
Forelesning 32
Repetisjon
Dag Normann - 21. mai 2008

Streik?

• Det er muligheter for streik i offentlig sektor fra midnatt, natt til fredag.
• I tilfelle streik, vil enkelte ansatte ved UiO bli tatt ut.
• I første omgang har det som konsekvens at Vaktsentralen stenger.
• Det betyr igjen at alle heiser står. De vil stanse torsdag kl. 13.00 om forhandlingene ikke

er avsluttet til da.
• Det foreligger ingen signaler om at eksamen i MAT1030 vil bli berørt av en eventuell

streik.

Repetisjon

Mandag fortalte jeg hvilke forelesninger det er som inneholder eksamensrelevant stoff
som ikke står i læreboka.
Det skader ikke å gjenta det.
Det er
• Forelesning 17, 10. mars.
• Forelesning 18, 12. mars.
• Forelesning 26, 28. april.
• Forelesning 27, 30. april.
• Forelesning 28, 5. mai.

• I denne forelesningen skal vi systematisk gå igjennom alle delene av pensum, og vi
skal trekke frem de ferdighetene man må beherske for å være sikker på å greie 90% av
eksamensettet.
• For å være sikker på greie 100% må man kunne alt som er oppgitt som pensum.
• Oppgaver kan hentes fra hele pensum, selv om hovedvekten legges på stoff som ikke er

testet gjennom de to obligatoriske oppgavene.
• Hvis man kan løse alle oppgaver av den typen som er gitt som treningsoppgaver gjen-

nom semesteret, ligger man meget godt an.
• Vi kommer ikke med vilje til å gi oppgaver som har vært gitt før.

• Denne gjennomgangen vil ta to timer, eller mer.
• Vi skal se på noen eksempler, men det er ikke slik at alle eksemplene dekker oppgaver

som blir gitt til eksamen, og heller ikke slik at vi illustrerer alle eksamensoppgavene
med eksempler her.
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• Hvis det er stoff man vil ha gjennomgått mer grundig, kan vi gjøre det neste uke.
• Jeg stiller opp mandag og onsdag for å finne ut av hvem som vil høre om hva.
• Det er også mulig å sende meg e-post om aktuelle temaer for neste uke.
• Uansett vil vi da legge vekt på eksempler, helst som tavleregning.

Kapittel 1

• I Kapittel 1 så vi på algoritmebegrepet generelt og kontrollstrukturer spesielt.
• Vi har brukt kontrollstrukturer når det har passet seg slik gjennom hele semesteret.
• Viktige deler av læringsmålet i dette emnet er at studentene skal

* Kunne utarbeide en kontrollstruktur som en nærmere presisering av en algoritme.
* Kunne lese en kontrollstruktur og forstå sammenhengen mellom inputverdiene og

outputverdiene.
* I tilknytning til Kapittel 13, kunne vurdere tidskompleksiteten.

• En typisk mulig oppgave om dette ble gitt i ekstrasettet til Uke 21.

Kapittel 2 og 3

• Kapittel 2 og 3 omhandler tallsystemer og prinsipper for digital representasjon av hele
tall og reelle tall.
• Mye av dette stoffet er behandlet mer grundig i andre emner.
• Forståelsen av digital representasjon ble forsiktigvis testet i det første obligatoriske opp-

gavesettet.
• Vi har etterhvert hatt bruk for å vise hvordan relasjoner, grafer, trær og andre dataob-

jekter kan representeres i en datamaskin.
• Det er lite aktuelt med en oppgave som behandler stoff fra disse kapitlene direkte, men

man kan ha fordel av å forstå hvordan grafer, trær og andre objekter representeres, især
i forbindelse med en eventuell oppgave i kompleksitetsteori.

Kapittel 4

• I dette kapitlet om logikk har vi konsentrert oss om

– utsagnslogikk
– kvantorer
– føring av argumenter

• I tillegg er det en del snakk om betydningen av logikk i programmering.
• Dette siste er mest motiverende, men en motivasjon man bør ta med seg til senere emner.

• I utsagnslogikk har vi lagt mest vekt på det formelle språket, hvor vi tar utgangspunkt
i noen utsagnsvariable, og bygger opp utsagn fra utsagnsvariablene ved å bruke binde-
ordene (eller konnektivene) ¬ ∨, ∧, → og ↔.
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• Et typisk eksempel kan være

A = ¬(p→ q)→ ¬q ∨ p.

