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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 104 נקודות. הציון במבחן יוגבל ל-100.  •

   בהצלחה ! 

        



שאלה 1: (34 נקודות) בשאלה זו ננסה לבנות איסוף לוקלי לכל חוט. 

שאלה זו מתייחסת לאיסוף parallel שבו עוצרים את התוכנית בעת האיסוף אבל האיסוף רץ על כמה 
חוטים במקביל (כדי לנצל את כל הליבות במעבד). למען הפשטות אפשר להניח שכל חוט של ג׳אווה 

רץ על ליבה אחת וכאשר מתחילים איסוף, אותו חוט פשוט מתחיל לבצע קוד של איסוף והופך 
לקולקטור. 

(4 נק)  כאשר מבצעים איסוף על זיכרון משותף להרבה חוטים יש צורך לסנכרן את האיסוף.  א.
תנו דוגמא למשהו שצריך לסנכרן בין חוטים בעת איסוף parallel mark sweep. איך פועל 

הסינכרון? מה תהיה הבעיה אם נשכח לסנכרן במקרה שתארתם?  
(4 נק) תנו דוגמא לפעולה שצריך לסנכרן ב parallel copying (ששונה מהדוגמה מסעיף א). ב.

איך פועל הסינכרון? מה תהיה הבעיה אם נשכח לסנכרן במקרה שתארתם? 
(4 נק) תנו דוגמא לפעולה שצריך לסנכרן ב reference counting הרץ על מערכת מרובת ג.

חוטים (ששונה מהדוגמאות מסעיפים א ו-ב). איך פועל הסינכרון? מה תהיה הבעיה אם נשכח 
לסנכרן במקרה שתארתם? 

סינכרון מעכב את הריצה ולכן נרצה להשתמש בסינכרון כמה שפחות. כאשר חוט בג׳אווה מקצה 
אובייקט, האובייקט נגיש רק עבורו. לחוטים אחרים אין גישה לאובייקט. נקרא לאובייקט כזה לוקלי. 

אובייקט הופך למשותף כאשר החוט שיצר אותו יוצר הצבעה אליו מאובייקט הנגיש לכל החוטים. 
למשל ממשתנה סטטי של מחלקה, או ממשתנה משותף אחר הנגיש לחוטים אחרים. נקרא לאובייקט 
הנגיש ליותר מחוט אחד משותף. בהמשך השאלה נרצה לבדוק איך עוקבים אחרי אובייקט כדי לדעת 

אם הוא לוקלי או משותף ואיך משתמשים במידע הזה לייעל את האיסוף.  

(6 נק) אם ידוע על כל אובייקט אם הוא לוקלי או משותף, האם ניתן למנוע סינכרון באלגוריתם ד.
במקרים מסויימים עבור האובייקטים הלוקליים? הסבירו את תשובתכם.  

.a .(2 נק) עבור הדוגמא שנתתם בסעיף א

.b .(2 נק) עבור הדוגמה מסעיף ב

.c .(2 נק) עבור הדוגמא מסעיף ג
(2 נק) האם ייתכן שאובייקט משותף יצביע על אובייקט לוקלי? האם ייתכן שאובייקט לוקלי ה.

יצביע על משותף? נמקו.  
(14 נק) הציעו מנגנון שמאפשר לתחזק במשך הריצה את מצבו (לוקלי או משותף) של ו.

האובייקט. המצב של כל אובייקט יישמר ב-header שלו. אם אובייקט הופך למשותף, מניחים 
שהוא תמיד נשאר משותף. אין צורך בהמשך לסמן אותו חזרה כלוקלי גם אם בהמשך יצביעו 

אליו רק מצביעים לוקליים.  
.a  ?(2 נק) באיזה שלב נאתחל את מצב האובייקט? לאיזה מצב
.b (6 נק) איך נדאג לדעת אם אובייקט משנה את מצבו? תארו איך נגלה את השינוי ומה

האלגוריתם שדרוש לשם כך.  
.c  ?(6 נק) איך ישפיע האלגוריתם על הביצועים של התוכנית

.i (4 נק) ביצועים: מה תהיה עלותו של האלגוריתם שהצעתם למעקב אחרי מצבם
של אובייקטים לאורך ריצת התוכנית במקרה הגרוע ביותר?  

.ii (2 נק) הפסקות: מה תהיה ההפסקה הארוכה ביותר שעלולה להיגרם לריצה
בגלל האלגוריתם שלכם (במקרה הגרוע)?  



 .mostly concurrent שאלה 2: (27 נקודות) שאלה זו מתייחסת לאלגוריתם ה

(4 נק) הסבירו את מנגנון ה-card marking. מהו card? מתי ואיך card מתלכלך? מתי ואיך א)
הוא מתנקה?  

(6 נק) למה לא מספיק לנקות כרטיסים במקביל לריצת התוכנית וחייבים לעצור את התוכנית ב)
לסריקת כרטיסים נוספת ואחרונה? תנו דוגמה למהלך תוכנית ואיסוף שיגרום בעיות אם 

נבצע רק ניקוי כרטיסים אחד במהלך ריצת התוכנית ולא נבצע עוד אחת בעת עצירת 
התוכנית בסוף.  

