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 מבוא: 1פרק 
 
שאלתי את מנחה הקורס מדוע מנפי שגיאות " עקרונות שפות תכנות"באחד המפגשים של הקורס  •
מנפי שגיאות מאפשרים . בשפות שונות אין להם אפשרות לחזור פקודה אחת אחורה או מצב אחד אחורה) דיבגרים(

חזור אחורה תוך כדי ביטול הפקודה האחרונה הם לא מאפשרים לבצע פקודה אחר פקודה בתוכנית אך אם ברצונך ל
יש מנפי שגיאות שמאפשרים לחזור אחורה לפקודה מסוימת באמצע התוכנית . זאת ועליך להריץ את התוכנית מחדש

ו אלא מבצעים אותם שוב ואסור כמובן לקפוץ מחוץ /ות שבוצעה/י קפיצה אך אלו לא מבטלים את הפקודה"ע
כך עלה הרעיון של לחקור ולבדוק את האפשרויות והמגבלות של בניית מנפה אשר מאפשר . הלתחום הפונקצי

החלטתי לגשת לבעיה ) לא כמתכנת(כאיש מחשבים והנדסת תוכנה . התקדמות קדימה ואחורה בתוכנית המנופה
דרישות במאמר זה נסקור את האילוצים וה. כ לכתוב את המימוש כמתכנת"מבחינה עיונית ותאורטית ורק אח

 .  מנפה שגיאות שמכיל כלי ניפוי שכזהתבבניי
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 מנפי שגיאות ותכונותיהם: 2פרק 
 

 :Trace - וWatchהעיקריות הם מסוג , ישנן  כמה פעולות ניפוי
Watch -- אפשרות לצפות ולשנות , למשל, )מצב המערכת( מאפשר הצצה על משתנים מסוימים

 ). Inspectים נקרא לפעמ(, או את המחסנית/משתנים שבתוכנית ו
Trace --כאשר מדובר בעקיבה .  מאפשר עקיבה אחר זרימת הבקרה)Trace ( קיימות מספר

 .אפשרויות
 

1  .Trace-into - כאשר אנחנו מנפים שגיאות ומגיעים לפונקציה שמאגדת בתוכה סידרת 
פקודות אנחנו יכולים לעקוב אחר מהלך התוכנית בתוך הפונקציה פקודה אחר פקודה 

step-by-stepכלומר לנפות את הפונקציה עצמה . 
 

2  .Trace-over -  במקוםTrace-into ניתן לבחור לבצע את הפונקציה כפקודה אחת מבלי 
 .שננפה אותה

 
3  .Trace-out - כאשר אנחנו מנפים שגיאות בעקיבה בתוך פונקציה )Trace-into ( ואנחנו

 Trace-intoחרטנו על שבחרנו לאחרונה רוצים לצאת ממנה ולהמשיך לנפות או שפשוט הת
 .ורוצים לבצע את הפונקציה עד סופה ולצאת ממנה

 
Break point  --מאפשר להריץ את התוכנית ללא ניפוי וברגע שהתוכנית מגיעה.  נקודת עצירה 
 .התוכנית נעצרת ומופעלת תוכנית הניפוי, לנקודת העצירה

 
Set next statement  --קפיצה לפקודה מסוימת בתוכנית, ה לניפוי בחר את הפקודה הבא .

כאשר אנחנו רוצים שהתוכנית תתחיל לנפות מנקודה מסוימת מבלי שנצטרך להמתין עד 
כאשר קופצים אחורה לא מתבטלים כל . אשר התוכנית תגיע לפקודה זו בהרצה רגילה

בבקרת היות ויש התערבות . השינויים שביצענו ואין שחזור מצב מערכת אלא קפיצה בלבד
הזרימה הסדירה לפעמים נוצרים באגים למשל כאשר קופצים אחורה ערכי המשתנים 

גם כאשר . יגרום לשגיאה, אינם משוחזרים וקובץ שנסגר ומנסים לכתוב לתוכו שוב
קופצים קדימה לקטע קוד טרם זמנו יגרום לשגיאה כגון כתיבה לקובץ ומדלגים על פתיחת 

מנפים חכמים בודקים אם אפשר להריץ את הקוד (ים הקובץ או שמדלגים על אתחול משתנ
ואסור כמובן לקפוץ מפונקציה אחת לפונקציה ). עד לנקודת הקפיצה בכדי למנוע שגיאות

 .אחרת
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 מנפה שגיאות שמאפשר חזרה אחורה: 3פרק 
 

 וכאשר מתגלה טעות Trace over -אחד הכלים לניפוי שגיאות זה לעקוב פקודה אחר פקודה ב
החיסרון בשיטה . (Trace into)אחורה לנקודה לפני היווצרות הטעות ולעקוב כלפי פנים לחזור 

כ לא יעילה כי יש להריץ את כל התוכנית "זו שאין שחזור של מצב המערכת ולכן חזרה אחורה בד
אנחנו רוצים לבנות מנפה שיכיל את האפשרות לחזור אחורה תוך כדי . מחדש עד הנקודה הרצויה

המשתמש יוכל בכל עת שירצה לחזור . Trace backנקרא לאפשרות זו , מערכתשחזור מצב ה
 .מצב אחד אחורה

 
ברור . האם יש הגבלות מסוימות על השפה או על מצב המערכת שיש לקחת בחשבוןהשאלה היא 

שישנם מצבי מערכת שלא ניתן לשחזר לדוגמא טיל שהתפוצץ לא ניתן לשחזר את מצבו לפני 
מטרת העבודה היא . ת היא האם בכל שפה ניתן לבנות עקיבה לאחור או לאשאלה נוספ. הפיצוץ

 .לענות על שאלות אלו
 

) Restore(אנחנו מחפשים פתרון שיאפשר בנקודות מסוימות לשמור את מצב התוכנית  ולשחזר 
ולא שנצטרך בכל פקודה בסיסית לשמור את מצב המערכת ובזמן . לנקודה שנשמרה כרצוננו

א ביטול הפקודה האחרונה שבוצעה ושחזור מצב "ז) Roll back(גול לאחור שחזור לבצע גל
 10צריך לחזור על פעולות אלו ,  פקודות אחורה10המערכת למצב הפקודה האחרונה ובכדי לחזור 

 . פעמים
 

מציאת נקודות בטוחות לצורך היחלצות ]: 5[בעיה זו מזכירה בעיה מעקרונות מערכות הפעלה 
ושמור לנו מצב מערכת של תוכנית לפני ) dead lock(כת נכנסת לקיפאון כאשר מער. מקיפאון

השינויים שבוצעו מנקודה זו . שנוצר הקיפאון אז ניתן לשחזר המצב למצב בטוח שהיה קודם
לעומת זאת , והלאה אומנם ילכו לאיבוד אך שיחזור המצב יהיה יציב וניתן יהיה להמשיך הלאה

 . Roll backמתבצע בשיטת  אז השחזור page faultכאשר יש 
 

 . Restoreלבין שחזור  Roll backנבחן את ההבדלים בין השיטות גלגול לאחור 
 

 :החסרונות של השיטה של גלגול לאחור
 
צריך בכל פקודה בתוך הפונקציה לשמור את מצב המערכת ואם הפונקציה קוראת      .1

 נקציה הפנימית לפונקציה פנימית אז נצטרך לשמור את מצבי הביניים של הפו
 
 )זמן, זיכרון(תופס משאבים רבים  .2
 
 א ביטול פקודה אחר פקודה"בזמן שחזור יש לבצע גלגול לאחור ז .3
 
משום , כרצוננו) פונקציה שאין לנו את הקוד שלה(לא ניתן להוסיף פונקציות פרימיטיביות  .4

 שאנחנו צריכים לשמור את מצב המערכת בתוך הפונקציה פקודה אחר פקודה ועבור
 .הפונקציה הפרימיטיבית אין לנו את הקוד שלה

 
 

 :יתרונות של גלגול לאחור
 
במקום לשמור את כל הסביבה נשמור רק את המשתנה ששונה או המידע ששונה וכאשר  .1

רוצים לשחזר יש לבצע שיחזור רק של פעולה זו ויש חיסכון בשמירת כל מצב המערכת אבל 
לבצע אותם כחלק מהמנפה ולא תהיה הפרדה החיסרון שצריך להכיר את הפקודות כולן ו

