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��מועד א���סמסטר ב����2010ארגון ועיבוד קבצים�  

  אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
  
  

  המחלקה למערכות מידע
   )2303-1-372בחינה בארגון ועיבוד קבצים (
  מרצה: ד"ר מאיר קלך

  רונית שמלו מתרגלת:
  תש"ע, סמסטר ב', מועד א

  

  מבחן חסוי
  

  כללי:
  .שלוש שעותמשך הבחינה:  •
  הבחינה נערכת בחומר סגור מלבד דף נוסחאות שהתלמיד רשאי להביא עמו לבחינה. •
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת  •
בחלק מהשאלות יש לסמן את התשובה בגוף השאלון ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  •

  מחברת הבחינה.
 בתחילת השאלון.יש למלא מספר נבחן  •
 

    

  קודות)נ 15( 1שאלה
שטחי מ 10-צילינדרים ו 200-המורכב מ קרשומות המצויות על דיס 175,000קובץ פריטים ממוין מכיל 

סיבובים לשנייה. מסילה  125גנוט. בדיסק ישנם קבצים רבים נוספים. מהירות סיבוב הדיסק היא מ

בתים. ניתן לפצל רשומה בין בלוקים  450. אורך רשומה 1/2KBבלוקים, כל בלוק בגודל  600-מחולקת ל

 access motion( הוא מסילה שלמה. זמן הגישה של זרוע הדיסק AUיחידת גודל . AUיחידות אך לא בין 

time 16) הואMS 10-בממוצע וMS  בינארילצילינדר סמוך. מחפשים רשומה אקראית בחיפוש .  

  ?  AUמונחי יחידותמה גודל הקובץ ב  )א
מהחיפושים הספר כלל  25%-שב, בהנחה למציאת הרשומה ממוצעפעולות קריאה נדרשות ב כמה  )ב

  ?לא היה בקובץ
כמה זמן בממוצע ייקח להעביר את הרשומה לזיכרון? (התעלם מזמני עיבוד פנימיים והתייחס רק   )ג

 .לזמנים הקשורים לחיפוש וקריאה מהדיסק)

 
  :1 שאלה פיתרון

  בתים 307,200= בתים 512*בלוקים AU  =600 יחידת גודל. א
  רשומות AU – 307,200/450=682 ביחידת הרשומות מספר
  .AU יחידות 257=  175/682: הוא AU יחידת במונחי הקובץ גודל ולכן

  
  logB-1=log257 -1 =8-1=7:  בממוצע פ/ק פעולות מספר. ב
  .)בקובץ רשומה המצאות אי או בהמצאות תלוי אינו הממוצע הזמן בינארי בחיפוש: הערה(
  
  16MS לצילינדר גישה זמן. ג

  4MS=1/250=1/2*1/125: סיבובית השהייה זמן
  8MS=1/125: שלמה מסילה העברת זמן

  28MSסה"כ : 
  

  נקודות) 20( 2שאלה 
רשומות. במצב התחלתי יש בכל בלוק אינדקס,  3כל בלוק אינדקס יכול להכיל מקסימום  B+tree באינדקס

רשומות של מפתחות. הנח ניהול דינאמי של מקומות פנוייים בקובץ הנתונים. בקובץ  2מלבד השורש, 
  >):-רשומות בלבד שמפתחותיהן על פי סדר הגעתם (מימין לשמאל 12הנתונים יש בהתחלה 

  

  (אחרונה) 21, 11, 7, 13, 1, 5, 23, 19, 3, 9, 15 ,17                            
  ) הצג את קובץ הנתונים ואת האינדקס, כולל כל הפוינטרים הדרושים.5%א. (
  ההוספות. 2). הצג את כל השינויים  לאחר 14לפני  12(  12, 14) מוסיפים את הרשומות6%ב. (
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  ההוספות. 2). הצג את כל השינויים  לאחר 8לפני  10(  10, 8) מוסיפים את הרשומות6%ג. (
  . הצג את כל השינויים הנדרשים. 23) מבטלים את רשומה 3%ד. (

  
 :2 שאלה פיתרון
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  נקודות) 25( 3שאלה 
רוצים לבנות מערכת מידע לבית ספר שבו מורים מלמדים מקצועות שונים. מורה יכול ללמד יותר ממקצוע 
אחד ובבית הספר יתכן שמקצוע מסוים יילמד על ידי יותר ממורה אחד. המורים נוהגים ללוות טיולים 

כל מורה יש המתקיימים במסגרת בית הספר. מערכת המידע מנהלת נתונים על המורים ועל הטיולים. ל
מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, כתובת, מספר טלפון. עבור כל טיול הנערך במסגרת בית הספר 
יש לשמור את היעד שלו (למשל ירושלים, ים המלח וכו'), את השכבה הרלוונטית, את תאריך היציאה ואת 

י טיולים אינם יוצאים באותו מספר ימי הטיול. קיימים מספר מורים המלווים טיול מטעם בית הספר. שנ
התאריך לאותו היעד.. ייתכן שמורה לא ילווה אף טיול. במידה ומורה מלווה טיול, רושמים את תפקידו 
בטיול (למשל: מחנך הכיתה, מלווה רגיל, חובש וכו'). בין היתר צריך לדעת: מי המורים שליוו טיול 

בכל טיול? מי הם המורים המלמדים מקצוע מסויים?  באילו טיולים השתתף מורה ומה היה תפקידו 
 מסויים? מהם המקצועות שאותם מלמד מורה מסויים? ה) מה היה היעד של טיול מסויים? 

. כל הקבצים האחרים הנדרשים ISAM -ואילו קובץ הטיולים מאורגן כ Hashקובץ המורים מאורגן בשיטת 
  ).child&twin pointersמתבססים על יישום טכניקת השרשורים (

הצג (בשרטוט) את מבנה כל הקבצים במערכת זו. פרט את השדות בכל קובץ וסמן את שדות   )א
  המפתח. כתוב באופן ברור את התפקיד של כל שדה שרשור.

סמן את המצביעים הדרושים לפתרון כל שאילתא בנפרד והסבר במילים בקצרה כיצד תנתן   )ב
  תשובה לכל אחת מהשאלות הנ"ל, תוך התייחסות לצורות ארגון הקובץ השונות. 
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  . בקובץ טיולים במקום קוד טיול המפתח הוא תאריך+יעד1הערות: 
  לטיול יש לרשום תאריך+יעד בקובץ טיולים.  ptrבמקום  O. בקובץ קשר מורים בטיולים שדה 2
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  נקודות) 12( 4שאלה 
  

תוים)  5תוים), שנת לימודים ( 10תוים), ת.ז. ( 10, רשומים פרטי סטודנטים: שם (students.txtבקובץ שנקרא 
ממויינים בסדר עולה לפי ת.ז.. עליכם להפוך את הסדר, כך שהמיון יהיה בסדר יורד. מותר לכם לקרוא 

  זמנית.-כרון אך ורק שתי רשומות בולזי
  

open students.txt for r+w 

count = 0 

size = length of file/25 

while count < size/2 

seek to begin + (count*25) 

A = read recored  

seek to end – (count*25) 

B = read record 

seek to begin + (count*25) 

write B 

seek to end 1 (count*25) 

write A 

count++ 

close students.txt 

  נקודות) 12( 5שאלה 
 

  התנועות הבאות. מיצאו תרחיש מקבילי שהוא בר סידור סופי והוכיחו שהוא כזה. 4נתונות 
 

 T1  T2  T3  T4_______ 

READ A  READ B WRITE A READ C 

WRITE C   WRITE A WRITE B READ B 

READ A  READ B   READ C 
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  פיתרון:
שתתבצע לאחר השורה  T2חוץ מאשר הביצוע של שורה ראשונה של  T1�T2�T3�T4ניתן לבצע את 

. ניתן לבנות גרף תלויות ולהראות שאין מעגלים (עליכם לבנות את הגרף) ולפיכך התרחיש T1הראשונה של 
  סידור מצב סופי.-סידור קונפליקט הוא בר-סידור קונפליקט. כל תרחיש בר-הוא בר

  
  נקודות) 4נקודות, כל שאלה  16( 6שאלה 

  
  מה הבעיה בכתיבת שדות בעלי אורך משתנה לקובץ? וכיצד ניתן להתמודד עם כך?   .א
הסבר במילים כיצד מוכיחים שתרחיש מקבילי הוא תרחיש בר סידור סופי? מה הסיבוכיות של   .ב

 הוכחה זו?
ירבול הדינאמי. נניח שבפיצול הניחו נתונים שהם מספרים בינריים שברצונכם לארגנם בשיטת הע  .ג

" עוברות לגוש החדש, לאחר מכן, 1בשיטת עירבול דינמי הרשומות בעלות הסיפרה האחרונה "
" עוברות וכן הלאה. הניחו שיש מקום 1בפיצול הבא, אלו שבעלות ספרה אחת לפני האחרונה "

" ברצף? הסבירו 1רשומות בעלי ספרה אחרונה " 10לשתי רשומות בגוש. מה יקרה במידה ויגיעו 
 את ההגיון.

  מהם היתרונות והחסרונות של שירשור דינאמי של מקומות פנויים?  .ד
  

  תשובות:
חסרון: לא נדע גם את אורך השדה וגם את אורך הרשומה. ולכן, כאשר נרצה לעדכן רשומה נצטרך   .א

השדה כן, כשנרצה לקרוא רשומה לא נדע היכן מסתיימת. פתרון: לרשום לפני -לבצע הזזות, כמו
 את גודלו, או לסמן סוף רשומה בעזרת תו מיוחד, או לקבוע אורך מקסימלי.

יש לרשום את המצב הסופי בצורה סימבולית ולבדוק האם יש תרחיש סידרתי שבו לכל משתנה יש   .ב
אותו ערך סימבולי כמו זה של המקבילי. מכיון שמספר הסידורים האפשרים הוא קומבינטורי ניתן 

 .NP-complete להוכיח שהבעיה היא
הערכים הראשונים ייכנסו. לאחר מכן, ברשומה הבאה שתגיע, יש להעביר את כולם לגוש החדש,  2  .ג

 אולם לא ניתן ולכן מפצלים שוב על פי הספרה שלפני האחרונה, וחוזר חלילה.
אורגניזציה של - כן חיסכון ברה-יתרון: חיסכון במקום כיון שניתן לנצל רשומה מבוטלת. כמו  .ד

  מיותר למצביעים.  ומקוםניהול של מצביעים,  זמןחיסרון: הקובץ. 
  

 בהצלחה!
 

32

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



�'במועד ', בסמסטר , 2010, ארגון ועיבוד קבצים �

  אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
  
  

  המחלקה למערכות מידע
   )2303-1-372ים (בחינה בארגון ועיבוד קבצ

  מאיר קלך מרצה: ד"ר
  רונית שמלו מתרגלת:

  ב', מועד ב, סמסטר ע"תש
  

  מבחן חסוי
  

  כללי:
  .שלוש שעות הבחינה:משך  •
  .שתלמיד יכול להכניס עימומלבד דף נוסחאות  הבחינה נערכת בחומר סגור •
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת  •
בחלק מהשאלות יש לסמן את התשובה בגוף השאלון ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  •

  מחברת הבחינה.
 יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון. •
 

 

 

  נקודות) 15( 1שאלה 

 6שמרחב הכתובות בקובץ הוא . הנח HASHמאורגן בשיטת מוצרים קובץ בחנות כלי כתיבה   .א
". בכל בלוק נתונים יש מקום לשתי רשומות. להלן 1היא "חלוקה ושארית +  HASH-ונוסחת ה

 : מימין לשמאל מפתחות מספרי המוצרים שנשמרו בקובץ על פי סדר הגעתם
  (נוספה אחרונה). 69,  50,  91,  6,  49,  30,  61,  78,  43,  26
  

  עבור כל אחד משני הסעיפים הבאים, הצג את הקובץ בתום כל ההוספות:
  

  ) בגוף הקובץ.chainingהתנגשויות מטופלות בשיטת שרשור () 8%(א. 
  . HASH TABLEהתנגשויות מטופלות בשיטת ) 7%(ב. 
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  קודות)נ 20( 2שאלה 
בגן חיות החליטו לשמור נתונים אודות בעלי החיים השוכנים בו, ואודות מטפלי החיות המועסקים בו. 

האחראי עליה, מספר  ישיהאמנהלי גן החיות מעוניינים לדעת מהו זן כל חיה, תאריך לידתה, מטפלה 
ך תחילת העבודה, ייחודי ושמה. בנוסף הם מעוניינים לשמור מידע אודות כל מטפל הכולל מ"ז , שם , תארי

(אפשרי שיכיל ערך ריק). כל מטפל יכול לטפל בכמה בעלי חיים , וכל בעל חיים יכול  תאריך סיום העבודה
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להיות מטופל על ידי כמה מטפלים. נרצה לדעת את שמות החיות שבהם מטפל טיפל ואת שמות המטפלים 
למשל את כל הג'ירפות). המטפלים שטיפלו בכל חיה. רוצים למצוא את כל החיות השייכות לזן מסוים (

אישי (אחראי) של -עובדים במשמרות (במשמרת אחת עובדים כמה מטפלים). כל מטפל יכול להיות מטפל
לים לדעת מיהם המטפלים שעבדו במשמרת מסוימת ובאילו משמרות גכמה חיות בגן. רוצים להיות מסו

רת. בנוסף, רוצים לדעת עבור כל מטפל עבד כל מטפל. משמרת מזוהה על ידי תאריך ושעת תחילת המשמ
  לאילו בע"ח הוא משמש כמטפל אישי. רוצים גם לדעת מי המטפל האישי של כל חיה.

