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 תקציר
אנו נשאף שהמימוש יהיה שקוף . דטרמיניסטית- אופרטור בחירה איSchemeבעבודה זו נממש בשפת 

האופרטור יראה כחלק אינטגרלי של שפת , כנתבמובן זה שמנקודת המבט של המת, ככל האפשר למתכנת

Scheme .היכרות . דטרמיניזם בשפות תכנות-נבחן בהרחבה את הנושא של אי, אך לפני שנתחיל במימוש

לקבוע את התכונות , מעמיקה של הנושא תאפשר לנו להגדיר בצורה מדויקת יותר את מטרת המימוש

 .ולהבין טוב יותר את התנהגותו, מושיהסמנטיות הרצויות של האופרטור על מנת שיהיה שי

 

 

 ?דטרמיניזים-מהו אי
דטרמיניזים - ענפים שונים בפילוספיה ובמדע מגדירים אי.דטרמיניזים-אינפתח בהגדרה כללית של המושג 

גם ההגדרה שניתן אנו . על אף שיש מכנה משותף ברור לכל ההגדרות,  לפי צרכיהם,  בצורות שונות מעט

 .היא הגדרה המתאימה לאופי המערכות שבהם עוסק מדע המחשב]) 19 [- בהמבוססת על הגדרה(

 

אם ידיעת מצב המערכת ברגע מסויים מספיקה על מנת . נתבונן במערכת העוברת סדרה של שינויי מצבים

נעיר . (דטרמיניסטית-המערכת היא אי, אחרת. המערכת היא דטרמיניסטית, לקבוע את המצב הבא שלה

מרמזת על כך שקבוצת המצבים שבהם נמצאת המערכת  " סדרה של מצבים"טוי בבי" סדרה"שהמילה 

מדע המחשב עוסק ). infinite or countable infinite(מנייה -החל מהמצב ההתחלתי היא סופית או בת

 ואינו (discrete)בדרך כלל במערכות כאלה מפני שחישוב הוא מטבעו תהליך המורכב מצעדים בדידים 

 ). רציף כמו התהלכים המאפיינים מערכות פיזיקליות למשלתהליך של שינוי
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 דטרמיניזם בשפות תכנות-אי
 רקע

-שראשיתו במחקר על אוטומטים סופיים אי, דטרמיניזם תופס מקום נכבד במדעי המחשב-המושג אי

-בהמשך הופיעו גם מבנים תחביריים להוספת אי. דטרמיניסטיות-דטרמיניסטיים ומכונות טיורינג אי

דטרמינסטי -את האופרטור האי] McCarthy] 16 הציג 60 -בתחילת שנות ה. רמיניזם לשפות תכנותדט

ambלביטוי , על פי הגדרתו.  כחלק משפה פונקציונליתamb(x, y)יש שני ערכים אפשריים  :x או y .

 , ) בגלל שחישוב הערך שלו אינו עוצר, למשל( אינו מוגדר y - וxאם אחד מבין הארגומנטים 

amb(x, y)גם , אם שניהם אינם מוגדרים.  שווה לערך של האגומנט השניamb(x, y)אינו מוגדר  .

  דטרמיניסטית מלאכי מקומית-אופרטור בחירה איבהמשך נכנה אופרטור כזה 

(locally angelic nondeterministic choice operator) . בעזרת האופרטורamb ניתן להגדיר 

פונקציות שיש להן קבוצה של ערכים , כלומר, )ambiguous functions(פונקציות רב משמעיות 

כמובן שפונקציה רב משמעית למעשה אינה פונקציה . (אפשריים עבור כל סדרה של ערכי ארגומנטים

או חד ערכיות היא המבדילה בין פונקציה לבין יחס , במובן המתמטי המקובל שכן דווקא חד משמעות

 הציע להשתמש בפונקציות רב משמעיות כדי להוכיח טענות McCarthy.) מתמטי שאינו פונקצייה

משמעות מאפשרת להתעלם מפרטים לא רלוונטיים -כלליות לגבי פונקציות הניתנות לחישוב שכן הרב

-בהמשך נראה שהפשטה של פרטים לא רלוונטיים היא מניע מרכזי להוספת אי. (בהתנהגות פונקציות

 gפונקצייה (של פונקציה " צאצא" מגדיר את המושגים McCarthy, הלדוגמ.) דטרמיניזם לשפות תכנות

 חלקית לקבוצת הערכים האפשריים של g(x) קבוצת הערכים האפשריים של x אם ורק אם לכל fהיא צאצא של פונקצייה 

f(x)( , של פונקציה " תורשתית"ותכונה)כונה ת. )תכונה שאם פונקצייה ניכנת בה אזי כל הצאצאים שלה ניכנים בה

, משמעיים-כולל צאצאים שאינם רב, משמעית תקפה עבור כל צאצאיה-תורשתית שמקיימת פונקצייה רב

 .אלא פונקציות רגילות

 

 ראה Floyd]. 10[דטרמיניסטיים - מאמר על אלגוריתמים איFloydפרסם , כמה שנים מאוחר יותר

טבעי באמצעות אלגוריתם דטרמיניסטיים אמצעי נוח לפתרון בעיות שפתרונם ה-באלגוריתמים אי

-אלגוריתם אי, לפי הגדרתו. (backtracking)דטרמיניסטי משתמש במנגנון של נסיגה לאחור 

כזה שנהוג לייצגו למשל באמצעות , אלגוריתם רגיל, כלומר(דטרמיניסטי זהה לאלגוריתם דטרמיניסטי 

 :-פרט לכך ש)) flow chart(שפת תכנות כלשהי או תרשים זרימה 

 המחזירה אחד מהשלמים choice(n)משמעית -וריתם עשוי לכלול שימוש בפונקצייה רבהאלג) 1(

 .n -החיוביים שאינם גדולים מ

 ).כישלון (failureאו ) הצלחה (successכל הרצה של האלגוריתם מסתיימת בהוראה ) 2(

 n ישנם choice(n)נובע שיש דרכים רבות לבצע את האלגוריתם שכן בכל פעם שמוערך הביטוי ) 1 (-מ

אוסף של חישובים , אם כן, דטרמיניסטי מייצג-אלגוריתם אי. נתיבים שונים להמשך ביצוע האלגוריתם

מבטיח שכל הרצה ) 2. ( של האלגוריתםנתיב חישובאנו נכנה כל אחד מחישובים אלה . דטרמיניסטיים
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ת לתוצאות אפשריות  רק תוצאות של הרצות מוצלחות נחשבו. של האלגוריתם תתויג כהצלחה או ככישלון

 .של האלגוריתם

 

Floydדטרמיניסטי לאלגוריתם דטרמיניסטי המשתמש -המתרגם אלגוריתם אי  הציג אלגוריתם פשוט

הוא נסוג לאחור אל , failureבכל פעם שהאלגוריתם הדטרמיניסטי מבצע את ההוראה . בנסיגה לאחור

  1ורה לא נוסו עדיין כל המספרים בין  שעבchoiceשל הפונקצייה )  כרונולוגית(ההפעלה האחרונה 

, choiceכאשר מתבצעת נסיגה לאחור להפעלה של . choice - הוא הארגומנט בקריאה לnכאשר , n -ל

משוחזרים הערכים של משתנים שבוצעה אליהם השמה כך שהערכים שלהם ישובו להיות הערכים שהיו 

 .choiceלהם בעת הפעלה זו של 

 

Floydשתאורה האינטואיטיבי , דטרמיניסטית שלו- ביצועית אחרת עבור השפה האי אף הציע סמנטיקה

בכל פעם שתהליך ). או תוך הדמיה של מקבילות(הוא של תהליכים המשכפלים עצמם ורצים במקביל 

 ממשיך את החישוב כאילו i (1 ≤ i ≤ n) - תהליכים כאשר התהליך הn - הוא מתפצל לchoice(n)מבצע 

 .i הוא choiceצייה הערך שהחזירה הפונק

 

דטרמיניסטית היא למעשה זו -דטרמיניזם שאנו נאמץ במימוש שלנו של אופרטור בחירה אי-הגישה לאי

ולאו דווקא בין שלמים חיוביים בין , אך האופרטור שלנו יאפשר לבחור בין ביטויים כלשהם. Floydשל 

 .על מנת שיהיה נוח יותר לשימוש, n - ל1

 

Dijkstra [5]ידי החלפת מבני הבקרה -דטרמיניסטיות על-הפוך שפות אימפרטיביות לאי הציע ל

היזכרו בהבחנה (דטרמיניזם -הבסיסיים של אלטרנטיבה ואיטרציה במבנים כלליים יותר המאפשרים אי

מבנה הבקרה המקובל בשפות אימפרטיביות ). דטרמיניזם-לעיל בכך שדטרמיניזם הוא מקרה פרטי של אי

במקום מבנה זה הציע . בנה שבראשו תנאי בוליאני וגופו מורכב מסדרת פקודותעבור איטרציה הוא מ

Dijkstra של תנאים ) שכן לסדר אין חשיבות סמנטית, למעשה זו קבוצה( מסדרה מבנה המורכב

זוג כזה של תנאי בוליאני וסדרת פקודות . כאשר לכל תנאי בוליאני יש סדרת פקודות משלו, בוליאניים

 מפני שהתנאי הבוליאני מגן על רשימת הפקודות שלו מפני guarded command)(ת נקרא פקודה מוגנ

 מהפקודות המוגנות שערך אחתדטרמיניסטי -בכל איטרציה נבחרת באופן אי. ביצוע כל עוד ערכו שקרי

מסתיימת , אם כל השומרים שקריים. השומר שלה הוא אמת ומבוצעת רשימת הפקודות שהיא מכילה

במקום מבנה הבקרה המקובל עבור , באופן דומה. נה והבקרה עוברת למשפט הבאהאיטרציה של המב

אחת מהפקודות המוגנות .  מבנה המורכב אף הוא מקבוצת פקודות שמורותDijkstraאלטרנטיבה הציג 

ואז , דטרמיניסטי ומבוצעת רשימת הפקודות שהיא מכילה-שערך השומר שלה הוא אמת נבחרת באופן אי

 .ביצוע התוכנית מסתיים, אם לאף אחד מהשומרים אין ערך אמת. פט הבאעוברת הבקרה למש
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פקודות שמורות הן המנגנון המקובל ביותר והנחקר ביותר להרחבת שפות אימפרטיביות לכדי תמיכה 

 ].17[דטרמיניזם -באי

 

יים דטרמיניזם בשפות תכנות שהוא תוצאה מכוונת של הוספת מבנים תחביר-עד עתה ראינו דוגמאות לאי

הדוגמה . דטרמיניזם מחלחל לתוך שפת תכנות באופן טבעי-אך לעיתים האי. דטרמיניסטיים מפורשים-אי

דטרמיניזם מהווה -האי, בשפות כאלה. דטרמיניזם בשפות תכנות מקביליות-המוכרת ביותר לכך היא האי

, כאמור לעיל(. הפשטה של קצב הביצוע היחסי של תהליכים מקבילים, או ליתר דיוק, הפשטה של זמן

דטרמיניזים בשפות -הפשטה של פרטים לא ידועים או לא חשובים היא אחד השימושים העיקריים של אי

הוספת אמצעים לתזמון התהליכים כמו סמפורים ומוניטורים נועדה ). ואנו נרחיב על כך בהמשך, תכנות

 ].19[דטרמיניזם בלי לבטלו לחלוטין -לצמצם את מימדי האי

 

בהמשך נחזור ונתייחס . דטרמיניזם בשפות תכנות-ה מהמודלים הראשונים והחשובים של איהצגנו כאן כמ

 .דטרמיניזם בשפות תכנות-למודלים אלה כדי להדגים מושגים הקשורים לאי
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 דטרמיניזם-סוגים של אי
 

 דטרמיניזם חלש-דטרמיניזם חזק ואי-אי
דטרמיניסטי אך תוצאת החישוב היא -אי החישב הוא מהלךדטרמיניזם שבו -דטרמיניזם חלש הוא אי-אי

דטרמיניזם שבו אפילו עבור קלט נתון -דטרמיניזם חזק הוא אי-אי. תלויה רק בקלט, כלומר, דטרמיניסטית

כמובן שמכך שתתכן יותר מתוצאה אפשרית אחת נובע ]. (20[תיתכן יותר מתוצאה אפשרית אחת 

, דטרמיניזם-אות בדטרמיניזם מקרה פרטי של איכמו שניתן לר, כלומר. שייתכן יותר ממהלך חישוב אחד

 .)דטרמיניזם חזק-דטרמיניזם חלש מקרה פרטי של אי-כך ניתן גם לראות באי

 

. דטרמיניזם חלש-נציג אלגוריתם שיש בו אי, ])5 [-המובססת על דוגמה ב(דטרמיניזם חלש -כדוגמה לאי

האלגוריתם בוחר , נתן מערך של מספריםבהי. דטרמיניסטית של מיון בועות-אלגוריתם זה הינו גרסה אי

דטרמיניסטי זוג איברים סמוכים מבין הזוגות הסמוכים שבהם האיבר שהאינדקס שלו הוא -באופן אי

האלגוריתם . ומחליף את הערכים שלהם זה בזה, הגדול מבין השניים הוא בעל הערך הקטן מבין השניים

 .כים שערכיהם מסודרים בסדר יורדממשיך לבצע החלפות כאלה עד שלא נותרים זוגות סמו

 

דטרמיניזם חלש -מאפשרת תוכניות שיש בהן אי, כלומר(דטרמיניזם חלש - שיש בה אילשפת תכנותדוגמה 

 and - וorהיא שפה פונקציונלית שבה האופרטורים הלוגיים ) דטרמיניזם חזק-אך אינה מאפשרת אי

לאחר הערכת ). וי של מקביליות על מעבד אחדאו תוך דימ(מעריכים את שני הארגומנטים שלהם במקביל 

 ממשיך להעריך את הארגומנט השני רק אם orהאופרטור , הארגומנט שהערכתו מסתיימת ראשונה

 ממשיך להעריך את השני רק אם הראשון הניב ערך andוהאופרטור , הארגומנט הראשון הניב ערך שקר

ם של קצב הביצוע היחסי של תהליכים המוכר דטרמינז-דטרמיניזם בשפה זו הוא למעשה האי-האי. אמת

דטרמיניזם נובעת מכך שהתוצאה של הפעלת -החולשה של האי. משפות מקביליות והוזכר לעיל

עבור כל זוג ארגומנטים יש רק תוצאה אפשרית , כלומר,  היא דטרמיניסטית and - וorהאופרטורים 

פעות לוואי סדר הערכת הארגומנטים או דרשנו שהשפה תהיה פונקציונלית מפני שבשפה עם תו. (אחת

ל "לכן הוספת האופרטורים הלוגיים הנ. אפילו הקצב היחסי של הערכתם עשוי להשפיע על התוצאה

 and - וorנהוג לכנות את האופרטורים .) דטרמיניזם חזק-לשפה אימפרטיבית הייתה גורמת לאי

אופרטורים אלה ראויים ]. parallel and] (3 - וpand) parallel or - וporהמקביליים שהוצגו כאן 

ההבדל בא לידי ביטוי בחלק מהמקרים שבהם החישוב . לשם משלהם מפני שהסמנטיקה שלהם מעט שונה

 .של ערך אחד מהארגומנטים שלהם אינו עוצר

 

התרת רסן "דטרמינזם חזק הוא פשוט יותר לתפיסה אינטואיטיבית מפני שאינו דורש את האיזון  בין -אי

דוגמה . (דטרמניזם-לכן קל יותר למצוא דוגמאות לסוג זה של אי. דטרמיניזם חלש-שיש באי" ק רסןלהידו

דטרמיניזם -דטרמיניזם חלש ואי-אי.) McCarthy של ambאחת כזו היא שפה הכוללת את האופרטור 
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 מנת-דטרמיניזם שיש לאפשר בשפת תכנות על-מה מידת האי"חזק מייצגים שתי תשובות שונות לשאלה 

אך , מהלך החישוב אינו חשוב, דטרמיניזם חלש-בגישה של אי]. 19" [?דטרמיניזם יהיה מועיל-שהאי

תתכן יותר מתוצאה אחת , דטרמיניזם חזק-בגישה של אי. התוצאה חשובה מכדי שנשאירה ביד המקרה

 .שתספק את צרכינו ואין זה משנה איזו מהן תיבחר

 

, אם לא יצויין אחרת, דטרמיניסטיים-ת או שפת תכנות שהם איתוכני, כאשר נאמר על ביטוי, מעתה ואילך

 .דטרמיניזם חזק-כוונתנו תהיה לאי

 

 

 

 דטרמיניזם -ואי) nondeterminacy(קביעות -אי
-דטרמיניזם חלש לאי-דטרמיניזם מבטאת רעיון דומה מאד להבחנה בין אי-קביעות לאי-ההבחנה בין אי

 מתייחס למבנה קביעות-איהמונח . להקשר של שפות תכנותאך באופן המתאים יותר , דטרמיניזם חזק

 ) תוכנית או שפת תכנות, של ביטוי(דטרמיניזם מתייחס רק לסמנטיקה -בעוד שאי, תחבירי בשפת תכנות

ביטוי או . אפשרית אחת לשימוש בו) מידית(קביעות אם יש יותר מתוצאה -במבנה תחבירי יש אי]. 20[

-שפת תכנות היא אי. (ם יש יותר מתוצאה אפשרית אחת להערכתםדטרמיניסטיים א-תוכנית הם אי

ביטוי או תוכנית הכוללים מבנה שיש בו .) דטרמיניסטית אם קיימת בשפה זו תוכנית שאינה דטרמיניסטית

אלא שהשאלה האם ביטוי או תוכנית הם , לא זו בלבד. דטרמיניסטיים-קביעות אינם בהכרח אי-אי

 ].undecidable] (20(ה כריע-דטרמיניסטיים הינה אי

 

קביעות מפני שיש יותר מערך - הוא כמובן מבנה תחבירי שיש בו איMcCarthy של amb, לדוגמה

 שניהם ביטויים שערכם y - וx כאשר y - וxאפשרי אחד היכול להיות מוחזר כתוצאה מהפעלתו על 

 .amb הכוללת את האופרטור דטרמיניסטיים בשפה-לכן קל גם לבנות דוגמה לביטוי או תוכנית אי. מוגדר

 

 - וporאת האופרטורים . הינו דטרמיניסטי, אך למרות זאת, amb -כעת נציג דוגמה לביטוי המשתמש ב

pand שהוצגו בסעיף הקודם ניתן לממש באמצעות amb] 4 .[לדוגמה, 

(define por 
    (lambda (x y) 
      (amb (if (x) #t (y)) (if (y) #t (x))))) 

 

בפרוצדרה ללא ארגומנטים כדי " עטופים" צריכים להיות por -טויים המועברים כארגומנטים להבי (

 porאך כפי שהוסבר בסעיף הקודם האופרטור )). call-by-need(לדמות העברת פרמטרים לפי צורך 

 .הוא דטרמיניסטי
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, כריעה-ה אידטרמיניסטי הינ-שהשאלה האם ביטוי הוא אי) בניסוח קצר ולא פורמלי(כעת נוכיח 

 :נתבונן בביטוי הבא. באמצעות רדוקצייה של בעיית העצירה לבעייה זו

(amb #f  (run program input)) 

שאף , בלי הגבלת הכלליות, נניח (input על הקלט program מריצה את התוכנית runהפרוצדורה 

 programאם התוכנית ל הוא דטרמיניסטי אם ורק "הביטוי הנ).  על אף קלטf#תוכנית אינה מחזירה 

 !inputאינה עוצרת על הקלט 

 

 

 

 )pseudo-nondeterminism(דטרמיניזם מדומה -ואי) real(דטרמיניזם אמיתי -אי
או חלק מההגדרה , דטרמיניזם הוא דרישה-דטרמיניזם אמיתי היא שפה שבה האי-שפת תכנות שיש בה אי

דטרמיניזם מדומה -שפת תכנות שיש בה אי. דטרמיניסטי-כל מימוש של השפה הוא אי, כלומר. של השפה

מימוש של שפה זו עשוי להיות , כלומר. דטרמיניזם אינו דרישה אלא אפשרות-היא שפה שבה האי

 ].20[דטרמיניסטי 

 

 לייצור מספרים אקראיים randomדטרמיניזם ממשי היא שפה הכוללת פרוצדורה -דוגמה לשפה בעלת אי

 צריכה להיות שונה random -יקות הקריאות החוזרות ונשנות לכאשר סדרת המספרים האקראיים שמפ

