
פשוטות אופטימיזציותחידות 



(:1)בצע אופטימיזציה כלשהי על הקוד הבא

int m=0;

for (int i=2; i<100; i+=2)

{

m=5*i;

...some work with m

}

...

;M+=5יהפוך ל  Strength Reduction- M=5*i.א•

לא ניתן לבצע אופטימיזציה לקוד זה. ב•

Common Subexpressionניתן לבצע .ג• Elimination

;M+=10יהפוך ל  Strength Reduction- M=5*i.ד•



(:1)בצע אופטימיזציה כלשהי על הקוד הבא

int m=0;

for (int i=2; i<100; i+=2)

{

m=5*i; //replace this line with M+=10;

...some work with m

}

...

Strength Reduction: תשובה•

;M+=10יהפוך ל  M=5*i. ד



(:2)בצע אופטימיזציה כלשהי על הקוד הבא

int k,y;
...
int m=0,n=0;
for (int i=0; i<100; i++)
{
if (i==y)

i+=y%5;
n=1024*i;
m=5*i;
...some work with n and m
}

;M+=5יהפוך ל  Strength Reduction- M=5*i.א•
לקוד זה אופטימזציהלא ניתן לבצע . ב•

Common Subexpressionניתן לבצע .ג• Elimination
'מלבד זה שבסעיף א, כלשהוStrength Reduction.ד•



(:2)בצע אופטימיזציה כלשהי על הקוד הבא

int k,y;
...
int m=0,n=0;
for (int i=0; i<100; i++)
{

if (i==y)
i+=y%5;

n=1024*i; //turns into n=i<<10
m=5*i;
...some work with n and m
}

"יפה"זוהי איננה לולאה שמתנהגת  if (i==y)בגלל ה •
:' מלבד זה שבסעיף א, כלשהוStrength Reduction.ד•

n=i<<10



(:3)בחר באופטימיזציה הטובה ביותר 

for (int i=0; i<100; i++)

{

x=0;

n=1024*(i+x);

m=i<<10;

...some work with n and m

}

a.)Constant Propagation 

b.)Common Subexpression Elimination 

c.)Algebraic Simplification 

d.)All of the above (and more)



(:3)בחר באופטימיזציה הטובה ביותר 

for (int i=0; i<100; i++)

{

x=0;

n=1024*(i+x);// will turn into n=1024*(i) and then to n=i<<10

m=i<<10; // and then the two i<<10 will be united.

// there might even be a copy propagation

...some work with n and m

}

:כמובן ש

d.)All of the above (and more)



לגבי הדוגמה הבאה

הפיכת המשתנים לאוגרים היא , "מציאות"ב•

אופטימיזציה שתתבצע על קוד הביניים ולא כמו 

.בדוגמה

רואה את כל ההשמות   הקומפילררק בקוד הביניים •

והקריאות מכל הכתובות ולכן רק שם הוא יוכל 

.לקבוע איזה משתנה יהפוך לרגיסטר ואיזה לא

כמו השאלה   תיאורתיותניתן לשאול שאלות , עדיין•

הבאה



(:4)לאוגרמי מהמשתנים בתוכנית הבאה יהפוך 

int i,x,y,*z;

...

for (i=0; i<10000; i++)

{

y=*z+4+x;

x=4+x;

z=z+1;

*z=5;

}

…

a.)x,i,y

b.)x,y,z

c.)only i because it is the loop variable (most used).

d.)none



(:4)לאוגרמי מהמשתנים בתוכנית הבאה יהפוך 

int i,x,y,*z;

...

for (i=0; i<10000; i++)

{

y=*z+4+x;

x=4+x;

z=z+1;

*z=5;
}

…

,יהפוך לאוגרל לא "שבאפשרויות הנאף אחד מהמשתנים 

.Zלהיכן מצביע , זאת כיוון שלא ניתן לקבוע לפי המידע

 Z*לכן קיימת סכנה שמשתנה כלשהו יטען לרגיסטר וההשמה ב
לא תשפיע, לשנות את המשתנה היתהשאמורה 


