
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria B 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Odpovede zdôvodňujte 

celými vetami (väčšinou je otázok v úlohe viac!). Cieľom cvičenia nie je vyhľadanie riešenia, ale získanie 

skúseností so samostatným riešením úloh. Vo výnimočných situáciách použité citácie uveďte v riešení. Je 

slušné tiež uviesť mená osôb, s ktorými ste riešenie konzultovali (čo samozrejme je povolené, pokiaľ 

riešenie spíšete potom samostatne). Uprednostnite ručný zápis – umožní vám jednoducho pridávať 

ilustračné obrázky a nákresy.  

Za každé správne a vyčerpávajúce riešenie (samozrejme aj s postupom) možno získať bod (ak nie je 

uvedené inak). Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia tejto série je nutné doručiť 

do 27. 2. 2023, 14:25 (do začiatku prednášky). Pred týmto termínom je možné odovzdať riešenia na 

sekretariáte Ústavu informatiky (do priečinka Jirásek). Neskôr dodané riešenia a plagiáty nebudú 

opravované ani hodnotené. Problémy môžete konzultovať po prednáške resp. elektronickou poštou. 

 

1. Na obrázku je stav priradenia alokačných zdrojov (P sú procesy, R zdroje) v systéme. Existuje v tomto 

systéme uviaznutie? Ukážte, ako vznikne. Platí, že existencia cyklu v grafe systému, obsahujúcom zdroje 

s viacnásobným použitím (ako v tomto prípade zdroj R3), signalizuje existenciu uviaznutia ? (mohlo by 

uviaznutie vzniknúť, keby zdroj R3 bolo možné použiť trikrát ?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na slajde 21 je algoritmus pre i-ty procesor na vyhľadávanie hodnoty M[n+1] v poli M[1..n] s výstupom 

do M[n+2] spoločnej pamäte. Použijeme n procesorov (n je známe), ale máme k dispozícii len výpočtový 

model EREW PRAM (s veľkou zdieľanou pamäťou). Navrhnite a zapíšte kód pre i-ty procesor 

s predpokladom, že existuje najviac jeden výskyt vyhľadávanej hodnoty a riešenie bude rýchlejšie ako 

v lineárnom čase. 

3. Zapíšte algoritmus pre i-ty procesor, ktorý v modeli CRCW-common PRAM v konštantnom čase 

rozhodne, či postupnosť hodnôt v poli M[1..n]  je rastúca. Algoritmus uloží do M[n+1] hodnotu 1 ak je 

postupnosť rastúca, 0 inak. 
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