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: הנחיות
 הבחינה עם חומר סגור. 

 אסור להחזיק פלאפונים ברשות הנבחנים בזמן הבחינה  .

 ובכתב ברור הקייונבצורה מסודרת  וכתב . 

  משך הבחינה שלוש שעות, שאלות 4בבחינה. 

 נמקו את כל תשובותיכם . 

 יש לנסות לתת פיתרון יעיל ככל היותר במקום , כאשר מבקשים להציע פיתרון אלגוריתמי לאיזושהי בעיה

 . ובזמן

 

 

 

 

 

 

! בהצלחה 
 

        



 

 

 (Bakerשל   incremental copying-הלאלגוריתם  מתייחסת -נקודות  14: )1שאלה 
 (נקודות 4) .א

מה ?  concurrent איסוף נקרא  מתי אלגוריתם?   incrementalנקרא  אלגוריתם איסוףמתי 
 ? המטרה המשותפת של שתי השיטות

 (נקודות 4) .ב
 ? כיצד היא נשמרת בזמן שהתכנית רצה?  Bakerמהי השמורה העיקרית של האלגוריתם של 

 (נקודות 6) .ג
מה לא יעבוד כשורה אם .  read barrier-של האלגוריתם הוא שצריך להשתמש בהחיסרון העיקרי 

יתבצע רק לפני  אותו קוד שמתבצע לפני כל קריאה, כלומר?  write barrier-נבצע את העדכונים ב
 .תנו דוגמה לכישלון של ריצת תוכנית ? כל כתיבה

 
 

 

(  Generational Garbage Collectionלשיטת  מתייחסת -נקודות  18: )2שאלה 
 
 (נקודות 4) .א

אם ההנחה ?  generational garbage collection-מהי ההנחה העומדת בבסיסה של שיטת ה
 ? האם נוצרת בעיית נכונות –אם ההנחה לא מתקיימת ?  מדוע שיטה זו מועילה, מתקיימת

( נקודות 4) .ב
 ? בעת האיסוף חשוביםומדוע הם    inter-generational pointersמהם 

 (נקודות 10)  .ג
וניתן לתאר את התוכניות באופן , ניתן לתאר תוכניות קיצוניות כאוות נפשכם)תארו שתי תכניות 

.   מועיל להן  generational garbage collection-שתי התוכניות צריכות להיות כאלו ש(.  מילולי
-בה יותר ממתאימה לה הר Remembered set -שיטת ההתוכנית הראשונה צריכה להיות כזו ש

Card marking  .שיטת ההתוכנית השנייה תתנהג כך ש-Card Marking הרבה יותר  מתאימה לה
 . Remembered sets-מ

מתאים לשתי התוכניות ומדוע כל תכנית מתאימה לשיטה    generational collectionהסבירו מדוע 
 . inter-generational pointersשונה של שמירת 

 
 

 

(  Thread-Local Heaps –קודות נ 43: )3שאלה 
 

לצורך כך נקצה לכל חוט שרץ . בשאלה זו נרצה לבנות קולקטור המתאים לריצה של הרבה מעבדים
heap בנוסף יהיה . קטן לוקאלי עבורו שבו יהיו משתנים הנגישים רק לאותו חוטheap או ) משותף

כל אובייקט שנגיש עבור . ם או יותרשבו יהיו אובייקטים שהגישה אליהם משותפת לשני חוטי (גלובאלי
   .ליאהגלוב heap-חייב להיות ב ייקרא אובייקט גלובאלי והוא יותר מחוט אחד

המשותף לאיזשהו אובייקט שנמצא  heap-נקבע שאסורים מחוונים שמצביעים מאובייקט ב( נק 4) .א
-אם אובייקט באיזה תנאי מופר  כלומר, הסבירו מדוע הקביעה נחוצה. לוקאלי של חוט heap -ב

heap המשותף מצביע לאובייקט לוקאלי . 

תנו דוגמא לפעולה של התוכנית שהופכת את האובייקט . כשאובייקט נוצר הוא תמיד לוקאלי( נק 3) .ב
 .ליאלגלוב

 ?של בניו הלוקאליותמשפיע גם על מצב  גלובאליהאם שינוי המצב של אובייקט מלוקאלי ל( נק 4) .ג
האם זה משפיע על המצב של אבותיו ואבות  ?של בני בניו יותהלוקאל האם זה משפיע על מצב

  ?אבותיו
 



הלוקאלי שבו נוצרו או  heap-השיוך הנכון של אובייקטים ל על סכימה שתשמורבסעיפים הבאים נתכנן 
. בסכימה זו נניח שאם אובייקט הופך לגלובאלי הוא נשאר כך עד סוף התוכנית. הגלובאלי heap-ל

   .לגלות אם אובייקט חזר להיות לוקאליכדי לא נדאג לעקוב אחרי שיתוף מצביעים , כלומר

כל נסמן ל: טואלירהגלובלי הוא וי heap-ים הלוקאליים וה-heap-מימוש אפשרי ראשון של ה( נק 6) .ד
שמשמר את נכונות השיוך של  write-barrierתארו . אם הוא לוקאלי או גלובלי header-אובייקט ב