• Vi lærte hvordan vi kunne spare på parenteser, slik at vi vet hvordan parentesene egent-
lig skal settes i eksemplet over.
• Vi skal kunne avgjøre om et utsagn som det over er en tautologi, en kontradiksjon eller

ingen av delene.
• Den sikreste måten å gjøre det på er å sette opp en sannhetsverditabell.
• Tabellen til utsagnet over finner vi på neste side.

p q p→ q ¬(p→ q) ¬q ¬q ∨ p A

T T T F F T T
T F F T T T T
F T T F F F T
F F T F T T T

Vi ser at utsagnet er en tautologi.

• Vi lærte også om bruk av kvantorer.
• Kvantorene ∃ - “det eksisterer”, og ∀ - “for alle”, brukes for å gi matematiske definisjoner

og setninger en presis formulering.
• Kvantorer ble ikke noe sentralt tema dette året, men vi fikk bruk for dem da vi skulle

undersøke om f er O(g) for bestemte funksjoner f og g.
• Det er ofte viktig å ha preise definisjoner når man skal vise at en egenskap ikke holder.

• Det siste temaet vi tok opp under dette kapitlet var bevisformer hvor vi skiller mellom
direkte bevis og indirekte eller kontrapositive bevis.
• I et kontrapositivt bevis antar vi at den påstanden vi vil vise er usann, og så beviser vi

at noen av forutsetningene heller ikke kan være sanne.
• Vi har sett på noen eksempler på bevis, men har ikke laget noe stort nummer av det.
• Det er meningen at dere skal kunne gjennomføre et enkelt resonement om dere blir bedt

om det.

Kapittel 5

• Kapittel 5 tar opp et bredt tema over få sider.
• Først har vi en innføring i Boolsk mengdelære med snitt, union, komplement og mengde-

differens.
• Det er viktig at dere kjenner definisjonene av A ∩ B, A ∪ B, A og A − B.
• To mengder er like hvis de har de samme elementene.
• A ⊆ B, A er inneholdt i B, hvis alle elementene i A også er elementer i B.
• Når vi snakker om komplementet A, har vi alltid antatt at vi har en universell mengde

E.
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• Hvis vi har et Boolsk uttrykk hvor det inngår to eller tre vilkårlige mengder, kan vi
undersøke egenskapene ved dette uttrykket ved å bruke et Venndiagram
• Et eksempel på en mulig oppgave kan være å bruke et Venndiagram til å avgjøre om

følgende inklusjon alltid vil holde:

(A ∩ B) − C ⊆ C − (B ∪A).

• Vi tar den på tavla.

• Kardinaliteten til en mengde er et finere ord for hvor mange elementer mengden har.
• Vi har lært om ordnede par, kartesisk produkt og om potensmengder.
• Potensmengden til A er mengden av alle delmengder av A.
• Dere bør vite at hvis A har n elementer, så har A 2n delmengder, og A2 har n2 elementer.

• Siste delen av dette kapitlet omhandler relasjoner.
• En relasjon på en mengde A er en delmengde R av A2.
• Vi har sett på fem egenskaper en relasjon kan ha

- Transitiv: xRy ∧ yRz⇒ xRz for alle x, y og z.
- Refleksiv: xRx for alle x.
- Irrefleksiv: Ikke xRx for noen x.
- Symmetrisk: xRy⇒ yRx for alle x og y.
- Antisymmetrisk: xRy ∧ yRx⇒ x = y for alle x og y.

• I enkle tilfeller bør vi kunne bestemme om en relasjon er refleksiv, om den er symmetrisk
og om den er transitiv.
• En relasjon som er refleksiv, symmetrisk og transitiv kalles en ekvivalensrelasjon.
• En ekvivalensrelasjon R på en mengde A vil dele A opp i disjunkte ekvivalensklasser av

parvis ekvivalente objekter.
• I enkle situasjoner bør dere være i stand til å beskrive ekvivalensklassene til en ekviva-

lensrelasjon.