. את כל סוגי ISAMואת קובץ המטפלים בשיטת  Hash table  הוחלט לארגן את קובץ בעלי החיים בשיטת
  ). Inverted filesהקשרים הנדרשים הוחלט לבצע בגישת קבצים הפכיים (

הצג מבנה מפורט של כל אחד מהקבצים שהיו במערכת זו. ציין שדות מצביעים אם צריך והסבר   .א
  דו של כל קובץ.יאת תפק

 הסבר במילים כיצד תינתן תשובה לשאילתות הבאות:  .ב

  מי המטפל האישי של חיה מסוימת?  -

  ? 7:00שהחלה בשעה  09/02/10- המטפלים שעבדו במשמרת בשמות מה  -
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  נקודות) 25( 3שאלה 

. המסילה העליונה בכל צילינדר של הקובץ מכילה אינדקס ISAMקובץ ערעורים על בחינות מאורגן בשיטת 
במסילה)  3המסילות הבאות מכילות רשומות נתונים בלבד ( 3רשומות נתונים.  2למסילות הצילינדר וכן 

ערעורים על פי קורסים. יש  ושתי המסילות הבאות מיועדות לגלישות. רוצים להיות מסוגלים למצוא
  ערעור חדש נוסף באופן ממוין לפי הקוד.ליישם את שיטת השרשורים; 

2 
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  התחלתי: בבמצב התחלתי כל מסילת נתונים מלאה בנתונים עד אפס מקום. האינדקס במצ
 

Overflow 

pointer  
  מ"מ  א.פיזי  א.לוגי

*  20  20  0  
4/2  40  35  1  
*  60  60  2  
*  80  80  3  

  
 פרטי הערעורים מופיעים בטבלה הבאה: 

  קוד ערעור  קורס  המערער  ניקודשינוי 
  60  מבוא למערכות מידע  גדעון  0
  80  תכנות מתקדם  אביגדור  0
  53  בסיסי נתונים  כרמלה  -5
  12  מבוא למערכות מידע  כרמלה  -2
  20  מבוא למערכות מידע  כרמלה  +5

  75  בסיסי נתונים  כרמלה  0
  41  בסיסי נתונים   כרמלה  -2
  40  מנשק אדם מחשב  גדעון  0
  22  בסיסי נתונים  אביגדור  0
  30  תכנות מתקדם   טוביה  0
  77  תכנות מתקדם  אביגדוק  +3
  39  מנשק אדם מחשב  שולמית   -1
  35  בסיסי נתונים  גדעון   +4
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  הצג את שטח הנתונים, את שטח הגלישה ואת כל שנדרש.) 10%(  .א

 (הסדר מלמעלה למטה): למערכתהתווספו שני ערעורים חדשים ) 6%(  .ב
   

  קוד ערעור  קורס  המערער  שינוי ניקוד
  37  מבוא למערכות מידע  דגנית  0
  18  תכנות מתקדם  שרה  +4

  
 בכל מקום שנדרש.וספה עדכן בהתאם לה  

(נניח שהדבר אפשרי בחמש הדקות  60הסטודנט גדעון ביטל את הערעור שלו שמספרו ) 3%(  .ג
 ן בכל מקום שנדרש.כהערעור. עדהראשונות לאחר "שיגור" 

 ת מתווסף כעת הערעור:כלמער) 3%(  .ד

 
  קוד ערעור  קורס  המערער  שינוי ניקוד

  55  ארגון ועיבוד קבצים  חבצלת  0
  

  בכל מקום שנדרש.וספה עדכן בהתאם לה  

 באילו ערעורים בקורס בסיס נתונים הורדו נקודות? תאר במילים כיצד תתבצע השאילתא. ) 3%(  .ה
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3 
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  )נקודות 21( 4שאלה 
  

: שם (מספר לא ידוע של תווים), CTRL-cעד לקבלת  הבאבסדר  עליכם לקלוט מהמשתמש פרטי סטודנטים
 יש לכתוב לקובץ בינארי שנקלט,). הניחו שהפרטים הנקלטים תקינים. כל סטודנט 1-100תוים) וגיל ( 9ת.ז (

students.bin .עליכם להחליף עבור כל סטודנט, בין המיקום  לאחר קליטת כל הסטודנטים בסדר הקליטה
  של השם למיקום של ת.ז.. שימו לב שמותר לכם לשמור בזיכרון רק שם אחד ות.ז. אחת בו זמנית.

  
  תשובה:

int len 

string name 

string id 

int age 

open students.bin for write (binary) 

while(!EOF) 

{ 

 read from uder: name, id, age 

 write to file name.len(), name, id, age 

} 

close students.bin 

open students.bin for read/write (binary) 

line � 0 

while(!EOF) 

{ 

seek to line 

read from file sizeof(int) to len 

read from file len chars to name 

read from file 9 chars  to id 

seek to line 

write id to file  

write len to file 

write name to file 

line = line + 2*sizeof(int) + len + 9 

} 
  

  )נקודות 12( 5שאלה 
  

  נתון התרחיש המקבילי הבא. הוכיחו שהוא בר סידור סופי.
  

  
  

  תשובה:
אם נבנה את גרף התלויות נראה שיש מעגל ומכיון שכך הוא אינו בר סידור קונפליקט. למרות זאת הוא כן 

סידורסופי. את זה ניתן להוכיח אם נשווה את הערכים הסימבוליים הסופיים של תרחיש זה לתרחיש -בר
  .T1�T2�T3הסידרתי 

  בשני התרחישים:
  אינו תלוי כלל. Aהערך הסופי של 
  אינו תלוי כלל. Cהערך הסופי של 
  .Aתלוי ב  T2ב  Bהערך הסופי של 
  אינו תלוי כלל. T3ב  Bהערך הסופי של 
  אינו תלוי כלל. Dהערך הסופי של 
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מי שלא הראה את התלות של הערכים הסימבוליים אלא רק הסביר בגדול מדוע לא התרחישים מקבילים, 

כן מי שניסה למצוא תרחיש מקבילי אחר לא קיבל -. כמולא קיבל את מלוא הנקודות (קיבל בערך חצי)
  נקודות (או שקיבל מעט).

  
  נקודות) 4, כל שאלה נקודות 16( 6שאלה 

  

 מתי נשתמש בקובץ בינארי ומתי בקובץ טקסט?   .א
בקובץ טקסט נשתמש כאשר נרצה לערוך את הקובץ מחוץ לתכנה שמנהלת את הקבץ,  תשובה:

 ובקובץ בינרי נשתמש כאשר אנו מנהלים את הקובץ רק מתוך התוכנה.

 "תרחיש סידרתי הוא תרחיש בר סידור סופי" האם משפט זה נכון? הוכח!  .ב
סידור סופי אילו הוא מקביל לתרחיש סידרתי. -המשפט נכון. הוכחה: תרחיש הוא בר תשובה:

  סידור סופי.-תרחיש סידרתי מקביל לעצמו ולכן הוא בר

בשיטת עירבול דינמי יש לקבוע מדיניות פיצול במצב שבו גוש הנתונים מתמלא. מה הבעיה   .ג
 במדיניות הבאה: הרשומות הזוגיות עוברות לגוש החדש.

במדיניות זו לאחר הפיצול הראשון לא נוכל לפצל יותר. אנו צריכים מדיניות פיצול  :תשובה
מחזורית. (ישנם סטודנטים שכתבו שזה לא יעיל וזה לא נכון כיון שזו לא שאלה של יעילות אלא 

  שאלה של היתכנות).

 ומדוע?בו,  מתי נשתמששירשור עקיף?  מהו  .ד

הנתונים מאורגן בשיטה שבה כתובת הרשומה עשויה להשתנות באופן דינאמי אם קובץ  תשובה:

שבו רשומה עשויה לעבור משטח המסילה הראשי לשטח גלישה; או כמו  ISAM(נניח כמו קובץ 

נהל שרשרות של רשומות כיון שכתובות הרשומות עשויות לא ניתן לדינאמי) אזי  hashבשיטת 
, במקום הצבעה לפי אבלות בכל מקום שמצביעים אליהן. להשתנות ולא ניתן לעדכן את הכתוב

במקום (בשדה השרשור את ערך מפתח הרשומה הבאה יישם מעין שרשור ולרשום ניתן ל כתובת
 .)את כתובתה

  

 !בהצלחה
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  אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
  
  

  המחלקה למערכות מידע
   )2303-1-372ים (בחינה בארגון ועיבוד קבצ

  מאיר קלך מרצה: ד"ר
  רונית שמלו מתרגלת:

  א', מועד ב, סמסטר "אעתש
  

  מבחן חסוי
  

  כללי:
  .שלוש שעותמשך הבחינה:  •
  .שהתלמיד רשאי להביא עמו לבחינהמלבד דף נוסחאות  הבחינה נערכת בחומר סגור •
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת  •
בחלק מהשאלות יש לסמן את התשובה בגוף השאלון ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  •

  מחברת הבחינה.
 בתחילת השאלון.יש למלא מספר נבחן  •
 

    
  נקודות) 15( 1שאלה 

. המסילה העליונה מכילה אינדקס למסילות הצילינדר (שתופס מקום ISAMבשיטת  קובץ נתונים מאורגן
רשומות נתונים,  5-המסילות הבאות יש מקום מקסימאלי ל 6-רשומות נתונים. ב 3רשומות) ועוד  2של 

  קיימות הרשומות: מיועדות לגלישה. במצב ההתחלתי 7,8ומסילות 
49, 39 ,46 ,12 , 44, 40, 27, 24, 13, 19, 7, 2, 10, 43, 16, 29, 5, 52, 31   

  
  רשומות האינדקס במצב ההתחלתי:

Overflow 
pointer 

  אחרון
  לוגי

  אחרון
  פיזי

  מס'
  מסילה

7/1  10  7  0  
*  19  19  1  

7/2  40  39  2  
*  52  52  3  
:  :  :  :  

  
  

  .בקובץ במצב ההתחלתי) יש לסדר את הרשומות 6%א. (
  

ג', עבור כל שלב בנפרד הציגו לפי הצורך את מסילות רשומות הנתונים, הגלישה והאינדקס -בסעיפים ב'
  הרלוונטיות.

  
  6 ,22 ,35 ,3 ,50) יש לבצע את ההוספות הבאות (מימין לשמאל): 5%ב. (
  ) בהמשך למצב הסופי בסעיף ב' בצעו את הפעולות הבאות:4%ג. (
  .31, מחיקת 9, הוספת 7, מחיקת 49מחיקת    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

42

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה



�'מועד א', בסמסטר , א"תשע, ארגון ועיבוד קבצים �

 

43

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



�'מועד א', בסמסטר , א"תשע, ארגון ועיבוד קבצים �

  נקודות) 20( 2שאלה 
, Hashבמערכת מידע שהוקמה לצורך ניהול חוגים במתנ"ס שכונתי, ישנו קובץ חוגים והוא מאורגן בשיטת 

(שרשור בקובץ גלישה). הנח רשומות באורך קבוע  Overflow Chainingכאשר התנגשויות מטופלות בשיטת 
". חוג 1היא "חלוקה ושארית+ Hash-ונוסחת ה 5רשומות בכל בלוק. מרחב הכתובות הוא  2-ויש מקום ל

 מתבצע ניהול דינאמי של מקומות פנויים.מזוהה ע"י קוד ויש מדריך שמעביר אותו, שם החוג ומיקומו. 
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שלו, יש לאפשר למצוא את כל החוגים המועברים ע"י מדריך מסוים  בנוסף לאפשרות מציאת חוג לפי הקוד
  או מדריכה מסוימת. לשם כך מיישמים שרשור מפתחות משניים. 

  חוגים המפורטים בטבלה על פי הסדר הכרונולוגי של הקלדתם למערכת: 10במצב ההתחלתי ישנם 
  

  קוד  מדריכ/ה  שם  מיקום
  27  אסף  כדורסל  בי"ס סיני
  56  יעל  כדורסל  אולם רבין

  105  נדב  קפוארה  114חדר 
  66  אהוד  ג'ודו  111חדר 
  35  יעל  קפוארה  106חדר 

  51  אהוד  כדורסל  בי"ס סיני
  20  נדב  כדורסל  בי"ס סיני
  61  נדב  כדורסל  אולם רבין
  77  אסף  כדורסל  אולם רבין

  13  יעל  קפוארה  111חדר 
  

  זה.) הצע מבנה מפורט של קבצי המערכת במצב 10%א. (
בוטל בגלל שלא היו מספיק נרשמים. עדכן את ביטול הרשומה בהתאם בכל מקום  20) חוג עם הקוד 4%ב. (

  שנדרש.
  . עדכן בכל מקום שנדרש. ) כעת מוסיפים למערכת את שני החוגים הבאים, לפי הסדר בטבלה4%ג. (

  
  קוד  מדריכ/ה  שם  מיקום
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  11  עמית  ג'ודו  112חדר 
  70  אהוד  גיטרה  בי"ס סיני

  
  

) מנהל המתנ"ס רוצה לבדוק אילו חוגים מועברים ע"י נדב בכדורסל והיכן החוגים הללו נערכים. 2%ד. (
  הסבר בצורה ברורה ומפורטת כיצד תתבצע השאילתא.
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  נקודות) 20( 3שאלה 

  
ו'). ירק, לול, רפת וכ-ס תיכון חקלאי, תלמידים משובצים לימי עבודה בענפי המשק השונים (כגון: גןבבי"

מערכת המידע מנהלת נתונים על התלמידים, על ענפי המשק ועל שיבוצי העבודה. לכל תלמיד יש מספר 
זיהוי, שם משפחה, שם פרטי וכיתה שבה הוא לומד. תלמיד יכול לעבוד ביותר מענף משק אחד וכמובן 

ליו. התלמידים שבכל ענף משק יכולים לעבוד תלמידים שונים. לכל ענף משק ישנו מנהל ענף האחראי ע
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משובצים מספר תלמידים לענפי המשק השונים,  1/1/11-(לדוגמה ב משובצים לסידור עבודה לפי תאריכים
וכך לכל תאריך יש שיבוץ). כל תלמיד יכול להיות משובץ למספר תאריכי עבודה. בכל שיבוץ של תלמיד 

