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   Løsningsforslag 
 
• 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.  

 
• 30 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 10, 10 
og 40. 

 
• Disponer tiden slik at du rekker å svare på mest mulig! Du kan for eksempel 

bruke ca 2 minutter per oppgave på de 30 flervalgsoppgavene (totalt ca 1 time), 
og deretter 10-15 minutter på hver av de 6 siste deloppgavene. Da har du minst 
en halv time i reserve til å se over hele besvarelsen. 
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Husk å skrive kandidatnr. på alle arkene i besvarelsen! 
 

Fakta 
Du kan muligens (men ikke nødvendigvis) få bruk for følgende opplysninger 
 
20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64, 27 = 128, 28 = 256, 29 = 512 
210=1024, 211=2048 
 
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. Hva er 317 i titallsystemet i det heksadesimale tallsystemet? 

 A116 
 13A16 
 13D16 
 30D16 
 36116 

2. Hva ser vi her i henhold til Unicode på normalform D?   ö  
 To tegn og to glyfer  ½ poeng for kryss her 
 Ett tegn, men to glyfer 
 To tegn, men en glyf 
 Ett tegn og en glyf 
 Et forhåndsammensatt tegn og en glyf 

 
3. Vi har en tekst som utelukkende inneholder tegn utenfor BMP (Basic 

Multilingual Plane). Hvilken av transformasjonene UTF-8, UTF-16 og UTF-32 
krever da mest plass? 

 UTF-8 og UTF-32 
 UTF-16 og UTF-32 
 UTF-32 
 Alle tre krever like mye plass 
 Det kan vi ikke fastlå uten å vite nøyaktig hvilke tegn som er i teksten 
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4. I begynnelsen av en Unicode-fil ser du et Byte Order Mark (BOM) med 
bitmønsteret EFBBBF16. 
Hva sier dette om filen? 

 Den er kodet i UTF-8 big endian 
 Den er kodet i UTF-8 little endian 
 Den er kodet i UTF-8, endian har ingen mening for UTF-8 
 Den er kodet i big endian, men BOM sier ikke noe om transformasjonsformatet 
 Den er kodet i little endian, men BOM sier ikke noe om transformasjonsformatet 

 
5. I en UTF-8-fil ser du en byte som begynner med en 1-bit. Hva kan du da si om 

denne byten? 
 Den representerer et ASCII-tegn 
 Den representerer alene et tegn utenfor ASCII-tegnsettet 
 Den representerer sammen med en eller flere etterfølgende byter et tegn utenfor 

ASCII-tegnsettet 
 Den representerer sammen med en eller flere foranliggende byter et tegn utenfor 

ASCII-tegnsettet 
 Den representerer sammen med en eller flere foranliggende eller etterfølgende 

byter et tegn utenfor ASCII-tegnsettet 
 
6. Hvilke krav må et XML-dokument tilfredsstille for at det skal være gyldig 

(valid)?  
 Det er tilstrekkelig at det er velstrukturert 
 Det er tilstrekkelig at det er velstrukturert, og i tillegg har en 

dokumenttypedeklarasjon 
 Det er tilstrekkelig at det er velstrukturert, og i tillegg tilfredsstiller et XML-

skjema eller en dokumenttypedefinisjon 
 Det er tilstrekkelig at det er velstrukturert, og i tillegg tilfredsstiller et XML-

skjema eller en dokumenttypedefinisjon, samt at det utelukkende brukes tegn fra 
ASCII-tegnsettet 

 Det er tilstrekkelig at det er velstrukturert, og i tillegg tilfredsstiller et XML-
skjema eller en dokumenttypedefinisjon, samt at det er representert i Unicode 
UTF-8, UTF-16 eller UTF-32 
 