המקרה שבו בכל הרצה מיוצרת אותה סדרה של מספרים אקראיים הוא דוגמה . (בכל הרצה של התוכנית

 )).nondeterminacy(קביעות -נוספת לשפה שיש בה דטרמיניזם למרות שיש בה אי

 

 Floyd הוא מדומה שהרי Floydמיניסטיים של דטר-דטרמיניזם באלגוריתמים האי-האי, לעומת זאת

אך אם בוחרים דווקא . (בעצמו הציע לממש אותם באמצעות תרגומם לאלגוריתמים דטרמיניסטיים

כתוצאה , דטרמיניסטי-גם המימוש עשוי להיות אי, Floyd שהציע המקביליתבסמנטיקה הביצועית 

 .)מהמקביליות

 

הוא מימוש שבו כל התוצאות האפשריות על פי הגדרת ] tight implementation] (20(מימוש הדוק 

 .הן אכן תוצאות אפשריות גם במימוש, השפה

 

מימוש שבו לא כל , כלומר, הוא מימוש שאינו הדוק] loose implementation] (20(מימוש רפוי 

 .התוצאות האפשריות על פי ההגדרה אכן אפשריות בפועל
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 ]unbounded] (19(טרמיניזם ובלתי חסום ד- ואיbounded)(דטרמינזם חסום -אי
הרצה של תוכנית (דטרמיניזם חסום אם קבוצת התוצאות האפשריות של כל חישוב -בשפת תכנות יש אי

דטרמיניסית -מכך נובע שבכל נקודה של בחירה אי. שעוצר היא קבוצה סופית) בשפה על קלט מסויים

 .בחישוב הבחירה היא מתוך קבוצה סופית של אפשריות

 

לא ייתכן שלעולם , כלומר(דרטמיניזם בלתי חסום אם קיים חישוב שבודאות עוצר -בשפת תכנות יש אי

בחישוב כזה ייתכן שבכל נקודה של . אך קבוצת התוצאות האפשריות שלו היא אינסופית) לא יעצור

 אך ייתכן שמתבצעות גם, דטרמיניסטית הבחירה היא מתוך קבוצה סופית של אפשרויות-בחירה אי

קיים ספק אם ). בחירת מספר טבעי כלשהו, כמו למשל(בחירות מתוך קבוצה אינסופית של אפשריות 

]. 20[טיורינג -'רץ'דטרמיניזם בלתי חסום מייצג חישוב אפקטיבי במובן של תיזת צ-חישוב שיש בו אי

-נוח להתייחס למצבים שבהם קבוצת התוצאות האפשריות גדולה מאד כאל מצב של אי, בכל מקרה

לתוכנית מחשב המחזירה שלם כלשהו בטווח של מילת מכונה נוח , לדוגמה]. 20[דטרמיניזם בלתי חסום 

בדרך זו ניתן לבטא את ההבדל בין תוכנית כזו . דטרמיניזם בלתי חסום-להתייחס כאל תוכנית שיש בה אי

 המועבר לה דטרמיניסטי מתוך מערך-איבר כלשהו הנבחר באופן אי, לבין תוכנית המחזירה לדוגמה

 .דטרמיניזם בה חסום-על תוכנית כזו נאמר שהאי. כקלט
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 דטרמיניסטית ותכונותיהם הסמנטיות-אופרטורים של בחירה אי
 

, דטרמיניסטית-דטרמיניזם בשפות תכנות הוא המודל של אופרטור בחירה אי-מודל בסיסי וחשוב אל אי

כלל מספיק לדון -בדרך. לו ומחזיר את ערכודטרמיניסטי באחד משני הארגומנטים ש-הבוחר באופן אי

מפני שבחירה בין שלוש אפשרויות או יותר היא למעשה בחירה בין , בבחירה בין שתי אפשרויות בדיוק

כל הפעלה של ). גם זו בחירה בין שתי אפשרויות, כלומר(אפשרות אחת לבין בחירה בין יתר האפשרויות 

 הוא McCarthy של ambהאופרטור ). choice point(ה האופרטור במהלך הריצה נקראת נקודת בחיר

 . דטרמיניסטית-דוגמה לאופרטור בחירה אי

 

, בניגוד, דטרמיניסטית מתאים מאד לשפות תכנות פונקציונליות טהורות-המודל של אופרטור בחירה אי

נציין גם שבשפות . Dijkstraדטרמיניסטיים של -למבני האיטרציה והאלטרנטיבה האי, למשל

-מתקבל רק באמצעות הוספת מבנה שפתי אי, כלומר, דטרמיניזם הוא תמיד מפורש-האי, נקציונליותפו

שכן ערכה תלוי רק , הסיבה לכך שהיא שפונקצייה היא ישות דטרמיניסטית מטבעה. דטרמיניסטי מיוחד

 לשפות שפות תכנות אימפרטיביות מקביליות הן הדוגמה המוכרת ביותר, כאמור לעיל. (בארגומנטים שלה

 ).)implicit, אלא משתמע(דטרמיניזם הוא בלתי מפורש -שבהן האי

 

-הדיון בספרות במושגים שנציג בהמשך הוא בדרך כלל בהקשר של המודל של אופרטור בחירה אי

לחלק גדול מהמושגים יש משמעות גם בהקשר של מודלים אחרים כמו שפת , עם זאת. דטרמיניסטית

 .Dijkstraהפקודות המוגנות של 

 

 

 )biased(דטרמיניזם מוטה -ואי) erratic(דטרמיניזם פרוע -אי
בלי , דטרמיניסטית בין האלטרנטיבות היא אקראית לחלוטין-דטרמיניזם פרוע פירושו שהבחירה האי-אי

דטרמיניזם פרוע מתאים לייצוג השפעות -אי]. 20[שום התחשבות בתוצאות האפשריות של הבחירה 

 .הםחיצוניות שאין שליטה עלי

 

דטרמיניסטית אך מופעלים שיקולים שלעיתים -דטרמיניזם מוטה פירושו שהבחירה היא אומנם אי-אי

-בסעיפים הבאים נציג דוגמאות לאי]. 20[עשויים למנוע בחירה של אלטרנטיבה מסויימת או כמה מהן 

חירה בין כאשר הב, דטרמיניזם מוטה מתאים לייצוג בחירות שיש שליטה עליהם-אי. דטרמיניזם מוטה

חישוב שאינו משיג , לפעמים. אלטרנטיביות נעשית מתוך שאיפה להשיג תוצאות רצויות מסויימות

 .חישוב כושלתוצאות רצויות מסויימות נקרא 
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 חישוב כושל

ההגדרה השכיחה ביותר . ההגדרה של חישוב כושל היא שרירותית למדי ותלויה בהקשר שבו הוא מוגדר

ולהגדרה זו נתייחס בכל מקום שלא מצויין ,  שהערך שהוא מניב אינו מוגדרשל חישוב כושל היא חישוב

כאשר . נזכיר שסיבה אפשרית לכך שהערך שמניב חישוב אינו מוגדר היא שהחישוב אינו עוצר. אחרת

ההגדרה של חישוב כושל תהיה חישוב שאינו עוצר , דטרמיניסטית שלנו-נממש את אופרטור הבחירה האי

 ).Floyd של failureידי הוראה מיוחדת כמו ההוראה -על(ג ככישלון או חישוב שמתויי

 

 

 )angelic nondeterminism(דטרמיניזם מלאכי -אי
ניתן להבחין בין . דטרמיניזם מלאכי פירושו שכל הבחירות נעשות באופן שימנע את כישלון החישוב-אי

 choice(e1, e2)בחירה , לאכי מקומידטרמיניזם מ-באי]. 19[מקומית וגלובלית : שני סוגים של מלאכיות

אם .  ולהיפךe2נבחר ,  הוא חישוב שיסתיים בכישלוןe1בין שני ביטויים נעשית באופן כזה שאם חישוב 

 McCarthy של ambהאופרטור . חישוב התוכנית כולה נכשל, שני הביטויים מייצגים חישובים כושלים

 .הוא מלאכי מקומית, לדוגמה

 

בחירות נעשות באופן שיאפשר את הצלחת , לעומת זאת גלובלית הוא מלאכי דטרמיניזם-כאשר האי

 : הבאScheme -בביטוי ה, לדוגמה, נתבונן. במידה והדבר אפשרי, כולוהחישוב 

 

(if (choice #t #f) 
      (let infinite-loop () (infinite-loop)) 
      1) 

 
 - מפני שבחירה בf# - יבחר בchoiceמיניסטית דטר-מלאכיות גלובלית מבטיחה שאופרטור הבחירה האי

#t אם המלאכיות היא רק מקומית ולא , לעומת זאת). מכיון שהחישוב לא יעצור( תביא לכישלון החישוב

 . ולכן ייתכן שהחישוב כולו לא יעצורt# אך ייתכן גם שיבחר f#ייתכן שיבחר , גלובלית

 

יש לחשב , מקומיתכדי להשיג מלאכיות . מקביליתדטרמיניזם מלאכי היא -הסמנטיקה הביצועית של אי

יש להחזיר את , ברגע שחישוב אחד מהם מסתיים. במקביל את שני הארגומנטים של אופרטור הבחירה

 .ערכו כערך ההפעלה של האופרטור ולהפסיק את חישוב הביטוי השני

 

כאשר כל אחד , את תהליך החישוב בכל נקודת בחירה" לשכפל" יש גלובליתכדי להשיג מלאכיות 

בניגוד למלאכיות . (ממשיך לרוץ במקביל ולשכפל אף הוא את עצמו בכל נקודת בחירה" עותקים"מה

.) לא מפסיקים חישוב של ארגומנט של אופרטור הבחירה כאשר מסתיים חישוב הארגומנט השני, מקומית

וב זה מוחזר כערך הערך שהפיק חיש, ברגע שאחד התהליכים שנוצרו מסיים את חישוב התוכנית כולה

 .התוכנית כולה
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היא מקביליות במובן המינימלי ) מקומית או גלובלית(המקביליות הדרושה להשגת מלאכיות , תאורטית

כל שדרוש הוא שאף אחד מהתהליכים לא , לא זו בלבד שמספיקה מקביליות מדומה על מעבד אחד: ביותר

רצוי , כמובן שבישום מעשי. נוסף בחישוב שלוימתין זמן אינסופי לפני שיקבל הזדמנות להתקדם צעד 

שווה ) פחות או יותר אם לא בדיוק(שמשאבי החישוב יחולקו באופן , כלומר, שהמקביליות תהיה הוגנת

ההגינות מונעת מצב שבו משאבי חישוב רבים מושקעים בתהליך שלעולם לא יעצור בזמן . בין התהליכים

 .לסיום מוצלח לא מתקדםשתהליך שזקוק רק לחישוב קצר כדי להגיע 

 

דטרמיניזם -האי:  דטרמיניזם מלאכי גלובלית-דטרמיניזם מלאכי מקומית ולאי-ראינו כבר דוגמאות לאי

, Floydדטרמיניסטיים של -באלגוריתמים האי.  הוא מלאכי מקומיתMcCarthy של ambשל האופרטור 

 .דטרמיניזם הוא מלאכי גלובלית-האי

 

 

 

 )demonic nondeterminism(דטרמיניזם שטני -אי
דטרמיניזם כזה הוא שימושי -אי. דטרמיניזם שטני בחירות נעשות דווקא באופן שיגרום לכישלון-באי

דטרמיניזם מלאכי ניתן -כמו באי. כאשר אנו מעוניינים לודא שאין בחירות שיכולות להביא לחישוב כושל

 יגרום choice(e1, e2)ביטוי הבחירה , תבשטניות מקומי. להבחין בין שטניות מקומית ושטניות גלובלית

 וגם e1אם גם החישוב של . לכישלון החישוב אם לפחות אחד מבין שני הביטויים מייצג חישוב כושל

ידי -הערך של כל אחד משני הביטויים יכול להיות מוחזר על,  הם חישובים מוצלחיםe2החישוב של 

choice .יבחר ביטוי , יים מייצגים חישובים מוצלחיםאם שני הביטו, כאשר השטניות היא גלובלית

אם אף אחת מהבחירות לא .  להיכשל אם לפחות אחד מבין שני הביטויים הוא כזהכולושיגרום לחישוב 

 .כל אחת מהן אפשרית, תגרום לחישוב להיכשל

 

דטרמיניזם שטני היא לאו דווקא -הסמנטיקה הביצועית המתאימה לאי, דטרמיניזם מלאכי-בניגוד לאי

מספיק לחשב את אחד הארגומנטים של אופרטור , דטרמיניזם שטני מקומית-כדי לממש אי. מקבילית

החישוב כולו אמור שלא , אם חישוב הביטוי הראשון אינו עוצר, מפני שממילא,  השנילאחרהבחירה 

במקום לבצע את כל נתיבי החישוב במקביל ולודא , דטרמיניזם שטני גלובלית-כדי לממש אי. לעצור

בכל ]. 20[אפשר לבדוק את כל נתיבי החישוב באופן סדרתי תוך שימוש בנסיגה לאחור , שכולם עוצרים

שבה ) כרונולוגית(מתבצעת נסיגה לאחור אל נקודת הבחירה האחרונה , פעם שנתיב חישוב מגיע לסיום

רק אם נוסו התוכנית עוצרת אם ו. ונבחרת האפשרות שעדיין לא נוסתה, עדיין לא נוסו שתי האפשרויות

 .כל נתיבי החישוב של התוכנית מסתיימים בהצלחה, כלומר, בהצלחה כל האפשרויות
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 ]2[דטרמיניזם הוגן -אי
 :נתבונן בפרוצדורה הבאה. דטרמיניסטית- הוא אופרטור בחירה איchoice -נניח ש

(define natural 
  (lambda () 
    (let loop ((n 0)) 
      (choice n (loop (+ n 1)))))) 

 

 הוא הוגן אזי מובטח שבסופו של דבר יבחר הארגומנט הראשון של choiceדטרמיניזם של -אם האי

choice ,הארגומנט , כלומרn , ולכן הפרוצדורה תחזירnדטרמיניזם הוגן מבטיח שלא ייתכן -אי.  ותעצור

 .שאחת מהאפשריות לעולם לא תיבחר

 

ומצד שני , מצד אחד מובטח שהתוכנית תעצור. בלתי חסוםדטרמיניזם -התוכנית שלעיל היא דוגמה לאי

הוא יבחר תמיד באותה ( הוגן אינודטרמיניזם מלאכי -אי. ידה-כל מספר טבעי יכול להיות מוחזר על

-דטרמיניזם מלאכי היה גורם לכך שהאי-אך גם אי) אפשרות אם זה מה שנחוץ כדי למנוע כישלון

-לכן גם אי. עצירה נחשבת לכישלון של החישוב-משום שאי, ]19[דטרמיניזם בתוכנית יהיה בלתי חסום 

דטרמיניזם מלאכי היה גורם לכך שמצד אחד התוכנית תעצור ומצד שני היא תוכל להחזיר כל מספר 

 .טבעי

 

 :דטרמיניזם מלאכי-דטרמיניזם הוגן לאי-כעת נציג תוכנית המדגימה את ההבדל בין אי

(choice 0 (let infinite-loop () (infinite-loop))) 

 

דטרמיניזם פרוע ומבצע את הבחירה בלי כל התחשבות -דטרמיניזם הוגן מתנהג כמו אי-אי, במקרה זה

התוכנית , דטרמיניזם הוא מלאכי-כאשר האי. ייתכן שהתוכנית תעצור וייתכן שלא תעצור: בהשלכותיה

 . תעצור בודאות

 

 

 

 )unrestrained(ובלתי מרוסן ) restrained(דטרמיניזם מרוסן -אי
דטרמיניסטית היא מבין ביטויים אטומיים כמו מספרים או -דטרמיניזם מרוסן פירושו שכל בחירה אי-אי

, כלשהםדטרמיניסטית יכול לקבל ביטויים -דטרמיניזם בלתי מרוסן אופרטור הבחירה האי-באי. מחרוזות

בביטוי הבא בשפת , בונן לדוגמהנת]. 19[דטרמיניסטיות -כולל ביטויים שחישובם כולל ביצוע בחירות אי

Scheme: 

(choice (f) (g)) 
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אם הסמנטיקה של . דטרמיניסטית- הוא אופרטור בחירה איchoice - הן פרוצדורות וg - וfבביטוי זה 

choiceאז המשמעות האופרטיבית של הביטוי היא שיש לבצע , דטרמיניזם מרוסן- היא סמנטיקה של אי

דטרמיניסטי בין - שביצוע שתי הפרוצדורות מסתיים יש לבחור באופן אי ולאחרg - וfאת הפרוצדורות 

, דטרמיניזם בלתי מרוסן- היא סמנטיקה של איchoiceאם הסמנטיקה של , לעומת זאת. התוצאות שלהם

 - וfדטרמיניסטי אחת מבין הפרוצדורות -אז המשמעות האופרטיבית של הביטוי היא שיש לבחור באופן אי

g ,צועה ולהחזיר את ערכהלהשלים את בי. 

 

דטרמיניזם מרוסן הוא שהוא אינו מאפשר לבטא מלאכיות או שטניות מקומית -אחד החסרונות של אי

דטרמיניזם מרוסן הוא שקל הרבה יותר להגדיר את -יתרון חשוב של אי, לעומת זאת). ביחס לעצירה(

- לתרגם אלגוריתם המשתמש באיבדרך כלל ניתן בקלות, יתרה מכך]. 20[הסמנטיקה שלו באופן פורמלי 

 בהינתן הביטוי , לדוגמה. דטרמיניזם מרוסן-דטרמיניזם בלתי מרוסן לאלגוריתם שקול המשתמש באי

(unrestrained-globally-angelic-choice exp1 exp2) 

  -ניתן לתרגם אותו ל

(if (restrained-gloablly-angelic-choice #t #f) exp1 exp2) 

 

אילו המלאכיות . ל לא היו שקולים"הביטויים הנ, הייתה המלאכיות מקומית ולא גלובליתשימו לב שאילו 

 היה ביטוי שחישובו אינו עוצר אז חישוב exp2 - וexp1הייתה רק מקומית ובדיוק אחד מבין הביטויים 

 . עשוי היה שלא לעצור בעוד שחישוב ביטוי הבחירה המופיע מעליו היה עוצר בודאותif -ביטוי ה

 

 

 

 ]19[ (plural semantics)מרובה ) / singular semantics(סמנטיקה יחידנית 

דטרמיניסטית מתבצעת -הבחירה האי, דטרמיניסטי היא יחידנית-כאשר הסמנטיקה של אופרטור בחירה אי

 Scheme -ערך ביטוי ה, עם סמנטיקה יחידנית, לדוגמה.  משתנה(binding)בעת קשירת 

 

((lambda  (x)  (+  x  x))  (choice  1  2)) 

 

 דטרמינסטית מתבצעת בכל התייחסות-הבחירה האי, כאשר הסמנטיקה היא מרובה.  4 או 2הוא 

)reference (ערך ביטוי ה, עם סמנטיקה מרובה, לדוגמה. למשתנה- Scheme3 או 4, 2ל הוא " הנ .

