
Obligatorisk oppgave 2 i MAT1140, Høst 2014.

Løsninger og kommentarer

Dette vil ikke være et løsningsforslag i vanlig forstand, men en diskusjon
av oppgavene, av hvordan studentene løste dem og av diverse aspekter ved
oppgavene.

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.

Kommentar

Dette var oppgaven som ble helt riktig løst i samtlige innleveringer, metoden er
vist i mange andre eksempler i boka, heftet om tallteori og p̊a forelesningene,
og det er ingen grunn til å g̊a gjennom løsningen her.

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.

Kommentarer

a) En binær operator p̊a en mengde A er en funksjon fra A2 til A. Hvis
A = {T, F} ser vi at sannhetsverditabellen for ⇔ har en linje for hvert
element i A2, og i søylen til høyre st̊ar den tilhørende sannhetsverdien. En
sannhetsverditabell er en tabulær definisjon av en funksjon.

For å vise at ⇔ er kommutativ, er det nok å observere det tilfellet hvor
de to argumentene ikke er like:

T ⇔ F = F ⇔ T = F,

men en løsning hvor man viser at de to sannhetsverditabellene har lik
høyresøyle er selvfølgelig riktig.

For å vise at ⇔ er assosiativ, er det enklest å skrive opp sannhetsverdita-
bellene til (A ⇔ B) ⇔ C og (A ⇔ B) ⇔ C og observere at høyresøylene
blir like. Der er viktig å huske p̊a at disse tabellene skal ha 8 linjer.
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b) I de fleste besvarelsene ble det kommentert at resultatene i a) betyr at
i et utsagnslogisk utsagn med ⇔ som eneste bindeord, s̊a spiller ikke
rekkefølgen og parentessettingen noen rolle, og de konkluderte med at
hvis vi har satt inn verdier for utsagnsvariablene i et slikt utsagn, kan vi
avgjøre om utsagnet er sant ved å sjekke om antall forekomster av F er et
partall eller ikke.

N̊a var oppgaven å raskt kunne avgjøre om utsagnet er en tautologi, og
det betyr at man m̊a undersøke om utsagnet blir sant for alle innsettinger
av sannhetsverdier. Problemet med utsagnslogikk generelt er at om det
er mange utsagnsvariable, f̊ar sannhetsverditabellene veldig mange linjer,
10 variable gir eksempelvis 1024 linjer.

La P være et utsagn hvor vi har brukt utsagnsvariablene P1, . . . , Pn og
med ⇔ som eneste logiske bindesymbol. Da har vi:

– Hvis antall forekomster av hver Pi i P er et partall, vil vi hver gang
vi setter inn sannhetsverdier for variablene f̊a et uttrykk hvor antall
F er et partall, s̊a P blir sant i alle tilfeller, og m̊a være en tautologi.

– Hvis det finnes en Pi med et odde antall forekomster i P , setter vi
inn F for Pi og T for alle de andre Pjene. Med denne innsettingen
blir P usann, s̊a P er ikke en tautologi.

Det holder alts̊a å telle pariteten til antall forekomster av hver av variab-
lene, hvis alle forekommer et partall antall ganger er P en tautologi, ellers
ikke.

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
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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.

Kommentarer

a) Hvis grafen har n hjørner, kan ingen spiller flytte brikken n + 1 ganger
uten å flytte brikken til samme hjørne minst to ganger, noe som medfører
tap. Det gir en øvre skranke p̊a 2n + 1 trekk. En finere analyse, hvor
man tar hensyn til at det ikke er aktuelt å flytte brikken til SLUTT to
ganger, bringer skranken ned i 2n− 1, men oppgaven etterspurte ikke en
best mulig skranke, og alle argumenter som direkte eller indirekte henviste
til skuffeprinsippet ble godkjent.

b) Denne oppgaven var vesentlig vanskeligere enn planlagt. Problemet er at
den naturlige løsningen bruker rettede grafer, mens grafer i MAT1140 er
ikke rettede. (De har heller ikke løkker eller flere kanter mellom to hjørner,
noe som kan være viktig å huske til eksamen.) De som har poengtert at
de har sett seg nødt til å bruke en rettet graf, har f̊att pluss for det, men
ingen besvarelser med riktig bruk av rettet graf ble fullstendig underkjent.

