
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria F 

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 27. 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. Dané je vstupné (neusporiadané) n-prvkové pole M[1..n]. Pre model EREW PRAM navrhnite a zapíšte 

vo WT zápise optimálny algoritmus, ktorý v čase O(log n) určí rank(x:M) pre zadanú hodnotu x v M[n+1] 

a výsledok uloží do M[n+2]. Optimalitu dokážte. Je vaše riešenie WT-optimálne ? 

2. Zapíšte sekvenčný algoritmus, ktorý pre vstupné n-prvkové pole M[1..n] s rastúcimi hodnotami určí 

rank(x:M) pre zadanú hodnotu x v M[n+1] a výsledok uloží do M[n+2] v čase O(log n). V úlohe E.1 sme 

vyriešili podobný problém na CREW PRAM v konštantnom čase s √n procesormi (s veľmi veľkou prácou 

O(√n)). Navrhnite riešenie a skúste aj jeho WT zápis pomocou najviac log n procesorov s podstatne nižšou 

prácou v čase O(log n/log (log n)). V implementácii môžete predpokladať, že log n je celé číslo. 

3. Vstupné n-prvkové pole M[1..n] obsahuje len prirodzené čísla menšie ako log n. Zapíšte EREW PRAM 

optimálny algoritmus vo WT modeli, ktorý toto pole utriedi v čase O(log n)  (s celkovou prácou O(n)).  

Optimalitu algoritmu dokážte. Bude riešenie WT-optimálne? 

Vzhľadom na to, že sa nikto nedostal k riešeniu bonusovej úlohy z minulého týždňa, ponúkam možnosť 

získania až dvoch bodov sa jej kompletné riešenie (náznaky som ukázal na prednáške). 

(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? 

 


