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 הנחיות:
  סגורהבחינה עם חומר. 

  .אסור להחזיק פלאפונים ברשות הנבחנים בזמן הבחינה 

 ובכתב ברור.  ונקייהורה מסודרת בצ וכתב 

  לוש שעותשאלות, משך הבחינה ש 3בבחינה. 

  .נמקו את כל תשובותיכם 

  .כאשר מבקשים להציע פיתרון אלגוריתמי לאיזושהי בעיה, יש לנסות לתת פיתרון יעיל ככל היותר במקום ובזמן 
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 . toeMru noo yttsoM -ה  אלגוריתםחסת לשאלה זו מתיי( נקודות  66: )1שאלה 
 
 .  stop-the-world-, וgniccacs ,niin nlcicacsתארו כל פאזה באלגוריתם: נק(  4) .א

 ? naiid-הופך ל niin ואיך מתי נק( 3) .ב

 שלו נכבה?( naiid-מתנקה? )כלומר סימן ה niin ואיך מתי נק( 3) .ג

 . niing-יקה הרגילה ופעם בעת ניקוי התאר סיטואציה בה אובייקט ייסרק פעמיים: פעם בעת הסר נק( 4) .ד

שהאובייקט שאותו אנו  (scanning-הראשונה )בשלב ההאם יש מצב שבו ניתן לדעת בזמן הסריקה  נק( 8) .ה

 ציעו שיטה למנועה –הסבירו מדוע זה לא ייתכן. אם כן  –? אם לא niing-סורקים כעת ייסרק שוב בזמן ניקוי ה

 . איסוףה תעבודכאלה וכך לייעל את ות כפול ותסריק )או לפחות לצמצם(

 

 

  .noitc Mmoo-הנקודות( שאלה זו מתייחסת לאלגוריתם    53) :6שאלה 
 
-יכול השימוש ב (giiypgccc&, icuciccnc nsfciacs, ns&dacs) לאילו מהאלגוריתמים הקלאסייםנק(  3) .א

nsg&iniasc !לעזור? נמקו 

 ,iiyaiiiidאת האובייקטים לפי אחד משלושה סידורים:  אלגוריתמי הדחיסה המוכרים לנו מסדרים נק( 4) .ב

glanacs, icn laccciiadacs הסבירו את טבעו של כל סידור ולכל סידור ציינו אם יש בו יתרון עבור תוכניות .

 ממנו.  ירוויחותוכניות  זו סוג שלמסויימות. הסבירו מה היתרון ואי

על  rsg&icggsi-, ציינו יתרון של ה2ag&1ל האלגוריתם ע sscycigיתרון של האלגוריתם של  ציינו נק( 4) .ג

 .sscycigהאלגוריתם של 

 ? sscycigאיזו תכונה נדרשת מהאובייקטים ע"מ שיהיה אפשר להשתמש באלגוריתם השירשור של  נק( 3) .ד

של  threading מבצעים עדכון של מצביעים קדימה וגם  Jonkersבמעבר הראשון באלגוריתם של  נק( 8) .ה

 במעבר השני מבצעים עדכון של מצביעים אחורה וגם הזזה של האובייקטים.   ם אחורה.מצביעי

של כל המצביעים אל האובייקט )גם קדימה   threadingמה יקרה אם נשנה את הסדר: במעבר הראשון רק נבצע 

 וגם אחורה( ובמעבר שני נבצע לכל אובייקט: עידכון כל המצביעים שלו ואז הזזת האובייקט. 

 איזו מן הגרסאות שלו יותר יעילה? משיך לעבוד נכון, האלגוריתם מאם 

 הסבירו )ע"י דוגמה( איזו טעות יכולה לקרות. ריתם לאחר השינוי יכול לבצע טעות,אם האלגו

 acgiill usiciinacs &sacicig  ,uae &sacicig ,gsvcהם:  NUSשל  2ag&1באלגוריתם שלושת השלבים נק(  4) .ו

syccnig מה נעשה בכל שלב. . הסבירו 

 

הסעיפים הבאים מתייחסים איזורים.  c-ל &pci-רד כך שיתאים לחלוקת הממקבלים כל שלב בנפ NUSבמיקבול של 

 למיקבול זה. 

 

 נק( כזכור המיקבול של האלגוריתם ממקבל כל פאזה בנפרד. תארו את המיקבול של כל פאזה. 4) .ז

ת העבודה לחלקים אשר מתבצעים במקביל ע"י חוטים שונים. נק( באופן כללי כשמבצעים מיקבול, יש לחלק א 3) .ח

הסבירו מה השיקולים בחלוקת העבודה. תנו לפחות שיקול אחד מדוע כדאי לחלק את העבודה לחלקים קטנים 

 ולפחות שיקול אחד מדוע כדאי לחלק לחלקים גדולים. 

