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 הנחיות:
  סגורהבחינה עם חומר. 

  .אסור להחזיק פלאפונים ברשות הנבחנים בזמן הבחינה 

 ובכתב ברור.  הונקיי בצורה מסודרת וכתב 

  לוש שעותשאלות, משך הבחינה ש 4בבחינה. 

  .נמקו את כל תשובותיכם 

  .כאשר מבקשים להציע פיתרון אלגוריתמי לאיזושהי בעיה, יש לנסות לתת פיתרון יעיל ככל היותר במקום ובזמן 
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 . IUSשל  0PSILיתם הדחיסה אלגורשאלה זו מתייחסת ל( נקודות  02: )1שאלה 
 

 .LUSשל  P2SILתארו את שלושת הפאזות של אלגוריתם נק(  4) .א

 ממקבל כל פאזה בנפרד. תארו את המיקבול של כל פאזה. ול של האלגוריתםנק( כזכור המיקב 4) .ב

, יש לחלק את העבודה לחלקים אשר מתבצעים במקביל ע"י באופן כללי כשמבצעים מיקבולנק(  4) .ג
ים. הסבירו מה השיקולים בחלוקת העבודה. תנו לפחות שיקול אחד מדוע כדאי לחלק את חוטים שונ

 העבודה לחלקים קטנים ולפחות שיקול אחד מדוע כדאי לחלק לחלקים גדולים. 

  חלוקת העבודה משפיעה על טיב הדחיסה? ( SUN)באלגוריתם הספציפי של  נק( האם 4)  .ד

מהפאזות של ואחת ת בכל אחת לאותו מספר של עבודות קטנוהעבודה נק( האם יש חשיבות לחלוקת  4)  .ה
. אם לא, אילו משלוש חלוקות העבודה )בשלוש בכל פאזה האלגוריתם? אם כן, הסבירו מה החשיבות

 הפאזות השונות( משפיעות על טיב הדחיסה?   

 
 

 
 . niarT-אלגוריתם השאלה זו מתייחסת ל (נקודות 01: )0שאלה 

 

 ? }niav-אלגוריתם המה מטרתו של ( נק 2) .א

 וחייבים לאחד קרונות ברכבות?  )ללא התייחסות לרכבות( נק( מדוע לא ניתן לעבוד עם קרונות בלבד 3) .ב

נק( האם ניתן להריץ את האלגוריתם עם רכבת אחת? כלומר, להעביר אובייקטים מקרון לקרון, אך  6) .ג
 מקו. נ –תנו דוגמא נגדית. אם כן  –אם לא לא להוציא אותם מהרכבת? 

האיסוף מתבצע על הקרון נק( האם ניתן להריץ את האלגוריתם עם מגבלה של שתי רכבות? כלומר,  6) .ד
מועברים שצריכים לצאת מן הרכבת לפי האלגוריתם המקורי, הראשון ברכבת הראשונה, ואובייקטים 

 לקרון האחרון )או לקרון חדש אם אין מקום( ברכבת השניה. 
 ון )למשל, לא יוכל לאסוף חלק מהאובייקטים( הסבירו למה הוא לא עובד. אם האלגוריתם לא יעבוד נכ
 . יחסית לאלגוריתם הרגיל האם תהיה ירידה בביצועיםנמקו והסבירו גם אם האלגוריתם יעבוד נכון, 

נק( הסבירו מה היתרון בשימוש במספר רכבות גדול ומתוך ההבנה הזו הציעו היוריסטיקה לפתיחת  4) .ה
 ר האובייקט שמועבר מתוך קרון הנאסף כרגע. רכבת חדשה עבו

 

 

 שאלה זו מתייחסת לשיטות אלוקציה (נקודות 32) :3שאלה 
 נק'( מהי בעיית הפרגמנטציה?  4) .א
 . tifb svb-ה ואסטרטגיית  first fit אסטרטגיית האלוקציהנק( תארו את  5) .ב

תארו סידרת הקצאות )תנו לכל אובייקט מוקצה שם וציינו את גודלו( ושחרורים של אובייקטים ( נק' 7) .ג
 {uia-. בפיתרון שלכם, קיבעו גם מהו גודל הbest fitותצליח בהקצאת  first fitשתיכשל בהקצאת 

 והסבירו מדוע נכשלה )או הצליחה( ההקצאה. 
 (.תחילת ההקצאותלפני ריק מאובייקטים  heap-יש להניח שה ה'-בסעיפים ג')

ותצליח בהקצאת  best fitם שתיכשל בהקצאת תארו סידרת הקצאות ושחרורים של אובייקטי( נק' 7) .ד
first fitכמו קודם ציינו את סדרת ההקצאות והשחרורים ומהו גודל ה  .-uia}     . 

 להיכשל בתנאים הבאים: first fit -תארו סדרת הקצאות ושחרורים שתגרום לנק(  7) .ה
a. ה-uia}  בתים, 66הוא בגודל 
b. ת השטח המוקצה על ה, כמווהשחרורים בכל זמן שהוא במהלך ההקצאות-uia} 

 בתים.  64)בכל האובייקטים המוקצים יחד( אינו עובר את הגודל של 
c.  בתים.  4, או 2, 1האובייקטים המוקצים הם בגודל 

 



 
 

-ול Generational Garbage Collection-ל מתייחסת - (נקודות 02): 4שאלה 
rccemaa u batummi . 

 
 . {uia-על איסוף מלא של ה generational garbage collectionנק( ציינו שני יתרונות של  5) .א

 ? promotion policyנק( מהו  4) .ב
 

. כלומר, ערכי שדותיהם נקבעים בזמן האיתחול ולעולם vzzabatyiנניח שרבים מהאובייקטים הם 
-ונליות.( ננסה לייעל את שיטת הצילא משתנים אח"כ. )מצב זה קורה באופן ריאלי בשפות פונק

ti{iiabv|{f  .עבור מצב זה 
 

. באלגוריתם הרגיל, הדבר אינו משפיע על }|i|z|bv{עובר  vzzabatyi, שהוא Aנק( נניח שאובייקט  5) .ג
יכולה לשמש אותנו  vzzabatyiאובייקטים המוצבעים מהאובייקט. האם העובדה שהאובייקט הוא 

 לייעול במקרה זה? כיצד?  
-inter-מתייעל הטיפול בועוברים לדור המבוגר, כיצד  vzzabatyiעבור אובייקטים שהינם נק(  5) .ד

generational pointers  ?בשל נוכחותם 
 e|{eaiii{b. תכננו אלגוריתם אבל השורשים לא vzzabatyiהם  heap-כל האובייקטים בנק( נניח ש 5) .ה

zaix fkii} שמאפשר סריקה של האובייקטים האלה בשלב ה-zaix  עם|aiiuiao  מינימלי עבור
 המקביליות.

המורכב  {uiaשעובד על ( concurrentאבל פשוט ) copying concurrent אלגוריתם בקצרה נק( תארו  5) .ו
נסו לדאוג לכך שהעלות  (.heap-)כלומר אין אובייקטים שמשתנים ב .בלבד vzzabatyi |twiebf-מ

 הנוספת עבור המקביליות תהיה קטנה ככל האפשר. 
 garbage collector-אובייקטים לאחר היווצרם, אבל לשימו לב שבמקרה זה התוכנית אינה משנה את ה

 מותר לשנות אותם. 
 

 


