
Obligatorisk oppgave 2 i MAT1140, Høst 2014.

Innleveringfrist:Torsdag 06.11.2014 klokken14.30 i 7. etasje i N.H.Abels hus
(Matematikkbygningen). Erfaringsmessig blir det lange køer rett før innlev-
eringsfristen, s̊a det er smart å levere tidligere. Husk å bruke den offisielle
obligforsiden ved innlevering!

Dersom du p̊a grunn av sykdom eller lignende har behov for å utsette innlev-
eringen, m̊a du sende søknad til studieavdelingen ved instituttet. Husk at syk-
dom m̊a dokumenteres ved legeattest! Se forøvrig

http://www.mn.uio.no/math/studier/admin/obligatorisk-innlevering/

for nærmere informasjon om obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt.
Oppgaven er obligatorisk og studenter som ikke f̊ar besvarelsen godkjent, vil

ikke f̊a adgang til avsluttende eksamen. For å f̊a besvarelsen godkjent, m̊a man
ha f̊att til noe p̊a alle oppgavene, og minst 50% av settet m̊a være riktig besvart.
Du kan f̊a poeng p̊a en oppgave selv om du ikke har kommet frem til et svar,
og det er derfor viktig at du leverer inn det du har kommet frem til. Det er lov
å samarbeide og bruke alle slags hjelpemidler. Den innleverte besvarelsen skal
imidlertid være skrevet av deg (for h̊and eller p̊a PC) og gjenspeile din forst̊aelse
av stoffet. Er vi i tvil om du virkelig har forst̊att det du har levert inn, kan vi
be deg om en muntlig redegjørelse.

Studenter som har gjort et hederlig forsøk, men som ikke n̊adde helt opp
til godkjennelse, vil f̊a et nytt forsøk. Ettersom alle godkjente besvarelser m̊a
registreres i god tid før eksamen, blir imidlertid tiden man f̊ar til dette andre
forsøket mindre enn vanlig.

Oppgave 1

Bruk Euklids algoritme til å finne største felles divisor av 357 og 483, og uttrykk
denne som en lineærkombinasjon av de to tallene.
Vis hvordan du regner.

Oppgave 2

La T st̊a for sannhetsverdien SANN og F st̊a for sannhetsverdien USANN.

a) Forklar hvordan sannhetsverditabellen for ⇔ kan oppfattes som en binær
operator p̊a mengden {T, F} av sannhetsverdier, og vis at denne b̊ade er
kommutativ og assosiativ.

b) Forklar hvordan a) kan brukes til å finne en rask m̊ate å avgjøre om et
utsagn med utsagnsvariable P1, . . . , Pn og bare ⇔ som logisk bindeord er
en tautologi eller ikke.
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Oppgave 3

La G = (V,E) være en sammenhengende graf med n hjørner, hvor n ≥ 2.
To utvalgte hjørner er merket med henholdsvis START og SLUTT.
Vi oppfatter G som et spill mellom to spillere Hans og Grete. Spillerne setter
en spillebrikke p̊a START, og flytter den etter tur langs kantene fra hjørne til
hjørne, og p̊a den m̊aten lager de en vandring s.
Man vinner spillet ved å være den som flytter brikken til SLUTT, eller ved at
motspilleren flytter brikken til samme hjørne to ganger.

a) Vis at det finnes en øvre skranke for hvor mange trekk et parti kan vare
før en av spillerne har vunnet.

b) I et kjent spill starter man med 10 fyrstikker, spillerne skal etter tur ta
bort én, to eller tre fyrstikker, og den som tar bort den siste fyrstikken
har vunnet.
Illustrer dette spillet som en graf.

En strategi vil være en funksjon f som til ethvert hjørne v og en vandring s fra
START til v gir et nabohjørne f(s) til v.
En strategi er en vinststrategi for en av spillerne hvis hun/han vinner ved alltid å
flytte brikken fra v til f(s) n̊ar hun/han er i trekket og brikken st̊ar p̊a hjørnet v
etter at spillerne har fulgt vandringen s frem til da, uansett hvordan motspilleren
spiller.
Vi tenker oss at Grete har det første trekket.

c) Vis at én av spillerne har en vinststrategi, men at ikke begge spillerne kan
ha det.

d) Vis ved et eksempel at om vi fjerner betingelsen om at en spiller som
flytter til samme hjørne to ganger har tapt, kan det hende at ingen av
spillerne har en vinststrategi.

SLUTT
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