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U נק  30 [  1שאלה[ for the environment computation model sEvaluator  

0Bת שפהחלק מאלה זו עוסקת בהרחבת שScheme ה ושאות-evaluators סוג חדש של ב ,מעריכים
שירה ק אפשרמ תחלקי0T1T-0T2Tהפעלה1T2Tיך של התהל partial-evaluation.2T)(חלקית -הפעלהפרוצדורות, המאפשר 

(binding)0T2T   0לחלקT2T1,פונקציהשל  יםהפרמטרמT2T 0והחזרתT1T 0T2T חדשה עבור הפרמטרים הנותרים. הפונקציה פונקציה
  כאשר יש קשירה לכל הפרמטרים.מופעלת 

2T1B0באופן אינטואיטיביT2T,0T2T  0פונקציהשל  הפעלההמשמעות שלT2T-0T2T0חלקיתT2T 0T2Tשל הפונקציה פרמטריםהחלק מ תעיקב" היא, 
  ו".ים שנותרפרמטרמספר הבפונקציה  שלחזרה וה

2T:אם  לדוגמאdiv(x,y) אז ההפעלה ,חלקית-הינה פונקציה מסוג הפעלהdiv(1) :תחזיר את הפונקציה 
2Tf(y)= div(1,y). האפשרויות להפעלת  ,כלומרdiv :הינן 

2Tdiv() –  במקרה זה תוחזרdiv עצמה. 
2Tdiv(1) –  חלקית -מסוג הפעלה פונקציהבמקרה זה תוחזרf(y) = div(1,y) 

2Tdiv(1,2) –  במקרה זה יוחזר½.  
 .½חזיר ת2Tdiv(1)(2) 2Tלב שסדרת ההפעלות  נשים

 
תתפרש  ארגומנטים 0על הפעלת הפונקציה  :יםפרמטר 0 חלקית בעלת-פונקצית הפעלה –מקרה קצה 

 . תופעל ולא תחזיר את עצמההפונקציה  ,הפרמטרים. לכן כל, המספקת קשירה לכהפעלה שלמה של הפונקציה

2B חלקית לשפת -ת הפעלההוספלצורךScheme חלקיות -פרוצדורות של יש להוסיף טיפוס חדש– 
 3Bpartial-procedure עם הבנאי ,partial-lambda. חלקיות:-להלן הדגמה של עבודה עם פונקציות 

 
4B(define add (partial-lambda (a b) (+ a b))) 
 
> add 
<partial-procedure (a b) ...> 
 
> (add) 
<partial-procedure (a b) ...> 
 
> (add 1) 
<partial-procedure (b) ...> 
 
> (add 1 2) 
3 
 
> ((add 3) 4) 
7 
 
> (add 3 4) 
7 
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חלקית על ידי -מימוש הפעלה – המממש את מודל הסביבות אינטרפרטר ] נק 5B] 22 .א
 :גרעין השפהלכאופרטור מיוחד  partial-lambda הוספת

 
 . env-evalבאיטרפרטר  כאופרטור מיוחד  partial-lambdaביטוי הוסף תמיכה ב

 תאר בקצרה את השינויים חבילהעבור כל של האינטרפרטר.  (packages) החבילותקבץ את השינויים לפי 

 , אלאאין צורך לרשום את גוף הפרוצדורות החדשות Data-Structures -ו ASP חבילותתוספות. בהו

 . את החוזים שלהן מספיק לרשום

בלבד.  signature, purpose, type :כתוב את החוזים של הפרוצדורות החדשות :ASP ] נק  5[  .1

 אין צורך לרשום את המימוש של הפרוצדורות החדשות.
__________________________________________________________ ________ 

; Signature: (partial-lambda? exp) 

; Purpose: a predicate that identifies partial-lambda 

; Type: [T -> Boolean] 

 

; Signature: (partial-lambda-parameters exp) 

; Purpose: a selector for the partial-lambda parameters 

; Type: partial-lambda -> LIST 

 

; Signature: (partial-lambda-body exp) 

; Purpose: a selector for the partial-lambda body 

; Type: partial-lambda -> LIST 

 

; Signature: (make-partial-lambda parameters body) 

; Purpose: a constructor of a new partial lambda 

; Type: LIST * LIST -> partial-lambda 

__________________________________________________________________  

 ,signature, purpose :כתוב את החוזים של הפרוצדורות החדשות :Data-Structures ] נק  4[  .2

type .בלבד. אין צורך לרשום את המימוש של הפרוצדורות החדשות 
_________ ___ ______________________________________________________ __ 

; Signature: (make-partial-procedure parameters body env) 

; Purpose: a constructor of a new partial procedure 

; Type: [LIST * LIST * Env -> LIST] 
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; Signature: (partial-procedure? exp) 

; Purpose: a predicate that identifies partial-procedure 

; Type: [T -> Boolean] 

 

; Signature: (partial-lambda-parameters exp) 

; Purpose: a selector for the partial-procedure parameters 

; Type: [LIST -> LIST] 

 

; Signature: (partial-lambda-body exp) 

; Purpose: a selector for the partial-procedure body 

; Type: [LIST -> LIST] 

 

; Signature: (partial-lambda-environment exp) 

; Purpose: a selector for the partial-environment body 

; Type: [LIST -> Env] 

____________________________________________________________________ 

 

 .נחוצותפרוצדורות  השינויים, והוסף את ציין :Core ] נק  13[  .3
_____________________________ _______________________________________ 

UAdd partial lambda as special form: 

(define special-form?  

  (lambda (exp) 

    (or (quoted? exp) (lambda? exp) (assignment? exp) 

        (definition? exp) (if? exp) (begin? exp)  

        (partial-lambda? exp)))) 

 

UAdd eval partial lambda in eval-special-form 

(define eval-special-form 

  (lambda (exp env) 

    (cond ((quoted? exp) (text-of-quotation exp)) 

          ((partial-lambda? exp) (eval-partial-lambda exp env)) 

          ...))) 
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Create partial procedure from partial lambda in the new procedure 

eval-partial-lambda 

(define eval-partial-lambda  

  (lambda (exp env) 

    (make-partial-procedure (partial-lambda-parameters exp) 

                             (partial-lambda-body exp) 

                             env))) 

 

Add call to apply-partial-procedure from apply-procedure 

(define apply-procedure 

  (lambda (procedure arguments) 

    (cond ((primitive-procedure? procedure) ... 

          ((compound-procedure? procedure) ... 

          ((partial-procedure? procedure) 

           (apply-partial-procedure procedure arguments)) 

          (else ...)))) 

 

Add a new procedure apply-partial-procedure 

(define apply-partial-procedure 

  (lambda(procedure arguments) 

    (let ((parameters (partial-procedure-parameters procedure)) 

          (body (partial-procedure-body procedure)) 

          (env (partial-procedure-environment procedure))) 

      (cond ((and (null? arguments)  

        (null? parameters)) 

   (eval-sequence body env)) 

            ((null? arguments) procedure) 

            (else (apply-partial-procedure 

                   (make-partial-procedure  

(cdr parameters) 

                         body 

                        (extend-env (make-frame  
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                                       (list (car parameters)) 

                                       (list (car arguments))) 

                                      env)) 

                   (cdr arguments))))))) 

____________________________________________________________________ 

 

 חלקית על ידי הוספת-מימוש הפעלה –] קומפיילר המממש את מודל הסביבות נק  6B ]8 .ב
partial-lambda  גרעין השפהלכאופרטור מיוחד:  

 
 .analyze כאופרטור מיוחד בקומפיילר  partial-lambda -הוסף תמיכה ב

Core: ורות משותפות אין צורך לחזור ולכתוב פרוצדפרוצדורות חדשות.  תקן פרוצדורות נחוצות, והוסף

 .עם האינטרפרטר
__________________________________________________________________  

UAdd call to analyze partial lambda in the procedure analyze-special-

form 

(define (analyze-special-form exp) 

  (cond ((quoted? exp) ...) 

        ((lambda? exp) ...) 

        ((partial-lambda? exp) (analyze-partial-lambda exp)) 

    ... 

        )) 

UAdd new procedure analyze-partial-lambda 

(define (analyze-partial-lambda exp) 

  (let ((parameters (partial-lambda-parameters exp)) 

        (body (analyze-sequence (partial-lambda-body exp)))) 

    (lambda (env) 

      (make-partial-procedure parameters body env)))) 

 

UAdd call to apply-partial-procedure from apply-procedure 

(define (apply-procedure procedure arguments)  

  (cond ((primitive-procedure? procedure) ...) 

        ((compound-procedure? procedure) ...) 

7
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         ((partial-procedure? procedure) 

           (apply-partial-procedure procedure arguments)) 

        (else ...)))) 

 

Add a new procedure apply-partial-procedure 

(define apply-partial-procedure 

  (lambda(procedure arguments) 

    (let ((parameters (partial-procedure-parameters procedure)) 

          (body (partial-procedure-body procedure)) 

          (env (partial-procedure-environment procedure))) 

      (cond ((and (null? arguments) (null? parameters)) (body env)) 

            ((null? arguments) procedure) 

            (else (apply-partial-procedure 

                   (make-partial-procedure (cdr parameters) 

                                            body 

                                            (extend-env (make-frame 

(list (car parameters)) (list (car arguments))) 

                                                        env)) 

                   (cdr arguments))))))) 

__________________________________________________________________ 
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Uנק' ]  14 [  2  שאלהType inference -- הסקת טיפוס עבור שפה הכוללת הפעלה-

 חלקית.
 

חלקית של פרוצדורות. קרא -, המאפשר הפעלהpartial-lambda) מתואר האופרטור המיוחד 1(בשאלה 

. סעיף זה עוסק בהרחבת מערכת הסקת הטיפוסים לתמיכה בהסקת טיפוס של את ההסבר על פעולתו

חלקיות. נסמן בנאי זה -נוסיף בנאי טיפוס חדש עבור פרוצדורות חלקית. לצורך זה-וללים הפעלהביטויים הכ

על ידי  P

p
Pלמשל, הטיפוס .   

[Number*Number  P

p
P Number] 

 פרמטרים מספריים, המחזירות מספר, ואילו הטיפוס 2חלקיות של -מציין את הטיפוס של פרוצדורות

[Number*Number  P

p
P [Number->Boolean]] 

פרמטרים מספריים, המחזירות פרוצדורה רגילה ממספר  2חלקיות של -מציין את הטיפוס של פרוצדורות

  לערך בוליאני.

 :, למשל ניתן להסיק כיבנאי הערך עבור טיפוס זה. לכן ינהה partial-lambda הפרוצדורה

 Empty |- (partial-lambda (a b) (+ a b)): [Number*Number  P

p
P Number]   

ביטויים מיוחדים  שלטיפוס ההסקת כלל לף יהוסיש לחלקית, -בכדי לתמוך בהסקת טיפוס של ביטויי הפעלה 

)special forms של האופרטור (partial-lambdaהסבר  חלקיות.-הפעלות של פרוצדורותעבור  יםכלל, ו

 והדגם את הכללים שהוספת.

 :(<partial-lambda <parameters> <body)טיפוס עבור הסקת  כלל נק'] 5[  .א

__________________________________________________________________  

 

Rule Partial-Lambda 
For every type assignment TA 

          Variable symbols xR1R, …, xRnR,  n > 0 

    Expressions e1, …, eRm   Rm > 0 

  Type expressions SR1R, …, SRnR,R RUR1R, …,URmR: 

If  TA{xR1R <- SR1R, …, xRnR <- SRnR} |- eR1R:UR1R, … 

 TA{xR1R <- SR1R, …, xRnR <- SRnR} |- eRmR:URm 

Then: TA |- (partial-lambda (xR1R … xRnR) eR1R … eRmR) : [SR1R*…*SRnR ->P

p
PR RURm] 
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Rule Partial-Lambda (zero arguments) 
For every type assignment TA 

          Expressions e1, …, em   m > 0 

  Type expressions U1, …,Um: 

If  TA|- e1:U1, … TA |- em:Um 

Then: TA |- (partial-lambda () e1 … em) : [Unit ->p Um] 

 

 הדגמה: ...

 )partial-lambda (a) a(עבור הביטוי 

1. {a<-T1}|- a: T1 variable axiom 
2. { a<-T1}|- (partial-lambda(a) a) : [T1 ->P

p
P T1] by rule 1 of 

partial lambda and claim no. 1. 

__________________________________________________________________  

 :partial-lambda :(f e1 …)הפעלת פרוצדורה מסוג טיפוס עבור הסקת כללי   נק'] 9[  .ב

__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

Rule Partial-application 
For every type assignment TA 

    Expressions eR1R, …, eRi   Ri >= 0 

  Type expressions SR1R, …, SRn, RS:  n >= 0 

If  TA |- f:[SR1R*…*SRnR ->P

p
P S], TA |- eR1R:SR1R, …, TA |- eRiR:SRi 

Then: If i<n: TA |- (f eR1R … eRiR) : [SRi+1R*…*SRnR ->P

p
PR RS] 

  Else if i=n: TA |- (f eR1R … eRiR) : S 

7B... :הדגמה 
 ))partial-lambda (a) a((: עבור הביטוי 1הדגמה 

3. EMPTY|- ((partial-lambda(a) a)) : [T1 ->P

p
P T1] by rule partial 

application (case i<n) claim no. 2 (from previous example) 

 ) )partial-lambda (a) a((1 : עבור הביטוי 2הדגמה 

4. EMPTY |- 1 : Number  by number axiom 
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5. EMPTY|- ((partial-lambda(a) a) 1) : Number by rule partial 
application (case i=n) claim no. 2 (from previous example) and 

claim 4. 
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U נק' ]  28 [  3שאלהLogic programming 
 

כללי יותר. כתובות  מוסיף פירוט על גבי מרכיבכמבנה מקונן, שבו מרכיב דואר אחד  כתובות דואראפשר לתאר 
 לדוגמא: 

add(30) 
add(30,add(elifelet)) 
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek))) 
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel_aviv))))  
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel_aviv,add(israel))))) 

ניתן להגדיר  חוקיות מבנה הנתונים.ב מבלי לפגועגרוע רמת פירוט, רון בתיאור כזה הוא שניתן להוסיף או להית 
 באופן אינדוקטיבי כלהלן: address את מבנה הנתונים

 היא כתובת. name ,add(name) ביטוילכל  .1
 היא כתובת. address ,add(name,address), וכתובת name ביטוי. לכל 2
 . אלו כל הכתובות.  3

. החוזה של addressהמגדירה את היחס  (Prolog)רה בתכנות לוגי פרוצדו כתוב  ] נק' 8B] 4 .א
 הפרוצדורה הוא:

% Signature: address(A)/1  
% Purpose: A is a value of the address data structure. 
 

__________________________________________________________________  

 

address(add(Name)). 

address(add(Name, Add)) :- address(Add). 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

 

 ת מאפשרת הוספת פירוט לכתובות נתונות. למשל, הכתובתהרכבה של כתובו  ] נק' 9B] 6 .ב
 
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel_aviv)))) 

 הכתובות היא הרכבה של
add(30) 
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel_aviv)))) 

 הכתובות של וגם
add(30,add(elifelet)) 
add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel_aviv))) 

 הכתובות של וגם
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add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek))) 
add(neve_tsedek,add(tel_aviv)) 

 הכתובות של וגם
add(30,add(elifelet,add(neve_tsedek,add(tel-aviv)))) 
add(tel_aviv) 

10Bפרוצדורה המאפיינת את יחס ההרכבה של כתובות. החוזה של הפרוצדורה הוא: כתוב 
 
% Signature: combine(A1, A2, A3)/3  
% Purpose: A3 is the combination of the addresses A1 and A2. 
 

__________________________________________________________________  

combine(add(A1),A2,A2). 

combine(add(A1,A1_rest),A2,add(A1,A3)) :- combine(A1_rest,A2,A3). 

 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

 

 : ? במקרה של כישלון, הסבר את הסיבההבאות Unify -התוצאה של פעולות המהי   ] נק' 11B] 4  .ג
 
1. unify[ combine(X, add(Y,add(X)), Z),  
          combine(add(A),add(A,As), add(A,As)) ] 
 
 {X=add(A), Y=A, As=add(add(A)), Z=add(A,add(add(A)))} 

__________________________________________________________________  
 
 
2. unify[ combine(X, add(Y,add(X)), Y),  
          combine(add(A),add(A,As), add(A,As)) ] 
 
 Fail: A=add(A,add(add(A))) 

___________________________ occur check ______  
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 חס קרבה בין כתובות נתונות: הפרוצדורה הבאה המגדירה ינתונה    נק'] 14. [ ד

% Signature: near_by(Add1, Add2)/2 
% Purpose: Add1 and Add2 are nearby addresses. 
1. near_by(add(hertzel,add(tav)), add(derech_shlomo,add(jaffa))). 
2. near_by(add(hertzel,add(tav)), add(eilat,add(jaffa))). 
3. near_by(add(derech_shlomo,add(jaffa)),        
        add(sderot_yerushalayim,add(jaffa))). 
 

 3להלן  .near_byבין כתובות הוא יחס הסגור הטרנזיטיבי של היחס  (reachable)יחס הנגישות 
 יחס זה: המחשבות  פרוצדורות

 
U1 מס' פרוצדורה: 

% Signature: reachable(Add1,Add2)/2  
% Purpose: Add2 is reachable from Add1. 
1. reachable(A,B):- near_by(A,B). 
2. reachable(A,B):- near_by(A,C),reachable(C,B). 

 
U2 מס' פרוצדורה: 

1. reachable(A,B):- near_by(A,B). 
2. reachable(A,B):- reachable(C,B), near_by(A,C). 

 
U3 מס' פרוצדורה: 

1. reachable(A,B):- near_by(A,B). 
2. reachable(A,B):- reachable(A,C),reachable(C,B). 

 
 השאילתא:נתונה 

?- reachable(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))). 
 
 נסח במילים את משמעות השאילתא:  ] נק' 2 [ .1

 אביב וביפו, שיש ביניהם מסלול הגעה. -בתל R1, R2מצא (רחובות) 

______________________________________________________________ 

 

 נוצר האת מספר הפרוצדורה שלפיעצי הוכחה עבור שאילתא זו. לכל עץ הוכחה, ציין  3נתונים  13 בעמוד

 נמק את תשובתך על ידי ציון הענף בעץ שבו הבחנת בין הפרוצדורות.  העץ.

  ____2____מתאים לפרוצדורה מס:  1 'מס עץ  ] נק' 2 [ .2

 . 2של פרוצדורה  2השאילתא מתקבלת מהפעלת כלל  צומת ימני תחתון:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

   _____3____ מתאים לפרוצדורה מס: 2 'מס עץ  ] נק' 2 [ .3
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 . 3של פרוצדורה  2צומת ימני תחתון: השאילתא מתקבלת מהפעלת כלל 

 

 _____ 1____מתאים לפרוצדורה מס:  3 'מס עץ  ] נק' 2 [ .4

 . 1של פרוצדורה  2צומת ימני תחתון: השאילתא מתקבלת מהפעלת כלל 

 

 ):2עבור העץ המתאים לפרוצדורה מס (  ] נק' 6 [ .5

 צייר כאן: המשך את עץ ההוכחה עד לעלה ההצלחה הבא. .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בפתרון של העלה הנ"ל. התשובהחשב את  .ב

{A_2=C_1, B_2=add(R2,add(jaffa))} * 
 { C_1=add(derech_shlomo,add(jaffa)), R2=sderot_yerushalayim} * 

{R1=hertzel} = 
 

{A_2= add(derech_shlomo,add(jaffa)), B_2=add(sderot_yerushalayim,add(jaffa)), 
 C_1=add(derech_shlomo,add(jaffa)), R2=sderot_yerushalayim, 
 R1=hertzel} 
 
Answer: { R2=sderot_yerushalayim, R1=hertzel} 
 

U 1עץ מס: 

 reachable(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

near_by(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

reachable 1 

true 

near_by 1,  
R1=hertzel,  
R2=derech shlomo reachable(C 1,add(R2,add(jaffa))), 

reachable2 

A_2=C_1 
B_2=add(R2,add(jaffa)) 

reachable(C_1,add(R2,add(jaffa))), 
near_by(add(R1,add(tav)),C_1) 

near_by(C_1,add(R2,add(jaffa))), 
near_by(add(R1,add(tav)),C_1) 

near_by(add(R1,add(tav)),add(hertzel,add(tav))) 

C_1=add(hertzel,add(tav)) 
R2=derech_shlomo 

fail near_by(add(R1,add(tav)),add(hertzel,add(tav))) 

C_1=add(hertzel,add(tav)) 
R2=eilat 

fail 
C_1=add(derech_shlomo,add(jaffa)) 
R2=sderot_yerushalayim 

near_by(add(R1,add(tav)),add(derech_shlomo,add(jaffa)) 

R1=hertzel 

true 
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U 2עץ מס: 

 

 

 

 

 

 

 

U 3עץ מס: 

 

 

 

 

 

reachable(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

near_by(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

reachable 1 

... 
 

true 

near_by 1,  
R1=hertzel,  
R2=derech_shlomo reachable(add(R1,add(tav)),C_1), 

reachable(C_1,add(R2,add(jaffa))) 

reachable2 

true 

near_by 2,  
R1=hertzel,  
R2=eilat 

... 
 

reachable(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

near_by(add(R1,add(tav)),add(R2,add(jaffa))) 

reachable 1 

true 

near_by 1,  
R1=hertzel,  
R2=derech_shlomo near_by(add(R1,add(tav)),C_1), 

reachable(C_1,add(R2,add(jaffa))) 

reachable2 

true near_by 2,  
R1=hertzel,  
R2=eilat 
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U נק' 17 [  4שאלה [vironment modelSequence operations, the en  
 

 :map נתונה ההגדרה הבאה של הפרוצדורה

Signature: map(proc, items) 

Purpose: Apply ’proc’ to all ’items’. 

