
ععاامملل سسییسستتمم آآززممااییششگگااهه ددررسس ااممتتححاانن

نمایید: مطالعه را زیر شرطهای دقت با امتحان شروع از قبل

سؤالهـای• تعداد و آن ارائهی زمان جواب، درستی بـه توجه با و میگردد محاسبه صد از امتحان نمرهی

شد. خواهد محاسبه امتحان زمان در شده پرسیده

است.• دقیقه هشتاد امتحان زمان

میشود.• داده پاسخ هستند، امتحان مسئلههای صورت مورد در که سؤالهایی به فقط پنجم، دقیقهی تا

نمیشوند. لحاظ نمره محاسبهی در سؤالها این

میشود.• کم باشند، نداده تحویل را جواب که افرادی از نمره چهار دقیقه ده هر چهلم، دقیقهی از پس

سـه• حداکثر میتواند دانشجو هر چهلم، دقیقهی از نمیشود. داده پاسخ سؤالی هیچ به چهلم دقیقهی تا

میشود. کاسته دانشجو آن امتحان نمرهی از نمره پنج سؤال، هر پرسیدن با بپرسد. سؤال

یـا• پوسته، دستورهـای خطاهای رفـع مترجم، خطاهـای رفع مـورد در میتواننـد شده پرسیده سؤالهای

داده پاسخ باشنـد، جواب مـورد در مستقیمـا که سؤالهایـی به باشنـد. حل رویکرد مورد در کلی توضیح

نیست. مجاز سؤال یک بدهم؟»، فایل این در باید تغییری «چه سؤال مثال، برای نمیشود.

است.• آزاد آزمایشگاهها گزارش و دستور چون منابعی از استفاده

نمیباشد.• مجاز آن از خارج و آزمایشگاه داخل افراد با ارتباط گونه هر

شود.• داده تحویل «.c» یا «.sh» پسوند با و دانشجویی شمارهی با فایلی در باید جواب مسئله، هر در



ااوولل گگررووهه

«.exe» آنها پسوند که را آن شاخههای زیر و جاری شاخهی فایلهای همهی که بنویسید پوستهای اسکریپت

کند. پاک است،

اجرا موازی صورت به جدید ریسمان و اصلی ریسمان سپس، میشود. ساخته ریسمان یک oslabe1.c فایل در

کنید. محافظت ریسمان دو این در متغیرها به همزمان دسترسیهای از میشوند.

ددوومم گگررووهه

کند. پاک را آن شاخههای زیر و جاری شاخهی خالی فایلهای که بنویسید پوستهای اسکریپت

compute2( ) تابع که دهید تغییر شکلی به را فایل این میشود. ساخته ریسمان یک oslabe2.c فایل در

در compute3( ) تابـع فراخوانی و اصلی) ریسمان در compute1( ) با (همزمان شود اجرا جدید ریسمان در

گردد. شروع compute2( ) و compute1( ) تابعهای فراخوانی اتمام از پس اصلی ریسمان

سسوومم گگررووهه

ورودی پارامتر شامل که را آن شاخههای زیر و جاری شاخهی فایلهای تعداد که بنویسید پوستهای اسکریپت

رخ آنها در ورودی پارامتـر که شونـد شمرده بایـد فایلهایی دیگـر، عبارت بـه دهد. گزارش هستند، اسکریپت

میدهد.

جدیـد پـردازهی در compute1( ) تابـع و بسـازد پردازه یـک که دهیـد تغییر شکـلی به را oslabe3.c فایـل

پایان از (پس باید compute3( ) تابع همچنین شود. اجرا اصلی) پردازهی در compute2( ) تابع با (همزمان

شود. اجرا اصلی پردازهی در (compute2( ) و compute1( ) تابع دو فراخوانی

۱



چچههااررمم گگررووهه

پشتیبـان نسخهی دارنـد، «.txt» پسوند که جاری شاخهی فایلهای همهی از که بنویسید پوستهای اسکریپت

باشد. abc_1.txt نام با فایلی باید abc.txt الگوی به فایلی پشتیبان نسخهی بگیرد. (Backup)

اصلی پردازهی میشود. فراخوانی آن در compute1( ) تابع و میشود ساخته پردازه یک oslabe4.c فایل در

تغییـر صورتی به را فایل این میکند. چاپ را تابع این خروجی و میکند فراخوانی را compute2( ) تابع نیز

پردازهی و یابد انتقال اصلی پردازهی به جدید پردازهی از لوله از استفاده با compute1( ) تابع خروجی که دهید

نماید. چاپ را تابع دو از شده داده برگشت مقدار مجموع اصلی

پپننججمم گگررووهه

خط که کنـد چاپ را آن شاخههـای زیر و جاری شـاخهی فایلهای همهی نام که بنویسید پوستهای اسکریپت

ندارند. تکراری

میگـردد. فراخوانـی آن در compute1( ) تابـع و میشـود ساختـه جدیـد ریسمـان یک oslabe5.c فایل در

بـه را فایـل این میکنـد. چاپ را تابع ایـن خروجی و میکند فراخوانی را compute2( ) تابع اصلی ریسمان

اصلی ریسمـان سپـس، یابد. انتقـال اصلی ریسمـان به compute1( ) تابع خروجی که دهیـد تغییر صورتـی

نماید. چاپ را تابع دو از شده داده برگشت مقدار مجموع

ششششمم گگررووهه

که عبارتی رخداد تعداد آن، شاخههای زیر و جاری شاخهی در فایل هر ازای به که بنویسید پوستهای اسکریپت

کند. چاپ را میشود داده اسکریپت اول پارامتر عنوان به

سراسـری متغیر مقـدار ریسمان سه این از یک هر و میشوند ساخته جدید ریسمان سه oslabe6.c فایل در

ریسمان، اولین توسط �rst متغیر تغییر از پس که دهید تغییر صورتی به را فایل این میدهند. تغییر را �rst

�rst متغیر بـه همزمان دسترسیهـای از بایـد تغییر ایـن در ندهنـد. تغییر را متغیر ایـن دیگر ریسمـان دو

کنید. جلوگیری

۲



ههففتتمم گگررووهه

همان با فایلی که کند چاپ را .h پسوند با جاری شاخهی فایلهای همهی نام که بنویسید پوستهای اسکریپت

نباشد. موجود شاخه این در .c پسوند با ولی نام

تابـع دو این از یک هر که دهید تغییر شکلی به را فایل این میشوند. فراخوانی تابع دو oslabe7.c فایل در

از پس دوم جدید پـردازهی در compute2( ) تابع اجرای که شـرط این بـا شود فراخوانی جدید پردازهی یک در

شود. شروع اول جدید پردازه در compute1( ) فراخوانی خاتمهی

۳