צריך לדעת א) מיהם התלמידים  לתאריך, מוגדר לתלמיד מספר השעות שהוא יעבוד בתאריך זה. בין היתר
הלומדים בכיתה מסוימת? ב) מהם שמות התלמידים העובדים בענף משק כלשהו? ג) מהם ענפי המשק בהם 
עובד תלמיד מסוים  ומיהם מנהלי הענף האחראים עליו בכל ענף? ד) מהם שמות התלמידים המשובצים 

זה? ה) מהם שיבוצי (תאריכי) העבודה  לעבודה בתאריך מסוים ולכמה שעות כל אחד מהם שובץ בתאריך
  הוא שובץ? לשל כל תלמיד ולכמה שעות בסך הכ

  
. Hashוקובץ התלמידים מאורגן בשיטת  B+treeעם אינדקס ראשי בשיטת  Heap-קובץ ענפי המשק מאורגן כ

  ).child & twin pointersכל הקבצים האחרים הנדרשים מתבססים על יישום טכניקת השרשורים (
  

הצג (בשרטוט) את מבנה כל הקבצים במערכת זו. פרט את כל השדות בכל קובץ, כולל שדות  )15%(א) 
  ).C ,T ,O ,t ,oהשרשור למיניהם. יש לכתוב באופן ברור את התפקיד של כל שדה שרשור (

  
  ) הסבר כיצד תינתן תשובה לשאלה ד) ולשאלה ה) (לכל שאלה בנפרד).5%ב. (
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  )נקודות 10( 4שאלה 
  

תוים)  5תוים), שנת לימודים ( 10תוים), ת.ז. ( 10, רשומים פרטי סטודנטים: שם (students.txtבקובץ שנקרא 
מותר לכם  שם.ו ת.ז., שנת לימודים לפי הסדר:סדר, הממויינים בסדר עולה לפי ת.ז.. עליכם להפוך את 

  אין להיעזר בקובץ נוסף. .(למשל, שם ות.ז.) מניתבו ז שני שדותלקרוא לזיכרון אך ורק 
 
 
Open students.txt r+w 

While not eof 

 Read name 

 Read id 

 Seek -20 

 Write id 

 Seek 10 

 Read year 

 Seek -15 

 Write year 

 Write name  

Close students.txt 

50

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



�'מועד א', בסמסטר , א"תשע, ארגון ועיבוד קבצים �

  )נקודות 15( 5שאלה 

האם  הבאים ציינו קרים. במn>2 {T1,…,Tn}על קבוצת התנועות מS1 ו S2שונים  תזמונים שני נתונים
  הם:

 .מצב סופי שקולי .1
 מצב סופי. שקולי לא .2
 ודאות.ולא ניתן לקבוע ב .3

  
 באותו אופן ציינו האם הם:

 שקולי קונפליקט. .4
 לא שקולי קונפליקט. .5
 לא ניתן לקבוע בוודאות. .6

 
  בקצרה. תשובתכם את הסבירו

  
 ).3,5( חסרי מעגליםהם שני גרפי הקונפליקט של התזמונים אינם זהים ו  .א

  
הם מסכימים  ב. הם מוגדרים על אותה קבוצת תנועות. א. אם שקולי קונפליקטשני תרחישים הם . 5

אם התזמונים הגרפים אינם זהים אזי בהכרח הם אינם מסכימים על  על הסדר בין פעולות מתנגשות.
  הסדר, ללא קשר למעגלים.

 כל סמנטיקהשל מערכת ועבור  התחלתיאם מכל מצב  שקולי מצב סופיהם  H2-ו H1. תרחישים 3
ניתן לבדוק את המצב   .H2מביאה את המערכת לאותו מצב סופי כמו הרצת  H1הרצת  של התנועות

הסופי על ידי הערכים הסימבוליים הסופיים, אלו לא תלויים דווקא בסדר הפעולות המתנגשות, לכן לא 
  צב סופי.הם שקולי מ S1 ו S2ניתן לקבוע בוודאות האם התזמונים 

  
 

 ).3,5מעגלים ( יש בהםשני גרפי הקונפליקט של התזמונים אינם זהים ו  .ב
  
  

מכיון שקיומם של מעגלים לא שייך לקביעה האם תזמונים הם שקולים או לא, אזי התשובה לשאלה ב 
  צריכה להיות זהה לתשובה לשאלה א.

  
  
 

 .)1,4( חסרי מעגליםהם שני גרפי הקונפליקט של התזמונים זהים ו  .ג
  
  . מכיון שהגרפים זהים אזי הם מסכימים על סדר הפעולות המתנגשות ולכן הם שקולי קונפליקט.4
  . מכיון שהם שקולי קונפליקט הם שקולי מצב סופי.1
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  הסבירו את תשובתכם )נקודות 5, כל שאלה נקודות 20( 6שאלה 
  

 סידור מצב סופי?- מבטיח תזמון בר PL2האם פרוטוקול הנעילה   .א
  

מבטיח תזמון בר סידור קונפליקט, וכל תזמון בר סידור  PL2כן. הוכחנו בכיתה שפרוטוקול הנעילה 
  סידור מצב סופי.-קונפליקט הוא גם תזמון בר

  
  
  

 מצב זה. מראשוהצג שתי גישות כיצד ניתן למנוע  deadlockתן דוג' ל   .ב
  

  דוג: 

T2 T1 

 XLOCK A 

XLOCK B  

 XLOCK B 

XLOCK A  

…  …  

  

נגדיר סדר בין המנעולים וכל התנועות תבקשנה את המנעולים  ר בין האובייקטים:סד –מניעה א  .1
 אם האובייקט נעול ע"י תנועה אחרת, אזי נחכה עד שהאובייקט ישוחרר. לפי סדר זה.

 ,נדאג לקבל את כל המנעולים בתחילת התנועה דר בין התנועות:ס –מניעה ב  .2
 .(abort)או תבוטל  (wait)התנועה תיעצר   –ואם אי אפשר 

  
 

 

נניח שאנו מעוניינים לתת דו"ח שיכלול עבור כל לינק את מספר הפעמים שהוא מופיע בדפי הרשת   .ג
? עליכם לתאר בקצרה map-reduceשל האוניברסיטה. כיצד נממש זאת באמצעות  domainב 

 במילים.
 

• Count of URL Access Frequency:  

– The map function processes logs of web page requests and outputs <URL; 1>.  

– The reduce function adds together all values for the same URL 

  
  
  

 ?, הסבר!mapייעשה המקביל לתהליך ה  (read/shuffle)האם ייתכן שתהליך הקריאה   .ד
  

מחולק למספר מכונות ובכל מכונה הוא  map. ה mapתהליך הקריאה נעשה על ידי מעונה אחרת מזו של ה 
של אותו חלק הסתיימה.  mapמחולק למספר חלקים. הקריאה של כל חלק חייבת להיעשות רק לאחר שה 

  שנעשה במכונה אחרת. mapשל חלק אחר, וכמובן ל  mapאולם, היא יכולה להיעשות במקביל ל 
  
  
  
  
  
 

 
 !בהצלחה
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 אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
 
 

 המחלקה למערכות מידע
  (3232-1-273בחינה בארגון ועיבוד קבצים )
 מרצה: ד"ר מאיר קלך

 רונית שמלו מתרגלת:
 תשע"ב, סמסטר ב', מועד א

 

 מבחן חסוי
 

 כללי:
  שלוש שעות הבחינה:משך. 
 .הבחינה נערכת בחומר סגור מלבד דף נוסחאות שתלמיד יכול להכניס עימו 
  נקודות. 011שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת 
  בחלק מהשאלות יש לסמן את התשובה בגוף השאלון ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם

 מחברת הבחינה.
 .יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון 
 

 
 נקודות( 10) 1שאלה 

 נקודות( 3סמן את התשובה הנכונה בטופס הבחינה: )כל סעיף 
דרש ארגון מחדש בשל חורים מבוזבזים שנוצרו לאחר מחיקות של רשומות )בהנחה שלא יא. היכן לא י

 מנהלים שרשרת מקומות פנויים(:
 (overflow chaining( עם גלישה מחוץ לקובץ )hash. בקובץ הגלישה בשיטת ערבול )0
 (hash table) על טבלת פיזור (hash) . בקובץ הנתונים בשיטת ערבול2
 B+tree. באינדקס 3
 . תשובות א'+ב' נכונות4
 

(. שואלים: מיהם הילדים c&t pointers( בין ילדים לחוגים בשיטת השרשורים )M:Nב. בקשר רבים לרבים )
 עבור שאילתא זו יהיה: C שמשתתפים בחוג מסוים? משמעות המצביע )פוינטר( מסוג

 . מצביע לחוג הראשון של הילד.0
 . מצביע לילד הראשון שבחוג.2
 . מצביע לקשר הראשון של חוגי הילד.3
 . מצביע לקשר הראשון של ילדי החוג.4
 

 הוא בגודל של מסילזה שלמה:  AUג. באיזה שיטת ארגון קובץ, 
0 .B+TREE   עםHEAP. 
2 .B+TREE  ללאHEAP. 
3  .ISAM. 
4 .HASHING. 
 

 ד. איזה מבין הזמנים הבאים הוא הארוך ביותר:
 (rotational delay. זמן השהייה סיבובית )0
 (data transfer time. זמן העברת נתונים )2
 (command overhead. תקורת זמן הבקרה )3
 (access motion) .  זמן גישה4
 

ל רשומה יהיה ניצול מירבי בהנחה שאין פיצול רשומות בין בתים. עבור איזה גודל ש 202ה. נתון גודל בלוק 
 בלוקים:

 בתים. 421. 0
 בתים. 021. 2
 בתים. 79. 3
 בתים. 23. 4
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 נקודות( 33) 3שאלה 
כאשר התנגשויות  Hashקובץ ערעורים של בחינות במחלקה להנדסת מערכות מידע, מאורגן בשיטת 

רשומות בכל בלוק. מרחב  2-בקובץ הנתונים יש מקום ל(.  (hash tableמטופלות באמצעות טבלת פיזור
ניהול דינמי של שרשרת ". בקובץ הנתונים יש 0היא "חלוקה ושארית+ Hash-ונוסחת ה 00הכתובות הוא 

  מקומות פנויים.
 

רמ"ח המחלקה רוצה להיות מסוגל למצוא את כל הערעורים על פי  שם קורס מסוים. יש ליישם את שיטת 
רשומות. במצב  3. הנח שבקבצים ההפכיים, כל בלוק )בכל רמה( יכול להכיל מקסימום ההפכייםהקבצים 

ערעורים במערכת שסדר הכנסת  01רשומות. בקובץ הנתונים יש כעת  2 ברמת העלההנתון ישנן בכל בלוק 
 פרטיהם נתון להלן: 

 
 קוד ערעור שם המערער קורס שינוי ניקוד

 03 אסף מבוא למערכות מידע 1
 66 יעל תכנות מתקדם -2
 92 נדב מבוא למערכות מידע +3

 22 אהוד ניתוח ועיצוב  1
 24 יעל מבוא למערכות מידע +2
 001 אהוד תכנות מתקדם +3

 7 נדב בסיסי נתונים 1
 73 נדב ניתוח ועיצוב 1
 29 אסף בסיסי נתונים -2
 90 יעל ניתוח ועיצוב -2

 
 קבצי המערכת, כולל כל הבלוקים למיניהם.( הצע מבנה מפורט של 01%א. )
 , ומחליט לבטל אותו. עדכן בהתאם בכל מקום שנדרש.001( רמ"ח המחלקה לא מרוצה מקוד ערעור 4%ב. )
( רמ"ח המחלקה קיבל שני קודי ערעור חדשים מהאחראי על מערכת הערעורים. עדכן בהתאם בכל 4%ג. )

 מקום שנדרש:
 קוד ערעור שם המערער קורס שינוי ניקוד
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 61 עמית בסיסי נתונים -4
 97 אהוד יסודות מבנה נתונים +2

 
 

הורדו נקודות?. הסבר  מבוא למערכות מידע( רמ"ח המחלקה רוצה לדעת באילו ערעורים בקורס 2%ד. )
 בצורה ברורה ומפורטת כיצד תתבצע השאילתא.
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 נקודות( 33) 2שאלה 
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באתלטיקה בישראל שבו משתתפים ספורטאים, המתחרים  רוצים לבנות מערכת מידע לטורניר ספורט

בענפי ספורט שונים. לכל ספורטאי יש מספר זיהוי, שם, תאריך לידה וענף ספורט אחד או יותר. עבור כל 
תחרות הנערכת במסגרת הטורניר רושמים את שם ענף הספורט, תאריך התחרות, כמה כרטיסים נמכרו 

כן יותר מתחרות אחת באותו יום באותו ענף. יתכן שספורטאי כלל ומי הספורטאים שהשתתפו בה. לא תת
לא השתתף באף תחרות )נניח בשל פציעה כלשהי(. רושמים את התוצאה של כל ספורטאי בכל תחרות שבה 

. בין היתר צריך לדעת: א( מי הספורטאים שהשתתפו טורנירהשתתף וכן את מספר המדליות שקיבל בכל ה
באילו תחרויות השתתף ספורטאי ומה היו תוצאותיו? ג( מי הם הספורטאים בענף בתחרות מסוימת? ב( 

ספורט מסוים? ד( מהם ענפי הספורט של ספורטאי מסוים? ה(כמה כרטיסים נמכרו בתחרות מסוימת? 
 ו(כמה מדליות קיבל ספורטאי בכל הטורניר?

 
עם אינדקס ראשי בשיטת  Heap-ואילו קובץ התחרויות מאורגן כ Hashקובץ הספורטאים מאורגן בשיטת 

B+tree( כל הקבצים האחרים הנדרשים מתבססים על יישום טכניקת השרשורים .child & twin pointers.) 
 