Type: [[T1 -> T2]*LIST(T1) -> LIST(T2)] 

(define map 

  (lambda (proc items) 

    (if (null? items) 

        (list) 

        (cons (proc (car items)) 

              (map proc (cdr items)))))) 

 

 :נתון הביטוי הבא נק'] 5[  .א

> (map (lambda (x) (lambda(y)(+ x y))) (list 1 2)) 

 

 .הקף בעיגול את התשובה? env-eval מהו הפלט בחישוב הביטוי לפי אלגוריתם

1. (1 3) 
 

2. (#<closure (x) #<closure(y) (+ 1 y)>>,  
 #<closure (x) #<closure(y) (+ 2 y)>>) 

 

3.   3 
 

4. ( #<closure(y) (+ 1 y)>, #<closure(y) (+ 2 y)>) 
 

5. (#<closure (x)  
   #<closure(y) (+ x y) GE*make-frame((x),(1))> GE>,  

   #<closure (x)  

   #<closure(y) (+ x y) GE*make-frame((x),(2)))> GE>) 

Note: env*frame  extends the environment env with frame as its first frame.  
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6. ( #<closure(y) (+ x y) GE*make-frame((x),(1))>,  
  #<closure(y) (+ x y) GE*make-frame((x),(2))>) 

7. ( #<closure(y) (+ x y) GE>, #<closure(y) (+ x y) GE>) 
 

8. (( #<closure(y) (+ x y)>, #<closure(y) (+ x y)>)  
  extend-env((x) (1 2 3) GE)) 

 

 אף אחת מהתשובות הקודמות אינה נכונה .9
 

 עבור אותו הביטוי, נק'] 10[  .ב

> (map (lambda (x) (lambda(y)(+ x y))) (list 1 2)) 

  ?env-evalלפי אלגוריתם  הסביבות המתאימה לחישוב תדיאגראממהי 

 __.4ם כאן את מספרה _רשוומבין הדיאגרמות המופיעות למטה בחר את הדיאגרמה הנכונה 

 הסבר את תשובתך:
בהתאם להיררכיה של הביטוי (לפי  GEמרחיבות את  E1-E5בדיאגרמה המסגרות 

lexical scopingהביטוי -), בה תת(lambda(x)...)  מחושב בסביבה

הינה משתנה גלובלי הקשור פרוצדורה המחושבת בסביבה  mapהגלובלית וכן 

מחושב בסביבה שנוצרה  (..lambda(y))הגלובלית. לעומת זאת ביטוי ה 

 .procכתוצאה מהפעלת הפרוצדורה האנונימית שקשורה למשתנה הלוקאלי 

_______________________________________________________________ 

 שים לב שמספור המסגרות הינו לפי סדר פתיחתן בחישוב. 

 

ה בחר את הדיאגרמ ?dynamic-env-eval ריתםהסביבות המתאימה לחישוב לפי אלגו תדיאגראממהי 

 _.2ורשום כאן את מספרה _מבין הדיאגרמות המופיעות למטה הנכונה 

 

  ?env-evalהנתמכת באלגוריתם  scoping -המהי מדיניות  נק'] 2[  .ג

______________lexical (static) scoping_______ 

של משתנה קשור ופע מ של binding ה ____ הסבר את העיקרון של מדיניות זו.

תלוי במיקומו בהיררכיה של הבלוקים הלקסיקלים  ,בזמן ריצה לערכו

בתוכנית. ניתן לקבוע את הקשר הזה, באופן סטאטי (ללא תלות 

 בהרצה/חישוב) ע"י ניתוח תחבירי של התוכנית.
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 .1דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .2דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       P=x 
       B=(lambda… 

E1 E5 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

  

1 2   

proc: 
items: 

map: P= y 
B=(+ x y) 

 

E2 

x: 1 x: 2 

E4 

P= y 
B=(+ x y) 

 

proc: 
items: 

proc: 
items: 

E3 

  

       P=x 
       B=(lambda… 

       P=x 
       B=(lambda… 

E1 E5 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

  

1 2   

proc: 
items: 

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

P= y 
B=(+ x y) 

 

E2 

x: 1 x: 2 

E4 

P= y 
B=(+ x y) 

 

proc: 
items: 

proc: 
items: 

E3 
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 .3דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .4ה דיאגרמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P= y 
B=(+ x y) 

 

P= y 
B=(+ x y) 

 

E5 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

  

1 2   

proc: 
items: 

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

E2 

x: 1 x: 2 

E4 

proc: 
items: 

E1 

proc: 
items: 

E3 

  

E5 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

  

1 2   

proc: 
items: 

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

P= y 
B=(+ x y) 

 

E2 

x: 1 x: 2 

E4 

P= y 
B=(+ x y) 

 

proc: 
items: 

E1 

proc: 
items: 

E3 
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 .5דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .6דיאגרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .7דיאגרמה 
 

 

 

 

 

 

E1 E2 

P= y 
B=(+ x y) 

 

E3 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

  

1 2   

proc: 
items: 

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

proc: 
items: proc: 

items: 

  

P= y 
B=(+ x y) 

 

E3 E6 

E5 

E7 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

1 2   

proc: 
items: 

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

x: 2 

E2 

x: 1 

proc: 
items: 

E1 

proc: 
items: 

E4 

P= y 
B=(+ x y) 

 

y: 1 y: 2 

E3 

GE 

       P=proc, items 
       B=(if (null? items)... 

1 2   

map: 

       P=x 
       B=(lambda… 

P= y 
B=(+ x y) 

 

E1 

x: 1 x: 2 

P= y 
B=(+ x y) 

 

proc: 
items: 

E2 

proc: 
items: 

E4 
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U נק' 16 [  5שאלה [Lazy lists  
 

 באופן הבא: ערך של רשימה עצלה יהיה: Scheme -) בlazy lists(ניתן לממש רשימות עצלות 

a. (list) עבור הרשימה העצלה הריקה, או 

b. (cons h (lambda() t))  כאשרh ינו האיבר הראשון וה- t  הינה הרשימה העצלה

   של הזנב (שארית הרשימה).

 

, אך מקבלת כפרמטר רשימה עצלה בשם mapהדומה ל  map-lazyכתוב פרוצדורה  נק'] 7[  .א

sequence במקום הרשימה הרגילה ,items על הפרוצדורה להחזיר רשימה עצלה שאיבריה הינם .

 השלם את החסר: .sequenceעל איברי  procהתוצאות של הפעלת 

(define map-lazy  

  (lambda (proc sequence) 

    (if (null? sequence) 

        (list) 

        (cons (proc (car sequence)) 

              (lambda() (map-lazy proc ((cdr sequence)))))))) 

 

 דוגמאות:

>(define s1  

(map-lazy  

(lambda (x) (* x x))  

     (cons 1 (lambda()  

(cons 2 (lambda()  

(cons 3 (lambda() (list))))))))) 

>s1  

(1 . #<procedure>) 

>((cdr s1)) 

(4 . #<procedure>) 

>((cdr ((cdr s1)))) 

(9 . #<procedure>) 

>((cdr ((cdr ((cdr s1)))))) 

() 
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בא, שמטרתו יצירת רשימה עצלה: הביטוי את הביטוי ה Schemeשל נרצה להוסיף לתחביר  נק'] 9[  .ב

(cons-stream <head> <tail>)  מייצג רשימה עצלה בעלת איבר ראשון<head>  ובעלת

 .<tail>רשימה עצלה של הזנב 
 

 כפרוצדורה המוגדרת ע"י המשתמש cons-streamאת  האם ניתן לממש   נק'] 2[  .1

(user-defined procedure) בשפה המחושבת ב-evaluator חרוץ, כמו applicative-eval או 

env-eval  ? :לא / כן הקף בעיגול התשובה הנכונה 

 __מכיוון שהזנב יחושב לפני ההפעלה של הפרוצדורה.___ הסבר תשובתך

______________________________________________________________ 

 

 -בעל חוק חישוב מיוחד ב special operator -כ cons-streamהאם ניתן לממש את   נק'] 2[  .2

evaluator  ?לא / כן הקף בעיגול התשובה הנכונה: של מודל ההחלפה 

חוק חישוב מיוחד יהיה משולב עם חישוב מיוחד של __ הסבר תשובתך

 _______________מיוחדים לרשימה עצלה. cdrו  carאופרטורים שיבצעו 

 

 כתוב פרוצדורה המתרגמת ביטוי ):derived expressionרשימה עצלה כביטוי נגזר (  נק'] 7[  .3

 (cons-stream <head> <tail>)  לביטוי שקול, לפי ההסבר המופיע בתחילת השאלה. ניתן

המחזירות את החלקים  stream-tail -ו ASP :stream-headלהניח כי קיימות פרוצדורות של 

 השונים של הביטוי. השלם את החסר:

(define cons-stream-derivation  

 (lambda(exp) 

          (make-application 'cons  

                            (list (stream-head exp) 

                                  (make-lambda (list)  

                                       (list (stream-tail exp))))))) 
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  13:30: שעה  17.7.2011:  תאריך הבחינה
  ןואורי-מר ברק בר, חסנתמר פ' גב,  מירה בלבן.פרופ :הרצשם המ
  202-1-2051: קורס' מס    תכנות שפות עקרונות: קורסמבחן ב

  דעי המחשב והנדסת תוכנהמ: מיועד לתלמידי
  'ב: מועד   'ב: סמסטר  'ב: שנה

  .מצורף בזאת דף נוסחאות. וראס: חומר עזר        שעות3: משך הבחינה
  
  
  

  :הנחיות כלליות
  

 . כאחדאך מכוונות לנבחנים ולנבחנות, ההוראות במבחן מנוסחות בלשון זכר )1
 . עמודים19ובנספח  ,  עמודים20נא לוודא כי בשאלון זה  )2
במקרים חריגים יש לבקש ( אין לחרוג מהמקום המוקצה .בגוף המבחן בלבד  לענות על כל השאלותיש )3

 .מומלץ להשתמש במחברת הבחינה כטיוטא). מתרגל\ ממרצהאישור
 : כדלהלן105סך הניקוד במבחן הוא  )4

  'נק   Interpreter        =   25: 1שאלה 
  '  נקstatic type inference           =14  :2שאלה 
  'קנ  Logic programming            =23 :3שאלה 
  '  נקML programming         =22: 4שאלה 

  'נק    Lexical scoping; environment diagrams       =15 :5לה שא
------------------------------------------------------------------------------  

 ' נק105 =                     :כ"סה
 .השאלה\ מהניקוד על הסעיף20%ולקבל " לא יודע"ניתן לכתוב , אם אינך יודע את התשובה )5
  !לא יבדק, חלש המקשה את הקריאהבעיפרון חן הכתוב  מב:שים לב )6

  

  
  !!!בהצלחה 
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   של מודל הסביבות  אימפרטיביאינטרפרטר ]  נק25 [  1שאלה 

לתוכנית בכדי לזהות פרוצדורות  profilingבשפות מסוימות קימות פקודות שמטרתן לעזור למפתח לבצע 
 לשם כך נדרשים שני נתונים .יצה הכללי של התכניתששיפור בזמן הריצה שלהן יתן שיפור משמעותי בזמן הר

  :לכל פרוצדורה
 

 .מספר הקריאות לפרוצדורה במהלך הריצה .1
  .הזמן הממוצע שלוקח לחישוב הפרוצדורה .2

 באינטרפרטר של אפשרות לקבל את מספר הקריאות לפונקציה במהלך הריצהה הוספתאלה זו עוסקת בש
  .מודל הסביבות

 :proc לספור את הקריאות לפרוצדורת המשתמש להתחיל לבקש הבא על מנת תחבירנשתמש ב 
(start-collect-procedure-statistics!  proc)  

  
  : הבאתחביר את מספר הקריאות נשתמש בלקבלבכדי 

(procedure-statistics proc) 
 

  :לדוגמה
> (env-eval '(define foo (lambda(x) x)) the-global-environment) 
ok 
> (env-eval '(start-collect-procedure-statistics! foo)  

       the-global-environment) 
ok 
> (env-eval '(foo 7) the-global-environment) 
7 
> (env-eval '(define boo foo) the-global-environment) 
ok 
> (env-eval '(boo 15) the-global-environment) 
15 
> (env-eval '(procedure-statistics foo) the-global-environment) 
2 
> (env-eval '(procedure-statistics boo) the-global-environment) 
2 
 

לשם פשטות נניח . )מודגש בדוגמה( שונה נספרות referenceנשים לב שגם קריאות לפרוצדורה דרך 
  . עבור עצמים שאינם פרוצדורות משתמשstatistics ואינו מבקש ,שהמשתמש הגון

  

 לטפל יש, env-eval באינטרפרטרמעקב אחר מספר הקריאות לפרוצדורת משתמש  תמיכה ביףהוסבכדי ל
  :בשתי בעיות
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 -ו !start-collect-procedure-statisticsפרוצדורות המעקב ימוש מ .1
procedure-statistics:שאינם קשורים לשפה  מאחר ואלו שירותים נלווים של האינטרפרטר 

הבחירה היא לממשם כפרוצדורות פרימיטיביות של , ואינם דורשים כלל חישוב מיוחד, הממומשת
  .האינטרפרטר

 ,getters( שים לב להוסיף פרוצדורות גישה .פרוצדורות משתמש של אחר ההפעלה מעקבהמימוש  .2
setters (למבני נתונים חדשים. 

  
   .תאר בקצרה את השינויים חבילהעבור כל .  של האינטרפרטר(packages) החבילותקבץ את השינויים לפי 

   ]3  [ ASP:   .א
   אין:תאור השינוי

   :השינויים

   ]15  [ Data-Structures:  .ב
הוספת ,  הקריאות והאם נדרשת ספירה בתוך הפרוצדורהפרהוספת מקום לשמירת מס: נויתאור השי

  , לשדות החדשים) getters, setters( שלפנים ושנאים
  :השינויים

 (define make-procedure 

  (lambda (parameters body env) 

    (attach-tag (list parameters body env #f 0) 'procedure))) 

 

(define start-collect-procedure-statistics! 

  (lambda(p) 

    (set-car! (cdddr (get-content p)) #t) 

    (procedure-statistics-set-value! p 0))) 

 

 

(define procedure-is-statistics-enabled? 

  (lambda(p) 

    (car (cdddr (get-content p))))) 

 

(define procedure-statistics 

  (lambda(p) 

    (cadr (cdddr (get-content p))))) 
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(define procedure-statistics-set-value! 

  (lambda(p value) 

    (set-car! (cdddr (cdr (get-content p))) value))) 

 

(define procedure-statistics-advance! 

  (lambda(p) 

    (procedure-statistics-set-value! p  

                                   (+ 1 (procedure-statistics p))))) 

 

(define the-global-environment 

  (let ((primitive-procedures 

         (list (list 'car car) 

               (list 'cdr cdr) 

               (list 'cons cons) 

               (list 'null? null?) 

               (list '+ +) 

               (list '* *) 

               (list '/ /) 

               (list '> >) 

               (list '< <) 

               (list '- -) 

               (list '= =) 

               (list 'list list) 

        (list 'start-collect-procedure-statistics!  

                   set-procedure-statistics!) 

        (list 'procedure-statistics  

                   procedure-statistics) 

               ))) 

    (extend-env (make-frame (map car primitive-procedures) 

                            (map (lambda (x)  

27

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



(make-primitive-procedure (cadr x)))  

                                  primitive-procedures)) 

                the-empty-environment))) 

 

   ]7  [ Core:   .ג
 :תאור השינוי

  . את מס הקריאות לפרוצדורה1בזמן ההפעלה אם יש צורך להעלות ב 

  :השינויים
(define apply-procedure 

  (lambda (procedure arguments) 

    (cond ((primitive-procedure? procedure) 

            (apply-primitive-procedure procedure arguments)) 

          ((compound-procedure? procedure) 

            (let ((parameters (procedure-parameters procedure))) 

           (if (procedure-is-statistics-enabled? procedure) 

          (procedure-statistics-advance! procedure)) 

           (eval-sequence 

             (procedure-body procedure) 

                 (extend-env 

              (make-frame parameters arguments) 

               (procedure-environment procedure))))) 

          (else 

           (error 

            "Unknown procedure type -- APPLY" procedure))))) 
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lambda- הסקת טיפוס עבור שפה הכוללת -- Type inference] '  נק20   [2  שאלה

variadic.  
  

variadic סוג כזה של .  לפעול על מספר משתנה של ארגומנטיםההיכול) פונקציה( הוא סוג פרוצדורה

 ומוגדרת, lambda-variadic פרוצדורה מסוג כזה נקראת Schemeבשפת . פונקציה קיים בהרבה שפות

  . (<lambda <var> <body). על ידי תחביר מיוחד

  :לדוגמה
(define f-variadic 

  (lambda rest 

     (map - rest))) 

 

> (f-variadic 1 2 3) 

(-1 -2 -3)   

> (f-variadic 1 2 3 4 5) 

(-1 -2 -3 -4 -5)   

 

  .ים הניתנים בהפעלה של הארגומנטרשימהנקשר ל) מופיע ללא סוגריים (restהפרמטר היחיד , כלומר 

. vהמוגדר על ידי בנאי הטיפוס , הוא טיפוס מיוחד lambda-variadicפרוצדורות  מסוג הטיפוס של 

  :  הואf-variadicהטיפוס של הפרוצדורה , למשל

[LIST(Number) v LIST(Number)] 

יש , lambda-variadic של פרוצדורות מסוג  הפעלהם הכולליםבכדי לתמוך בהסקת טיפוס של ביטויי

   .ןהפעלתכלל עבור ו, פרוצדורות מסוג זה שלטיפוס ההסקת כלל לף יהוסל

  : על רשימה הומוגניתהפועל  lambda-variadic שלביטוי עבור, הבאטיפוס הסקת  כללנתון 
For every: Type assignment TA 

     Variable rest 

     Expressions b1, …, bm, m>0, 

     Type expressions S, U1, …, Um: 

If TA{rest <- LIST(S)} |- bi:Ui, for all i=1...m, 

Then TA |- (lambda rest b1 b2 …bm):[LIST(S) 
v Um] 
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 על רשימה הפועל lambda-variadicהפעלת פרוצדורה מסוג  עבור טיפוסהסקת כלל הוסף   ]' נק4[    .א

 .הסבר את השימוש בכלל. הומוגנית
For every: Type assignment TA 

     Expressions f, e1, …, em, m>0, 

     Type expressions S, U: 

If TA |- f:[LIST(S) v U], TA |- ei:S, for all i=1...m, 

Then TA |- (f e1 e2 …em): U 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
  

16[   .ב :)type derivation (טיפוססקת ה ] ' נק
  :נתונה ההגדרה

 (define accumulateL  

   (lambda (p initial lst) 

     (if (null? lst) 

         initial 

         (accumulateL p (p initial (car lst)) (cdr lst))))) 

   :וא הaccumulateL של טיפוסוה, well-typedהגדרה זו היא ונתון כי 
[[T1*T2->T1]*T1*LIST(T2) -> T1]  

  

   : שלם את הסקת הטיפוס של הביטויה
 (lambda rest 

  (lambda (p initial) 

    (accumulateL p initial rest))) 

 

By Variable axiom: 

1. {p<-T1}   |- p:T1 

2. {initial<-T2}  |- initial:T2 

3. {rest<-T3}   |- rest:T3 

4. {accumulateL<-T4}  |- accumulateL:T4 

 

Applying the Application rule to statements 4,1,2,3 with the 
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type substitution  

{S1=T1, S2=T2, S3=T3, T4=[T1*T2*T3 --> T5]}: 

5. {accumulateL<-[T1*T2*T3 --> T5], p<-T1, initial<-T2, rest<-T3} |- 

           (accumulateL p initial rest):T5 

 

Applying the Procedure rule to statement 5, with type substitution 

{S1=T1, S2=T2, S=T5}: 

6. {accumulateL<-[T1*T2*T3  T5], rest<-T3} |- 

         (lambda (p initial) 

            (accumulateL p initial rest)) : [T1*T2->T5] 

 

Applying the Variadic-Procedure rule to statement 6, with type 

substitution 

{S=T6, T3=LIST(T6), U1=[T1*T2->T5]}: 

7. {accumulateL<-[T1*T2*LIST(T6)  T5]} |- 

   (lambda rest 

     (lambda (p initial) 

       (accumulateL p initial rest))) : [LIST(T6) ->v [T1*T2->T5]] 

 

Since accumulateL is a recursive procedure, we have support for the 

type assumption: 

{accumulateL <- [ [T1'*T2'->T1']*T1'*LIST(T2') -> T1'] 

Which is obtained by the substitution:  

{T1=[T1'*T2'->T1'], T2=T1', T6=T2', T5=T1'} 

 

Therefore, we have a proof for a special case of (7): 

8. {accumulateL<-[[T1'*T2'->T1']*T1'*LIST(T2')  T1']} |- 

    (lambda rest 

      (lambda (p initial) 

        (accumulateL p initial rest))):  

[LIST(T2') ->v [[T1'*T2'->T1']*T1' -> T1']] 
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  Logic programming] '  נק23  [3שאלה 
לקשתות יש , שבו הצמתים מתארים מושגים,  ותכונות)טיפוסים (מושגיםשל כוון מ רשת אונטולוגית היא גרף

 אז יש קשת ,C2 שערכיה שייכים למושג a יש תכונה C1אם למושג . תוויות המתארות תכונות של המושגים

אונטולוגית בנושאי העסקת עובדים  הגרף הבא מתאר רשת , לדוגמא.aעם התווית , C2 לצומת C1מהצומת 

  :בחברה

  

 

  

  

  

  

  

  

 

company employment 

comp 

name 

string 
name 

emp 

kind 

per 

person 

manager worksfor manager 

employee 

   : בגרף הקשתות המתארת אתattributeניתן לתאר רשת אונטולוגית כבסיס נתונים עם פרוצדורה
% Signature: attribute(Entity1,Attr,Entity2)/3 

% Purpose: The value of attribute Attr of Entity1 is Entity2. 

