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Inga hj
alpmedel till	atna� Maxpo
ang 
ar ��� Ca �� po
ang beh
ovs f
or godk
ant resultat� Ca ��
po
ang beh
ovs f
or v
al godk
ant resultat�

F�ormaningar �att l�asas igenom innan fr�agorna besvaras�

� Skriv inte p	a baksidan av dina svarsblad� och endast en uppgiftsl
osning per blad�

� Ol
asbara eller otydliga l
osningar ger � po
ang per uppgift�

� Uppgifterna 
ar ej sv	arighetsgraderade�

� Eventuella intelligenta antaganden ska noggrant redovisas�

� I alla uppgifter g
aller att tydliga exempel skall komplettera f
orklaringarna�

� Full po
ang ges ej f
or exempel tagna fr	an bok och�eller f
orel
asningar�

� Anv
and inte r
odpenna�

� H
anvisa inte mellan uppgifterna�

� Att fr	agorna inte alltid inneh	aller tekniska detaljer inneb
ar inte att svaren inte f	ar g
ora
det� Alltf
or kortfattade svar kan missuppfattas� men l	angrandigt �svammel� bel
onas
inte heller�

Lycka till� Cons � Alexander

�� B�arbara data ��p�

Du har tv	a program som k
or p	a olika maskiner MA och MB� Programmen skall kommu�
nicera med varandra genom utbytande av bin
ardata �antingen direkt 
over n
atverk eller via
en �l�� Vilka �obs� plural� problem g
aller det att hantera� Hur kan problemen hanteras�
Motivera v
al och anv
and tydliga exempel�

�� ADT ��p�

Du f	ar i uppgift att medverka vid kartl
aggandet av ett kontorslandskap� Dessa har egen�
skapen att de 
ar relativt l
atta att bygga om� man �yttar sk
armar och skapar nya rum� nya
g	angar eller bygger in chefen med det lustiga h	aret� Det som 
ar intressant 
ar vilka rum som
�nns och hur man kan ta sig mellan rummen� Din uppgift 
ar att konstruera en ADT f
or att
representera detta�

a� Vilka ADTer skall du ha� Motivera v
al�

b� Vilka primitiver skall du ha i dina ADTer� Motivera v
al�

c� Hur representerar du dina ADTer� Motivera v
al�

�� Minnesreferenser ��p�

Givet ett program som k
or p	a en modern RISC�processor�

a� P	a vilket s
att p	averkar programmets minnesreferensm
onster programmets pre�
standa� Motivera v
al�

b� Hur vill du att minnesreferensm
onstret skall se ut� Motivera v
al�

c� Vad kan du g
ora f
or att 
andra minnesreferensm
onstret� Ge tydliga exempel�

�
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	� Fortare �an t�aget ��p�

Givet 
ar ett fungerande program� Du har en stark vilja att f	a programmet e�ektivare� dvs
snabbare och minnessn	alare� Enbart viljan r
acker inte� utan du m	aste g
ora n	agot 	at det�

a� Beskriv hur du g	ar tillv
aga f
or att g
ora programmet e�ektivare� Vilka eventuella
verktyg anv
ander du� Motivera och f
orklara hur verktygen p	averkar din fortsatta
arbetsg	ang�

b� Beh
over du g
ora eftergifter p	a programmets 
ovriga kvalitet f
or att f	a det e�ekti�
vare� Motivera och ge exempel�

c� Varf
or 
ar det viktigt att anv
anda verktyg f
or arbete av detta slag� Eller omv
ant�
varf
or 
ar det mindre l
ampligt att g
ora det utan verktyg�

�� Stackars h�ogar ��p�

En datastruktur kan vara antingen stack� eller heapallokerad�

a� Hur p	averkar man var datasstrukturen allokeras�

b� Vad 
ar f
or� respektive nackdelar med olika allokeringar� Hur skall man v
alja�

c� Hur p	averkar valet av allokering beteende hos din ADT� Motivera v
al� Anv
and
exempel�

d� Givet en ADT som �nns i b	ade en heap� och en stackallokerad variant� Vad kan
motivera detta� Hur skall du g
ora om du vill konvertera mellan de tv	a� Motivera
v
al�

�� Minneshantering ��p�

I C m	aste man sk
ota all minneshantering sj
alv� Det inneb
ar att man dels m	aste allokera
minne n
ar man beh
over det� dels att man m	aste deallokera minne n
ar man inte beh
over
det�

a� Vad inneb
ar det att ett program �l
acker minne�� Hur kan man hitta k
allan till
l
ackaget�

b� P	a vilket s
att p	averkar manuell minneshantering programmet och ADTer �f
orutom
det som st	ar i uppgiftsinledningen�� 
Ar det att betrakta som en f
or� eller nackdel�

c� Finns det fall d
ar man kan undvika p	averkan av det slag som n
amnts i f
oreg	aende
deluppgift� Motivera v
al�


� Makron ��p�

Makron anv
ands ofta f
or att undvika funktionsanrop� Vilka nackdelar �nns med makron�
Finns det n	agot s
att att undvika dessa� Motivera v
al och ge tydliga exempel�

�� Dokumentare necesse est ��p�

a� Vad 
ar implicit dokumentation� F
orklara och ge tydliga exempel�

b� Varf
or 
ar det l
ampligt att kunna extrahera dokumentation ur ett program ist
allet
f
or att ha separata externa dokument� Motivera v
al�

c� Varf
or 
ar det viktigt att dokumentera programmeringsprocessen� dvs f
or
andring�
arna som s	adana och inte bara slutresultatet� Motivera v
al�

�


