
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria G 

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. 4. 2023, 8:55 (do začiatku testu). 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. V modeli CREW PRAM navrhnite a zapíšte vo WT prostredí algoritmus, ktorý nájde vo vstupnom n-

prvkovom poli M[1..n] pozície výskytov hodnoty zadanej v M[n+1] a v čase nanajvýš O(log n) ich zapíše 

do výstupného poľa P v poradí ich výskytu.  { napr.   (2,5,4,2,2,3,2,8,2) → (1,4,5,7)  } 

2. Pre model CRCW-priority PRAM navrhnite a zapíšte optimálny algoritmus vo WT modeli, ktorý 

v konštantnom čase zistí, či vstupné pole M[1..n] s navzájom rôznymi hodnotami tvorí bitonickú 

postupnosť. Výsledok 1/0 uloží do M[n+1]. 

3. S využitím 0-1 princípu dokážte korektnosť „oblivious“ algoritmu na usporiadanie n-prvkového poľa 

M[1..n] (slajdy 24 a 25) v n paralelných krokoch (stačí dôkaz pre 0-1 postupnosti). Algoritmus zapíšte pre 

i-ty procesor v ⌊n/2⌋ procesorovom zariadení a spočítajte jeho zrýchlenie a efektivitu. 

4. Nech T je zakorenený strom, ktorý sa skladá z n uzlov číslovaných 1, ..., n. Ďalej nech pole P obsahuje 

pre každý uzol stromu identifikátor jeho predchodcu, t. j. rodičom uzla i je uzol P[i]. Pre koreň r platí 

P[r] = r. Navrhnite a zapíšte algoritmus, ktorý v čase O(log n) na CREW PRAM priradí ku každému uzlu 

do poľa L[1..n] hodnoty 0 a 1 tak, že žiaden uzol stromu nemá priradenú rovnakú hodnotu ako jeho rodič 

(okrem koreňa). 

(bonus) Pre pole 16 čísel  8,4,7,14,6,3,16,13,11,15,1,5,12,9,2,10 simulujte postup paralelného triedenia 

(MergeSort) pomocou bitonického zlučovania a pomocou even-odd zlučovania. V oboch prípadoch zapíšte 

stav poľa po každom paralelnom kroku (nezabudnite aj na vnáranie do rekurzií). Stav priebežne komentujte 

a porovnajte skutočný celkový počet vykonaných paralelných krokov v oboch prípadoch. 

 


