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• Les gjennom hele oppgaven før du begynner å løse den. Kontroller at oppgavesettet 
er  komplett  før  du  begynner  å  besvare  det.  Dersom  du  savner  opplysninger  i 
oppgaven, kan du selv legge dine egne forutsetninger til  grunn og gjøre rimelige 
antagelser,  så  lenge de ikke bryter  med  oppgavens  "ånd".  Gjør  i  så  fall  rede for 
forutsetningene og antagelsene du gjør. Dette gjelder også flervalgsoppgavene.

• Dine svar  skal skrives på disse oppgavearkene,  ikke på separate ark. Dette gjelder 
både spørsmål med avkrysningssvar og spørsmål hvor du bes om å regne ut noe. I de 
oppgavene hvor det skal regnes ut noe, anbefaler vi at du først skriver en kladd på et 
eget ark før du fører svaret inn på rett plass i oppgavearkene. 

• 25 av spørsmålene er flervalgsoppgaver med fem alternativer der bare ett  svar er 
riktig. På disse oppgavene får du 4 poeng for riktig svar, -1 for feil, og 0 dersom du 
ikke svarer. Den som svarer i hytt og vær vil komme ut med 0 poeng her! ”Garderer” 
du  med  ett  eller  flere  ekstra  kryss,  så  trekkes  du  ett  poeng for  hvert  feil  kryss. 
Dermed kan du risikere en negativ poengsum.

• Hvis du har satt et kryss i en avkrysningsboks og etterpå finner ut at du ikke ønsket et 
kryss der, kan du skrive "FJERN" like til venstre for avkrysningsboksen. 

 
• I de 3 siste oppgavene skal du finne svarene selv. Du skal beskrive hvordan du tenker 

– ikke bare skrive ned et svar. Oppgavene har flere delspørsmål. Pass på at du svarer 
på alle disse! Maksimalt antall poeng for hver oppgave er henholdsvis 40, 30 og 40.

• Disponer tiden slik at du rekker å svare på mest mulig! Du kan for eksempel 
bruke ca 2.5 minutter per oppgave på de 25 flervalgsoppgavene (totalt  ca 1 
time), og deretter 5-10 minutter på hver av de 11 siste deloppgavene. Og så har 
du ca 20 minutter i reserve til å se over hele besvarelsen.

Husk å skrive kandidatnr. på alle arkene i besvarelsen!
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Fakta
Du kan muligens (men ikke nødvendigvis) få bruk for følgende opplysninger

22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64, 27 = 128, 28 = 256, 29 = 512
1 KiB  = 210 byte = 1 024 byte
1 MiB = 220 byte =      1 048 576 byte
1 GiB  = 230 byte =  1 073 741 842 byte
’0’ har kodepunkt 0x30 i ASCII.
’A’ har kodepunkt 0x41 i ASCII.
’a’ har kodepunkt 0x61 i ASCII.
Rayleighs formel: sin(θ) = 1.22λ/D
Sammenhengen mellom bølgehastighet (v), frekvens (f) og bølgelengde (λ)  er v = f λ
Lydhastigheten i luft, v, er ca 340 m/s

Del I: Flervalgsspørsmål

1. Gitt følgende XML-dokument:

<?xml version = ”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<!-- 1 -->
<melding>
<!-- 2 -->
<fra>meg</fra>
<!-- 3 -->
Hei!
</innhold>
</melding>

Dette dokumentet er ikke vel-formet da det mangler start-markeringen 
<innhold>. På hvilke av de tre nummererte stedene ovenfor kan denne 
markeringen settes inn slik at resultatet blir et gyldig XML-dokument?

 Bare på 1.
 Bare på 2.
 Bare på 3.
 Både 1, 2 og 3.
 Både 2 og 3, men ikke 1.

2. Hvor mange av disse er IKKE gyldige elementnavn i henhold til XHTML-
strict?
href, image, title, A

 0
 1
 2
 3
 4
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3. Vi har et XHTML-dokument med tilhørende stilark.

Stilarket på filen stilark.css:
p {font-style:normal;}
.viktig {color:red;}
#viktig {color:blue;}

Utsnitt av XHTML-dokumentet:
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”stilark.css”/>
…
<p style=”font-style:italic;” class=”viktig”>Viktig 
tekst.</p>

Anta at det ikke finnes andre stiler som påvirker det aktuelle avsnittet. 
Hvordan blir teksten i dette p-elementet vist frem i en nettleser?
 Rød kursivert skrift.
 Rød vanlig skrift.
 Blå kursivert skrift.
 Blå vanlig skrift.
 Det kommmer an på hvordan nettleseren er innstilt.

