ סעיף א

quantum  לתזמון. מלאו את הטבלה להלן עד לסיום התהליכים, או עד לסיום המקום בטבלה. 3של 

עבור תהליך מוכן  R-עבור תהליך חסום, ו B, עבור התהליך הרץ המבוצעתרישמו את מספר השורה 

)ready שיברו במידת הצורך,  .מה יודפס, רישמו בשורה התחתונה 6). כאשר תהליך מבצע את שורה

  הנמוך. pid- בת התהליך עם השיויון לטו

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

P0 1 2 BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS R 3 BM BM BM BM BM BM 

P1 R R 7 8 9 R R R R R 10 11 12 R 7 8 9 BM BM BM 

P2 R R R R R 1 2 BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS R 

P3 R R R R R R R 7 8 9 BM BM BM R R R R 10 11 12 

Output                     

 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

P0 R 4 5 6 R R R R R R 1 2 3 BM BM BM BM BM BM BM 

P1 BM BM BM R R R R 10 11 12 R R R 7 - - - - - - 

P2 3 BM BM BM BM BM BM BM BM BM R R R R 4 5 6 R R R 

P3 R R R R 7 8 9 BM BM BM BM BM BM BM BM BM R 10 11 12 

Output    a0             a1    
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  על פי הטבלה?של כל תהליך  max starvation-המה  נקודות] 5סעיף ב [

  

  

  

  

  

  

  

  

. שנו ולא ימשיכו לרוץ לנצח כראוי את עבודתם יסיימו consumer-נרצה שתהליכי ה נקודות] 10סעיף ג [

 producers-, מבלי להוסיף משתנים גלובליים כלשהם. ניתן להניח כי מספר הבהתאםאת הקוד למעלה 

  , או כל הנחות נוספות.producers-יהיו ל Pid, אך לא ניתן להניח אילו consumers-שווה למספר ה

//global variables 

Mutex m = new Mutex(); 

Semaphore s = new Semaphore(); 

void Consumer(){ 

 string st; 

1. while(true){ 

2.  s.down(); 

3.  m.lock(); 

4.  st = q.deque(); 

5.  m.unlock(); 

                             if(st == “done”) return; 

6.  Console.Write(st); 

 } 

} 

void Producer(){ 

 string st; 

7. for(int i  = 0 ; i < pid * 2 ; i++){ 

8.  st = ‘a’ + i * pid; 

9.  m.lock(); 

10.  q.enque(st); 

11.  s.up(); 

12.  m.unlock(); 

 } 

               q.enque(“done”); 

               s.up(); 

} 

 

  

P0 - 6 

p1 - 5 

p2 - 5 

p3 - 7 
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  נקודות] 40[  3שאלה 

קבוצת  –השכנים שלה  את p במישור, נרצה לפעמים למצוא עבור כל נקודהנקודות בהינתן קבוצה של 

  אינו עולה על סף נתון. הקוד להלן מבצע את המשימה: p-מהנקודות שמרחקן 

1. List<Point>[] GetNeighbors(List<Point> points, double threshold){ 

2. List<Point>[] neighbors = new List<Point>[points.Count()]; 

3. for(inti  = 0 ; i < point.count ; i++){ 

4.  neighbors[i] = new List<Point>(); 

5. for(inti  = 0 ; i < point.count ; i++){ 

6.  for(int j = i + 1 ; j < points.count ; j++){ 

7.   if(points[i].DistanceTo(points[j]) ≤ threshold){ 

8.    neighbors[i].Add(points[j]); 

9.    neighbors[j].Add(points[i]); 

10.   } 

11.  } 

12. } 

13. } 

  

(נאמר,  תהליכונים בלבד |k<|points-בעליכם למקבל את התהליך על ידי שימוש  נקודות] 10סעיף א [

k=100( רשמו את הפונקציה אותה יריץ כל .thread.ינתן ניקוד גבוה  . בסעיף זה ניתן להתעלם ממירוצים

 יותר לפתרונות יעילים יותר.

 void ConcurrentGetNeighbors(List<Point> points, double threshold){ 

 int i = -1; 

              while(true){ 

                         if(current == points.Count) 

                            break; 

                          i = current; 

  current++; 

  for(int j = i + 1 ; j < points.count ; j++){ 

   if(points[i].DistanceTo(points[j]) ≤ threshold){ 

    neighbors[i].Add(points[j]); 

    neighbors[j].Add(points[local]); 

   } 

  } 

 } 

} 
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, ועם סיום ריצתם threads-ה kאת  כפרמטר ומריצה kמקבלת מו פונקציה הרש נקודות] 5סעיף ב [

  מחזירה את מערך השכנים כנדרש.

List<Point>[] neighbors; 

int current; 

List<Point>[] GetNeighbors(List<Point> points, double threshold){ 

 neighbors = new List<Point>[points.Count()]; 

 current = 0; 

 for(inti  = 0 ; i < point.count ; i++){ 

  neighbors[i] = new List<Point>(); 

               List<Thread> lThreads = new List<Thread>(); 

 for(int i = 0 ; i < k ; i++){ 

  Thread t = new Thread(ConcurrentGetNeighbors(points, threshold)); 

  t.Start(); 

  lThreads.Add(t); 

 } 

 foreach(Thread t in lThreads) 

  t.Join(); 

 return neighbors; 

} 

 

  

מירוצים שונים אפשריים בקוד שרשמתם. יש לרשום את המירוצים באופן  שניתארו  נקודות] 10סעיף ג [

  מסודר כפי שנלמד בכיתה.

 

 current: שינוי 1מירוץ 

  : הכנסה לרשימה לא מוגנת2מירוץ 
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ניתן להשתמש בכל מבנה סנכרון שנלמד פתרו את כל המירוצים בקוד שכתבתם.  נקודות] 15סעיף ד [

  בכיתה. בסעיף זה ינתן ניקוד גבוה יותר לפתרונות יעילים יותר.

Mutex[] am = new Mutex[points.Count] 

Mutex m = new Mutex(); 

 

void ConcurrentGetNeighbors(List<Point> points, double threshold){ 

 int i = -1; 

              while(true){ 

  m.lock(); 

                         if(current == points.Count) 

                            break; 

                          i = current; 

  current++; 

  m.unlock(); 

  for(int j = i + 1 ; j < points.count ; j++){ 

   if(points[i].DistanceTo(points[j]) ≤ threshold){ 

    am[i].lock(); 

    neighbors[i].Add(points[j]); 

    am[i].unlock(); 

    am[j].lock); 

    neighbors[j].Add(points[local]); 

    am[j].unlock(); 

   } 

  } 

 } 

 m.unlock(); 

} 
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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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