
Teknillinen korkeakoulu, tietojenkäsittelyteorian laboratorio
T-79.4301 Rinnakkaiset ja hajautetut järjestelmät
Tentti, 31. elokuuta, 2006

KH

Huom! Kurssista läpi pääsemiseksi kotitehtävistä tarvitaan vähintään 50%pis-
teistä. Jos et ole saanut pisteitä täyteen, ota yhteyttä luennoijaan tentin jälkeen.

Tehtävä 1 Tarkastellaan seuraavia kahta tilakonettaA1 ja A2, joissaΣ1 = Σ2 = {a,b}.

A1:

a

b
s10s

b A2:

a

a
t10t

b b

(a) Muodosta tilakone (finite state automaton)Aa = A1∩A2.

(b) Muodosta tilakoneAb joka hyväksyy tilakoneenAa hyväksymän kielen komple-
mentin (accepts the complement language).

Tehtävä 2 Tarkastellaan seuraavia kolmea siirtymäjärjestelmää (LTS:ää)L1, L2, ja
L3:
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(a) Laske rinnankytkentäL = L1
f

L2
f

L3.

(b) OnkoL:ssä konflikteja (conflicts)? Jos on, luettele kaikki kolmikot(v, t, t ′), jois-
sav on L:n globaali tila jossa konflikti esiintyy, jat, t ′ ovat pariL:n globaaleja
transitioita jotka ovat konfliktissav:ssä.

(c) OnkoL:ssä lukkiumia (deadlocks)? Jos on, luettele kaikkiL:n globaalit tilat,
jotka ovat lukkiumia.

(d) OnkoL:ssä pillastumia (livelocks)? Jos on, luettele kaikkiL:n globaalit tilat,
joissa pillastuma esiintyy.

(e) OnkoL:ssä riippumattomien transitioiden pareja? Jos on, anna (yksi) esimerkki
kahdesta globaalista transitiosta, jotka ovat riippumattomia.

(f) Anna deterministinen tilakoneA f joka hyväksyy kielenΣ∗ \ traces(L), jossaΣ
on L:n aakkosto.

(g) Päteekötraces(L1)⊆ traces(L)? Käytä automaattiaA f joka muodostettiin edel-
lisessä vaiheessa. Jos vastaus on kielteinen, anna sana kielestätraces(L1) \
traces(L).

Huom! Tehtävät jatkuvat paperin kääntöpuolella.

Jokaisessa vastauspaperissa tulee olla kurssin nimi, koodi ja tenttipäivämäärä, sekä
opiskelijan nimi, koulutusohjelma, vuosikurssi, opintokirjan numero ja omakätinen
allekirjoitus.
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Tehtävä 3 (a) Kirjoita Promela-ohjelman osa, joka atomisesti vaihtaa kahden pai-
kallisen muuttujanx ja y sisältämät arvot keskenään. (Muuttujanx vanha arvo
menee muuttujaany ja päinvastoin.) Vihje: saat vapaasti käyttää apuna paikal-
lista muuttujaatmp, ja kaikki muuttujat voit olettaa olevan tyyppiäint.

(b) Anna kaksi LTS:ääLb ja L′
b siten ettäLb ≤tr L′

b pätee, muttaLb ≤sim L′
b ei

päde.

(c) Anna kaksi LTS:ääLc ja L′
c siten ettäLc ≤sim L′

c pätee, muttaL′
c ∼ Lc ei päde.

(d) Onko seuraava väittämä totta: JosLd ja L′
d ovat bisimilaarisia (are bisimilar)

silloin sekäLd ≤sim L′
d ettäL′

d ≤sim Ld pätevät. Perustele vastauksesi lauseella
tai kahdella.

(e) Määrittele formaalisti käsite: “pillastuma” (livelock).

Tehtävä 4 Anna seuraavien ominaisuuksien formalisointi menneisyys turvallisuus-
kaavoina (as past safety formulas):

(a) Prosessit 0 ja 1 eivät koskaan ole samaan aikaan kriittisessä sektiossa. Käytä
atomisia propositioita:cs0 - prosessi 0 on kriittisessä sektiossa, jacs1 - prosessi
1 on kriittisessä sektiossa.

(b) Jos lukko vapautetaan, on se menneisyydessä varattu. Käytä atomisia proposi-
tioita: release - lukkoa vapautetaan, jalock - lukkoa varataan.

(c) Jos hälytys on päällä, niin järjestelmä on kaatunut menneisyydessä ja kaatumi-
sen jälkeen ei sitä ole resetoitu. Käytä atomisia propositioita:alarm - hälytys
on päällä,crashed - järjestelmä on kaatunut, jareset - järjestelmä on resetoitu.

Tehtävä 5 Muodosta saavutettavuusgraafiG alla olevalle P/T-verkolleN.
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Jokaisessa vastauspaperissa tulee olla kurssin nimi, koodi ja tenttipäivämäärä, sekä
opiskelijan nimi, koulutusohjelma, vuosikurssi, opintokirjan numero ja omakätinen
allekirjoitus.