1. attribute(emploement,company,comp). 

2. attribute(employment,person,per). 

3. attribute(per,kind,emp). 

4. attribute(comp,employee,emp). 

5. attribute(comp,manager,emp). 

6. attribute(comp,name,string). 

7. attribute(emp,name,string). 

8. attribute(emp,manager,emp). 

9. attribute(emp,worksfor,comp). 

 

  
שני מושגים שאפשר להגיע מהראשון לשני על ידי המאפיין דורה הבאה המגדירה יחס נתונה הפרוצ

  :סדרת תכונות
% Signature: att_path(Concept1,Path,Concept2)/3 

% Purpose: Path is an attribute path, leading from Concept1 to Concept2. 

% Example: att_path(employment,[company,employee],emp)  

1. att_path(C,[],C). 
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2. att_path(C,[Att],D) :- attribute(C,Att,D). 

3. att_path(C,[Att|Path],D) :- attribute(C,Att,E), att_path(E,Path,D). 

 

 :כתוב שאילתא הבודקת אם יש מעגל של תכונות ברשת   ] 2[   .א
?- att_path(C,[Attr|Path],C). 

, C2- לC- מאם יש סדרת תכונות, C2  קרוב יותר ממושג,C1 מושג, C עבור מושג  ] 3[   .ב

 למושג string קרוב יותר מהמושג empהמושג , ברשת שלעיל, למשל. C1העוברת דרך 

employment.  כתוב פרוצדורה before/3 הה הבאתימלפי הח, המגדירה יחס זה: 
% Signature: before(Concept,Concept1,Concept2)/3 

before(C,C1,C2) :- att_path(C,P1,C1),att_path(C,P2,C2),append(P1,_,P2). 

 

, למשל.  כך שאחד מהם קרוב יותר אליוC הם מסודרים אם יש מושג C1, C2 מושגים   ]2[   .ג

כתוב .   אינם מסודריםemp, perבעוד המושגים  ,  הם מסודריםemp, string  מושגיםה

 :הה הבאתימלפי הח, המגדירה יחס זה order/2פרוצדורה 
% Signature: order(Concept1,Concept2)/2 

order(C1,C2) :- before(_,C1,C2). 

order(C1,C2) :- before(_,C2,C1). 

 :נתונה השאילתא  ]  12[    .ד

?- att_path(C,[manager,manager|Path],D). 

  :נסח במילים את משמעות השאילתא   ]2[  .1

 -ל ידי סדרת תכונות המתחילה ב עD- לC- כך שאפשר להגיע מC,Dמצא מושגים 

[manager,manager]  והמשכה ניתן על ידיPath.  
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   : שלהלן עד לעלה ההצלחה הבאהשלם את עץ ההוכחה   ]6[  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att_path(C,[manager,manager|Path],D) 

attribute(C,manager,E1), 
att_path(E1,[manager|Path],D) 

att path(emp,[manager|Path],D

attribute(emp,manager,D) 

true 

attribute(emp,manager,E3), 
att_path(E3,Path,D) 

att path(emp,Path,D) 

true attribute(emp,Att5,D) 

true 

3 – C1=C, Att1 = manager, 
Path1=[manager|Path], D1=D 

5 – C=comp, E1=emp 

2 – C2=emp, Att2=manager, 
D2=D, Path=[ ] 

8 –D=emp 

3 –C3=emp, Att3=manager, 
Path3=Path, D3=D 

8 –E3=emp 

1 – C4=emp, 
Path=[], D=emp 

2 – C5=emp, 
Path=[Att5], D5=D 

7 – Att5=name, 
D=string 

  . בפתרון של עלה זהחשב את התשובה    ]2[  .3

{C1=C, Att1 = manager, Path1=[manager|Path], D1=D}◦{C=comp, E1=emp}◦{C3=emp, 
Att3=manager, Path3=Path, D3=D}◦{E3=emp}◦{C5=emp, Path=[Att5], D5=D}◦{Att5=name, 
D=string}=  
{C1=C, Att1 = manager, Path1=[manager|Path], D1=string}◦{C=comp, E1=emp}◦{C3=emp, 
Att3=manager, Path3=Path, D3=string}◦{E3=emp}◦{C5=emp, Path=[name], D5=string, 
Att5=name, D=string} =  
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{C1=C, Att1 = manager, Path1=[manager, name], D1=string}◦{C=comp, E1=emp}◦{C3=emp, 
Att3=manager, Path3=[name], D3=string}◦{E3=emp, C5=emp, Path=[name], D5=string, 
Att5=name, D=string} =  
{C1=C, Att1 = manager, Path1=[manager, name], D1=string}◦{C=comp, E1=emp, C3=emp, 
Att3=manager, Path3=[name], D3=string, E3=emp, C5=emp, Path=[name], D5=string, 
Att5=name, D=string} =  
{C1=comp, Att1 = manager, Path1=[manager, name], D1=string, C=comp, E1=emp, 
C3=emp, Att3=manager, Path3=[name], D3=string, E3=emp, C5=emp, Path=[name], 
D5=string, Att5=name, D=string}. 
Answer: { C=comp, Path=[name], D=string}.  
 
 

  .בחר ונמק את תשובתך? ההוכחהעץ של  מהו הסוג    ]2[  .4

  . עץ הצלחה סופי  .א

     .עץ הצלחה אינסופי. ב

    .עץ כישלון סופי. ג

  .ן אינסופיעץ כישלו. ד

                   .מעגל ברשת האונטולוגית

  

-המגדירה יחס גישה בין מושגים בדומה ל, att_path_revכתוב פרוצדורה   ]  4  [  .ה

att_path ,אין (. ממושג המטרה למושג המקור, אך מסלול התכונות מופיע  בסדר הפוך

  ).  שניתנה בראשית השאלהatt_pathלהשתמש בפרוצדורה  
% Signature: att_path_rev(Concept1,Path,Concept2)/3 

% Purpose: Path is an attribute path, leading from Concept2 to Concept1. 

% Example: att_path_rev(employment,[employee,company],emp)  

att_path_rev(C,[],C). 

att_path_rev(C,[Att],D) :- attribute(C,Att,D). 

att_path_rev(C,[Att|Path],D) :- attribute(E,Att,D), att_path_rev(C,Path,E). 
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   MLהכתוב בשפת , Schemeאינטרפרטר לחלק משפת ] '  נק22   [4  שאלה
  .שמתחילים לענותלפני , לשאלהמומלץ לקרוא את כל ההסבר 

  :ML -הבאות בהטיפוסים הגדרות  מתוארים כערכים של Scheme-ביטויים ב
(* Scheme Syntax *) 
 
datatype variable_def = Var_def of string; 
 
datatype primitive =  Plus | Minus; 
 
datatype scm_exp = Int of int |  

 Prim of primitive |  
 Var_occur of string |  

    Lambda of variable_def list * scm_exp list |  
     Application of scm_exp list;  

  

פרוצדורות . 3 ;משי המשת"מוגדרות עהפרוצדורות . 2; מספרים ומשתנים. 1 :הביטויים כוללים

  , למשל .פרימיטיביות עבור פעולות חיבור וחיסור

  :scm_expהטיפוס הבא של כערך יתואר   (lambda(x) x)  הביטוי
val e1 =  Lambda([Var_def("x")],[Var_occur("x")]); 

  : הבאערךכיתואר  (1 2 (lambda(x y)(+ x y))) ביטוי ה
val e2 = Application( 

[Lambda( 

[Var_def("x"), Var_def("y")],  

[Application([Prim(Plus), Var_occur("x"), Var_occur("y")])],  

   Int(1), Int(2)]); 

נתון , )הנתונים כערכים כמתואר לעיל (Schemeבמודל הסביבות עבור ביטויי אינטרפרטר הקוד של ה

  :להלן
(* Data structures *) 
 
datatype scm_value =  

Int_val of int |  
Prim_val of primitive |  

   Procedure of variable_def list * scm_exp list * env 
           
and frame = Frame of variable_def list * scm_value list 
 
and env = Env of frame list; 
 
val the_global_environment = Env([]): env;      
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(* Core *) 
 
val apply_primitive =  

fn (Plus, arguments) =>  
Int_val(accumulate(op+, 0,  

    map( fn(Int_val(n))=> n, arguments))) 
 |(Minus, arguments) => 

Int_val(accumulate(op-, 0,  
    map( fn(Int_val(n))=> n, arguments))); 

 
val rec env_eval = 

fn (Int(n), env)      => Int_val(n)     
     |  (Prim(exp), env)  => Prim_val(exp) 
     |  (Var_occur(var), env) => 
         lookup_variable_value(Var_def(var), env)  
     |  (Lambda(vars, body),env) =>     

       Procedure(vars, body, env) 
     |  (Application(operator::operands), env) => 
             apply_procedure(env_eval(operator, env),  
                 map(fn(x) => env_eval(x, env), operands))  
 
 
and apply_procedure = 
   fn (Prim_val(oper), arguments) =>  

   apply_primitive(oper, arguments) 
    | (Procedure(parameters, body, closeEnv), arguments) => 

   eval_sequence(body,  
           extend_env(Frame(parameters, arguments),                

                  closeEnv)) 
         
and 
 eval_sequence = 
   fn (expn::nil, env)  => env_eval(expn, env) 
    | (expi::exps, env) =>  

let val valuei = env_eval(expi, env) 
   in eval_sequence(exps, env) 

   end; 

 אוסף ערכי accumulate ( כמו שנלמד בכיתהומוגדרות, נתונות accumulate - וmapהנח כי פרוצדורות 

  .)הפעולה על ידי אסוציאטיביות לימין

  
(* Data structure functions *) 
     
val extend_env =  

fn (frame_, Env(base_env)) => Env(frame_::base_env); 
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val rec lookup_variable_value_in_frame = 
 fn (_, (Frame([], [])))=> Frame([], []) 
 |  (var, Frame(variable::vars,value::values)) =>  
  if var = variable  
  then Frame(variable::vars,value::values) 
  else lookup_variable_value_in_frame(var,  

Frame(vars, values)); 
  
val rec defined_in_env = 
 fn (_,Env([])) => Frame([],[]) 
 |  (var, Env(frame::frames)) => 
  let  
   val f =  lookup_variable_value_in_frame(var, frame) 
  in 
   if f = Frame([],[])  

then defined_in_env(var, Env(frames)) 
   else f 
  end;  
 
exception Empty; 
 
val lookup_variable_value = 
 fn (var, env) =>  
  if defined_in_env(var, env)=Frame([],[])  

then raise Empty  
  else let val Frame(var::vars,value::vals) = 

defined_in_env(var, env) 
   in 
      value 

   end; 

  

  :אינטרפרטר של היםחישוב לאותדוגמ

  :(lambda(x) x) ביטוי ה על 
- env_eval( Lambda([Var_def("x")], [Var_occur("x")]), 

  the_global_environment); 
val it = Procedure([Var_def "x"],[Var_occur "x"], Env []):scm_value 

  

   (1 2 (lambda(x y) (+ x y))):ביטוי הל ע
- env_eval(Application( 

  [ Lambda( 

  [Var_def("x"), Var_def("y")],  

     [Application([Prim(Plus), Var_occur("x"), Var_occur("y")])],  

        Int(1), Int(2)]),  
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 the_global_environment);  

val it = Int_val 3 : scm_value 

  

  לא  / כן      )הקף בעיגול (? הינו פולימורפיהמוגדר למעלה  scm_exp טיפוסהאם ה ]' נק3[   .א

  ) לא תתקבלרלוונטי תשובה ללא נימוק  ( תשובתךנמק

  אינה מכילה משתנה טיפוסdatatype -הגדרת ה

3[   .ב  :Schemeהבא בשפת ביטוי  הנתון ]' נק
((lambda(a) 

   ((lambda (f a) 

      (f 3)) 

    (lambda(x) 

      (a x x)) 

    *)) 

  +) 

  . המייצג את הפעולה הפרימיטיבית של כפל' * 'את הסמל הביטוי מכיל 

תוספות /את כל השינוייםבפירוט כתוב . ביטויים הכוללים את פעולת הכפלבבאינטרפרטר הוסף תמיכה 

  .אינטרפרטר הנתוןבהטיפוסים הנתונות והגדרות שיש לבצע ב
datatype primitive =  Plus | Minus | Mult; 
 
val apply_primitive =  

... 
 |(Mult, arguments) =>  

   Int_val(accumulate(op*, 1,  
map (fn(Int_val(n))=> n, arguments))); 

 

 Scheme: (lambda (a f)((lambda (a) (f 3)) *))  ביטויכתוב את הייצוג של  ]' נק5[   .ג

  .scm_expערך מטיפוס כ

 
Lambda([Var_def("a"), Var_def("f")], [ 

Application([ Lambda( [Var_def("a")],[  
        Application([Var_occur(f), Int(3)])]),  

    Prim(Mult) 
   )] 

) 
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 כלאת כתוב בפירוט . lexical scopingהאינטרפרטר הנתון פועל לפי מדיניות של   ]' נק8[   .ד

אינטרפרטר הנתון על מנת שהאינטרפרטר בנות והטיפוסים הנתוהגדרות תוספות שיש לבצע ב/השינויים

 .dynamic scopingיעבוד לפי מדיניות של 
 
apply_procedure = 
  fn(Prim_val(oper), arguments, env) => 

   apply_primitive(oper, arguments) 
  |(Procedure(parameters, body, closeEnv), arguments, env) => 

   eval_sequence(body,  
           extend_env(Frame(parameters, arguments),                 

                  env)) 
val rec env_eval =... 
     |(Application(operator::operands), env) => 
    apply_procedure(env_eval(operator, env),  
                 map(fn(x) => env_eval(x, env), operands),  

env)  
 

 ?מה יהיה הערך המוחזר', עבור הביטוי מסעיף ב ]' נק3[   .ה

  ____dynamic scoping______ 9לפי מדיניות ,  ____lexical scoping _____6לפי מדיניות 

  )תשובה ללא נימוק רלוונטי לא תתקבל(נמק תשובתך 

 ואילו ב fערכה הפרוצדורה שהיא הערך של  תרחיב את הסביבה המקורית בה הוf הקריאה ל lexicalב 

dynamic הקריאה ל f תרחיב את הסביבה הנוכחית בה מוכרת ההגדרה האחרונה בזמן ריצה של a. 
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  Sequence operations and the environment model] '  נק15   [5שאלה 
Mira: I think that parts ג,ב  are a bit too much. I suggest to leave only ד , א . 

 על איברי opמקומית  - אשר מבצעת פעולה של אגירה של פונקציה דוaccumulateRנתונה הפרוצדורה 
  .initial כאשר הערך ההתחלתי הינו lstרשימה 

(define accumulateR  

   (lambda (op initial lst) 

     (if (null? lst) 

         initial 

         (op (car lst) (accumulateR op initial (cdr lst)))))) 

 
 מופעלת תחילה על האיבר opהפרוצדורה , כלומר". מימין" מבצעת אגירה accumulateRפרוצדורת 

באופן המתואר , ניתן לחשב סכום של רשימה, לדוגמה. מימין לשמאל, ובהמשך על שאר האיברים, האחרון
  :בסדרת ההפעלות הבאה

(accumulateR + 0 (list 1 2 3 4) --> 
(+ 1 (accumulateR + 0 (2 3 4)) ) --> 
(1 + (2 + (accumulateR + 0 (3 4)) )) --> 
(1 + (2 + (3 + (accumulateR (+) 0 (4)) ))) --> 
(1 + (2 + (3 + (4 + (accumulateR (+) 0 ()) )))) --> 
(1 + (2 + (3 + (4 + 0) ))) <-- 
(1 + (2 + (3 + 4 ))) <-- 
(1 + (2 + 7 )) <-- 
(1 + 9) <-- 
10  

 
  : גם באופן הבאaccumulateRניתן להגדיר את הפרוצדורה  ]' נק4[   .א

 

(define accumulateR1  

   (lambda (op initial lst) 

     (letrec ((loop  

               (lambda (lst acc) 

                 (if (null? lst) 

                     acc  

                     (loop (cdr lst) (op  (car lst) acc)))) 

               )) 

       (loop (reverse lst) initial)))) 
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תאר לפחות . היא פרוצדורה נתונה המחזירה רשימה חדשה עם סדר איברים הפוך reverseהנח כי 

  . accumulateR1 - וaccumulateR  שני הבדלים בין הפרוצדורות
  

accumulateR  או  רשימות בינייםללא, תהליך רקורסיבייוצרת closures .accumulateR1  יוצרת
  .let - מהclosuresיוצרת ו,  רשימות ביניים שאינן חלק מהערך המוחזרעם, תהליך איטרטיבי

 

למשל כמו  (משמאל לימין,  שונהסדר בתבצע תאגירהכך שה, ניתן להגדיר את פעולת האגירה ]' נק11[   .ב

  :לדוגמה .)2דורה שהוגדרה בשאלה הפרוצ

(accumulateL - 0 (list 1 2 3 4)) --> 
(accumulateL -  (- 0 1) (2 3 4)) --> 
(accumulateL -  (- -1 2) (3 4)) --> 
(accumulateL -  (- -3 3) (4)) --> 
(accumulateL -  (- -6 4) ()) --> 
-10 <-- 

  
  : באופן הבאaccumulateRבאמצעות   accumulateLלהגדיר את הפרוצדורה גם ניתן 

(define accumulateL 

  (lambda (op initial lst) 

    (accumulateR  

          ((lambda(f) (lambda (a b) (f (op b a)))) (lambda(x) x)) 

initial  

lst))) 

  
ישוב הביטוי בח, env-evalאינטרפרטר של מודל הסביבות הי "השלם את דיאגרמת הסביבות המתקבלת ע

  : הבא
(accumulateL + 0 (list 1)) 

  
  .הוסף לדיאגרמה את כל האלמנטים החסרים בה
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P= f 
B=(lambda (a b) (f (op b a))) 

 

E1 

GE 

op: + 
initial: 0 
lst: 

       P=op, initial, lst 
       B=(if (null? lst)... 

1  

accumulateR: 
  
 
 
 
 
accumulateL: 

op:  
initial: 0 
lst: 
 

E3 

P=op, initial, lst 
B=(accumulateR. 

f:  
 

E2 

P= a,b 
B=(f (op b a)) 

P=x 
B=x 

 

op:  
initial: 0 
lst: 
 

E4 

a: 1 
b: 0 
 

E5 E6  

x: 1 
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  13:30: שעה  9.7.2012:  תאריך הבחינה
  חסנתמר פ' גב, דניאל דויטש' דר, אוריון-מר ברק בר, מירה בלבן. פרופ: שם המרצה

  202-1-2051: קורס' מס  עקרונות שפות  תכנות : קורסמבחן ב
  מדעי המחשב והנדסת תוכנה: מיועד לתלמידי

   'ב: סמסטר   'ב: שנה
  'א: מועד

          שעות 3: משך הבחינה
  .דף נוסחאות סוףמצורף ב. אסור: חומר עזר

  
  

  :הנחיות כלליות

  

 .כאחד אך מכוונות לנבחנים ולנבחנות, ההוראות במבחן מנוסחות בלשון זכר )1

  !לא יבדק, חלש המקשה על הקריאהבעיפרון מבחן הכתוב  )2

במקרים (אין לחרוג מהמקום המוקצה  .)בתוך השאלון(בגוף המבחן בלבד  לענות על השאלות יש )3

 ). מתרגל\חריגים יש לבקש אישור ממרצה

 .מומלץ להשתמש בטיוטא לפני כתיבת התשובה בתוך השאלון )4

 .עמודים 13 נספחוב, עמודים 17זה  שאלוןנא לוודא כי ב )5

 .השאלה\מהניקוד על הסעיף 20%ולקבל " לא יודע"ניתן לכתוב , אם אינך יודע את התשובה )6

 :כדלהלן 108 הניקוד במבחן הואסך  )7

  'נק   28  =   למודל הסביבות אינטרפרטר וקומפיילר: 1שאלה 

  'נק  18=          מודל הסביבותב scoping :2שאלה 

  'קנ  18=       טיפוס יסק סטטי של ה :3שאלה 

  'נק  ML                   =22תכנות : 4שאלה 

  'נק    22=           תכנות לוגי :5שאלה 

--------------------------------------------------------------- ------------  

 'נק 108 =                  :כ"סה

  

  
  !!!בהצלחה 
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2

    (applicative)בחישוב חרוץ  למודל הסביבותוקומפיילר  אינטרפרטר ]'נק 28[  1שאלה 

 .הנתון בסוף הבחינה נספחמופיע במבוססי הסביבות הקומפיילר והאינטרפרטר קוד של ה

יש את המבנה  unlessלביטוי . unlessאלה זו עוסקת בהוספת ביטוי עבור חישוב לפי תנאי שיקרא ש

  :התחבירי הבא

 (unless <test> <action>)  

  :הינה כדלקמן unlessמשמעות החישוב של ביטוי 

 . מחושב test -ביטוי ה •

  .מוחזרהערך ה וערכו הוא, מחושב action - ה ביטוי) f )false#אם ערכו הוא  •

  .'voidהוא ביטוי ערך הו, מחושב  ואינ action-ביטוי ה אז , )f#אינו  test-אם ערכו של ביטוי ה(, אחרת •

  , לדוגמה

> (define a 2) 

> (unless (= a 1) 

         (begin (set! a (- a 1))  

             (/ 1 a))) 

1 

> (unless (= a 1) 

         (begin (set! a (- a 1))  

             (/ 1 a))) 

'void 

  .unlessביטוי  כולל את הממשק הבא עבור ) ASP(המנתח התחבירי 

unless?(exp) – an identifying predicate.  

unless-test(exp) – getter for the test of an 'unless' expression. 

unless-action(exp) – getter for the action of an 'unless' expression. 

make-unless(test,action) – a constructor for an 'unless' expression. 