(3 נק) כזכור יש שיפור שבו מכבים את דגל ה-dirty מכרטיס אם שום אובייקט בו טרם נסרק ג)
על ידי האיסוף. מדוע זה בסדר לכבות את הדגל בלי לסרוק את הכרטיס? 

 (14 נק) נרצה להשתמש בשני ביטים לכל כרטיס כדי לתחזק את המנגנון עבור הייעול של ד)
סעיף ג׳: ביט שאומר אם יש אובייקט שנסרק בכרטיס (traced) וביט שאומר אם הכרטיס 
מלוכלך (dirty). הביטים ישבו בטבלת עזר רצופה מחוץ ל-heap שבה לכל card מוקשים 

שני ביטים. שני הביטים האלה יישבו צמודים בזיכרון כשביט ה-traced משמאל. כך למשל 
10 יאמר שהכרטיס אינו מלוכלך ויש בו אובייקט שנסרק. 

.a   ?(2 נק) מה הערך ההתחלתי של הביטים בתחילת האיסוף

.b (6 נק) בפעם הראשונה שהערך ההתחלתי של שני הביטים משתנה, זה קורה
כתוצאה מאחד משני מאורעות אפשריים: או שאובייקט בכרטיס נסרק על ידי 

ה-collector או שהכרטיס מתלכלך.  
.i כדי לשמור על traced במקרה הראשון, האם חייבים לציין זאת בביט

הנכונות? או שאפשר לוותר על ההדלקה שלו? נמקו.  
.ii או שחייבים ?dirty-במקרה השני, האם ניתן לוותר על הדלקת ביט ה

להדליק אותו? נמקו.  
.c (4 נק) אם ציינתם שלא חייבים להדליק את אחד הביטים בסעיף ב, האם ניתן

להמשיך ולא להדליק אותו בהמשך? אם כן, הסבירו איך ניתן להשתמש בזה כדי 
לייעל את האיסוף. אם לא, הסבירו למה ניתן לוותר על הדלקת הביט רק פעם אחת.  

.d או ?(CAS) compare and swap (2 נק) האם צריך לשנות את הביטים בפקודת
שאפשר לשנות אותם בכתיבה רגילה? הסבירו. 



 .compaction שאלה 3: (43 נקודות) שאלה זו מתייחסת לאלגוריתמי

בכל הסעיפים של שאלה זו מדובר בריצה סדרתית ללא מקביליות. התוכנית נעצרת לביצוע דחיסה 
על ידי חוט יחיד.  

 :Lisp2 נתבונן באלגוריתם של
(6 נק) תארו את שלושת המעברים על ה- heap באלגוריתם. א)
(2 נק) הסבירו למה לא ניתן לאחד באופן נאיבי את שני המעברים הראשונים של ב)

האלגוריתם.   
(2 נק) הסבירו למה לא ניתן לאחד באופן נאיבי את שני המעברים האחרונים (השני ג)

והשלישי) של האלגוריתם. 
(6 נק) נניח עתה שלתוכנית מסויימת נוצר תמיד heap שיש בו רק backwards pointers. ד)

האם במקרה כזה ניתן לאחד את שניים מתוך שלושת השלבים של האלגוריתם? אם כן 
אימרו איזה שני שלבים ניתן לאחד ותארו מה עושים כשנתקלים באובייקט במעבר שמאחד 

את שני המעברים המקוריים. אם אין דרך לעשות זאת, הסבירו למה לא ניתן לאחד כל אחד 
מהזוגות (כמו בסעיפים ב׳ ו-ג׳). 

באלגוריתם של two fingers מניחים שכל האובייקטים באותו גודל. עוברים על ה-heap משמאל 
לימין עם אצבע אחת לחפש מקום לא מוקצה ומימין לשמאל עם אצבע שניה למצוא אובייקט מוקצה. 

כשמוצאים זוג כזה, מעבירים את האובייקט המוקצה מימין אל המקום הפנוי משמאל ומשאירים 
forwarding pointer באובייקט שהועתק. כשתי האצבעות נפגשות יודעים שסיימנו את ההזזות ואז 

מבצעים מעבר נוסף לתיקון המחוונים.  
(3 נק) האם ניתן לשלב את שני המעברים לאחד? הסבירו כיצד עושים זאת או מה הבעיה ה)

שעולה. 
(4 נק) האם ניתן לאחד את שני השלבים עבור  ו)

.a  ?forwards שכל המחוונים בו הם heap עבור

.b  ?backwards שכל המחוונים בו הם heap עבור

 :(threading) Jonkers נתבונן באלגוריתם של
(4 נק) הסבירו למה לא ניתן לאחד את שני המעברים של האלגוריתם.   ז)
(8 נק) נניח שלתוכנית מסויימת נוצר heap שיש בו רק forwards pointers. הסבירו איך ח)

במקרה כזה ניתן לאחד את שני השלבים של האלגוריתם. תארו מה עושים כשנתקלים 
באובייקט. 

(8 נק) נניח שלתוכנית מסויימת נוצר heap שיש בו רק backwards pointers. הסבירו למה ט)
לא ניתן לאחד את שני השלבים של האלגוריתם עבור מבנה heap כזה. תארו שינוי קטן של 

האלגוריתם שיאפשר את האיחוד של שני השלבים.  