 1 יבחר הערך x - נובעת מכך שייתכן שבאחת משתי ההתיחסויות ל3האפשרות הנוספת של התוצאה 

 .2ובהתייחסות השנייה יבחר הערך 
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-run" (בחירה בזמן ריצה "-ו) call-time-choice (”בחירה בזמן קריאה“לעיתים משתמשים במונחים 

time-choice (מונחים אלה מדגישים את . בהתאמה, במקום סמנטיקה יחידנית וסמנטיקה מרובה

 .הסמנטיקה הביצועית

 

אך ניתן להרחיב את ההגדרות שלהם ,  בספרות בהקשר של שפות פונקציונליותל מופיעים"המושגים הנ

 .של המשתנה" קשירה מחדש"ידי התייחסות להשמה אל משתנה כאל -גם לשפות אימפרטיביות על

 

 

 

 

 

 )nonstrict(קפדניות -לא) / strict(פונקציות קפדניות 
 ]4[אם ) i) 1 ≤ i ≤n -ט ה בארגומנ(strict) ארגומנטים היא קפדנית n של fפונקצייה 

f(x1, …, xi–1, ⊥, xi+1, …, xn) = ⊥ 

, כלומר.  מייצג ביטוי שערכו אינו מוגדר מפני שחישובו אינו עוצר⊥כאשר , ים-x -ללא תלות בערכי ה

-הפונקצייה היא לא, אחרת.  (ללא תלות בערכי יתר הארגומנטים, ⊥אז ערך הפונקצייה הוא , ⊥ = xiאם 

 .פונקצייה קפדנית היא פונקצייה שהינה קפדנית בכל הארגומנטים שלה.) i-ט הקפדנית בארגומנ

 

 :infinite-loop את Schemeל נגדיר בשפת "כדי להדגים את המושגים הנ

(define infinite-loop 
    (lambda () 
      (infinite-loop))) 

 

  אמנם ערך הביטוי:קפדנית רק בארגומנט הראשון, לדוגמה, Scheme בשפת orהפרוצדורה 

(or (infinite-loop) #t)אך הביטוי ,  אינו מוגדר(or #t (infinite-loop)) מחזיר #t למרות שערך 

  קפדנית רק בארגומנט הראשון שכןandהפרוצדורה , באופן דומה]. 15[הארגומנט השני אינו מוגדר 

(and #f (infinite-loop)) מחזיר #fלצורך , נתעלם]. (15[ו מוגדר  למרות שערך הארגומנט השני אינ

 מקבלות מספר לא קבוע של ארגומנטים בניגוד לפונקצייה Scheme בשפת and - וor -מכך ש, העניין

 שמקבלים תמיד שני Cבשפת  && -ו|| יכולנו להביא כדוגמה גם את האופרטורים . במובן המתמטי

 .)ארגומנטים בדיוק

 

).  call-by-value(יות כתוצאה מהעברת פרמטרים לפי ערך פונקציות בשפות תכנות הן קפדנ, כלל-בדרך

 פונקציות לא קפדניות הן תוצאה של העברת פרמטרים לפי שם , בשפות פונקציונליות דטרמיניסטיות
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)call-by-name] (4) .[ גם העברת פרמטרים  לפי צורך)call-by-need ( גורמת לפונקציות להיות לא

אין כל הבדל סמנטי בין קריאה , בגלל העדר תופעות לוואי, ת טהורותאך בשפות פונקציונליו, קפדניות

בשפות כאלה ההבדל בין שתי השיטות הוא רק במהירות הביצוע ]. 11[לפי שם לבין קריאה לפי צורך 

מפני , שעשויה להיות גדולה יותר כאשר משתמשים בקריאה לפי צורך, של תוכניות במימוש של השפה

 .) היותר פעם אחתשכל ארגומנט מוערך לכל

 

ורואים בהבחנה בין פונקציות קפדניות לבין פונקציות לא קפדניות הבחנה , זו הסיבה שרבים מתבלבלים

פונקציות קפדניות מזוהות עם קריאה לפי ]. 19[זהה להבחנה בין סמנטיקה יחידנית לסמנטיקה מרובה 

פונקציות לא קפדניות מזוהות . תבהכרח גוררת סמנטיקה יחידני, הם סבורים, וקריאה לפי ערך, ערך

] Sestoft] 19 - וSøndergaard. וקריאה לפי שם גוררת סמנטיקה מרובה, בעיניהם עם קריאה לפי שם

הם מראים שתיתכן בהחלט שפה קפדנית . מדגישים שזו טעות לראות בשתי ההבחנות הבחנות שקולות

שפה הפונקציות בה הן לא (א קפדנית עם סמנטיקה מרובה ושפה ל) שפה שהפונקציות בה הן קפדניות(

 .עם סמנטיקה יחידנית) קפדניות

 

וזה מספיק (העברת הפרמטרים בשפה תהיה לפי ערך : תחילה נדגים שפה קפדנית עם סמנטיקה מרובה

, {a, b} הערכים קבוצתתניב את ) choice a b(הערכת ביטוי הבחירה ). כדי להפוך את השפה לקפדנית

הפרמטר , x עם פרמטר פורמלי יחיד pטוי זה יועבר כארגומנוט לפרוצדורה כאשר בי. לא אחד מהם

כאשר , b או a בגוף הפרוצדורה יהיה או x -הערך של כל התייחסות ל. {a, b} לקבוצההפורמלי יקושר 

 .הסמנטיקה של השפה תהיה מרובה, כתוצאה מכך. דטרמיניסטית-הבחירה בינהם תהיה אי

 

גם בשפות פונקציונליות , דטרמיניזם-בנוכחות אי: עם סמנטיקה יחדניתכעת נדגים שפה לא קפדנית 

הסמנטיקה של קריאה לפי צורך גוררת . קריאה לפי ערך וקריאה לפי צורך אינן שקולות סמנטית

אך גם גורמת ) בגלל שכל ארגומנט מוערך לכל היותר פעם אחת(סמנטיקה יחדנית כמו קריאה לפי ערך 

 ).כי ייתכן מצב שארגומנט לא יוערך כלל( יהיו קפדניות לכך שהפונקציות בשפה לא

 

 

 

 דטרמיניזם-המורכבות הסמנטית של אי
ההבחנה בין סמנטיקה יחידנית למרובה וההבחנה בין , שטני ופרוע, דטרמיניזם מלאכי-ההבחנה בין אי

 - וSøndergaard.  שילובים אפשריים12 = 2·2·3פונקציות קפדניות לבין פונקציות לא קפדניות יוצרות 

Sestoft] 19 [בהינתן שפה מסויימת עם אופרטור , כלומר. מראים שכל שילוב נותן סמנטיקה אחרת

קיימת תוכנית כך שקבוצת הערכים , 12 -עבור כל שני שילובים מתוך ה, דטרמיניסטית-בחירה אי

שונה עבור )  אחדלא רק,  של ערכים אפשרייםקבוצהבגלל האי דטרמיניזם יש (שיכולה להחזיר התוכנית 
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 קצרה הרצה על קלט אחת מציגים תוכנית Sestoft - וSøndergaard, יתרה מכך. כל אחד מהשילובים

דטרמיניזם אינו - השילובים שבהם האי8 - כך שקבוצת התוצאות של ההרצה שונה עבור כל אחד מאחד

קקים רק לשתי תוכניות  השילובים נותנים סמנטיקה שונה הם נז12 -להשלמת ההוכחה שכל אחד מ. שטני

 .פשוטות נוספות

 

 מדגימים היטב את את המורכבות הסמנטית שגורמת הוספת Sestoft - וSøndergaardהממצאים של 

 .דטרמיניסטית לשפת תכנות פונקציונלית-אופרטור בחירה אי

 

 

 

 

 

) definiteness(החלטיות , )referential transparency(שקיפות אזכורית 

 )unfoldability(ות ׂשופרי
לאחר מכן נדון ביחסים . שהם כולם תכונות של שפות תכנות, תחילה נגדיר כל אחד משלושת המושגים

לפחות , דיון זה מתייחס רק לשפות שהינן שפות פונקציונליות. דטרמיניזם-בינם לבין עצמם ובינם לבין אי

ימפרטיביות מפני שאלה אינן הדיון אינו רלוונטי לשפות א. במובן זה שאינן מאפשרות תופעות לואי

 . אפילו אם הן דטרמיניסטיות, מקיימות אף אחת מהתכונות

 

 החלטיות

שלו מציין ) scope(של המשתנה בתחום ) אזכור(אם כל מופע , ההחלטיותשפת תכנות מקיימת את תכונת 

 .החלטיתעל שפה כזו נאמר שהיא שפה ].  18[אותו ערך 

 

 תׂשּוריּפ

אם ניתן להחליף כל ביטוי של הפעלה של ) unfolding property(ישה שפה מקיימת את תכונת הפר

 בביטוי המתקבל מהחלפת כל מופע של פרמטר פורמלי בגוף (function application)פונקצייה 

]. 18[מבלי שישתנה ערך הביטוי כתוצאה מההחלפה , המתאים) actual(הפונקצייה בפרמטר הממשי 

 Scheme -ן כזו בנציג דוגמה לפרישה משמרת שוויו

 

((lambda (x) (* x x)) (+ 2 1)     =     (* (+ 2 1) (+ 2 1)) 

 

קל לבנות דוגמה לפרישה שאינה משמרת שוויון . הׂשריּפ היא שפה Scheme -ש, כמובן, אין להסיק מכך(

ידי כך שהפרמטר הממשי יהיה הפעלה של פרוצדורה שמצד אחד מבצעת -על, לדוגמה. Scheme -ב
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פעולת הפרישה .) משתנה ומצד שני הערך שהיא מחזירה תלוי בערך ההתחלתי של משתנה זההשמה אל 

, כאמור. ולמודל החישובי של תחשיב הלמבדה] 1[היא הבסיס למודל ההצבה של הפעלת פרוצדורות 

בתחשיב . מודל ההצבה אינו מתאים לתיאורן, כלומר, ישנן שפות שבהן פרישה אינה משמרת שוויון

 ].β-reduction] (11 (βנקראת רדוקציית ) או הצבה(עולת הפרישה פ,  הלמבדה

 

 

 שקיפות אזכורית

יש הרואים . קיים בלבול רב בספרות ביחס למשמעות מושג זה וכן בינו לבין המושגים החלטיות ופרישות

מובאות הגדרות ] 18 [-ב]. 14[ויש המפרשים אותו דווקא כהחלטיות , ]6[אותו כמושג נרדף לפרישות 

או הדרישה שהערך של הפעלת , כמו שילוב של פרישות והחלטיות, רבות נוספות שנמצאו בספרות

פרישות ולהגדרות , המכנה המשותף למושגים החלטיות. פונקצייה יהיה תלוי רק בערכי הארגומנטים שלה

עדר השונות של שקיפות אזכורית הוא שאלה הן תכונות שניתן למצוא בשפות פונקציונליות כתוצאה מה

מסודרת , גורמת להתנהגות עקבית, ובעיקר שילוב שלהן, תכונות אלה). side effects(תופעות לואי 

גורמת לכך שתוכניות מקיימות חוקים , מקלה על הבנת התנהגותן ועל איתור שגיאות, וצפויה של תוכניות

ית נחשבת לאחד מכיון ששקיפות אזכור. אלגבריים ומאפשר להשתמש בכלים אלגבריים כדי לנתח אותן

המבטאת רעיון , ]3 [Burtonאנו נעדיף את ההגדרה של , ]14[היתרונות החשובים של תכנות פונקציונלי 

התכונה שלביטוי תמיד יש "שקיפות אזכורית היא , לפי הגדרתו. כללי וחזק יותר מפרישות או החלטיות

ופה אזכורית אם לביטויים זהים הכוונה בהגדרה זו היא ששפת תכנות היא שק". אותו ערך באותה סביבה

היא פונקצייה המקשרת משתנים למקומות " סביבה"כאשר , באותה סביבה יש ערכים זהים) טקסטואלית(

אינה משנה את הסביבה אבל כן עלולה , מהגדרה זו נובע שפעולת השמה למשל. אחסון ולא לערכים

אחד מהם מוערך לפני ביצוע ההשמה כאשר (שוויון בערכים של ביטויים זהים טקסטואלית -לגרום לאי

גורמת ] 18[במילים של , או, ולכן הורסת את השקיפות האזכורית) והשני מוערך אחרי ביצוע ההשמה

. להקשר שבו מופיעים הביטויים, כלומר, מתייחסת לשפת התכנות" שקיפות"המילה .  אזכוריתלאטימות

 ).כל עוד הסביבה אינה משתנה(הביטוי ) ערך(מפני שאינו משפיע על משמעות , ההקשר הינו שקוף

 

 

 דטרמינזים-פרישות ושקיפות אזכורית בנוכחות אי, החלטיות
. החלטיות ופרישות אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, דטרמיניסטית-מראים שאופרטור בחירה אי] 18 [-ב

ן הבחירה אם הסמנטיקה של האופרטור היא יחידנית אז הוא אינו פוגע בהחלטיות שכ: נסביר מדוע

אך תכונת הפרישות לא , של משתנה ולאחר מכן ערכו נשאר קבוע) binding(מתבצעת בעת הקישור 

 מתקיימת שהרי הערך של

((lambda (x) (+ x x)) (amb 1 2)) 

 בעוד שהערך של הוא, 4 או 2הוא 
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(+ (amb 1 2) (amb 1 2)) 

ובה הוא אינו מקלקל את תכונת אם הסמנטיקה של האופרטור היא מר, לעומת זאת. 4 או 3, 2הוא 

  הוא ערך אפשרי של  הביטוי3הערך , בסמנטיקה מרובה, לדוגמה. הפרישות

((lambda (x) (+ x x)) (amb 1 2)) 

 .הבעייה היא שסמנטיקה מרובה מקלקלת את תכונת ההחלטיות. גם לפני הפרישה

 

.  אובדן השקיפות האזכוריתדטרמיניזם לשפת תכנות פונקציונלית הוא-הבעייה המרכזית בהוספת אי

החלטיות ופרישות הם תנאי , בדרך כלל: שהוצגה בפיסקה הקודמת ממחישה מדוע] 18 [-ההבחנה מ

-ביטוי הבחירה האי: אך שורש הבעייה הוא פשוט הרבה יותר. הכרחי ומספיק לשקיפות אזכורית

  -ייתכן ש, ומרכל. דטרמיניסטית הוא בעצמו ביטוי שיכולים להיות לו שני ערכים אפשריים

(choice x y) ≠ (choice x y)הפיתרון שמציע .  למרות ששני הביטויים זהים טקסטואליתBurton 

 .פיתרון זה יוצג בסעיף הבא. פותר את הבעייה מהשורש

 

 

 דטרמיניזם עם שקיפות אזכורית-שילוב אי
בוסס על ההבחנה דטרמיניזם ושקיפות אזכורית מ-לבעייה של שילוב אי] Burton] 3הפיתרון של 

אופרטור הבחירה יקבל שלושה .  הבחירותתיוגידי -אפשר להשיג שקיפות אזכורית על: הפשוטה הבאה

והשניים האחרים הם הביטויים , הארגומנט הראשון יהיה תג מזהה של הבחירה. ארגומנטים במקום שניים

 v אם הבחירה שהתג שלה .אך בלתי הפיך, דטרמיניסטי-הבחירה תתבצע באופן אי. שמבינהם יש לבחור

כעת ). שלישי( יבחר בארגומנט השני vאז כל ביטוי בחירה שהתג שלו , )שלישי(בחרה בארגומנט השני 

תיוג הבחירות הוא למעשה הפיכת בחירה . (choice v x y) ≠ (choice v x y)לא ייתכן שיתקיים 

 1 -ל) יצג בחירה בארגומנט השניהמי (0כאשר האובייקט בוחר בין , ידי אובייקט-לפעולה המבוצעת על

הבעייה היא שכדי .  פעם אחת ולאחר מכן זוכר את הבחירה שעשה) המייצג בחירה בארגומנט השלישי(

 fלפונקצייה , כלומר, דטרמיניסטות נוספות אנו זקוקים לדרך להשגת תגים חדשים-לבצע בחירות אי

פונקצייה ) (f) ≠ (f)מכיון שיתקיים (אך . כל פעם שנקרא לה) או אובייקט בחירה חדש(שתחזיר תג חדש 

 !כזו תהרוס את השקיפות האזכורית

 

פרוצדורה מיוחדת , למשל. (Tאינסופי ) כאילו( שלרשות כל תוכנית יעמוד עץ בינרי Burtonלכן מציע 

ערכים . (1 - ל0דטרמיניסטית בין -כל צומת בעץ יכיל תוצאה של בחירה אי.)  תחזיר את העץTreeבשם 

הערך של צומת יקבע בפועל רק בעת הגישה הראשונה . שהרי העץ אינסופי, לא באמת יקבעו מראשאלה 

,  כארגומנט ויחזירוT של tעץ - יקבלו כל אחת תתright - וcontent ,leftהפרוצדורות .) לערך שלו

עץ - ואת התתtעץ המושרש בבן השמאלי של השורש של -את התת, tאת ערך השורש של , בהתאמה

-לאורך ענפי העץ מאפשרת להשיג בחירות אי" הליכה. "tרש בבן הימני של השורש של המוש

 21



דטרמיניסטית אחת בין - הוא בחירה אי(choice (content T) x y)למשל הביטוי . דטרמיניסטיות חדשות

xל - y , והביטוי(choice (content (right T)) x y)הוא בחירה נוספת . 

 

לכן . מימדי כמו רשימה-ולא חד, מימדי-קום רשימה היא שעץ הוא מבנה רבהסיבה לשימוש בעץ בינרי במ

עצים זרים -נוכל להפיק ממנו כמה תתי, ומכיון שהעץ אינסופי, עצים זרים זה לזה-אפשר להפיק ממנו תת

דטרמיניסטיות -זרות זו חיונית כאשר כמה תהליכים רצים במקביל וכולם מבצעים בחירות אי. שנרצה

אך גם בתוכנית סדרתית השימוש בעץ נוח מהשימוש . עץ בחירות משלו-יך זקוק לתתמפני שכל תהל

עץ המושרש בבן -הפונקצייה הראשית יכולה לקרוא לפונקצייה ולהעביר לה את התת, לדוגמה. ברשימה

עץ -לאחר מכן לקרוא לפונקצייה נוספת ולהעביר לה את התת, Tהשמאלי של שורש עץ הבחירות 

לאחר מכן לקרוא לפונקצייה שלישית ולהעביר לה את ,  של השורששל הבן הימניי המושרש בבן השמאל

כל אחת מהפונקציות .  של השורש וכן הלאהשל הבן הימני של הבן הימניעץ המושרש בבן השמאלי -התת

לעומת . עץ שהועבר לה לפונקציות שלהן היא קוראת-עצים של התת-להעביר תת, באותו אופן, יכולה

ברשימת אם היינו משתמשים , כתוצאה מכך. רשימות זרות זו לזו- לא ניתן להפיק תתמרשימה, זאת

רשימה שהראש -שלה את התת) caller(אז כל פונקצייה הייתה צריכה להחזיר לקורא , בחירות אינסופית

דטרמיניסטית כדי שהקורא ידע איזה קטע של -שלה הוא הצומת האחרון שכבר נוצל לביצוע בחירה אי

 .כבר נוצלהרשימה 

 

מצויין ] 14 [-ב. עצים בין הפונקציות- הוא כמובן הצורך להעביר תתBurtonהחיסרון בפיתרון של 

 שחיסרון זה אינו משמעותי מפני שבלאו הכי תוכניות פונקציונליות מעבירות בקריאות לפונקציות

ף לשימוש בהשמה כתחלי, הנוכחי של התוכנית) state(מספר גדול של ארגומנטים המייצגים את המצב 

 .אל משתנים ליצוג שינויי מצבים

 

 

 :הערה

אך פונקצייה ,  שתחזיר תגיםf אמרנו שיש צורך בפונקצייה Burtonבמהלך הדיון שהוביל לפיתרון של 

 כפונקצייה fיכולנו לפתור את הבעייה על ידי הגדרת , ובכן. כזו הייתה הורסת את השקיפות האזכורית

 f(y) - וy ,f(x) - וxכאשר עבור מספרים טבעיים , נט ומחזירה תג בחירההמקבלת מספר טבעי כארגומ

 כאשר משתמשים Burtonפיתרון כזה אכן דומה מאד לפיתרון של . x ≠ yהם תגים שונים אם ורק אם 

מעבירים , במקום להעביר בין הפרוצדורות מצביע לאיבר ברשימה האינסופית. ברשימה ולא בעץ בינרי

כל פרוצדורה צריכה להחזיר את הערך המעודכן של המונה . הטבעיים שכבר נוצלומונה של המספרים 

שימוש בעץ בינרי נוח יותר , אך כאמור. כדי שהפרוצדורה הקוראת תדע כמה מספרים טבעיים היא ניצלה

וגם פרוצדורה זו יכולה להעיבר , עץ משלה-משימוש ברשימה בגלל שאפשר להעביר לפרוצדורה תת

פרוצדורה לא צריכה , בזכות תכונה זו של העץ. עץ שלה וכך הלאה-עץ של התת-ה תתלפרוצדורה הבא

אפילו אם היינו . להחזיר איזשהו ערך כדי שהפרוצדורה הקוראת תדע כמה צמתים בעץ היא ניצלה
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הרי שפיתרון זה היה דומה לשימוש ברשימה של ,  של מספרים טבעייםזוג תקבל fמחליטים שהפונקצייה 

 המקבלת שלשה של מספרים טבעיים הייה דומה לשימוש ברשימה של fמוש בפונקצייה שי. רשימות

 .לא ניתן להשיג באמצעות פונקצייה את הנוחות של שימוש בעץ, כלומר. וכן הלאה, רשימה של רשימות

 

