
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria J 

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). Úplné riešenie úlohy zahŕňa väčšinou (pokiaľ to nie je uvedené inak) 

aj zápis algoritmu (bez odvolávania sa na literatúru a knižnice)! Správne slovné úvahy bez zápisu 

algoritmu budú hodnotené len zlomkami bodov 

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 3. 5. 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. Zapíšte algoritmus pre distribuované generovanie prefixového ohodnotenia uzlov a ich rozhraní 

v synchrónnej súvislej sieti (podľa DFS postupu, naznačeného na prednáške). Predpokladáme, že každý 

uzol pozná svoj jednoznačný identifikátor a zoznam susedov s ktorými môže obojsmerne komunikovať. 

Ohodnotenie začína proces s  MyId = init. Výsledkom bude pre každý uzol jeho prefixové meno w 

a označenia rozhraní so susedmi. Zapíšte tiež algoritmus preposielania správ (pre ľubovoľný proces) 

pomocou vytvoreného prefixového ohodnotenia. Uvážte, ako by sa zmenilo ohodnotenie (PLS) pri malých 

zmenách v sieti (pridanie nového uzla, prepojenie existujúcich uzlov).  

2. Iniciátor (generál) chce inicializovať súčasné spustenie špeciálnej procedúry (výstrel) naraz v tom istom 

paralelnom kroku na všetkých procesoch (vojakoch) v distribuovanej sieti. Navrhnite a zapíšte algoritmus 

pre synchrónnu distribuovanú sieť bez cyklov s obojsmernou komunikáciou, v ktorej každý proces pozná 

svojich susedov a svoj jednoznačný identifikátor. Kvôli synchronizácii môžete používať aj vysielanie 

prázdnych správ sebe (spôsobí jednokrokové čakanie). Riešenie komentujte. 

3. Počítačové hodiny nadbehnú za deň 10 sekúnd. Ako často treba zisťovať presný čas, aby som dosiahol 

synchronizáciu s inými počítačmi s presnosťou na 0,1 sekundy (pričom oni sú synchronizovaní podobne)? 

Ako zrealizovať posun času, aby nedošlo k porušeniu časovej súslednosti časových pečiatok ? 

 