 

 

 ?unlessמהו הטיפוס של ביטויי  ]'נק 2[  .א

T1 union Symbol 
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   :unlessשיטות להוספת ביטויי  3נשקלות 

 ).lambdaכלומר פרוצדורה הנוצרת על ידי האופרטור ( פרוצדורת משתמשכ .1

 .ביטוי נגזרכ .2

 .אופרטור מיוחדכ .3

אם אפשרות מסויימת אינה . בשאלה זו יש להציע הרחבה לאינטרפרטר ולקומפיילר בכל אחת מהאפשרויות

  . יש לציין זאת ולהסביר את הבעיה המתעוררת, אפשרית

  

. לאינטרפרטר ולקומפיילרכפרוצדורת משתמש  unlessהוסף את : פרוצדורת משתמש ]'נק 5[  .ב

  .defineמשתמש נעשית על ידי חישוב ביטוי  הגדרת פרוצדורת

קח בחשבון גם את ההשפעה במקרה של תכנות . הסבר על ידי דוגמא – תוצאה איננה נכונהאם ה

  .אימפרטיבי

>(env-eval  

'(define unless  

  (lambda (test action)  

    (if (not test) 

        action 

        'void)))) 

, unless-לפני הפעלת ה, יגרור חישוב של כל תתי הביטויים שלו  unless ביטויי אבל חישוב 

  : החישוב, למשל. גוד למשמעות התפעולית המתוארת לעיליבנ

> (env-eval '(define a 2)) 

> (env-eval 

    '(unless (= a 1) 

        (begin (set! a (- a 1))  

               (/ 1 a)))) 

1 
> (env-eval  

'(unless (= a 1) 

    (begin (set! a (- a 1))  

             (/ 1 a)))) 

 

   .0-וגם יחלק ב, בניגוד למשמעות הרצויה, aישנה את הערך של 
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לאינטרפרטר כביטוי נגזר  unlessהוסף את  :)derived expression( ביטוי נגזר] 'נק 10[  .ג

 :cond בביטוי unlessהחלף ביטוי  .ולקומפיילר

a. ]2 החלפה של הביטוי לעילאת ההדגם  ]'נק. 

> (unless->cond '(unless (= a 1) 

                    (begin (set! a (- a 1))  

                           (/ 1 a)))) 

'(cond ((= a 1) (quote void)) 

(else (begin (set! a (- a 1))  

       (/ 1 a))))  

 

b. ]5 כתוב את פרוצדורת ההחלפה ]'נק: 

(define unless->cond 

 (lambda (exp) 

      (let ((test (unless-test exp)) 

            (action (unless-action exp))) 

        (make-cond  

(list (make-cond-clause test (list 'void)) 

                  (make-cond-clause 'else (list action))))) 

)) 

c. ]2 שים לב שביטויי ] 'נקcond  הם ביטויים נגזרים עבור המנתח האבסטרקטי(ASP) , ולכן

הסבר . אינם מחשבים או מתרגמים ביטויים כאלו) הגרעין(גם האינטרפרטר וגם הקומפיילר 

 .כיצד מטופל המקרה שבו ביטוי נגזר מוחלף בביטוי נגזר אחר

כל זמן שההחלפה . האם תוצאת ההחלפה זהה לביטוי הנתון דואגת לבדוק deriveהפרוצדורה 

  .הפרוצדורה מפעילה את עצמה על תוצאת ההחלפה, מייצרת ביטוי חדש

  

d. ]1 קומפיילרכתוב את פרוצדורת ההחלפה עבור הה ]'נק. 

  אין שינוי
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 לאינטרפרטרכאופרטור מיוחד  unlessהוסף את  ).special operator( אופרטור מיוחד  ]'נק 11[  .ד

 .unlessביטויי  שלמיוחד יש להוסיף את כלל החישוב ה, לשם כך. ולקומפיילר

a. ]5 עבור האינטרפרטר ]'נק: 

(define eval-unless  

(lambda(exp env) 

   (let ((test (unless-test exp)) 

       (action (unless-action exp))) 

(if (true? (env-eval test env)) 

     'void 

   (env-eval action env))))  

) 

b. ]6 קומפיילרעבור ה ]'נק: 

(define analyze-unless 

 (lambda (exp) 

(let ((a-test (analyze (unless-test exp))) 

 (a-action (analyze (unless-action exp)))) 

    (lambda(env) 

   (if (true? (a-test env)) 

    'void 

    (a-action env)))) 

)) 
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  מודל הסביבות בחישוב לפי scoping] 'נק 18[  2  שאלה

 :Scheme -ים הביטויים הבאים בנתונ

(define a 2) 

(define goo (lambda (x) (> x 0))) 

(define foo (lambda (hoo x) 

              (if (hoo x) 

                  (foo (lambda(y) 

                         (and (equal? y a) (not (hoo a)))) 

                       (+ x 1)) 

                  a))) 

(foo goo 1) 

  .פרוצדורות פרימיטיביות הינן<  -ו+ , not ,equal? ,and  הנח כי

ת בחישוב של הביטויים והנוצרחלקית המתארת את כל הסביבות מת סביבות אדיאגר נתונה ]'נק 10[  .א

  .E1 ,E2 ,E3 ,E4 ,E5 :ןלפי סדר יצירתממוספרות הסביבות  .לפי הסדר

a. ]9 הפתרון חסר( .השלם את הדיאגראמה ]'נק( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

a 

 

goo 

 

foo 

Global environment 

hoo 

 

x 

E1 

E2 

x 

E5 

x 

E3 

hoo 

 

x 

E4 

y 
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b. ]1 מהי תוצאת החישוב ]'נק? 

2 

  :dynamic scopingחישוב לפי ]  'נק 6[  .ב

a. ]5 כאשר , עבור המסגרות המופיעות בדיאגרמה, שלם את דיאגראמת הסביבותה] 'נק

 .dynamic scopingהחישוב הוא לפי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

b.  ]1 החישובתוצאת  ימה] 'נק? 

 לולאה אינסופית

הם  dynamic scoping -ו lexical scopingהאלגוריתמים לחישוב בשיטות של  האם] 'נק 2[  .ג

 . נמק והדגם? שקולים

 .בדוגמה של השאלה רואים זאת. ישנם ביטויים שחישובם מחזיר ערכים שונים בשיטות אלו. לא
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  טיפוס סטטי של קיסה] 'נק 81[  3  שאלה

מניח שלתוצאה ולאלטרנטיבה יש  if - שים לב שכלל ה .בסוף הבחינה נספחמופיעים בחוקי הסקת הטיפוסים 

  . אותו טיפוס

  ההגדרה נהנתו

(define a 1) 

  . Numberהוא  aטיפוס של המשתנה וה, well-typedוידוע שהיא 

  נתונה ההגדרה

(define foo (lambda (goo x) 

              (if (goo x) 

                  (foo (lambda(y) 

                         (and (equal? y a) (not (goo a)))) 

                       (+ x 1)) 

                  a))) 

לשם כך יש להסיק טיפוס . fooולהסיק את הטיפוס של המשתנה , well-typedיש להוכיח שההגדרה היא 

  ).defineהארגומנט השני של (בהגדרה  fooעבור הביטוי המגדיר את הערך של 

  . המופיע בדפי הקורס, טיפוס סטטי של סקיהלאלגוריתם ההפעלת  על ידי, השלם את ההיסק שלהלן

  : עבור כל הפעלה של כלל או אקסיומה יש לציין. הטענות הראשונות כבר הוכחו 5כי הנח 

  .מהו הכלל או האקסיומה .1

 .על איזה טענות ההפעלה מסתמכת .2

 .מהי הצבת הטיפוסים הנחוצה .3

   .האם יש שימוש בכלל המונוטוניות .4

1. {x<-Number} |- (+ x 1): Number 

2. {x<-T1, goo<-[T1->T2]}|- (goo x): T2 

3. {a<-T3} |- a: T3 

4. {foo<-T5} |- foo : T5 

5. {a<-T3, goo<-[T3->Boolean]}|- 

(lambda(y)  

       (and (equal? y a) (not (goo a)))) : [T4->Boolean] 
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6. According to rule Application and statements 1,4,5  

with type-substitution 

S1=[T4->Boolean], S2=Number, S=T5=[[T4->Boolean]*Number->T6] 

and using the monotonicity rule (yes/no) yes 

{foo<-[[T4->Boolean]*Number->T6],a<-T3,goo<-[T3->Boolean],x<-Number} 

 |-   

(foo (lambda(y) 

  (and (equal? y a) (not (goo a)))) 

          (+ x 1)): T6 

7. According to rule If and statements 2,6,3,  

with type-substitution  

T2=Boolean, S=T6=T3=T1=Number  

and using the monotonicity rule (yes/no) yes 

{foo<-[[T4->Boolean]*Number->Number], a<-Number, 

goo<-[Number->Boolean], x<-Number} 

|- 

(if (goo x) 

         (foo (lambda(y) 

                (and (equal? y a) (not (goo a)))) 

              (+ x 1)) 

          a)): Number 

8. According to rule Procedure and statements 8,  

with type-substitution S1=[Number->Boolean],S2=Number ,U1=Number 

and using the monotonicity rule (yes/no) no 

{foo<-[[T4->Boolean]*Number->Number], a<-Number} 

|- 

(lambda (goo x) 

  (if (goo x) 

           (foo (lambda(y) 

                (and (equal? y a) (not (goo a)))) 

                (+ x 1)) 

        a)): [[Number->Boolean]*Number->Number] 
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מהו . ייחשב כהוכחה של טיפוס fooהיסק הטיפוס עבור ביטוי הערך של ההגדרה של , הסבר תחת אלו הנחות

 . well-typedהיא  fooשל  הטיפוס של הביטוי והאם ההגדרה

  

. a<-Numberהיא  aההנחה עבור . aועל  fooשלה כולל הנחות טיפוס על  TA -ההיסק מסתיים בטענה שה

, Number-הוכח כ aוהטיפוס של , well-typedבהגדרה שהיא , לפני כן defineהוגדר על ידי  a -מאחר ו

  .מתקבלת TA -ב aההנחה על 

מאחר ומדובר בהגדרה , foo<-[[T4->Boolean]*Number->Number]היא  fooההנחה עבור 

בתנאי שזהו הטיפוס המוכח עבור הביטוי המגדיר , fooעבור אינדוקטיבית מוצדק לכלול הנחה  ,רקורסיבית

  :הטיפוס יביטוי בין) יוניפיקציה(יצור זהות לצורך זה יש ל. fooאת 

[[T4->Boolean]*Number->Number] 

[[Number->Boolean]*Number->Number] 

מאחר וההיסק הוא לכל הצבה של משתני . {T4=Number}: תחת הצבת הטיפוסים יצירת זהות זו אפשרית

  :נובע 8מטענה , לכן. הוא נכון בפרט עבור הצבה זו, טיפוסים

. {foo<-[[Number->Boolean]*Number->Number], a<-Number} 

|- 

(lambda (goo x) 

  (if (goo x) 

           (foo (lambda(y) 

                (and (equal? y a) (not (goo a)))) 

                (+ x 1)) 

        a)): [[Number->Boolean]*Number->Number] 

ההיסק עבור הטיפוס ש לכן המסקנה היא. הה לטיפוס המוכחז foo שלהטיפוס האינדוקטיבית עבור  ההנחה

 fooוההגדרה של  [Number->Number*[Number->Boolean]] הוא fooהטיפוס של , נכון fooשל 

  .well-typed  היא

 

  

  

  

  

  

53

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

11 

   MLתכנות ] 'נק 22[  4שאלה 

 

  :למשל כמו. עם מספר כלשהו של ילדים תוויותטיפוס של עץ עם הסעיפים הבאים מתייחסים ל

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :באופן הבא MLטיפוס זה יוגדר בשפת 

datatype 'a tree = Empty  

      | Node of 'a * 'a tree list; 

 

 ]'נק3  [  .א

a. ]2 תן דוגמא לשני ערכים של טיפוס זה? הערך של הטיפוס מהם בנאי ]'נק. 

   .Node –ו  Emptyבנאי ערך הם 

 .Node(1,[Node(2,[Empty]),Node(1,[Empty])]) -ו Emptyערכים הם 

b. ]1 מהו בנאי הטיפוס ]'נק? 

tree('a) 

 

בעץ  pre-orderהמבצעת חיפוש  find_preorder_cpsהפונקציה של הנתון חוזה עיין ב ]'נק 11[   .ב

וית הראשונה משמאל ווצריכה למצוא את הת, הפונקציה מקבלת כקלט עץ ופרדיקט. הנתון מהטיפוס

ועל כן מקבלת שני ארגומנטים נוספים עבור , CPSממומשת בסגנון הפונקציה . המקיימת את הפרדיקט

   .(fail continuation)" עתיד כישלון"-ו, (success continuation) "עתיד הצלחה"

 

 

 

1 

2 2 1 

Empty 3 3 2 

Empty Empty Empty 
Empty 
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(* Signature: find_ preorder_cps(tree, pred, success, fail) 

Type: fn: 'a tree * ('a -> bool)*('a -> 'b)*(unit ->'b) -> 'b 

Purpose: find in a pre-order traversal, the first label in 

‘tree’ that satisfies ‘pred’, and return the application of the 

continuation ‘success’ on it. If such an item is not found,  

return the application of the continuation ‘fail’ (with no 

parameters). 

 Examples:  

 

-  find_ preorder_cps(Node(3,[Node(1,[]),Empty]),  

 fn(data)=> data < 2,  

 fn(data) => data,  

 fn() => ~1);  

val it = 1 : int 

 

- find_ preorder_cps(Node(1,[Node(2,[Empty]),Node(3,[Empty])]),  

    fn(data) => 2 < data ,  

fn(data) => data,  

fn() => ~1);  

val it = 3 : int 

 

- find_preorder_cps(Empty,  

fn(data) => 1 < data ,  

fn(data) => data,  

fn() => ~1);  

val it = ~1 : int 

 *) 
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a. ]9 הפונקציה ממש את   ]'נקfind_preorder_cps.  

val rec find_preorder_cps =  

fn(Empty, pred, success, fail) => fail() 

      |(Node(data, children), pred, success, fail) =>  

         if pred(data)  

  then success(data)  

       else  

    trees_find_preorder_cps(children, pred, success, fail) 

and  

trees_find_preorder_cps =   (* for a list of trees *) 

  fn([], pred, success, fail) => fail() 

 |(head::tail, pred, success, fail) =>  

          find_preorder_cps 

 (head, pred, success,  

       fn() =>  

trees_find_preorder_cps(tail, pred, success, fail)); 

 

b. ]2 של הנתון חוזה פי הל ]'נקfind_preorder_cps,  ביטוי הבאהבחישוב התוצאה תהיה מה? 

find_preorder_cps(Node(3, [Node(1, []), Empty]),  

                          fn(data) => data < 2,  

                          fn(data) => data,  

                          fn() => "foo");  

  

אך יש חוסר התאמה בין , י הפונקציה חייבים להיות מאותו טיפוס"כל הערכים המוחזרים ע. שגיאת טיפוס

מחזירות ערך מטיפוס  שאינן fail-וה success -של ה continuations -הטיפוסים המוחזרים בין פונקציות ה

  .זהה
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של  ברשימה עצלהאת רשימת הילדים  להחליףמעוניינים , עבור עצים עם מספר רב של ילדים] 'נק 2[   .ג

 :ךמוגדר כרשימה עצלה הטיפוס של . ילדים

datatype 'a seq = Nil | Cons of 'a * (unit -> 'a seq); 

 :של עצים הגדר את הטיפוס החדש

 datatype 'a lazy_tree = Lazy_empty  

           | Lazy_node of 'a * 'a lazy_tree seq; 

 

 :lazy_treeכך שתבצע את החיפוש עבור עצים מסוג  a.בשנה את הפונקציה שכתבת בסעיף  ]'נק 6[  .ד

val rec find_lazy_preorder_cps =  

fn(Lazy_empty, pred, success, fail) => fail() 

      |(Lazy_node(data, children), pred, success, fail) =>  

         if pred(data)  

  then success(data)  

       else  

   trees_find_lazy_preorder_cps(children, pred, success,  

       fail) 

and  

trees_find_lazy_preorder_cps =  

  fn(Nil, pred, success, fail) => fail() 

 |(Cons(head,tail), pred, success, fail) =>  

          find_lazy_preorder_cps 

 (head, pred, success,  

       fn() =>  

trees_find_lazy_preorder_cps(tail(), pred, success,  

      fail)); 
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  ות לוגינתכ] 'נק 22[  5שאלה 

  

 . מכוון בגרף צבועהקשת יחס של אשר מגדיר  edgeהיחס נתון 

  

% Signature: edge(Node1,Node2,Color)/3 

% Purpose: There is a directed edge from Node1 to Node2  

% colored by color Color.   

edge(n,m,black).    % 1 

edge(m,n,white).    % 2 

  

. nלצומת  mמצומת לבנה  וקיימת קשת ,mצומת ל nצומת משחורה שקיימת קשת  ןמשמעזה ביחס  העובדות

עוקבים  צמתים בין כל שניקשת שיש כך צמתים י רשימה לא ריקה של ל ידעמיוצג המכוון מסלול בגרף 

   .)הופעתם לאורך המסלול לפי סדר(ברשימה 

  .עבור מסלולים path נתונה הפרוצדורה  ]'נק 15[   .א

 

% Signature: path(Node1,Node2,Path)/3 

% Purpose: Path is a path from Node1 to Node2. 

path(C,C,[C]).         % 1 

path(C,D,[C,D]) :- edge(C,D,Color).    % 2 

path(C,D,[C|Tail]) :- edge(C,E,Color), path(E,D,Tail). % 3 

a. ]13 השאילתאעבור  ] 'נק  

?- path(n,n,P). 

תשובות  2ד לקבלת עהנתון בעמוד הבא החלקי עץ ההוכחה  השלם את, והעובדות שצוינו לעיל

וציין , ציין מהי הצבת המשתנים שהוא מגדירבעץ  צלעכל ב .הקפד על שינוי שמות משתנים. ראשונות

 . בעלי הצלחה התשובהאת 
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b. ]1 הסבר? הוא סופי או לאההוכחה המלא עץ האם ] 'נק. 

 .mלעצמו דרך  nבאורכים זוגיים המכילים את המעגל בין  ישנם אינסוף מסלולים. לא

 

c. ]1 נמק? האם זהו עץ הצלחה או כישלון]  'נק.   

  .קיימת לפחות תשובה אחת בעלה הצלחה. הצלחהעץ 

 

  

  

 

path(n,n,P) 

edge(n,n,Color1) 

1 

C1=n, P=[n] 2 

C1=n, D1=n, 

P=[n,n] 

edge(n,E1,Color1), 
path(E1,n,Tail1) 

3 

C1=n, D1=n, P=[n|Tail1] 

path(m,n,Tail1) 
 

1 

E1=m, 

Color1=black 

edge(m,n,Color3) 

2 

C3=m, D3=n, 

Tail1=[m,n] 

2 

Color3=white 

success 
 

success 
 

fail 
 

... 

 תשובה

P=[n] 

 תשובה

P=[n,m,n] 
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בשני  לסירוגיןאם הקשתות על המסלול הן  לסירוגין-צבע-מחליףהוא  שמסלול מכווןנאמר   ]'נק 7[  .ב

   .שתי קשתותלפחות כיל מסלול מחליף צבע י). כלשהם( צבעים שונים

 בגרף הבא , לדוגמה

  

 

  

  

  

  

  

 [a,c,b,d] -ו [a,b,d]ואילו המסלולים  לסירוגין-צבע-פימחלי יםמסלול םה [a,c,d] -ו [a,b,c,d]המסלולים 

 .לסירוגין-צבע-מחליפיאינם 

  

 ניתן. M -ו Nני צמתים בין ש לסירוגין-צבע-המייצגת יחס של מסלולים מחליפי Prologכתוב פרוצדורת 

  .)אין יוניפיקציה( "זהה-לא"מגדיר את היחס  =\הפרדיקט : תזכורת .להשתמש בפרוצדורות עזר

 

% Signature: alternating_path(N, M, APath)/3 

% Purpose: APath is a path with two alternating colors  

% between node N and node M 

alternating_path(N, M, APath):-  

 alternating_path(N, M, APath, C1, C2). 