Burtonלשים את האי"וכינה את הפיתרון שלו ,  ראה בעץ הבחירות האינסופי ארגומנט נוסף לתוכנית-

 התייחסות אל לעניות דעתיאך ). placing the nondeterminism in the data" (יזם בנתוניםדטרמינ

העץ כקלט לתוכנית פוגעת בהישג של הפיתרון מפני שמשמעות הדבר היא שהתוכנית נותרת 

אני מעדיף לראות את בעץ הבחירות מנגנון שנועד לממש . דטרמיניסטי-ורק הקלט הוא אי, דטרמיניסטית

אך , )עבור ארגומנטים זהים ערכי הפונקצייה זהים( שהתנהגותה דטרמיניסטית בריצה נתונה fה פונקציי

 בריצה אחת f(x)הערך של (דטרמיניסטית כאשר בוחנים את התנהגותה בריצות שונות של התוכנית -אי

דטרמיניזם -פונקצייה כזו היא המפתח לשילוב אי.).  בריצה אחרתf(x)לא בהכרח שווה לערך של 

 .הסיבה לשימוש בעץ במקום בפונקצייה רגילה הוסברה בפיסקה הקודמת. שקיפות אזכוריתו
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 ?דטרמיניזם בשפות תכנות-בשביל מה צריך אי
-אך כמעט שלא דנו בתועלת שבהוספת אי, דטרמיניזם כעובדה קיימת-עד עתה הצגנו סוגים רבים של אי

 .דטרמיניסטיות-דטרמיניזם לשפת תכנות ובמניע לחקירת שפות תכנות אי

 

 ]abstraction (]20(דטרמיניזם כאמצעי הפשטה -אי
של מערכת טובה צריך להיות מפורט רק במידה המינימלית המבטיחה שכל ) specification(המפרט 

דטרמיניזם מאפשר להימנע מפירוט יתר מפני שניתן -אי. מימוש של המערכת יענה על צרכי המשתמש

-ניתן להבחין בכמה סוגים עיקריים של גורמים שאי. לא חשובים או עיםלא ידולייצג באמצעותו פרטים 

 .דטרמיניזם יכול לשמש כהפשטה שלהם

 

 (hidden state)דטרמיניזם כהפשטה של מצב מוסתר -אי

 של בחירה choiceופעולה פרימיטיבית , שברצוננו להוסיף לשפת תכונת טיפוס של קבוצה, לדוגמה, נניח

ה הנתונים שבאמצעותו ממומשת הקבוצה הוא רשימה מקושרת של איברי אם מבנ. איבר מהקבוצה

הבעייה היא . נוח לממש את פעולת הבחירה באמצעות החזרת האיבר הראשון ברשימה, הקבוצה

נניח שהתוכנית . שהשאלה איזה איבר נמצא ראשון ברשימה תלויה בסדר הכנסת האיברים לקבוצה

 והקבוצה {1 ,0} - רשומה בקלט כAצה שנקראת לתוך הקבו. B - וAקוראת מהקלט שתי קבוצות 

סביר , למרות זאת.  תניב ערך אמתA = Bהבדיקה אם . {0 ,1} - רשומה בקלט כBשנקראת לתוך 

דטרמיניסטית -הגדרת פעולת הבחירה כפעולה אי. 1 יחזיר choice(B) - ו0 יחזיר choice(A) -להניח ש

של החזרת האיבר הראשון ברשימה המקושרת המייצגת תאפשר למימוש לבחור בדרך הנוחה והיעילה 

 .את הקבוצה

 

 דטרמיניזם כהפשטה של גורמים חיצוניים-אי

דטרמיניזם יכול לייצג מצב שבו תוכנית מבקשת ממפעיל אנושי לבחור מבין כמה אופציות להמשך -אי

-וספת לאידוגמה נ. דטרמיניסטית מבחינת התוכנית-הבחירה של המפעיל היא אי. פעולת תוכנית

, דטרמיניזם כהפשטה של גורמים חיצוניים היא פרוצדורה הבודקת אם התקן חומרה מסויים פנוי לשימוש

התוצאה של הבדיקה אם המדפסת פנוייה אינה ידועה בגלל . למשל מדפסת המשותפת לכמה מחשבים

 .)ותו מחשבאו אפילו תוכנות אחרות הרצות על א, מחשבים אחרים(שהיא תלויה בגורמים חיצוניים 

 

בעולם התכנות הפונקציונלי . דטרמיניזם מסוג זה שכיח בשפות אימפרטיביות ונחשב לדבר טבעי-אי

דטרמיניזם כהפשטה של גורמים חיצוניים הוא כורח המציאות שיש להשלים עמו -אי, לעומת זאת

-אי. )אובדן השקיפות האזכורית, למשל(בישומים מעשיים חרף הבעיות הסמנטיות שהוא מעורר 

 ].14[ כמו מערכות הפעלה (real time)דטרמיניזם כזה הכרחי במיוחד במערכות זמן אמת 
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 ).erratic(דטרמיניזם פרוע -הפשטה של גורמים חיצוניים היא אחד השימושים של אי

 

 דטרמיניזם כהפשטה של זמן-אי

, ת תכנות מקביליותבשפו. דטרמיניזם שכיח בשפות תכנות מקביליות וכבר הוזכר לעיל-סוג זה של אי

הסיבה לכך היא שבישומים . אינו מוגדר) בדרך כלל(הקצב היחסי שבו מתבצעים תהליכים מקבילים 

קצב הביצוע היחסי של , בנוסף לכך. רבים הקצב היחסי אינו ידוע משום שהוא מושפע מגורמים חיצוניים

גם שיטת . האפשריים של השפההתהליכים אינו מספיק חשוב על מנת שכדאי יהיה להגביל את המימושים 

אינה מוגדרת , במיוחד כאשר מדובר במקביליות מדומה באמצעות מעבד אחד, התזמון של התהליכונים

הזמן שמקבל כל תהליך לפני שהמעבד מוחרם , הקדימויות שלהם, הסדר שבו הם מורצים(באופן מדוייק 

preempted) (ישנן דרכים רבות , כתוצאה מכך.) 'משך הזמן שבו מתבצעת כל הוראה בשפה וכו, ממנו

 .דטרמיניסטית-השפה היא אי, כלומר. להריץ תוכנית וגם תוצאות אפשריות רבות של ההרצה

 

 

 דטרמיניזם לייצוג מסלולי חישוב אלטרנטיביים-אי
לעיתים במהלך החישוב ישנן נקודות שבהם ניתן לבחור את הדרך שבה החישוב יתקדם מבין כמה 

ולכן לא אכפת לנו איזה נתיב חישוב יבחר , היה לכך השפעה על תוצאת החישובמבלי שת, אפשרויות

אבל כל אחת מהתוצאות האפשרויות , ייתכן אפילו שתהיה לבחירה השפעה על תוצאת החישוב. בפועל

אלגוריתם שבו באים לידי ביטוי נתיבי החישוב האלטרנטיביים הוא אלגוריתם איכותי . מספקת אותנו

אלגוריתם כזה הוא גם ברור . א משאיר חופש למימוש לבחור בדרך הנוחה והיעילה עבורומפני שהו, יותר

מבנים . מפני שהוא מראה אלו היבטים של החישוב הם קריטיים ומאלו היבטים ניתן להתעלם, יותר

דטרמיניסטיים מאפשרים לבטא את העובדה שאין זה משנה שאיזה מבין כמה נתיבי חישוב -שפתיים אי

-דטרמיניזם המייצג נתיבי חישוב אלטרנטיביים הוא הגרסה האי-דוגמה לאי. יבחר בפועלאפשריים 

 .דטרמיניזם חזק לחלש-דטרמיניסטית של מיון בועות שהוצגה בסעיף העוסק בהבחנה בין אי

 

 

 )declarative languages(דטרמיניזם בשפות תכנות הצהרתיות -אי
 איךולא ,  התוכנית צריכה לעשותמהתכנת לציין רק הרעיון הבסיסי של תכנות הצהרתי הוא שעל המ

מהמתכנת אל המפרש או ) במידת האפשר(העול של מציאת הדרך לפיתרון מועבר . עליה לעשות זאת

, כלומר. והשפה מתירה להשתמש בכל אחד מהם, לעיתים יש נתיבי חישוב רבים להשגת המטרה. המהדר

דטרמינזם מהסעיף הקודם -זם המתקבל דומה מאד לאידטרמיני-האי. דטרמיניזם חלש-בשפה כזו יש אי

דטרמיניזם הוא משתמע -אלא שכאן האי") דטרמיניזם לייצוג מסלולי חישוב אלטרנטיביים-אי("

)implicit( ,דטרמיניסטיים-ולא מבוטא במפורש באמצעות מבנים שפתיים אי. 
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כל , וגם כאן, מצויינם בתוכניתלעיתים קרובות ישנם הרבה תוצאות הממלאות אחר התנאים ה, יתרה מכך

-כלל יש גם אי-בדרך, כלומר. תוצאה אפשרית של התוכנית, לפי הגדרת השפה, אחת מהתוצאות היא

 .דטרמיניזם חזק בשפות הצהרתיות

 

כלל מימוש -בדרך. דטרמיניזם מדומה-דטרמיניזם בשפות תכנות הצהרתיות הוא דוגמה חשובה לאי-האי

המימוש יבחר באותו נתיב , בהיתנן תוכנית וקלט. דטרמיניסטי לחלוטיןשל שפת תכנות הצהרתית הוא 

 .חישוב בדיוק בכל הרצה של התוכנית על הקלט

 

 

 תכנות הצהרתי בשפות לא הצהרתיות
דטרמיניסטית לשפת תכנות יכולה לאפשר תכנות הצהרתי גם בשפת תכנות לא -הוספת פונקצייה אי

 choice הראה במאמר זה כיצד הוספת הפונקצייה Floyd]. 10 [- בFloydכפי שהדגים , הצהרתית

סיכום של מאמר זה מופיע בתחילת . ( מאפשרות תכנות הצהרתי בשפה אימפרטיביתfailureוההוראה 

ושניהם , דטרמיניסטיים- הציע שני סוגים של סמנטיקה ביצועית לאלגורתמים איFloyd, כזכור. עבודה זו

 המלכות באמצעות שפה 8אף הציג פיתרון בסגנון הצהרתי לבעיית הוא .) מתאימים לשפות אימפרטיביות

 מוצגת דוגמה לתכנות הצהרתי בשפה פונקציונלית באמצעות אופרטור 2 בנספח 3בדוגמה . אימפרטיבית

שפה -אך תוך שימוש בתת, Schemeהדוגמה כתובה בשפת . דטרמיניסטי שנממש-הבחירה האי

 . בלבדSchemeפונקציונלית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26



 Schemeדטרמיניסטית בשפת -מימוש אופרטור בחירה אי
 

לפני שנממש את . Schemeדטרמיניסטית בשפת -כעת ניגש למלאכה של מימוש אופרטור בחירה אי

אין בכוונתנו (. אנו צריכים לקבוע את התחביר, ראשית. עלינו להחליט מה בדיוק ברצוננו לממש, האופרטור

, אך חשוב מכך .)כך שגם הכללים התחביריים שנקבע הם למעשה קביעות סמנטיות, Schemeלשנות את התחביר של שפת 

 .האפשרויות רבות, עלינו לקבוע את הסמנטיקה של האופרטור משום שכפי שראינו בחלק הקודם

 

דטרמיניסטי בשם זה גם כאשר -נוהג רווח הוא לכנות אופרטור בחירה אי. ambהאופרטור יקרא 

 -נאפשר להעביר ל, ]1 [-בדומה ל. McCarthy של ambעט מזו של האופרטור הסמנטיקה שלו שונה מ

ambלאו דווקא שניים בדיוק כמו ,  מספר טבעי כלשהו של ארגומנטים לבחירהamb של McCarthy .

 - יכול לקחת שלושה ארגומנטים או יותר מפני שamb -אין כל חידוש משמעותי בכך ש

)amb e1 e2 e3 ... en (ת לשקול סמנטי- (amb e1 (amb e2 ... (amb en–1 en) ... )) ולכן ניתן לראות 

 על ביטוי בודד ambהפעלה של , כלומר, )amb exp(הביטוי . בצורה הראשונה כתיב מקוצר של השנייה

exp , יהיה שקול סמנטית לביטויexp . הביטוי)amb( ,קריאה ל, כלומר- amb ללא ארגומנטים יציין 

 .Floyd של failureדומה להוראה ב, כישלון של חישוב

 

.  לאחר שנסיים את המימוש נדון בהרחבה בנושא זה.המימוש שלנו יוצר בעייה ביחס לפעולות השמה

יושמטו ) '! '-ונגמר ב' -set '-פרוצדורות ששמן מתחיל ב(בינתיים נחליט שפעולות ההשמה למיניהן 

 . מתאימה מאד לתכנות פונקציונליSchemeנתנחם בכך ששפת . השימוש בהן יאסר, כלומר, מהשפה

 

 

 תכונות סמנטיות של אופרטור הבחירה
 )unrestrained nondeterminism(דטרמיניזם בלתי מרוסן -אי

. לאו דווקא ערכים אטומיים,  מקבל ביטויים כלשהם כארגומנטיםambכבר רמזנו לעיל שהאופרטור 

האופרטור בוחר באופן . ambל הפעלות של  מקבל כארגומנטים יכולים אפילו לכלוamb -הביטויים ש

 ).אם חישוב הביטוי עוצר(ומחזיר את ערכו , מעריך רק אותו, דטרמיניסטי אחד מהביטויים-אי

 
 )globally angelic nondeterminism(גלובלית  דטרמיניזם מלאכי-אי

שכן האופרטור ) biased (מוטהאלא ) erratic (פרועדטרמיניזם הנובע מהאופרטור שלנו לא יהיה -האי

 ללא amb הוא חישוב שאינו עוצר או חישוב המפעיל את חישוב כושלכאשר , מלאכי גלובליתיהיה 

 לא amb,  תגרום לחישוב להיכשלamb -אם בחירת ארגומנט מבין הארגומנטים שהועברו ל. ארגומנטים

 .יבחר בארגומנט זה
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 )strong nondeterminism(דטרמיניזם חזק -אי

מכך נובע שיותר . הוא תוצאה אפשרית של התוכנית) לא כושל(יק נתיב חישוב מוצלח כל ערך שמפ

 .ידי תוכנית הרצה על קלט נתון-מערך אפשרי אחד יכול להיות מוחזר על

 

 )unbounded nondeterminism(דטרמיניזם בלתי חסום -אי

דטרמיניזם -כן נתיר איל, אין לנו אינטרס להטיל כל מגבלה על מספר התוצאות האפשריות של תוכנית

 . בלתי חסום

 

 )pseudo-nondeterminism(דטרמיניזם מדומה -אי

המימוש , למעשה. (אנחנו רק מתירים זאת. דטרמיניזם חלש-אפילו לא אי, דטרמיניזם-איננו דורשים אי

מותר שבמסגרת המימוש רק ,  אם קיימות דרכים רבות לבצע תוכנית)!שלנו יהיה דטרמיניסטי לחלוטין

 .תהיה אפשרית, ולכן גם תוצאה אחת בלבד, רך אחתד

 

 )singular semantics(סמנטיקה יחידנית 

 וממילא תואמת Schemeהסמנטיקה היחידנית של האופרטור נובעת באופן טבעי מהסמנטיקה של שפת 

-הבחירה האי). plural(יותר את הציפיות האינטואיטיביות של המתכנת מאשר סמנטיקה מרובה 

 של (reference)ולא בכל אזכור ) binding(בעת קישור המשתנה , אם כן, טית תתבצעדטרמיניס

 .המשתנה

 

 )unfoldability(ות ׂשפרי

, לדוגמה. ותׂשמכך שהסמנטיקה של האופרטור היא יחידנית ולא מרובה נובע שלא תתקיים תכונת הפרי

 הערכים האפשריים של

((lambda (x) (+ x x)) (amb 1 2)) 

 בעוד שהערך של , 4 או 2הם 

(+ (amb 1 2) (amb 1 2)) 

 .3יכול גם להיות 

 

 )definiteness(החלטיות 

השפה תהיה , מכך שהסמנטיקה של האופרטור היא יחידנית נובע שכל עוד לא נשתמש במשפטי השמה

 .החלטית
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 שקיפות אזכורית

. זם של האופרטורדטרמיני-השקיפות האזכורית תהרס בגלל האי, אפילו ללא שימוש במשפטי השמה

  -ייתכן ש, לדוגמה

(= (amb 0 1) (amb 0 1)) 

 .f#יחזיר 

 

 

 

 סמנטיקה ביצועית
) threads(התיאור האינטואיטיבי של הסמנטיקה הביצועית של האופרטור שלנו הוא של תהליכונים 

  תהליכוניםn -גורמת לתהליכון להתפצל ל) amb e1 e2 e3 ... en(כאשר הקריאה , הרצים במקביל

כך שכל ,  הערכת הארגומנטיםלפניהפיצול מתרחש . ( האלטרנטיבות להמשך הריצהn -בהתאם ל

.  ללא ארגומנטים מסתיים מידambתהליכון המפעיל את .) תהליכון מעריך רק אחד מהארגומנטים

התהליכון הראשון שמסיים את החישוב שלו בהצלחה גורם לסיום כל יתר התהליכונים והערך שמניב 

-קל לראות שסמנטיקה ביצועית כזו משיגה את תכונות האי. שלו הוא הערך של התוכנית כולההחישוב 

בעיית ) undecidability(כריעות -מאי, יתרה מכך. טרמיניזם הבלתי מרוסן והמלאכיות הגלובלית

אלא יש , אין דרך לבדוק אם חישוב יעצור. ( להשגת מלאכיותהכרחיתהעצירה נובע שהמקביליות הינה 

 .)ות במקביל את כל נתיבי החישוב עד שאחד מהם יסתייםלנס

 

 ]fairness (]6(הגינות 

תזמון הוגן ימנע . round-robinשיטת התזמון תהיה , כלומר, אנו נדרוש שתזמון התהליכונים יהיה הוגן

בעוד שתהליכון עבור נתיב חישוב , מצב שבו משאבי חישוב מבוזבזים על תהליכון שלעולם לא יעצור

ההגינות תמנע מצב שבו משאבי חישוב רבים מבוזבזים על נתיב חשוב , באופן דומה.  לא מתקדםסופי

 .ארוך בזמן שנתיב חישוב שזקוק להרבה פחות משאבי חישוב ממתין בחוסר מעש

 

 

 

 ambמימוש האופרטור 
 

ליצירת תגרום ) (amb e0 e1 ... en–1הקריאה . ambנתאר כעת ביתר פירוט את אופן פעולת האופרטור 

n – 1 תהליכונים )threads (התהליכון ה. חדשים-i) 1 ≤ i ≤ n–1 ( יעריך את הביטויei וימשיך את 

זה שביצע (התהליכון הקיים . ei הוא הערך של amb -ביצוע התוכנית כאילו הערך שהחזירה הקריאה ל

יכון מעריך את אחד כל תהל, במילים אחרות. e0יעשה את אותו הדבר עבור הביטוי ) amb -את הקריאה ל
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 על הערך של ambשל סיום ההפעלה של ] 7 [(continuation) ומפעיל את ישות ההמשך eiהביטויים 

ei . ישות המשך זו תילכד)will be captured (ידי התהליכון שביצע את הקריאה ל-על- amb 

כונים החדשים כדי  התהליn – 1 -ותועבר ל) call-with-current-continuationבאמצעות הפרוצדורה (

 .שיוכלו להפעיל אותה

 

קיימים מימושים של . את המקביליות, כלומר, כעת עלינו להחליט כיצד לממש את התהליכונים עצמם

 Schemeתהליכונים אינם חלק משפת , עם זאת]. 9[ המספקים תמיכה בתהליכונים Schemeשפת 

ים אינו בהכרח מאפשר לתהליכון להפעיל אפילו מימוש התומך בתהליכונ, חמור מכך]. 15[ הסטנדרטית

נממש גם את המקביליות בעזרת ישויות , מסיבות אלה]. 9[ידי תהליכון אחר -ישות המשך שנלכדה על

המאפשר ליצור הפשטה של , )engines(בעזרת ישויות ההמשך נבנה מנגנון של מנועים . המשך

נבנה גם מתזמן ,  בנוסף לכך).timed preemption(תהליכונים הניתנים להשהייה מתוזמנת 

)scheduler (שיחלק את הזמן בין המנועים. 