4. Hvor mange biter brukes i Unicode UTF-8 for et tegn som IKKE inngår i BMP 
(Basic Multilingual Plane)?
 16 eller 24.
 16, 24 eller 32.
 16 eller 32.
 24 eller 32.
 Nøyaktig 32.

5. Tegnet  ʫ har Unicode-kodepunkt U+02AB. I hvilke av UTF-transformasjonene 
blir representasjonen av dette tegnet lik kodepunktet supplert med passende 
antall innledende 0’er?
 Bare i UTF-32. 
 Bare i UTF-16.
 I UTF-16 og UTF-32, men ikke UTF-8.
 I UTF-8 og UTF-16, men ikke UTF-32.
 I UTF-8, UTF-16 og UTF-32.

6. For vanlig ASCII gjelder at
(i) tekstsortering kan gjøres ved å sortere bitmønstrene, og
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(ii) konvertering mellom store og små bokstaver kan gjøres ved å legge 
til/trekke fra 0x20.

Anta at vi utvider ASCII til 8 bit ved å legge til et paritetsbit som den mest 
signifikante biten i byten. Hva holder da?
 Både (i) og (ii) holder.
 (i) holder, men ikke (ii).
 (ii) holder, men ikke (i).
 Hverken (i) eller (ii) holder.
 Det kommer an på om det brukes like (”even”) eller ulike (”odd”) paritet.

7. La FE være et heksadesimalt tall på ”16-komplementsform”. Hvilket tall 
tilsvarer dette i titallsystemet?
 29
 1
 -1
 -2
 -29

8. Vi ønsker å representere ulike heltall ved hjelp av 8 bitposisjoner og en bias B 
slik at tallene havner i verdiområdet fra 0 til 255. Hva er den største biasen vi 
kan bruke slik at -129 faller innenfor det gitte verdiområdet?
 126
 129
 255
 256
 384

9. Vi ønsker å representere en kurve i det tre-dimensjonale rommet ved hjelp av et 
antall  diskrete punkter. Hvor mye plass sparer vi på å bruke sfæriske i stedet 
for kartesiske koordinater? (Anta at alle tall representeres med like mange 
biter.)
 Ingenting.
 25%
 33%
 50%
 67%

10. Vi ønsker å konstruere en feil-korrigerende koding som kan korrigere inntil to 
feil med garantert korrekt resultat. Hva er da den minste Hamming-avstanden 
vi kan ha mellom ethvert par av bitmønstrene i koden?
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 2
 3
 4
 5
 6

11. Ved addisjon av to binærtall som hver har k sifre, hva er det maksimale antall 
sifre vi kan ha i resultatet?
 k
 k+1
 k+2
 2k
 k2

12. Du sitter i en gitt avstand fra en høyttaler. Noen øker lydintensiteten ut fra 
høyttaleren med en faktor 6.25 og du øker derfor avstanden med en faktor 2.5. 
Hvilken endring opplever du da i lydintensiteten?

 -25 dB
 -2.5 dB
 0 dB
 2.5 dB
 25 dB

13.  Anta at vi spiller to toner som ligger en kvart oktav fra hverandre. Hva blir 
beatfrekvensen for de to tonene?

 110 Hz
 Halve summen av de to frekvensene
 Summen av de to frekvensene
 Differansen mellom de to frekvensene
 Kvadratet av differansen mellom de to frekvensene

14. Vi kan høre lydsignaler med frekvenser fra ca 20 Hz til ca 20 kHz. Antar vi at 
lydhastigheten er 340 m/s, så vil det si at vi hører lydsignaler med bølgelengde 
fra ca 1.7 cm til ca 17 meter. Hva er bølgelengden til lyd med frekvens 4 kHz ? 
 1.36 meter
 13.6 cm
 8.5 cm
 85 cm
 8.5 meter

15. 4:2:0 croma subsampling av YCbCr gir en kompresjonsrate på
 1.6
 2
 2.4
 3
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 8

16. Hvor mye lagringsplass tar en vektorrepresentasjon av 64 like store, ikke-
overlappende sirkelflater i et 512 · 512 piksels bilde med 64 forskjellige RGB-
farger representert i en 3 bytes LUT, pluss lagringsplassen til LUT’en?
 512 + 64 byte
 512 + 192 byte
 1 024 + 192 byte
 1 920 + 192 byte
 1 920 + 64 byte

17. Et RGB-kamera skal brukes til en sorteringsoppgave på en industriell 
produksjonslinje, der produkter skal sorteres basert på fargen. Men noen har 
gjort en syklisk ombytting av ledningene: rød er blitt til grønn, gronn til blå og 
blå til rød. Hvilke produkter vil fortsatt ha samme farge?