על עצמו איזור שלם ומבצע בו את מה במיקבול המקורי, כל חוט לוקח . שניהשלב הנתבונן במיקבול של נק(  3) .ט

שדרוש לעשות בשלב השני. האם ניתן לחלק את העבודה למנות קטנות יותר, כך שכל חוט ייקח חלק מאיזור ולא 

 הסבירו מדוע זה עובד. נוצרת. אם כן, ת כולו? אם לא, הסבירו את הבעיה הא

האם ניתן לעשות את אותו דבר גם בשלב הזה? כלומר, לתת . השלב הראשוןעתה נתבונן במיקבול של נק(  3) .י

איזורים, מבלי לשנות את גדלי האיזורים שבתוכם מזיזים את האובייקטים? אם -לחוטים לעבוד במקביל על תתי

 כן, הסבירו מדוע הדברים מסתדרים. אם לא, הסבירו את הבעיה. 



עשות את אותו דבר גם בשלב הזה? כלומר, לתת האם ניתן ל. השלב השלישיעתה נתבונן במיקבול של נק(  3) .יא

איזורים, מבלי לשנות את גדלי האיזורים שבתוכם מזיזים את האובייקטים? אם -לחוטים לעבוד במקביל על תתי

 כן, הסבירו מדוע הדברים מסתדרים. אם לא, הסבירו את הבעיה. 

יין רוצים למקבל לפחות חלק . עד&pci-עתה נניח שרוצים לרכז את כל האובייקטים בתחילת הנק(  3) .יב

מהעבודה. נניח שמבצעים את השלב הראשון והשלישי באופן סדרתי. האם ניתן למקבל את השלב השני 

 )בקלות(? נמקו! 

ועדיין רוצים למקבל לפחות חלק מהעבודה.  &pci-שוב, נניח שרוצים לרכז את כל האובייקטים בתחילת הנק(  8) .יג

הציעו דרך למקבל למקבל את השלב הראשון. שלישי באופן סידרתי ורוצים נניח שמבצעים את השלבים השני וה

והסבירו את השלב הראשון. נסו לתת לכל חוט לעבוד על איזור )למרות שההזזה עצמה לא תיעשה לפי איזורים( 

כיצד ניתן בסוף השלב הראשון להוסיף שלב סידרתי קצר שמאפשר לשלבים הבאים לעבוד עם הפלט של השלב 

 ן ביעילות. הראשו

 

 
 

 (  Reference Counting -מתייחסת ל( שאלה זו נקודות 52: )3שאלה 

 
 נגדירחוטית, קבעו איזה מהם עובד נכון.  -על אפליקציה רב   reference countingעבור   write barrier-מבין האופציות הבאות ל

אז הערכים  write barrierאף חוט לא נמצא באמצע ביצוע אם כאשר עוצרים את החוטים במהלך הריצה ואם  עובדת נכוןשאופציה 

מתבצע גם על השורשים ולכן הספירה אמורה להיות  write-barrier-נניח שהנכונים לעת העצירה.   reference count-של ה

 בעייתיים.   racesשיוצר בעיה.  עבור אופציות טובות נמקו מדוע אין   race-עבור אופציות לא טובות תנו דוגמא ל מדוייקת.

 נבצע:  Update( ptr, obj )  ת כתיבהפעוללביצוע 

 נקודות( 5) .א

a. א את הערך של קרptr  לתור רגיסטרR  . 

b. הצב מצביע לobj-  בתוךptr . 

c. הורד את ה-reference count   של האובייקט המוצבע מ-R. 

d. העלה את ה-reference count    שלobj .שהתקבל כפרמטר 

 בסעיף זה אף אחת מהפעולות אינה אטומית )כלומר אינה מוגנת בסינכרון כלשהו.(

 נקודות( 5) .ב

 . ( heap-מתבצעות יחד באופן אטומי )ע"י מנעול גלובלי יחיד על עידכוני מכוונים ב   dעד  aשר כל הפעולות כא 1-כמו ב

 נקודות( 5) .ג

 מתבצעות כל אחת לחוד באופן אטומי )ע"י מנעול על האובייקט המתאים(.  d-ו  cכאשר פעולות  1-בכמו 

 נקודות( 5) .ד

 (.ptrהמכיל את אופן אטומי )ע"י מנעול על האובייקט מתבצעות )יחד(  ב b-ו aכאשר פעולות  1-בכמו 

 נקודות( 5) .ה

 מתבצעות באופן אטומי כל אחת לחוד.   d-ו cמתבצעות יחד באופן אטומי ופעולות  b-ו aכאשר פעולות  1-בכמו 

 

נעול. פעולות : פעולות מתבצעות יחד באופן אטומי כאשר לוקחים מנעול מבצעים את הפעולות כולן ואז משחררים את המהבהרה

 מתבצעות כל אחת לחוד באופן אטומי כאשר לכל פעולה תופסים את המנעול ומשחררים אותו אחריה.  

-( הוא האובייקט שלו משנים את הdאו  c)פעולות  reference count: האובייקט אותו נועלים עבור שינוי הבהרה נוספת

reference countפעולות . האובייקט שאותו נועלים בעת שינוי מכ( ווןa  אוbהוא האובייקט )  שמכיל אתptr   .אשר אותו משנים 

 

 

 
 
 
 