 

 

 

 ]engines (]8(מנועים 

Haynesו - Friedman] 13 [מנועים מאפשרים לבצע חישוב . הם שהציגו לראשונה את המושג מנוע

ת להפסיק את החישוב אם הוא לא מסתיים בפרק זמן זה ולאחר מכן להמשיך א, במשך פרק זמן מוגבל

 הציעו Friedman - וHaynes). במשך פרק זמן מוגבל גם הפעם(החישוב מהנקודה שבה הוא הופסק 

כללי ורב , ההצדקה לכך היא שמנוע הוא כלי פשוט. לכלול את המנוע בשפות תכנות כאלמנט פרימיטיבי

 הן אלה]. first class] (11(במיוחד כאשר הוא משולב עם ישויות המשך ממחלקה ראשונה , עוצמה

בדיוק התכונות הרצויות לאלמנטים פרימיטיביים של שפת תכנות מפני שהן מאפשרות למשתמש לבנות 

-low(מנגנון כללי ברמה נמוכה , אם כן, מנועים הם. בעצמו את הכלים האופטימליים עבור הישום שלו

level (וניםשהוספתו לשפת תכנות מהווה אלטרנטיבה להוספת כלים ספציפים להפשטה של תהליכ. 

 

Dybvigו - Hieb] 8 [ הראו שניתן לממש מנועים באמצעות ישויות המשך ממחלקה ראשונה ופסיקות

מכך נובע שאם שפת תכנות תומכת בישויות המשך ממחלקה ראשונה ). timer interrupts(שעון 

ש או במקרה כזה אין צורך לכתוב מפר, כלומר. אזי היא אוטומטית תומכת גם במנועים, ופסיקות שעון

המנגנון של , יתרה מכך. אלא אפשר להוסיף תמיכה במנועים למימוש הקיים של השפה, מהדר חדש

פסיקות שעון לא צריך להיות אלמנט פרימיטיבי של השפה במידה והשפה כוללת כלים להרחבות 

 מפני שניתן לבנות מנגנון של פסיקות שעון בעזרת הרחבות] 7 [(syntactic extensions)תחביריות 

 .תמיכה בישויות המשך ממחלקה ראשונה ובהרחבות תחביריות, אם כן, מספיקה. תחביריות
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 : הממשק של מנועים מורכב משתי פרוצדורות. כעת נתאר באופן מדויק את הממשק של מנועים

make-engineו - engine-return. 

 

כארגומנט ומחזירה ]) thunk] 11( ללא ארגומנטים proc מקבלת פרוצדורה make-engineהפרוצדורה 

 : הוא פרוצדורה של שלושה ארגומנטיםprocמנוע עבור . procמנוע עבור 

• ticks - למנוע" הדלק"כמות (  שלם חיובי המייצג את משך זמן החישוב שמותר למנוע לבצע( 

• return -כאשר המנוע מסיים לבצע את .  פרוצדורה של שני ארגומנטיםproc הוא קורא 

שנותרו ) ticks( ומספר הפעימות proc עם הערך שהפיק החישוב של returnלפרוצדורה 

 .כארגומנטים

• expire –כל , כלומר, שסופק למנוע" הדלק"כאשר אוזל .  פרוצדורה של ארגומנט אחד

המנוע קורא לפרוצדורה זו ומעביר לה כארגומנט מנוע עבור המשך , נוצלו) ticks(הפעימות 

 .ק החישוב מהנקודה שבה הופסprocהחישב של 

 

ידי קריאה -חייב להסתיים על, make-engine - המועברת לprocהחישוב שמציינת הפרוצדורה 

 הן שני הפרוצדורות המהוות engine-return - וmake-engine, כזכור. (engine-returnלפרוצדורה 

. procל  מקבלת כארגומנט ערך המייצג את תוצאת החישוב שengine-return.) את הממשק של מנועים

הגבלה זו אינה .  שתוארה לעילreturnערך זה הוא הערך שמועבר כארגומנט הראשון לפרוצדורה 

 ניתן לקבל פרוצדורה העונה על דרישה זו באמצעות הביטוי pמשמעותית מפני שמכל פרוצדורה 

(lambda (engine-return (proc))) .כפי שמראים , יתר על כןHiebו - Dybvigהגדיר   ניתן בקלות ל

 procשמפעיל את " פשוט" המחזירה מנוע make-simple-engine פרוצדורה make-engineבאמצעות 

 :engine-return - לprocואז מעביר בעצמו את הערך שהחזירה 

 

(define make-simple-engine 
  (lambda (proc) 
    (make-engine (lambda () (engine-return (proc)))))) 
  

" הרגילים" מהממשק של מנועים ונקבע שהמנועים engine-returnע שלא נשמיט את מדו, אם כן

? make-simple-engineשמחזירה " הפשוטים" יהיו המנועים make-engineשמחזירה הפרוצדורה 

 בממשק של מנועים היא שברצוננו לאפשר לפרוצדורה שמריץ המנוע engine-returnהסיבה להכללת 

תהליך עשוי להחזיר , לדוגמה. על הבקרה באופן זמני גם בטרם הסתיימה הרצתהלוותר מרצונה החופשי 

שבו ) scheduler(המתזמן . כדי שזו תבצע עבורו שירות מסויים) trap(את הבקרה למערכת ההפעלה 

 . יספק שירותים לתהליכונים באופן זהambנשתמש במסגרת מימוש המקבילי שלנו של 
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בצירוף , 1ומופיע במלואו בנספח , ]8 [- לחלוטין למימוש המובא במימוש המנועים שלנו זהה כמעט

 .הסברים על אופן פעולתו

 

 

 )scheduler(המתזמן 
Dybvigו - Hieb] 8 [אנו נבצע . המבוסס על שימוש במנועים, הציגו מימוש של גלעין מערכת הפעלה

 .המוצג להלן, שינויים במימוש זה כדי לקבל את המתזמן הדרוש לנו

 

  המתזמןממשק

 . מהוות את ממשק המתזמןtrap - וstart-schedulerהפרוצדורות 

 

 ללא ארגומנטים ושלם procהיא מקבלת פרוצדורה .  מפעילה את המתזמןstart-schedulerהפרוצדורה 

ידי התהליכון הראשון שירוץ תחת - תבוצע עלprocהפרוצדורה .  כארגומנטיםtime-intervalחיובי 

, ) המתוארת להלןtrapבאמצעות הפרוצדורה (ה יוכל ליצור תהליכונים נוספים תהליכון ז. המתזמן

ידי המתזמן -לכל תהליכון מוקצבים על. תהליכונים אלה יוכלו גם הם ליצור תהליכונים חדשים וכן הלאה

time-intervalלאחר שכל התהליכונים מסיימים לרוץ המתזמן מציג .  פעימות בכל פעם שהוא מורץ

 . כדי לעצור את ביצוע התוכנית כולהhaltיום הריצה וקורא לפרוצדורה הודעה על ס

 

הפרוצדורה מקבלת .  מאפשרת לתהליכון הרץ תחת המתזמן לבקש שירותים מהמתזמןtrapהפרוצדורה 

עבור חלק מהשירותים דרושים . המציין את השירות המבוקש) symbol(סמל : לפחות ארגומנט אחד

 :ים האפשריים הםהשירות. ארגומנטים נוספים

• start-thread '–יש להעביר לפונקצייה , כאשר שירות זה מבוקש.  התחלת תהליכון חדשtrap 

 .פרוצדורה ללא ארגומנטים שאותה יריץ התהליכון החדש: ארגומנט נוסף

• stop-thread '–זה שביצע את הקריאה ל(ת התהליכון הנוכחי  הפסק- trap( 

• stop-scheduler '–זה שביצע את (ליכונים הרצים תחת המתזמן מלבד הנוכחי  הריגת כל התה

 .לא תחת המתזמן ולא במסגרת מנוע, התהליכון הנוכחי ימשיך לרוץ כרגיל). trap  -הקריאה ל
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(define start-scheduler #f) 
(define trap #f) 
(define scheduler-active? engine-active?) 
(let ((quantum #f) 
      (start 
       (lambda (proc) 
         (enqueue (make-engine (lambda () (proc))))))) 
  (letrec 
      ((run 
        (lambda (engine ticks) 
          (engine 
           ticks 
           (lambda (trap-handler ticks-left) 
             (trap-handler ticks-left)) 
           (lambda (engine) 
             (enqueue engine) 
             (dispatch))))) 
       (dispatch 
        (lambda () 
          (if (not (empty-queue?)) 
              (run (dequeue) quantum))))) 
    (set! trap 
          (lambda (service . args) 
            (call-with-current-continuation 
             (lambda (k) 
               (engine-return 
                (lambda (ticks-left) 
                  (case service 
                    ('start-process 
                      (start (car args)) 
                      (run (make-engine (lambda () (k #f))) ticks-left)) 
                    ('stop-process (dispatch)) 
                    ('stop-scheduler 
                      (reset-queue) 
                      (k #f))))))))) 
    (set! start-scheduler 
          (lambda (proc time-interval) 
            (set! quantum time-interval) 
            (run (make-engine (lambda () (proc))) quantum) 
            (display 'finished) 
            (halt))))) 

 

 

 - המתזמן -
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 מקבלת פרוצדורה startדורה הפרוצ. המייצגים תהליכונים מוכנים לריצה, המתזמן מנהל תור של מנועים

 .יוצרת עבורו מנוע ומכניסה אותו לתור, ללא ארגומנטים

 

המציין את השירות המבוקש ולפעמים ארגומנט ) symbol( מקבלת כארגומנט סמל trapהפרוצדורה 

כזכור . engine-returnכל מה שעושה פרוצדורה זו הוא לקרוא לפרוצדורה . כפי שתואר לעיל, נוסף

אלא אם  (engine-returnידי קריאה לפרוצדורה -מנוע מסיים את ריצתו על) העוסק במנועיםמהסעיף (

הערך ). engine-return -לפני הקריאה ל, הפעימות שהוקצבו לו בעת הפעלתו, כלומר, "הדלק"כן אוזל 

 מועבר כארגומנט לפרוצדורה שסופקה כארגומנט השני למנוע engine-return -המועבר כארגומנט ל

ידי - אמורה להיקרא רק עלtrapהפרוצדורה ). הפרוצדורה המציינת מה לעשות כשהמנוע מסיים לפעול(

 trapכאשר הפרוצדורה . ידי מנוע-ולכן הגוף שלה אמור להיות מבוצע רק על) מנוע, כלומר(תהליכון 

 שנקרא לה,  כארגומנט פרוצדורהengine-return - היא מעבירה לengine-return -קוראת ל

trap-handler  , ראה את תיאור הפרוצדורה (שכאשר היא תיקראrunהיא תבצע את השירות ) להלן 

 trap-handler - ה).trapהשירות שכדי לקבלו קרא המנוע לפרוצדורה (שאותו ביקש המנוע מהמתזמן 

ה הוא קורא לפרוצדור' start-threadאם השירות המבוקש הוא . בודק מה השירות המבוקש ומבצע אותו

start ומעביר לה כארגומנט את הארגומנט השני שסופק לפרוצדורה trap . לאחר מכן הוא יוצר מנוע

באמצעות ישות ההמשך של סוף  (trapעבור המשך החישוב של המנוע שביצע את הקריאה לפרוצדורה 

 זה מספר הפעימות שמוקצבות למנוע. runומריץ אותו באמצעות הפרוצדורה ) trapביצוע הפרוצדורה 

אם השירות . trapהוא מספר הפעימות הלא מנוצלות שנותרו למנוע הקודם כאשר הוא קרא לפרוצדורה 

 כדי להתחיל להריץ dispatch רק מפעיל את הפרוצדורה trap-handler -ה' stop-threadהמבוקש הוא 

-trap -ה stop-schedulerאם השירות המבוקש הוא . תהליכון אחר אם יש תהליכונים נוספים בתור

handler מרוקן את התור ומפעיל את ישות ההמשך של סוף הקריאה לפרוצדורה trap)  שלא במסרת

 .trapכדי להחזיר את הבקרה למי שקרא לפרוצודרה ) מנוע

 

שיש להריץ אותו ומפעילה את ) ticks( מקבלת כארגומנטים מנוע ואת מספר הפעימות runהפרוצדורה 

שלושת . ידי קריאה לפרוצדורה-צדורה של שלושה ארגומנטים המופעל עלמנוע הוא פרו, כזכור. המנוע

). משמעות הארגומנטים תוארה לעיל בסעיף העוסק במנועים (expire - וticks ,returnהארגומנטים הם 

ראה תיאור הפרוצדורה  (trap-handler -מפעילה את ה) return(הפרוצדורה המועברת כארגומנט השני 

trapמספר הפעימות הבלתי מנוצלות שנותרו למנוע מועבר כארגומנט ל כאשר ) לעיל- trap-handler .

מכניסה לתור את המנוע עבור המשך החישוב ) expire(הפרוצדורה המועברת כארגומנט השלישי למנוע 

המנוע עבור המשך החישוב מועבר לה (מהנקודה שבה אזל הדלק של המנוע שקרא לפרוצדורה זו 

 . המתאורת להלןdispatchואז קוראת לפרוצדורה ) המנוע שלו אזל הדלקידי -כארגומנט על
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ואם הוא אינו ריק היא מוציאה ,  בודקת אם תור התהליכונים המוכנים לריצה ריקdispatchהפרוצדורה 

 מכיל את מספר quantumהמשתנה .  כדי שזו תריץ אותוrunתהליכון מהתור ומעבירה אותו לפרוצדורה 

 . לכל תהליכון בכל פעם שהוא מקבל הזדמנות לרוץהפעימות המוקצב

 

, time-interval לערך הארגומנט quantum קובעת את ערך המשתנה start-schedulerהפרוצדורה 

כאשר מסיימים כל . run ומפעילה אותו באמצעות הפרוצדורה procיוצרת מנוע עבור הארגומנט 

ועוצרת את ריצת התוכנית באמצעות הפרוצדורה " finished"התהליכונים לרוץ היא מציגה את ההודעה 

halt. 

 

 

 )timer interrupts(מימוש מנגנון של פסיקות שעון 
 " החרמה"באמצעות מעבד אחד יש צורך במנגנון שיאפשר ) מדומה(כדי לממש מקביליות 

)preemption ( בו לאחר שהתהליך רץ למשך פרק הזמן שהוקצב לו" המשתמש"של המעבד מהתהליך .

לא מספקת מנגנון של פסיקות שעון ]) 15 [-כפי שהיא מוגדרת ב( הסטנדרטית Schemeמכיון ששפת 

  Hieb - וDybvigכפי שמציעים , נשתמש) שהיה מאפשר העברת הבקרה למתזמן בפרקי זמן קצובים(

 :והרי הגדרות המקרו. כדי לדמות מנגנון של פסיקות שעון) macros(במקרואים , ]8[

 

(define-syntax tlambda 
  (syntax-rules () 
    ((tlambda (a ...) e1 e2 ...) 
     (lambda (a ...) (decrement-timer) e1 e2 ...)) 
    ((tlambda args e1 e2 ...) 
     (lambda args (decrement-timer) e1 e2 ...)) 
    ((tlambda (a1 ... an . o) e1 e2 ...) 
     (lambda (a1 ... an . o) (decrement-timer) e1 e2 ...)))) 

 
 
 
(define-syntax let 
  (syntax-rules () 
    ((let ((x v) ...) e1 e2 ...) 
     ((lambda (x ...) (decrement-timer) e1 e2 ...) v ...)) 
    ((let name ((x v) ...) e1 e2 ...) 
     ((letrec ((name (lambda (x ...) (decrement-timer) e1 e2 ...))) name) v ...)))) 
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(define-syntax do 
  (syntax-rules () 
    ((do ((var init step ...) ...) 
         (test expr ...) 
         command ...) 
     (let loop ((var init) ...) 
       (if test 
           (begin 
             (if #f #f) 
             expr ...) 
           (begin 
             command 
             ... 
             (loop (do "step" var step ...) 
                   ...))))) 
    ((do "step" x) 
     x) 
    ((do "step" x y) 
     y))) 

 

 lambda - זהה לlambda .tlambda -כך שתהווה תחליף ל) tlambda) timed lambdaהגדרנו את 

עבור כל אחת .  לפני ביצוע גוף הפרוצדורהdecrement-timerפרט לכך שהיא מפעילה את הפרוצדורה 

 שינינו named let - וletאת .  tlambdaסיפקנו צורה מתאימה של ] lambda] 15משלוש הצורות של 

 שינינו כך שכל איטרציה של ביטוי doאת .  לפני ביצוע הגוף שלהםdecrement-timerכך שיפעילו את 

doביטוי ה, אם תנאי הסיום מתקיים כבר בפעם הראשונה שהוא נבדק.  תצרוך פעימה- do צורך בדיוק 

 .פעימה אחת

 

מהכלל ]. lambda] 7 ניתן לבטא באמצעות let מבוסס על כך שכל ביטוי letהכלל התחבירי עבור 

 של bindings -המשתנים המקושרים בחלק ה: התחבירי המתאים אפשר לראות כיצד ניתן לעשות זאת

ומתבצעת קריאה , let - הופכים להיות פרמטרים פורמלים של פרוצדורה שהגוף שלה הוא גוף הlet -ה

 הופכים להיות bindings -לפרוצדורה זו כאשר הביטויים שנועדו לאתחל את המשתנים בחלק ה

 .הפרמטרים הממשיים בקריאה זו

 

 - וletrec ניתן לבטא באמצעות named let מבוסס על כך שכל ביטוי named letהכלל התחבירי עבור 

lambda] 7[ ,באמצעות : מהכלל התחבירי המתאים אפשר לראות כיצד ניתן לעשות זאת, וגם כאןletrec 

ומכיל פרוצדורה רקורסיבית שהפרמטרים הפורמלים שלה  named let -מחזירים משתנה ששמו כשם ה

לאחר מכן . named let - והגוף שלה הוא גוף הnamed let - של הbindings -הם המשתנים שבחלק ה

 - של הbindings -קוראים לפרוצדורה זו כאשר הביטויים שנועדו לאתחל את המשתנים בחלק ה

named letהם הפרמטרים הממשיים בקריאה זו . 
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 named let -הכלל התחבירי שלנו משתמש ב]. (15 [- מבוסס על מקרו המופיע בdoהמקרו עבור 

 המופיע בכלל  (if #f #f)הביטוי.) שבהם משתמש הכלל המופיע שם, lambda - וletrec -במקום ב

 test expr) - בtest נועד להחזיר ערך לא מוגדר כאשר אין אף ביטוי לאחר doהתחבירי הראשון במקרו 

 ,שני הכללים התחביריים האחרונים במקרו.  אינו מוגדרdo - מפני שבמקרה כזה ערך ביטוי ה(...

 
    ((do "step" x) 
     x) 
    ((do "step" x y) 
     y) 

 

לפי ( מותר (... var init step)בכל , do - של ה(... (... var init step))בחלק ". טריק"הם מעין 

בלי ) var init. ( אחד בדיוקstepאו שיהיה ביטוי , stepשלא יהיה אף ביטוי ]) 15 [- בdoהתחביר של 

 מופיעה הקריאה doבסוף הכלל התחבירי הראשון של המקרו של . (var init var) - שקול לstepביטוי 

 הרקורסיבית

(loop (do "step" var step ...) 
                   ...) 

 

 הביטוי step אין (... do "step" var step) -דואגים לכך שאם באחד מההכלל התחבירי השני והשלישי 

בכל איטרציה המשתנים " מעודכנים"וכך , step - ביטוי זה יוחלף בstepואם יש בו , var -יוחלף ב

 .do בהתאם לסמנטיקה של do - של ביטוי ה(... (... var init step)) -שבחלק ה

 

 

הסופר לאחור את הפעימות שנותרו ) timer( חלק ממנגנון של שעון  היאdecrement-timerהפרוצדורה 

כאשר המונה יורד לאפס מנגנון , וביתר פירוט. (למנוע וגורם להפסקת פעולתו כאשר המונה יורד לאפס

 שאותו כינינו (השעון דואג לכך שתתבצע קריאה לפרוצדורה שהועברה בתור הארגומנט השלישי 

expire (1מנגנון השעון מופיע במלואו בנספח .) ורה המהווה את המנועבעת הקריאה לפרוצד. 

