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 פות תכנותבניתוח מתקדם של שמבחן כיתה 
 מולי שגיב' פרופ

 
 

 .משך הבחינה שלוש שעות
 .הבחינה היא עם חומר פתוח

 .או דוגמא לתוכנית/הוכחה ו, בכל הסעיפים חשוב לנמק את הסיבה עם הסבר
 

 !בהצלחה
 

 .נקודות 08לכל שאלה . השאלות שתיים מתוך שלושתל יש לענות ע
 
 

 (נקודות 08)  4שאלה 
Interval Analysis –לים עבור תוכנית עם משתנה אחד ושאלה זו מתייחסת לאנליזת האינטרו

 .פתרי את כל הסעיפים הבאים  .xבשם 
 

 :לאנליזה טיפול במשפטים יפיהוס. א
x ≤ i assume  ,x > i assume 
x ≤ i assert     ,x > i assert 

i  המשמעות האינטואיטיבית של . שערכו ידוע בזמן קומפילציהליטרל הואx ≤ i assume  היא
 המשמעות האינטואיטיבית של. החל מהנקודה הנוכחית x ≤ i -שמותר לאנליזה להניח ש

x ≤ i assert היא שעל האנליזה להוכיח ש- x ≤ i  לדווח על או  בכל ביצוע שמגיע לנקודה הנוכחית
 .שגיאה

 
, רטיבייטתוך כדי התהליך הא assertמשפטי   רותפההאם מותר לאנליזה לדווח על שגיאות של . ב

 ? התוצאה מתייצבת עד אשראו שחייבים להמתין 
 
תגדיל את מספר השגיאות המדווחות על ידי  assumeהאם קיימת אפשרות שהוספת משפט . ג

 .assert -משפטי ה רתפהאנליזה של 
 

הוא  xערכו של  מסוימתשבנקודה  תגלההאם תיתכן תוכנית שבה אנליזת האינטרוולים . ד
תגיע   (Constant Propagation)הקבועיםבעוד שאנליזת [ 2,2]לדוגמא , 1אינטרוול בגודל 

 .(כלומר לא קבוע)  top  הוא xלמסקנה שערכו של 
 

א יה א ליטרלהו iכאשר   i+x:=xהאם המשמעות האבסטרקטית של ההשמה . ה
 :כלומר האם מתקיים, (אדיטיבית) תדיסטריביוטיבי

(=a2   1a)# [i+x:= x] 
a2)) 

# [i+x:= x ]  (1a) 
# [i+x:=x] 

 .דוגמא נגדית ניאת המסקנות במידה ולא ת יריוהסב יחיהוכ, במידה וכן
 
  

 (נקודות 08)  1שאלה 
Points-to analysis . השאלה הבאה מתייחסת לאנליזת points-to שמוצאת , שנלמדה בכיתה

 :הסעיפים הבאים 6מתוך  5 יפתר. האם משתנה אחד יכול להצביע על משתנה שני
 

 היא מונוטונית *NULL:=pהאם ההגדרה הבאה למשמעות האבסטרקטית של ההשמה . א
[*p=NULL]

#
 (pt)=pt -{(x,y) |(p,x) pt} 



 
 ?כלומר משמרת את הסמנטיקה הקונקרטית , היא נאותה' האם ההגדרה בסעיף א. ב
 
 :נתבונן בהגדרה הבאה. ג

[*p=NULL]
#
 (pt)=pt -{(x,y) |(p,x) pt, z: (p, z) pt z=x } 

 ?האם ההגדרה היא מונוטונית 
 

 ?האם היא נאותה . ד
 

 ?י האבסטרקציה "ע inducedכלומר , תאופטימאליהאם היא . ה
 
 ?  flow-insensitive -ו flow-sensitiveהאם קיימת דוגמא לתוכנית שבה יש הבדל בין אנליזת . ו

 .אינה מבצעת הורדות ומתעלמת ממשפטי בקרה  flow-insensitiveאנליזה : תזכורת
 
 
 

 (נקודות 08) 6שאלה 
Shape-Analysis . שאלה זו מתייחסת לאנליזתshape  אמית של עבור תוכניות עם הקצאה דינ

 :הסעיפים הבאים 6מתוך  5 יפתר. זיכרון
 

היא  TVLA י"כפי שהיא מחושבת ע x:=y.nextהאם המשמעות האבסטרקטית של המשפט . א
 ? (induced) תאופטימאלי

 
 null-dereferencesיכולה להוכיח שבתוכנית הבאה לא יתכנו  TVLA האם האנליזה של. ב

x=malloc(…); 

y=x; 

while(…)do { 

   t=malloc(…); 

   t next = x; 

   x=t; 

   t=null; 

while (x≠y) do {    x=x next;}     

 

 :בתוכנית הבאה null-dereferencesיכולה להוכיח שאין  TVLA האם האנליזה של. ג
 

x = malloc(…); 

xnext = NULL; 

y = malloc(…); 

y next = NULL; 

while(…)do { 

   t=malloc(…);    t next = x;   x=t; 

   t=malloc(…);   t next = y;   y=t; 

   t=null; 

} 

while (x != NULL) do { 

     x = xnext; 

     y = ynext; 

} 
     

צורכת זמן אקספוננציאלי לפחות במספר   TVLAלדוגמא לתוכנית שבה האנליזה ש נית. ד
 .מספיק להסתכל על תוכניות עם תנאים: רמז. המשתנים

 



  reference countingבשיטת  נניח שברצוננו להוכיח נכונות של אלגוריתם לאיסוף אשפה. ה
אלמנטים שמספר המצביעים אליהם   .כלומר אלגוריתם העוקב אחר מספר המצביעים לאובייקט

 .ינמק TVLAבעזרת   האם ניתן להוכיח זאת. משוחררים 0הוא 
 
 .ינמק , TVLAהאם ניתן להוכיח זאת בעזרת sort- radixשל נכונות נניח שברצוננו להוכיח . ו
 
 
 

                
 !בהצלחה

 