 Alle produkter med mettede primærfarger
 Alle produkter med mettede sekundærfarger
 Alle produkter på gråtoneskalaen
 Alle produkter i RGB-kuben
 Ingen produkter i RGB-kuben

18. Anta at et 3 byte/piksel RGB kamera har 1280 · 1024 detektorer i fokalplanet. 
Hvor mange  MiB vil vi få per bilde uten noen form for kompresjon ?
 2.75 MiB
 3.0 MiB
 3.25 MiB
 3.5 MiB
 3.75 MiB

19. Du transformerer et gråtonebilde f(x,y) til et ut-bilde g(x,y) ved  
g(x,y) = a · f (x,y) + b. Hvilke verdier av a og b vil gi et ”negativt” bilde?
 a = 0 og b = 0
 a = 0 og b = 1
 a = 1 og b = 1
 a = -1 og b = 1
 a = 1 og b = 0

20. Du transformerer et gråtonebilde med pikselverdier f(x,y) til et ut-bilde g(x,y) 
med transformen g(x,y) = a · f(x,y) + b. Hvilket utsagn er sant ?

 a =1 og b > 0 øker både kontrasten og lysheten i bildet
 a >1 og b = 0 øker kontrasten og minsker lysheten i bildet
 a > 1 og b = 0 øker kontrasten og øker lysheten i bildet 
 a = 0 og b > 0 øker kontrasten i bildet
 a < 1 og b > 0 gir ingen endringer i bildet 
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21. Hva blir det gjennomsnittlige antall biter per symbol ved Huffman-koding av 
teksten ”Optimalt” ?
 2.5 biter
 2.75 biter
 3.0 biter
 3.25 biter
 4.5 biter

22. Hva blir kodingsredundansen når du Huffman-koder ”eksamen!” ?
 1.5 bit
 0.5 bit
 0
 1 bit
 2 biter

23. Hvilken påstand om klassisk JPEG koding av bilder er sann?
 JPEG bruker bare differansetransform og løpelengdekoding
 JPEG er basert på Fourier-transformen
 JPEG bruker ikke løpelengdekoding
 JPEG bruker cosinus-transformen og Huffman-koding
 JPEG kan ikke bruke aritmetisk koding

24. Hvilket av utsagnene nedenfor om Huffman-koding er IKKE sant?
 Ingen kodeord er lik starten på et annet kodeord
 Man kan få samme kodebok med Shannon-Fano koding
 Hyppigere forekommende symboler har kortere kodeord enn symboler som 
forekommer sjelden
 De to minst sannsynlige symbolene har like lange kodeord
 Kodeordene for de to minst sannsynlige symbolene er ulike i første bit

25. Anta at vi ønsker å holde teksten 
”DIGITALE REPRESENTASJONER” 

hemmelig.  Dette kan gjøres ved å først skrive 
tegnene (inkludert mellomrommet) horisontalt i 
en 5x5-matrise som vist til høyre, og deretter 
skrive den ut vertikalt. Resultatet blir altså 
teksten DAEEJILPNOGERTNI EAETRSSR

Hva slags teknikk er dette et eksempel på?
 Symmetrisk strøm-kryptering med substitusjonsprinsippet.
 Symmetrisk blokk-kryptering med transformasjonsprinsippet.
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 Asymmetrisk strøm-kryptering med substitusjonsprinsippet.
 Asymmetrisk blokk-kryptering med transformasjonsprinsippet.
 Steganografi.

Del II: Finn svaret selv. 

26. Representasjon av tekst og tall (40 poeng). 

Denne oppgaven består av 4  deloppgaver.
Beskriv hvordan du tenker – ikke bare skriv ned et svar.
Svar kort, men resonner og begrunn svaret ditt.

