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הנחיות: 
הבחינה עם חומר סגור. •
אסור להחזיק פלאפונים ברשות הנבחנים בזמן הבחינה.  •
בבחינה 3 שאלות, משך הבחינה שלוש שעות. •
נמקו את כל תשובותיכם.  •
כאשר מבקשים להציע פיתרון אלגוריתמי לאיזושהי בעיה, יש לנסות לתת פיתרון יעיל ככל •

היותר במקום ובזמן.  
במבחן 103 נקודות, הציון של המבחן יוגבל ל-100.  •

בהצלחה ! 

        



 inter generational) שאלה 1 (30 נקודות) זיהוי מחוונים בין-דוריים
 (pointers

 inter) נהוג לשמור מידע על מחוונים בין דוריים (generations) באלגוריתם עם דורות
  .(generational pointers

(3 נק) לשם מה נחוץ המידע הזה?  א)
(9 נק) תארו שתי שיטות שונות לשמירת מידע של מחוונים בין-דוריים. לכל שיטה ב)

תארו: 
.a  ,מה מבנה הנתונים שבו משתמשים כדי לשמור את המידע
.b  ,מה עושה התוכנית כדי לאגור את המידע
.c  .במידע כדי לגלות את האובייקטים הנגישים collector-כיצד משתמש ה

(4 נק) תארו שתי התנהגויות של תוכניות שהן ״גרועות״ עבור אלגוריתם איסוף ג)
generational. כלומר, התנהגויות שיגרמו לאובדן זמן או מקום יחסית לתוכניות 

״רגילות״.  
(14 נק) נניח שיש פקודת חומרה חדשה שמחשבת במהירות ערך hash על דף מסויים ד)

בזיכרון. כלומר, מתבצעת פונקציית hash על תוכן כל המילים ב-page ומתקבל ערך 
hash של ה-page. החישוב מתבצע ביעילות כך שהוא שקול לביצוע כל פקודה אחרת 

של קריאה או כתיבה לזיכרון.  
.a היא אחידה ובלתי תלויה בתוכניות hash-(6 נק) בהנחה שפונקציית ה

המורצות, תארו מנגנון שבהסתברות טובה יוכל לזהות אם תוכן דף מסויים 
השתנה. הסבירו איזה מבנה נתונים דרוש, מה צריכה התוכנית לעשות, ומה 

צריך ה-collector לעשות כדי לדעת אם דף השתנה בין שני איסופים.  
.b (2 נק) תארו איך להשתמש באלגוריתם הנ״ל כדי לזהות ביעילות (בהסתברות

גבוהה) מחוונים בין-דוריים בכל איסוף של הדור הצעיר.  
.c (4 נק) מה העלות של האלגוריתם לזיהוי מחוונים בין דוריים שהצעתם בסעיף

 overhead-שנוסף לריצת התוכנית, ומה ה overhead-כלומר, מה ה ?b
שדרוש ל-collector כדי למצוא את המחוונים הבין-דוריים?  

.d  .(2 נק) הסבירו איך האלגוריתם שלכם יכול לפספס (לא לגלות) מחוון בין דורי

 Mark-Copy שאלה 2 (34 נקודות) שאלה זו מתייחסת לאלגוריתם ה

ראשית נזכיר בקצרה את האלגוריתם. המטרה היא לבנות אלגוריתם copying שאינו מבזבז 
שטח זיכרון כפול ממה שנחוץ. לשם כך מחלקים את ה-heap ל-n חלקים, ומתחילים בהרצת 

mark. ה-mark מסמן את כל האובייקטים הנגישים מהשורשים (חיים), לכל שטח מחשב כמה 
שטח נתפס בו על ידי אובייקטים חיים, וגם לכל שטח מחשב remembered-set שכולל את כל 

ההצבעות אל אובייקטים בו משטחים בעלי אינדקס יותר גבוה.  
לאחר הרצת ה-mark, מחשבים כמה שטחים ראשונים (עם האינדקסים הנמוכים ביותר) יכולים 