 

 מציינים Hieb - וlambda .Dybvig - במקום בtlambda -אנו נדרוש שהמתכנת ישתמש תמיד ב

, כלומר. timed lambda עצמו כך שיהיה lambdaשקיימות מערכות מקרו המאפשרות להגדיר את 

מנגנון ההגדרות .  שמנגנון השעון יהיה שקוף לגמרי למתכנתבאמצעות מערכת מקרו כזו ניתן לגרום לכך

 -המבצע קריאה ל" (החדש "lambda אינו מאפשר להגדיר את R5RS Scheme -התחביריות ב

decrement-timer ( באמצעותlambda" הישן." 

 

פת ופעימה נוס(ההגדרות התחביריות שנתנו מבטיחות שכל חישוב צורך פעימה כעבור זמן סופי כלשהו 

לא ייתכן חישוב אינסופי שלעולם לא יצרוך פעימה נוספת , כלומר). וכן הלאה, כעבור זמן סופי נוסף
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 - נחוץ שימוש בSchemeמעבר לפעימות שצרך עד עכשיו מפני שלמימוש איטרציה ורקורסיה בשפת 

lambda או named let .היוצאים מכלל זה הם חישובים המשתמשים בישויות המשך באופן חריג .

 :לדוגמה

 
(define continuation #f) 
(define infinite-loop 
  (tlambda () 
    (call-with-current-continuation 
     (tlambda (cont) 
       (set! continuation cont))) 
    (continuation #f))) 

 
 .לת החישוב הוא חישוב אינסופי הצורך רק שתי פעימות בתחי(infinite-loop)החישוב של 

 

 :call-with-current-continuationלספק גם מקרו עבור ) מיד נסביר מדוע לא עשינו זאת(יכולנו 

 
(define-syntax tcall/cc 
  (syntax-rules () 
    ((tcall/cc proc) 
     (begin (call-with-current-continuation proc) (decrement-timer))))) 

 
tcall/ccהדבר הראשון שיעשה המשך החישוב שנלכד  דואג לכך ש(captured) הוא להפעיל את 

decrement-timer .בכל הפעלה של ישות ההמשך תתבצע קריאה ל, כתוצאה מכך- decrement-

timer .לא כללנו את הגדרת התחביר הזו במימוש מפני ששימוש ב- tcall/cc עלול לגרום להצטברות של 

 לא call-with-current-continuation - גם במקרים שבהם שימוש ב)control context(הקשר בקרה 

 :בתוכנית הבאה, לדוגמה, נתבונן. גורם לכך

 

(define capture-cont 
  (lambda () 
    (call-with-current-continuation 
     (lambda (cont) 
       (capture-cont))))) 

 
 ולכן בזכות הטיפול הראוי , )tail recursion(רסיית זנב  היא רקוcapture-contהרקורסיה בפרוצדורה 

)proper treatment ( ברקורסיית זנב בשפתSchemeידי - תוכנית זו זקוקה לזיכרון בכמות החסומה על

ומקום האחסון של , הרקורסייה לא הייתה עוד רקורסיית זנב, tcall/cc -אילו היינו משתמשים ב. קבוע

 .תהתוכנית היה אוזל במהירו
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 ambהפרוצדורה 
הבעייה הראשונה שאנו נתקלים בה היא שהעברת הפרמטרים .  עצמהambכעת נכתוב את הפרוצדורה 

כל אחד " שיעטוף" כמקרו ambלכן נגדיר את ). call-by-value( היא לפי ערך Schemeבשפת 

" העטופים"ים ויעביר את הארגומנט) thunk(מהארגומנטים שלו בגוף של פרוצדורה ללא ארגומנטים 

 מאפשרת thunk -טכניקה זו של עטיפת ארגומנטים ב. amb_שלה נקרא " האמיתית "ambלפרוצדורה 

 - וdelayיכולנו גם להשתמש בפרוצדורות . (לעכב את הערכתם ולדמות שיטות העברת פרמטרים שונות

force שמספקת Scheme (.והרי הגדרת המקרו: 

(define-syntax amb 
  (syntax-rules () 
    ((_ exp ...) 
     (_amb (lambda () exp) ...)))) 

 

. (high-order functions) כארגומנט לפונקציות מסדר גבוהה ambהבעייה היא שלא ניתן להעביר את 

 יהיו amb_ ולדאוג בעצמו לכך שהארגומנטים של amb_ -במקרים כאלה על המתכנת להשתמש ב

 .thunk -עטופים ב

 

 -נשים לב לכך שהקריאה הראשונה ל.  שעושה את העבודה בפועלamb_ הפרוצדורה כעת נכתוב את

_ambהסיבה לכך היא שבעת ביצוע הקריאה הראשונה ל.   בתוכנית דורשת טיפול מיוחד- _amb 

לכן בפעם . ידי תהליכונים הרצים במקביל-לא על, המתזמן עוד לא פועל והתוכנית מבוצעת באופן רגיל

-first-time כל מה שהיא עושה הוא להפעיל את הפרוצדורה amb_הפרוצדורה הראשונה שנקראת 

amb על הארגומנטים של _amb .  בהמשך נציג גם את הפרוצדורהfirst-time-amb ונראה מה עליה 

 . ונסביר אותהamb_נציג את הגדרת , לפני כן. לעשות

 

(define _amb 
  (tlambda args 
    (call-with-current-continuation 
     (tlambda (cont) 
       (cond 
         ((not (scheduler-active?)) (apply first-time-amb args)) 
         ((null? args) (trap 'stop-process)) 
         (else 
          (let spawn-loop ((args-tail (cdr args))) 
            (if (null? args-tail) 
                ((car args)) 
                (begin 
                  (trap 'start-process (tlambda () (cont ((car args-tail))))) 
                  (spawn-loop (cdr args-tail))))))))))) 
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אם הוא אינו .  אם המתזמן פעיל?scheduler-active בודקת באמצעות הפרדיקט amb_הפרוצדורה 

 נקראה amb_אם . שפעולתה מוסברת בפירוט להלן, first-time-amb -ל, כאמור, היא קוראת, פעיל

 ללא ארגומנטים מכשילה את amb -ללא כל ארגומנטים התהליכון הנוכחי מסתיים מפני שקריאה ל

סיום ריצת התהליכון מתבצע באמצעות בקשה מתאימה ). פי הכללים הסמנטיים שקבענו-על(ב החישו

 נקראה עם ארגומנט אחד לפחות היא מבצעת לולאה העוברת על כל אחד amb_אם . מהמתזמן

. על הארגומנטים בזנב רשימת הארגומנטים, כלומר, מהארגומנטים ברשימת הארגומנטים מלבד הראשון

תהליכון זה מפעיל ). ידי בקשה מהמתזמן-על(ארגומנטים אלה היא יוצרת תהליכון חדש עבור כל אחד מ

 לפרוצדורות ללא amb_ הופך את כל הארגומנטים של ambהמקרו , כזכור(את הארגומנט המתאים 

לאחר יצירת . amb_ומעביר את התוצאה לישות ההמשך של סוף ההפעלה הנוכחית של ) ארגומנטים

זה המבצע את (התהליכון הנוכחי , אחד מהארגומנטים בזנב רשימת הארגומנטיםתהליכון עבור כל 

 ומחזיר ערך amb_ -מפעיל את הארגומנט הראשון ברשימת הארגומנטם ל) amb_ -הקריאה הנוכחית ל

 .amb_ -זה כתוצאה של הקריאה ל

 

 

-startרוצדורה מפעילה את המתזמן באמצעות קריאה לפ, המוצגת להלן, first-time-ambהפרוצדורה 

scheduler . התהליכון הראשון שמורץ (הארגומנט הראשון לפרוצדורה זו הוא התהליכון ההתחלתי

כל מה שעושה התהליכון ההתחלתי הוא להפעיל את ). ראה הסעיף העוסק במתזמן לעיל, במסגרת המתמזן

לקריאה הראשונה שהם הארגומנטים  (first-time-amb - על הארגומנטים שהעוברו לamb_הפרצדורה 

 לישות ההמשך של סוף amb_ולהעביר את תוצאת ההפעלה של )  שהתבצעה בתוכנית המשתמשamb -ל

 היא למעשה ישות first-time-ambישות ההמשך של סוף הביצוע של. first-time-ambהביצוע של 

דבר  היא הfirst-time-amb - שכן הקריאה לamb_ -ההמשך של סוף ביצוע הקריאה הראשונה ל

 . בפעם הראשונה שהיא נקראתamb_האחרון שעושה הפרוצדורה 

 

(define first-time-amb 
  (tlambda args 
    (call-with-current-continuation 
     (tlambda (cont) 
       (start-scheduler (tlambda () (cont (apply _amb args))) quantum))))) 

 

 שמפעילה את first-time-amb - היא קוראת לamb_ת הפרוצדורה בפעם הראשונה שנקרא, לסיכום

 -התהליכון קורא שוב ל, כלומר. amb_ -המתזמן עם תהליכון חדש והוא זה שמבצע בפועל את הקריאה ל

_ambעם אותם ארגומנטים שהועברו ל - _ambבגלל שהפרוצדורה , והפעם,  בקריאה הראשונה_amb 

אפשר יהיה ליצור תהליכונים חדשים במהלך ביצוע , סגרת המתזמןידי תהליכון שרץ במ-מבוצעת על

_amb)  ידי בקשה מהתמזמן באמצעות ביצוע -עלtrap.( 
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 moreהפרוצדורה 
 מאפשרת למשתמש לבקש מהמפרש תוצאות אפשריות נוספות של התוכנית שכתב moreהפרוצדורה 

 ).יצגת התוכניתנוספים לבעייה שאותה מי" פתרונות"או  (amb עם Schemeבשפת 

 

(define more 
  (lambda () 
    (call-with-current-continuation 
     (lambda (cont) 
       (if (scheduler-active?) 
           (begin 
             (set! halt (lambda () (cont (if #f #f)))) 
             (trap 'stop-process)) 
           (display 'finished)))))) 

 

הפרוצדורה ) כדי לתייג את החישוב שלו ככישלון( ללא ארגומנטים amb -כאשר תהליכון מבצע קריאה ל

amb מבקשת מהמתזמן את השירות stop-process 'לעומת זאת. כדי להפסיק את ריצת תהליכון זה ,

שמחזיר החישוב של כאשר החישוב שמבצע תהליכון מסתיים בהצלחה התוכנית כולה עוצרת והערך 

, המתזמן נשאר במצב שבו מבחינתו, כשהתוכנית מסתיימת. התהליכון הוא הערך שמחזירה התוכנית כולה

 .התהליכון שהסתיים בהצלחה עדיין רץ

 

 בודקת אם moreהפרוצדורה . moreכעת נבחן מה קורה כאשר המשתמש מפעיל את הפרוצדורה 

וש הדבר שאין אף נתיב חישוב שלא הגיע לסיום ולכן פיר, אם המתזמן אינו פעיל. המתזמן פעיל

 קובעת את ערך moreהפרוצדורה , אם ישנו מנוע פעיל". finished"הפרוצדורה מציגה את ההודעה 

היא תפעיל את ישות ההמשך לביצוע הפרוצדורה ,  לערך פרוצדורה שכאשר היא תיקראhaltהמתשנה 

more ,ורה תחזיר את הבקרה לקורא לפרוצד, כלומרmore . מטרת הביטוי(if #f #f) היא להפיק ערך 

 trapלאחר מכן מתבצעת קריאה לפרוצדורה .  לא אמורה להחזיר ערךmoreלא מוגדר כי הפרוצדורה 

כתוצאה מכך יתחיל המתזמן להריץ . כדי להודיע למתזמן שהתהליכון האחרון שהוא הריץ הסתיים

 -כולם יבצעו קריאה ל, או לחילופין, ם את החישוב שלובמקביל את יתר התהליכונים עד שאחד מהם יסיי

amb ללא ארגומנטים ולכן המתזמן יקרא לפרוצדורה haltכדי להפסיק את ריצת התוכנית כולה . 

 

 למעשה משנה את התיוג של נתיב חישוב ממוצלח לכושל וגורמת להמשך ביצוע moreהפרוצדורה 

 .מוצלחהתוכנית כאילו נתיב חישוב זה מעולם לא היה 
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 clearהפרוצדורה 
 

(define clear 
  (lambda () 
    (abandon-alternatives) 
    (display "all potential solutions discarded"))) 

 
(define abandon-alternatives 
  (lambda () 
    (if (scheduler-active?) 
        (trap 'stop-scheduler)))) 

 

להיפטר מכל נתיבי החישוב , במהלך דיאלוג עם המפרש, נועדה לאפשר למשתמש clearהפרוצדורה 

מבלי שנתיבי החישוב שלו ,  ניתן להעריך ביטוי נוסףclearלאחר הפעלת הפרוצדורה . שלא הסתיימו

 . ירוצו במקביל לנתיבי החישוב של הביטוי הקודם

 

שהיא  (trap קוראת לפרוצדורה clear שבה משתמשת הפרוצדורה abandon-alternativesהפרוצדורה 

המתזמן הורג את כל התהליכונים הרצים . כדי לבקש מהתזמן להפסיק את פעולתו) חלק מממשק המתזמן

התהליכון הנוכחי ). abandon-alternativesזה שביצע את הפרוצדורה (תחת המתזמן מלבד הנוכחי 

 .לא תחת המתזמן ולא במסגרת מנוע, ימשיך לרוץ כרגיל

 

 

 ת ביטויים שונים במקבילהערכ
ולהריץ במקביל נתיבי חישוב , clearהוא יכול שלא להפעיל את הפרוצדורה , אם המשתמש מעוניין בכך

 תוצאות 5 יש exp2 - וexp1שלכל אחד מהביטויים , לדוגמה, נניח). או יותר(של שני ביטויים שונים 

המשתמש מפעיל את , ונהלאחר שמתקבלת התוצאה הראש. exp1והמשתמש מעריך את הביטוי 

המשתמש מעריך , לאחר שמתקבלת התוצאה השנייה.  כדי לקבל את התוצאה השנייהmoreהפרוצדורה 

 התוצאות של 5 - וexp1 התוצאות הנותרות של clear .(3בלי להפעיל לפני כן את  (exp2את הביטוי 

exp2סיום שלושת נתיבי החישוב הסדר תלוי באורכם של החישובים שנותרו עד ל.  יתקבלו בסדר כלשהו

באורכם , ליתר דיוק (exp2 נתיבי החישוב המוצלחים של 5 ובאורכם של exp1המוצלחים הנותרים של 

לכן ייתכן שהתוצאות של ). אורכו של כל חישוב ביחס לארכו של השני, כלומר,  החישובים8 של היחסי

המשתמש , exp2תוצאה הראשונה של ייתכן שתתקבל ה, לדוגמה. (שני הביטויים יהיו שזורות זו בזו

לאחר מכן תתקבל התוצאה , exp1 ואז תתקבל התוצאה השלישית של moreיפעיל את הפרוצדורה 

לפני תוצאות של חישובים , כמובן, תוצאות של חישובים קצרים יתקבלו.)  וכן הלאהexp2השנייה של 

 . ארוכים
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ת כשורה היא שכאשר המשתמש מעריך ביטוי הסיבה לכך שהערכת שני ביטויים או יותר במקביל פועל

הביטוי , מבחינת המתזמן, בזמן שישנם נתיבי חישוב של ביטויים קודמים שביצועם עדיין לא הסתיים

בדוגמה שתוארה בפסקה הקודמת . ידי אותו תהליכון שהניב את התוצאה האחרונה שהתקבלה-מוערך על

 אותו תהליכון שהפיק את התוצאה השנייה של ידי- מוערך עלexp2הביטוי , מבחינת המתזמן, למשל

exp1 .תהליכון זה מפיק את התוצאה השנייה של , מבחינת המתזמן, כלומרexp1 ולאחר מכן ממשיך 

ישירות ואולי (כמובן שתהליכון זה גם יגרום ליצירת תהליכונים נוספים . exp2לרוץ ולחשב את הביטוי 

 מבין התהליכונים שהם 5).  גם הם תהליכונים חדשיםידי כך שהתהליכונים שהוא יצור יצרו-גם על

 5יפיקו את ) כולל תהליכון זה עצמו (exp1של התהליכון שהפיק את התוצאה השנייה של " צאצאים"

 . exp2התוצאות של 

 

 

 

 endהפרוצדורה 
נדרוש מהמשתמש לכלול , על מנת שגם תוכניות שעבורן לא קיים אף נתיב חישוב מוצלח יפעלו כהלכה

 צריכה להופיע end -הקריאה ל. בתוכנית שלו) '(end)'את הביטוי , כלומר (endריאה לפרוצדורה ק

רצוי בסוף , )זו שהתוכנית מורצת באמצעות הפעלתה(בקובץ שבו ההגדרה של הפרוצדורה הראשית 

 . תופיע בתוך ביטוי כלשהו שעוטף אותהend -אסור שהקריאה ל. קובץ זה

 

(define end 
  (lambda () 
    (call-with-current-continuation 
     (lambda (cont) 
       (set! halt (lambda () (cont (if #f #f)))))))) 

 

 endמכיון שאין כל המשך להפעלה של .  תופסת את ישות ההמשך לסיום הביצוע שלהendהפרוצדורה 

ת התוכנית תגרום לעצירת הפעלת ישות המשך זו במהלך ריצ) אם ההפעלה ממוקמת כפי שדרשנו(

היא תפעיל את ישות ,  פרוצדורה שכאשר היא תופעלhalt שומרת במשתנה endהפרוצדורה . התוכנית

, כתוצאה מכך. (if #f #f)הערך שמועבר כארגומנט לישות ההמשך הוא הערך הלא מוגדר . ל"ההמשך הנ

, כזכור. י שהתוכנית תחזיר ערך תגרום לסיום ביצוע התוכנית מבלhalt -הפעלת הפרוצדורה השמורה ב

 . כדי לעצור את ריצת התוכניתhaltהמתזמן קורא לפרוצדורה , כאשר מסיימים כל התהליכונים לרוץ

 

 :הערה
הקושי לעצור את התוכנית ברגע שמסתיימים כל התהליכונים הרצים תחת המתזמן נובע מהניסיון לעשות 

יה היא שהמימוש שלנו מקבל את הבקרה הבעי.  שקוף ככל האפשרambשל הוספת " טלאי"את ה
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אילו היינו מוותרים על . ambלראשונה רק בעת ביצוע ההפעלה הראשונה בתוכנית של האופרטור 

 יועבר כארגומנט amb -היינו יכלוים לדרוש שכל תוכנית או ביטוי הכולל שימוש ב, השקיפות

 כדי לעכב את thunk -ו להיות עטוף באם הארגומנט אינו פרוצדורה עלי. (evaluateלפרוצדורה מיוחדת 

הפעלת ישות המשך .  הייתה יכולה לתפוס את ישות ההמשך להפעלתהevaluateהפרוצדורה .) הערכתו

 .זו בעת הצורך הייתה גורמת לסיום ריצת התוכנית

 

 

 

  בנוכחות משפטי השמהambמימוש מקבילי של 
עלינו :  יוצרת בעייה ביחס לפעולות השמההעובדה שהמימוש שלנו מנסה במקביל את כל נתיבי החישוב

במהלך ריצה של , כמו כן. amb - חישוב של תהליכון שביצע קריאה לממשיךלזכור שכל תהליכון שנוצר 

 מוקצים לשימוש מקומות אחסון מסיבות שונות כמו קשירת משתנים או הפעלת Schemeתוכנית 

ת הערך המאוחסן במקום שהוקצה לשימוש כאשר תהליכון משנה א. vector או consפרוצדורות כמו 

 יצירת אותו תהליכון הוא משנה את הערך המאוחסן במקום שגם לתהליכונים אחרים עלולה להיות לפני

וכמובן שגם תהליכונים אלה עלולים . (ולכן הוא עלול להפריע לחישוב של תהליכונים אלה, גישה אליו

 .)חסן באותו מקוםידי שינוי הערך המאו-להפריע לו וגם זה לזה על

 

דטרמיניסטיים סמנטיקה ביצועית - הציע עבור אלגוריתמים איFloyd -בתחילת העבודה ראינו ש, כזכור

זו הגישה שלמעשה . המשכפלים את עצמם בכל נקודת בחירה) או הדמייה של תהליכים(של תהליכים 

ק את זרימת הבקרה התהליכונים שלנו משכפלים ר. אך לא מימשנו אותה באופן מדוייק, אימצנו

לשכפל "באומרנו שיש . [אך לא את הנתונים, )באמצעות הפעלות חוזרות ונשנות של אותה ישות המשך(

כוונתנו לכך שיש להעתיק את הערכים במקומות אחסון שהוקצו במהלך נתיב החישוב " את הנתונים