הצג )בשרטוט( את מבנה כל הקבצים במערכת זו. פרט את כל השדות בכל קובץ, כולל שדות  (04%א( )
 (.C ,T ,O ,t ,oל שדה שרשור )השרשור למיניהם. יש לכתוב באופן ברור את התפקיד של כ

 
( הסבר כיצד תינתן תשובה לשאלה ד(, שאלה ה( ושאלה ו( )לכל שאלה בנפרד(, תוך התייחסות 6%ב. )

 לצורות ארגון הקובץ השונות.
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 בגוף המבחן. 6,5,4יש לכתוב את התשובות לשאלות 

 
 נקודות( 13) 6שאלה 

 
 2תווים(, שנת לימודים ) 01תווים(, ת.ז. ) 01, רשומים פרטי סטודנטים: שם )students.txtבקובץ שנקרא 

אלגוריתם( המקבל אינדקס ומסדר מחדש את הקובץ כך שכל -תווים(. עליכם לכתוב אלגוריתם )או פסאודו
הרשומות החל מאינקס זה עד הסוף תעבורנה לתחילת הקובץ בסדר שדות הפוך, כלומר: שנת לימודים, 

בו זמנית )למשל, שם ות.ז.(. אין להיעזר בקובץ  ני שדותש. מותר לכם לקרוא לזיכרון אך ורק ת.ז. ושם
 נוסף.

#records = size/25 

//move from the beginning of the file until index  to the end 

For i=0  index 

Seek to begin+i*25 

Name = read 10 

Id = read 10 

Seek to end 

Write Name 

Write Id 

Seek to begin+i*25 +20 

Year = read 5 

Seek to end  

Write Year 
//delete blank raws 

count=0 

For i=index to #records 

Seek to begin+(i-1)*25 

Name = read 10 

Id = read 10 

Seek begin + count*25 

Write Name 

Write Id 

Seek to begin+(i-1)*25 +20 

Year = read 5 

Seek begin + count*25 +20 

Write Year 

count++ 

//switch id and name 

For i=index to #records-index 

Name = read 10  

Seek 10  

Year = read 5 

Seek -25 

Write year 

Seek 5 

Id = read 10 

Seek -15 

Write Id 

Write Name 

 

 

59

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



סמסטר ב' מועד א'   2102ארגון ועיבוד קבצים  

 נקודות( 11) 5שאלה 
 . נתונים שלוש תנועות והתיזמון הבא:A = 3, B = 4מצב ההתחלתי בנניח כי 

T1     T2    T3 

x = Read A 

    x=Read A 

y = Read B 

Write x+1 to A 

x = Read A 

         y=Read B 

y = Read B 

z = 35/(x-y) 

         z=4+x/2 

Write y to C 

Write y+1 to B 

Write 100 to A 

         Write z to A 

Write 103 to B 

 
 )הקף בעיגול(, הוכח!  לאסידור מצב סופי? כן / -בר התיזמוןהאם  .א

 תשובה:

 זוהי טבלת הערכים הסימבוליים של התיזמון:

 A B C 

Init a b c 

End Func1(a,b) Func2(a,b) Func3(func2,b) 

 
אזי הערך  T2לפני  T0אין שום תרחיש סידרתי שנותן אותם ערכים סופיים, מכיון שאם נסדר את 

 T2. וכן ההיפך אם נסדר את T0אולם אלו תלויים בפונקציות קודמות של  bו  aיהיה תלוי ב   Bשל 
 .T2אולם אלו תלויים בפונקציות קודמות של  bו  aתלוי ב   A, אזי הערך של  T0לפני 

 
 

 )הקף בעיגול(, הוכח!  לא? כן / סידור קונפליקט-הביצוע ברהאם  .ב

 שהוא לא בר סידור מצב סופי הוא אינו בר סידור קונפליקט. מכיון

 הצע שינוי בתיזמון כך שהתשובה לסעיף א' תשתנה. .ג

אחרי  T0, לא תהיה בעיה לסדר את T0ב  x = Read Aלביצוע אחרי  T2ב  Write y+1 to Bאם נזיז את השורה 
T2כן נצטרך להזיז את כל בפקודות של -. כמוT3  לפניT2. 
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 נקודות( הסבירו את תשובתכם 7נקודות, כל שאלה  13) 4שאלה 
 

 (:               parityנניח שהמידע הבא קיים על הדיסקים )הדיסק החמישי הוא דיסק  .א
Drive #1: ERROR (Data) 

Drive #2: 10001110 (Data) 
Drive #3: 11110111 (Data) 
Drive #4: 10110101 (Data) 

Drive #5: 11100110 (Parity) 

a.  כיצד נשחזר אתה המידע בdrive1? 
 00101010:  2עד  2בין הדיסקים   XORתשובה: 

 
 
 

b.  האם באמצעותparity bit  הקף בעיגול(  לא \ניתן לגלות באיזה דיסק קרתה השגיאה? כן(
 הסבר!

הוא קוד גילוי שגיאות לפי סיבית זיהוי של זוגיות, אך אם הסיבית מורה על שגיאה זה  parity bitתשובה: 
 אומר שאחד הדיסקים תקול אך לא אומר איזה.

 
 

c.  האם באמצעותparity bit ?הקף בעיגול( הסבר! לא \כן  ניתן לגלות יותר משגיאה אחת( 
 

 ישאר כפי שהוא. parity bitתשובה: מכיון שאם יש שגיאה שמספר זוגי של דיסקים ה 
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 שים לב לתזמון הבא: .ב
 T1  T2  T3   

BEGIN (8:00)    

   BEGIN (8:01) 

     BEGIN (8:02) 

WRITE A 

   READ A  

     READ C 

     READ B 

   WRITE B 

     WRITE B 

READ B 

    
 נניח שבקר המקביליות שלנו מבוסס זמן. הסבר מה יקרה לכל תהליך.

 
 

 תשובה:
T2 ( תתבטל מכיון שהיא כותבת נתוןB( של תנועה מאוחרת יותר )T3.שקראה ) 
T0 ( תתבטל מכיון שהיא קראה נתוןB( של תנועה שהופסקה )T2.שכתבה ) 
 
 
 
 

ומה התפקיד של  map. בכל דוגמא הסבר מה התפקיד של map-reduceתן שתי דוג' לשימוש ב  .ג
reduce. 

 בכיתה וכאלו שלא הראינו תתקבלנה.דוג' מהדוגמאות שהראינו  2תשובה: כל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בהצלחה!
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  אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
  
  

  המחלקה למערכות מידע
  )2303-1-372בחינה בארגון ועיבוד קבצים (
  מרצה: ד"ר מאיר קלך
  מתרגלת:רונית שמלו

  , סמסטר ב', מועד אגתשע"
  

  מבחן חסוי
  

  כללי:
  .שלוש שעות משך הבחינה: •
  שמצורף לבחינה. הבחינה נערכת בחומר סגור מלבד דף נוסחאות  •
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת  •
בחלק מהשאלות יש לסמן את התשובה בגוף השאלון ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  •

  מחברת הבחינה.
 יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון. •
 
  

  נקודות) 10( 1שאלה 
  נקודות) 2סמן את התשובה הנכונה בטופס הבחינה: (כל סעיף 

  ) מוגדר כ:rotational delayזמן השהיה סיבובית (א. 
  .המבוקש כתיבה לגליל/קריאה ראשי עם הזרוע להזזת הדרושהזמן . 1
  .המבוקשהזמן העובר מהרגע שבו הופעל ראש הקריאה/כתיבה של המסילה ועד שהוא מאתר את תחילת הגוש . 2
  ממנו). לזיכרון(או הנתונים להעברת הדרוש הזמן. 3

  של הכונן. buffer-לבדיסק קצב העברת הנתונים בין המשטח . 4
  

- קובץ התלמידים מאורגן כ). c&t pointersבשיטת השרשורים () בין תלמידים לבתי ספר N:1יחיד לרבים (ב. בקשר 

B+Tree  ללא heapשמעות המצביע (פוינטר) מסוג שלומדים בבית ספר מסוים? מתלמידים שואלים: מיהם הC 
  עבור שאילתא זו יהיה:

  תלמיד הראשון בבית הספר. . מצביע ל1
  תלמיד הבא בבית הספר. . מצביע ל2
  "ז של התלמיד הראשון בבית הספר. . מ3
  כל תלמידי בית הספר.. מצביע לקשר הראשון של 4
  

  עם שרשור רשומות בקובץ גלישה?  HASH(ראש השרשרת) בשיטת ארגון  HEADER-מה תפקיד הג. 
  .להצביע על המקום הראשון בשרשרת המקומות הפנויים המתנהלת בשטח הגלישה.1
  .להצביע על המקום הפנוי הבא בשטח הגלישה. 2
  הראשון בשרשרת המקומות הפנויים המתנהלת בקובץ הנתונים. להצביע על המקום .  3
  להצביע על המקום הפנוי הבא בשטח הנתונים. . 4
  
  ?) נכוןnatural order sort -וbalanced sortמהמשפטים הבאים בנוגע לשתי שיטות המיון (מה  ד.

  .מעברים של מיזוג יותריותר יש ארוכים ) ככל שקטעי המקור הממוינים natural order sortבשיטת מיון טבעי (. 1

  .מעברים של מיזוג פחותיותר יש  ארוכים) ככל שקטעי המקור הממוינים natural order sortבשיטת מיון טבעי ( .2

  .) ככל שקטעי המקור הממוינים קצרים יותר יש יותר מעברים של מיזוגbalanced sortבשיטת מיון מאוזן ( .3

  .פחות מעברים של מיזוג) ככל שקטעי המקור הממוינים קצרים יותר יש balanced sortבשיטת מיון מאוזן ( .4
  
. דיסק מזוהה באופן חד ערכי על ידי קוד דיסק. heapללא  B+Tree-בחנות דיסקים נתון קובץ דיסקים המאורגן כ. ה

הקובץ המיישם את  B+Tree - רוצים לדעת אילו דיסקים של זמר/להקה מצויים בחנות. מה יופיע ברמת העלה ב

  ) ?inverted file(ההפכי
  . זמר/להקה, קוד דיסק, מצביע לרשומת הדיסקשם . 1
  קוד דיסק, שם זמר/להקה, מצביע לרשומת דיסק. . 2
  שם זמר/להקה, קוד דיסק. . 3
  שם זמר/להקה, קוד דיסק, שנה, מדף בחנות. . 4
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  נקודות) 20( 2שאלה 
ללא  B+tree. הקובץ מאורגן כאינדקס תלמידיו מורה לנהיגה שומר עבור כל שבוע קובץ לניהול שיעורי הנהיגה של

heap הקובץ מכיל נתונים על שם הנער/ה, היום בו השיעור מתקיים והשעה. כל שיעור מזוהה על ידי קוד. המורה .

. הנח שבקבצים ההפכיים, )inverted file( הקבצים ההפכייםיישם את שיטת מעוניין לשלוף שיעורים לפי ימים. יש ל

שיעורי נהיגה. בכל  16בקובץ יש כעת . )M=5( רשומות 5יכול להכיל מכל סוג) (אינדקס וק בלבכל האינדקסים, כל 
  רשומות. להלן נתוני שיעורי הנהיגה על פי סדר הקלדתם על ידי המורה לנהיגה:  4בלוק אינדקס בכל הרמות יש כעת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  לאור התיאור הנ"ל.  מבנה מפורט של קבצי המערכת) הצע 10%(  .א

  עדכן בהתאם בכל מקום שנדרש:קבע עוד שני שיעורי נהיגה, לפי הסדר המופיע בטבלה. לנהיגה המורה ) 4%(  .ב
ה  השיעורים שלה ביום יעל התקשרה לבטל את כל ) 4%. (ג
). סדר הביטול הוא קודם 32, 20(קוד  20בוטלה רשומה 

  . עדכן בכל מקום שנדרש.32ואח"כ 
מאפשרת למורה  ) תאר במילים כיצד המערכת 2%ד. (

מיהם התלמידים שקבעו עימו שיעורים ליום ג'?  - לדעת

  שיעורקוד   נער/ה שם ה  יום בשבוע   עהש
  8  יעל  ג  16:00
  16  קרן  א  16:00
  2  יובל  א  17:00
  28  יעל  ד  16:00
  32  יעל  ה  16:00
  14  עידו  ד  17:00
  10  יובל  ג  18:00
  30  יובל  ג  17:00
  22  יעל  ב  19:00
  4  ובלי  ב  16:00
  18  ובלי  ב  17:00
  6  עידו  א  18:00
  24  קרן  ג  19:00
  12  קרן  ג  15:00
  20  יעל  ה  17:00
  26  עידו  ב  18:00

  שיעורקוד   נער/ה שם ה  יום בשבוע   עהש
  19  עידו  ב  15:00
  17  יעל  ג  14:00
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  נקודות) 20( 3שאלה 

  
חוקרים נותנים הרצאות אודות -בכנסים בינלאומיים המתקיימים מידי שנה בתחומים שונים מרצים

המאמרים שלהם שהתקבלו לכנסים. במערכת של הועדה המרכזת את המידע קיים קובץ -הפרסומים
מייל ומוסד -חוקרים ובו רשומה לכל מרצה. מרצה מזוהה על ידי מ"ז, יש לו שם, ארץ, כתובת אי-מרצים

קדמי אליו הוא שייך. לכל מרצה רושמים את רשימת הפרסומים(המאמרים) שלו שהתקבלו לכנסים א
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השונים. לפרסום יש קוד מזהה, שם המאמר, תחום המאמר (מערכות מידע, מדעי המחשב, תעשיה וניהול 
, ועוד). פרסום יכול להיכתב על ידי מרצה אחד או יותר. רשומת הכנס מכילה את שם הכנס (ייחודי)

התאריך בו הכנס יתקיים, שם העיר, שם הארץ. הרצאה אודות מאמר(פרסום) מסוים יכולה להינתן בכנס 
אחד בלבד. יש לרשום את תאריך מועד הקבלה של הפרסום לכנס. יש לאפשר מציאת כל הפרסומים 