Eksempel.
La A = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48}.
Hvis n og m er i A, lar vi nRm hvis n og m har like mange faktorer når de er fullstendig
faktorisert.
Kan vi finne ekvivalensklassene?
Ekvivalensklassene vil svare til delmengder av A som har den interessante egenskapen
felles.
Den interessante egenskapen er her antall faktorer.
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Eksempel (Fortsatt).
1 En faktor: {2, 3}

2 To faktorer: {22, 2 · 3, 32} = {4, 6, 9}

3 Tre faktorer: {23, 22 · 3, 2 · 32, 33} = {8, 12, 18, 27}

4 Fire faktorer: {24, 23 · 3, 22 · 32} = {16, 24, 36}

5 Fem faktorer: {25, 24 · 3} = {32, 48}

Kapittel 6

• Selv om funksjonsbegrepet gjennomsyrer mye av matematikken, har vi ikke lagt mye
vekt på generell funksjonslære.
• Funksjonsbegrepet gir oss et språk som vi kan bruke i andre deler av matematikken og

informatikken.
• Ved hjelp av det språket kan vi gi mening til at to grafer “egentlig” er like, det vil si

isomorfe.
• En algoritme vil gjerne definere en funksjon, funksjonen som fra en input-verdi gir oss

den tilsvarende outputverdien.
• Vi brukte også funksjoner for å kunne måle tidskompleksiteten til en algoritme.
• Til eksamen kan det være aktuelt å kjenne til hvordan man setter sammen to funksjo-

ner, kjenne igjen en injektiv (eller surjektiv) funksjon om man får bruk for det, men
læringsmålet er i hovedsak å kunne bruke funksjonsbegrepet i sammenhenger utenom
Kapittel 6, så det blir ikke lagt mye vekt på rendyrkede oppgaver om vilkårlige funksjo-
ner.

Kapittel 7

• Et av de viktigste kapitlene i pensum er kapitlet om induksjon og rekursjon.
• Vi starter med å se på hvordan man definerer en følge ved rekursjon:

f(1) = 1

f(n) = 2f(n − 1) + 1 når n > 1.

• Poenget med rekursjon er at ved hjelp av disse to linjene har vi bestemt hva f(n) må
være for alle n > 1.
• Vi har at f(2) = 2f(1) + 1 = 2 + 1 = 3

• Vi har at f(3) = 2f(2) + 1 = 6 + +1 = 7

• Vi har at f(4) = 2f(3) + 1 = 14 + 1 = 15

• Slik kan vi fortsette.

• Hvis vi nå ser at f(1) = 21 − 1, at f(2) = 22 − 1, at f(3) = 23 − 1 og at f(4) = 24 − 1, er det
nærliggende å tro at f(n) = 2n − 1 for alle n ∈ N.
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• Det er til og med nærliggende å tro at denne egenskapen har noe med hvordan vi
definerte f å gjøre.
• Vi bruker et induksjonsbevis for å vise at f(n) = 2n − 1 for alle n.
• Induksjonsbevis er delt opp i induksjonstart og induksjonskritt
• Induksjonstarten tilsier at vi skal vise at f(1) = 21 − 1, og det holder siden både høyre

og venstre sider har verdi 1.
• I induksjonskrittet antar vi at f(n − 1) = 2n−1 − 1, hvor n > 1, og vi skal vise at da er

f(n) = 2n − 1.
• I dette tilfellet er det rett frem.

• En ulempe ved dette formatet på induksjonsbevis er at det gjør det lett å bli opptatt
av formen bevisene får på bekostning av forståelsen av hvorfor bevisformen gir riktige
svar.
• Vi har derfor lagt vekt på å bruke rekursjon og induksjon i en mer generell sammenheng.
• Det ene tilfellet er hvor grunnlaget for induksjonen er mer enn et tall.
• Dette er systematisk gjennomført for rekurrenslikninger.
• Rekurrenslikninger er et takknemlig oppgavestoff, og vi skal ta et eksempel.

Eksempel.
• Anta at vi har gitt rekurrenslikningen

F(n) = F(n − 1) + 2F(n − 2).

• Denne likningen kan også skrives som

F(n) − F(n − 1) − 2F(n − 2) = 0.

• Vi finner den generelle løsningen av en slik likning ved å se på den karakteristiske
likningen

r2 − r − 2 = 0

som har løsninger r = 2 og r = −1.

Eksempel (Fortsatt).
• Den generelle løsningen av likningen er da

f(n) = A · 2n + B · (−1)n.