להידחס לשטח יחיד חדש ומקצים שטח כזה על ידי שימוש ב-map של הזיכרון הוירטואלי. 
לאחר מכן מעתיקים את האובייקטים מהשטחים הראשונים אל השטח החדש ומבצעים 

unmap של כל השטחים שפונו לגמרי. אחר כך מחשבים כמה שטחים נוספים יכולים להידחס 
לתוך שטח (חדש) נוסף, מקצים אותו, מעתיקים ומשחררים את השטחים שכל האובייקטים 



בהם הועתקו. כך ממשיכים עד שכל האובייקטים הועתקו ואז ניתן לסיים ולהחזיר לריצה את 
התוכנית.   

(זוהי תזכורת שלא מכילה את כל הפרטים.)  
(3 נק) הסבירו מדוע האלגוריתם הזה לא דורש לשמור שטח כפול של heap. (זהו א)

 .(copying-יתרון יחסית ל
(2 נק) ציינו חיסרון אחד של mark copy יחסית ל-copying.  ב)
(2 נק) מדוע מועיל לחשב לכל שטח מה כמות השטח הנתפס בו על ידי אובייקטים ג)

חיים?  
(2 נק) מתי באלגוריתם הזה משתמשים ב-remembered sets? מה בדיוק עושים ד)

בעזרתן?  
(2 נק) מדוע מספיק לשמור ב-remembered sets רק מצביעים מאובייקטים בשטחים ה)

גבוהים (עם מספר גבוה) אל אובייקטים בשטחים יותר נמוכים?  
(3 נק) האם ה-remembered sets מתעדכנות בזמן האיסוף? או שהן נשארות ו)

קבועות אחרי סיום ה-mark? הסבירו.  

נרצה לחסוך את השטח הדרוש עבור ה-remembered set של השטח הראשון. נציע שתי 
שיטות לבצע את זה וננתח אותן.  

(11 נק) כדי לחסוך את ה-remembered set הראשון נבצע העתקות בזמן ביצוע ז)
ה-mark (בסגנון Dupont  & Lung). נקצה את השטח הנוסף המיועד להעתקה לפני 
תחילת ביצוע ה-mark. בזמן סריקת האובייקטים במהלך ה-mark, כשנגיע לאובייקט 
בשטח הראשון, נעתיק אותו לשטח החדש, וכשנגיע לאובייקט שאינו בשטח הראשון, 

רק נסמן אותו כחי.  
.a עבור remembered set (3 נק) הסבירו למה באלגוריתם כזה לא צריך לשמור

השטח הראשון.  
.b נוכל לעדכן את כל המחוונים mark-(4 נק) מה צריך לעשות כדי שבמהלך ה

המצביעים אל אובייקט בשטח הראשון, כך שיצביעו אליו למקום אליו הועתק.  
.c (2 נק) מה מונע מאיתנו להרחיב את האלגוריתם כך שיעתיק את כל

האובייקטים שיכולים להיכנס לשטח החדש המוקצה. (אנחנו מעתיקים רק את 
האובייקטים מהשטח הראשון.) 

.d  ?(2 נק) למה זה בסדר להעתיק את כל האובייקטים מהשטח הראשון
(9 נק)  כדי לחסוך את ה-remembered set הראשון נבצע threading (בסגנון ח)

Jonkers) בזמן ביצוע ה-mark. כלומר, נעשה threading של כל מחוון המצביע אל 
אובייקט בשטח הראשון אל ראש האובייקט שאליו המחוון מצביע. 

.a remembered set-לוותר על ה (כזה mark אחרי ביצוע של) (3 נק) מדוע ניתן
של השטח הראשון?     

.b של rememebered sets-(6 נק) האם ניתן באותה שיטה לחסוך גם את ה
השטחים האחרים? אם כן: הסבירו כיצד נשיג את ה-rememebered set של 

שטח אחר כשנצטרך אותה. אם לא, הסבירו למה האלגוריתם יכול להיכשל.  