לדוגמא בקריאה לפונקציה פרימיטיבית שעלולה לשנות את מצב . טובה בין המנפה למפרש
 . המערכת המנפה יצטרך לשכתב את הפונקציה ולהריץ אותה ולשמור את השינויים שבוצעו

 
טה של כאשר שמירת מצב המערכת מתבצע בתדירות של כמעט כל פקודה ומשתמשים בשי .2

הכוונה . שמירת המשתנה ששונה בלבד יש חיסכון של משאבים הן של זמן והן של זיכרון
 Traceהיא גם לפקודה שבתוך פונקציות כלומר מבצעים כל הזמן " כמעט כל פקודה"בביטוי 

into. 
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בהנחה שאנו יודעים שקוראת שגיאה דווקא (כאשר קטע הניפוי הוא קטן יחסית וידוע מראש  .3

 .אז תדירות שמירת המצב היא כמעט כל פקודה) בקטע זה
 

 :שאנו מחפשים הוא בכך Restore היתרון בשיטת 
 
 . שנוכל לבצע קריאה לפונקציה מבלי שנצטרך להתייחס לשינויים שבצעה .1
 
 נשמור רק מצבי עצירה שמעניינים אותנו  .2
 
 נשחזר באופן מידי לאיזה מצב עצירה שהיינו בו .3
 
  1 -היה כפונקציה פרימיטיבית דינה י .4
 
 

י "לצורך הדגמת ההבדל בין שתי השיטות נבחן תוכנית ניפוי שנכתבה בעקרונות הגלגול לאחור ע
Thomas Ulrich] 3 .[ בשיטה שלUlrich 1 על מחשבGHz נוצר מידע בקצב של 

1.24GB/sec נשים לב שאלו בדיוק .  יותר לאט10 ומהירות ההרצה של התוכנית תהיה פי
 .Ulrichניראה איך עובדת התוכנית של . נו לעיל שכתב2- ו1חסרונות 

 
נקודת התחלה ונקודת סוף עבור ההקלטה , ראשית צריך לבחור שתי נקודות בתוכנית המקור

אלו נקודות שבהן לפי דעתך תקרה השגיאה וכן שהזמן שיחלוף בין שתי . למנפה השגיאות
גיל עד סופה כאשר ברקע מריצים את התוכנית כר. הנקודות קטן מספיק בכדי להקליט אותו

לאחר שהתהליך מת מתחילים ).  יותר לאט10וגורם לתוכנית לרוץ פי (מנפה השגיאות מקליט 
 . 4' זהו חיסרון מס, ההקלטה הקליטה כל פקודה ולכן חובה להכיר כל פקודה בשפה. בניפוי

 
שר מנסים ישנם חסרונות נוספים שאינם נובעים ישירות מההבדל בין השיטות אלא בעקיפין כא

ניראה שני חסרונות נוספים שלא ממש קשורים לעבודה אלא . לפתור את החסרונות של השיטה
 :Ulrichלמנפה המסוים של 

 
לכן לא ניתן לחזור אחורה ולשנות ערך של משתנה ולראות . חובה לעבוד עם תהליך שהסתיים )1

  ��Iello המחרוזת נניח שיש שגיאה בפונקציה והפונקציה מחזירה את. כיצד התוכנית מגיבה
אז כאשר התהליך חי ניתן לשנות את הערך כרצוננו ולהמשיך הלאה תוך " �Helloבמקום 

יתר על כן יתכן והבעיה . התעלמות מן הבעיה שהפונקציה אינה מחזירה את הערך הנדרש
 .אינה בפונקציה כלל אלא במשתנה גלובלי אחר או פונקציה אחרת

 
נים אחרים השתנו בגין שינוי משתנה מסוים אבל כידוע רוב המנפה אינו מראה לנו אילו משת )2

הבאג נוצר כאשר שינוי , call by reference -הבאגים נוצרים כאשר יש משתנים גלובליים ו
משתנה אחד גורם למשתנה אחר לשנות את ערכו כי שני המשתנים מתייחסים לאותו מקום 

ימנעות ממשתנים גלובליים ואף עבודה זאת הסיבה שתכנות נאות הוא ה) (aliasing(בזיכרון 
 )עם שפה פונקציונלית טהורה

 
 ל"נתבונן בקטע הקוד הנ

char*Hello(){ 
 static char hello[]=�Hello�; 
 return hello; 
} 

  נגדיר פונקציה נוספתHelloזוהי פונקציה שלכאורה קבועה ומחזירה תמיד את המחרוזת 
void f1(char*str){   
++*str              
 printf(str);       
} 

 mainנגדיר את הפונקציה 
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void main(void){ 
 f1(Hello());         !�Iello� 
 printf(Hello());   !�Iello� 
} 

 
שגיאות כאלה קשה לדעת כיצד . ��Helloהפונקציה הקבועה כבר לא תחזיר לעולם את המחרוזת 

ילו משתנים אחרים השתנו בגין שינוי משתנה  אינו מראה לנו אUlrichהמנפה של . התרחשו ומתי
 טוען שבחירת נקודות עצירה היא קשה אך למעשה לא פחות מבחירת נקודות Ulrich. מסוים

יתכן והבעיה , העובדה ששגיאה התגלתה במקום מסוים אינה מעידה שנוצרה שם, ההקלטה
נו יש צורך להקליט נוצרה במקום מרוחק מאוד כמו הדוגמא לעיל ונזכיר שוב שבכל פעם שטעי

, כי בשיטה שלו לא ניתן לעבוד על תהליך רץ אלא צריך קודם להריץ התוכנית, הכל מחדש
 ).שהסתיים(להקליט אותה ואז לעבוד על התהליך המת 
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 .וחשיבותו" מצב המערכת"הגדרת : 4פרק 
 

 . אנחנו מעונינים בשחזור מצב המערכת למצב  כפי שהיה בנקודת עצירה הקודמת
 

 ? מה כלול במצב המערכת
 הביטוי לחישוב  .1
 ]3פרק , 2[הסביבה   .2
  Store-ה .3
 ]7פרק , 2[ישות ההמשך  .4
 אז הוא בהגדרת התקן Store - לעניין זה שייך גם זיכרון שהוא מחוץ ל�התקנים חיצוניים  .5

את , למשל נבנה תלות בזמן. י משתנה גלובלי"חיצוני אפילו אם הפניה לזיכרון זה מתבצעת ע
משתנה שכזה הוא בעצם נמצא ) Store-שהוא מחוץ ל(ניתן לקבל ממשתנה גלובלי הזמן 

 . זה התקן חיצוניואומנם זה בזיכרון שנראה כהתקן פנימי אך לעניינ, בהתקן חיצוני
 
 

אנחנו לא נדון בשחזור ההתקנים החיצוניים כי התקן חיצוני יכול להיות טיל או מדפסת ולא ניתן 
כשרוצים לנפות כולל התקנים חיצוניים ניתן .  ף נייר שהודפס עליולשחזר טיל שהתפוצץ או ד

 הקליט את כל Ulrichלמשל , לבנות הדמיה של ההתקן החיצוני ולהכניסו כחלק פנימי
 .פלט כמשתנה פנימי/ניתן לבנות הדמיה של קלט. פלט/הקלט

 
ב מערכת אנחנו אנחנו מעכשיו נתייחס למצב המערכת בלי ההתקנים החיצוניים וכאשר נציין מצ

שחזור מצב המערכת הוא שחזור מצב המערכת . מתכוונים למצב המערכת המצומצמת
 .4 עד 1המצומצמת גורמים 

 
אם נריץ את .  מצב המערכת קובע את תוצאת התוכנית והפלט שלה. נגדיר את מצב המערכת

תיתן תמיד כל הרצה , אותה תוכנית מספר פעמים באותו מצב מערכת תמיד נקבל את אותו הפלט
 .אותה תוצאה

 
אם הם מייצגים ) למרות שאינם זהים( יהיו שקולים םשני אובייקטי. נגדיר את מושג השקילות

בהגדרה זו אנו מתירים מימושים שונים . את אותו מידע מופשט והם פועלים ומגיבים באופן זהה
 את התכונות כי אין זה משנה כיצד ממומש הפריט כל עוד הוא מבצע,   שקוליםםלאובייקטי

