
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria K 

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 15. 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. Procesy A, B, C a D s obojsmernými prepojeniami (AB), (AD), (BC), (BD), (CD) preposielajú $1000 

postupne od A k B, potom od B k C a nakoniec od C k D. Na začiatku sa všetky procesy nachádzajú v stave 

0, príchodom $1000 sa vždy prepnú do stavu 1 a ich odoslaním opäť do stavu 0. Proces A pošle $1000, 

prejde do stavu 0 a začne vytvárať Chandy-Lamportovu snímku stavu systému (chce zistiť, v akom stave 

sa ktorý proces nachádza). Určite, aké rôzne konzistentné snímky môže získať (aj keď uvažujeme FIFO 

prenosy, niektoré udalosti môžu nastať v rôznom poradí). Skúste pre každú snímku znázorniť časový 

diagram priebehu udalostí na časovej osi (podobne ako na slajde 19 resp 20). Môže snímka zaznamenať 

všetky procesy v stave 0 ? 

2. Zapíšte algoritmus Ricart-Agrawala na ošetrenie vzájomného vylúčenia (môžete sa inšpirovať zápisom 

Lamportovho algoritmu na slajde 27). Modifikujte ho tak, aby umožňoval vstup do kritickej sekcie najviac 

k procesom. (podobne ako semafor v konkurentnom prostredí). Berte do úvahy, že v distribuovanom 

systéme nemožno používať globálne premenné. 

3. Uvažujme vykonávanie Maekawovho algoritmu v systéme so siedmimi procesmi (s kvórom veľkosti 3 

podľa slajdu 30) bez prioritných frontov – teda pri neexistencii logického času by sa správy ukladali do 

jednoduchých FIFO frontov. Nájdite a popíšte situáciu, ktorá by viedla do uviaznutia (deadlocku). 

 