Et heltall i titallsystemet kan representeres digitalt blant annet på følgende måter:
• på internt format, som det tilsvarende binærtallet
• tekstlig, der hvert siffer er representert som det tilsvarende kodepunktet i 

ISO 8859-1.

a) Hvordan vil tallet 12310 i titallsystemet representeres på hvert av de to 
formatene over?

b) Når vil det være plassbesparende å bruke den tekstlige representasjonen 
fremfor å konvertere til det tilsvarende binærtallet? 

c) Med den tekstlige representasjonen over, vil det være mulig å sortere en 
mengde tall ved å sortere de aktuelle bitmønstrene i stigende rekkefølge?

.
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d) Kan IEEE 754 single precision flyttall sorteres bare ved å sortere de aktuelle 
bitmønstrene i stigende rekkefølge?

 

27. Digital representasjon av DNA (30 poeng). 

Denne oppgaven består av 3  deloppgaver.
Svar kort, men resonner og begrunn 
svaret ditt.

Det finnes fire baser (nukleotider) i 
menneskets DNA-sekvens. De forkortes 
med symbolene A, T, G og C. DNA er 
organisert i to komplementære strenger – med bindinger mellom hverandre som 
kan sprettes opp som en ”glidelås”. Når vi skal representere en DNA-sekvens, så 
beskriver vi bare sekvensen av symboler langs den ene siden av ”glidelåsen”, 
f.eks. ... CACTCAGACAGTCGCTG ... 

a) Anta at det menneskelige DNA beskrives med en sekvens av 3 · 230  symboler. 
Anta at vi har delt denne lange DNA-strengen i 216 like lange deler. Anta at du 
skal lage en nummerert liste over de 216 delene, som viser til hver av de like lange 
symbol-strengene (bestående av symbolene A, T, G og C). Anta at symbolene 
representeres med 8 bits ASCII. Hva blir lagringsbehovet for listen uttrykt i 
MiB, og lagringsbehovet for alle symbolstrengene uttrykt i GiB ?

b) Hvor stor er kompresjonsraten for de 216 symbol-strengene ved å ikke lagre 
symbolene som 8 bits ASCII, men bare bruke det nødvendige antall biter for å 
lage like lange kodeord for A , C, G og T ?

c) Anta at sannsynligheten for A er 28%, for T 28%, for G 22% og for  C 22%. 
Hva blir den gjennomsnittlige kodeord-lengde etter en Huffman-koding av en 
DNA-sekvens på 3 · 230  symboler ?
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28. DNA mikroarray bilder (40 poeng). 

Denne oppgaven består av 4  deloppgaver.
Beskriv hvordan du tenker – ikke bare gi et svar.
Svar kort, men resonner og begrunn svaret ditt.

DNA mikroarray er en teknologi som gjør det 
mulig å analysere tusenvis av gener i DNA 
-sekvenser samtidig. Resultatene kan 
visualiseres i bilder som vist i utsnittet til høyre. 
• Bildet er et fargebilde – selv om det her er 

gjengitt i gråtoner. 
• Bildet til høyre er et 512 · 512 piksels RGB-

bilde, med 20 · 20 sirkulære ”flekker”.
• Dette er et utsnitt av et mye større bilde, 

men det skal vi ikke bekymre oss om her!

a) De runde flekkene i RGB-bildet kan ha mange forskjellige fargenyanser og 
intensiteter, mens bakgrunnen er svart. Hvor mange MiB tar RGB-bildeutsnittet 
hvis vi bare bruker 5 biter til rødt, 6 biter til grønt og 5 biter til blått?

 

b) Vi transformerer bildet til IHS, der vi bruker 6 biter til I, 8 biter til H og 8 
biter til S. Deretter subsampler vi H og S-komponentene til halv oppløsning i 
hver retning. Hva blir plassbehovet nå, uttrykt i MiB? 

c) Hvis vi bruker en 65 536 linjers LUT til å beskrive fargen til hvert piksel i 
RGB-bildet med 5+6+5 biter, hva blir det totale plassbehovet da?
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d) Hva er plassbehovet i kB for en vektor-beskrivelse av 20 ·  20 nesten like 
store sirkelflater i bildet fra starten av oppgaven?  Vi antar at sirkelradiene kan 
variere med et par piksler, at sirkelflatene ikke overlapper, at hver sirkelflate er 
homogen i fargen, og at fargene er gitt som 5+6+5 biters RGB.

             Lykke til !

Ragnhild Kobro Runde   og   Fritz Albregtsen     
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