הנדרשות ממנו למשל שקילות של סביבות כל עוד בשניהן בהינתן שם של משתנה הם יחזירו את 
אותו המידע שהמשתנה מתייחס אליו וכלל זה פועל לכל משתנה ובכל מצב בתוכנית אז ניתן 

היא ששינויים שמשפיעים על הסביבה " בכל מצב בתוכנית"הכוונה . לומר שהסביבות שקולות
 .ישפיעו באופן דומה על הסביבה השניה כך שהשקילות תשמר לכל אורך התוכניתהאחת 

 
. אם העבר הווה ועתיד שלהם יהיו שקולים,  בצורה לא פורמלית שני מצבי מערכת יהיו שקולים

י הביטוי הנוכחי "ההווה מיוצג ע.  שנבנו במשך הרצת התוכניתStore-י הסביבה וה"עבר מיוצג ע
ניתן לומר ששני מצבי מערכת יהיו שקולים אם העתיד . י ישות ההמשך" עלחישוב ועתיד מיוצג

 .כ בעבר ובהווה ניתן לומר שהתלות היא גם בעבר ובהווה"שלהם שקול אך היות ויש תלות בד
 
או ערמה אם יש ,  מכיל את כל המידע זיכרון הנוסף הדרוש לתוכנית כגון מחסנית אם ישStore-ה

  (Activation recordsבשפות מסוימות רשומות ההפעלה .  נוסף אחראו כל מבנה או מרחב זיכרון
ולכן גם מוכל ', נשמרות במחסנית כאשר כוללות את מען השיבה וכד) י עץ ההפעלה"שמיוצגות ע

 הוא שכאשר משתנה שבסביבה הוא מסוג מצביע -Storeעוד דבר שכדאי לציין שכלול ב. Store -ב
 .Store-מכאן שהסביבה תלויה ב. Store-אז הוא מצביע על מידע ששמור ב

 
 .הביטוי הנוכחי מחושב בסביבה מסוימת ולכן הביטוי תלוי בסביבה

 
בסביבה , ישות ההמשך במילים  פשוטות יהיה הקוד שצריך להתבצע והוא תלוי בביטוי המחושב

למשל אם הקריאה . ישות ההמשך מקבלת ביטוי וקובעת מה לעשות אתו, נפרט. Store-וב
 עם ערך הביטוי שחושב f אז היא תחזור לנקודת השיבה ב fב הביטוי התבצעה מפונקציה לחישו

 fלעיתים ניתן להגדיר שבמקום לחזור לפונקציה .  בסביבה שנוצרה fותמשיך לחשב את הקוד של 
 דבר זה קורה למשל f ונשכח שקראנו לביטוי לחישוב מ  z בסביבה שמוגדרת ב zנלך לפונקציה 
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 ואז שני מצבי Store-במקרה של חריגה יתכן ואין תלות בסביבה וב, (Exception)בחריגה 
מערכת יהיו שקולים למרות שהסביבות אינן שקולות והשקילות בין שתי המערכות יתבטא רק 

 או Scheme בשפת ("error "Wrong usage)אם יש להם עתיד שקול למשל הפקודה הבאה היא 
exit(0)ב -Cל ומחזירות את הפרמטר לפונקציה כלשהי ללא תלות בעבר  פקודות אלו זונחות הכ

בעצם אנו רואים שמצבי מערכת ) ההווה(וללא תלות בפקודה הנוכחית ) Store-בסביבה וה(
 אינם שקולים אין בכך סתירה להגדרה לעיל Store-יכולים להיות שקולים גם כאשר הסביבה וה

 .   ובהווה שלהןשמצבי מערכת יהיו שקולים אם יש שקילות בעבר שלהן
 
 

 כך t1 ונגדיר את מצבה בנקודה Mנסמן מערכת , בצורה קצת יותר פורמלית
M(exp1,env1,cont1,store1)  אנחנו מדברים על המערכת המצומצמת ולכן אלו כל התלויות 

תהיה שקולה , t2 בנקודה Q(exp2,env2,cont2,store2) שנסמן את מצבה Qמערכת . שלה
תלויות המערכת  . exp1≈exp2 ,env1≈env2 ,cont1≈cont2 ,store1≈store2 אם Mלמערכת 

exp, env, cont, store אנחנו רואים שאין תלות ב.  קובעות את מצבה- t1 או t2 והם משמשים 
 . Mt1≈Qt2 -כאינדקסים בלבד בכדי לסמן ש

 
נכונה במערכת מורחבת שכוללת משתנים גלובליים יש למערכת תלויות נוספות והשקילות תהיה 

לדוגמא אם יש גישה לשעון ואז יש להוסיף את הזמן  . רק אם המשתנים החיצוניים יהיו שקולים
סימון של תלות בזמן ניתן . כחלק מהתלויות והשקילות תהיה נכונה רק אם הזמנים יהיו שקולים

 ניתן להוסיף תלויות בהתקן חיצוני כגון קלט כך M(exp1,env1,cont1,store1,time1)לסמן  
M(exp1,env1,cont1,store1, input stream) או לסמן   

 M(exp1,env1,cont1,store1, G LOBAL DEVICE)כאשר  
 GLOBAL DEVICE = {time, input stream, �} . 

M(exp1, env1, cont1, store1, GLOBAL1) ≈Q(exp2, env2, con2, store2, GLOBAL2) 
 .GLOBAL1≈GLOBAL2 - וexp1≈exp2 ,env1≈env2 ,cont1≈cont2 ,store1≈store2אם 

 ). בהמשך נתעלם מהתקנים חיצוניים(
 

בהמשך נראה שעל פי הסמנטיקה של , ברור ששמירת כל התלויות תאפשר שמירת מצב המערכת
 . השפה  ניתן לקבוע האם יש לשמור את כל התלויות או שאין צורך לשמור את כולן
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 שפה פונקציונלית טהורה: 5פרק 
 

נבחן איזה מידע עשוי להשתנות בזמן ריצה של תוכנית . נתבונן ראשית בשפה פונקציונלית טהורה
 . Mמרגע מצב מערכת 

 .  לא ניתן לשנותexpאת הקוד עצמו  •

 ). ניתן להגדיר סביבה חדשה(את הסביבה לא ניתן לשנות  •
 .ישות ההמשך כן משתנה •
 שלא Store- חדשות ִמֳתִאים ב לא ניתן לשנות אך ניתן ליצור הקצאות Store-את ה •

 . הוקצו עד כה עבור שום מטרה
 
ולשחרר תאים (מ לשחזר את המערכת אנו צריכים לשחזר את הסביבה ואת ישות ההמשך "לכן ע

 ובכל מקרה זה רק לצורך garbage collectionפעולה זו מיותרת כאשר יש ,  שהוקצוStore -ב
א אנחנו מנסים לטעון שמצב מערכת "ז, )יעילות ולא לצורך שקילות מצבי המערכת

M(exp,env,cont,store)יהיה שקול ל -Q(exp,env,cont,store) אם  env1≈env2 וגם 
cont1≈cont2ולכן עלינו לשמור את הסביבה ואת ישות ההמשך  . 