  !נמקו. כל האובייקטים בזמן ריצת התוכנית

לוקאלי יש מקום משלו וניתן להבדיל אם אובייקט שייך  heapמימוש אפשרי שני הוא שלכל ( נק 6) .ה
שמשמר את נכונות השיוך  write-barrierתארו . הגלובאלי לפי מיקומו heap-לוקאלי או ל heap-ל

. השוו את הפעולה בסעיף זה לפעולה בסעיף הקודם! נמקו. של כל האובייקטים בזמן ריצת התוכנית
 ? מה ההבדל בעלויות? מה שונה בהם

ון אובייקטים כלשהי שבה יש המ תנתבונן בשפה פונקציונאלי. באופן הבא' נרחיב את סעיף ה( נק 6) .ו
נניח שכל האובייקטים שיכולים להשתנות . אינם משתנים לאחר יצירתם, כלומר, immutableשהם 

אבל כל האובייקטים שאינם יכולים להשתנות מוקצים ( ויש מעט כאלה)מוקצים מראש כגלובליים 
 '? ה כיצד יכולה העובדה שהאובייקטים לא משתנים להקל על העבודה הנעשית בסעיף. כלוקליים

 
 .heap-אלי והאיסוף הגלובאלי של הקבסעיפים הבאים נתכנן את האיסוף הלו

האם הוא יכול לבצע איסוף על , הלוקאלי heap-כאשר לחוט נגמר המקום להקצאה ב( נק 4) .ז
 –אם כן ? איתם סנכרוןכלומר בלי שום ? האובייקטים הלוקאליים ללא תלות בחוטים האחרים

 . דוגמא נגדיתתארו  –אם לא . הסבירו למה

? הגלובאלי heap-אובייקטים במהיכן יכולים להיות מצביעים אל ? כיצד תבצעו איסוף גלובלי( נק 6) .ח
מה העלות של . הציעו מנגנון כולל לאיסוף גלובאלי והסבירו מדוע הוא נכון? איך משיגים אותם

 ? איסוף כזה
 

 : וסעיף מסכם

 thread local heaps-מערכת המשתמשת בה עבור איזו התנהגות של תוכנית תהיה ממש טוב( נק 4) .ט
( ?ולמקביליות גדולה ביותר איסוףהתגרום לעלות קטנה ככל האפשר של , כלומר)? שתכננתםכפי 

 ? איזו התנהגות תהיה ממש גרועה

 
 

 

(  Concurrent Garbage Collection  -נקודות 25: )4שאלה 
 concurrent garbage collection-ד טוב בתארו את הדוגמא הבסיסית המראה מה לא עוב( נק 4) .ד

מדוע יתכן , במקביל לריצת התוכנית markאם מפעילים , כלומר. write-barrier-שאינו משתמש ב
  ?יסומןשיהיה אובייקט חי שלא 

האם ? מהי האינווריאנטה של דיקסטרא המתייחסת לקשתות מאובייקטים שחורים ללבנים( נק 4) .ה
לכל אורך הסריקה מספיק להוכחת  ( כלשהו write-barrierעם )ה אינווריאנטה קיום רציף של

 תנו דוגמא נגדית –אם לא , נמקו –אם כן  ?שבסוף הסריקה יסומן כל אובייקט חי, כלומר? הנכונות
 .נכונות הקולקטור לא מתקיימתשל ריצה המקיימת את האינווראינטה אך 

אם ניתן להוכיח שאל ה. Dijkstraיתם של בהוכחת האלגור propagation pathהסבירו מהו  (נק 5) .ו
קיום האם  ?mark-הריצת לכל אורך  propagation pathלבן יש שצבעו כל אובייקט חי 

propagation path  סריקה אלגוריתם עבור) מספיק להוכחת הנכונות לאורך הסריקה כולה זהכ 
 . נגדיתתנו דוגמא  –אם לא , נמקו –אם כן  ?(שעבורו האינווריאנטה מתקיימת

אחד  handshakeלא עובד נכון עם  DLGי דוגמא נגדית מדוע האלגוריתם של "הסבירו ע( נק 6) .ז
גם את האובייקט , כלומר. new-וגם את ה old-מסמן גם את ה  write-barrierאפילו אם ה, בלבד

, handshake-הניחו שבעת ביצוע ה. אליו מפסיקים להצביע וגם את האובייקט אליו עוברים להצביע
על  write-barrierאין , כרגיל). write-barrier-חוט התוכנית מסמן שורשים ומתחיל לבצע את ה

 .(המצביעים בשורשים

עובד נכון עם  DLGהאם האלגוריתם של . גם על השורשים write-barrierנניח שמפעילים ( נק 6) .ח
handshake  כאשר האחדwrite barrier  מסמן רק את ה-old, ובייקט אליו מפסיקים את הא כלומר



הניחו שבעת . הביאו דוגמא נגדית שבה אובייקט חי לא יסומן –אם לא . נמקו –אם כן  ?להצביע
 .write-barrier-חוט התוכנית מסמן שורשים ומתחיל לבצע את ה, handshake-ביצוע ה