• Hvis vi nå i tillegg får vite at vi skal ha at f(1) = 1 og f(2) = 11, har vi fått to initialbe-
tingelser
• Den rekursive definisjonen forteller oss at

F(3) = F(2) + 2F(1) = 11 + 2 = 13

F(4) = F(3) + 2F(2) = 13 + 22 = 35
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osv.

• Vi kan finne hele løsningen ved å løse likningene

A · 21 + B · (−1)1 = 1

A · 22 + B · (−1)2 = 11

som gir A = 2 og B = 3.

Eksempel (Fortsatt).
• Den spesielle løsningen er derfor

f(n) = 2 · 2n + 3 · (−1)n.

• Hvis vi nå blir bedt om å bekrefte denne formelen ved et induksjonsbevis, kan vi argu-
mentere som følger:
• Ved at vi har løst de to førstegradslikningene, vet vi at formelen stemmer for n = 1 og

for n = 2

• Vi lar nå n > 2 og vi antar at formelen stemmer for n − 1 og n − 2.
• Da kan vi bruke rekurrensdefinisjonen, regne litt, og se at formelen stemmer for n også
• Da kan vi konkludere med at vi har et induksjonsbevis.

• Vi så også på indukktivt definerte strukturer generelt.
• Vi har en induktivt definert struktur hvis vi strukturen (eller mengden) er konstruert

ved at vi har noen basisobjekter, og noen prinsipper for hvordan vi konstruerer nye
objekter fra eksisterende objekter.
• Vi har sett på mengden av ord som bygget opp fra det tomme ordet ved etter tur å legge

nye bokstaver til høyre for ordet.
• Vi har sett på mengden av utsagnslogiske uttrykk som bygget opp fra utsagnsvariable

ved å bruke de logiske bindeordene.
• Etterhvert så vi på de binære trærne som bygget opp fra den enkle bladnoden ved hjelp

av binære forgreninger.

• Hver gang vi har en induktivt definert struktur, har vi et grunnlag for å konstruere
funksjoner ved rekursjon, og et grunnlag for åbevise setninger ved induksjon.
• Vi får da en rekursjon(induksjon)start for hvert basisobjekt og et rekursjon(induksjon)skritt

for hver måte å konstruere nye objekter på.
• Vi har sett dette eksemplifisert gjennom konstruksjon av svak normalform og gjennom

eliminering av→ og↔ fra utsagnslogiske uttrykk, og vi så på eksempler som sammen-
binding av ord, speiling av ord etc.
• Vi la stor vekt på bruk av trerekursjon i et senere kapittel.
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Kapittel 9

• Avsnittet om kombinatorikk er lite sammenliknet med tilsvarende avsnitt i andre kurs i
diskret matematikk.
• Mye av det som står her er dekket av pensum i Videregående skole.
• Man bør kunne kjenne binomialkoeffisientene, deres definisjon og bruksområde.
• Man bør også kjenne til formelen for hvor mange måter man kan velge ut k elementer

i rekkefølge fra en mengde med n elementer på, men her legger vi ikke vekt på at man
husker notasjonen.
• Pensum er nøyaktig det som står i boka, og vi bruker ikke mer tid på det her.

Kapittel 10

• I grafteori har vi lagt mest vekt på ordinære grafer, og mindre vekt på rettede grafer.
• Det er noen begreper det vil kunne være en fordel å kjenne til, som

– Node
– Kant
– Graden til en node
– Løkke
– Parallelle kanter
– Enkel graf
– Krets
– Sti
– Sammenhengende graf

• Vi har behov for å vite hvordan grafer representeres digitalt i Kapittel 13.
• Ellers er de viktigste ferdighetene fra dette kapitlet å kunne vurdere om en graf har en

Eulersti eller en Eulerkrets.
• I de tilfellene hvor grafen har en Eulersti eller en Eulerkrets, skal man kunne finne en

slik en.
• To grafer G og H er isomorfe hvis det finnes en bijeksjon f fra nodene til G til nodene til

H og en bijeksjon g fra kantene til G til kantene til H slik at s er en kant mellom a og b

hvis og bare hvis g(s) er en kant mellom f(a) og f(b).
• Det er meningen at dere skal resonnere rundt isomorfi mellom grafer.
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