חוקרים שהופיעו בכנס מסוים -השייכים לתחום כלשהו. המערכת צריכה לאפשר לדעת מיהם המרצים
חוקר -חוקר השתתף בהם. יש לאפשר את מציאת כל הפרסומים של מרצה-ומהם הכנסים שכל מרצה

כלשהו ואת מציאת כל המרצים שכתבו פרסום משותף כלשהו. כמו כן, יש לרשום את תאריך מועד ההצגה 

. Hash Tableושאר הקבצים בשיטת   ISAMאורגן בשיטת הפרסומים משל הפרסום בכנס. נתון שקובץ 

  .  Child & Twin pointersיש לממש את סוגי הקשרים בין הקבצים בשיטת 
הצג (בשרטוט) את מבנה כל הקבצים במערכת זו. פרט את כל השדות בכל קובץ, כולל שדות  )16%(  .א

 ). C ,T ,O ,t ,oהשרשור למיניהם. יש לכתוב באופן ברור את התפקיד של כל שדה שרשור (

) הצג את כל המרצים החוקרים שהופיעו בכנס 1ות: בה לשאילת) הסבר כיצד תינתן תשו4%(   .ב
  חוקר כלשהו.-) הצג את כל הפרסומים של מרצה2מסוים. 
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  בגוף המבחן. 4,5,6יש לכתוב את התשובות לשאלות 
 

  נקודות) 11( 4שאלה 
  

: שם באופן שאינו ממויין רשומים פרטי סטודנטיםבהם students2.txtו  students1.txtנתונים שני קבצי טקסט 
אלגוריתם) - תווים). עליכם לכתוב אלגוריתם (או פסאודו 5תווים), שנת לימודים ( 10תווים), ת.ז. ( 10(

מותר לכם לקרוא לזיכרון אך ורק . )ID(לפי  באופן ממויין dest.txtהממזג את שני הקבצים לקובץ שלישי 
  .יתבו זמנ רשומותיתש
  
  

  פיתרון:
  

Open dest.txt for RW 

Open students1.txt for R 

While !EOF students1.txt 

Read record from students1.txt to X 

While !EOFdest.txt 

 Read record from dest.txt to Y 

 If X.id < Y.ID 

  Break 

If EOF dest.txt 

 Write X to dest.txt 

Else 

Point= tell(dest.txt)-25 

Seek dest.txt to END 

Seek dest.txt -25 

While tell(dest.txt) >= Point 

Read record from dest.txt to Y 

Write Y to dest.txt 

Seek dest.txt -50 

  Seek dest.txt +25 

  Write X to dest.txt 

 

 

 

Do the same to students2.txt 
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  נקודות) 21( 5שאלה 
  
  

המוגדרת  ,ר קונפליקטודיבר סתזמון היא החמרה של  "חזקקונפליקט ר ודיבר סתזמון ההגדרה של   "  )א
 כך: 

 ,… ,T1של  ’Sחזק אם לכל תזמון סדרתי  קונפליקט רודימקיים בר ס T1, …, Tnתנועות   nשל Sתזמון 

Tn מתקיים ש-S שקול קונפליקט ל-S’. 
  

חזק. הניחו כי הפעולות היחידות  קונפליקט רודימקיים בר ס Sתנאי הכרחי לכך שתזמון  הציגו
התנאי שנתתם הוא תנאי  הסבירו מדועהמותרות הן קריאת פריט מהמסד וכתיבת פריט למסד.

  .נקודות) 9(הכרחי
  
  
  
  

). הסיבה היא ששני תרחישים הם ww,wr,rwתנאי הכרחי הוא שלא תהיינה פעולות מתנגשות (
אם קיימת פעולה מתנגשת  הם מסכימים על הסדר בין פעולות מתנגשות. אם שקולי קונפליקט

עבור שתי תנועות אזי בהכרח הסדר בין התנועות מגדיר את הסדר בין הפעולות מתנגשות. ולכן 
יהיה שקול קונפליקט לכל התרחישים   Sהם לא יהיו שקולי קונפליקט. ולכן לא ייתכן שתזמון 

  הסדרתיים.
ייתקיים רק במידה ואם תנועה ביצעה פעולת  )ww,wr,rwעולות מתנגשות (תנאי שלא תהיינה פה

  .Aאף תנועה אחרת לא תבצע פעולה כלשהי על    Aכתיבה של נתון 
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את חשבונותיו. להלן  Oחוקרי המשטרה התחקו אחרי התנועות בחשבונות הבנק בו מנהל פוליטיקאי   )ב
 תזמון חלקי של התנועות בבנק:

    

 
  נקודות) 5(האם התזמון הנ"ל הוא בר סידור מצב סופי? נמק!

 
  :של התרחיש המקבילי ושל התרחישים הסדרתיים נבנה טבלה לערכים סימנטיים

 A B 
   מקבילי:

Before a b 

After F2(F1(A)) F3(F1(A)) 

T1�T2   

Before a B 

After F2(F1(A)) F3(F1(A)) 

T2�T1   

Before a B 

After F1(F2(A)) F3(A) 

 

זהים ולכן הוא בר  T1�T2אנו רואים שהערכים הסימנטיים של התרחיש המקבילי וההתרחיש הסידרתי 
 סידור מצב סופי.

 

  :T3חוקרי המשטרה מצאו תנועה נוספת   )ג

T1 T2 T3 

  Write A 500 

Read A   

Write A 700   

 Read A  

Read B   

 Write A 1000  

 Write B 600  

  Read B 

 

 נקודות) 5(האם התזמון בר סידור קונפליקט? נמק!
  
  

  לא. כיון שיש מעגל בגרף הקונפליקטים.

T1 T2 
Read A  

Write 700 to A    

 Read A 

Read B  

 Write 1000 to A   

 Write 600 to B   

T1 

T2 

T3 
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  נקודות) הסבירו את תשובתכם 9נקודות, כל שאלה  18( 6שאלה 
  

  ? 2PLשאין אפשרות לבצעו תוך קיום  מצב סופיהאם קיים תזמון בר סידור   )א
 אם כן, תנו דוגמה והסבירו אותה. אם לא, הסבירו מדוע לא.

  
  

סידור -שכל תיזמון בר ברי סידור קונפליקט ומכיוןמבטיח שהתיזמונים יהיו  2PLלא קיים. פרוטוקול 

-מביא בהכרח לתזמון בר 2plקונפליקט הוא גם בר סידור מצב סופי אנו יכולים להסיק ששימוש ב 
  סידור מצב סופי.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ל מנת למצוא את השכיחות של מילים שונות באינטרנט. ניתוח עmap-reduceבגוגל החליטו להשתמש ב   )ב
  ביחס לזמן שלקח לכל חלק במשימה (בשניות):של המשימה העלה את הנתונים הבאים 

  
  ממוצע  הארוך ביותר  הקצר ביותר  כמות  

Map  2000  3  50  33  
Shuffle/sort 500  60  200  155  

Reduce 500  65  300  204  
  

  בכמה זמן לכל הפחות הצלחנו לקבל את השכיחות של מילה אחת?
  

  בכמה זמן לכל היותר הושלמה המשימה?
  

1. 3+60+65=128shuffle  יכול להתחיל את המשימה רק לאחר שלפחותmap  שניות,  3אחד סיים ולכן

שניות)  60סיימה ( shffleהאחרים. רק לאחר שמשימה אחת של  mapsהוא ממשיך לעבוד במקביל ל 

 שניות. 65הראשון לסכם ולכן זה ייקח עוד  reduceיכול ה 

 map) התחיל רק לאחר שה 200הארוך ביותר (shuffle: אם נהיה פסימיים, ה 550=50+200+300 .2

  ).300הארוך ביותר התחיל את תקפידו ( reduce) ורק אז ה 50הארוך ביותר גמר את תקפידו (

  

  

  

  

  

  

 

 
 בהצלחה!
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 אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
 
 

 המחלקה למערכות מידע
 (2303-1-372בחינה בארגון ועיבוד קבצים )
 מרצה: ד"ר מאיר קלך
 מתרגלת:רונית שמלו

 ', סמסטר ב', מועד אדתשע"
 

 כללי:
 :שלוש שעות משך הבחינה. 
  שני דפי נוסחאות שמותר להביא לבחינההבחינה נערכת בחומר סגור מלבד . 
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  6הבחינה כוללת 
  ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  יש לסמן את התשובה בגוף השאלוןבחלק מהשאלות

 מחברת הבחינה.
 .יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון 
 

 

 נקודות( 10) 1שאלה 
 

 נקודות( 2סמן את התשובה הנכונה בטופס הבחינה: )כל סעיף 
 : Mמסדר  B+TREEעבור עץ  נכוןאינו אילו מבין המשפטים הבאים א. 

 ."בנים" 2לשורש יש לפחות . 1
 . Mמספר מפתחות מקסימלי בבלוק אינדקס פנימי הוא . 2
 "בנים".  M/2למעט השורש, יש לפחות  בלוק,לכל . 3
 כל בלוקי העלה נמצאים באותה רמה ומשורשים ביניהם בסדר לוגי. . 4
 

 media. זמן העברה עבור דיסק בעל של הכונן-buffer מהדיסק ל10KBאם רוצים להעביר נתונים בכמות של ב. 

data rate 8.2שלMB/s ו-interface data rate  33שלMB/s הוא: 
1 .10KB/8.2MB/s  = 1.22 ms 

2 .10KB/33MB/s = 0.3 ms 

3 .10KB/8.2MB/s + 10KB/33MB/s = 1.52 ms 
 אף אחד מהנ"ל. . 4
 

 בעת הוספת רשומה?  (hash tableטבלת פיזור )עם  HASHבשיטת ארגון  HEADER-מה תפקיד הג. 
 .להצביע על המקום הראשון בשרשרת המקומות הפנויים המתנהלת בשטח הגלישה.1
 .הגלישהלהצביע על המקום הפנוי הבא בשטח . 2
 הראשון בשרשרת המקומות הפנויים המתנהלת בקובץ הנתונים. להצביע על המקום .  3
 טבלת הפיזור. להצביע על המקום הפנוי ב. 4
 
 ? אינו נכוןISAMשיטת מהמשפטים הבאים בנוגע למה  ד.
 מבנה רשומת אינדקס הגליל היא: מספר מסילה, אחרון לוגי, אחרון פיזי, מצביע לגלישה.. 1
 הוא בלוק. AUיחידת  גודל.2
את "אחרון פיזי" הגליל אחרונה פיזית ואחרונה לוגית מעדכנים באינדקס היא  שטח הנתוניםאם הרשומה המבוטלת ב.3

 ו"אחרון לוגי".
א "אחרונה לוגית", מסמנים אותה כמבוטלת ומעדכנים את  האינדקס במסילת הגלישה היאם הרשומה המבוטלת .4

 בשדה "אחרון לוגי".
 

ין ספקים למוצרי המשרד המוזמנים. קובץ הספקים וקובץ בM:Nחברה מזמינה ציוד משרדי מספקים. נתון קשר . ה
מחירי המוצרים עשויים להשתנות מספק לספק. אם  heap. עם B+TREEהמוצרים מאורגנים כל אחד בצורת 

 הקשר ממומש באמצעות קובץ הופכי, היכן יוחזק המחיר?
 הספקים.  של קובץheap בקובץ . 1
 של קובץ המוצרים. heap בקובץ . 2
 המיישם את הקובץ ההפכי. B+TREE-של הheap בקובץ . 3
 המיישם את הקובץ ההפכי. B+TREE -ברמת העלה של ה. 4
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 נקודות( 20) 2שאלה 

עם טיפול בהתנגשויות באמצעות שרשור  Hashבשיטת מאורגן לי" -ת "מכוניתקודי מכוניות הקיים בחברקובץ 
רשומות בכל  2-(. הן בקובץ הנתונים והן בקובץ הגלישה יש מקום לoverflow chainingרשומות בקובץ גלישה )

+".רוצים להיות מסוגלים למצוא 1היא "חלוקה ושארית  Hash -. נוסחת ה5בלוק. מרחב הכתובות בקובץ הוא 
לשרשרת פריט חדש נוסף על מפתחות משניים:  יםיש ליישם את שיטת השרשור .שלה היצרןכונית מסוימת על פי מ

קיימות מכוניות קובץ הנתונים . בניהול דינמי של מקומות פנוייםקיים . מקטן לגדול( -)מיון עולה בסדר המיון
 שסדר הכנסת פרטיהם נתון להלן:

 
 כוניתקוד מ כמות במלאי סוג יצרן
 16 130 2מזדה מזדה
 24 50 5מזדה מזדה
 41 85 גטס יונדאי
 IX35 15 10 יונדאי
 29 130 יאריס טויוטה
 50 15 דמיו מזדה
 I20 140 26 יונדאי
 39 60 גו'ק ניסאן
 25 35 קשקאי ניסאן

 15 140 קורולה טויוטה
 56 45 פריוס ויוטהט

 
 כל סוגי שדות המצביעים )פוינטרים( הנדרשים.  ואתבקבצים כוניות ( הצג את רשומות המ10%) (א
 עדכן בהתאם כל מקום שנדרש.. 39מבטלים את רשומה ואחר כך  41כונית (  מבטלים את רשומת מ4%) (ב
 הבאים, עדכן בהתאם בכל מקום שנדרש: מוסיפים את המכוניות כעת ( 4%) (ג
 

 כוניתקוד מ כמות במלאי סוג יצרן
 76 100 קפצור רנו

 91 25 פה-סנטה יונדאי
הסניף . בעל 100-מגדולה רק אם הכמות שלהם במלאי סניף "אלדן להשכרה" מזמין מכוניות ( בעל 2%) (ד

 כיצד תתבצע השאילתא מפורטת. הסבר בצורה סוגי מכוניות טויוטה הוא יכול להזמיןרוצה לדעת אילו 
 . ומה תוצאתה

 
 

 נקודות( 02) 3שאלה 
הוחלט להקים מערכת מידע לניהול נתוני העובדים, המחלקות והפרויקטים.  טק"-טק גדולה בשם "מיי-חברת היב

