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Krav til innlevering

For at innleveringen skal godkjennes må følgende leveres.

Oversikt

Et dokument som inneholder en oversikt over innleveringen. Den skal inneholde en kort beskrivelse
av alle filene som blir levert inn og skal ogs̊a oppgi navn, gruppenummer og epost-adresse. Hvis du
ikke g̊ar p̊a noen gruppe, skal du skrive ”ingen gruppe”.

Kildekode

All kildekode skal selvsagt legges ved. Kildekoden skal være godt kommentert slik at det er lett å
sette seg inn i programmenes virkem̊ate. Koden skal ogs̊a være godt indentert (dvs. ha innrykk der
programmet tilsier det) og lett å lese (f.eks. fornuftig bruk av variabelnavn).

Kjøreeksempel

For hvert program skal det være med en fil som inneholder en logg av en typisk kjøring av programmet.
Et slikt kjøreeksempel viser hvordan programmet brukes og hva programmet skriver ut. Under Linux
kan filer med kjørelogg lages slik:

1. Kjør kommandoen: script logg.txt

2. Kjør programmet ditt fra kommandolinjen v.h.a. kommandoen: java Mittprogram

3. Avslutt med kommandoen exit

All skjermutskrift som ble produsert mens skriptet ble kjørt ligger n̊a p̊a filen logg.txt.

Innlevering

Alle filene som skal leveres pakkes i en egen zip-fil med navn som er sammensatt av fornavnet ditt
og gruppen din. Dette gjøres slik: Hvis du f.eks. har fornavn Yngve og g̊ar p̊a Gruppe 3, og du
vil ha filene Oppgave1.java, Oppgave2.java, oversikt.txt, logg1.txt og logg2.txt med i din innlevering,
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lager du en zip-fil med navn yngve3.zip med kommandoen (alt p̊a en linje): zip yngve3 Oppgave1.java
Oppgave2.java oversikt.txt logg1.txt logg2.txt.

Du skal ikke levere inn filene som inneholder bytekode (filene med navn *.class). Bruk 0 som
gruppenummer hvis du ikke g̊ar p̊a noen gruppe. Innleveringen skal leveres p̊a studentportalen: Følg
anvisningene p̊a studentportalen.

Innleveringsvilk̊ar

Innleveringsfristen er mandag 6. november 2006, Kl 16:00. Besvarelsen skal bedømmes av gruppeleder,
som setter en poengsum p̊a en skala fra 0 (d̊arligste poengsum) til 100 (beste poengsum). Innlevering
etter fristen eller ingen innlevering vil resultere i poengsummen 0. Gjennomsnittet av poengsummene
p̊a de tre innleveringene i INF100 v̊aren 2006 teller 20% av sluttkarakteren. Det er tillatt at to
studenter (ikke flere) samarbeider om innleveringen og leverer identiske besvarelser. De må da levere
hver for seg og oppgi navnet p̊a samarbeidspartneren i oversiktsdokumentet.

Bakgrunn for oppgaven

I denne oppgaven skal dere utvikle et enkelt simuleringsprogram. Simulering benyttes ofte for å
studere egenskaper til komplekse systemer. Metoden g̊ar ut p̊a at vi beskriver en modell av systemet
i datamaskinen, inkludert en abstraksjon av data som er nødvendige og handlinger som utføres i
systemet. Ved å utføre tilfeldige handlinger - bestemt av en underliggende sannsynlighetsfordeling -
kan vi f̊a informasjon om hvordan systemet typisk oppfører seg.

Kommunikasjonssystemer egner seg godt for simulering. De har en oppførsel som er lett å mod-
ellere, men likevel er det ofte vanskelig å forutsi alle aspekter ved systemets oppførsel i detalj p̊a andre
m̊ater enn ved å bruke simulering (selv om det systemet dere skal se p̊a i denne oppgaven er oversiktlig
nok til at man relativt enkelt kan beregne oppførselen analytisk).

En kommunikasjonskanal kan oppfattes som en “boks” som en senderprosess putter data inn
i og som en mottakerprosess henter data ut av. En slik modell kan beskrive mange forskjellige
kommunikasjonsprosesser, for eksempel kommunikasjon over internett eller over en tr̊adløs forbindelse,
eller datalagring p̊a en magnetisk disk.

Av og til kan kommunikasjonskanalen gjøre feil, slik at det som kommer ut av kanalen er forskjellig
fra det som sendes inn. Den binære utviskingskanalen er en slik kanal. I denne kommunikasjonskanalen
kan hver enkelt bit som overføres bli utvisket, i den forstand at mottakeren ikke kan avgjøre om biten
som ble sendt har en verdi 0 eller 1. Denne utviskingen inntreffer med en sannsynlighet ε > 0. Vi
antar at ε er en konstant parameter for kanalen, slik at hver enkelt bit blir visket ut med sannsynlighet
ε uavhengig av hva som skjer med nabobitene.

