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 :קטע הקוד של הקוראים כאןנתון  , שלמדנוכותבים-עבור בעיית הקוראים. 1

wait(mutex); 
readcount := readcount +1; 
if readcount = 1 then wait(wrt); 
signal(mutex); 
… 
reading is performed 
… 
wait(mutex); 
readcount := readcount – 1; 
if readcount = 0 then signal(wrt); 
signal(mutex): 

באלו מהתנאים לפתרון בעיית הקטע הקריטי יעמוד . ;wait(mutex)בהם כתוב מוצע למחוק את שתי השורות 
 .הסבירו ? לאובאלוכעת  המוצע כותבים- של בעיית הקוראיםהפתרון

 
מוצע , ןהזיכרושיש להוציא מ  הקורבןדףבבחירת  .LRUשיטת מוצע השיכלול הבא ל, בזיכרון וירטואלי. 2

ייכתב במקום הזמנים , אם אין לדף לפחות ארבע פניות. כל דףל ארבעת הפניות האחרונות נילזכור את זמ
הדף שייבחר להוצאה הוא הדף שהפניה הישנה ביותר אליו היא הוותיקה ביותר . זמן הדלקת המחשב, החסרים
 ? המרכזי והיתרון המרכזי של שיטה זוןרוהחיסמהו . במערכת

 
 ?הוא קבועעצמו  )kernel(גרעין מדוע גודל המחסנית של ה. 3
 
 :נתון קטע קוד הבא. 4

int main() 
{ 
 int i = 0, sum = 0, s; 
 pid_t pid; 
   
 pid = fork(); 
 if (pid == 0) { 
  for (i = 0; i < 5000, i++) 
    sum += 2; 
  exit(0); 
 } 
 else if (pid > 0) { 
  for (i = 0; i < 5000, i++) 
    sum += 2; 
  wait(&s); 
  printf("%d\n", sum); 
 } 
 return 0; 
} 

 
 : מצליח()fork-בהנחה ש

 
 ? כפלט20000למה לא נקבל ? מה יהיה הפלט. א
 
מחדש תוך שימוש כתבו את הקוד . 20000אנו רוצים לתקן את הקוד כך שהפלט תמיד יהיה הניחו כי . ב
סבירו בקצרה ה, בנוסף). קטים גלובליים הנוצריםיש לדאוג גם למחיקה של אוביי (וריםפסמ וזיכרון משותףב

אין צורך להתייחס באופן פרטני .  לאורך הדרך)system call(קריאת מערכת את המטרה של כל 
, כמו כן). קריאת המערכתיד של מספיק לרשום באופן עקרוני מה התפק(מקבלת קריאת מערכת לפרמטרים שכל 

 . המתאימיםheaders-את ה) include(אין צורך להוסיף 
 


