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  .משך הבחינה שבוע מיום קבלתה
  :הינך מתבקש לחתום על ההצהרה הבאה. הבחינה היא בחינת כבוד

על ". כלשהוא ה שביצעתי הבחינה בעצמי וללא עזרה מגורם/אני מצהיר"
  ._______________החתום

 .מותר להיעזר בכל חומר רלבנטי. הבחינה היא עם חומר פתוח
  .או דוגמא לתוכנית/הוכחה ו, בכל הסעיפים חשוב לנמק את הסיבה עם הסבר

  !בהצלחה
  

  :יש לענות על שלושת השאלות הבאות
  

  )נקודות 03(  1שאלה 
  Abstract Interpretationתאוריה של 

  
  .Galois Inssertion) (שאינו הכנסת גלואה ) Galois Connection(דוגמא לקשר גלואה  ןת. א
  ? Galois Connectionבכל  לבצע זאתהאם ניתן ? אותו להיות הכנסת גלואה עדן האם ניתן ל. ב
ונניח שהפעולות האבסטרקטיות של כל , נניח שמבצעים הרכבה קרטזית של שתי אבסטרקציות.  ג

  :כנית מוגדרות בצורה בלתי תלויההמשפטים בתו
[[st]] # (a1, a2) = ([[st]]1#(a1),[[st]]2#(a2))   

  ? )sound( האם האנליזה נאותה
  ?) induced( ל היא אופטימלית"האם האנליזה הנ. ד
  ?ל מדוייקת יותר מהפעלת כל אחת מהאנליזות בנפרד "האם קיימת תוכנית שבה האנליזה הנ. ה
  

  )נקודות 35(  2שאלה 
Shape Analysis  

  
אם , בתוכנית lבנקודה ) must-alias(הם שווים בהחלט  q - ו p) (pointersמצביעים נאמר ששני . א

   .מצביעים לאותה כתובת q -ו  l ,pבכל ביצוע של התוכנית מתקיים שבנקודה 
  .lבנקודה  must-aliasהם  q -ו p אם   TVLAכיצד ניתן לקרוא מן התוצאה של  רהסב
לא תצליח  TVLAאבל , בנקודה מסויימת must-aliasהם  q -ו p וגמא לתוכנית עבורה ד ןת. ב

אפילו  must-aliasהם  q -ו p  - תדווח ש  TVLA -כלומר ש, האם יתכן מצב הפוך. לגלות זאת
  ?שהדבר אינו נכון

אם , בתוכנית lבנקודה ) may-alias(יתכן שהם שווים  q - ו p) (pointersנאמר ששני מצביעים . ג
  . מצביעים לאותה כתובת q -ו  l ,pקיים ביצוע של התוכנית שבו בנקודה 

  .lבנקודה  may-aliasהם  q -ו p אם   TVLAכיצד ניתן לקרוא מן התוצאה של  רהסב
לא תצליח  TVLAאבל , בנקודה מסויימת may-aliasהם  q -ו p קיימת דוגמא עבורה האם . ד

  ?לגלות זאת 
כדי לגלות תוכניות שמבצעות פעמיים ברצף שחרור זכרון  TVLA - האם ניתן להשתמש ב. ה
  ?) free -קריאה ל(
מצליחה להוכיח שהתוכנית אינה  TVLAהאם יתכנו שתי תוכניות שקולות שבאחת מהן . ו

  ?נכשלת  TVLAובשניה  null-dereferenceמבצעת 
מצביע על  startNodeכאשר  falseר תצליח להוכיח שהתוכנית הבאה תחזי TVLAהאם . ז

  :רשימה לא מעגלית
function boolean hasLoop(Node startNode){ 
  Node slowNode = Node fastNode1 = Node fastNode2 = startNode; 



  while (slowNode && fastNode1 = fastNode2.next() && fastNode2 = 
fastNode1.next()){ 
    if (slowNode == fastNode1 || slowNode == fastNode2) return true; 
    slowNode = slowNode.next(); 
  } 
  return false; 
} 

  
  
  

  )נקודות 35(  3שאלה 
Interval Analysis – שאלה זו מתייחסת לאנליזת האינטרוולים  

  
  .widening  -דוגמא לתוכנית שהאנליזה לא מסתיימת עבורה ללא שימוש ב ןת. א
  .narrowing -דוגמא לתוכנית שהאנליזה אינה מדוייקת ללא שימוש ב ןת. ב
היא פחות מדוייקת מאליזה  narrowing -ו wideningדוגמא לתוכנית שהאנליזה עם  ןת. ג

  .בלעדיהם
שאנליזת האינטרוולים אינה מספיק מדוייקת כדי , דוגמא לתוכנית עם גישה חוקית למערך ןת. ד

  .אבסטרקציה מדוייקת יותר עהצ. חורגת מגבולות המערך להוכיח שהתוכנית אינה
  ?ות כפל בתוכנית עם שימוש באינטרווליםהאם ניתן לתמוך בפעול. ה
האם הדבר נכון עבור ? האם אנליזת האינטרוולים מעל משתנה אחד היא דיסטריביוטיבית . ו

  ?תוכנית עם מספר משתנים 
  ?שנלמד בכיתה  widenning -ימוש במה הסיבוכיות של אנליזת האינטרוולים עם ש. ז
  
  

                    
  !בהצלחה

  