ל מתקיימים שני אילוצים שלא מאפשרים "מ שנהייה מדויקים נגדיר שבשפה הטהורה הנ"ע
 ".זבל"תלות בערכי 

 
 Store- באופן עצמאי כך שלא יתכן תלות התוכנית ְּבמידע ששמור בStore-לא ניתן לגשת ל .1

שיש ( ונניח שזה הפלט  Store-נניח שיש גישה לערכי זבל של ה, נסביר למה".  זבל"כערכי 
 יכול להשתנות במובן זה Store-כפי שטענו לעיל ה) תלות בין התוכנית למידע ששמור שם

ואז , ויתכן שיוקצה בדיוק התא זיכרון שהתוכנית תלויה בו, שותשיעשה הקצאות חד
. Q - וM ונקבל שני פלטים שונים עבור Store-שחזור הסביבה בלבד לא משחזר את ה

  C -לדוגמא ב
{ 
  char p[3]; 
  char result; 
  save state M;    
  result = p[5]; 
   { 
      char p2[10]=�new data� 
   } 
return result; 

 
-לעומת זאת אם נבקש לשחזר את מצב המערכת ל, הרצה ראשונה התוצאה היא ערך זבל

Mמבלי ששחזרנו את כל ה -Store בהסתברות ( ההרצה השניה עשויה לתת ערך זבל אחר
 ).new dataגבוהה שזה אחד התווים של 

 
-ששמור בכל משתנה מהסביבה חייב להיות מאותחל כך שלא יתכן תלות התוכנית במידע  .2

Store אחרת יש לשמור את כל ה". זבל" כערכי-Store .נניח שמותר שלא לאתחל : הסבר
 אנחנו t+2 ונניח שבזמן M את המערכת tמשתנים אז יש לנו ברגע מסוים נניח בזמן 

כאשר נשחזר ). Store-ערך הזבל ששמור ב(ַמְקִצים משתנה לא מאותחל וזה פלט התוכנית 
 יוקצה משתנה שיתכן s+2 אז בזמן t בזמן Mות שקולה למערכת  להיs בזמן Qאת מערכת 

לדוגמא נתבונן . ויוקצה בתא אחר של הזיכרון עם ערך זבל שונה ולכן הפלט יהיה שונה
 :ל"בפסאדו קוד הנ

save state M;    
 
new s;     
print s; 

 
restore state M 
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כדוגמא נתבונן .  לא יהיה זהה ואפילו אם יובטח שמוקצה באותו מקום עדיין יתכן שהפלט

 ל"בפסאדו קוד הנ
 

save state M;    
 
new s;       (s gets garbage value, for example �5�) 
a:=s;      
wait;         (garbage collection free in store the cell of s or the command free(s);) 
new z=9   (z get the cell in store of s and initilize to �9�) 
print a; 

 
restore state M 
 

וזה יהיה פלט " 9" הוא יקבל את הערך sכאשר עכשיו לאחר השחזור יתבצע הקצאה עבור 
-הסיבה תלות בערכי זבל  ב). 9-בהנחה שערך הזבל היה שונה מ (Mבשונה לפלט של . Qהתוכנית 

Store. 
 

 צריכה לשחזר את הסביבה ואת ישות 1,2צים  שפה פונקציונלית טהורה שעומדת באילו:לסיכום
 . ההמשך בלבד

 
שיש בכמה שפות שמקבלת ) call/ccאו בקיצור  (call-with-current-continuationהפונקציה 

הפונקציה . מהמפרש מספיקה בכדי לשחזר את מצב המערכת) העתיד(כפרמטר את ישות ההמשך 
 call/cc -היות ו: הסבר. את ישות ההמשךלסביבה ומחזירה ) מצביע(את ההתייחסות " שומרת"

הסביבה . closure- לסביבה היא משתנה מקומי בתשההתייחסו] closure] 1זוהי פונקציה יש לה 
כי השפה לא מאפשרת ,  שסגורה בפונקציה לא ניתנת לשינוי)  כמו כל המשתנים המקומיים(

 . ואין בשפה השמהStore-שינוי של ה
 

 ?יתן לגשת לערכי זבל האם נ: Schemeהערה לגבי 
 -נתבונן ב

Letrec ((f g) 
            (g 9)) 
f) 

פירושו של דבר שאם נשחזר את הסביבה עלול להיווצר לנו בהרצה , לא מוגדר? fמהוא ערכו של 
 ]. Store-יש כאן תלות בערך זבל של ה [M תשובה שונה מההרצה הראשונית של Qשל 

מה .  השפה נראה שהביטוי לא מוגדר או מוגדר כשגיאהבסמנטיקה של] r5rs] 6כאשר נסתכל ב 
פירושו ששתי הרצות שונות של אותה תוכנית לא מובטח שיתנו אותו ? זאת אומרת לא מוגדר

 .  אותו הפלט ואין בכך סתירה לטענה לעילןהפלט לכן גם שחזור תוכנית לא מובטח שהשחזור יית
   DrScheme 103 p1בגרסת

 (letrec ((g p) 
             (p 1)) 
    g)            !    #<undefined> 

 
 כמו כן עבור

(let ((x 0)) 
      (set! X 1))  

 .הביטוי לא מוגדר שתי הרצות שונות לא בהכרח יתנו אותו הפלט ולכן גם השחזור
 

.  לאותו מקום בזיכרוןת בודקת האם מדובר בהתייחסו ?eq הפקודה Store-עוד דוגמא שתלויה ב
ולפעמים " 4"-ונניח שהמערכת לפעמים מקצה את אותו ה" 4" שני משתנים שערכם הוא ישנם

 אותה ן אז שיחזור המערכת לא בהכרח יית?eq -אם פלט התוכנית תלוי ב. ֲמְקָצה מקום חדש
 .אומרים שהפקודה אינה מוגדרת עבור השוואת מספרים] r5rs] 6-גם כאן ב. תוצאה
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 ולכן בכל מקום שמצב המערכת אינו מוגדר מבחינה המנפה מתאים לסמנטיקה של השפה

כאשר המנפה אינו מוגדר מבחינה סמנטית אז . סמנטית אז גם המנפה אינו מוגדר מבחינה זו
 .שיחזור מצב המערכת לא מוגדר ושתי הרצות שונות של המנפה לא בהכרח יתנו אותה תוצאה
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 שפה שמאפשרת השמה : 6פרק 
 

א שמערכת "ז, Store-די ברור שנצטרך לשחזר גם את ה.  Store- ההשמה פירושה שינוי של 
M(exp,env,cont,store)תהיה שקולה ל - Q(exp,env,cont,store) אם יהיה שקילות בין כל 

 .תלויות המערכת
 :נשאלות שתי שאלות

 ?)!set-carכמו (האם יש הבדל בין השמה פשוטה לפקודות דיסטרוקטיביות  )1
 ? exp האם יש צורך לשחזר את )2

 :תשובות
 כפונקציה והיות ואנחנו שומרים מצב (!set-car)היות ואנחנו יכולים לממש את . אין הבדל )1

 אז s ולא עוקבים אחרי השינויים שהתבצעו במערכת עד רגע t ברגע מסוים  Mמערכת 
 היא בדיוק כמו הפונקציה הפרימיטיבית שאין לנו (!set-car)מבחינתנו הקריאה לפונקציה 

בנספח יש דוגמה איך בשפה שיש בה רק השמה פשוטה מאפשרת מימוש . ליהבקרה ע
 ). 1,2נספחים (רשימות והשמה דיסטרוקטיבית 

 
 עם פרמטרים הדרך z קוראת לפונקציה fכאשר פונקציה ? מה היא פקודה דיסטרוקטיבית

 היחידה שבה ניתן לשנות את הפרמטר ושההשפעה תישאר בתוקף גם לאחר החזרה לפונקציה 
fי פקודה דיסטרוקטיבית כגון " היא ע(set-car!) . כמו כן הפונקציהz  אינה יכולה לשנות 

 היה מוגדר xאלא אם המשתנה ( ללא פקודה דיסרוקטיבית f שבסביבה של xשום משתנה 
 בשתי הפונקציות מתייחס בדיוק x והמשתנה z- בx- וכן יש השמה מפורשת לzבזמן הגדרת 

 ).xלאותו 
 
 המודרניות אסור לשנות את הקוד ואסור לשנות קבועים שהוגדרו בקוד למשל ב ברוב השפות )2

- Scheme אסור לכתוב   
(define f  
   (lambda () 
        '(1 2 3)))    ;; Constant list defined in the code 
(set-car! (f) 4) 
(f)  
 
!    '(4 2 3) 
 

לחשיבות הסמנטיקה זוהי דוגמא נוספת ). unspecifiedאפילו לא  (error-זה מוגדר כ] r5rs] 6-ב
  )(3 2 4)' נתן תוצאה  DrScheme 103 p1בגרסא: הערה. (של השפה

 
 נראה דוגמא נוספת

(define cont 'uninitilized) 
((lambda (lst) 
    (call/cc (lambda (k) 
         (set! cont k)))  שמירת מצב המערכת 
     (let ((result (car lst))) 
        (set-car! lst 4) 
         result)) '(1 2 3)) !  1 

 ...ובשחזור מצב המערכת נקבל
(cont) !  4 

 
cont שיחזר הסביבה וישות ההמשך ונניח שגם נשחזר את ה - Store עדיין לא נקבל מערכת 

 .שקולה כי לא שחזרנו את הקבועים
 . נעלמתהיה היית הבע lstאולי יש מי שחושד שאילו שיחזרנו את 

