ای ىام تُ ةَترِو سرآغاز
تهرىو پنجم سيستم عانل (نهلت تحوىل)49/3/32
ذهّد فدِضٌ ای ،گرهً نَيدسی کانپُّتر ،داىضگاً ةخيُرد
 - 1ده فراِيد صانل قطػٌ ٍای اتهّکی ةٌ صکل زِر ٍستيد0
P2
{
;C
;D

P1
{
;A
;B

}

}

اگر اِو ده فراِيد ةٌ طُر ٍهرهىد احرا صُىد کلٌّ ترتّب ٍای نهکو احرای قطػات  A, B, C, Dرا ذکر ىهاِّد.
 - 2صتٌ کدی از احرای ٍهرهىد تاةع )( pتُسط ده فراِيد در زِر ىضان دادً صدً استٍ .ر ده فراِيد تالش نیکييد
نقدار نتغّر نضترک  nرا کٌ در اةتدا صفر ةُدً است دً هاذد افزاِش دٍيد.
الف) ةا تُحٌ ةٌ انکان حاةخاِی زنان پردازىدً ةّو فراِيدٍا در ٍر ىقطٌای از احرای آن ٍا ،در پاِان ذداکثر ه ذداقل
نقدار ی کٌ نهکو است ةرىانٌ چاپ کيد چيد خُاٍد ةُد ؟
)(void p
{
)for (int i=0; i<10; i++
;n++
}
)(void main
{
;n = 0
;))(parbegin(p(), p
;)print(n
}
ب) سّستم غ انلی پّادً سازی از سهافُر ارائٌ ىکردً هلی تُاةع تتادل پّام  sendه  receiveةٌ/از ِک صيدهق پستی

را در اختّار نی گذارد (درِافت نسدهدکييدً است هلی ارسال ىّست) .ةا استفادً از اِو ده تاةع صتٌ کد ةاال را طُری
تغّّر دٍّد کٌ تغّّرات  nترت اىرصار نتقاةل قرار ةگّرد ه نقدار ىَاِی آن ةػد از احراٍ ،هّضٌ نقدار نُرد اىتظار
ِػيی  20ةاصد.
 - 3آِا اىتظار در ذلقٌ نضغُل (ٍ )Busy Waitingهّضٌ غّر ةَّيٌ تر از نسدهد سازی فراِيد است؟ ِا اِو کٌ
استثياِی ٍم در اِو زنّيٌ نی تُان ذکر ىهُد؟
-4
الف) ِک سيارُِی نيخر ةٌ ةو ةست در نسألٌ پيج فّلسُف در ذال غذا خُردن را صرح دٍّد.

ب) ةا تُضّد ىضان دٍّد اگر اتاق ِک نّزةان داصتٌ ةاصد کٌ احازً ىدٍد در ٍر لرظٌ ةّش از چَار فّلسُف هارد
اتاق صُىد ،ةوةست رخ ىخُاٍد داد.
 - 5نضکالت استفادً از سهافُر را ةّان کردً تُضّد دٍّد چگُىٌ استفادً از ناىّتُر ةٌ حای آن ،ةرخی از اِو
نضکالت را کهرىگ نیکيد.