Hvis man skal representere spillet med en urettet graf, m̊a man la hjørnene
ikke bare representere posisjoner i spillet, men historien frem til den po-
sisjonen. I spillet vil Grete vinne ved først å ta bort to fyrstikker, og
deretter passe p̊a at det er først fire, og deretter ingen, fyrstikker igjen p̊a
bordet. Hos de som ikke brukte rettet graf, ville imidlertid Hans ha to
mulige mottrekk: Han legger til en fyrstikk, siden det g̊ar en kant mellom
9 og 8, eller han legger til to fyrstikker, siden han ikke har flyttet brikken
til START noen gang.
Den rette løsningen vil være en graf som, med untak av SLUTT, er et
tre med et hjørne for hver serie av trekk. Eksempelvis vil vi ha følgende
hjørner som representerer posisjonen med 6 fyrstikker igjen: 7− 6, 8− 6.
8− 7− 6, 9− 6, 9− 7− 6, 9− 8− 6 og 9− 8− 7− 6. Lar man grafen ha en
slik trestruktur, vil regelen om at man ikke kan flytte til samme hjørne to
ganger hindre at man legger fyrstikker tilbake p̊a bordet.
Desverre gjelder dette ikke n̊ar Hans gjør sitt første trekk. N̊ar spillet
beskrives ved hjelp av en graf, kan Hans legge de fyrstikkene Grete tok
vekk i åpningstrekket tilbake, for å tvinge henne til å velge et annet
førstetrekk. Dette er selvfølgelig ikke i tr̊ad med reglene i det egentlige
fyrstikk-spillet. For å løse dette m̊a vi faktisk ha to kopier av treet, slik at
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Grete kan spille langs den andre kopien hvis Hans saboterer hennes første
trekk.
Den endelige løsningen vil bli alt for stor til at den kan tegnes p̊a et nor-
malt A4-ark.

c) Dette var ment å skulle være oppgavesettets vanskeligste punkt. De fleste
argumenterte greit for at ikke begge spillerne kan ha en vinststrategi, hvis
begge følger en slik strategi, vil begge vinne, og det er umulig.
Et poeng med denne oppgaven er at for å løse den, m̊a man vise p̊astanden
for mer generelle spill enn de som er representert ved grafer p̊a m̊aten gitt
i oppgaven. Vi sier at et spill har full informasjon hvis begge spillerne
har tilgang til all informasjon som vil avgøre hvem som vinner. Kjenner
man ikke verdien av neste terningkast, har man ikke full informasjon, og
vet man ikke hvordan kortene er fordelt p̊a motspillernes hender har man
heller ikke full informasjon.
Da kan vi bevise følgende ved induksjon p̊a n ≥ 0:

Hvis vi er i en posisjon p i et spill med full informasjon, og hvor
spillet vil være avgjort med en vinner etter maksimalt n trekk, vil en
av spillerne ha en vinststrategi for resten av spillet.

Bevis
Hvis n = 0, er spillet avgjort uten flere trekk, og den som har vunnet har
en triviell vinststrategi.
Anta at n > 0 og at p̊astanden holder for posisjoner hvor det er maksimalt
n − 1 trekk igjen. La A være spilleren som er i trekket, B motspilleren.
For hvert trekk A kan gjøre er det to muligheter, A kan ha en vinststrategi
fra den posisjonen, eller B har det.
Hvis A kan gjøre et trekk slik at A har en vinststrategi etter å ha gjort
dette trekket, vil det å foreta dette trekket inng̊a i en vinststrategi for A
fra posisjon p.
Hvis B har en vinststrategi fra den nye posisjonen uansett hvilket trekk A
gjør fra posisjon p, vil strategien til B i posisjon p være å avvente trekket
til A og s̊a bruke den strategien B har i den nye posisjonen.

Det at en spiller har en vinststrategi betyr ikke nødvendigvis at det er lett
å finne denne strategien. Hvis det normalt er flere mulige trekk, vil antall
partier vokse eksponensialt med lengden p̊a spillet, og for å avgjøre om
man har en vinststrategi m̊a man i værste fall m̊atte se p̊a alle partiene.
Vi g̊ar ikke i detalj p̊a dette.

d) Det klassiske eksemplet er spillet tre p̊a rad for sm̊abarn, hvor man har
en kloss med 9 hull i formasjon 3 ganger 3, tre røde og tre grønne pinner
som man flytter fra hull til hull én og én etter tur. Den som først f̊ar tre
p̊a rad har vunnet. Her vil det alltid være mulig å hindre motspilleren i å
vinne.
De fleste (om ikke alle) løsningene p̊a denne oppgaven var riktige, og stort
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sett like. Den hyppigst forekommende løsningen var

START −A−B − SLUTT

hvor spillerne flytter mellom START og A i det uendelige, fordi den som
flytter til B vil la motspilleren vinne.

Dag Normann
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