 

% Signature: alternating_path(N, M, APath, C1, C2)/5 

% Purpose: helper procedure, remembering the path colors 

alternating_path(N, M, [N,P,M], C1, C2):- 

 edge(N,P,C1),edge(P,M,C2),C1\=C2. 

alternating_path(N, M, [N|Tail], C1, C2):- 

 edge(N,P,C1), alternating_path(P,M,Tail,C2,C1), C2\=C1. 

a b 
 

c 
 

d 
 

black 

black 

black 

white 

white 

white 
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 13:30: שעה  8.7.2012:  תאריך הבחינה
 חסנתמר פ' גב, דניאל דויטש' דר, מירה בלבן. פרופ: שם המרצה

   עקרונות שפות  תכנות : קורסמבחן ב
 202-1-2051: קורס' מס

 מדעי המחשב והנדסת תוכנה: מיועד לתלמידי
  'ב: סמסטר  'ב: שנה

 'אמועד 
        שעות 3: משך הבחינה

 .נספחמצורף . אסור: חומר עזר
 
 

 :הנחיות כלליות

 

 .כאחד אך מכוונות לנבחנים ולנבחנות, ההוראות במבחן מנוסחות בלשון זכר (1

  !לא יבדק, חלש המקשה על הקריאהבעיפרון מבחן הכתוב  (2

 .עמודים 22  נספחוב עמודים 18זה  שאלוןנא לוודא כי ב (3

 . לחרוג מהמקום המוקצה מומלץ לא .(בתוך השאלון) בגוף המבחן בלבד לענות על כל השאלות יש (4

 .לפני כתיבת התשובה בתוך השאלון מומלץ להשתמש בטיוטא (5

 .השאלה\מהניקוד על הסעיף 20%ולקבל " לא יודע"ניתן לכתוב , אם אינך יודע את התשובה (6

 :כדלהלן הניקוד במבחן הוא (7

 'נק  38  =  קומפיילר/אינטרפרטרוה מודל הסביבות: 1שאלה 

 'נק  Procedure Currying        =28 :2שאלה 

 'נק  20=       טיפוס יסק סטטי של ה :3שאלה 

 'נק  22  =        תכנות לוגי :4שאלה 

--------------------------------------------------------------------------- 

 'נק 108 =            :כ"סה

 

 
 !!!בהצלחה 
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  קומפיילר/הסביבות והאינטרפרטר מודל [ 'נק 38 ]  1שאלה 

 .הנתון בסוף הבחינה נספחב יםמופיעמבוססי הסביבות הקומפיילר והאינטרפרטר קוד של ה

 

כלומר יכולת , reflectionמספקים למשתמשים שירותי  םוקומפיילריאפליקציות חישוב כמו אינטרפרטרים 

בשאלה זו אנו דנים בהוספת מספר שירותי  .ולקבל מידע לגבי החישוב ,בזמן ריצה לחקור את מבנה התוכנית

reflection שיתווספוהשירותים . קומפיילר/לאינטרפרטר: 

 .האם משתנה מוגדר, במהלך החישובבדיקה  .א

 .משתנה מוגדר הוא פרוצדורת משתמשהערך של האם , במהלך החישובבדיקה  .ב

בסביבה  שנוצרהפרוצדורת משתמש  מוגדר הואמשתנה הערך של האם , במהלך החישובבדיקה  .ג

 .תגלובליה

 enclosing) כלומר המעברים לסביבה מקיפה, חיפושים במסגרות הכולל של מספרה חישוב .ד

environment), השימוש במבנה -מספר זה מעריך את המחיר של אי .יםשל משתנ במהלך החישוב

  .נתונים עם גישה ישירה למימוש סביבות

 :למשל

> (derive-eval '(define f (lambda(x)(+ x 1)))) 

'ok 

> (derive-eval '(define g f)) 

'ok 

> (derive-eval '(define g-counter 

                 (lambda (c) (lambda(x) 

                               (if (is-defined? g) 

                                   (if (is-procedure? g) 

                                       (begin (set-box! c (+ (unbox c) (g x))) 

                                              (unbox c)) 

                                       (unbox c)) 

                                   (unbox c))) 

                   ))) 

'ok 

 

> (derive-eval '(is-defined? g)) 

#t 

> (derive-eval '(is-procedure? g)) 

#t 

> (derive-eval '(is-global-procedure? g)) 

#t 

 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&0 

> (derive-eval '(define c1 (g-counter (box 0)))) 

'ok 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&0 
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3 

> (derive-eval '(is-defined? c1)) 

#t 

> (derive-eval '(is-global-procedure? c1)) 

#f 

 

> (derive-eval '(g 3)) 

4 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&1 

> (derive-eval '(g 3)) 

4 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&2 

> (derive-eval '(c1 1)) 

2 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&18 

> (derive-eval '(c1 1)) 

4 

> (derive-eval '*lookup-frame-counter*) 

'#&34 
 

 מעלה את המונה של gבאמצעות דיאגראמת סביבות מדוע כל הפעלה של הפרוצדורה , הסבר  [' נק 10 ] .א

אין ) 16-מעלה את המונה ב c1והפעלה של הפרוצדורה , 1-מספר המעברים לחיפוש בסביבה מקיפה ב

 .הנח שפרוצדורות פרימיטיביות מוגדרות בסביבה הגלובלית(. 16צורך להסביר בדיוק את המספר 

  :דיאגראמת סביבות

 

 

f: 

g: 

g-counter: 

c1: 

p: x 

b1: (+ x 1) 

p: c 

b2: (λ(x) …) 

c: 

E1 b2 

0 

x: 3 

E3 b1 

p: c 

b3: (if …) 

x: 1 

E2 b3 

80

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

4 

 :הסבר

נפתחת מסגרת חדשה ואנו נדרשים להעריך את גוף הפרוצדורה שהוא הביטוי  gבעת הפעלת הפרוצדורה 

(+ x 1) . עבור ( שהיא הסביבה המקיפה)לצורך כך נדרש מעבר מסגרות אחד בלבד לסביבה הגלובלית

אין צורך במעבר מסגרות מפני שהוא נמצא במסגרת  'x'עבור המשתנה )' +'מציאת הערך של הפרימיטיב 

 .(התחתונה ביותר

ומר נדרשים שני כל, נוצרת מסגרת אשר נמצאת במרחק שתי מסגרות מהסביבה הגלובלית c1בעת הפעלה 

נדרשים שני מעברים  g, set-box!, unbox ,+: משתניםגישה לעבור . מעברים כדי להגיע לסביבה הגלובלית

בנוסף . לא נדרש מעבר xואילו עבור , נדרש מעבר מסגרות אחד בלבד c חיפוש המשתנה עבור. מסגרות

 .נדרש מעבר אחד (g x)לכך עבור ההפעלה 

 .לאינטרפרטר של מודל הסביבות reflection-שירותי ההוספת  [' נק  20 ]  .ב

 :יש את התחביר הבא reflectionים המציינים שירותי ביטויל

(is-defined? >var>) 

(is-procedure? >var>) 

(is-global-procedure? <var>) 

*lookup-frame-counter* 

 

  המנתח התחבירי(ASP  )הי ימממש את הממשק הבא עבור ביטו-reflection: 

identifying predicates: is-defined-req?(exp), is-procedure-req?(exp),  

is-global-procedure-req?(exp), is-lookup-frame-counter-req?(exp).  

getters for the variables of the expressions: is-defined-var(exp),  

is-procedure-var(exp), is-global-procedure-var(exp). 

 
 

  לגרעין האינטרפרטר יש כבר את היכולת לזהות בקשותreflection כלהלן (interpreter-core): 

 (define env-eval 

  (lambda (exp env) 

    (cond ((and (atomic? exp) (not (eq? exp '*lookup-frame-counter*))) 

           (eval-atomic exp env)) 

          ((special-form? exp) (eval-special-form exp env)) 

          ((reflection-request? exp) (eval-reflection exp env)) 

          ((application? exp) 

           (apply-procedure (env-eval (operator exp) env) 

                            (list-of-values (operands exp) env))) 

          (else (error 'eval "unknown expression type: ~s" exp))))) 
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(define reflection-request? 

  (lambda (exp) 

    (or (is-defined-req? exp)  

        (is-procedure-req? exp)  

        (is-global-procedure-req? exp) 

        (is-lookup-frame-counter-req? exp) 

          ))) 

 (.2סעיף )ובמבני הנתונים , (1סעיף )הנחוצים הם בגרעין האינטרפרטר  השינויים

-interpreter)האינטרפרטר  גרעיןל eval-reflection הוסף את המימוש של [' נק  10]  .1

core). 

 (define eval-reflection 

  (lambda (exp env) 

    (cond ((is-defined-req? exp)  

(is-defined? (is-defined-var exp) env)) 

          ((is-procedure-req? exp)  

           (compound-procedure?  

(lookup-variable-value (is-procedure-var exp) env))) 

          ((is-global-procedure-req? exp)  

           (eq? (procedure-environment  

  (lookup-variable-value (is-global-procedure-var exp) env))  

                the-global-environment)) 

          ((is-lookup-frame-counter-req? exp) 

           (lookup-variable-value exp env))  

    ))) 

 .את הפרוצדורות הנחוצות במבני הנתונים של האינטרפרטר( או תקן)הוסף  [' נק 10]  .2

Modify lookup-variable-value and add procedure is-defined? 

 

(define lookup-variable-value  

  (lambda (var env) 

    (let ((b (defined-in-env var env))) 

      (if (empty? b) 

          (error 'lookup "variable not found: ~s\n  env = ~s" var env) 

          (binding-value b))))) 

  

(define is-defined?  

  (lambda (var env) 

      (let ((b (defined-in-env var env))) 

        (if (empty? b) #f #t)))) 
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(define defined-in-env 

  (lambda (var env) 

    (if (empty-env? env) 

        env 

        (let ((b ((first-frame env) var))) 

          (if (empty? b) 

              (let ((counter  

                     (lookup-variable-value  

                      '*lookup-frame-counter* the-global-environment))) 

                (set-box! counter (+ (unbox counter) 1)) 

                (defined-in-env var (enclosing-env env))) 

              b))))) 

 

 . של מודל הסביבות קומפיילרל reflection-שירותי ה ף אתהוס [ ' נק 8]  .ג

((define analyze-reflection 

  (lambda (exp) 

    (cond ((is-defined-req? exp)  

           (let ((var (is-defined-var exp))) 

             (lambda (env) 

               (is-defined? var env)))) 

          ((is-procedure-req? exp) 

           (let ((var (is-procedure-var exp))) 

             (lambda (env) 

               (compound-procedure? (lookup-variable-value var env))))) 

          ((is-global-procedure-req? exp) 

           (let ((var (is-global-procedure-var exp))) 

             (lambda (env) 

               (eq? (procedure-environment (lookup-variable-value var env)) 

                    the-global-environment)))) 

          ((is-lookup-frame-counter-req? exp) 

           (lambda (env) 

             (lookup-variable-value exp env)))  ))) 
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   CurryingProcedure [' נק 28 ]  2שאלה 

Currying כך שבהינתן כל , צדורה של משתנה אחדהיא שיטה להפוך פרוצדורות מרובות משתנים לפרו

חשוב ש ימוש. ניתן לחשב את הפונקציה של הפרוצדורה המקורית, הארגומנטים של הפרוצדורה המקורית

הרעיון הוא להכין חלק . התלוי רק בפרמטר אחד חישוב מוקדם חלקיהוא לצורך  Curryingבטכניקה של 

להקטין באופן משמעותי את העבודה הנותרת כאשר יינתנו כך וב, מהחישוב גם כשנתון רק פרמטר אחד

 . פרמטרים נוספים

 תורם למעבר מהאינטרפרטר של מודל הסביבות Curryingכיצד השימוש בטכניקה של הסבר  ['נק 4]  .א

 המרכזי של האינטרפרטרהמוגדרת בקובץ  eval-ifה הפרוצדור הדגם על. לקומפיילר

(interpreter-core). 

 

כך ,  special formsהמשמשות לחישוב של , משכתבים פרוצדורות מגרעין האינטרפרטר, במעבר מן האינטרפרטר לקומפיילר

 :שלביםשני שמחלקת את החישוב ל carried-functionהפרוצדורה בקומפיילר הינה . גרעין הקומפיילרל שיתאימו

 .םייביטושל תתי  ניתוח סינטקטי .א

 .וכולל פעולות על מבני נתונים סביבהחישוב דחוי שתלוי ב .ב

 :באינטרפרטר, ינתן הביטוי והסביבה בו יש לחשבובה ,ifעבור הפרוצדורה המשמשת לחישוב ביטויי , לדוגמא

(define eval-if 

  (lambda (exp env) 

    (if (true? (env-eval (if-predicate exp) env)) 

        (env-eval (if-consequent exp) env) 

        (env-eval (if-alternative exp) env)))) 

 

 :הממתין לסביבה closureהפרוצדורה המתאימה בקומפיילר מנתחת באופן רקורסיבי את תתי הביטוי תחילה ומחזירה 

(define analyze-if  

  (lambda (exp) 

    (let ((pred (analyze (if-predicate exp))) 

          (consequent (analyze (if-consequent exp))) 

          (alternative (analyze (if-alternative exp)))) 

      (lambda (env) 

        (if (true? (pred env)) 

            (consequent env) 

        (alternative env)))))) 

 הפרוצדורה שלהלן מפעילה. באופן אוטומטי Currying-ניתן להפעיל את טכניקת ה, לכאורה  ['נק 6]   .ב

Currying   פרמטרים 2על כל פרוצדורה של: 

Signature: curry2(f) 

Type: [[T1*T2 -> T3] -> [T1 -> [T2  -> T3]]] 

(define curry2 

  (lambda (f) 

    (lambda (x) 

      (lambda (y) (f x y))))) 
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 :לדוגמא

> (((curry2 (lambda(x y)(+ x y))) 3) 4) 

7 

 .curry2השלם את הטיפוס של הפרוצדורה  [  'נק 2]   .1

 הסבר מדוע. של האינטרפרטר eval-ifעל הפרוצדורה  curry2הפעל את  [   'נק 4]   .2

 .הפעלה זו אינה משרתת את המעבר מאינטרפרטר לקומפיילר

 הפעלה על הביטוי ההדגם והסבר עבור 

( ( (curry2 eval-if) '(if (f 1) (f 1) (f 2))) *some-environment*) 

 . היא פרוצדורת משתמש כלשהי fכאשר 

 

 :היא  eval-ifעל הפרוצדורה  curry2תוצאת ההפעלה של הפרוצדורה , בדוגמא

(lambda (x) (lambda(y) (eval-if x y))) 

 :eval-ifשל  תתבצע ההפעלה, env -ו expהמתאימים למשתנים , לאחר קבלת הפרמטר הראשון והפרמטר הדחוי

 (eval-if exp env) 

קש לבצע הריצה ולא בנפרד כפי שמתב-רקורסיבי ומנתחת את תתי הביטויים בשילוב עם חישובי זמן evaluationפונקציה זו מבצעת 

 .בקומפיילר

  .mapת של נאיבי Curryingשהיא גירסת  ,c-map-procופרוצדורה , mapפרוצדורה להלן ה  [  'נק 18]    .ג

Signature: map(proc,lst) 

Purpose: Apply 'proc' to all 'lst'. 

Type: [[T1 -> T2]*LIST(T1) -> LIST(T2)] 

(define map  

   (lambda (proc lst) 

      (if (null? lst) 

          (list) 

          (cons (proc (car lst)) 

                (map proc (cdr lst)))))) 

 

Naïve Currying: 

Signature: c-map-proc(proc) 

Purpose: Create a delayed map for 'proc'. 

Type: [[T1 -> T2] -> [LIST(T1) -> LIST(T2)]] 

(define c-map-proc 

  (lambda (proc) 

    (lambda (lst) 

      (if (empty? lst) 

          lst 

          (cons (proc (car lst)) 

                ((c-map-proc proc) (cdr lst))))) 

    )) 
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 . גירסא זו אינה תורמת למטרות של חישוב חלקי מאחר ואינה מנצלת את החישוב החלקי

 כלומר גירסא שבה החישוב החלקי משפר את, map-לא נאיבי ל Curryingכתוב   [  'נק 9]    .1

 :הפרוצדורהשבו הפרמטר הדחוי הוא פרמטר , החישוב הסופי

Signature: c-map-list(lst) 

Purpose: Create a delayed map for 'lst'. 

Type: [LIST(T1) -> [[T1 -> T2] -> LIST(T2)]] 

(define c-map-list 

  (lambda (lst) 

    (if (empty? lst) 

        (lambda (proc) lst)             ;c-map-list returns a procedure 

        (let ((mapped-cdr (c-map-list (cdr lst))))  ;Inductive Currying 

          (lambda (proc) 

            (cons (proc (car lst)) 

                  (mapped-cdr proc))))) 

    )) 

 :הנאיבי Currying-וכיצד הוא משפר את ה, את התרומה של החישוב החלקי הסבר

 closuresובהינתן הארגומנט השני נוצרים  ,יחיד בהינתן הארגומנט הראשון closureנוצר , הנאיבי currying –בפרוצדורת ה 

מייצרת , לעומת זאת, הפרוצדורה החדשה. הפרוצדורה הנאיבית כוללת חישוב חלקי מינימלי בהינתן הפרמטר הראשון. נוספים

closures אך לא מייצרת , רבים כאורך הרשימה בהינתן הפרמטר הראשוןclosures בהינתן הפרמטר הדחוי כלל. 

 

 גירסא שבה החישוב החלקי משפר את כלומר, map-לא נאיבי ל Curryingכתוב   [  'נק 9]     .2

  :הרשימהשבו הפרמטר הדחוי הוא פרמטר , החישוב הסופי

(define c-map-proc 

  (lambda (proc) 

    (letrec ((iter (lambda (lst) 

                     (if (empty? lst) 

                         lst 

                         (cons (proc (car lst)) 

                               (iter (cdr lst))))) 

               )) 

        iter) 

    )) 

 :הנאיבי Currying-וכיצד הוא משפר את ה, את התרומה של החישוב החלקי הסבר

 .בהינתן הפרמטר הדחוי closuresיחיד בהינתן הפרמטר הראשון ולא נוצרים כלל  closureנוצר , בגירסה זו
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 היסק סטטי של טיפוס[  'נק 20 ]  3  שאלה

 . בסוף הבחינה נספחבחוקי הסקת הטיפוסים מופיעים 

כלומר לשתי , שהם הומוגניים ifרחבת השיטה להסקת הטיפוס לטיפול בבטויי תנאי מסוג שאלה זו עוסקת בה

 . ההתפצלויות יש את אותו הטיפוס

 לכל סוג של ביטוי, בשיטה זו :באמצעות פתרון משוואות של ביטויי טיפוסהסקת טיפוס   [ 'נק 10]  .א

ועבור  lambdaועבור ביטויי , הכללים ליצירת המשוואות עבור הקבועים. מיוחד יש משוואת טיפוס מתאימה

 .מופיעים בנספח( application)הפעלה  ביטויי

 הנח שביטוי .ifעבור ביטוי תנאי מסוג ים של ביטויי טיפוס ותליצירת משווא (ים)כללהוסף   [ ' נק 3]  .1

 .Booleanמטיפוס  פרדיקטתנאי דורש ביטוי 

(if predicate consequent alternative) 

T(if p c a) = Tc  

T(if p c a) = Ta 

T p = Boolean  

 הדגם את הסקת הטיפוס עבור הביטוי[     'נק 7]    .2

(if (not #t) 3 4) 

 זו הםשלבי ההיסק בשיטה : תזכורת

 .לכל תת ביטוי מוצמד משתנה טיפוס. 1

 .לכל תת ביטוי מותאמת משוואת טיפוסים. 2

יש . על ידי פתרון הדרגתי של משוואות הטיפוסים, בניה הדרגתית של הצבה עבור משתני הטיפוסים. 3

ואז לפעול לפי המשוואה , לזכור בכל שלב להפעיל את ההצבה הנוכחית על המשוואה הנדונה

 :  האפשרויות הן. המתקבלת

 ; יותר פשוטותפירוק המשוואה למשוואות   –טיפוסים מורכבים משני צדי השוויון  2. א

 ; עם ההצבה הנוכחית( בתור הצבה)שילוב המשוואה  –משתנה טיפוס באחד הצדדים . ב

 ;זריקת המשוואה –אותו קבוע משני צדי השוויון . ג

 ;(2בסעיף )או אם מתקבלת הצבה מעגלית , בכל מקרה אחר –כישלון . ד

 

1. Sub-expression variables: 

Tnot ,T#t , Tnum3 , Tnum4 , T(not #t) ,T(if (not #t) 3 4) 
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2. Sub-expression equations: 

3: Tnum3 = Number  

4: Tnum4 = Number  

#t: T#t = Boolean  

___not:_ Tnot = [T  Boolean]  

___(not #t): Tnot = [T#t 

 T(not #t)]    

___(if (not #t)3 4): T(if (not #t) 3 4) = Tnum3 

      T(if (not #t) 3 4) = Tnum4 

     T(not #t) = Boolean 

3. Equation solving: 

       Equation           Substitution 

1. Tnum3 = Number    {Tnum3 := Number}◦ 

2.,Tnum4 = Number   {Tnum4 := Number}◦  

3. T#t = Boolean    {T#t := Boolean}◦ 

4. Tnot = [T  Boolean]   {Tnot := [T  Boolean]}◦ 

5. Tnot = [T#t 

 T(not #t)]  {T(if (not #t) 3 4) := Number}◦  

6. T(if (not #t) 3 4) = Tnum3  {T(not #t) := Boolean}◦ 

 7. T(if (not #t) 3 4) = Tnum4  {T := Boolean} 

 8. T(not #t) = Boolean 

Additional equations, following the split of equation 5: 

 9. T = T#t 

 10. Boolean = T(not #t) 

 

 

 

 

 

 

 

 : הסקת טיפוס באמצעות כללי היסק   [  'נק 10]   .ב
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 שיש לו if כך שלא יאפשר הסקת טיפוס עבור ביטוי  ifתקן את כלל ההיסק עבור ביטויי  [ ' נק 2]   .1

 :תוצאות מטיפוסים שונים

Typing rule Homogeneous-If:  

For every type environment Tenv, expressions p, c, a  

and type expression S: 

If   Tenv |- p:Boolean, Tenv |- c:S and Tenv |- a:S 

Then Tenv |- (if p c a):S 

 

 : הדגם כיצד כלל ההיסק המתוקן מונע הסקת טיפוס עבור הביטוי  [ 'נק 8]    .2

(if (> x y) (lambda(x)(lambda(y)(x y))) x) 

 : עבור כל הפעלה של כלל או אקסיומה יש לציין. הטענות הראשונות כבר הוכחו 3הנח כי 

 .מהו הכלל או האקסיומה .1

 .על איזה טענות ההפעלה מסתמכת .2

 .מהי הצבת הטיפוסים הנחוצה .3

  .האם יש שימוש בכלל המונוטוניות .4

 

(if (> x y) (lambda(x1)(lambda(y1)(x1 y1))) x) 

1. {x:T1} |- x: T1 

2. {y:T2} |- y: T2 

3. { } |- >:[Number*Number -> Boolean] 

4. According to rule Application and statements 1,2,3  

with type-substitution S1=T1=Number, S2=T2=Number, S = Boolean 

and using the monotonicity rule (yes/no) yes 

{x: Number, Y: Number} |-  (> x y): Boolean  

 

5. {x1:T3} |- T3  Variable Axiom 

 

6. {y1:T4} |- T4  Variable Axiom 

 

7.  According to rule Application and statements 5,6 with type 

substitution S1=T4, S = T5,  T3= [T4->T5]  and using the 

monotonicity rule  

{x1: [T4->T5], Y1: T4} |-  (x1 y1): T5 

 

89

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

13 

8. According to Procedure rule and statements 7 with type 

substitution S1= T4, U1=T5 

{x1: [T4->T5]} |-  (lambda(y1) (x1 y1)): [T4->T5] 

 

9. According to Procedure rule, statements 8 and type substitution 

S1= [T4->T5], U1=[T4->T5] 

{} |-  (lambda(x1) (lambda(y1) (x1 y1))): [[T4->T5]-> [T4->T5]] 

 

וגם   S= Numberמצד אחד נקבל 9 ,3 ,1על המשפטים , המעודכן Ifנסיון להפעיל את חוק ב

S = [[T4->T5]-> [T4->T5]]. להפעיל את החוק וההסקה נכשלת אי אפשר. 
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 ות לוגינתכ [ 'נק 22 ]  4שאלה 
 

 

 :המוגדרת כלהלן delete ה הפרוצדורהננתו  [ 'נק 11 ] .א

% Signature: delete(Xs,X,Zs)/3  

% Purpose: The list Zs is the result of removing all  

occurrences of X from the list Xs. 

delete([],_,[]).         %1 

delete([X|Xs],Z,[X|Ys]) :- X \= Z, delete(Xs,Z,Ys).   %2 

delete([X|Xs],X,Ys) :- delete(Xs,X,Ys).    %3 

 ,בעץ קשתכל על . הקפד על שינוי שמות משתנים. השלם את עץ ההוכחה החלקי שלהלן  [  'נק 8]  .1

 .הצלחהציין את התשובה בעלי . ומיהו הכלל שהופעל ,עבורהיין מהי הצבת המשתנים צ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer X = [3]. 

