
Úlohy na precvičenie – PDS 2023 – séria L 

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 začiatku prvej záverečnej písomnej skúšky 8. 6. 2023, 10:00. 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. Upravte BF záplavový algoritmus na hľadanie najkratšej cesty k iniciátorovi na algoritmus, ktorý by 

zisťoval najkratšiu cestu k uzlu s minimálnym identifikátorom (myid). Procesy poznajú svoje jednoznačné 

identifikátory a váhy spojení k susedom, ale minimálny identifikátor dopredu nepoznajú. 

2. Zapíšte algoritmus, ktorý umožní iniciátorovi v úplnej sieti rozhodnúť, či sa nachádza v cykle uviaznutia 

čakaním na zdroje. Predpokladáme, že každý proces pozná procesy, ktoré vlastnia zdroje, na ktoré on čaká. 

Pre jednoduchosť predpokladajme, že vlastníctvo zdrojov sa v priebehu zisťovania nemení. (je teda 

potrebné zistiť, či sa iniciátor nachádza v nejakom cykle príslušného Wait-for podgrafu). 

3. Pre algoritmus na dosiahnutie zhody s najviac k fatálnymi chybami nájdite jeden konkrétny príklad 

vstupných hodnôt a postupu pre 6 procesov so 4 možnými fatálnymi chybami, v ktorom sa po 4 rundách 

ešte stále nedosiahne zhoda (na dosiahnutie zhody potrebujeme potom ešte jednu rundu). 

(bonus max 2 body) Navrhnite a zapíšte algoritmus na detekciu ukončenia výpočtu v silne súvislej sieti, 

ktorý využije logické usporiadanie všetkých identifikátorov procesov do usmerneného kruhu (1, 2, ... n, 

1) a bude posielať svoje správy len v tomto kruhu (predpokladáme, že všetky orientované komunikačné 

kanály (i, i+1) existujú). Ostatná komunikácia medzi procesmi môže byť vedená aj po iných spojeniach. 

 