Oppgave 1

Lag en klasse som dere kaller Kanal som har følgende funksjonalitet:

• Den skal ha en metode som leser blokker av (int n) databiter (fra en senderprosess)

• Den skal ha en metode som gir blokker av (int n) databiter (til en mottakerprosess)
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• Utblokken skal være lik innblokken, bortsett fra at hver enkelt bit (som ved innputt har verdi
0 eller 1) ved utlesing kan være utvisket. Det vil si at dersom innputtverdi av biten er 0 er
utputtverdien 0 eller ?, der symbolet ? betyr ”ukjent verdi”. Dersom innputtverdi av biten er
1 er utputtverdien 1 eller ?. Denne utviskingen skjer for hver bit med en sannsynlighet ε, og er
uavhengig av hva som skjer med andre biter.

Dere kan definere feltvariable og/eller andre metoder som dere finner nødvendig.
Dersom minst en bit i en blokk er utvisket, er blokken å anse som up̊alitelig og dermed ubrukelig.
Lag et klientprogram som bruker klassen Kanal, og som gjør følgende:

• Leser inn fra bruker: Blokklengden n, en verdi for en heltallsvariabel ØnsketAntallFeil, og
utviskingssannsynlighet ε. Legg vekt p̊a å sjekke at innleste verdier gir mening i forhold til
problemet, det vil si at n og ØnsketAntallFeil er positive heltall og at 0.0 ≤ ε ≤ 1.0.

• Oppretter et Kanal-objekt.

• Sender og mottar s̊a mange tilfeldig genererte blokker at vi observerer ubrukelige blokker i et
antall av ØnsketAntallFeil.

• Skriver ut antall observerte utviskete bit, antall ubrukelige blokker og antall meldinger sendt.
Kontrollerer at utviskingssannsynligheten for hver bit er som forventet, og beregner og skriver
ut relativ frekvens av ubrukelige blokker.

Utfør programmet for dataverdiene (ε, n) = (0.05,30), (0.01,100), (0.001,500), (0.0001,1000), og
(0.00001,1000). I hvert tilfelle må ØnsketAntallFeil være minst 50. Hvilken effekt har det å øke eller
redusere verdien av variabelen ØnsketAntallFeil?

Oppgave 2

En enkel paritetsjekk kan forbedre systemet dere s̊a p̊a i Oppgave 1. En paritetsjekk er en ekstra
bit som sendes sammen med de andre (slik at den ferdige blokken blir p̊a n + 1 biter hvorav de
første n er de opprinnelige informasjonsbitene.) Paritetsjekkbiten beregnes slik at det totale antall
enere i hele blokken er et partall. For eksempel: dersom n = 5 og informasjonsblokken er 11010, blir
paritetsjekkbiten 1 og hele blokken som sendes blir 110101. Dersom høyst en bit blir visket ut kan
mottaker rekonstruere informasjonen. For eksempel, hvis mottaker mottar 110?01 kan vi se at det
utviskete symbolet må være 1 for at regelen om at antall enere skal være partall skal holde. Dersom
mer enn en bit blir utvisket, kan meldingen ikke rekonstrueres og blokken er da ubrukelig.

Lag en klasse Paritetsjekk som har metoder for å lage paritetsjekkbiten og for å rekonstruere
informasjonen s̊a langt det er mulig.

Lag en klient (et program) som bruker klassen Paritetsjekk slik:

• Lager en kanal med brukervalgt utviskingssansynlighet ε,

• Lager en tilfeldig generert meldingsblokk av brukervalgt lengde,

• Lager en paritetsjekk,

• Sender kodeord best̊aende av meldingsblokk og paritetsjekkbit over kanal,
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• Mottar blokk over kanal og rekonstruerer meldingen hvis nødvendig.

Programmet skal skrive ut meldingsblokk, sendt kodeord, mottatt blokk, og rekonstruert melding.
Programloggen skal inneholde eksempler der rekonstruksjon ikke er mulig, og andre eksempler der
rekonstruksjon finner sted.

Oppgave 3

Lag deretter et simuleringsprogram som gjentar eksperimentet dere utførte i Oppgave 1, men denne
gang for versjonen med paritetsjekk. Det vil si at programmet skal gjøre følgende:

• Leser inn fra bruker: Blokklengden n, en verdi for en heltallsvariabel ØnsketAntallFeil, og
utviskingssannsynlighet ε. Legg vekt p̊a å sjekke at innleste verdier gir mening i forhold til
problemet, det vil si at n og ØnsketAntallFeil er positive heltall og at 0.0 ≤ ε ≤ 1.0.

• Oppretter et Kanal-objekt.

• Genererer tilfeldige meldingsblokker, koder dem med Paritetsjekk, og sender over kanalen.
Rekonstruerer opprinnelige melding hvis mulig. Dersom vi ikke kan rekonstruere blokken er
den ubrukelig.

• Sender og mottar s̊a mange tilfeldig genererte blokker at vi observerer ubrukelige blokker i et
antall av ØnsketAntallFeil.

• Skriver ut antall observerte utviskete bit, antall ubrukelige blokker, antall meldinger sendt.
Kontrollerer at utviskingssannsynligheten er som forventet og beregner og skriver ut relativ
frekvens av ubrukelige blokker.

Utfør programmet for dataverdiene (ε, n) = (0.05,30), (0.01,100), (0.001,500), (0.0001,1000), og
(0.00001,1000). I hvert tilfelle må ØnsketAntallFeil være minst 50. Hjelper det p̊a sannsynligheten
for ubrukelige blokker å bruke paritetsjekken?
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