 

 

 

delete([2,3,2],2,X) 

delete([3,2],2,X) 

3\=2,  
delete([2],2,Ys2) 

 

delete([2],2,Ys2) 

2 

{X1=2, Xs1=[3,2], 

Z1=2,X=[2|Ys1]} 
3 

{X1=2, Xs1=[3,2], 

Ys1=X} 

 

fail 
 

fail 

2 
{X2=3, Xs2=[2], 
Z2=2,X=[3|Ys2]} 
 

2 
{X3=2, Xs3=[], 
Z3=2,Ys2=[2|Ys3]} 
 

2\=2,  
delete([],2,Ys3) 
 

3 
{X3=2, Xs3=[], 
Ys3=Ys2} 
 

delete([],2,Ys2) 
 

true 

 

1 
{Ys2=[]} 

2\=2,  

delete([3,2],2,Ys1) 
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  :אהבתוצאת החישוב  הסבר את  [ 'נק 3 ]  .2

?- delete(X,2,[3]). 

X = [3] ; 

X = [3, 2] ; 

X = [3, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2|...] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2|...] ; 

X = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2|...] ; 

… 

 

There are infinite answers in the infinite success tree of the proof.  
Each success leaf is an application of rule 2 after a finite number of applications of rule 3.  
There is an infinite branch due to repeated application of rule 3. 
 

 :שניתן בכתה על הנוסחאות האטומיות הבאות unifyהפעל את אלגוריתם [   'נק 3]   .ב

unify(A,B) with    

A = delete(Xs, Xs, [Y|Xs]) and  

B = delete([Z|Zs], Ys, Ys) 

 .פרט את צעדי החישוב והסבר את התשובה

{Xs=[Z|Zs]} 

 

A = delete([Z|Zs], [Z|Zs], [Y|[Z|Zs]]) and 

B  = delete([Z|Zs], Ys, Ys) 

{Xs=[Z|Zs]}*{Ys=[Z|Zs]}= {Xs=[Z|Zs],Ys=[Z|Zs]} 

 

A = delete([Z|Zs], [Z|Zs], [Y|[Z|Zs]]) and 

B  = delete([Z|Zs], [Z|Zs], [Z|Zs]) 

{Xs=[Z|Zs],Ys=[Z|Zs]}*{Y=Z}={Xs=[Z|Zs],Ys=[Z|Zs], Y=Z} 

 

A = delete([Z|Zs], [Z|Zs], [Z|[Z|Zs]]) and 

B  = delete([Z|Zs], [Z|Zs], [Z|Zs]) 

Fail due to occur check error at disagreement set {Zs, [Z|Zs]}. 
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 :על פי ההנחיות הבאות, באופן אחר delete הגדר את הפרוצדורה  [ 'נק 8]  .ג

% Signature: delete(Xs,X,Zs)/3  

% Purpose: The list Zs is the result of removing all  

occurrences of X from the list Xs. 

Rule 1: 

delete(Xs,Y,Zs) is true if Y is not a member of Xs, and Zs is equal to Xs. In this case, 

there are no alternative solutions. 

Rule 2: 

delete(Xs, Y, Zs)  is true if the list Xs can be split into a list As and a list with head Y 

and tail Bs, such that Y is not a member of As, and Zs is the append of As with a list Bs' 

which is Bs with Y deleted from it. 

delete(Xs, Y, Xs):- not_member(Y, Xs), !. 

 

delete(Xs, Y, Zs) :- 

 append(As,[Y|Bs],Xs), 

 not_member(Y,As), 

delete(Bs,Y,NoXBs), 

append(As, NoXBs, Zs). 

 

 

 .הלןונתונות ל, בתרגולשהוגדרו  not_member-ו appendשתמש בפרוצדורות עזר כמו אפשר לה

 
% Signature: not_member(Element, List)/2 

% Purpose: the relation in which Element is not a member of a List. 

not_member(_,[]). 

not_member(X,[Y|Ys]) :- X \= Y, 

                        not_member(X, Ys). 

 

append([],A,A). 

append([A|B],C,[A|D]) :- append(B,C,D). 
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 הנחיות כלליות:

 

 כאחד. אך מכוונות לנבחנים ולנבחנותההוראות במבחן מנוסחות בלשון זכר,  (1

  , לא יבדק!המקשה על הקריאה כזה מבחן הכתוב בעיפרון חלש (2

 עמודים. 17זה  שאלוןנא לוודא כי ב (3

מומלץ לא לחרוג מהמקום  .בגוף המבחן בלבד )בתוך השאלון( לענות על כל השאלות יש (4

 קצה. המו

 מומלץ להשתמש בטיוטא לפני כתיבת התשובה בתוך השאלון. (5

מהניקוד על  20%אם אינך יודע את התשובה, ניתן לכתוב "לא יודע" ולקבל  (6

 הסעיף/השאלה.

 הניקוד במבחן הוא כדלהלן: (7

 נק'  State    = 24עם ותכנות  (ADT)מבני נתונים מופשטים : 1שאלה 

 נק'  28=   ,, שימוש בתרשים סביבותבותלפי מודל הסביחלקי חישוב  :2שאלה 

 נק'  25=            תכנות לוגי :3שאלה 

 נק'  29=   לחישוב לפי מודל הסביבות אינטרפרטרתחביר של שפה, ו: 4שאלה 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 נק' 106  =        סה"כ:     

 

 
 בהצלחה !!!

  

 9:00: שעה  6.7.2015:  ינההבח תאריך

 ירון גונן מר,  בלבן מירה 'פרופפרופ' מיכאל אלחדד,  ,דר' רן אטינגר: המורה שם

 תכנות שפות עקרונות: קורסב בחןמ

 202-1-2051: הקורס. מס

 המחשב ומדעי מתמטיקה, תוכנה הנדסת, המחשב מדעי: לתלמידי מיועד

 'ב: סמסטר'  ב:  שנה

 מועד א'

 שעות  3 ינההבח משך

 חומר עזר: אסור. מצורף נספח
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 stateמימוש פרוצדורלי של מבני נתונים מופשטים, והוספת נק' [  24]  1 שאלה

ומומש במערכת  , כפי שהוגדר(substitution) "הצבה" (ADT)מבנה הנתונים המופשט חלק ממימוש של יין בע

 :הצבה של משתני טיפוס בביטויי טיפוס – היסק הטיפוסים
(define make-sub 

  (lambda (variables tes) 

    (if (ormap occur? variables tes)    

;if some variable substituting-expression is circular 

        (error 'make-sub "circular substitution") 

        (make-tagged 'sub (list variables tes))))) 

 

(define sub->variables 

  (lambda (sub) 

    (if (sub? sub) 

        (car (tagged->content sub)) 

        (error 'Sub:get-variables "sub is not a substitution: ~s" sub)))) 

 

 (define sub->tes 

  (lambda (sub) 

    (if (sub? sub) 

        (cadr (tagged->content sub)) 

        (error 'Sub:get-tes "sub is not a substitution: ~s" sub)))) 

 נק'[ 4]  .א

טיפוס  make-sub, sub->variables?מהם הטיפוסים, מצד הקליינט ומצד המממש, של הפרוצדורות 

 . Listהוא   (type expression) המימוש של ביטויי טיפוס

Type of make-sub: 

 [List(Variable)*List(Type-expression) -> Substitution]מצד הקליינט: ____________

                              [List(Symbol)*List -> Tagged(List)]המממש: ____________ מצד

Type of sub->variables: 

                                     [Substitution  -> List(Variable)]_מצד הקליינט: _________________

                                       [Tagged(List) -> List(Symbol)]____________מצד המממש: ______

 

  "הצבהנוי מימוש של "יש  נק'[ 12]  .ב

a.  [5 ]'פרוצדוראלי עצלשנה  את המימוש של "הצבה" למימוש  נק: 
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(define make-sub 

  (lambda (variables tes) 

    (if (ormap occur? variables tes)    

;if some variable substituting-expression is circular 

        (error 'make-sub "circular substitution") 

        (make-tagged 'sub (lambda (sel) (sel variables tes))))) 

    )) 

(define sub->variables 

  (lambda (sub) 

(if (sub? sub) 

        ((tagged->content sub) 

         (lambda (vars tes) vars))  

 

        (error 'sub->variables "sub is not a substitution: ~s" sub))))   
 

b.  [5 ]'מהם הטיפוסים, מצד הקליינט ומצד המממש, של הפרוצדורות  נק make-sub 

 . Procedure-טיפוס של פרוצדורה צריך לתאר בפירוט, ולא להסתפק ב ? sub->variables-ו

Type of make-sub: 

  [List(Variable)*List(Type-expression) -> Substitution]מצד הקליינט: _______________

        [ List(Symbol)*List -> Tagged( [ [List(Symbol)*List -> T] -> T ] )]_____ ממש:מצד המ

Type of sub->variables: 

      [Substitution  -> List(Variable)]מצד הקליינט: ________________

                [Tagged( [ [List(Symbol)*List -> T] -> T ] ) -> List(Symbol)]_______מצד המממש: _____

 

c.  [2 ]'הפרוצדורה שלהלן מבצעת הרכבה של הצבות. האם יש לשנותה בעקבות שינוי המימוש של   נק

 ת, הסבר.יתקן, ואם התשובה שליל –אם התשובה חיובית  ?"הצבה"

(define sub-combine 

  (lambda (sub1 sub2) 

    (cond ((empty-sub? sub1) sub2) 

          ((empty-sub? sub2) sub1) 

          (else (letrec ((combine 

                          (lambda (sub vars tes) 

                            (if (empty? vars) 

                                sub 

                                (combine 

                                 (extend-sub sub (car vars) (car tes)) 

                                 (cdr vars) (cdr tes)))))) 

                  (combine sub1 (sub->variables sub2) (sub->tes sub2))))))) 
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 צורך לתקן. זוהי פרוצדורת קליינט אין

 

 

 stateעם  "הצבה"  נק'[ 8]  .ג

, המשנה !sub->set-tes (setter), והוסף פעולה stateשל "הצבה" לכלול  הפרוצדוראלי העצל שנה  את המימוש

 . לדוגמא:יםמשתנהאת ההצבה של 

> (define sub1 (make-sub '(T1 T2 T3)  

'(Number (-> T4 Number) Boolean))) 

 

> (sub->tes sub1) 

'(Number (-> T4 Number) Boolean) 

 

> (sub->set-tes! sub1 '(Number T4 Number)) 

 

> (sub->tes sub1) 

'(Number T4 Number) 

 

(define make-sub       ;with state 

  (lambda (variables tes) 

    (if (ormap occur? variables tes) 

        (error 'make-sub "circular substitution") 

        (let ((vars (box variables)) 

              (tes (box tes))) 

          (make-tagged 'sub (lambda (sel) (sel vars tes))))) 

    )) 

(define sub->variables 

  (lambda (sub) 

    (if (sub? sub)  

        ((tagged->content sub) 

         (lambda (vars tes) (unbox vars))) 

        (error 'sub->variables "sub is not a substitution: ~s" sub))))  

 ;Type: (Client side): [Substitution*List(Type-expression) -> Void]  

(define sub->set-tes! 

 (lambda (sub new-tes) 

   (if (and (sub? sub) 

            (not (ormap occur? (sub->variables sub) new-tes))) 

       ((tagged->content sub) 

        (lambda (vars tes)(set-box! tes new-tes))) 

       (error 'sub->set-tes! "Not a substitution or circularities")) ))  
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 ושימוש בתרשים סביבותלפי מודל הסביבות,  חלקי חישובנק' [  28]  2 שאלה

על כל אברי רשימה הטרוגנית )שאפשר לראותה כעץ עם  procהפרוצדורה הבאה מפעילה פרוצדורה נתונה 

  .  map. הפרוצדורה משתמשת בפרוצדורה הפרימיטיבית תוויות בעלים(

(define map-tree 

  (lambda (proc tree) 

    (map (lambda (el)  

           (if (list? el) 

               (map-tree proc el) 

               (proc el))) 

         tree))) 

 

 נק'[   4]  .א

על איזו תכונה של רשימה מבוססת הטענה בפעולת הפרוצדורה.  הסבר מהו צעד הבסיס של הרקורסיה

 ?שהחישוב הרקורסיבי עוצר

רקורסיה על עומק הרשימה )העץ(. צעד הבסיס הוא הפעלה על עלה. העצירה של החישוב הרקורסיבי  זוהי 

 מבוססת על כך שבכל קריאה רקורסיבית הארגומנט הוא רשימה בעומק קטן יותר.

 נק'[   11]  .ב

על מנת לאפשר חישוב חלקי כאשר הפרוצדורה ידועה ואילו העץ אינו נתון, נכתבה הפרוצדורה הבאה, 

 :  Curryingמשתמשת בשיטה של ה

(define c-map-tree 

  (lambda (proc) 

    (lambda (tree) 

      (map (lambda (el) (if (list? el) 

                            ((c-map-tree proc) el) 

                            (proc el))) 

         tree)))) 

 

דורה אינה מבצעת שום חישוב חלקי לפני שנתון העץ, וכל החישוב מתבצע שהפרוצאולם הועלתה הטענה 

 בהינתן עץ.

a.  [9 ]'עבור בעמוד הבאהדגם את פעולת הפרוצדורה על ידי השלמת דיאגראמת הסביבות ש נק ,

 חישוב:ה

( (c-map-tree (lambda (x) (* x x x)))  

  '(2 (3)) 

) 

 לקי.והסבר מדוע אינה מספקת את המטרה של חישוב ח

 

3 

1 2 

= (3 (1 2)) 
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b.  [2 ]'כמה  נקclosures תוצאת החישוב החלקי על העץ וכמה הוגדרו לאחר  הוגדרו לפני הפעלת

  הנוצרים תלוי בעץ הנתון כקלט? closures-האם מספר ה ההפעלה על העץ?

 3לפני: 

    3  אחרי:

 נק'[ 13]  .ג

שהפעלתה איננה מייצרת פרוצדורה  יצורכך שתבצע חישוב חלקי, כלומר ת c-map-treeתקן את הפרוצדורה 

closures על ידי תיקון )בעמוד הבא( של דיאגראמת הסביבות  את השיפור הדגם. הקלט עץשמספרם תלוי ב

 .תיקון והשיפור המושגאת ה הסברעבור אותו חישוב. 

a.  [6 ]'השלמת הפרוצדורה: נק 

(define c-map-tree1 

  (lambda (proc) 

    (letrec ((el-test (lambda (el) (if (list? el) 

                                       (dig-tree el) 

                                       (proc el)))) 

             (dig-tree (lambda (tree) (map el-test tree)))) 

      dig-tree))) 

 

 

b.  [7 ]'הקודם)בעמוד הבא( עבור חישוב הביטוי  דיאגראמההשלמת ה נק: 
 

 

( (c-map-tree (lambda (x) (* x x x)))  

  '(2 (3)) 

) 

 הסבר:
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 תיכנות לוגינק' [  25]  3 שאלה

ונכתבים  הטבעית םמשמעותב> מוגדרים על ערכים מספריים  -ו >=הפרדיקטים  ,הבאה Prologבתוכנית 

 .1=>3בצורה: 

% ordered(Ls)/1 

ordered([_]).      %o1 

ordered([X,Y|Ys]) :- X=<Y, ordered([Y|Ys]). %o2 

 

% quicksort(Us,Os)/2 

quicksort([], []).     %q1 

quicksort([X|Xs], Ys) :-     %q2 

    partition(Xs, X, Littles, Bigs),  

    quicksort(Littles, Ls), 

    quicksort(Bigs, Bs), 

    append(Ls, [X|Bs], Ys). 

 

% partition(Us,X,Ls,Bs)/4 

partition([X|Xs],Y,[X|Ls], Bs) :- X=<Y, partition(Xs,Y,Ls,Bs).   %p1 

partition([X|Xs],Y,Ls,[X|Bs]) :- X>Y, partition(Xs,Y,Ls,Bs).  %p2 

partition([], _, [], []). 

 

 נק'[  9]  .א

מספר הכלל שהופעל, ואת ההצבה. הקפד על שינוי  . שים לב לציין בכל ענף אתשלהלן השלם את עץ ההוכחה

  כפרדיקטים פרימיטיביים. > -ו =>הפרדיקטים התייחס אל  שמות משתנים.

  סוף כל ענף הצלחה חשב את התשובה.  ב

?- partition([3, 1, 2], 3, Littles, Bigs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

partition([3,1,2], 3, Littles, Bigs) 

3<=3, partition([1,2], 3, Ls1, Bs1) 

%p1,X1=3,Xs1=[1,2],Y1=3,Littles=[3|Ls1],Bigs=Bs1 

3<3, partition([1,2], 3, Ls12, Bs12) 

%p2,X1=3,Xs1=[1,2],Y1=3, 

Littles=Ls12,Bigs=[3|Bs12] 
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 נק'[ 2]   .ב

? עיין לדוגמה הפרמטר הראשון הוא משתנהעונה כמצופה על שאילתות שבהן  partitionהפרוצדורה  האם 

 אבשאילת

?- partition(L, 3, [2, 1], [4]). 

 מה ההתנהגות הצפויה?

נים הפרמטרים האחרו 2קריאה בפרוצדורה כאשר הפרמטר הראשון הוא משתנה מייצר ערכים שממדגים את 
 הרשימות נשמר אך המיקום ביניהם משתנה. 2כשהסדר בין האיברים בתוך 

 לדוגמא: 

L=[2,1,4]; L=[2,4,1]; L=[4,2,1]; fail. 

 נק'[ 9]  .ג

וציין את  ,)בכוון אחד( Prolog-ב רוצדורותפה 3 מספקות את השירותים שלה Schemeת ופרוצדורכתוב 

   הטיפוס שלהן

; Type: [_[ List(Number) -> Boolean _] 

; Purpose: Check whether list is ordered. 

(define ordered? 

  (lambda (list) 

    (if (null? (cdr list))  

        #t 

       (let ((x (first list)) 

              (y (second list))) 

          (if (<= x y) 

              (ordered? (cdr list)) 

              #f))))) 

 

; Type: [_[ List(Number) -> List(Number)_] 

; Purpose: Sort, using the quicksort method, a given list of numbers nums. 

(define quicksort 

  (lambda (nums) 

    (if (null? nums) 

        '() 

       (let ((x (car nums)) 

              (xs (cdr nums))) 

          (let ((ls-bs (partition xs x))) 

            (let ((ls (quicksort (first ls-bs))) 

                  (bs (quicksort (second ls-bs)))) 

              (append ls (cons x bs)))))))) 
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; Type: [_[ List(Number) * Number -> List(List(Number))] 

; Purpose: Partition a list of numbers nums, by a given element x. 

(define partition 

  (lambda (nums x) 

    (if (null? nums) 

        (list '() '()) 

       (let ((x (car nums)) 

              (xs (cdr nums))) 

          (let ((ls-bs (partition xs y))) 

            (let ((ls (first ls-bs)) 

                  (bs (second ls-bs))) 

              (if (<= x y) 

                  (list (cons x ls) bs) 

                  (list ls (cons x bs))))))))) 

 נק'[ 5]  .ד

 :Scheme-הפרוצדורה הבאה ב נתונה

(define member-tree? 