שאלה 3 (39 נקודות) אובייקטים immutable (שאינם משתנים) 

נניח שבשפה מסויימת יש שימוש באובייקטים immutable. אובייקטים כאלה מקבלים ערך 
באיתחול שלהם ואחר כך לא משתנים יותר. נניח שכל האובייקטים בשפה הם כאלה. אין 

פקודות בשפה שמשנות שדה של אובייקט, אלא רק בזמן האיתחול. (אם המתכנת מתעקש 
לשנות שדה באובייקט מסויים אז הוא צריך לדאוג ליצור עותק חדש של האובייקט עם השדה 

המתוקן.) השורשים אינם אובייקטים והתכנית יכולה לשנות אותם במהלך הריצה. כל השאלות 
מתייחסות לריצה של תוכניות בשפה הזו. 

 runtime-הערה: המיגבלה היא על התוכנית בלבד. אין מגבלת שינוי אובייקט על הקולקטור וה
(למשל write-barrier יכול לכתוב על האובייקט והקולקטור יכול לעדכן מחוונים).   

(3 נק) מהם כל המקרים שבהם יכול להשתנות reference count של אובייקט במהלך א)
הריצה? 

(2 נק) עבור תוכנית פשוטה של חוט אחד העובדת עם ספירת מחוונים ללא מקביליות: ב)
איזה שיתוף פעולה עם ניהול הזיכרון דרוש מהתוכנית כדי לשמור על ספירת מחוונים 

מעודכנת? 
(2 נק) אם נפעיל את אלגוריתם ה-snapshot שמשתמש ב-update coalescing, מה ג)

יהיה בבפרים שהחוטים יעבירו ל-collector בעת תחילת האיסוף?  
(5 נק) כדי לתקן את ספירת המחוונים שתהיה מעודכנת ל-snapshot הנוכחי, יש צורך ד)

להוריד ספירה לפי ההצבעות ב-snapshot הקודם ולהעלות מחוונים לפי ההצבעות 
הנוכחיות.  

.a ?הקודם snapshot-(2 נק) איך ניתן להשיג את ההצבעה ב

.b ?והנוכחי snapshot-(3 נק) איך ניתן להשיג את ההצבעה ב
(3 נק) האם יכולה להיווצר בעיה משמעותית של false sharing בעת ריצת תוכניות ה)

של השפה הזו? (להזכירכם: false sharing קורה כששני חוטים ניגשים בתכיפות 
לשני אובייקטים שונים הנמצאים על אותה שורת cache, ואחד מהחוטים או שניהם 

מבצעים כתיבה.) 
(12 נק) תכננו אלגוריתם concurrent mark sweep שיסרוק את ה-heap במקביל ו)

להרצה של תוכנית בשפת התכנות הזו. מטרתנו היא עלות מינימלית לתוכנית ולאיסוף.  
.a ואיזה collector-בלבד ותארו איך יפעל ה mark-(8 נק) התרכזו בחלק ה

שיתוף פעולה דרוש מהתוכנית. 
.b  ?(2 נק) איך תטפל התוכנית בהקצאה של אובייקטים חדשים בזמן האיסוף
.c (2 נק) מה נחסך מהאיסוף ומשיתוף הפעולה של התוכנית הודות לתכונת

ה-immutability של האובייקטים?  
(12 נק) תכננו לשפת התכנות הזו אלגוריתם concurrent copying שמעתיק את ז)

האובייקטים החיים אל to-space בזמן שהתוכנית יכולה להמשיך לרוץ. מטרתנו היא 
עלות מינימלית לתוכנית ולאיסוף.  

.a ואיזה שיתוף פעולה דרוש מהתוכנית. אולי collector-(8 נק) תארו איך יפעל ה
פה דרושות גם עוד נקודות? 

.b  ?(2 נק) איך תטפל התוכנית בהקצאה של אובייקטים חדשים בזמן האיסוף

.c ?של האובייקטים immutability-(2 נק) מה נחסך מהאיסוף הודות לתכונת ה