7. Hva er den viktigste grunnen til å bruke relative linker for å linke sider på eget 
nettsted? 

 Relative linker er lettere å skrive, man gjør ikke så lett feil 
 Nettstedet kan flyttes uten å endre linkene 
 Nettleserne arbeider raskere med relative linker 
 Sidene kan finnes uten å gå veien om DNS (Domain name services) 
 Valideringstjenesten validator.w3.org kan automatisk validere de linkede sidene 

 
8. Hva brukes <div>-elementet i XHTML til? 

 Utføre en heltallsdivisjon 
 Markere diverse informasjon som inngår i hodet mellom <head> og </head> 
 Markere en "inline" del av teksten 
 Markere en tekstblokk (et avsnitt) 
 Dele opp en tabell i like brede kolonner  
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9. Begrepet stil finner vi både i forbindelse med tekstbehandling og med nettsider. 
Men hva er egentlig en stil i denne sammenhengen?  

 Innholdet i en CSS-fil 
 En samling deklarasjoner som beskriver utseendet av et element 
 En tilordning av overskrifter i nivåer 
 Et samlebegrep for overskrifter, brødtekster, figurer og figurtekster 
 En tekst om et gitt tema  

 
10. Vi skal representere heltall mellom -255 og +256, og kan velge mellom toer-

komplement og et antall representasjoner med bias. Hvilken representasjon 
krever færrest biter?  

 Toerkomplementet 
 En biasrepresentasjon med en bias på 255 
 En biasrepresentasjon med en bias på 256 
 En biasrepresentasjon med en bias på 511 
 Alle representasjoner vil kreve like mange biter 

 
11. I toerkomplement-representasjonen for heltall kan vi skifte fortegn ved å 

”flippe” alle bitene, legge til 1 og kaste eventuell mente i forkant. Men gjelder 
dette for alle tallene i det representerbare tallområdet? 

 Ja 
 Nei, ikke for 0 
 Nei, ikke for det største positive tallet 
 Nei, ikke for det største negative tallet (det med størst tallverdi) 
 Nei, ikke for det største positive tallet og for det største negative tallet (det med 

størst tallverdi) 
 
12. En spesielt bit-gjerrig representasjon for flyttall benytter de samme prinsippene 

som IEEE754, men bruker bare 2 biter for eksponenten og 1 bit for mantissen 
(og 1 bit for fortegnet). Eksponentens bias er 1. 
Hvilke positive tall kan representeres?  
(Husk spesialtilfellene: Dersom alle biter er 0, er flyttallet 0. Dersom alle biter i 
eksponenten er 1, er flyttallet uendelig eller ”not a number”, avhengig av 
bitmønsteret i mantissen. Vi går derfor ut fra at bitmønstrene 00 og 11 i 
eksponenten er belagt for spesielle formål!) 

 0.5, 1.0 
 0.5, 0.75, 1.0 
 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 
 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 

 
13. I en vektorrepresentasjon, hvor mange reelle tall trengs for å beskrive 

plasseringen av et rett linjestykke i et tredimensjonalt rom dersom vi bruker 
sylindriske koordinater? 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
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14. Du hører to lyder hvor lyd A er 20dB sterkere enn lyd B. Hvilket utsagn er 

sant? 
 Intensiteten av lyd A er 10 ganger større enn den av lyd B 
 Intensiteten av lyd A er 20 ganger større enn den av lyd B 
 Trykkamplituden av lyd A er 10 ganger større enn den av lyd B 
 Trykkamplituden av lyd A er 20 ganger større enn den av lyd B 
 Trykkamplituden av lyd A er 100 ganger større enn den av lyd B 

 
15. Du hører en 100Hz tone med 40 Phon. Hvilket utsagn er sant? 

 Intensiteten er den samme som på en 40 Phon tone med 1kHz 
 Intensiteten er den samme som på en 40dB tone med 1kHz 
 Tonen oppfattes som like sterk som en 40dB tone med 100Hz 
 Tonen oppfattes som like sterk som en 40dB tone med 1kHz 
 Intensiteten er 10 ganger større enn den av en 30 Phon tone med 100Hz 

