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: הנחיות
  סגורהבחינה עם חומר. 

 אסור להחזיק פלאפונים ברשות הנבחנים בזמן הבחינה  .

 ובכתב ברור הונקיית בצורה מסודר וכתב . 

  לוש שעותמשך הבחינה ש, שאלות 4בבחינה. 

 נמקו את כל תשובותיכם . 

 יש לנסות לתת פיתרון יעיל ככל היותר במקום ובזמן, כאשר מבקשים להציע פיתרון אלגוריתמי לאיזושהי בעיה . 
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ציינו יתרון . time-based triggeringלאיסוף זבל ומהו  work-based triggeringהסבירו מהו ( נק 5) .א
 ? של כל אחת מהשיטותאחד 

 500תוכנית הרצה המתקבל עבור  MMU (Minimum Mutator Utilization)-תארו את גרף ה( נק 5) .ב
מילישניות ואת  5לקולקטור לרוץ לבדו  התוכניתריצת ד במשך הנותן פעם אחת בלב מילישניות ותזמון

ו נוסחה מתאימה עבור הגרף לפי מרש, אם הגרף קשה לרישום. )כל שאר הזמן מקצה לתוכנית עצמה
 (.אינטרוואלים

משתמשים בבפר אשר בו נרשמים כל , שבו משתמש המטרונום mark-sweep-באלגוריתם ה( נק 10) .ג

ועבר להצביע  Aהצביע על אובייקט  pאם המצביע , כלומר. ע במהלך האיסוףהאובייקטים שאיבדו מצבי

הפוינטרים בבפרים מצטרפים לשורשים של  .נשמרת בבפר Aאז הכתובת של אובייקט , Bלאובייקט 

האם , כלומר? sliding views-שבו משתמשים בהחליפי האם ניתן להחליף מנגנון זה במנגנון  .האיסוף
ולאסוף בעזרת המידע , הערך הישן הראשון של כל פוינטר מאז תחילת האיסוףלשמור רק את מספיק 

  ?הנשמר כך

ואיסוף כל , מתבצע על מעבד יחיד לשהכויש להניח . write-barrier-מדובר רק בהחלפת המנגנון של ה)

בעת שהקולקטור מקבל זמן ( לתוכנית)מתבצעים באופן אטומי  write barrier-השורשים והפעלת ה

CPU והתוכנית עצורה.)  
 . תנו דוגמת ריצה בעייתית –אם לא 
המנגנון  תוכנית אחרת שעבורהו, יותר יעילהמנגנון המקורי  עבורהשל תוכנית שאופי תארו   –אם כן 

 .יותר יעילהמתוקן 

של האובייקט מכוון אל העותק המעודכן של  header-שומרים ב Brooks Barier-כזכור ב( נק 10) .ד
 (. כ אל עותק חדש"ואח, המכוון בתחילה אל עצמו)האובייקט 

a. נניח שחוט קורא את המחוון ב-header ,אבל . ואז כותב לאובייקט שהמחוון מצביע אליו– 
 המחוון משתנה והכתיבה לעותק הישן אובדת, בין קריאת המחוון לבין כתיבת השדה

 הזה race-כיצד ניתן למנוע את ה. (ן ששאר החוטים כבר לא בודקים את העותק הישןבמוב)

הוא המטרונום  Brooks barrier-שהאלגוריתם המשתמש ב זכרו? באלגוריתם המטרונום

הוא מדי פעם עוצר את התוכנית ומבצע עבודת , כלומר. concurrentוהוא אינו  IBMשל 

כן ניתן להניח שניתן למנוע -כמו .header-בשרק במהלכה משתנים המחוונים  איסוף

   . בזמן שקוד מסויים מתבצע CPUהחלפת חוטים על 

b. כיצד נפתרת אותה בעיה באלגוריתם ה-clover , שבו כותבים ערך אקראיπ  לשדה הישן
 ? לאחר שמעתיקים אותו

c. ר שנוצ)וקוד המכונה  ,רוצים לבצע מספר פעולות על אותו שדה באובייקט, במקרים רבים
. עלול לשמור לעצמו מחוון אל השדה המדובר ולהשתמש בו שוב ושוב( י הקומפיילר"ע