  (lambda (item tree) 

    (if (null? tree) 

        #f 

        (or (equal? (car tree) item) 

            (and (not (list? (car tree))) 

                 (member-tree? item (cdr tree))) 

            (and (list? (car tree)) 

                 (or (member-tree? item (car tree)) 

                     (member-tree? item (cdr tree)))))))) 

  פרוצדורה בכתוב- Prolog  המחשבת את היחסmember-tree ם של סמל כלשהו לעץ עם תוויות בעלי בין

 .אותו אלגוריתם, כלומר לפי Scheme-ב שיטה של הפרוצדורה הנתונהב, העץ

 ב עציםג וצייProlog- : נקטור ובעזרת פמיוצג  עץ מורכבtree  מקבל פרמטר אחד שהוא רשימה המכילה ה

 .ומיוצג על ידי התווית של העל עצים )עלים או עצים מקוננים(.ה-יתתל הייצוג שאת 

% member-tree(X,Tree)/2 

% Examples: member-tree(X, tree([1, 2])) ==> X=1 

%           member-tree(4, tree([1, tree([2, 3]), tree([4])])) ==> true 

member-tree(X, tree([X|_]). 

member-tree(X, tree([tree(Ls)|_]) :- member-tree(X, tree(Ls)). 

member-tree(X, tree([tree(_)|Rs]) :- member-tree(X, tree(Rs)). 
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 Evaluators: interpreter –[ נק' 29 ]  4  שאלה
 

 מוגדרת ע"י הדקדוק הבא: היא Scheme. -דומה להיא שפה קטנה  L השפה

 

 תחביר אבסטרקטי      תחביר קונקרטי

<Exp> ::= <Number>    // number 

 | <Boolean>     // boolean 

 | <Var>     // variable 

 | "(" "if" <Exp> <Exp> <Exp> ")"              // if-exp(test, then, else) 

 | "(" "lambda" "(" <Var>* ")" <Exp>+ ")"   // proc-exp(vars body) 

 | "(" <Exp>+ ")"                                        // app-exp(operator operands) 

 

 הפרימיטיבים הם: 

 הטיפוס"/" עם -"*" ו :[Number * Number -> Number] 

 "and" ו-"or"  הטיפוסעם :[Boolean * Boolean -> Boolean] 

 .applicative-orderמסוג סמנטיקה אופרטיבית השפה מוגדרת ב

 נק'[  3]  .א

 ? כתוב את התשובה כביטוי טיפוס:Lמהם  טיפוסי הערכים המחושבים ע"י השפה 

 

L-Type =  [ Boolean U Number U Closure U Primitive ]                           

 

זהו החלק הרלבנטי לשפה לפי מודל הסביבות ) L, המחשב ביטויים בשפה env-evalלהלן קוד של אינטרפרטר 

L ,.)מתוך הקוד שנלמד בקורס 

;; ASP 

(define var? symbol?) 

(define if-exp?  

  (lambda (obj) (and (pair? obj) (eq? (car obj) 'if)))) 

(define proc-exp?  

  (lambda (obj) (and (pair? obj) (eq? (car obj) 'lambda)))) 

(define app-exp?  

  (lambda (obj) (and (not (if-exp? obj))  

                     (not (proc-exp? obj)) (pair? obj)))) 

 

(define if-exp->test second) 

(define if-exp->then third) 

(define if-exp->else fourth) 
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(define proc-exp->vars second) 

(define proc-exp->body cddr) 

 

(define app-exp->operator car) 

(define app-exp->operands cdr) 

 

;; Data Structures 

;; ========================================================= 

(define make-empty-env  

  (lambda () (list))) 

(define extend-env 

  (lambda (vars vals env) 

    (append (map cons vars vals) env))) 

(define apply-env 

  (lambda (env var) 

    (let ((binding (assoc var env))) 

      (if binding (cdr binding) (make-error))))) 

 

(define true? (lambda (obj) (not (eq? obj #f)))) 

 

(define make-closure  

  (lambda (proc-exp env) 

    (list 'closure (proc-exp->vars proc-exp)  

                   (proc-exp->body proc-exp) env))) 

(define closure->vars second) 

(define closure->body third) 

(define closure->env fourth) 

(define closure?  

  (lambda (obj) (and (pair? obj) (eq? (car obj) 'closure)))) 

 

(define primitive? 

  (lambda (obj) (member obj '(* / and or)))) 

 

;; Interpreter Core 

;; ========================================================= 

(define env-eval 

  (lambda (exp env) 

    (cond ((number? exp) exp) 

          ((boolean? exp) exp) 

          ((closure? exp) exp) 

          ((primitive? exp) exp) 

          ((var? exp) (apply-env env exp)) 

          ((proc-exp? exp) 

           (make-closure exp env)) 

          ((if-exp? exp)  

           (let ((test-val (env-eval (if-exp->test exp) env))) 

             (if (true? test-val) 

                 (env-eval (if-exp->then exp) env) 

                 (env-eval (if-exp->else exp) env)))) 

          ((app-exp? exp) 

           (let ((operator (env-eval (app-exp->operator exp) env)) 

                 (operand-vals (eval-args (app-exp->operands exp) env))) 

             (if (primitive? operator) 

                 (apply-primitive operator operand-vals) 

                 (apply-proc operator operand-vals)))) 
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          (else (display "Bad abstract syntax"))))) 

 

 

 

(define eval-args 

  (lambda (args env) 

    (foldl (lambda (arg vals)  

             (let ((val (env-eval arg env))) 

               (append vals (list val)))) 

           '() args))) 

 

(define apply-primitive 

  (lambda (prim vals) 

    (let ((arg1 (first vals)) 

          (arg2 (second vals))) 

      (cond  

        ((eq? prim '*) (* arg1 arg2)) 

        ((eq? prim '/) (/ arg1 arg2)) 

        ((eq? prim 'and) (and arg1 arg2)) 

        ((eq? prim 'or) (or arg1 arg2)))))) 

 

(define apply-proc 

  (lambda (closure vals) 

    (let ((body (closure->body closure)) 

          (vars (closure->vars closure)) 

          (env (closure->env closure))) 

      (let ((new-env (extend-env vars vals env))) 

        (let ((body-vals (map (lambda (b) (env-eval b new-env)) body))) 

          (last body-vals)))))) 

;; ========================================================== 

 

 נק'[  4]  .ב

 : env-evalשל הפרוצדורה  contract-כתוב את ה

; Signature: env-eval(Exp, Env)__________________________________ 

; Type: [Exp * Env -> Boolean U Number U Closure U Primitive ________] 

; Example: (env-eval '((lambda (x) (if x (* x x)  0)) 3) (make-empty-env)) ==> 9 

   זמן ריצהטיפול בטעויות להרחבת האיטרפרטר  נק'[  22]  .ג

 divide by zero ;;    ((0 2 /) 3 *)                :טעויות זמן ריצהדוגמאות ל

 (* 3 #f)          ;; bad type 

 יטפל בטעויות בצורה הבאה: env-eval-הדרישה היא ש

  הפעלה של פרוצדורה פרימיטיבית מזהה טעויות 

 ביטוי של ביטוי מורכב(-החישוב אחרי טעות עוצר )אפילו אם הטעות מופיעה בתת 

  המסמל טעות ערך מיוחדהערך המוחזר במקרה של טעות הוא 
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 בחלק זה המשימה היא לעדכן את הקוד בכדי לטפל בטעויות.

 :על מנת להשיג את הטיפול הנדרש בטעויות יש

  מתאר טעות הלהוסיף מבנה נתונים 

 בגרעין האינטרפרטר פרוצדורות 4  לשנות את הקוד של:env-eval, eval-args, 

apply-primitive, apply-proc. 

 

דומה , הSchemeשל  foldl יתפרימיטיבבפרוצדורה המשתמשת  eval-argsהפרוצדורה 

בדומה .  lst-ו proc, initפרמטרים:  3מקבלת  foldlהפרוצדורה . accumulate לפרוצדורה

מקבלת  procפעלה, אך בכל ה -על כל איבר ברשימה  procמפעילה את  map ,foldl לפרוצדורה

 החוזה של הפרוצדורה הוא: .procשהוא התוצאה של ההפעלה הקודמת של בנוסף פרמטר שני 

 
; Signature: foldl(proc, init, lst) 

; Type: [[T1 * T2 -> T2] * T2 * List(T1) -> T2] 

Examples: 

> (foldl cons '() '(1 2 3 4))  

'(4 3 2 1) 

> (foldl + 0 '(1 2 3)) 

6 

> (foldl (lambda (x lst) 

           (append lst (list (- x)))) 

         '() 

         '(1 2 3 4)) 

'(-1 -2 -3 -4) 

 

 

a.  [4 ]'הוספת מבנה נתונים: נק 

(define make-error  

  (lambda () '<error>)) 

 

(define error?  

  (lambda (obj) (eq? obj (make-error)))) 
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b.  [18 ]'עידכון גרעין האינטרפרטר: נק 

(define env-eval 

  (lambda (exp env) 

    (cond ((number? exp) exp) 

          ((boolean? exp) exp) 

          ((closure? exp) exp) 

          ((primitive? exp) exp) 

          ((var? exp) (apply-env env exp)) 

          ((proc-exp? exp) (make-closure exp env)) 

          ((error? exp) ___________________________) 

          ((if-exp? exp)  

       (let ((test-val (env-eval (if-exp->test exp) env))) 

             (if (error? test-val) 

               test-val 

               (if (true? test-val) 

                 (env-eval (if-exp->then exp) env) 

                 (env-eval (if-exp->else exp) env))))) 

 

          ((app-exp? exp) 

           (let ((operator (env-eval (app-exp->operator exp) env))) 

              (if (error? operator) 

                  operator 

                  (let ((operand-vals (eval-args (app-exp->operands exp)  

                                                 env))) 

                    (if (error? operand-vals) 

                        rand-vals 

                        (if (primitive? operator) 

                            (apply-primitive operator operand-vals) 

                            (apply-proc operator operand-vals))))))) 

          (else (display "Bad abstract syntax"))))) 

 

(define eval-args 

  (lambda (args env) 

    (foldl (lambda (arg vals)  

             (if (error? vals) 

                 vals 

                 (let ((val (env-eval arg env))) 

                    (if (error? val) 

                        val 

                        (append vals (list val)))))) 

           '() args))) 
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(define apply-primitive 

  (lambda (prim vals) 

    (if (not (= (length vals) 2)) 

 (make-error) 

        (let ((arg1 (first vals)) 

              (arg2 (second vals))) 

          (cond  

         ((eq? prim '*)  

     (if (and (number? arg1) (number? arg2)) 

         (* arg1 arg2) 

                 (make-error))) 

 

            ((eq? prim '/)  

     (if (and (number? arg1) (number? arg2)) 

         (if (not (= arg2 0)) 

             (/ arg1 arg2) 

             (make-error)))) 

    ((eq? prim 'and)  

     (if (and (boolean? arg1) (boolean? arg2)) 

         (and arg1 arg2) 

         (make-error))) 

    ((eq? prim 'or)  

     (if (and (boolean? arg1) (boolean? arg2)) 

         (or arg1 arg2) 

         (make-error))) 

))))) 

 

 

(define apply-proc 

  (lambda (closure vals) 

    (let ((body (closure->body closure)) 

          (vars (closure->vars closure)) 

          (env (closure->env closure))) 

      (let ((new-env (extend-env vars vals env))) 

        (let ((body-vals (eval-args body new-env))) 

          (if (error? body-vals) 

              body-vals 

              (last body-vals))) 

)))) 
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 הנחיות כלליות:

 

 כאחד. אך מכוונות לנבחנים ולנבחנותההוראות במבחן מנוסחות בלשון זכר,  )1

  , לא יבדק!המקשה על הקריאה כזה מבחן הכתוב בעיפרון חלש )2

 עמודים. 22  נספחעמודים וב 17זה  שאלוןנא לוודא כי ב )3

מומלץ לא לחרוג מהמקום  .בגוף המבחן בלבד (בתוך השאלון) לענות על כל השאלות יש )4

 המוקצה. 

 מומלץ להשתמש בטיוטא לפני כתיבת התשובה בתוך השאלון. )5

 מהניקוד על הסעיף/השאלה. 20%אם אינך יודע את התשובה, ניתן לכתוב "לא יודע" ולקבל  )6

 וד במבחן הוא כדלהלן:הניק )7

 נק'  CPS        = 19תכנות בשיטת : 1שאלה 

 נק'  17=        מבני נתונים עצלים :2שאלה 

 נק'  20=           יםטיפוס יסק סטטי שלה: 3שאלה 

 נק'  27=       : אינטרפרטר של מודל ההחלפה4שאלה 

 נק'  27=      : תכנות אימפרטיבי וסביבות זמן ריצה5שאלה 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 נק' 110=           סה"כ:   

 

 
 בהצלחה !!!

 

  

 9:00, שעה 11/7/2016ינה: הבח תאריך

 ירון גונן מר,  בלבן מירה 'פרופפרופ' מיכאל אלחדד,  ,דר' רן אטינגר: המורה שם

 תכנות שפות עקרונות: קורסב בחןמ

 202-1-2051: הקורס. מס

 המחשב ומדעי מתמטיקה, תוכנה הנדסת, המחשב מדעי: לתלמידי מיועד

 'ב: סמסטר  ,'ב:  שנה

 מועד א'

 שעות 3 ינההבח משך

 חומר עזר: מצורף נספח
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 substitution ADT-ו CPS   נק'] 19[ 1 שאלה

)  הוא מושג מפתח בהגדרה של שפות תכנות ואלגוריתמים substitutionהצבה (  נק'] 5[  .א

 . מנה שלשה שימושים שראינו בקורס, ותן דוגמא לכל אחד מהם: תכנותיים
 

: הפרמטרים applicationבאינטרפרטר של מודל ההחלפה, השתמשנו בהצבה בביצוע  .1

 לפרוצדורה הוחלפו בגוף הפרוצדורה בערך שלהם.

 .substitutionמומש באמצעות  frameכל  באינטרפרטר של מודל הסביבות, .2

כדי להציב ערכים בתוך משתנים  substitution-בתכנות לוגי, בתהליך היוניפיקציה, השתמשנו ב .3

 .mgu-על מנת למצוא את ה

במקום  type-expressionבתהליך, תוך הצבת  substitution-בהסקת טיפוסים, השתמשנו ב .4

 משתני טיפוס.

 

 זה נשתמש בפעולות הבאות: בסעיף :ADT-הצבה כ הגדרת  נק'] 4[  .ב

  ,sub->vars(sub) פעולות שליפה: ; make-sub(vars, vals):בנאי:

sub->vals(sub), sub->val-of-var(sub) ; :פרדיקט empty-sub?(sub) . 

make-sub:  [List(Variable)*List(Variable) -> Substitution] 

sub->vars: [Substitution -> List(Variable)] 

sub->vals: [Substitution -> List(Value)] 

sub->val-of-var: [Substitution*Variable -> Value] 

empty-sub? [T -> Boolean] 

הצבה הערך של , שמטרתה היא מציאת sub->val-of-var המימוש של פרוצדורת השליפה נתון

 . נתון משתנהעבור 

; Tests: (sub->val-of-var (make-sub '(a b) '(7 8)) 'a) => 7 

;        (sub->val-of-var (make-sub '(a b) '(7 8)) 'c) => 

;            Error: sub->val-of-var: undefined variable c 

(define sub->val-of-var 

 (lambda (sub var) 

   (letrec 

       ((lookup 

         (lambda (vars vals) 

           (cond ((or (empty-sub? sub) (not (member var vars))) 

                  (error 'sub->val-of-var: "undefined variable ~s" var)) 

                 ((eq? var (car vars)) (car vals)) 

                 (else (lookup (cdr vars) (cdr vals))))))) 

     (lookup (sub->vars sub) (sub->vals sub))))) 
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על המשתנה המבוקש,  אינה מוגדרת מוגדרת או הצבההעל מנת לאפשר תגובות שונות במקרה ש

 ת הן כלהלן:אפשריו תגובות .CPSבשיטת   rva-of->val-subכדאי לממש את הפעולה 
(sub->val-of-var$  

    (make-sub '(a b) '(7 8))  

    'c  

    (lambda(x)x)  

    (lambda (var)(error 'sub->val-of-var: "undefined variable ~s" var))) => 

                      ERROR: sub->val-of-var: undefined variable c 

(sub->val-of-var$  

   (make-sub '(a b) '(7 8))  

   'c  

   (lambda(x) x)  

   (lambda (var) (list 'variable-not-found var))) => 

                                            '(variable-not-found c) 

 

 גדרה שלהלן.האת ה השלם
; Type: [Substitution*Variable*[Value->T1]*[Variable->T2] -> T1 union T2] 

(define sub->val-of-var$ 

  (lambda (sub var succ fail) 

    (letrec 

        ((lookup 

          (lambda (vars vals) 

            (cond ((or (empty-sub? sub) (not (member var vars))) 

                   (fail var)) 

                  ((eq? var (car vars)) (succ (car vals))) 

                  (else (lookup (cdr vars) (cdr vals))))))) 

      (lookup (sub->vars sub) (sub->vals sub))))) 

 

 

 

 

   נק'] 10[   .ג

 הפעולות על עץ כזה הן: בעלים. תתוויושאלה זו עוסקת בהפעלת הצבה על עץ עם 
 

make-tree:  [Tree*List(Tree) -> Tree] 

 Explanation: make-tree(first-child, rest-children) makes a tree that has first- 

     child as a leftmost child and rest-children as the other children. 

empty-tree 

tree->first-branch: [Tree -> Tree] 

tree->rest-branches: [Tree -> List(Tree)] 

tree->empty?: [T -> Boolean] 

tree->leaf?: [T -> Boolean] 
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 מקבלת שני פרמטרים: , הCPSהיא פרוצדורה בשיטת  $apply-sub-on-tree הפרוצדורה 

את כל מחליפה הפרוצדורה  .continuationוכן פרוצדורת  ,בעלים-רק-תוויות-עם-עץו הצבה

בערכים שלהם, לפי ההצבה. הפרוצדורה ההופעות של המשתנים שעליהם ההצבה מוגדרת 

  . על העץ המוחלף continuation-מחזירה את ההפעלה של ה

 

Examples, with make-tree defined as the List constructor 'cons: 

(apply-sub-on-tree$ (make-sub '(a b) '(1 2))  

                    '(a (a b c) c)  

                    (lambda(x)x)) => '(1 (1 2 c) c) 

(apply-sub-on-tree$ (make-sub '(d e) '(1 2))  

                    '(a (a b c) c)  

                    (lambda(x)x)) => '(a (a b c) c) 

 

 השלם את הקוד של הפרוצדורה:
(define apply-sub-on-tree$ 

  (lambda (sub tree cont) 

    (cond 

      ((tree->empty? tree) (cont empty-tree)) 

      ((tree->leaf? tree) (sub->val-of-var$ sub tree cont cont)) 

      (else (apply-sub-on-tree$  

             sub 

             (tree->first-branch tree)   

             (lambda (sub-first) 

               (apply-sub-on-tree$  

                sub  

                (tree->rest-branches tree)  

                (lambda (sub-rest) 

                  (cont (make-tree sub-first sub-rest))))) 

            ))) 

  )) 
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 שאלה 2 [ 17 נק']   עצים עצלים, רשימות עצלות 

 

 lazy-tree-lazy-list-ADT.rkt :רלבנטי נספח

על מנת  (lazy-tree, LZT)עצל -האינטרפרטר לתכנות לוגי שהוצג בכיתה משתמש במבנה נתונים עץ

לממש עצים לא סופיים. בעצים כאלו, לא ניתן לבנות עץ בשיטה הרגילה של בניית ענפים, וחיבורם לכדי עץ 

נתון לעץ עצל עם הבונה עץ עצל על ידי הרחבת צומת  expand-lztבמקום זאת, הוספנו בנאי  גדול יותר.

   ענפים שהם עצים עצלים:

; Signature: expand-lzt(node, node-expander) 

; Type: [Node * [Node -> List(Node)] -> LZT(Node)] 

(define expand-lzt 

  (lambda (root node-expander) 

    (let ((child-nodes (node-expander root))) 

      (make-lzt root 

                (lambda()(map (lambda (node)(expand-lzt node node-expander)) 

                              child-nodes)))) 

  )) 

 עצל ומשווים אותו לרשימות עצלות.-בשאלה זו אנו בוחנים את מבנה הנתונים עץ

 :שלהלן יםהעצל ציםהע ניםנתו   נק'] 3[  .א

> (define lzt-2-3-4 

   (expand-lzt 1 (lambda (node) (map (lambda(x)(+ node x))  

                                     '(2 3 4))))) 

> (define lzt-10-20-30 

   (expand-lzt 1 (lambda (node) (map (lambda(x)(+ node x))  

                                     '(10 20 30)))))  

> lzt-2-3-4 

'(1 . #<procedure:...>) 

> lzt-10-20-30  

 '(1 . #<procedure:...>) 

מימשק של מבנה הנתונים פעולות העל ידי שימוש בכיצד להבחין ביניהם,  הצע .שוויםאינם העצים 

 ..עץ עצל

 

> (lzt->first-branch lzt-10-20-30) 

'(11 . #<procedure:...>) 

> (lzt->first-branch lzt-2-3-4) 

'(3 . #<procedure:...>) 

 .הסבר והדגם את תשובתך
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 equal?-lzt<המצורף בנספח, אינו מכיל פרדיקט מסוג , ADT.rkt-tree-lazyהקובץ    נק'] 3[  .ב

או הסבר מדוע  ?lzt->equalלהשוואה בין  עצים עצלים. מדוע? נסה להגדיר את הפרדיקט 

 הדבר אינו אפשרי. 