 
16. Hvilket utsagn om menneskets hørsel er ikke sant? 

 Det menneskelige øret kan ikke oppfatte frekvenser over ca. 20kHz 
 Det menneskelige øret kan ikke oppfatte frekvenser under ca. 20Hz 
 Lyd med lav frekvens kan ikke høres samtidig med lyd av mye høyre 

frekvens ved lignende intensitet 
 Lyd med lav intensitet kan ikke høres samtidig med lyd av mye høyre intensitet 

ved lignende frekvens 
 Lyd med lav intensitet kan ikke høres direkte etter lyd med mye høyre intensitet 

 
17. En oktav deles i 12 halvtoner. Gitt en tone med 110 Hz og en med 440 Hz. Hvor 

langt er de fra hverandre? 
 3 oktaver 
 4 oktaver 
 24 halvtoner 
 36 halvtoner 
 48 halvtoner 

 
18. Hvilken kvantisering brukes på en standard (red book) audio CD? 

 16 biter per kanal 
 44.1 kHz 
 96dB 
 747 MiB 
 74 minutter 

 
19. Hvilket av fargerommene er utstyrsuavhengig? 

 CIE XYZ 
 CMYK 
 YCbCr 
 YIQ 
 YUV 
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20. Anta at et 3 byte/piksel RGB kamera har 2048 · 1280 detektorer i fokalplanet. 
Hvor mange MiB tar et ukomprimert bilde?  

 6 MiB 
 7.5 MiB 
 8.0 MiB 
 8.25 MiB 
 8.5 MiB 

 
21. Et gråtonebilde med pikselverdier f(x,y) blir transformert til et nytt bilde g(x,y) 

ved transformasjonen g(x,y) = a · f(x,y) + b. Hvilket utsagn er sant? 
 a <1 og b=1 gir et negativbilde 
 a =0 og b = 0.5 minsker bildets kontrast  
 a = 1 og b = 0 øker bildets kontrast 
 a = 0 og b > 0 øker bildets kontrast 
 Bildet blir gamma-transformert 

 
22. Hvor mange biter per symbol trenges gjennomsnittlig for en Huffman-koding 

av teksten ”standard” 
 2.0 biter 
 2.5 biter 
 2.75 biter 
 3.0 biter 
 4.5 biter 

 
23. Hvilket utsagn om klassisk JPEG-koding er sant? 

 Den bruker en løpelengdetransform på RGB-verdiene i bildet 
 Den bruker en Lempel-Ziv-koding av RGB-verdiene i bildet 
 Den transformerer de kvantiserte RGB-verdiene til YCbCr 
 Den anvender 4:2:0 subsampling på resultatet av en diskret cosinustransform 

(DCT) av bildet 
 Ingen av utsagnene 

 
24. Anta at du bruker Lempel-Ziv-koding på en lang rekke av to avvekslende 

symboler ”abababab…ab”.  Hvilket utsagn er sant? 
 Kodingen vil bruke 1 bit per symbol 
 Etter at mønstret er funnet, blir samme symbol sendt igjen og igjen 
 Etter hvert som kodingen foregår, vil den generere og sende nye symboler 

som svarer til lengre og lengre sekvenser ”abab…” eller ”baba…” 
 Siden kodingen premierer mønstre i dataene, kommer den til å finne antallet av 

gjentakelser av ”ab” i rekken og sende dette tallet  
 Ingen av utsagnene 
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25. Anta at du bruker Huffman-koding på en lang rekke av to avvekslende 
symboler ”abababab…ab”.  Hvilket utsagn er sant? 