ג שכל גישה למקום אחסון יש לדאו, בנוסף לכך. שאותו ממשיך התהליכון הנוכחי למקומות אחסון חדשים

תכוון אל ) או איבר של ווקטור,  של זוגcdr או car, באמצעות משתנה,  למשל(בתהליכון המשוכפל 

. האופן המדוייק שבו מושג שכפול הנתונים תלוי בפרטי המימוש של השפה. העותק שלו במקום למקור

עליו לשכפל גם את כל ,  שלובכל פעם שתהליכון יוצר עותקים של המשך זרימת הבקרה,  בכל מקרה

 .] הנתונים שלו

 

 צריכה amb -התמיכה ב, כלומר. הבעייה היא ששכפול הנתונים אפשרי רק ברמת המפרש או המהדר

ידי כתיבת מפרש או מהדר חדש שיתמוך בהרחבה -ידי שינוי המפרש או המהדר או על-להיות ממומשת על

 לכך היא שלמתכנת אין שליטה על המקומות הסיבה. amb הכוללת את האופרטור Schemeשל שפת 

הסביבה הנוכחית בנקודה מסויימת של ביצוע , Schemeבשפת . בזיכרון שאליהם מקושרים מזהים
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נתעלם מכך שיש , לשם פשטות]. (15[היא פונקצייה מקבוצת מזהים לקבוצת מקומות בזיכרון , תוכנית

 פרש המשמתש במבנה נתונים של צלעות נתבונן לדוגמה במ.) גם מזהים המקושרים לסוגי תחביר

)ribcage] (11 [מפרש . כדי שיוכל למצוא את מקום האחסון שאליו מקושר כל מזהה בסביבה הנוכחית

שאמור (ידי יצירת עותק של מבנה הצלעות עבור התהליכון החדש -על" לשכפל את הנתונים"כזה יכול 

 של מקום אחסון xיחליף המפרש כל כתובת , תקלאחר יצירת העו). של התהליכון הקיים" שכפול"להיות 

 של מקום פנוי ויעתיק את הערך השמור במקום yהשמורה בעותק של מבנה הצלעות בכתובת חדשה 

 הוא מורכב יותר מפני שהם יכולים (pairs)הטיפול בווקטורים ובזוגות . y למקום שמציין xשמציין 

ואפשר ) ן אף מזהה שמקושר למקום האחסון שלהםגם כאלה שאי(להכיל כתובות של אובייקטים אחרים 

 .ליצור באמצעותם מבני נתונים רקורסיביים כמו רשימות ועצים

 

פתרון לבעייה של שכפול הנתונים על ידי מהדר עשוי להיות יצירת עותק של מקטעי המחסנית והנתונים 

(stack and data segments) .צע באמצעות היסט ההתייחסות למקומות אחסון תתב, בכל תהליכון 

)offset (בכל פעם . ההבדל בין התהליכונים יהיה רק בכתובת של תחילת המקטע. מתחילת המקטע

) registers(תתבצע השמה של הכתובות של תחילת המקטעים אל האוגרים , שתהליכון יתחיל לרוץ

 .המתאימים

 

 לשפת המכונה הניגשת כלל מהדר מתרגם את התוכנית-הפתרון השני אופייני למהדר מפני שבדרך

בלי , מפרש לעיתים קרובות ממומש כולו בשפה עילית, לעומת זאת. CPU -ישירות אל האוגרים של ה

 ).low-level(כל שימוש בתכנות ברמה נמוכה 

 

אפשר לשקול את האפשרות של שכפול הנתונים רק כאשר תהליכון מבצע , כדי לשפר את היעילות

 .)copy-on-write(לראשונה השמה 

 

ראוי לציין שיש גם יתרון בכך שבמימוש שלנו משוכפלת רק הבקרה ולא הנתונים שכן יש בכך חיסכון 

 .אנו חוסכים בזיכרון במחיר של ויתור על פעולות השמה, כלומר. גדול בזיכרון

 

 באופן ambנעיר עוד שהבעייה עם משפטי השמה לא הייתה נפתרת לחלוטין אם היינו מממשים את 

 מנסה את כל הבחירות האפשריות ומבצע נסיגה לאחור בכל ambמימוש סדרתי של ). מקבילילא (סדרתי 

אנו קבענו שתיוג חישוב ככישלון יתבצע . (פעם שמבוצעת ההוראה שנועדה לתייג חישוב ככישלון

סמנטיקה ביצועית זו דומה מאד לסמנטיקה הביצועית .  ללא ארגומנטיםamb -באמצעות קריאה ל

כאשר מתבצעת נסיגה לאחור לנקודה של .) דטרמיניסטיים- לאלגוריתמים איFloydע הסדרתית שהצי

יש לשחזר את הערכים שהיו למשתנים שבוצעה אליהם השמה לערכים שהיו ) amb -קריאה ל(בחירה 

דרך . היינו צריכים לטפל בשחזור הערכים, אם המימוש שלנו היה סדרתי. להם באותה נקודת בחירה

 שמות פרוצדורות Scheme -ב. (ידי כתיבת מקרו עבור כל פרוצדורה השמה-א עלאפשרית לעשות הי
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היא , המקרו יכניס למחסנית פרוצדורה שכאשר היא תיקרא !.) - ונגמרים בset -כאלה מתחילים ב

, כאשר תתבצעת נסיגה לאחור. תשחזר את הערך שהיה במקום האחסון לפני שבוצעה לתוכו ההשמה

את הנסיגה לאחור של הבקרה קל . (סנית ויופעלו כדי לשחזר ערכי משתניםיוצאו פרוצדורות מהמח

 שומרים ישות המשך שהפעלתה ambבכל הפעלה של .  באמצעות ישויות המשךScheme -לממש ב

 .)גורמת לנסיגה חזרה לנקודת בחירה זו

 

 

 השמה בלתי הפיכה 

במאמרו על . קים לחלוטין זה מזהיש גם יתרון לכך שהתהליכונים אינם מנות, במימוש המקבילי שלנו

דטרמיניסטיות פעולת השמה מיוחדת - להוסיף לשפות איFloydדטרמיניסטיים הציע -אלגוריתמים אי

 משוחזר לערך שהיה לו אינוערך המשתנה , בעת נסיגה לאחור לנקודת בחירה, כלומר, שהשפעתה קבועה

השונים לבעייה שמייצגת התוכנית " תלפתרונו"השמה מסוג זה היא שימושית כאשר . בנקודת הבחירה

או רמות איכות שונות כאשר האיכות , יש עלויות שונות) לתוצאות האפשריות של התוכנית, כלומר(

התוכנית יכולה באמצעות פעולת ההשמה המיוחדת לשמור במשתנה את העלות או . ניתנת לכימות מספרי

ת הפיתרון שבונה נתיב חישוב מסויים עוברת כאשר עלו. האיכות של הפיתרון הטוב ביותר שנמצא עד כה

או שאיכות הפיתרון פחותה מהאיכות הפיתרון הטוב (את עלות הפיתרון הטוב ביותר שנמצא עד כה 

, כך נמנע בזבוז משאבי חישוב על פתרונות לא איכותיים. נתיב חישוב זה יתוייג ככישלון ויפסק) ביותר

פעולות ההשמה , במימוש המקבילי שלנו. כת וגדלהובמקום זאת מתקבלים פתרונות שאיכותם הול

 .יכולות להיות שימושיות לצורך מציאת פתרונות איכותיים באופן שתואר לעיל, הרגילות

 

  נסיגה לאחור של נתוניםמכנים נסיגה לאחור שבה משוחזרים ערכי משתנים ] Icon] 12מפתחי שפת 

)data backtracking( ,בלבד הנסיגה לאחור של בקרלהבדיל מ )control backtracking .(בשפה זו ,

, )irreversible assignment(היא בלתי הפיכה ) =:שמציין האופרטור (דווקא פעולת ההשמה הרגילה 

 ). reversible assignment( המציין השמה הפיכה –>אך השפה מספקת גם את האופרטור 

 

, בין השאר, יוחדת ורבת עוצמה המאפשרתהיא שפת תכנות אימפרטיבית עם סמנטיקה מ] Icon] 12שפת 

לביטוי יכול להיות יותר מערך , Iconבשפת ). backtracking(מציאת פתרונות באמצעות נסיגה לאחור 

  מחוללביטוי שיכול להיות לו יותר מערך אחד נקרא . להכשלהערכת ביטוי יכולה גם , ובנוסף לכך, אחד

)generator .( המתאימים לצרכיו בעזרת המחוללים הפרימיטיביים של המתכנת יכול לכתוב מחוללים

של ) כרונולוגית(מתבצעת נסיגה לאחור אל ההערכה האחרונה , כאשר הערכת ביטוי נכשלת. השפה

הפעם , מחולל שלא נוסו עדיין כל הערכים שלו והביצוע ממשיך מחדש מהנקודה שאליה בוצעה הנסיגה

את הנסיגה ) bound(היא היכולת לתחום , קת השפהיכולת חשובה שמספ. עם הערך הבא של המחולל

 נכשלת וכבר נוסו כל הערכים של כל eביטוי של -אם הערכת תת. eלאחור לתוך ביטוי מסויים 

ולאחר מכן נכשלת הערכת ביטוי ,  הניבה ערךeאם הערכת .  נכשלתeאז הערכת , המחוללים בתוך הביטוי
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נסיגה לאחור מוגבלת כזו . ות להפיק ממנו ערך אחר כדי לנסeלא תתבצע נסיגה לאחור לתוך , אחר

עצירה אלא ביחס לכישלון החישוב -אך לא ביחס לאי, לממש מלאכיות מקומית, בין השאר, מאפשרת

הסדר שבו מפיקים מחוללים את . מילוי תנאים מסויימים-השגת תוצאות רצויות או אי-כתוצאה מאי

 .דטרמיניזם- איIconאין בשפת , כתוצאה מכך. Iconהערכים השונים שלהם מוגדר היטב בשפת 

 

 המלכות באמצעות השמה הפיכה הדומה מאד 8 לבעיית Iconגם מוצג פתרון אימפרטיבי בשפת ] 12 [-ב

 ]. Floyd] 10לפיתרון האימפרטיבי של 

 

 

 יתרונות וחסרונות של מימוש מקבילי של אופרטור הבחירה
 יתרונות

מלאכיות ביחס להגדרה של , כלומר,  ביחס לעצירהמימוש מקבילי מאפשר להשיג מלאכיות .1

אנו , כזכור. (חישוב כושל הכוללת חישוב שאינו עוצר ולא רק חישוב המתויג במפורש ככושל

,  לעומת זאת). ללא ארגומנטיםamb -ידי קריאה ל-קבענו שתיוג החישוב ככושל יעשה על

אפילו אם ,  עלולה שלא לעצוראם אחד מנתיבי החישוב הוא אינסופי התוכנית, במימוש סדרתי

 .כל יתר נתיבי החישוב מובילים לסיום מוצלח

מימוש , כאשר התוכנית היא כזו שעבורה חלק מנתיבי החישוב קצרים מאד וחלקם ארוכים מאד .2

מקבילי מונע מצב שבו מושקעים זמן ומשאבי חישוב בנתיבי החישוב הארוכים בעוד שאין כל 

 .שזקוקים להרבה פחות משאבים כדי להגיע לסיום מוצלח, התקדמות בנתיבי החישוב הקצרים

, )I/O boundהתוכנית היא , כלומר(פלט /אם התוכנית כרוכה בביצוע פעולות רבות של קלט .3

ידי משתמש אנושי או התקן -על(פלט /בזמן שתהליכון כלשהו ממתין להשלמת פעולת קלט

אך כדי . כולה תמתין בחוסר מעשבמקום שהתוכנית , תהליכונים אחרים יכולים לרוץ) חומרה

מימוש המקביליות צריך להיות כזה שאכן מאפשר לתהליכונים אחרים לרוץ , לנצל אפשרות זו

 ).בניגוד למימוש שלנו(פלט /בזמן שתהליכון כלשהו ממתין להשלמת פעולת קלט

 

 חסרונות

ד מהם זקוק כשכל אח, דרישות הזיכרון גבוהות מפני שמבוצעים במקביל תהליכי חישוב רבים .1

 .לזיכרון משלו

ידי -ניתן לצמצם חיסרון זה על. מבוזבז זמן על עצם המעבר בין הרצת תהליך אחד למשנהו .2

הגדלת הזמן שבו מורץ כל תהליכון לפני , כלומר, הקטנת התכיפות שבה מבוצעים מעברים אלה

 .שהבקרה מוחרמת ממנו

ן הבדלים גדולים באורכם יבוזבז זמן אם כל נתיבי החישוב של תוכנית מביאים לסיום מוצלח ואי .3

בזבוז כזה עשוי . (על נתיבי חישוב רבים למרות שדרוש ביצוע של נתיב חישוב אחד בלבד

 47



יש סבירות גבוהה שמימוש סדרתי .  נתיבי החישוב מביאים לסיום מוצלחרובלהתרחש גם כאשר 

 תמיד את כולם מימוש מקבילי מנסה. היה מוצא נתיב חישוב מוצלח לאחר נסיונות מעטים

 .)במקביל

 

 

 

 ?דטרמיניזם-לאן נעלם האי
, דימוי פסיקות השעון באמצעות הגדרות מקרו גרם לכך שקצב הביצוע היחסי של תהליכונים מוגדר היטב

להרצה של תוכנית על , בהינתן תוכנית וקלט. דטרמיניזם-במימוש שלנו המקבילות אינה גורמת לאי, ולכן

דטרמיניזם שמשרה -שכן מלכתחילה קבענו שהאי, אין בכך כל בעייה. אחתהקלט יש רק תוצאה אפשרית 

 . לא ממשי, האופרטור הוא מדומה

 

אי "ראה הסעיף  (קביעות-אי יש ambיש להעיר שמנקודת המבט של המשתמש באופרטור , עם זאת

: ב אחדמפני שמבחינת המשתמש לכל תוכנית שעוצרת יש רק נתיב חישו) לעיל" דטרמיניזם-קביעות ואי

ברמת ההפשטה של ). בגלל שהוא הסתיים ראשון(נתיב החישוב שתוצאתו היא תוצאת התוכנית 

 ניכן בסגולות מלאכיות המאפשרות לו לעשות את הבחירות שיובילו לסיום ambהאופרטור , המשתמש

להפעלות ,  את ביצוע התוכניתambבנתיב החישוב המוצלח שדרכו הוביל האופרטור . מהיר ומוצלח

יש , מבחינת המשתמש, כלומר.  עם אותם ארגומנטים יכולים להיות תוצאות שונותambונות של ש

 הוא דטרמיניסטי amb, המממשים של האופרטור, מנקודת המבט שלנו. (קביעות- איambבאופרטור 

 .)לחלוטין שכן אנו יודעים שהוא תמיד מנסה את כל נתיבי החישוב

 

 

 

 סיכום
שקיימים מודלים רבים , דטרמיניזם בשפות תכנות הוא עשיר ומורכב-של איבעבודה זו ראינו שהמושג 

ראינו כיצד . דטרמיניזם-דטרמיניזם וגישות שונות לשימוש באי-סוגים רבים של אי, דטרמיניזם-לייצוג אי

הדוגמאות . (דטרמיניסטית בעל תכונות סמנטיות מסוימות יכול להוות כלי עזר תכנותי-אופרטור בחירה אי

השימוש . המימוש שלנו מהווה הדגמה של העוצמה של ישויות המשך.)  מהוות ראיה נוספת לכך2ח בנספ

" שכפול"וגם ל, )באמצעות מנועים(השתמשנו בהן גם למימוש מקביליות : שלנו בישויות המשך היה כפול

 .של תהליכונים בנקודות בחירה
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 תודות
במיוחד (על ההפניה למאמרים חשובים , על ההדרכה, תודה מקרב לב למנחה אהוד לם על הרעיון לעבודה

 .על הסבלנות והאדיבות, ומעל לכל, ])8[
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  מימוש השעון והמנועים– 1נספח 
 ].8 [-מימוש השעון והמנועים שלנו לקוח כמעט ללא שינוי מ

 

 מימוש השעון
 

(define start-timer #f) 
(define stop-timer #f) 
(define decrement-timer #f) 
(let ((clock 0) (handler #f)) 
  (set! start-timer 
        (lambda (ticks new-handler) 
          (set! handler new-handler) 
          (set! clock ticks))) 
  (set! stop-timer 
        (lambda () 
          (let ((time-left clock)) 
            (set! clock 0) 
            time-left))) 
  (set! decrement-timer 
        (lambda ()  
          (if (> clock 0) 
              (begin 
                (set! clock (- clock 1)) 
                (if (= clock 0) (handler))))))) 

 

) ticks( הוא המונה של מספר הפעימות let - של ביטוי הbindings - המקושר בחלק הclockהמשתנה 

 מיועד לשמירת handlerהמשתנה . 0כשהשעון לא פועל ערך המשתנה הוא . שנותרו בספירה לאחור

 .הפרוצדורה שלה יש לקרוא מיד לאחר שהמונה יורד לאפס

 

היא מקבלת כארגומנטים את מספר הפעימות שיש לספור . עון מפעילה את השstart-timerהפרוצדורה  

 handler - וclockואת הפרוצדורה שלה יש לקרוא כאשר המונה מגיע לאפס ושומרת אותם במשתנים 

 .בהתאמה

 

 ומחזירה את הערך 0 - לclockהיא משנה את ערך המונה .  עוצרת את השעוןstop-timerהפרוצדורה 

 .את מספר הפעימות שעוד נותרו כשהופסק השעון, מרכלו, שהיה לו לפני השינוי

 

 clockאם ערך המשתנה .  נקראת כדי לציין שפעימת שעון אחת נוצלהdecrement-timerהפרוצדורה 

 את ערך 1 -היא מקטינה ב, אחרת. הפרוצדורה אינה עושה דבר, השעון אינו פועל, כלומר, 0 -שווה ל
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 היא מפעילה את הפרוצדורה השמורה במשתנה 0 -ופך לואם כתוצאה מכך ערכו ה, clockהמשתנה 

handler) את הפרוצדורה שערכה הוא המשתנה , כלומרhandler.( 

 

 

 מימוש המנועים
(define make-engine #f) 
(define engine-return #f) 
(define engine-active? #f) 
(let ((active? #f) (do-return #f) (do-expire #f)) 
  (letrec 
      ((timer-handler 
        (lambda () 
          (start-timer (call-with-current-continuation do-expire) timer-handler))) 
       (new-engine 
        (lambda (resume) 
          (lambda (ticks return expire) 
            (if active? 
                (display "Error: Attempt to nest engines") 
                (begin 
                  (set! active? #t) 
                  ((call-with-current-continuation 
                    (lambda (escape) 
                      (set! do-return 
                            (lambda (value ticks) 
                              (set! active? #f) 
                              (escape (lambda () (return value ticks))))) 
                      (set! do-expire 
                            (lambda (resume) 
                              (set! active? #f) 
                              (escape (lambda () (expire (new-engine resume)))))) 
                      (resume ticks)))))))))) 
    (set! make-engine 
          (lambda (proc) 
            (new-engine 
             (lambda (ticks) 
               (start-timer ticks timer-handler) 
               (proc) 
               (display "Error: Invalid completion of engine")))))) 
  (set! engine-return 
        (lambda (value) 
          (if active? 
              (let ((ticks (stop-timer))) 
                (do-return value ticks)) 
              (display "Error: Attempt to return from engine while no engine running")))) 
  (set! engine-active? 
        (lambda () 
          active?))) 
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 handler-timerהפרוצורה 

 לפני שמנוע מתחיל לבצע חישוב start-timer - מועברת כארגומנט השני לtimer-handlerהפרוצדורה 

 do-expire קוראת לפרוצדורה timer-handlerהפרוצדורה . מנת שתיקרא כאשר השעון יתאפס-על

-timerגוף הפרוצדורה  שבstart-timer -כאשר ישות ההמשך להערכת הארגומנט הראשון בקריאה ל

handlerמועברת כארגומנט ל - do-expire .יש להעביר לה כארגומנט את , כאשר תופעל ישות המשך זו

כתוצאה מכך יופעל שוב השעון והחישוב שהופסק בגלל התאפסות השעון . המספר הרצוי של פעימות

 .ימשיך עד שינוצלו שוב כל הפעימות

 

 engine-newהפרוצדורה 

הארגומנט . comp מחזירה מנוע עבור ביצוע חישוב מסויים שנכנה אותו new-engine הפרוצדורה

resume של הפרוצדורה new-engine צריך להיות פרוצדורה המקבלת כארגומנט מספר חיובי ticks .