 

 העצים עלולים להיות אינסופיים.-פרוצדורות, ותתימאחר ולא ניתן להשוות 

  נק'] 3[   .ג

-nodeשהוגדרו בסעיף א' ניבנו באמצעות פרוצדורות  lzt-10-20-30 -ו lzt-2-3-4העצים 

expander ,20 10)'-ו, (4 3 2)'המרחיבות צומת בעץ על ידי התייעצות ב"בסיס נתונים":  דומות 

 –המקבל שני פרמטרים  ,node-expanders, בהתאמה. הכלל פרוצדורות אלו על ידי בנאי של  (30

node-expander ומייצר  ,רשימהופרמטרים  של שניnode-expander ד, שאפשר ישל פרמטר יח

 .expand-lztלהפעיל עליו את הבנאי 

 

; Signature: make-DB-node-expander(2-params-node-expander, DB) 

; Type: [ [Node*List -> List(Node)]*List -> [Node -> List(Node)]] 

(define make-DB-node-expander 

  (lambda (2-params-node-expander DB) 

    (lambda (node) 

      (2-params-node-expander node DB)))) 

זו, הפעלנו על עץ עצל שהוגדר האם עץ עצל הוא גם רשימה עצלה? לצורך בחינת שאלה    נק'] 3[  .ד

 בסעיף א' פעולות של רשימה עצלה. להלן התוצאות. הסבר, והסק את התשובה.

> (tail lzt-2-3-4) 

'((3 . #<procedure:...azy-tree-ADT.rkt:58:16>) 

  (4 . #<procedure:...azy-tree-ADT.rkt:58:16>) 

  (5 . #<procedure:...azy-tree-ADT.rkt:58:16>)) 

> (tail (tail lzt-2-3-4)) 

Error: 

application: not a procedure; 

 expected a procedure that can be applied to arguments 

  given: '((4 . #<procedure:...>) (5 . #<procedure:...>))       

  arguments...: [none] 

 

 טיפוס:הלא. עץ עצל הוא 

LZT(T) = empty-lzt | Pair(T, [Empty -> List(LZT(T))]) 

 

 טיפוס:הרשימה עצלה היא 

LZL(T) = empty-lzl | Pair(T, [Empty -> LZL(T)]) 
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  נק'] 5[  .ה

של עצים עצלים בנוי על הרעיון של פיתוח מבנה נתונים עצל באופן הדרגתי,  expand-lztהבנאי 

בסעיף זה ננסה להשתמש על ידי הפעלת פרוצדורה הבונה את החלק הדחוי מתוך החלק הגלוי. 

 רשימות עצלות.זה עבור   ןברעיו

 עבור רשימות עצלות:   expand-lzlהגדר בנאי 

; Signature: expand-lzl(head, head-expander) 

; Type: [T * [T -> T)] -> LZL(T)] 

; Tests:  

; (define ints (expand-lzl 1 add1)) 

; (take ints 6) => '(1 2 3 4 5 6) 

; (define ints-from 

;    (lambda (n) (expand-lzl n add1))) 

; (take (ints-from 3) 6) => '(3 4 5 6 7 8) 

(define expand-lzl 

  (lambda (head head-expander) 

    (let ((next (head-expander head))) 

      (make-lzl head 

                (lambda()(expand-lzl next head-expander)))) 

  )) 
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  היסק טיפוסים סטטי   נק'] 20 [ 3שאלה 
 

 type-inference :רלבנטי נספח

 נתונות הגדרות הפרוצדורות הבאות, הקשורות בתלות של רקורסיה הדדית.

(define even-nat? 

  (lambda (n) 

    (if (zero? n) #t (odd-nat? (sub1 n))))) 

 

(define odd-nat? 

  (lambda (n) 

    (if (zero? n) #f (even-nat? (sub1 n))))) 

 .nat?-evenהשלם את הוכחת הטיפוס עבור הפרוצדורה    נק'] 10[  .א

 

1. {n:T1} |- n:T1                      Variable axiom 

2. {} |- sub1:[Number -> Number]       Primitive-procedure axiom 

3. {odd-nat?:T2} |- odd-nat?:T2        variable axiom 

4. {} |- #t:Boolean                    Boolean axiom 

5. {} |- zero?:[T3 -> Boolean]         Primitive-procedure axiom 

6. By rule __application_ and typing-statements  _(1),(2)___ 

and type-substitution: ___{_S=Number, _S1=Number, T1=Number} 

{n:Number} |- (sub1 n): Number 

7. By rule __application_ and typing-statements  _(3),(6)___ 

and type-substitution: {_S1=Number,T2=[Number->T4],_S=T4} 

{n:Number, odd-nat?:[Number->T4} |- (odd-nat? (sub1 n)): T4 

8. By rule __application_ and typing-statements  _(1),(5)___ 

and type-substitution: ___{_S=Boolean, _S1=T3, T1=T3}__ 

{n:T3} |- (zero? n): Boolean 

9. By rule __if_ and typing-statements  _(8),(4), (7) 

and type-substitution:  

{S1=Boolean, _S2=Boolean, T4=Boolean, T3=Number} 

{n:Number, odd-nat?:[Number->Boolean} |-  

              (if (zero? n) #t (odd-nat? (sub1 n))): Boolean 
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10. By rule __procedure_ and typing-statements  _(9) ___ 

and type-substitution: {_S1=Number, _U1=Boolean} 

{odd-nat?:[Number->Boolean } |-  

   (lambda (n)  

     (if (zero? n) #t (odd-nat? (sub1 n)))): [Number -> Boolean] 

 

 6,7,8,9באילו צעדים היה שימוש בכלל המונוטוניות? 

מהו  –מוגדרת היטב? האם יש לה טיפוס? אם כן  nat?-evenהאם הפרוצדורה    נק'] 3[  .ב

 מדוע אין לה טיפוס. –הטיפוס, אם לא  

סתיים ללא כישלון) אך מ Type-derivation-אלגוריתם ה, הרי well-typedהפרוצדורה מוגדרת היטב (

) הכולל סביבת טיפוסים שאינה 10(מספר  typing statementאין לה טיפוס: האלגוריתם הסתיים עם 

ועל כן התלות בטיפוס שלו, במידה והוא אכן  – nat?-oddריקה (עקב השימוש במשתנה החופשי 

 מוגדר).

even-על מנת לאפשר היסק טיפוס עבור פרוצדורות המוגדרות ברקורסיה הדדית, כמו    נק'] 4 [ .ג

nat? ו- odd-nat? אפשר להרחיב את כלל ההיסק לטיפוס של פרוצדורה המוגדרת באופן שלעיל ,

 רקורסיבי. הכלל הקיים עבור הגדרה רקורסיבית הוא:

 

For a recursive-definition expression (define _f _e):  

for every type expression _S:   

    If     {f:_S} |- _e:_S, 

    Then   { } |- (define _f _e):Void, and 

           { } |- _f:_S 

 חב את הכלל:הר

Interleaved recursive definitions rule: 
For recursive-definition expressions  

     (define _f _e1) 

     (define _g _e2) 

where _f, _g might occur free in _e1 and _e2: 

for every type expressions _S1 and _S2, 

if {_f:_S1,_g:_S2}|-_e1:_S1 and 

   {_f:_S1,_g:_S2}|-_e2:_S2 

then {}|-(define _f _e1):Void, 

     {}|-(define _g _e2):Void, 

     {}|-_f:_S1, and 

     {}|-_g:_S2 
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שהוספת על מנת להשלים את היסק  interleaved recursive definitionsהשתמש בכלל     נק'] 3[  .ד

אפשר להניח את  תוצאת ההיסק עבור . ?odd-nat -ו ?even-natהטיפוס עבור הפרוצדורות 

כלומר,   מאחר וההגדרות סימטריות. ?even-natמתוך התוצאה עבור  ?odd-natהפרוצדורה 

) שלהלן. המשך את ההיסק על מנת להסיק 11( -) ו10מאגר הצהרות הטיפוסים כולל את ההצהרות (

 טיפוס עבור שתי הפרוצדורות.

 

10. By rule __procedure_ and typing-statements  _(9) ___ 

and type-substitution: {_S1=Number, _U1=Boolean} 

{odd-nat?:[Number->Boolean] } |-  

   (lambda (n)  

        (if (zero? n) #t (odd-nat? (sub1 n)))): [Number -> Boolean] 

11. By rule __procedure_ and typing-statements  _(9) ___ 

and type-substitution: {_S1=Number, _U1=Boolean} 

{even-nat?:[Number->Boolean] } |-  

   (lambda (n)  

        (if (zero? n) #f (even-nat? (sub1 n)))): [Number -> Boolean] 

12. By rule interleaved-recursive-definitions and typing-statements 

(10) (11) and type-substitution: {_S1=_S2=[Number->Boolean]} 

{ } |- even-nat? : [Number->Boolean]  

{ } |- odd-nat? : [Number->Boolean]  
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 ההחלפהחישוב לפי מודל  – אינטרפרטר   נק'] 27 [ 4שאלה 

 substitution-interpreter.rkt :רלבנטי נספח

 .pre-conditionsאנחנו רוצים להוסיף לשפה הגדרה של פרוצדורות עם בדיקה של 

 התחביר המוצע הוא:

(lambda-pre (n)(> n 0) (sqrt n)) 

 

על פרמטרים,  pre-procedure. כאשר מפעילים pre-procedureנקראות  preפרוצדורות עם בדיקת 

.  אם application-על הארגומנטים שהתקבלו ב pre-conditionהאינטרפרטר ראשית בודק את ביטוי ה

כרגיל.  אם לא,  pre-procedure-של ה body-מתקיים, החישוב מתקדם ל pre-condition-ה

 וב של האינטרפרטר עוצר.וכל החיש exceptionזורק  -applicationה

 ):BNFהחדש מוגדר על ידי הכלל הבא (כתוב בשיטת  form-התחביר של ה

<lambda-pre> -> '(' 'lamba-pre' '(' <param>* ')' <exp> <body> ')' 

 

 :lambda-preדוגמאות לפעולת ביטוי 

(derive-eval '((lambda-pre (x) (= x 12) 'stam x) 12))      => '(value 12) 

(derive-eval '((lambda-pre (y z) (> z y) (+ y z)) 12 13))  => '(value 25) 

(derive-eval '((lambda-pre (x) (= x 12) 'stam x) 13)))     =>  error)   

כפרוצדורת משתמש, או שיש להגדירה  pre-lambdaניתן להגדיר את   האם  נק']  2[  .א

 הסבר.  כאופרטור מיוחד?
lambda-pre must be defined as a special operator because: a user-defined function would evaluate all 

the parameters of the function before invoking the body of the function.  In this case, the syntactic 

parameters of lambda-pre are: a list of parameters (a list of symbols), the pre-condition and the body.  

There are multiple reasons the evaluation of these would fail if lambda-pre were a user-define function  

(giving a single one of these reasons was sufficient): 

· the list of parameters is not a valid expression (e.g., (x y z) does not evaluate well) 

· the number of parameters is variable (body can have any number of expressions) and our 

interpreter does not support functions with a variable number of parameters. 

· all the expressions of the body would be evaluated regardless of the value of the precondition. 

· there is no way to throw an exception in our language in case the pre-condition fails. 
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 substitution( ביטויי מיוחד באינטרפרטר ההחלפהכ pre-lambda הוספת ביטויי  נק'] 14[  .ב

interpreter:( 

 האינטרפרטר יש לבצע את התוספות והשינויים הבאים: לצורך הרחבת השפה של

 .עבור הביטויים החדשים להגדיר מימשק תחבירי ·

 מבנה נתונים עבור הסוג החדש של פרוצדורות.להגדיר  ·

 .lambda-preרחיב את גרעין האינטרפרטר למימוש כלל החישוב של הל ·

 .עבור הביטויים החדשים מימשק תחבירי תהגדרנק']  2[  .1

 

make-lambda-pre: [List(Variable)*Exp*List(Exp) -> Lambda-pre] 

lambda-pre-parameters: [Lambda-pre -> List(Variable)] 

lambda-pre-precondition: [Lambda-pre -> Exp] 

lambda-pre-body: [Lambda-pre -> List(Exp)] 

lambda-pre?: [T -> Boolean] 

 

. השתמש lambda-pre-bodyולפעולת השליפה  make-lambda-preהצע מימוש לבנאי 

מופיעות במימשק התחבירי  Taggedלצורך המימוש (הפעולות של  ADT Tagged(Exp)-ב

 שבניספח).
  

(define make-lambda-pre  

    (lambda (variables pre body) 

        (attach-tag (list variables pre body) 'lambda-pre))) 

(define lambda-pre-body 

    (lambda (lambda-pre)  

        (third (get-content lambda-pre)))) 

 . lambda-preעבור  מבנה נתוניםהגדרת  נק']  3[  .2

make-pre-procedure: [List(Variable)*Exp*List(Exp) -> Pre-Procedure] 

pre-procedure-parameters: [Pre-Procedure -> List(Variable)] 

pre-procedure-precondition: [Pre-Procedure -> Exp] 

pre-procedure-body: [Pre-Procedure -> List(Exp)] 

pre-procedure?: [T -> Boolean] 

 

הסבר מהו ההבדל התפקודי בין המימשק התחבירי למבני הנתונים. מי משתמש בהם 

 (הקליינטים שלהם), ובאיזה שלב של החישוב.
  

The syntactic interface (defined in the ASP module) is used to represent parsed syntactic expressions.  It 

is used by the Interpreter Core. It is first used by the derive methods to convert one syntactic structure 

into another syntactic structure. It is then used as input by the evaluator methods which dispatches each 

syntactic expression to the relevant evaluation method based on its syntactic type. 
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The Data Structure interface (defined in the DS module) is used to represent semantic values that are 

created by the interpreter.  It includes values, closures, substitutions and environment (in the case of the 

substitution model, only the Global Environment).  It is used by the Interpreter Core as output (to 

construct and store computed values). 

 .lambda-preלחישוב של ביטויי  גרעין האינטרפרטר הרחבת נק']  9[  .3

 

) הוספת כלל חישוב 2כעל אופרטור מיוחד; ( lambda-pre) הצהרה על 1ההרחבה כוללת (

 . lambda-pre) מימוש ההפעלה של lambda-pre) ;3לביטויי 

 הצהרה כאופרטור מיוחד: )1(
(define eval-special-form 

  (lambda (exp) 

    (cond ((lambda? exp) (eval-lambda exp)) 

          ((lambda-pre? exp) (eval-lambda-pre exp)) 

          ((definition? exp) (eval-definition exp)) 

          ((if? exp) (eval-if exp)) 

          ((begin? exp) (eval-begin exp)) 

          ))) 

 

 :lambda-preממש את כלל החישוב עבור ביטויי  )2(

 
(define eval-lambda-pre 

  (lambda (exp) 

    (make-pre-procedure  

      (lambda-pre-parameters exp) 

      (lambda-pre-precondition exp) 

      (lambda-pre-body exp)) 

)) 

 

 :lambda-preממש את חישוב ההפעלה של    )3(
 

(define apply-procedure 

  (lambda (procedure arguments) 

    (cond ((primitive-procedure? procedure) 

           (apply-primitive-procedure procedure arguments)) 

          ((compound-procedure? procedure) 

           (let ((parameters (procedure-parameters procedure)) 

                 (body (rename (procedure-body procedure)))) 

             (eval-sequence 

              (substitute body parameters arguments)))) 

          ((pre-procedure? procedure) 

           (let ((params (pre-procedure-parameters procedure)) 

                 (pre (pre-procedure-precondition procedure)) 

                 (body (pre-procedure-body procedure))) 
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             (let ((pre-val  

             (derive-eval  

                      (substitute (rename pre) params arguments)))) 

               (if (true? pre-val) 

                 (eval-sequence  

           (substitue (rename body) params arguments)) 

                 (error 'apply "Precondition failure: ~s" pre)))) 

          (else (error 'apply "Unknown procedure type: ~s" procedure))) 

   )) 

 

 :נגזרביטויי כ pre-lambdaהוספת ביטויי  נק'] 11[  .ג

 הדגם את הצעתך על הביטוי שלהלן:  .lambda-preהצע תרגום לביטויי  נק']  3[  .1

 

(lambda-pre (n)(> n 0) (sqrt n)) 

 

(lambda (n)  

  (if (> n 0)  

    (begin (sqrt n))  

    (error 'Precondition_failed))) 

 

Note: We require a new form "error" is made available in the language - 

either as a primitive or as a special form. 

. שים לב לבנות את התרגום lambda-preאת הפרוצדורה לתרגום ביטויי  השלם  נק'] 8[   .2

באמצעות הפרוצדורות התחביריות של חלקיו, המופיעות בנספח של המימשק התחבירי (ניספח 

ASP.(   
 

(define lambda-pre->lambda 

  (lambda (exp) 

    (make-lambda (lambda-pre-parameters exp) 

      (list  

        (make-if  

          (lambda-pre-precondition exp) 

          (make-begin (lambda-pre-body exp)) 

          (make-application  

            'error  

            (list (make-quote 'Precondition_failed)))))) 

    ))   

 

If you prefer to define error as a special-form - then this would 

be instead: (make-error 'Precondition_failed) 
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 משתנים וסביבות זמן ריצהתחומי הגדרה של תכנות אימפרטיבי,    נק'] 27 [ 5שאלה 

 יש את הפעולות הבאות: stateחשבונות בנק עם  עבור ADT Bank-account-ל

 make-accountבנאי  .1

 get-balanceפעולת בירור מצב חשבון  .2

 .withdraw, depositפעולות משיכה והפקדה  .3

 נותחשבובנאי של ה ממשת אתמ, הההבא ההפרוצדורהגדרת החוזה ואת השלם את    נק'] 4[  .א

 :stateבנק עם 

 

; Type: Client view:[Number -> Bank-account] 

;       Supplier view: [Number -> [Symbol ->[Number -> Number]]] 

(define make-account  

  (lambda (balance) 

     (letrec  

         ((get-balance (lambda (amount) balance)) 

          (set-balance! (lambda (amount) (set! balance amount))) 

          (withdraw (lambda (amount) 

                      (if (>= balance amount) 

                          (begin (set-balance! (- balance amount)) balance) 

                          balance))) 

          (deposit (lambda (amount) 

                     (set-balance! (+ balance amount)) balance)) 

          (self (lambda (m) 

                  (cond ((eq? m 'balance) get-balance) 

                        ((eq? m 'withdraw) withdraw) 

                        ((eq? m 'deposit) deposit) 

                        (else (error 'Unknown-request))))) 

         ) 

       self) )) 

 

 

 

 והשלם את הטיפוס, ADT :withdraw, deposit balance, -get-ממש את פעולות ה   נק'] 5[  .ב

 .מנקודת מבט של המממש

 

;Type: [ [Symbol -> [Symbol -> Number]]*Number -> Number] 

(define get-balance 

  (lambda (account) ((account 'balance) 100))) 

 

(define withdraw  

  (lambda (account amount) 

       ((account 'withdraw) amount))) 
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 (define deposit  

  (lambda (account amount) 

       ((account 'deposit) amount))) 

המדיניות של פעולות המשיכה וההפקדה בבנק משתנה באופן תכוף. לכן, הוחלט לעבור    נק'] 8[  .ג

 למימוש שבו יש הפרדה בין החשבונות המוגדרים לבין הפעולות המופעלות עליהם. 

, חשבון בנק כך שיאפשר הפרדה כזו: השתמש בשיטה של מימוש עצל ADT-החלף את המימוש של ה

 . , כולל פעולות עדכוןשל כל חשבון state-. שים לב שעדיין יש לנהל את הvisitor-לפי תבנית ה

 במקומות המסומנים.  (מנקודת מבט של המממש) השלם גם את הטיפוסים

; type:  Client view: [Number -> Account] 

;        Supplier view: [Number -> [[Box(Number)->T]->T] ]  

(define make-account  

  (lambda (balance) 

     (let ((balance (box balance))) 

       (lambda (sel)(sel balance))))) 

 

; type: Client view: [Account -> Number] 

;       Supplier view: [[[Box(Number)->T]->T] -> Number]  

(define get-balance 

  (lambda (account) 

    (account (lambda (bal) (unbox bal))))) 

 

(define withdraw 

  (lambda (account amount) 

    (account (lambda (bal) 

               (if (>= (unbox bal) amount) 

                   (begin (set-box! bal (- (unbox bal) amount)) (unbox bal)) 

                   (unbox bal)))) 

    )) 

 

 

 :עבור המימוש העצל בסעיף ג' נתונה סדרת הפעולות הבאה בחשבונות בנק   נק'] 10[  .ד

 

> (define acc1 (make-account 100)) 

> (define acc2 acc1) 

> (withdraw acc2 40)      ; 1-מס-חישוב  

60 

> (get-balance acc1)      ; 2-מס-חישוב  

60 

, ציין היכן )1,2-מס-חישובכל חישוב ( הסבר את תוצאות החישובים באמצעות דיאגראמת סביבות. עבור

 (יחסית לאיזו סביבה) מתקבלת התוצאה שלו:
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make-account 

get-balance 

withdraw 

acc1 

acc2 

GE 

P: (account amount) 

b: ______________ 

P: (account) 

b: ______  

P: (balance) 

b: (let … ) 

balance: 100 

balance 

100 

E1 

E2 

P: (sel) 

b: (sel balance) 

P: (balance) 

b: (lambda (sel) … 

GE 

E1 

(let (balance) …) 

(lambda (sel)(sel balance)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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