 Antall biter per symbol er større enn entropien 
 Kodingen er enten 010101… eller 101010… 
 Huffman-kodingen er den mest kompakte mulige representasjonen av en slik 

sekvens 
 Huffman-kodingen er mer kompakt enn Shannon-Fano-koding på en slik sekvens 
 Ingen av utsagnene 

 
26. Hvilken av de følgende teknikkene kan brukes til kantdeteksjon i et bilde? 

 Huffman-koding 
 En løpelengdetransform 
 En diskret cosinustransform 
 En kombinasjon av den horisontale og vertikale deriverte 
 Ingen av disse 

 
27. Ved elektroniske valg kan vi ved hjelp av asymmetrisk kryptering bygge et 

sikkerhetssystem som kan illustreres med en dobbelt konvolutt: I den indre 
konvolutten ligger en anonym stemmeseddel. Den ytre konvolutten inneholder 
den indre konvolutten og har velgerens identitet på utsiden – på den måten kan 
vi forhindre at samme velger får avgitt flere stemmer. 
Like før opptellingen åpnes alle de ytre konvoluttene og de anonyme 
stemmesedlene i de indre konvoluttene legges i en elektronisk urne. Så åpnes de 
indre konvoluttene og stemmene telles.  
Det er to nøkkelpar i bruk her: Velgerens private og offentlige nøkkel, og 
valgets private og offentlige nøkkel.  Men hvilke nøkler skal brukes for å åpne 
de to konvoluttene i forbindelse med opptellingen?   

 Ytre: Velgers offentlige nøkkel, indre: Valgets offentlige nøkkel 
 Ytre: Velgers offentlige nøkkel, indre: Valgets private nøkkel 
 Ytre: Velgers private nøkkel, indre: Valgets private nøkkel 
 Ytre: Valgets offentlige nøkkel, indre: Velgers private nøkkel 
 Ytre: Valgets private nøkkel, indre: Velgers offentlige nøkkel 

 
28. Bankene mener at PIN-koder gjemt som sifre i telefonnumre ikke gir 

tilfredsstillende sikkerhet. For å bedre sikkerheten kan vi legge et hemmelig tall 
til telefonnummeret. Hvilke beskyttelsesmekanismer bruker vi da? 

 Steganografi og asymmetrisk kryptering 
 Steganografi og symmetrisk kryptering 
 Digital vannmerking og symmetrisk kryptering 
 Digitalt segl og asymmetrisk kryptering 
 Digitalt segl og digital vannmerking 

 
29. Hva er den primære begrunnelsen for å bruke hybrid kryptering? 

 Hybrid kryptering øker sikkerheten mot bryting av koden 
 Hybrid kryptering sikrer at avsenderen er den han gir seg ut for 
 En melding kryptert med hybrid kryptering er avlyttingssikker 
 Asymmetrisk kryptering er ressurskrevende, derfor brukes slik kryptering bare 

for sesjonsnøkkelen 
 Hybrid kryptering underligger ingen patenter 
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30. Kontrollsifrene i fødselsnumre, kontonumre, etc., blir gjerne beregnet ved å 

multiplisere sifrene x1,x2,x3… med forskjellige vekttall a1, a2, a3…, beregne 
summen  a1*x1+a2*x2+a3*x3+…, og så bruke en modulo-operasjon for å 
komme tilbake til et siffer.  Hvorfor har man ikke bare samme vekt på alle 
sifrene?  

 Algoritmene for beregning av kontrollsifre er standardisert av ISO 
 Vekttallene er valgt slik at det går raskest mulig for datamaskinen å beregne 

kontrollsifferet  
 Vekttallene er valgt slik at sannsynligheten er størst mulig for å fange opp de 

hyppigste skrivefeilene i fødselsnumre osv.  
 Vekttallene er valgt slik at de gir en jevn spredning av kontrollsifferet  
 Vekttallene ble valgt mer eller mindre tilfeldig i 1972 av en programmerer, og 

det har ikke vært noen grunn til å endre dem siden  
 

 
Del II: Finn svaret selv 

 
31. Tankelesing (10 poeng) 
Tankeleseren T ber mediet M tenke på et heltall mellom 1 og 63. Assistenten A viser 
mediet et antall plakater med 32 heltall på hver plakat, og T ber M om å fortelle på 
hvilke plakater han ser tallet han tenker på. M svarer at han ser tallet utelukkende på den 
tredje og den fjerde plakaten.. T kan da til tilskuernes forbløffelse umiddelbart fortelle at 
M tenker på tallet 12. 
De 5 minste naturlige tallene på den ene plakaten som inneholder tallet 12 er 4 5 6 7 12. 
 