 ל כך"אז אפשר לכתוב את התוכנית הנ
(define cont 'uninitilized) 
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((lambda () 
    (call/cc (lambda (k) 
         (set! cont k)))   שמירת מצב המערכת 
     (let ((lst  '(1 2 3)) 
             (result (car lst))) 
        (set-car! lst 4) 
         result)) ) !  1 

 ...ובשחזור מצב המערכת נקבל
(cont) !  4 
 

תוצאת התוכנית תלויה רק במשתנים (בדוגמא זו  בנקודת השחזור אין משתנים תלויים כלל 
  Store-ולכן אין סיבה וצורך לשחזר את ה) כ"שהוגדרו אח

לשמור אם מותר בשפה לשנות את הקוד או קבועים צריך לשכפל את הקוד והקבועים ו: מסקנה
 .באסמבלר למשל  ניתן לשנות את הקוד. אותם ולשחזר אותם

 Visual C++ 6.0- בWindows 98- לא מצאתי איסור מיוחד אבל כאשר רצים תחת הAnsi C-ב
 :הוא לא מרשה לשנות נתונים כמודגם להלן

#include <stdio.h> 
 
char*f(char*m){ 
        ++*m; 
        return m; 
} 
 
void main(void){ 
        printf(f("Hello")); 
} 
 

Windowsלשנות את מקטע ןהסיבה היא הניסיו. ל ויעורר חריגה" לא יאפשר את הפעולה הנ 
למעשה לפעמים זה אפילו יוצר באגים כאשר אנחנו דווקא כן מעונינים לשנות . הקוד שהוא מוגן

 :מידע שבמקטע הקוד לדוגמא
 

#include <stdio.h> 
 
void main(void){ 
        char*m="Hello�; 
        ++*m;         
        printf(m); 
} 

  .m*++התוכנית יוצרת שגיאה ומעלה חריגה כאשר מנסה לבצע את 
שוב פעם אנו רואים עד כמה הסמנטיקה של השפה צריכה  להיות מוגדרת היטב ומה ההשלכות 

 .של הבדלי סמנטיקה קטנים



•  • 15

 הסמנטיקה של השפה על המנפהמסקנות השפעת : 7פרק 
 

האם יש הגבלות מסוימות על השפה או על מצב המערכת שיש לקחת " שאלנו 3בתחילת פרק 
מטרת העבודה היא . שאלה נוספת היא האם בכל שפה ניתן לבנות עקיבה לאחור או לא...בחשבון 

סמנטיקה של ואכן גילינו שהשפה משפיעה מאוד על הפתרון ואפילו ה."  לענות על שאלות אלו
 מקבלים ערך תמיד כל המשתנים Scheme-השפה בפקודות פשוטות היא חשובה וקובעת למשל ב

פרט , התחלתי ולא ניתן לייצר משתנה ללא אתחול בכך נמנעת האפשרות של ערכי זבל במשתנה
 .Store-קטן זה מאפשר בשפה פונקציונלית טהורה לחסוך בשמירת עותק של ה

 
השאלה זהה לשאלה האם ,  יש שפה שלא ניתן לבנות בה עקיבה לאחורלגבי השאלה השניה האם

נזכיר שאנו דנים במערכת . יש שפה שלא נוכל עבורה לשמור את מצב המערכת או לשחזרו
והתשובה היא שתמיד ניתן לשמור את מצב המערכת בהנחה שניתן לבנות לשפה . המצומצמת

 .מפרש ואז גלויים לנו כל המבנים שלו
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 מימוש:  בחלק
 

 chemeSשפת : 8פרק 
 

 שפה פונקציונלית טהורה. א
 

 מהשפה בכדי setנוריד את הפקודה , ]103מ "ע, 3פרק , 2[כבחירה ראשונה נבחר את השפה מ 
 :השפה מכילה את הפקודות, שהשפה תהיה טהורה

 
<program> ::= <expression> 
<expression> ::= <number> 
     ::= <indentifier>  
     ::= <primitive> ({<expression>}*(,)) 
     ::= if <expression> then <expression> else <expression> 
     ::= let {<identifier>}* in <expression> 
     ::= proc ({<identifier>}*(,)) <expression> 
     ::= (<expression> {<expression>}*) 
           ::= letrec {<identifier>  
({<identifier>}*(,)) = <expression>}* 
 
<primitive>    ::= + | - | * | add1 | sub1 | zero? 
  
  
 

 בחירת מיקום נקודות העצירה 
 

 ,אנחנו מעונינים בנקודות עצירה כאשר מבצעים פקודה או כאשר מחשבים ביטוי
  נתבונן לדוגמא בביטוי

if zero?(a) then sub1(b) else add1(c) 
 :נקודות עצירה אפשריות הן

 ifלפני ואחרי הפקודה  .1
 ?zeroלפני ואחרי חישוב הביטוי  .2
 sub1(b) לפני ואחרי חישוב הפקודה .3
 add1(c)לפני ואחרי חישוב הפקודה  .4
  

 
 .נבחן שני מימושים

 .call/cc במפרש בעזרת Schemeי "מימוש ישות ההמשך ע .1
כעת . המפרש אינו מנהל את ישות ההמשך]. 2[קיים מפרש שנכתב עבור שפה זו בספר 
 .נוסיף את המנפה ונשנה קמעא את המפרש

 
. ת נקודות העצירה כישות ההמשך ברשימה ושמירcall/cc-הרעיון הבסיסי שימוש ב

זהו . כ דוגמא עם ממשק עשיר יותר"ראשית דוגמא פשוטה להדגים את אופי הפתרון ואח
 .קטע מהמפרש לפני שינויים

 
(define eval-program  
  (lambda (pgm) 
    (cases program pgm 
      (a-program (body) 
        (eval-expression body (init-env)))))) 
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(define eval-expression                 ;^ exp x env -> expval 
  (lambda (exp env) 
    (cases expression exp 
      (lit-exp (datum) datum) 
      (var-exp (id) (apply-env env id)) 
      (primapp-exp (prim rands) 
        (let ((args (eval-rands rands env))) 
          (apply-primitive prim args))) 
      (if-exp (test-exp true-exp false-exp) 
        (if (true-value? (eval-expression test-exp env)) 
          (eval-expression true-exp env) 
          (eval-expression false-exp env))) 
      (let-exp (ids rands body) 
        (let ((args (eval-rands rands env))) 
          (eval-expression body (extend-env ids args env)))) 
      (proc-exp (ids body) (closure ids body env)) 
;& 
      (begin-exp (exp1 exps) 
        (let loop ((acc (eval-expression exp1 env)) 
                   (exps exps)) 
          (if (null? exps) acc 
            (loop (eval-expression (car exps) env) (cdr exps))))) 
      (app-exp (rator rands) 
        (let ((proc (eval-expression rator env)) 
              (args (eval-rands rands env))) 
          (if (procval? proc) 
            (apply-procval proc args) 
            (eopl:error 'eval-expression 
              "Attempt to apply non-procedure ~s" proc)))) 
      (letrec-exp (proc-names idss bodies letrec-body) ;\new3 
        (eval-expression letrec-body 
          (extend-env-recursively proc-names idss bodies env)))      
      ))) 
 

 נוסיף את קטע הקוד ששומר את ישות ההמשך
(define continue-list '()) 
(define continue 'undefined) 
(define call/cc call-with-current-continuation) 
 
(define eval-program 
    (lambda (pgm) 
      (call/cc (lambda(cont) (set! continue cont))) 
      (set! continue-list (list continue)) 
      (eopl:printf "~n=================== first  expression =============~n") 
      (eval-program1 pgm))) 
 
(define eval-program1  
  (lambda (pgm) 
    (cases program pgm 
      (a-program (body) 
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         (eval-expression body (init-env)))))) 
 
(define eval-expression  
  (lambda (exp env) 
    (call/cc (lambda(cont) (set! continue cont))) 
    (let ((exp-disp (unpars-exp exp)) 
          (env-disp (unpars-env env))) 
      (eopl:printf "<EXP>= ~a~n<ENV>= ~a~n~nENTER CHOICE 1.trace into 2.trace back:" 
exp-disp env-disp) 
      (if (= (read) 1) 
          (let*((ignore (set! continue-list (cons continue continue-list))) 
                (result (eval-expression1 exp env)) 
                (result-disp (unpars-data result)) 
                (ignore1 (eopl:printf "~a  ==> ~a~n" exp-disp result-disp))) 
            result) 
          (let ((cont (car continue-list))) 
            (set! continue-list (cdr continue-list)) 
            (set! continue cont) 
            (cont)))))) 
   
(define eval-expression1 ;^exp x env -> expval 
  (lambda (exp env) 
    (cases expression exp 
 . 
 . 
 . 
 
