
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Πληροφορικής 31 Μαϊου 2009 
 

Κατανεµηµένος Υπολογισµός – Μεταπτυχιακό Μάθηµα 

Παναγιώτα Φατούρου 

 

4η Άσκηση 
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Άσκηση 1 [Consensus – Universality]  
α. Ένας καταχωρητής Fetch&Inc αποθηκεύει µια τιµή και 
υποστηρίζει την ατοµική λειτουργία Fetch&Inc (Σχήµα 
1).  Αποδείξτε ότι CN(Fetch&Inc) = 2.                    

β. Έστω ότι ο καθολικός nonblocking αλγόριθµος που 
χρησιµοποιεί consensus objects (nonblocking universal 
algorithm using consensus objects) χρησιµοποιείται για 
την υλοποίηση ενός ατοµικού στιγµιοτύπου µε δύο 
τµήµατα (2-component snapshot object). Ιχνηλατήστε 
(κάνετε trace) µια παράλληλη εκτέλεση του αλγορίθµου 
στην οποία η διεργασία p1 ενηµερώνει το πρώτο τµήµα µε τον αριθµό 1, η διεργασία 
p2 ενηµερώνει επίσης το πρώτο τµήµα µε τον αριθµό 2, η p3 εκτελεί µια scan() η 
οποία επιστρέφει <2,0>, η p4 ενηµερώνει το δεύτερο τµήµα µε τον αριθµό 3 και η p5 
εκτελεί µια scan() η οποία επιστρέφει το διάνυσµα <1,3> και σειριοποιείται µετά από 
όλες τις λειτουργίες update. Ζωγραφίστε τη µορφή που θα έχουν οι δοµές δεδοµένων 
που χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο µετά την παραπάνω εκτέλεση (πίνακας 
Head και λίστα). Υποθέστε ότι όλες οι παραπάνω λειτουργίες (scan και update) 
εκτελούνται παράλληλα (in lockstep). 

γ.   Παρουσιάστε wait-free, universal αλγόριθµο που να χρησιµοποιεί µόνο καταχωρητές 
τύπου CAS και καταχωρητές ανάγνωσης εγγραφής (δηλαδή ο αλγόριθµος δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιεί consensus object).  

Άσκηση 2 [Counting Networks] 
α.  Ζωγραφίστε τα δίκτυα Bitonic[2], Bitonic[4], Bitonic[8] και Merger[16].  

β.  Αποδείξτε ότι ένα δίκτυο εξισορρόπησης που έχει την τοπολογία (1) του EVEN-ODD 
και (2) του INSERTION δικτύου ταξινόµησης δεν έχει την ιδιότητα µέτρησης (step 
property). 

γ.  Ποιο είναι το depth ενός BITONIC[n] δικτύου και ποιος είναι ο αριθµός από 
balancers που περιέχονται σε αυτό; Αποδείξτε τους ισχυρισµούς σας. 

int Fetch&Inc(register R) { 

 int tmp; 

 tmp = R; 
 R = tmp+1; 
 return (tmp); 
} 

Σχήµα 1 