a) Hva er de 5 minste naturlige tallene på den andre plakaten som inneholder tallet 

12? Gjør rede for resonnementet! 
 
(Til orientering for spesielt interesserte: Denne selskapsleken ble vist på TV-programmet 
"Skal vi danse" med Halvard Flatland i rollen som T, Carsten Skjelbreid i rollen som M 
og Alexandra Kakurina i rollen som A.)  
 
Det som er felles for tallene 4, 5, 6, 7 og 12 på den tredje plakaten, er at når de skrives på 
binær form, er tredje bit (dvs. 22) bakfra 1. Tallet 12 finnes på den tredje og den fjerde 
plakaten, og siden 12 = 4 + 8 = 22 + 23, er det grunn til å anta at det som er felles for 
tallene på den fjerde plakaten, er at fjerde bit bakfra er 1. De 5 minste naturlige tallene 
som tilfredsstiller dette kravet er 
 8 9 10 11 12 
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32. Terningtur (10 poeng) 
 
Vi skal gå langs kantene på en terning på en slik måte at vi besøker alle hjørnene en 
eneste gang, og til slutt kommer tilbake til det hjørnet vi startet.  
 
a) Vis hvordan en tresifret Gray-kode kan brukes til å finne ut hvordan vi skal gå. 
Vi kan tenke oss terningen lagt inn i et tredimensjonalt koordinatsystem med det ene 
hjørnet i 000 og det diametralt motsatte hjørnet i 111. 
Gray-koden har den egenskapen at bare en bit endres fra ett tall til det neste, hvilket på 
terningen tilsvarer at vi går fra ett hjørne til et nabohjørne. Går vi derfor langs kantene 
på den måten som en tresifret Gray-kode med verdier fra 0 til 7 tilsier, vil kravet satt i 
oppgaven automatisk være oppfylt.  
Merk at det ikke er nødvendig verken å tegne opp terningen eller å skrive opp de 8 Gray-
kodene for å besvare oppgaven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Analyse av et datakunstverk (40 poeng).  
 
Dette er et bilde av ”computer art” pioneren Erwin Steller, f. 1928.  Det heter 
”Histogramm”. Det bruker bare 3 forskjellige gråtoner, hvitt, svart og en grå med 
intensitet 50%.  De tynne strekene over og under bildet er ikke del av selve bildet, 
og er bare ment som støtte for å analysere det.  De viser at bildet kan deles i 20 
vertikale striper hvor de 5 venstre og 5 høyre stripene er fullstendig grå. 
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a) Anta at bildet har en størrelse av 1 meter ganger 1 meter.  La en digital 

representasjon av bildet genereres ved sampling som tar den gjennomsnittlige 
intensiteten i hvert samplingsintervall.  Hvilken horisontal størrelse av 
samplingsintervallene trengs for å unngå aliasing?  Hvilken størrelse trengs for å 
garantere at samplingen bevarer den fulle kontrasten i bildet? 

 
Hver stripe er 5cm bred, hvilket tilsvarer en maksimal romlig frekvens på 10 m-1. For å 
unngå aliasing, må vi sample i henhold til Shannon-Nyqvist og bruke minst ett sample 
per 5 cm.  For å få med den fulle kontrasten, må det være noen samplingsrektangler som 
er hvite, resp. svarte, i gjennomsnitt.  Dette er garantert når samplingsintervallet er 
halvparten så stort, d.v.s. 2,5 cm. 
 