 

 
 

 .י מפרש אימפרטיבי שמנהל את ישות ההמשך של התוכנית המפורשת"מימוש ישות ההמשך ע. 2
משתני התוכנית המנופה מוחזקים . המפרש מנהל את ישות ההמשך] 7פרק , 2 [-השפה מ

 .כמשתנים גלובליים
(define exp   'uninitialized) 
(define env   'uninitialized) 
(define cont  'uninitialized) 
(define rands 'uninitialized) 
(define val   'uninitialized) 
(define proc  'uninitialized) 
(define args  'uninitialized) 
 

 
 .שמירת מצב המערכת

 
(define save-state 
  (lambda (func)  
      (let ((exp1 exp) 
            (env1 env)    
            (cont1 cont) 
            (rands1 rands) 
            (val1 val) 
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            (proc1 proc) 
            (args1 args)) 
          (lambda ()  
            (set!exp exp1)              בשפה שיש בה השמה                                             
            (set! env env1)    ;    (set! env1 (duplicate-pair-and-vec env)) )נספח ה'(  
            (set! cont cont1) 
            (set! rands rands1) 
            (set!val val1) 
            (set! proc proc1) 
            (set! args args1) 
            (func))))) 
 

קוראים לממשק המנפה עם הפרוצדורה שאותה צריך . את מצבי המערכת שומרים ברשימה
 למשל עבור וריאנטות אלו.  להריץ

      (proc-exp (ids body) 
        (set! val (closure ids body env)) 
        (apply-cont)) 
 
      (if-exp (test-exp true-exp false-exp) 
        (set! exp test-exp) 
        (set! cont (test-cont true-exp false-exp env cont)) 
        (eval-expression)) 

 :נבצע קריאה לממשק המנפה כך
 
      (proc-exp (ids body) 
        (set! val (closure ids body env)) 
        (debuger-interface (apply-cont))) 
 
      (if-exp (test-exp true-exp false-exp) 
        (set! exp test-exp) 
        (set! cont (test-cont true-exp false-exp env cont)) 
        (debuger-interface (eval-expression))) 
       
        (define debuger-interface 
          (lambda (func) 
            (let ((state (save-state func)) 
               ... 

 
       



•  • 20

 שפה שמאפשרת השמה. ב
 

 ).השמה (setנוסיף לשפה את הפקודה 
<expression>::= set <identifier> = <expression> 

  Store-על פי מסקנותינו לעיל יש לשמור גם את ה, כעת
 
1. Storeי "ל ע מנוהScheme 

.  Store- עצמה ולכן אין לנו שליטה מלאה על הSchemeי שפת " ממומש ע Storeה] 2[-בשפה ב
 ולכן Store - בכדי לנהל את הScheme -בכל פעם שנדרש מקום אחסון בזיכרון משתמשים ב 

נתחיל ? Store-איך נשכפל את ה. נסביר למה. שמירתו ושחזורו דורשים תחכום, שכפולו
ניגש ,  Store-אם המשתנים הם מסוג התייחסות לזיכרון ב, ים הסימבוליים שיש לנומהמשתנ

נשים , הזיכרון יכול להכיל מעגלים? איפה הבעיה. לזיכרון המוצבע ונשכפל גם אותו וחוזר חלילה
 . לב ששיטת הארנב והצב מאפשר לזהות שיש מעגל אבל לא מזהה את המעגל

 
שנית יתכנו שני משתנים . אנחנו נמשיך לשכפל לעולםולכן לפי אלגוריתם השכפול לעיל 

שמצביעים על אותו מידע למשל על רשימה והכוונה ששינוי על משתנה אחד ישפיע גם על 
שחזור מצב המערכת יגרור , שכפולם יגרום לשמירת שתי רשימות לכל משתנה. המשתנה השני

מעתה והלאה כל ) חינת ערכיםזהות מב(שחזור של שתי רשימות שונות מבחינת מיקום בזיכרון 
 .שינוי של משתנה אחד לא ישפיע על המשתנה השני דבר שלא אמור לקרות

 .דוגמא למעגל בשפה טהורה
letrec  
   f1(x)  =  let  
                         f2=f1 
                     in 0 
           in (f1 0) 

 
 כך תראה הסביבה בשלב כלשהו בתוכנית

 
(extended-env-record 
    #0=(x)    
    #((direct-target 0)) 
    #1=(extended-env-record  
              (f1) 
              #((direct-target (closure #0# (let-exp (f2) ((var-exp f1)) (lit-exp 0)) #1#))) 
      (extended-env-record  
               (i v x)  
          #((direct-target 1) (direct-target 5) (direct-target 10)) 
          (empty-env-record)))) 
 

 
 . Store- מצביע על כך שיש מעגל ב#N#כל סימן 

 שמחזיר שוויון כאשר יש הצבעה ?eqי "ע, ניתן לשכפל זיכרון עם מעגלים בעלות תקורה גבוהה
 ).'נספח ה) (שבאותו מקום(למידע זהה 

 
 
2. Storeי המפרש" מנוהל ע 

ניתן .  של התוכנית המפורשת באופן מפורש Storeניתן לנהל את ה] 2[- ב3.48כפי שמופיע בתרגיל 
 -לכתוב מארז שינהל את הקצאות הזיכרון מתוך ווקטור של הזיכרון  ואז יש שליטה מלאה על ה

Store  .שכפול ה-Storeשל   הסביבה יהיו ) צבעותהה(כל ההתייחסויות .  ידרוש שכפול הווקטור
 . בתוך הווקטור
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הסיבה לכך , בפתרון זה מותר להתייחס אפילו לערכי זבל שבזיכרון ומותר שלא לאתחל משתנים
 והסביבה אנו נשמור את כל הווקטור כולל ערכי הזבל ולכן גם Store-שכאשר נשמור את ה

 ). 'ד', נספחים ג(השחזור ישחזר את ערכי הזבל 
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 נספחים
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 :נספח א
 .?eq רשימות בשפה שאין בה רשימה ויש בה פקודת שוויון מצביעים מימוש 

 
;This program made by Yakir Tzadok yakir_tza@hotmail.com 
;the program demonstrate how can we impliment list,cons,pair? etc. 
;in a langue that don't have this command  
;implimentation uses eq? 
 
(define create-list 
  (lambda () 
    (letrec  
       ( 
        (param1 'uninitilized) 
         
        (all-created-pairs 'uninitilized)          
 
        (my-cons  
         (lambda (x y)  
           (let ((pair  
                  (lambda (command)  
                    (cond ((eq? command my-set-car!) 
                           (set! x param1)) 
                          ((eq? command my-set-cdr!) 
                           (set! y param1)) 
                          ((eq? command my-car) 
                           x) 
                          ((eq? command my-cdr) 
                           y) 
                          (else (error "can-not-apply-pair")))))) 
             (if (not (eq? y all-created-pairs)) 
                 (set! all-created-pairs (my-cons pair all-created-pairs))) 
             pair))) 
     
         
        (my-car 
         (lambda (lst) (if (my-pair? lst)  
                           (lst my-car) 
                           (error "expects argument of type <pair>")))) 
        (my-cdr 
         (lambda (lst) (if (my-pair? lst)  
                           (lst my-cdr) 
                           (error "expects argument of type <pair>")))) 
                 
        (my-set-car!  
         (lambda (pair x) 
           (if (pair? pair)  
               (begin 
                 (set! param1 x) 
                 (pair my-set-car!)) 
               (error "expects argument of type <pair>")))) 
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        (my-set-cdr!  
         (lambda (pair y) 
           (if (my-pair? pair)  
               (begin 
                 (set! param1 y) 
                 (pair my-set-cdr!)) 
               (error "expects argument of type <pair>")))) 
 
