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1ο Σετ Ασκήσεων 
 

Προθεσµία παράδοσης: 4/5 στο µάθηµα (την προγραµµατιστική άσκηση µε e-mail) 
 

 

Θεωρητικές Ασκήσεις 
 

Άσκηση 1  
Ας υποθέσουµε ότι είναι γνωστό ένα δένδρο επικάλυψης ενός ασύγχρονου κατανεµηµένου 
συστήµατος και ένας διακριτός κόµβος pr που αποτελεί τη ρίζα του δένδρου. Το δένδρο υλοποιείται 
µε κατανεµηµένο τρόπο (κάθε κόµβος γνωρίζει ποιος κόµβος είναι ο πατέρας του και ποιοι κόµβοι 
είναι παιδιά του). Ζητείται αλγόριθµός που θα επιτελεί broadcast ενός µηνύµατος από τον κόµβο-
ρίζα προς όλους τους υπόλοιπους κόµβους. Κάθε κόµβος θα πρέπει να τερµατίζει  µόνο όταν 
ενηµερωθεί πως όλοι οι κόµβοι έχουν λάβει το µήνυµα. 

α.   Περιγράψτε τον αλγόριθµό σας µε λόγια.  

β.   Παρουσιάστε (event-driven) ψευδοκώδικα για τον αλγόριθµο σας. 

γ.   Ποιες µεταβλητές απαρτίζουν το state κάθε διεργασίας; 

δ.   Αποδείξτε την ορθότητα του αλγορίθµου σας. 

ε.   Αναλύστε την πολυπλοκότητα του αλγορίθµου σας. 

 

Άσκηση 2  
Έστω ότι σε ένα ασύγχρονο σύστηµα είναι γνωστός κάποιος διακριτός κόµβος pr αλλά όχι το 
δένδρο επικάλυψης. Θεωρήστε ότι κάθε ακµή στο σύστηµα έχει ένα βάρος που είναι ένας ακέραιος 
αριθµός. Κάθε κόµβος γνωρίζει µόνο τα βάρη των ακµών που πρόσκεινται σε αυτόν. Σχεδιάστε 
κατανεµηµένο αλγόριθµο που θα βρίσκει το άθροισµά των βαρών των ακµών του συστήµατος 
(δηλαδή το συνολικό βάρος των ακµών).  

α. Περιγράψτε τον αλγόριθµό σας µε λόγια. 

β. Παρουσιάστε ψευδοκώδικα.  

γ. Ποιες µεταβλητές απαρτίζουν το state κάθε διεργασίας; 

δ. Επιχειρηµατολογήστε για την ορθότητα του αλγορίθµου σας.  

ε. Αναλύστε την πολυπλοκότητα του αλγορίθµου σας. 

Περιγράψτε µε λόγια πως θα έπρεπε να τροποποιηθεί ο αλγόριθµός σας στην περίπτωση 
που δεν ήταν γνωστός κάποιος διακριτός κόµβος.  
 
 

Προγραµµατιστική Άσκηση (προαιρετική)  
Υλοποιήστε τον Αλγόριθµο 2 (modified flooding algorithm to construct a spanning tree) 
καθώς και τον Αλγόριθµο 4 (spanning tree construction) χρησιµοποιώντας το Message 
Passing Interface (MPI). Πληροφορίες για το MPI µπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα (αλλά και γενικότερα στο Internet):  
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http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/ 
 
 


