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����ری ��از�

دوم ()�* و یـ+ری�(�ن در اول ()�* و �� ���/�()�* دو �� ��ه داده ������� ،ه�1 �ی&)3 در

داده 
4�ی در ����د. ا5�ا ��ا�ه(�و��� ری�(�نه� از 6�� �ی&)3 ای& در .(�7 ا5�ا ��دی� ری�(�ن در

�(�ی�ـ� ای8�د ری�(ـ�ن ده ده�ـ�: ���93 را 
4�ی ایـ& ��ی� �(ـ� ����د. زده ;�ا proc() <��3 ��ر ده ��ه

-i ری�(�ن (در �(�ی�� 4�ا#�ا�ـ� =���� �ورود �� را proc() 3��ـ> ��ر یـ+ ری�(ـ�نه�، ای& از ی+ �ه در و

��یـ� ری�(ـ�نه� ای8�د �<از ا;?�، ری�(�ن در �@ ا�ـ) ��ی�� ��ه�ـ�). proc() 3��ـ> �� را i�ورود ام

3��ـ> اول �(ورود را ری�(�نهـ� �����هـ�� ���3ا��ـ� @ـ�ر ای& ��ـ�ا �(����؛ ���� �ه(� ��)3�# �B���

داری�. ��� �رای� ی+ در (pthread_create()
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����	 ��ی�ه��

�درس دوم)، �(��را��ـ �درسیـ+��#� و اول) �4�ی
(��را��ـ �درسیـ+ 7��4ـ& �� �@ ��ی���� ��Cی�ا�/


4�یـ ����Dا �ـ� ���� ���Dـ�ا و دار�ـ� �ار* �ن) ���#�ه� �زی (و ��%��Eه ��#�� در �@ 4�ی
ه�ی�

ا��1�ده «cmp» د���ر از ���3ا��� 4�ی
ه� ����Dا ��F�ی�� ��ا� .��H�پ@ ا�)را ��ا�� ��%��Eه

�ـ� ،����� ��ا�ـ� 
4�ی دو ����Dا �@ ;�ر�3 در ���3 و ��@�� دری�4) را 
4�ی �درسدو د���ر ای& �(�ی��.

��%����Eد). �1; ���7�� �@ �� �@) ��ی��� �)3�# (�F4��
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دو���� ار���ط

��ـ�ز ��رد �دادههـ� �J�J ی+ از ا��1�ده �ـ� و �ـ� ���/� �دازه� دو �� ��ه داده ������� �� �ی&)3 در

�ا��F�لورود ��ا� �J�J+ی �(�ی��: ا��1�ده �J�J دو از ��ی� �ی&)3 ای& در .(�7
F���ن� �� دوم ��دازه�

از ا5�ا ��ر �ه در را cons()�5و�# و ���@ �ار/3 را �ی&��)3 �ای&���� دری�4)#�و�5. ��ا� �J�J ی+ و

prod()<��3 4����دن#�و�5 �<از 6�� ا;?� ��دازه� در ده��. ا��F�ل ا;?� ��دازه� �� دوم ��J�J راه

�(�ی��. H�پ و �%�ا��� دوم ��J�J از را 4�ز�� ��دازه� K��3 ��ه داده (�7�� ��Fار ،�J�J ��
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��د ��رگ��ی�

*�(ـ) و ی+ری�(ـ�ن در اول *�(ـ) و �ـ� *�(ـ)�/��� دو �ـ� ��ه داده �����ـ�� ،ه�1 �ی&)3 در

*�()�/��ـ� دو �� ����ـ�� ی+ ��دی�ـ ;�رت �ـ� �ی&)3 ایـ& در �7ـ). ا5�ا ��دی�ـ ری�(�ن در دوم

����د 4�ا#�ا�� ��1�وت �ورود�ه� �� ��ر (��� calc()
4�ی ��ه داده 
()4main�ی <��3 در ����د.

��د ای8�د ی+ری�(�ن ��ی� �ی&)3 ای& در H�پ��7�دد. <��3 ای& از ��ه داده (�7�� ��Fار �6رگ3�ی& و

ری�(ـ�ن دو �(/ـ&، ��Fار �6رگ3�یـ& ی��4& ��ا� .��ی�� ا��F�ل ری�(�ن ای& �� 4�ا#�ا��ه� ای& از ��ر ده و


ی+*1ـ از ا��1�ده �ـ� ه(�6�ن �د�����هـ� ��یـ� �Jو ���(�ی Globalا��1�ده �ی+���9 از �����3ا�

.���� ��Mutexی�ی)
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ایـ& در �ـ�.�@�� ایـ8�د ����ا� 
��/ـ �O��3 �4�ا#�ا��هـ� �@ ��های� �5��� ������ ی+ �@ �ر��� ��

������� �P�و ��درس�ـ�#� و اول) �(��را��ـ ����Q# 3��ـ> ��م &�4�7 �� �@ ��ی���� ��Cی�ا�/ �ی&،)3

H�پ را �R�رته���ـ� �ن 
��� @ـ� 4�ی
ه�ی� (���4 ده�: ا�8�م را �زی �(?��ت دوم) �(��را�� �B� ��رد

�(�ی�. �4�Sا «warn_» ������ <��3 ��م �� 4�ی
ه�، ای& در �(�ی�.
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