
 5توریي فظل 

 

زر هثحث سوافَرّا زیسین کِ ها یک پرزازًسُ زارین ٍ کس ّای کتاب ترای ایي حالت ًَشتِ شسُ . حال تا .1

را ترای    ()signal() ,waitپرزازًسُ زارین هسیلِ سوافَر ّا را تررسی کٌیس . تَاتع سوافَری  2فرع ایٌکِ ها 

 ایي حالت پیازُ سازی کٌیس .

 پرزازًسُ زاشتِ تاشین ًیس تسط زّیس ٍ تٌْا تفاٍت ّا را شکر کٌیس. 3حالتی کِ لِ را ترای هسا

کسام گسیٌِ زر ارتثاط تا .زازُ شسُ است Pi ٍPjالگَریتن زیر ترای ایجاز ًاحیِ ی تحراًی تیي زٍ پرزازًسُ.2

 اجرای ّن رًٍس ایي زٍ پرٍسس زرست است؟

Flag[j] = true; 

While (flag[j] and turn = j ) do 

 No-op; 

Critical section 

Turn = j; 

Flag[j] = false; 

 قسوت هسایل. 5.6سَال .3

 چیست؟ zزلیل تعریف ٍ استفازُ از سوافَر   5.23زر شکل .4

قظس زارًس کِ زر طَل اجرای ذَز ، زر یک ًقطِ ی ذاص تا ّن هالقات زاشتِ تاشٌسٍ سپس  A  ٍBزٍ ًد .5

ازاهِ زٌّس. چگًَِ هی تَاى تا استفازُ از سوافَر تِ ایي هالقات رسیس؟ تِ طَر هستقل ّر کسام اجرای ذَز را 

 جاّای ذالی شثِ کس زیر را پر کٌیس:

 

 



Semaphore … 

Void thread_A()  void  thread_B() 

{    { 

…    … 

}    } 

هی تایست  تِ طَرت اتوی اجرا شَز تا هطوي تاشین کِ اًحظار  ()wati() ٍSignalتاتع ّای سوافَر .6

تِ طَرت اتوی ًثاشس سپس ًشاى زّیس کِ  ()waitکِ هتقاتل تِ زرستی پیازُ سازی هی شَز.فرع کٌیس 

 تَاًس رعایت شَز. اًحظار هتقاتل ًوی

جَز است. سیة زهیٌی اهرٍز سیة زهیٌی سرخ کرزُ فراًسَی زر هٌَی فست فَز هفاذر زاًشگاُ طٌعتی هَ  .7

قسوت پر شَز ، فرٍذتِ هی شًَس. ٍ ّر کسام ازآًْا تا  7ّای سرخ کرزُ زر یک سیٌی کِ هیتَاًس تِ ٍسیلِ ی 

قسوت را زر یک زهاى پر کٌس ، اها اٍ تِ  7استفازُ از یک جفت اًثرک تحَیل زازُ هی شًَس. فرٍشٌسُ هیتَاًس  

ِ فست فَز هی آیس زقیقا یک قسوت از سیة زهیٌی سرخ کرزُ را هی اًثرک ّا ًیس ًیاز زارز. ّر زاًشجَ کِ ت

 ذَاّس.

راُ حل ّای زیر را زر ًظر تگیریس. زرست یا غلط تَزى آى ّا را هشرض کٌیس ٍ زر طَرت ًازرست تَزى زلیل 

 ًازرستی را تَضیح زّیس.

 

 

 

 

 

 

 

 



Solution 2 Solution 1 
semaphore tongs = 1, tray = 1; 
shared int amount = 0; 
void aramark() 
{ 
      while (1) { 
         down(&tray); 
         down(&tongs); 
         add_french_fries(); 
         amount = 7; 
         up(&tongs); 
       } 

} 

semaphore tongs = 1, tray = 0; 
semaphore fries = 0; 
shared int amount = 0; 
void aramark() 
{ 
   while (1) { 
      down(&tray); 
     down(&tongs); 
     add_french_fries(); 
     for (i = 0; i < 7; i++) { 
       up(&fries); 
      amount++; 
     } 
    up(&tongs); 
   } 

} 
void student() 
{ 
         while (1) { 
             down(&tongs); 
             if (amount == 0) { 
                  up(&tongs); 
             }  
             else { 
                  take_french_fries(); 
                  amount--; 
                  if (amount == 0) { 
                        up(&tray); 
                  } 
                  up(&tongs); 
                  break; 
            } 
         } 

} 

void student() 
{ 
        down(&fries); 
        down(&tongs) 
        take_french_fries(); 
        amount--; 
        if (amount == 0) { 
          up(&tray); 
        } 
       up(&tongs); 

} 

 