        (error-exit  
         (lambda (string) 
           (display string) 
           (string))) 
                 
        (my-null  
         (lambda () 0)) 
         
        (my-null? (lambda (lst) (eq? lst my-null))) 
         
        (my-pair? 
         (lambda (pair) 
           (if (not (procedure? pair))  
               #f 
               (let loop ((all-created-pairs all-created-pairs)) 
                 (if (my-null? all-created-pairs)  
                     #f  
                     (if (eq? (all-created-pairs my-car) pair) 
                         #t  
                         (loop (all-created-pairs my-cdr)))))))) 
        (my-list? 
         (lambda (lst)  
           (or (my-null? lst) 
               (and (my-pair? lst)  
                    (my-list? (my-cdr lst))))))) 
 
      (set! all-created-pairs my-null) 
       
      (set! cons my-cons) 
      (set! car my-car) 
      (set! cdr my-cdr) 
      (set! set-car! my-set-car!) 
      (set! set-cdr! my-set-cdr!) 
      (set! null? my-null?) 
      (set! null my-null) 
      (set! pair? my-pair?) 
      ;(set! list my-list) 
      (set! list? my-list?)))) 
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(create-list) 
 
 
(define x (cons (cons 1 2) (cons 3 4))) 
(set-cdr! (cdr x) 5) 
(set-car! (car x) 0) 
(car (car x)) 
(cdr (cdr x)) 
 
(define x (cons  1 2)) 
(pair? x) 
(define y (cons 5 6)) 
 
(pair? y) 
(pair? x) 
(pair? (cons x y)) 
(define z (cons x y)) 
(cdr (cdr z)) 
(list? z) 
(list? (cons z null )) 
(null? z) 
(null? null) 
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 :נספח ב
 .?eq מצביעים ןמימוש רשימות בשפה שאין בה רשימה ואין בה פקודת שוויו

 
;This program made by Yakir Tzadok yakir_tza@hotmail.com 
;the program demonstrate how can we impliment list,cons,pair? etc. 
;in a langue that don't have this command  
;this implimentation assume that we can not use eq? 
 
(define create-list 
  (lambda () 
    (letrec  
       ( 
        (param1 'uninitilized) 
        (param2 'uninitilized) 
        (param3 'uninitilized) 
         
        (all-created-pairs 'uninitilized)          
 
        (my-cons  
         (lambda (x y)  
           (let ((pair  
                  (lambda ()  
                    (cond ((eqv? param2 'my-set-car!) 
                           (set! x param1)) 
                          ((eqv? param2 'my-set-cdr!) 
                           (set! y param1)) 
                          ((eqv? param2 'my-car) 
                           x) 
                          ((eqv? param2 'my-cdr) 
                           y) 
                          (else (error "can-not-apply-pair")))))) 
             (if (eqv? param3 'uninitilized) 
                 (let ((temp-all-created-pairs all-created-pairs)) 
                   (set! param3 'all-created-pairs) 
                   (set! all-created-pairs (my-cons pair all-created-pairs)) 
                   (set! param3 'uninitilized))) 
             pair))) 
     
         
        (my-car 
         (lambda (lst) (if (my-pair? lst) 
                           (let ((temp-param2 param2) 
                                 (ignore (set! param2 'my-car)) 
                                 (result (lst))) 
                             (set! param2 temp-param2)  
                             result) 
                           (error "expects argument of type <pair>")))) 
         
        (my-cdr 
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         (lambda (lst) (if (my-pair? lst)  
                           (let ((temp-param2 param2) 
                                 (ignore (set! param2 'my-cdr)) 
                                 (result (lst))) 
                             (set! param2 temp-param2) 
                             result) 
                           (error "expects argument of type <pair>")))) 
                 
        (my-set-car!  
         (lambda (pair x) 
           (if (pair? pair)  
                (let ((temp-param2 param2) 
                      (ignore (set! param2 'my-set-car!)) 
                      (temp-param1 (set! param1 x)) 
                      (result (pair))) 
                  (set! param2 temp-param2) 
                  (set! param1 temp-param1) 
                  result) 
               (error "expects argument of type <pair>")))) 
 
        (my-set-cdr!  
         (lambda (pair x) 
           (if (pair? pair)  
                (let ((temp-param2 param2) 
                      (ignore (set! param2 'my-set-cdr!)) 
                      (temp-param1 (set! param1 x)) 
                      (result (pair))) 
                  (set! param2 temp-param2) 
                  (set! param1 temp-param1) 
                  result) 
               (error "expects argument of type <pair>")))) 
                 
        (my-null  
         (lambda () 0)) 
         
        (my-null? (lambda (lst)  
                    (eqv? lst my-null))) 
         
        (my-pair? 
         (lambda (pair) 
           (if (not (procedure? pair))  
               #f 
               (let* ((temp-my-pair? my-pair?) 
                      (ignore  (set! my-pair? (lambda (any) #t))) 
                      (result  
                        (let loop ((all-created-pairs all-created-pairs))               
                          (if (my-null? all-created-pairs)  
                              #f  
                              (if (eqv? (my-car all-created-pairs) pair) 
                                  #t  
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                                  (loop (my-cdr all-created-pairs)))))) 
                      (ignore2 (set! my-pair? temp-my-pair? ))) 
                 result)))) 
         
        (my-eq?  
         (lambda (pair1 pair2)  
           (and 
            (my-pair? pair1)  
            (my-pair? pair2)  
            (let* ((h (my-car pair1)) 
                  (ignore1 (my-set-car! pair1 (lambda () 0))) 
                  (result (eqv? (my-car pair1) (my-car pair2))) 
                  (ignore2 (my-set-car! pair1 h))) 
              result)))) 
                
        (my-list? 
         (lambda (lst)  
           (or (my-null? lst) 
               (and (my-pair? lst)  
                    (my-list? (my-cdr lst))))))) 
 
      (set! all-created-pairs my-null) 
       
      (set! cons my-cons) 
      (set! car my-car) 
      (set! cdr my-cdr) 
      (set! set-car! my-set-car!) 
      (set! set-cdr! my-set-cdr!) 
      (set! null? my-null?) 
      (set! null my-null) 
      (set! pair? my-pair?) 
      ;(set! list my-list) 
      (set! eq? my-eq?) 
      (set! list? my-list?)))) 
 
 
          
           
(create-list) 
 
(define x (cons (cons 1 2) (cons 3 4))) 
(set-cdr! (cdr x) 5) 
(set-car! (car x) 0) 
(car (car x)) 
(cdr (cdr x)) 
 
(define x (cons  1 2)) 
 
(pair? x) 
(define y (cons 5 6)) 
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(pair? y) 
(pair? x) 
(pair? (cons x y)) 
(define z (cons x y)) 
(cdr (cdr z)) 
(list? z) 
(list? (cons z null )) 
(null? z) 
(null? null) 
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 :נספח ג
 מנפה שמאפשר עקיבה לאחור למפרש שלא מנהל ישות המשך

 
               ;;;;;;;;;;;;;;;; the debuger ;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
(define continue-list '()) 
(define continue 'undefined) 
(define first-command 'undefined) 
(define call/cc call-with-current-continuation) 
(define debug #t) 
(define trace-out #f) 
(define trace-over #f) 
 
(define eval-program 
    (lambda (pgm) 
      (call/cc (lambda(cont) (set! continue cont))) 
      (set! debug #t) 
      (set! trace-out #f) 
      (set! trace-over #f) 
      (set! first-command continue) 
      (set! continue-list (list continue)) 
      (eopl:printf "~n               !!!!!!!! this is the first command that has been debug !!!!!!!!!!!~n~a~n" 
                   "                       ===============================================           ") 
      (let ((result (eval-program1 pgm))) 
        (eopl:printf "result is:~a~n~a~n~a~n~a" result 
                     "               !!!!!!!! this is the last command !!!!!!!!!!!" 
                     "                       ==========================           " 
                     "ENTER YOUR CHOICE 1.get result 2.goto first command: ") 
        (let loop ((input-choice (read))) 
          (cond  
            ((= input-choice 1) 
             result) 
            ((= input-choice 2) 
             (set! continue first-command) 
             (first-command)) 
            (else  
             (eopl:printf "Please enter number between 1..2:") 
             (loop (read)))))))) 
 