 יש לתכנן מערכת קבצים שבעזרתה ניתן לענות על המתואר להלן:
עבור כל עובד רושמים מ"ז, שם פרטי, שם משפחה וקוד המחלקה שלו. עבור כל פרויקט יש לדעת קוד פרויקט, שם 

למחלקה יש פרויקטים רבים אבל פרויקט פרויקט, מ"ז של מנהל )אחד העובדים( וקוד מחלקה אחראית)אחת(. 
. עובד יכול להשקיע מזמנו לקהמהמח מספר משתנה של עובדיםמסוים שייך למחלקה אחת בלבד ועליו עובדים 

בכמה פרויקטים שונים של המחלקה שלו ויש לדעת כמה שעות עבד עבור פרויקט מסוים. לכל מחלקה יש קוד מזהה, 
 לשם מחלקה ומנהל מחלקה)שהוא אחד העובדים(. יש לדעת מיהם העובדים של כל מחלקה, מיהם העובדים של כ

 יש לדעת מיהם כל הפרויקטים השייכים למחלקה מסוימת. ספציפי. פרויקט וכמה שעות הקדיש כל אחד לפרויקט
 
בין הקבצים ואת כל סוגי הקשרים הנדרשים  Hash tableהוחלט לארגן את קבצי הנתונים בשיטת ( 12%) .א

כל הקבצים של יש להציג מבנה מפורט )בשרטוט(  )גישת השרשורים(.Child & Twin pointersבשיטת 
השדות בכל קובץ, כולל שדות השרשור למיניהם. יש לכתוב באופן ברור את התפקיד של במערכת זו. פרט את כל 

 (. C ,T ,O ,t ,oכל שדה שרשור )
בפרויקט מסוים ואת כמות  עובדיםאת שמות כל הצג : האתינתן תשובה לשאילתבמילים כיצד הסבר ( 2%) .ב

 השעות שהקדיש כל עובד לפרויקט הספציפי. 
שהעובדים יכולים לעבוד גם בפרויקטים של מחלקות אחרות. לכן יש לשנות את מבנה המשך התברר ( ב4%) .ג

המערכת כך שניתן יהיה לרשום ולדעת בעבור כל עובד באילו פרויקטים של מחלקות אחרות עבד וכמה זמן 
מה ושולכלול בו ר heapהקדיש מזמנו לפרויקטים אלה. כדי לענות על צורך זה הוחלט להקים קובץ נתונים מסוג

לכל אירוע של עבודת עובד עבור פרויקט של מחלקה אחרת, שתכלול מ"ז עובד, קוד מחלקה, קוד פרויקט 
ומספר שעות. חייבים לאפשר מציאת מחלקות עבורן עבד העובד ופרויקטים להם נתן שירות. כדי לאפשר 

הקבצים מבנה הצג את  .גישת הקבצים ההופכייםפרויקטים ועובדים הוחלט ליישם את  ,מציאת מחלקות
 כדי לתת מענה לבעיה., הדרושים (Inverted File) ההפכיים

קודי הפרויקטים : הצג את הסבר במילים כיצד תינתן תשובה לשאילתאבהתייחס לתיאור בסעיף ג', ( 2%) .ד
 שעליהן עבד עובד מסוים ואת מספר השעות שהקדיש לכל פרויקט.  
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 פיתרון לשתי השאלות האחרונות:
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 בגוף המבחן. 4,5,6לכתוב את התשובות לשאלות יש 

 
 נקודות( 11) 4שאלה 

 
)אורך לא  : שםבאופן שאינו ממוין רשומים פרטי סטודנטיםבהם  students1.txtטקסט  ץבוק נתון .א

אלגוריתם( -תווים(. עליכם לכתוב אלגוריתם )או פסאודו 4תווים(, שנת לימודים ) 9, ת.ז. )קבוע(
מותר לכם לקרוא לזיכרון אך . לפי ת.ז.עתיק את פרטי הקובץ לתוך קובץ בינרי באופן ממוין. המ

 .יתבו זמנ ני שדותשורק 

מותר לכם לקרוא לזיכרון כתוב פונקציה שמדפיסה את פרטי כל סטודנט חמישי בקובץ הבינרי.  .ב
 .יתבו זמנ שדה אחדאך ורק 

 
 
 
 

פסאודו קוד שמסביר באופן סביר את התהליך קיבל את מלוא בשאלה זו הייתי מאוד סלחן. כל מי שכתב 
 הנקודות.
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 נקודות( 21) 5שאלה 
 
 
 הפועל באופן הבא: "לוקלי"ששמו  הוצע בקר מקביליות (א

a. המשתנה. אם התנועה כבר משתנה מייצרת עותק לוקלי של קריאה של \פעולת כתיבה
 קלי.וקריאה נעשית על המשתנה הל\אזי פעולת הכתיבהכתבה את המשתנה קודם לכן, \קראה

b.  תנועהמסתיימת היא מבצעת כאשרcommit מעדכנת את העותקים הגלובליים של המשתנים ו
 אותה עדכנה )לפי העותק המקומי(.

 
כך שהתרחיש , תנועותשיש בו רק שתי  לפי בקר המקביליות "לוקלי", תרחיש מקביליצרו. 1

 הוכיחו שהוא כזה. .סידור מצב סופי-בר הוא

 
 
 
 
 
 

הוא טוב. קל לראות לפי  readיש מלא תרחישים מקבילים כאלו. כל תרחיש מקבילי שמכיל רק 
 טבלת ערכים סימבולים שהוא שקול לכל תרחיש סידרתי.

 
כך שהתרחיש , תנועותשיש בו רק שתי לפי בקר המקביליות "לוקלי",  תרחיש מקביליצרו . 2

 הוכיחו שהוא אינו כזה. .סידור מצב סופי-בר אינו
 
 
 
 
 
 
 

הוא  Aאזי הערך הסימבולי הסופי של  T2ואח"כ את  T1בתרחיש זה אם מבצעים קודם את 
𝑓𝑇2(𝑓𝑇1(𝑎), 𝑏) אם מבצעים את התנועות בסדר הפוך אזי הערך הסופי של .A𝑓𝑇1(𝑎).  לפי

,𝑓𝑡2(𝑎הוא  Aהתרחיש המקבילי הזה הערך הסופי של  𝑏) ולכן הוא אינו שקול לאף תרחיש .
 מקבילי.

 
-ברלפי בקר המקביליות "לוקלי" הוא , אשר תנועותשיש בו רק שתי תרחיש מקבילי  צרו. 3

קורא \לפי בקר המקביליות שלא שומר נתונים באופן לוקלי אלא כותבסידור מצב סופי, אבל 
 הוכיחו! סידור מצב סופי.-בר אינוישירות מהמשתנה הגלובלי, הוא 

 
 
 
 
 
 
 

אזי הערך  T1ואח"כ את  T2בתרחיש זה אם מבצעים קודם את לפי בקר מקביליות "לוקלי": 
,𝑓𝑇2(𝑎הוא  Cושל  A𝑓𝑇1(𝑎)הסימבולי הסופי של  𝑏) יתקבלו אותם . לפי התרחיש המקבילי

 .Aשל ערך ישן קורא  T2ולכן  Aכיון שהבקר עדיין לא עידכן את הערך הלוקלי של  ערכים
אזי הערך  T1ואח"כ את  T2בתרחיש זה אם מבצעים קודם את לפי בקר מקביליות לא לוקלי: 

,𝑓𝑇2(𝑎הוא  Cושל  A𝑓𝑇1(𝑎)הסימבולי הסופי של  𝑏)  ושלB𝑓𝑇1(𝑏) . בתרחיש סידרתי הפוך, הערך

T1 T2 
Read A  
Write A  

 Read B 

Read B  

T1 T2 
Write  A  

 Read A 

 Read B 

Write B  

 Write A  

T1 T2 
Write  A  

 Read A 

 Read B 

Write B  

 Write C  
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,𝑓𝑇2(𝑓𝑇1(𝑎)הוא  Cושל   𝑓𝑇1(𝑎)הוא  Aהסופי של  𝑓𝑇1(𝑏))  ושלB  הוא𝑓𝑇1(𝑏). לפי התרחיש
,𝑓𝑇2(𝑓𝑇1(𝑎)הוא  Cהערך הסימבולי הסופי של המקבילי  𝑏). 
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 נקודות( הסבירו את תשובתכם 9נקודות, כל שאלה  18) 6שאלה 
 
 קוד המינג: (א

a.  חשבhamming code  עבור הdata ( מימין לשמאלהבא :)כיצד נעשה החישוב?01010000 . 

b.  כיצד נעשה החישוב? , באילו ביטים יש שגיאה?010100000101התקבל הערך הבא 

 זוהי דוגמא לתשובה טובה, אך קיבלתי גם תשובה שהראתה מדוע יש שגיאה בביט השלישי:

 
ל מנת למצוא את השכיחות של מילים שונות באינטרנט. ניתוח עmap-reduceבגוגל החליטו להשתמש ב  (ב

 של המשימה העלה את הנתונים הבאים ביחס לזמן שלקח לכל חלק במשימה )בשניות(:
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 ממוצע הארוך ביותר הקצר ביותר המשימות כמות 

Map 2000 3 50 33 
Shuffle/sort 500 60 200 155 

Reduce 500 65 300 204 
 

 להשלים את המשימה? ים בכדינדרש לכל הפחותכמה סרברים 
 בעיקרון ניתן להריץ הכל על סרבר אחד ולחלק למשימות. .1
 

 המשימה?נדרשו להשלים את לכל היותרכמה סרברים 
 .shuffleמה  reduceאך לא ניתן להפריד את ה לכל היותר על סרבר ניפרד  mapאפשר להריץ כל .2500

 (.3000או  2000)קיבלתי חלקית גם תשובה של 
 

 הצלחנו לקבל את השכיחות של מילה אחת? היותרלכל (x)בכמה זמן
יתחיל לרוץ. לכן ייקח  shuffleאחד חייב להסתיים בכדי ש  Map. 550ל  250קיבלתי כל תשובה בין 

יתחיל לרוץ הוא כבר יחשב שכיחות של  reduce. לאחר מכן ברגע שה 250הארוך ביותר  shuffleל 
 מילה אחת.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בהצלחה!
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 אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
 
 

 המחלקה למערכות מידע
 (2303-1-372בחינה בארגון ועיבוד קבצים )
 מרצה: ד"ר מאיר קלך
 מתרגלת:רונית שמלו

 ', סמסטר ב', מועד אהתשע"
 

 מבחן סגור
 

 כללי:
  שלוש שעות הבחינה:משך. 
  שני דפי נוסחאות שמותר להביא לבחינההבחינה נערכת בחומר סגור מלבד . 
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  5הבחינה כוללת 
  ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  יש לסמן את התשובה בגוף השאלוןבחלק מהשאלות

 מחברת הבחינה.
 .יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון 
 

 
 נקודות( 10) 1שאלה 

 
 נקודות( 2סמן את התשובה הנכונה בטופס הבחינה: )כל סעיף 

 
 7.6667 דורשבלוקים. הקובץ  100מסילות ובכל מסילה יש  250בכל משטח יש משטחי מגנוט.  6 -ורכב מדיסק מ  .א

. באיזה צילינדר 3משטח  50מסילה של  1אם הקובץ מתחיל בבלוק . צילינדרים( מהדיסק 2/3+  7צילינדרים )או 
 מצויה הרשומה האחרונה של הקובץ?שטח ובאיזה מ

 .3 משטח 56. צילינדר 1
 .6 משטח 57. צילינדר 2
  .1 משטח 58. צילינדר3
 .אף אחד מהנ"ל . 4
 
 

מעת לעת החברה יוזמת פנוי מזוהה על ידי מ"ז. חברה להיכרויות של פנויים ופנויות קיים קובץ אנשים פנויים. ב ב.
באירוע משתתפים הפנויים השונים וכל אחד מהמשתתפים ים במקומות שונים. אירוע מזוהה ע"י קוד אירוע. עאירו

 באילו אירועים השתתף אדם מסויםצריך לדעת צריך להודיע כיצד הוא מגיע לאירוע )באופן עצמאי, זקוק להסעה(. 
כדי לענות על שאילתא זאת יש צורך בקובץ  (ilesinverted f) צים ההפכייםב. בשיטת הקוכיצד הוא הגיע לכל אירוע

 שמכיל את השדות הבאים: 

 ., אופן ההגעהקוד אירוע, מ"ז .1
 ., אופן ההגעהמ"ז, קוד אירוע .2

 ., אופן ההגעהשם המקום ,מ"ז אירוע,קוד  .3

 .קוד אירוע ,מ"ז .4
 
 
רשומות בבלוק בקובץ  2-רשומות בבלוק בקובץ הנתונים ו 2)שרשור בקובץ גלישה(, יש  Overflow chainingבשיטת  ג.