 . Brooks Barrierהסבירו מדוע שימוש כזה במחוון לוקלי גורם בעיה כאשר עובדים עם 
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השחרור הוא באמצעות הפקודה , כלומר. לא אוטומטי נניח שמערכת משתמשת בניהול זיכרון דינאמי

delete כילה באגים של שחרור מוקדם מדי רצה תוכנית המ מערכתב. ולא באמצעות איסוף אשפה אוטומטי

(dangling pointers ) ושחרורים שלא נעשים לעולם(memory leaks .) מערכת לכדי לפתור את זה מוסיפים

 . שקורים בזמן הריצה deletes-לבדוק את ה וב ספירת מחוונים ומשתמשיםמנגנון 
 . מעגלי זבלהתוכנית אינה מייצרת הניחו ש', פרט לסעיף ג

, כלומר ?במהלך הריצה אובייקט של ( dangling pointer)כיצד ניתן לזהות שחרור מוקדם מדי ( קנ 3) .א
אין . י התוכנית כאשר יש עדיין מחוונים אליו מאובייקטים נגישים אחרים"שחרור של אובייקט עלזהות 

כלומר אסור להוסיף מקום שתלוי במספר . )וניםת המחולהשתמש במקום נוסף מעבר לשדה ספיר

  .(מותר להוסיף מספר קבוע של משתנים אם יש צורך, heap-האובייקטים ב

כלומר אובייקט שלא ניתן לגשת אליו יותר אבל לא משחררים ? memory leakכיצד ניתן לזהות ( נק 4) .ב
 .ת המחווניםאין להשתמש במקום נוסף מעבר לשדה ספיר ?אותו במהלך הריצה

רכיב לטיפול באיסוף של ( או אי קיום)האם קיום . עתה נניח שקיימים מעגלים שאינם נגישים( נק 3) .ג
 .  הסבירו ?במהלך הריצה' ב-ו' ף איבסעמעגלים ישפיע על גילוי השגיאות 

גישה של התוכנית לאובייקט לזהות כל , כלומר ?dangling pointer-גישה ל כיצד ניתן לזהות( נק 5) .ד
תכננו   –אם לא  .הסבירו כיצד –אם כן ? ספירת המחוונים בעזרתהאם ניתן לעשות זאת . שכבר שוחרר

. בסעיף זה מותר להשתמש במקום נוסף עבור הבדיקה. מנגנון אחר לזיהוי גישה למקום שכבר שוחרר
 ? מה העלות בזמן הריצה? מה עלות המקום הדרושה לבדיקה

מנסים לעשות משהו בסגנון על המחוונים שבשורשים ו write-barrier-נניח שרוצים לחסוך את ה( נק 5) .ה

deferred reference counting  1כאשר לאחר כלMB עושים בדיקה מיוחדת לחיפוש , של הקצאות

dangling pointers  .מבלי לדרוש  'סעיף אדומות לבדיקות של  מאפשר את בדיקותתכננו מנגנון ה

write-barrier לבין , יים שיזוהו בסאיף אמה ההבדל בין השחרורים הבעיית. על המחוונים שבשורשים
  '?י המנגנון של סעיף ה"השחרורים שידווחו ע

לקבוע נקודה שממנה והלאה לא ישתמשו יותר ( לא מקבילית)האם ניתן בהינתן קוד של תוכנית ( נק 5) .ו
 . הסבירו למה לא ניתן –אם לא . תארו איך –אם כן ? באובייקט מסוים
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? במקביל heap-יכול להשפיע על האפשרות לסרוק את ה heap-האם מבנה גרף האובייקטים ב( נק 5) .א

 .אחד ארוך linked-listהמכיל רק   heapחישבו על סריקה של : רמז

 nר שעבורו יהיה קל למקבל סריקה עבו heapתנו דוגמא למבנה . מספר טבעי כלשהו  nיהי  ( נק 5) .ב

מהצורה  heap-חוטים מקבילים שיסרקו את ה  nכלומר יהיה ניתן להפעיל באופן יעיל  )חוטים 

חוטים מקבילים לסרוק את אותו   n-נצל יותר מיוכל ללא סטנדרטי  סריקהמנגנון אבל ( שהצעתם

heap . 

