
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria E 

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 20. 3. 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. Pre model CREW PRAM s m procesormi spočítajte v konštantnom čase počet výskytov hodnoty 

M[n+1] v usporiadanom n-prvkovom poli M[1..n] s neklesajúcimi hodnotami, pričom n=m*m (hodnotu 

m všetci poznajú). Zapíšte algoritmus pre i-ty procesor, ktorý tento počet v konštantnom počte krokov 

zapíše do M[n+2]. 

2. Vstupné n-prvkové pole M[1..n] obsahuje len celé čísla z množiny {1, ..., n}. Navrhnite a zapíšte vo WT 

zápise CRCW-common PRAM WT-optimálny algoritmus, ktorý nájde maximum z hodnôt v M[1..n] 

v konštantnom čase a výsledok zapíše do M[n+1]. 

3. Pre pole 8 čísel  (4, 2, 3, 1, 6, 5, 2, 8) počítame prefixové súčty nerekurzívnym optimálnym algoritmom 

(slajd 22). Zapíšte obsah pomocných dvojrozmerných polí B a C po ukončení výpočtu. (môžete si pomôcť 

aj prepisom algoritmu do konkrétneho programovacieho jazyka – pre sekvenčné vykonanie stačí pardo 

nahradiť obyčajným do – teda paralelným výpočtom s jediným procesorom. Je to jedna z výhod WT zápisu 

algoritmu). Zapíšte tiež obsah poľa S po výpočte prefixových súčtov toho istého vstupného poľa pomocou 

modifikovaného H-S algoritmu – vo WT zápise  { for i:=1 to n pardo S[0,i]:=A[i]; for h:=0 
to log(n)-1 do {for i:=1 to n pardo S[h+1,i]:=S[h,i]; for i:=2h+1 to n pardo 
S[h+1,i]:=S[h+1,i]+S[h,i-2h]} }. Porovnajte počet zápisov do zdieľanej pamäte pre tieto 

konkrétne zadania.    

(bonus). Vraveli sme, že súčty ani prefixové súčty nie je možné vypočítať v žiadnom zo spomínaných 

paralelných modelov v konštantnom čase. Maximum už ale je možné v konštantnom čase nájsť. Navrhnite 

a zapíšte vo WT zápise v modeli CRCW-priority algoritmus pre výpočet prefixových maxím ( S[i] = 

max{A[1], ..., A[i]} ) n-prvkového poľa A[1..n] v konštantnom čase s prácou O(n2). Bude riešenie 

optimálne? 