הרשומות מתוך השתיים בבלוק הנמצא בקובץ  אחתהגלישה. כאשר יש ניהול דינמי של מקומות פנויים ומבטלים את 
 בטלה? שלה זהה לזו שהת  HASHשהחישוב בעת הוספת רשומה חדשה נכון לומר שיקרה הכי הגלישה, מה 

 
 .15יש שתי רשומות בקובץ הגלישה ומבטלים את הרשומה שהמפתח שלה  3בבלוק שמספרו  למשל: 

 
תפוס את מקומה של הרשומה השמאלית שהתבטלה והחדשה תתפוס את מקומה כרשומה הימנית תרשומה ה .1

 .(23של רשומה והחדשה תתפוס את מקומה  15מקומה של רשומה תזוז ל 23שהמפתח שלה הימנית )רשומה 
 שהתבטלהרשומה הולכן הרשומה החדשה תתפוס את מקומה של ( 3)בלוק יתעדכן להיות בלוק זה  HEADER-ה .2

 .(15)רשומה 

 מצביע לבלוק הפנוי הבא שאליו תתווסף הרשומה החדשה והוא יתעדכן לבלוק הפנוי הבא.  HEADER-ה .3

 הרשומה תתפוס בוודאות את מקומה בקובץ הנתונים.  .4

23 15 
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)טבלת פיזור( כאשר מתנהל ניהול דינמי של מקומות   Hash Tableעם טפול התנגשויות באמצעות  HASHשיטת ב   .ד

 בטבלת הפיזור תכיל: 1פנויים ועדיין אין רשומות בקובץ, מגירה מספר 
 .בטבלת הפיזור 2מצביע )פוינטר( למגירה מספר . 1
2 .Null )כוכבית(. 
 .בקובץ הנתונים 1מצביע )פוינטר( למגירה מספר . 3
 .בקובץ הגלישה 1מצביע )פוינטר( למגירה מספר . 4
 
 
  ( ?natural order sortנכון עבור המיון הטבעי ) אינומה מהמשפטים הבאים . ה
 שיטת המיון הטבעי ככל שקטעי המקור הממוינים קצרים יותר יש יותר מעברים של מיזוג. ב. 1
  השיטה מבוססת על המיון הטבעי שקיים בקובץ המקורי. . 2
 יתכן שהקטע האחרון יהיה קצר יותר.  .לפי קטעים שווי אורך . בשלב הפיצול מפוצל הקובץ לשני קבצי עבודה זמניים3
 היתרון בשיטה הוא הפשטות שלה. . 4
 
 
 
 

 נקודות( 02) 2שאלה 
תוכנות -להצגת חידושים בטכנולוגיה המתקיים מידי שנה בבלגיה משתתפים מפתחי TECH2015בכנס בינלאומי 

המציגים חידושים במסגרת סדנאות בתחומים שונים כגון: סייבר, אבטחת מידע, תקשורת, הצפנה ועוד. מערכת 
ה הוא מייצג תוכנה יש מספר זיהוי, שם, ארץ אות-המידע מנהלת נתונים על מפתחי התוכנות ועל הסדנאות. לכל מפתח

ותחום טכנולוגי אחד או יותר שבו הוא מתמחה. עבור כל סדנא הנערכת במסגרת הכנס רושמים את התחום המקצועי 
של הסדנא, את תאריך הסדנא, את מספר האולם ומיהם מפתחי התוכנה המציגים חידושים בסדנא. לא תיתכן יותר 

תוכנה לא מציג חידוש באף סדנא בכנס והא משתתף -חמסדנא אחת שהיא בתחום מסוים באותו תאריך. ייתכן שמפת
. סדנאתוכנה בכל סדנא וכן את משך ההצגה שלו ב-בסדנא כמקשיב בלבד. רושמים את שם החידוש שמציג כל מפתח

בין היתר צריך לדעת: א( מיהם מפתחי התוכנה שהציגו חידושים בסדנא מסוימת ומה משך הזמן שהציגו? ב( באילו 
תוכנה מסוים ומה היה שם החידוש שהציג בכל סדנא? ג( מיהם מפתחי התוכנה המתמחים בתחום -חסדנאות הציג מפת

תוכנה מסוים? ה( באיזה אולם נערכת סדנא -טכנולוגי מסוים? ד( מהם התחומים הטכנולוגיים שבהם מתמחה מפתח
 מסוימת?

 
. כל הקבצים האחרים HEAP עם  B+TREE-ואילו קובץ הסדנאות מאורגן כ ISAM-כקובץ מפתחי התוכנה מאורגן 

 (.child & twin pointers) יישום טכניקת השרשוריםהנדרשים מתבססים על 
 
של כל הקבצים במערכת זו. פרט את כל השדות בכל קובץ, כולל שדות יש להציג מבנה מפורט )בשרטוט( ( 15%) .א

 (. C ,T ,O ,t ,oהשרשור למיניהם. יש לכתוב באופן ברור את התפקיד של כל שדה שרשור )
: באילו סדנאות הציג מפתח התוכנה ומה היה שם ( הסבר במילים בקצרה כיצד תינתן תשובה לשאילתא%3) .ב

 החידוש שהציג בכל סדנא? 

 הסבר בקיצור כיצד תינתן תשובה לשאילתא: באיזה אולם נערכה סדנא מסוימת?( 2%) .ג
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 נקודות( 20) 3שאלה 
)אין חשיבות אם מדובר  בש"ח שם, מחירמזוהה על ידי קוד, יש לו מוצר . כל hashהמאורגן בשיטת  מוצריםנתון קובץ 

. הנח hash tableהתנגשויות מטופלות בשיטת מחלקה מסוימת. והוא משוייך ל במחיר לפריט או מחיר לק"ג(
"חלוקה  hash -שנוסחת הו 7שהרשומות באורך קבוע ושיש מקום לרשומה אחת בבלוק. הנח כי מרחב הכתובות הוא 

 +".1ושארית 
 מוצרים השייכים למחלקה מסוימתהקודי הקוד שלו, יש לאפשר הצגה של כל מוצר לפי פרטי בנוסף לאפשרות מציאת 

ניהול . לשם כך מיישמים שרשור על מפתחות משניים. בנוסף קיים בהתאם למחיר המוצרבסדר יורד  וגםבסדר עולה 
 . דינאמי של מקומות פנויים

 :ברגע זה מצויות בקובץ הרשומות הבאות )מוצגות על פי סדר הופעתן לקובץ(

 
 קוד מוצר שם המוצר מחיר לפריט/לק"ג שם המחלקה 

 2 חלב 5.50 מוצרי חלב
 21 שניצל 19.90 בשר

 15 עגבניה 5.90 ירקות
 91 גבינה לבנה 4.80 מוצרי חלב

 9 עוף 26.00 בשר
 7 בצל 2.90 ירקות 

 80 קוטג' 4.50 חלבמוצרי 
 30 בשר טחון 35.00 בשר

 
  הקבצים והמצביעים הדרושים לפתרון הבעיה.  כל( יש להציג מבנה מפורט של %01) .א
  הבא: מוצר הף ( מתווס2%) .ב

 קוד מוצר שם המוצר מחיר לפריט/לק"ג שם המחלקה
 59 כוס חד פעמית 6.50 כלי בית

 עדכן בכל מקום שנדרש.
 

 עדכן בכל מקום שנדרש. .80הקוד שלו מוצר שה( מתבטל 2%) .ג
 מוצר הבא: ה ף( מתווס2%) .ד

 קוד מוצר שם המוצר מחיר לפריט/לק"ג שם המחלקה
 14 בשר 100.00 סטייק

 עדכן בכל מקום שנדרש.
מחירים נמוך ש ,ששייכים למחלקת מוצרי החלבת שמות המוצרים, רוצה לדעת אסופרמרקט ( מנהל ה4%) .ה

 כיצד תתבצע השאילתא.במילים בצורה מפורטת הסבר שקלים.  5-מ
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 בגוף המבחן. 5,6יש לכתוב את התשובות לשאלות 
 

 נקודות( 24) 4שאלה 
ששינוי ערך של מצביע ותהליך הקצאת הצמתים הן פעולות  וחיכיוונית, ראה שרטוט )הנ-מחסנית ע"י רשימה מקושרת חדנממש 

 אטומיות(.
 

 .NULL-ממספר הצמתים במסלול ממנו ל קטן באחד, אם היא ריקה או ערך האיבר העליון במצב חוקי הגדרה: מחסנית היא
 

 דוגמא:

,...,1תנועות ה מעל )סידרתי או מקבילי( תזמון Hיהי  nT T  שאין פעולות אחרות  וניחמהן מבצעת את הקוד הבא. )השכל אחת

 על המחסנית.(
 

Read the elements of the stack from top to NULL. 

Let X be the number of elements read. 

Push X to the stack. 

 
 :מחסנית ריקההבהתחלה בהנחה ש

 הוכח!כנ"ל הוא בר סידור מצב סופי?  Hהאם כל  (א
 

 :התנועה מכילהלא. אם נתעלם מהסמנטיקה, 
 

R A 

W A 
 

. בשביל להוכיח זאת מספיק להראות את זה הוא אינו בר סידור מצב סופי תנועות שמבצעות 2כל סידור מקבילי של 
 .הסדרים השונים שני עבורשהערכים הסימבולים שונים טבלה את הערכים הסימבוליים של סידור מקבילי אחד ולהראות ב

 
 הוכח!? קונפליקטכנ"ל הוא בר סידור  Hהאם כל  (ב

 
 אינו בר סידור קונפליקט. אם קיים תרחיש שאינו בר סידור מצב סופי אז גם

 

 הסבר.מצב סופי? הם שקולי בהכרח ש\ייתכןהאם  H2ו  H1 תזמונים סדרתייםנתונים שני  (ג
 

להרחיב באינדוקציה עבור  (.מעל שתי תנועות בהכרח לא, כיון שכל סדר נותן מבנה נתונים שונה )להראות טבלה של שני סדרים
n  .תנועות 
 

 הסבר.מצב סופי? הם שקולי בהכרח ש\ייתכןהאם  H2ו  H1נתונים שני תזמונים מקבילים  (ד
 

להרחיב באינדוקציה עבור  (.מעל שתי תנועות )להראות טבלה של שני סדריםבהכרח לא, כיון שכל סדר נותן מבנה נתונים שונה 
n  .תנועות 
 
 
 
 
 
 

2 1 0 

top 
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 נקודות( הסבירו את תשובתכם 62) 5שאלה 

 . 1100110011001100  הבא: DATAנתון ה  (א

a. נקודות( 4). קידוד? סמן את הביטים של הגקוד המינ רצף הביטים שיתקבלו לאחר הרצת מה 

110011100110011100001 

 

a.  לאחר זמן הביט הימני ביותר בDATA  3)כיצד נגלה ששם השגיאה? . 0במקום  1השתבש והפך ל 
 נקודות(

 DATAמייצגים את הביט הראשון של ה  2ו  1שני הביטים הימניים שהאינדקס שלהם הוא 544444++++9

של שני הביטים הללו כבר לא יהיה נכון.  parity bitתקול, ערך ה  3. מכיון שהביט באינדקס 3שהאינקס שלו 
 הסכום של האינדקסים שלהם מצביע על הביט התקול.

 

b.  נקודות( 3)? יטים של הקידודאת מספר הבאיזה חישוב עשית בשביל לחשב 

2^k>=16+1+k 

 

c.  מהו הrate נקודות( 2) זו? בדוגמא 

16/21 

 

 :Map reduce (ב

a. .מחק מה שלא נכון ממה שמסומן בקו 

i.  כלmapper  נקודות( 2) מהנתונים. חלק \כל קורא את 

ii.  כלshuffle sort  הפלט  של ה  \נתונים ה  חלק מ \כל קורא אתmappers. (2 )נקודות 

iii.  כלreducer  פלט של ה  \ הנתונים  חלק מ \כל קורא אתshuffle sort. (2 )נקודות 

 

b.  וקטור של ה יש קבוצה באופן הבא: לכל  הקבוצותנניח שחברת פייסבוק שומרת אתIDs  של
תוך ב החברים מוחזקים בקבצים )התעלמו מאירגון )משתמשים( חבריםקבוצות והה .שבהחברים ה
למשל אם  .את סך החברים של כל משתמש בכל הקבוצותרוצה לבדוק  חברת פייסבוק קבצים(.ה

חברים אזי למשתמש זה יש בסה"כ  30חברים ובשניה  20משתמש משתתף בשתי קבוצות, באחת יש 
 חברים. 48

יקבלו  ERDUCEוה  MAPמה ה  .map-reduce זאת באמצעותחשב עזרו לחברת פייסבוק ל

 .REDUCEאת ה  ומשפט אחד MAPאת ה  במשפט אחדהסבירו , (PROTOTYPEרשמו )ויחזירו 
 נקודות( 8)

 

Map(group id, file content), return <member id,#friends> 

 .מספר חבריו בקבוצהחבר בקבוצה וומחזיר זוגות של  קבוצהמקבל קובץ של  MAPה 

Reduce(member id, list(#friends)), return sum of all friends of member id 

רי החברים בכל הקבוצות בהם משתתף, ומחזיר את מקבל זוג של משתמש ורשימה של כל מספ REDUCEה 
 סכום כל החברים של המשתמש.
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 בהצלחה!
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 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 אוניברסיטת בן גוריון                                                                     הפקולטה להנדסה
 
 

 המחלקה למערכות מידע
 (2303-1-372) במימוש מערכות בסיסי נתוניםבחינה 

 מאיר קלךמרצה: ד"ר 
 עמית שלמהמתרגל:

 ', סמסטר ב', מועד אותשע"
 

 מבחן סגור
 

 כללי:
 :שלוש שעות משך הבחינה. 
  שמותר להביא לבחינה.  ומחשבון שני דפי נוסחאותהבחינה נערכת בחומר סגור מלבד 
  נקודות. 100שאלות בניקוד כולל של  5הבחינה כוללת 
  ועל כן יש לדאוג לצרף את השאלון עם  יש לסמן את התשובה בגוף השאלוןבחלק מהשאלות

 מחברת הבחינה.
 .יש למלא מספר נבחן בתחילת השאלון 
 

 
 נקודות( 10) 1שאלה 

 
 נקודות( 2סמן את התשובה הנכונה בטופס הבחינה: )כל סעיף 

 
 

. מה ערך 50ולאחר מכן מפתח בעל ערך  15הבא. מוחקים את מפתח בעל ערך  B Tree -נתון עץ ה .1
 המפתח הכי קטן בבלוק השורש?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 .א
 42 .ב
 27 .ג
 79 .ד

, 50מצומת האב. מחיקת  27תוביל לאיחוד העלה השמאלי עם אחיו הימני ומחיקת  15מחיקת  –)תשובה: א 
מהצומת הימני ברמה השניה ואיחודו עם אחיו השמאלי, כך שהשורש מתבטל ובשורש החדש,  53תוביל למחיקת 