 ולקבוע את ticks -לאתחל את השעון ל) start-timer -באמצעות קריאה ל( צריכה resumeהפרוצדורה 

 resumeלאחר מכן הפרוצדורה .  כפרוצדורה שתיקרא כשהשעון יתאפסtimer-handler הפרוצדורה

 .new-engine שעבורו נוצר המנוע שתחזיר compצריכה לבצע את החישוב 

 

" מנועים"כמתואר בסעיף ,  הוא פרוצדורה המקבלת שלושה ארגומנטיםnew-engineהמנוע שמחזירה 

הוא מודא שהפעלת )  נקראת הפרוצדורה המהווה את המנועכאשר, כלומר(כאשר המנוע מופעל . לעיל

מימוש זה של . (ידי בדיקה אם ישנו מנוע פעיל כרגע-המנוע אינה מתבצעת במסגרת מנוע אחר על

, אם כבר יש מנוע פעיל.) ידי מנוע-הפעלה של מנוע על, כלומר, המנועים אינו תומך בקינון מנועים

 .סה הודעת שגיאה על ניסון לקנן מנועים וחוזרתהפרוצדורה המהווה את המנוע רק מדפי

 

 כדי לזכור שכעת ישנו t# - לactiveהמנוע משנה את ערך המשנה , אם לא מדובר בניסיון לקנן מנועים

-engineידי הפרוצדורה - פרוצדורה שתיקרא עלdo-returnלאחר מכן נשמרת במשתנה . מנוע פעיל

return)  הפרוצדורה . יים את החישוב שלוכשהמנוע יס") מנועים"ראה הסעיףdo-return מקבלת 

 שלא נוצלו ticksידי החישוב של המנוע ואת מספר הפעימות - שהוחזר עלvalueכארגומנטים את הערך 

לאחר מכן היא מפעילה את . f# - חזרה לactiveהפרוצדורה משנה את ערך המשתנה . ידי המנוע-על

 בעת הפעלתה הוא פרוצדורה escapeות ההמשך הארגומנט המועבר ליש. escapeישות ההמשך 

 היא הפרוצדורה שהועברה כארגומנט השני למנוע בעת return .returnהמפעילה את הפרוצדורה 

 מפעילה את הפרוצדורה שהועברה לה כארגומנט ואז מחזירה את הבקרה escapeישות ההמשך . הפעלתו

 .לנקודה של סיום הקריאה לפרוצדורה המהווה את המנוע

 

-doהפרוצדורה . do-expireהמנוע שומר פרוצדורה גם במשתנה , do-returnלאחר קביעת הערך של 

expireידי הפרוצדורה - תיקרא עלtimer-handler אם המנוע ינצל את כל הפעימות שהוקצבו לו לפני 
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-new צריך להיות זהה לארגומנט של do-expire של resumeהארגומנט . שהוא יסיים את החישוב שלו

engineראה גם את ההסבר של הפרוצדורה . ( שתואר לעילstart-timerהארגומנט , כלומר.)  לעיל

resume של do-expire צריך להיות פרוצדורה המקבלת כארגומנט מספר חיובי ticks . הפרוצדורה

resume באמצעות קריאה ל( צריכה- start-timer (לאתחל את השעון ל- ticksורה  ולקבוע את הפרוצד

timer-handlerלאחר מכן הפרוצדורה .  כפרוצדורה שתיקרא כשהשעון יתאפסresume צריכה לבצע 

 היא תעביר לו do-exipre - לtimer-handlerכאשר תקרא הפרוצדורה . compחישוב מסויים 

 הוא המשך החישוב של המנוע compכאשר החישוב , ל"כארגומנט ישות המשך העונה על הדרישות הנ

. f# - חזרה לactive משנה את ערך המשתנה do-expireהפרוצדורה . ה שבה נגמרו לו הפעימותמהנקוד

 בעת escapeהארגומנט המועבר לישות ההמשך . escapeלאחר מכן היא מפעילה את ישות ההמשך 

 על new-engine מפעילה את הפרוצדורה pהפרצדורה . pהפעלתה הוא פרוצדורה שנקרא לה 

. כדי לקבל מנוע עבור המשך החישוב שנקטע משום שלמנוע הנוכחי אזלו הפעימות resumeהארגומנט 

 היא הפרוצדורה expire .expire כארגומנט בקריאה לפרוצדורה pידי הפרוצדורה -מנוע זה מועבר על

. שהועברה כארגומנט השלישי בעת הקריאה לפרוצדורה המהווה את המנוע שזה עתה אזלו לו הפעימות

 escapeישות ההמשך .  בעת הפעלתהescape מועברת כארגומנט לישות ההמשך pדורה הפרוצ, כאמור

 ואז מחזירה את הבקרה לנקודה של סיום הקריאה לפרוצדורה המהווה את pמפעילה את הפרוצדורה 

 .המנוע שזה עתה אזלו לו הפעימות

 

מנוע מפעילה את  הפרוצדורה המהווה את הdo-expire - וdo-returnלאחר קביעת ערכי המשתנים 

מספר הפעימות .  כדי שתבצע את החישוב שעבורו נוצר המנועnew-engine של resumeהארגומנט 

ticksשהועבר כארגומנט הראשון למנוע מועבר כארגומנט ל - resume. 

 

 :הערה

 יפעילו בעצמן את הפרוצדורות do-expire - וdo-returnלכאורה היה פשוט יותר שהפרוצדורות 

returnו - expire בהתאמה ויעבירו את התוצאה לישות ההמשך escape)  במקום לעטוף את ההפעלה של

returnו - expire בפרוצדורה ללא ארגומנטים ולהעביר אותה לישות ההמשך escape כדי שישות 

). tail call( לא הייתה קריאת זנב expire - או לreturn -אלא שאז הקריאה ל). המשך זו תפעיל אותה

) באמצעות פרוצדורות אחרות, ישירות או בעקיפין( היו מפעילות expire או returnאם , צאה מכךכתו

והזיכרון של התוכנית , הרקורסייה המתקבלת היה רקורסייה שאינה רקורסיית זנב, בכל פעם מנוע חדש

ת הפעלתו  המועברות לכל מנוע בעexpire - וreturnהפרוצדורות , במימוש המתזמן. היה אוזל במהירות

 runראה הפרוצדורה . (בהתאמה, dispatch - וtrapאכן מפעילות מנוע חדש באמצעות הפרוצדורות 

 .)בקוד של המתזמן
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 engine-makeהפרוצדורה 

.  ומחזירה מנוע עבור פרוצדורה זוproc מקבלת כארגומנט פרוצדורה make-engineהפרוצדורה 

- ומחזירה את המנוע המוחזר עלnew-engineוצדורה  רק מפעילה את הפרmake-engineהפרוצדורה 

 הוא פרוצדורה שנקרא new-engine - לmake-engineידי -הארגומנט המועבר על. new-engineידי 

היא .  שהוקצבו למנוע בעת הפעלתוticks מקבלת כארגומנט את מספר הפעימות pהפרוצדורה . pלה 

-timer - וstart-timerראה תיעוד הפרוצדורות  (start-timerמפעילה את השעון באמצעות הפרוצדורה 

handlerלאחר מכן היא מפעילה את הפרוצדורה .)  לעילproc . אם הפרוצדורהprocפירוש ,  חוזרת

 כדי לסיים את החישוב של המנוע ולכן engine-returnהדבר הוא שהיא לא ביצעה קריאה לפרוצדורה 

 .מתאימה הודעת שגיאה pידי הפרוצדורה -מוצגת על

 

 return-engineהפרוצדורה 

ניתן לראות בערך זה את הערך שהפיק . (value מקבלת כארגומנט ערך engine-returnהפרוצדורה 

 שהועברה כארגומנט השני למנוע returnערך זה יועבר כארגומנט לפרוצדורה . החישוב שביצע המנוע

פירוש , אם אין מנוע פעיל. נוע פעיל כרגע בודקת אם ישנו מengine-returnהפרוצדורה .) בעת הפעלתו

ידי מנוע ולכן מוצגת - לא התבצעה במסגרת חישוב המתבצע עלengine-return -הדבר שהקריאה ל

הפרוצדורה מפסיקה את פעולת השעון באמצעות , אם ישנו מנוע פעיל. הודעת שגיאה מתאימה

פר הפעימות שלא נוצלו ומספר זה  מחזירה את מסstop-timerהפרוצדורה . stop-timerהפרוצדורה 

 ומעבירה לה do-return את הפרוצדורה engine-returnלאחר מכן מפעילה . ticksנשמר במשנה 

 ידי- הושמה אליו עלdo-returnהפרוצדורה שמכיל המשתנה . ticks - וvalueכארגומנטים את 

 ). לעילnew-engineראה את תיעוד הפרוצדורה (המנוע  בתחילת ריצתו 

 

 active-engineהפרוצדורה 

הפרוצדורה .  אם ורק אם ישנו מנוע פעיל בזמן שהפרוצדורה נקראתt#פרוצדורה זו היא פרדיקט המחזיר 

 .activeפשוט מחזירה את ערך הדגל 
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 amb דוגמאות לתכנות עם – 2נספח 
 

 מלאכיות גלובלית. 1
שימו .  שמימשנוambשל האופרטור  המדגים את המלאכיות הגלובלית Schemeלהלן דיאלוג עם מפרש 

 .(amb #f #t) וביטוי הבחירה השני הוא (amb #t #f)לב שביטוי הבחירה הראשון הוא 

 

> (if (amb #t #f) 
      (let infinite-loop () (infinite-loop)) 
      1) 
1 
> (clear) 
all potential solutions discarded 
> (if (amb #f #t) 
      (let infinite-loop () (infinite-loop)) 
      1) 
1 
> 
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 ])parallel speculation] 6(ספקולציה מקבילית . 2
 

(define try 
  (tlambda (number increment predicate) 
    (if (predicate number) 
        number 
        (try (+ number increment) increment predicate)))) 

 
 ופרדיקט increment - וnumber שלעיל מקבלת כארגומנטים מספרים שלמים tryצדורה הפרו

predicate . הפרוצדורה מפעילה אתpredicateעל סדרת המספרים  

number,   number + increment,   number + 2increment,   number + 3increment, ... 

 .t#ומחזירה את המספר הראשון שעבורו מחזיר הפרדיקט 

 
(define try-natural-even 
  (lambda (predicate) 
    (try 0 2 predicate))) 
 
(define try-natural-odd 
  (lambda (predicate) 
    (try 1 2 predicate))) 
 
(define try-negative-even 
  (lambda (predicate) 
    (try -2 -2 predicate))) 
 
(define try-negative-odd 
  (lambda (predicate) 
    (try -1 -2 predicate))) 
 

מפעילה אותו על סדרת המספרים הטבעיים ,  מקבלת כארגומנט פרדיקטtry-natural-evenהפרוצדורה 

 .t# ומחזירה את המספר הראשון שעבורו הפרדיקט מחזיר <... ,4 ,2 ,0>הזוגיים 

 

-try-natural - זהות לtry-negative-odd - וtry-natural-odd ,try-negative-evenהפרוצדורות 

even5 ,3 ,1>, בהתאמה, ך שסדרות המספרים שעליהם הם מפעילים את הפרדיקט הם פרט לכ, ...>, 

 .<... ,5– ,3– ,1–> -  ו<... ,6– ,4– ,2–>

 

-try - וtry-natural-even ,try-natural-odd ,try-negative-evenבהינתן לנו ארבע הפרוצדורות 

negative-odd נוכל לכתוב באמצעות האופרטור ambפרוצדורה  satisfy המקבלת פרדיקט ומחזירה 

 :t#מספר שלם שעבורו מחזיר הפרדיקט 
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(define satisfy 
  (lambda (predicate) 
    (amb (try-natural-even predicate) (try-natural-odd predicate) 
         (try-negative-even predicate) (try-negative-odd predicate)))) 

 

 

  אם ורק אם הארגומנט שלו הוא פתרון של המשוואהt#מחזיר ,  שלהלןequationיקט הפרד, לדוגמה

x4  –  576x3  –  108237x2  +  11286128x  +  234754884  =  0 

 .203–  -  ו18–, 706, 91פתרונות משוואה זו הם 

 

(define equation 
  (lambda (x) 
    (= 0 (+ (* x x x x) 
             (* -576 x x x) 
             (* -108237 x x) 
             (* 11286128 x) 
             234754884)))) 

 
 :נציג דיאלוג עם המפרש לצורך פיתרון המשוואה

 

> (satisfy equation) 
-18 
> 

 

נוכל לבקש מהמפרש . נמצא  מיד) בעל הערך המוחלט הקטן ביותר, כלומר (0 -הפתרון הקרוב ביותר ל

 .ר הפתרונותאת ית

 

> (more) 
91 
> (more) 
-203 
> (more) 
706 
> (more) 
finished 
> 

 

, הסיבה לכך היא. שימו לב שפתרונות שערכם המוחלט קטן נמצאים לפני פתרונות שערכם המוחלט גדול

וכל נתיבי , שנתיבי חישוב המוצאים פתרונות בעלי ערכים מוחלטים קטנים הינם קצרים יותר, כמובן

 .מבוצעים במקבילהחישוב 
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  המלכותnבעיית .  3
הבעייה היא למצוא סידור של שמונה מלכות . בעיית שמונה המלכות היא בעייה עתיקה שמקורה בשחמט

שתי מלכות מאיימות זו על זו אם ורק אם .  משבצות8×8לוח שחמט הוא לוח מרובע של . (על לוח שחמט

 n( המלכות nניתן להכליל את הבעייה לבעיית .) כסוןאותה עמודה או אותו אל, הם נמצאות באותה שורה

כך שאף מלכה אינה ,  משבצותn×n מלכות על לוח מרובע של nמציאת סידור של , כלומר, )מספר טבעי

 איפשר את amb -השימוש ב. בעמוד הבא מוצגת תוכנית הפותרת בעייה זו. מאיימת על אף מלכה אחרת

 .כתיבת התוכנית בסגנון הצהרתי

 

(define queens 
  (lambda (n) 
    (let loop ((row n) 
                   (solution ())) 
      (if (< row 1) 
          solution 
          (let ((column (integer-in-range 1 n))) 
            (require (not (threatens? row column (+ row 1) solution))) 
            (loop (- row 1) (cons column solution))))))) 
 
(define threatens? 
  (lambda (row column current-row columns) 
    (if (null? columns) 
         #f 
         (let ((current-column (car columns))) 
           (or 
            (= column current-column) 
            (= (+ row column) (+ current-row current-column)) 
            (= (- row column) (- current-row current-column)) 
            (threatens? row column (+ current-row 1) (cdr columns))))))) 
 
(define integer-in-range 
  (lambda (from to) 
    (require (<= from to)) 
    (amb from (integer-in-range (+ from 1) to)))) 
 
(define require 
  (tlambda (p) 
    (if (not p) (amb)))) 

 

 queensהפרוצדורה 

 המייצגת את הפיתרון n ומחזירה רשימה באורך n מקבלת כארגומנט מספר טבעי queensהפרוצדורה 

הוא מספר העמודה שבה יש לשים את ) i ≤ n ≥ 1( ברשימה i -ערך האיבר במקום ה.  המלכותnלבעיית 

 n - מלכות וn על זו ויש מכך ששתי מלכות הנמצאות באותה שורה מאיימות זו. (jהמלכה שבשורה מספר 

 עוברת בלולאה queensהפרוצדורה .) שורות בלוח נובע שבכל פיתרון יש בדיוק מלכה אחת בכל שורה
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בכל איטרציה היא מוסיפה מלכה בשורה .  ועד לשורה הראשונהn -על שורות הלוח החל מהשורה ה

 .ן כבר נקבעבעמודה שבה המלכה אינה מאיימת על אף אחת מהמלכות שמיקומ, הנוכחית

 

 ?threatensהפרוצדורה 

 columnעמודה ) מספר(, rowשורה ) מספר( היא פרדיקט המקבל כארגומנטים ?threatensהפרוצדורה 

 הוא מספר השורה של current-rowהארגומנט . משבצות בשורות עוקבות) מיקומים של(ורשימה של 

 הוא רשימה columnsהארגומנט . rowל וערכו חייב להיות גדול מהערך ש, המשבצת הראשונה ברשימה

 ובעמודה current-rowהמשבצת הראשונה היא בשורה , כלומר. של מספרי העמודות של המשבצות

(car colums) , המשבצת השנייה ברשימה נמצאת בשורהcurrent-row + 1 ובעמודה (cadr l) , וכן

 ורשימת (row, column)  אם ורק אם בסידור של מלכות במשבצתt#הפרדיקט מחזירה . הלאה

 יש לפחות זוג אחד של מלכות המאיימות columns - וcurrent-rowהמשבצות שמייצגים הארגומנטים 

 .זו על זו

 

  נמצאות באותו אלכסון אם ורק אם(row2, column2) - ו(row1, column1)שתי משבצות 

row1 + column1 = row2 + column2 או row1 – column1 = row2 – column2] 10 .[ השוויון

הימני מתקיים כאשר האלכסון הוא כזה שבו מספרי העמודה של המשבצות קטנים כאשר מספרי השורה 

השוויון השמאלי ). לכן סכום השורה והעמודה של כל משבצת נשאר קבוע לאורך האלכסון(שלהן גדלים 

לכן (מספרי השורה גדלים מתקיים כאשר האלכסון הוא כזה שמספרי העמודה של משבצות גדלים כאשר 

 ).ההפרש בין מספר השורה למספר העמודה של כל משבצת נשאר קבוע לאורך האלכסון

 

אם . columns עובר בלולאה על המשבצות שהעמודות שלהן נתונות ברשימה ?threatensהפרדיקט 

 המשבצת הנבדקת באיטרציה מסויימת נמצאת באותו אלכסון או באותה עמודה כמו המשבצת

(row, column) הפרדיקט מחזיר #t) . אין צורך לבדוק אם המשבצות באותה שורה כי דרשנו

 .)rowכלומר אף משבצת ברשימה אינה נמצאת בשורה , row - יהיה גדול מcurrent-rowשהארגומנט 

 

 rage-in-integerהפרוצדורה 

, from ≤ to -כך ש to - וfrom מקבלת כארגומנטים מספרים שלמים integer-in-rageהפרוצדורה 

 .from ≤ n ≤ to - כך שnומחזירה מספר שלם 

 

 requireהפרוצדורה 

 .f# מתייגת את החישוב ככישלון אם ערך הארגומנט שלה הוא pהפרוצדורה 
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 :להלן דיאלוג עם המפרש

 > (queens 7) 
(3 5 7 2 4 6 1) 
> (more) 
(4 7 3 6 2 5 1) 
> (more) 
(5 2 6 3 7 4 1) 
> (more) 
(6 4 2 7 5 3 1) 
> (clear) 
all potential solutions discarded 
> (amb (queens 5) (queens 1) (queens 6) (queens 4) (queens 3)) 
(1) 
> (more) 
(2 4 1 3) 
> (more) 
(3 1 4 2) 
> (more) 
(2 4 1 3 5) 
> (more) 
(3 1 4 2 5) 
> (more) 
(1 3 5 2 4) 
> (more) 
(2 5 3 1 4) 
> (more) 
(1 4 2 5 3) 
> (more) 
(5 2 4 1 3) 
> (more) 
(4 1 3 5 2) 
> (more) 
(5 3 1 4 2) 
> (more) 
(3 5 2 4 1) 
> (more) 
(4 2 5 3 1) 
> (more) 
(2 4 6 1 3 5) 
> (more) 
(3 6 2 5 1 4) 
> (more) 
(4 1 5 2 6 3) 
> (more) 
(5 3 1 6 4 2) 
> (more) 
finished 
> 
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 בחישוב הביטוי , באופן לא מפתיע

 

(amb (queens 5) (queens 1) (queens 6) (queens 4) (queens 3)) 

 

, n = 5 הפתרונות עבור n = 4 ,10 הפתרונות עבור 2לאחר מכן , n = 1התקבל קודם הפיתרון עבור 

טן הוא קצר יותר  קnמפני שנתיב חישוב מוצלח עבור , זה לא מפתיע. (n = 6 הפתרונות עבור 4ולבסוף 

 .n = 3אין לבעייה אף פיתרון עבור .)  גדולnמנתיב חישוב מוצלח עבור 

 

דטרמיניסטית מלאכי גלובלית ניתן למצוא -דוגמאות יפות לתכנות הצהרתי באמצעות אופרטור בחירה אי

 ].1 [-ב
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