. heap-ל הצים לנצל אותו לסריקה מקבילית שוור, נניח שיש מחשב מקבילי עם המון מעבדים( נק 15) .ג

 . כפי שהדגמתם בסעיפים הקודמים, לא מאפשר זאת heap-מבנה ה –אבל 
כל מעבד שאינו מוצא עבודת סריקה : נתבונן בשיטה המנסה לנצל את משאבי החישוב הפנויים כך

קובע , שטרם נסרק heap-שבה הוא דוגם אובייקט אקראי ב" סריקה אופטימיסטית"מתחיל , פנויה
מסמן את האובייקט הנבחר בכתום וסורק וצובע גם , (נניח כתום)לא השתמשו בו איזשהו צבע שעדיין 

( שצובעת אובייקטים נגישים בשחור)כאשר הסריקה העיקרית . בכתום( שלא נסרקו עדיין)את כל בניו 
הסריקה מסמנת לעצמה שכל האובייקטים המסומנים בצבע הזה , מסויםנתקלת באובייקט מצבע 

 . י הסריקה המרכזית ייחשבו כמתים"ועים בצבעים שלא התגלו עאובייקטים הצב. חיים



a. (5 נק ) מה המשמעות של מצב בו סריקה של צבע כתום  נתקלת באובייקט הצבוע כבר
מותר להשתמש בזיכרון נוסף )  ?כיצד ניתן לטפל במקרה כזה(. לא בשחור, כלומר)בירוק 

 .( לצורך הטיפול

b. (4 נק ) יתגלו כל  ('עם טיפול נכון של סעיף א) כזו( םמרובת צבעי)האם בסיום סריקה
 .  תארו מקרה בו לא יתגלה אובייקט חי –אם לא , נמקו –אם כן ? האובייקטים החיים

c. (3 נק )ייתכן שאובייקטים לא נגישים מהשורשים יקוטלגו כחיים, בסריקה המתוארת .
 . תארו מצב שבו אובייקט שאינו נגיש יסומן כנגיש

d. (3 נק )1000-בנוסף נניח ש. קה השתמשה רק בצבע נוסף אחד שהתגלה כחינניח שהסרי 
מה המספר הגדול ביותר של אובייקטים מסומנים . אובייקטים נצבעו בצבע הנוסף

 ?  שעלולים להיות לא נגישים למרות שסומנו
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  ?במה הוא עדיף על עצירת כל החוטים יחד. handshake-מנגנון האת  ותאר( נק 5) .א

שחזרו את הבעיה שנגרמת אם משתמשים . handshakesמשתמש בשלושה  DLGהאלגוריתם של ( נק 5) .ב

החוט סורק את שורשיו , של חוט מסוים handshake-כאשר בזמן ביצוע ה)יחיד  handshake-רק ב

 (. write-barrier-ומתחיל להפעיל את ה

של הפוינטר  old value-כלומר את ה)שמסמן את האובייקט שאיבד אב  write-barrier-אם ה( נק 5) .ג

 handshake-האם ניתן היה להשתמש ב, היה מופעל גם על השורשים( לפני ביצוע ההשמה לפוינטר
 !נמקו? או שעדיין הייתה נותרת בעיה? יחיד

? מדוע זה בסדר. וצרם כשחוריםמסומנים מיד עם היו mark phase-אובייקטים חדשים בזמן ה( נק 5) .ד
ויהי , להם מאוחר יותר ומדוע מובטח שהקולקטור לא יצטרך לסרוק את כל הבנים שייווצר, כלומר

 ?מסוגל לזהות אותם כנגישים

 

 