 (31המפתח הכי קטן הוא 

 
 :Mמסדר  B-Treeבעץ  .2

 
 הינן אינדקס ממצה.רמת העלה הינה אינדקס סלקטיבי והרמות מעל  .א
 רמת העלה הינה אינדקס ממצה והרמות מעל הינן אינדקס סלקטיבי. .ב

⌉כל צומת בעץ מכיל לכל הפחות  .ג
𝑀

2
 איברים. ⌈

 בנים. Kמפתחות יכיל גם  Kכל צומת בעץ בעל  .ד
 

 , צמתים ברמת העלה חסרי בנים כלל(M/2 -השורש יכול להכיל פחות מ –)תשובה: ב 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 
2 

 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 
 באמצעות קבצים הופכיים, באיזו שיטה נארגן את קובץ הנתונים?כאשר אוסף נתונים נשמר  .3

 
 Hash Table .א
  B-Tree .ב
 ISAM .ג
 שרשור רשומות בגוף הקובץ .ד
 Overflow Chaining .ה
 כל התשובות נכונות .ו

 
כאשר אוסף נתונים נשמר בשיטת הקבצים ההופכיים, ניתן לשמור את קובץ הנתונים בכל שיטה  –)תשובה: ו 

 (B Treeשהיא, בעוד שאת הקבצים ההופכיים עצמם רק נשמור בצורת 

 
 0.5KBבגודל  בלוקים 100מסילה מכילה  כלו ש"סל 140 בדיסק קשיח היא הסיבוב מהירות .4

 :של הדיסק הקשיח הוא (Media Data Rate)ההעברה  שיעור. לבלוק
 

140
𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
× 512

𝐵

𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘
× 100

𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
= 7168000

𝐵

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
×

1 𝑀𝐵

220𝐵
= 6.83 

𝑀𝐵

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 
 

 סופי אליו?-. איזה מהתזמונים הסדרתיים הבאים שקול מצבSנתון גרף הקונפליקטים של תזמון  .5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 T2->T1->T3->T4->T6->T5 .א

 T1->T2->T4->T6->T5->T3 .ב

 T1->T4->T6->T2->T3->T5 .ג
 כל תשובות נכונות. .ד
 אף תשובה אינה נכונה. .ה
 לא ניתן לדעת. .ו

 
. כל מיון טופולוגי של גרף קונפליקטים חסר מעגלים יתן תזמון סדרתי שקול מצב סופי, מאחר וקיימת דתשובה: )

הפעולות המתנגשות. כל התזמונים לעיל מקיימים מיון טופולוגי נכון לגרף, ולכן כולם שקולים אליו הסכמה על סדר 
 מצב סופי(

 
 
 
 
 
 
 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 
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3 

 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 
 נקודות( )מלאו את הפתרון בתיבה מטה( 20) 2שאלה 

 
הנהלת מלגת פר"ח הארצית, מעוניינת לבנות מערכת קבצים לשמירת הנתונים על הפעילות שלה ברחבי 

. עבור כל חונך נשמרים ת"ז שלו, שם פרטי, שם נתונים על החונכים והחניכים שבמסגרתהובנוסף הארץ, 
משפחה, טלפון ומוסד הלימודים בו הוא לומד. יש לאפשר את מציאת כל החונכים השייכים למוסד לימודים 

הספר בו , שם פרטי, שם משפחה, טלפון הורים, כתובת, כיתה ובית ם. עבור כל חניך נשמרים ת"ז שלומסויי
הוא לומד. יש לאפשר מציאת כל החניכים השייכים לבית ספר מסוים. ניתן להניח שגם שמות המוסדות וגם 

 הספר הם יחודיים.-שמות בתי
כל חונך וכל חניך יכולים להשתתף בתוכנית פעם אחת בלבד בשנה, אך אין מניעה שישתתפו בה שוב בשנה"ל 

חוגים ופעילויות לחניכים שלה עבור הימים בהם אין חניכה. בכל הבאה. בנוסף, תוכנית פר"ח מציעה מגוון 
שנה, יכול כל חניך להשתתף בחוג אחד בלבד. אין מניעה שחניך יקח את אותו החוג שוב בשנה הבאה. עבור 

 קוד החוג, שם החוג, מיקום ושם המדריך.  יםכל חוג נשמר
 

מסויים חנך ומתי? ב( מי היו החונכים של  יש לאפשר מענה על השאילתות הבאות: א( מי החניכים שחונך
חניך מסויים ומתי? ג( באיזה חוגים השתתף חניך מסוים, ומתי? ד( איזה חניכים השתתפו בחוג מסוים, 

 ובאיזו שנה הם לקחו אותו?
 

. כל הקבצים האחרים Hash, וכל היתר בשיטת Heapללא  B-Treeהוחלט לארגן את קובץ החניכים בשיטת 
 .(Child and Twin)שיטת טכניקת השרשורים מבוססים על 

שדות  כולל, קובץ בכל השדות כל את פרט. זו במערכת הקבצים כל של )בשרטוט( מפורט מבנה להציג יש
 (.O,T,o,t,Cשרשור ) שדה כל של התפקיד את ברור באופן לכתוב יש. למיניהם השרשור

 
 

 פתרון
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 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 נקודות( 20) 3שאלה 
 

 ג' בעמוד הבא(-)מלאו את פתרון סעיפים א'
 

חנות מוצרי סלולר מעוניינת ליצור מערכת קבצים אשר תסייע לה לעקוב אחר מלאי מכשירי הסלולר 
 בכל רשומות 2-ל מקום יש הנתונים בקובץ. Hash Table בשיטת מאורגןקובץ המכשירים  שברשותה.

 ליכולת בנוסף". 1+ החלוקה שארית" על מבוססת Hash -ה נוסחת.  6 הוא בקובץ הכתובות מרחב. בלוק
 ישמכשיר ע"פ היצרן שלו או ע"פ ארץ היצור.  למצוא מסוגלים להיות רוצים, שלו הקוד פ"ע מכשיר למצוא
(. לגדול מקטן) המיון בסדר לשרשרת נוסף חדש פריט: משניים מפתחות על השרשורים שיטת את ליישם

 נתון פרטיהם הכנסת שסדרמכשירים  כרגע קיימים הנתונים בקובץ. פנויים מקומות של דינמי ניהול קיים
 :להלן

 
ארץ 
קוד  דגם יצרן יצור

 מכשיר
 Galaxy 6s 22 סמסונג קוריאה

 iPhone 5 12 אפל סין
 Galaxy 3 24 סמסונג קוריאה

 iPhone 4 56 אפל סין
 LG G4 76 אל.ג'י טאיוואן
 Nexus 5 64 אל.ג'י ארה"ב
 LG G3 23 אל.ג'י טאיוואן

 One Plus One 18 וואן סין
 Galaxy Note 35 סמסונג קוריאה
 iPhone 6s 67 אפל ארה"ב

 
 

)מצב   יש להציג מבנה מפורט של כל הקבצים והמצביעים הנדרשים לפתרון הבעיהנק'(  12) .א
 .הקבצים בסיום ההוספות(

 . עדכן בכל מקום שנדרש.56 ולאחר מכן את רשומה 64נק'( מוחקים את רשומה  3) .ב
 נק'( מוסיפים את הרשומה הבאה: 2) .ג

ארץ 
קוד  דגם יצרן יצור

 מכשיר
 One Plus 2 14 וואן תאילנד

 
 עדכן בכל מקום שנדרש.

 
 נק'( מנהל החנות רוצה למצוא את כל המכשירים תוצרת אפל המיוצרים בארה"ב.  3) .ד

 תוצאותיה?הסבר במילים כיצד תתבצע השאילתא, ומה יהיו 
 

של יצרן נמצא את המצביע לרשומה הראשונה של אפל, בעזרת  Header -פתרון סעיף ד': בעזרת ה
למכשיר הבא שלה, בקובץ הנתונים, נמשיך ללכת על השרשרת ונאסוף את כל המפתחות  ptr -ה

א . ניתן לבדוק בכל רשומה אם ארץ היצור היא ארה"ב ולהוציnull -השייכים ליצרן עד שנגיע ל
ושרשרת המפתחות  Header -זאת כפלט, או שניתן להוציא את כל המפתחות של ארה"ב בעזרת ה

 המשניים ולבצע חיתוך בין שני הוקטורים.
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 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 ג' -, סעיפים א'3ן שאלה פתרו 
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 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 בגוף המבחן. 4,5יש לכתוב את התשובות לשאלות 
 

 נקודות( 30) 4שאלה 
 זמןהפרוטוקול הבא המבוסס על חותמות  הוצע: 

הכתיבה  התבצעה הזמן בו את המציינת TS(A) זמן חותמת מוצמדת הנתונים במסד A נתון לכל .1
 .זה לנתון האחרונה

 .התנועה של הפרטי העבודה שטח לגשת. זהו יכולה היא רק אליו בזיכרון חלק מוקצה תנועה לכל .2
 העבודה לשטח TS(A) שלו הזמן חותמת ואת אותו מעתיקה היא , Aלנתון  ניגשת תנועה כאשר .3

 בשטח שנמצא העותק אל/מ רק וכתיבות קריאות מבצעת התנועה העבודה שלה. במהלך הפרטי
 שכל שלב, בתנאי בכל נתונים אליה להעתיק יכולה שימוש במנעולים, ותנועה . איןיהפרט העבודה

 .התנועה במהלך בלבד פעם אחת הפרטי העבודה שטח אל מועתק נתון
 חותמת את קוראת אליו, התנועה כתבה שהתנועה A נתון כל , עבורFבזמן  מסיימת תנועה כאשר .4

 מבוטלת. אחרת, התנועה התנועה ,TS’(A) > TS(A) הנתונים. אם  ממסד TS’(A) הזמן העדכנית
 .Fל  שלו הזמן חותמת את ומעדכנת הנתונים מסד אל שלה העבודה משטח Aאת  מעתיקה

 
 סידור בני שאינם תזמונים להתקבל יכולים האם הפרוטוקול, את מקיימות התנועות שכל בהנחה .א

 נקודות( 15סופי? אם כן, הסבירו מדוע, אם לא, הוכיחו על ידי דוגמה! ) מצב
 
 

 פתרון: לא, דוגמא נגדית:
 

 
 

 האמיתית השעה משוערים, כלומר, כאשר זמנים עם לרוץ לתנועות לאפשר הוחלט נסיונית במערכת 
 .  T-ε ≤ AT ≤ T+εש  , כךAT (Approximate Time)היא  שהשעה לחשוב , תנועה עשויהTהיא 

 להיות עלולה זמן, החותמת חותמת ומקבלת מתחילה תנועה חותמות הזמן, כאשר בפרט, בפרוטוקול
 .ε ידי  על החסום בגודל שגויה

 
 שונה, והתנועות זמן חותמת מהן אחת שלכל תנועות שתי רק זמנית בו רצות שבמערכת הניחו .ב

סופי?  מצב סידור בני הינם המתקבלים התזמונים כל הזמן. האם  חותמות פרוטוקולאת  מקיימות
 נקודות( 15אם כן, הסבירו מדוע, אם לא, הוכיחו על ידי דוגמה! )

 
שקול קונפליקט לתרחיש סידרתי לפי חותמות כן. כל תרחיש המקיים פרוטוקול חותמות הזמן פתרון: 

התרחיש הנ"ל מקיים פרוטוקול חותמות . וכל תרחיש בר סידור קונפליקט הוא בר סידור מצב סופי. הזמן
על הזמן ההתחלתי שכל תנועה מקבלת, ואילו פעולות הכתיבה והקריאה  רקזמן שכן הזמן המשוער משפיע 

נועות ולא על אינן מושפעות מהזמן המשוער הנוכחי. לכן הזמן המשוער יכול להשפיע רק על הסדר בין הת
 נכונות הפרוטוקול.

 

97

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 
7 

 מס' נבחן: ____________

 - סמסטר ב' מועד א' 2016בסיסי נתונים מערכות מימוש  -

 ף הבא אין לחרוג מהשורות המוקצותבסעינקודות(  02) 5שאלה 
 

 .נקודות( 4)כל תכונה  בשורה אחת בלבד? הסבירו ACIDמהן תכונות  (א

 
 Atomicity התנועה מתבצעת בשלמותה או בכלל לא –: תנועה מתבצעת כפעולה אטומית 

 Consistencyנכונה( ובתחילה המסד עקבי, אז גם בסוף המסד עקבי : אם כל תנועה הנה עקבית( 

 Isolation תרחישים אחרים: ביצוע של תנועה מבודד מהשפעות של 

 Durability אם תנועה מתחייבת אז ההשפעה שלה נשמרת : 

 

 נקודות( 6)בהמשך לסעיף א', השלם:  (ב

 
 .    בקרת מקביליות     כונות המובטחות ע"י ת הנן     בידוד     ו     עקביות  
 

 התאוששות         .        כונות המובטחות ע"י ת הנן     עמידות  ו     אטומיות
 

 

 :Map Reduce (ג
 

מחזיקה בקבצים את כל ההיסטוריה של הדירוגים של צופים על סרטים. כל קובץ מכיל  Netflixחברת 

 את הדירוגים של משתמש אחר. ברצוננו לדווח על הדירוג הממוצע של כל סרט. 

 . Map Reduceלחשב זאת באמצעות  Netflixעזרו ל 

 . (PROTOTYPEו יקבלו ויחזירו )רשמ REDUCEוה  MAPכתבו מה ה 

ומשפט אחד את  SORT-SHUFFLE, משפט אחד את ה MAP ה את אחד במשפט הסבירו

REDUCE( .10 )נקודות 

 
 

Map(file)  <movie, rank> 

Reduce(<movie,list(rank)>)  <movie,average_rank> 

 

MAP – .מקבל קובץ ומחזיר לכל סרט את הדירוג שלו 

SHUFLE-SORT –  עובר על כל הMAPS .ולכל סרט מקבץ את כל הדירוגים שלו 

REDUCE – .לכל סרט עושה ממוצע של הדירוגים 

 

 

 בהצלחה!
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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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