5 poeng for 5cm, 5 poeng for 2,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Anta nå at bildet ble digitalisert med 200*200 piksler. Anta at bildet blir 

komprimert ved å bruke en løpelengdetransform på hver linje for seg.  (Ikke ta i 
betraktning løp som går fra én linje til den neste.) Tell hvor mange løp av lik 
intensitet det maksimalt finnes på én linje i dette bildet. Bruk dette til å finne ut 
hvor mange par av løpelengde og intensitet du maksimalt kommer til å trenge 
for å kode hele bildet. (Noen linjer har færre løp, men siden du ikke vet akkurat 
hvor mange det er, kan du anta i dine beregninger at alle linjer har det 
maksimale antallet) 

 
Vi teller opptil 11 løp per linje, f. eks. i de første linjene. Derfor trenger vi maksimalt 
2200 par av løpelengde og intensitet for hele bildet. 
 
5 poeng 
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c) I dette bildet er det bare få forskjellige løpelengder og få forskjellige gråtoner. 
Foreslå en måte å komprimere bildet videre på hvor du bruker denne 
informasjonen. Gi et grovt anslag for antallet biter som trengs for denne 
representasjonen, men uten å ta hensikt til de faktiske hyppighetene av 
forskjellige løpelengder og gråtoner. 

 
2 biter er mer enn nok for 3 gråtoner. Løp kan være på 10, 20, 50 eller 60 piksler. 10 
piksel løp forekommer oftere enn de andre, så en Huffman-koding av løpelengdene bør 
gjøres. Det blir uansett ikke mer enn gjennomsnittlig 2 piksler per løpelengde. Dermed 
får vi 4 biter per par, dvs. mindre enn 8800 biter, eller 1100 bytes for hele bildet. 
 
4 poeng for 2 biters gråtoner, 4 poeng for 2 biters piksler, 5 poeng for Huffman-koding, 
1 poeng for å regne ut resultatet. Totalt 14 poeng for denne løsningen. 
 
En litt bedre løsning er å bruke en koding på kombinasjonene av løpelengde og 
intensitet. Grå løp kan være 10, 50, og 60 piksler lange, hvite 10 eller 20 piksler, og 
svarte bare 10 piksler. 10 piksel løp forekommer oftere enn de andre, så en Huffman-
koding bør brukes. Siden det er bare 6 kombinasjoner, bruker vi sikkert mindre enn 3 
biter per par i gjennomsnitt, og dermed mindre enn 6600 biter eller 825 bytes.   
 
9 poeng for 3 biter per par, 5 poeng for Huffman-koding og 1 poeng for resultatet. Totalt 
15 poeng for denne løsningen. 
 
Kan vurdere ekstrapoeng for de som finner på noe enda lurere… 
 
 
d) Bildet kan også beskrives på en objektbasert måte som sammensatt av et antall 

hvite, grå og svarte rektangler. Foreslå en representasjon basert på denne 
observasjonen og gi plassbehovet for den representasjonen. 

 
La oss telle… Det er 26 rektangler! Vi kan bruke 5 bytes per rektangel for x, y, bredde, 
høyde, gråtone. Da blir det 130 byte.  
 
4 poeng for å telle. 1 poeng for hver av de 5 koordinatene som beskriver et farget 
rektangel. 1 poeng for å regne ut resultatet. Totalt 10 poeng – vi spurte ikke etter den 
mest kompakte representasjonen. 
 
Siden bredden ikke blir mer enn 60 piksler, kan man klare seg med 6 biter for bredden. 2 
ekstra poeng for denne ideen. 
 
Gråtone passer i 2 biter, og siden det er bare 4 forskjellige bredder kunne vi bruke bare 2 
biter (og en kodebok) på bredden. Da blir det 3,5 bytes per rektangel, eller 91 bytes for 
hele bildet. 1 ekstra poeng for 2 biters gråtone og 3 ekstra poeng for 2 biters bredde. 
 