(define eval-expression  
  (lambda (exp env store) 
    (if (and debug (not trace-over) (not trace-out)) 
        (let*((env (debug-interface exp env store)) 
              (result (eval-expression1 exp env (copy-store store))) 
              (result-disp (unpars-data (cases answer result 
                                          (an-answer (val store) val))))) 
          (eopl:printf "~a  ==> ~a~n" (unpars-exp exp) result-disp) 
          (set! trace-over trace-out) 
          (set! trace-out #f) 
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          result) 
        (eval-expression1 exp env store)))) 
 
(define debug-interface 
  (lambda (exp env store) 
    (call/cc (lambda(cont) (set! continue cont))) 
    (let ((exp-disp (unpars-exp exp)) 
          (env-disp (unpars-env env store))) 
      (eopl:printf "<EXP>= ~a~n<ENV>= ~a~n~n" exp-disp env-disp) 
      (eopl:printf "ENTER YOUR CHOICE 1.trace into 2.trace back 3.trace over ~a" 
                   "4.trace out 5.execute 6.change id value 7.goto first command:") 
      (let loop ((input-choice (read))) 
        (cond ((= input-choice 1) 
               (set! continue-list (cons continue continue-list))) 
              ((= input-choice 2)  
               (let ((cont (car continue-list))) 
                 (eopl:printf "going back...~n") 
                 (set! continue-list (cdr continue-list)) 
                 (set! continue cont) 
                 (cont))) 
              ((= input-choice 3)  
               (set! continue-list (cons continue continue-list)) 
               (set! trace-over #t)) 
              ((= input-choice 4) 
               (set! trace-over #t) 
               (set! trace-out #t)) 
              ((= input-choice 5) 
               (set! debug #f)) 
              ((= input-choice 6) 
               (set! continue-list (cons continue continue-list)) 
               (set! env (change-env env store))) 
              ((= input-choice 7) 
               (set! continue first-command) 
               (first-command)) 
              (else  
               (eopl:printf "Please enter number between 1..7:") 
               (loop (read)))) 
        env))))        ; returnig the new enviroment 
 
(define change-env 
  (lambda (env store) 
    (eopl:printf "choose id that you wont to chang:") 
    (let* ((id (read)) 
           (ignore (eopl:printf "curren value is ~a enter new value or id:"  
                                (apply-store store(apply-env env id)))) 
           (val (read)) 
           (ignore2 (eopl:printf "CHOOSE: 1.set id  2.new binding:")) 
           (scope (read))) 
      (cases env-store  
             (if (= scope 1) 
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                 (begin 
                   (store-set! (apply-env env id) 
                               (if (symbol? val) (apply-store store (apply-env env val)) val) 
                               store) 
                   (an-env-store env  store)) 
                 (extend-store  
                  (list id)  
                  (list (if (symbol? val) (apply-store store (apply-env env val)) val)) 
                  env 
                  store)) 
        (an-env-store (new-env new-store) 
          (eopl:printf "<ENV>= ~a~nDo you want to change other id 1.yes 2.no:" 
                       (unpars-env new-env store)) 
          (if (= (read) 1) 
              (change-env new-env new-store) 
              new-env))))))      
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 י המפרש" עStore-ניהול ה: נספח ד
;;;;;;;;;;;;;;;; store ;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
(define store? vector?) 
 
(define empty-store 
  (lambda () 
    (let ((store (make-vector 15 'uninitilized))) 
      (vector-set! store 0 2) 
      store))) 
     
(define apply-store 
  (lambda (store index) 
    (let ((len (vector-length store))) 
      (if (>= index len) 
          (apply-store (vector-ref store 1) (- index len)) 
          (vector-ref store index))))) 
 
(define store-set! 
  (lambda (index val store) 
    (let ((len (vector-length store))) 
      (if (>= index len) 
          (store-set! (- index len) val (vector-ref store 1))     
          (begin (vector-set! store index val) 
                 1))))) 
 
(define extend-store 
  (lambda (ids args env store) 
    (let ((indexes (map (lambda (x) (location store)) args))) 
      (map (lambda (index arg) (store-set! index arg store))  
           indexes 
           args) 
      (an-env-store 
       (extend-env ids indexes env) 
       store))))       
 
(define extend-store-recursively  
  (lambda (proc-names idss bodies env store) 
    (let* ((indexes (map (lambda (x) (location store)) proc-names)) 
           (new-env (extend-env proc-names indexes env))) 
      (for-each 
       (lambda (index ids body) 
         (store-set! index (closure ids body new-env) store)) 
       indexes idss bodies) 
      (an-env-store new-env store))))       
 
(define location 
  (lambda (store) 
    (let ((index (vector-ref store 0)) 
          (len (vector-length store)))  



•  • 34

      (if (< index len) 
          (begin 
            (vector-set! store 0 (+ index 1)) 
            index) 
          (begin 
            (if (eqv? (vector-ref store 1) 'uninitilized) 
                (vector-set! store 1  (empty-store))) 
            (+ len (location (vector-ref store 1)))))))) 
 
(define-datatype env-store env-store? 
  (an-env-store 
   (env environment?) 
   (store store?))) 
 
(define-datatype answer answer? 
  (an-answer  
   (val expval?) 
   (store store?))) 
 
(define expval? 
  (lambda (x) 
    (or (number? x) (procval? x) ((list-of expval?) x)))) 
 
(define copy-store 
  (lambda (store) 
    (letrec ((len  (vector-length store)) 
             (new-store (make-vector len)) 
             (list-of-pos (lambda (n)  
                            (if (< n 0)  
                                '() 
                                (cons n (list-of-pos (- n 1))))))) 
      (map (lambda (pos) (vector-set! new-store pos (vector-ref store pos))) 
           (list-of-pos (- len 1))) 
      (if (vector? (vector-ref store 1)) 
          (vector-set! new-store 1 (copy-store (vector-ref store 1)))) 
      new-store))) 
       
 
•  
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 .ם מעגליםשכפול זיכרון ע: נספח ה
 
 

(define duplicate-pair-and-vec 
   (lambda (pair-or-vec) 
     (letrec ((in-pairs '()) 
              (in-vecs '()) 
              (out-pairs '()) 
              (out-vecs '()) 
              (check-exist? 
               (lambda (in-pairs out-pairs pair) 
                 (cond ((null? in-pairs) #f) 
                       ((eq? (car in-pairs) pair) (car out-pairs)) 
                       (else (check-exist? (cdr in-pairs) (cdr out-pairs) pair))))) 
              (duplicate-pair-or-vec 
               (lambda (pair-or-vec)  
                 (cond ((pair? pair-or-vec) 
                        (let ((result (check-exist? in-pairs out-pairs pair-or-vec))) 
                          (if (boolean? result) 
                              (let ((new-pair (cons 'undefined  'undefined))) 
                                (begin  
                                  (set! in-pairs (cons pair-or-vec in-pairs)) 
                                  (set! out-pairs (cons new-pair out-pairs)) 
                                  (set-car! new-pair (duplicate-pair-or-vec (car pair-or-vec))) 
                                  (set-cdr! new-pair (duplicate-pair-or-vec (cdr pair-or-vec))) 
                                  new-pair)) 
                              result))) 
                       ((vector? pair-or-vec) 
                        (let ((result (check-exist? in-vecs out-vecs pair-or-vec))) 
                          (if (boolean? result) 
                              (let*((length (vector-length pair-or-vec)) 
                                    (new-vec (make-vector length 'undefined)) 
                                    (list-of-nums (let loop ((n (sub1 length)) 
                                                             (list-of-nums '())) 
                                                    (if (< n 0) 
                                                        list-of-nums 
                                                        (loop (sub1 n) (cons n list-of-nums)))))) 
                                (begin  
                                  (set! in-vecs (cons pair-or-vec in-vecs)) 
                                  (set! out-vecs (cons new-vec out-vecs)) 
                                  (map (lambda(k)  
                                         (vector-set! new-vec k  
                                                      (duplicate-pair-or-vec  
                                                       (vector-ref pair-or-vec k)))) 
                                       list-of-nums) 
                                  new-vec)) 
                              result))) 
                       (else pair-or-vec))))) 
              (duplicate-pair-or-vec pair-or-vec)))) 
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