
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria I 

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 24. 4. 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 synchrónny distribuovaný algoritmus, ktorý v sieti s n procesmi metódou záplavy po najviac n 

krokoch identifikuje proces s druhým najvyšším myid. Každý proces na začiatku pozná celkový počet 

procesov, svoje jednoznačné myid a pozná zoznam S susedných procesov (identifikátorov rozhraní), 

s ktorými môže obojsmerne komunikovať. Ukážte, že váš algoritmus skončí tak, že každý proces bude mať 

v premennej subleader hodnotu false okrem procesu s druhým najvyšším myid, ktorý bude jediný 

mať v tejto premennej hodnotu true. Úlohu riešte jedinou záplavou a môžte použiť modifikáciu zápisu 

algoritmu zo slajdu 20 (pds8.pdf). Riešenie komentujte a spočítajte komunikačnú zložitosť navrhnutého 

algoritmu. 

2. Zapíšte synchrónny distribuovaný algoritmus, ktorý umožní iniciátorovi spočítať počet procesov, ktoré 

sú s nim v sieti (v jej súvislom komponente aj s možnými cyklami) pomocou paralelného prehľadávania do 

šírky. Predpokladáme, že každý proces pozná svoj jednoznačný identifikátor a zoznam susedných procesov, 

s ktorými môže obojsmerne komunikovať. Určte časovú a komunikačnú zložitosť a ukážte, že všetky 

procesy sa ukončia a komunikačné kanály ostanú prázdne. 

3. Upravte distribuovaný algoritmus na prehľadávanie do hĺbky (slajd 31) tak, aby fungoval vo všeobecnej 

sieti (teda aj v sieti s cyklami). (token po odoslaní do už zaradeného vrchola sa pošle späť). Spočítajte 

presne časovú a komunikačnú zložitosť. 

(bonus) Odsimulujte priebeh algoritmu z úlohy 2 (obsahy lokálnych premenných každého procesu 

po jednotlivých distribuovaných krokoch) v sieti s procesmi 1, ..., 6 s obojsmernými komunikačnými 

kanálmi medzi dvojicami (13), (15), (16), (26), (34), (36), (45) a (56). Iniciátorom je proces 1. 

 


