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DM02 – Ugeseddel1

Øvelsesopgaver 3/9og 6/9

Daøvelsernegenereltvil baseresigpåforelæsningen6–9dagetidligere,vil 1.øvel-
sesgangblivebrugttil at etablerematematiskeogandreforudsætninger.

Læsalt baggrundsmaterialet(senedenfor)og stil spørgsm̊al til øvelserne.

Lav følgendeopgaver i Java,mængdelæreog logik.

Java-programmering

Somgenopfriskningkanmanlave et program,dergivet en tekstfil, skriver output
ud venstre-og højrejusteretmedextra blanke indsatjævntfordelt ud over linierne
for at få dettil at gåop.F.eks.kunneinput’et:

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wave;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

giveanledningtil output’et

’Twas brillig, and the
slithy toves Did gyre
and gimble in the wave;
All mimsy were the
borogoves, And the mome
raths outgrabe.

Men der er andremulighederafhængigaf hvilken algoritme,mananvendertil at
placereekstrablanke.

Manvælgerselvlinielængdentil eneller andenkonstant.

Programmetlavesvedførstat lave enklassemedtre operationer:Denførsteer en
initialiseringsmetode(en constructor),der tagerlinielængdekonstantensomargu-
ment.Den næsteer en insert metode,der tagerét ord somargument.Hver gang
metodenfår et ord, somsammenmedde øvrigeord, objektethar opsamlet,over-
skrider, hvad der kan værepå en linie, formateresen linie pæntog udskrivestil
skærmen.Endeligskalklassenhave enmetodefinish, sommankankalde,når der
ikke er flere ord, der skal indsættes.Det skal have denvirking, at densidstelinie
formateresog udskrives.

Hovedprogrammetlæserinput fra enfil, delerdetop i ord og kalderklassensme-
toder på passendevis. Et ord er her defineretsom et maksimaltantal tegn uden
blanke.
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Øvelsesopgaver 3/9og 6/9 (fortsat)

Opgaver i mængdelæreog logik

1.
�

og � ermængder. Findvha.Venndiagrammerog/ellerlovenedetsimpleste
udtryk for følgende:

(a)
��������� ���

(b)
�������
	 ���

(c)
���
� ��� ��

(d)
����� ��� �� � �� � ����
	 ���

(e)
������	 � � � �

(f)
�
�� � 	������� � �� �����

2. Hvor mangeelementerharnedenst̊aendemængde?

��������������������������������������� �!��� ���������������"���#���#���

3. Hvilkeaf følgendeudsagnersande?

(a) Hvis $&%�$('�) , så er )*%
)+'�, .

(b) $&%�$('.- , kunhvis )*%/)+'�0 .

(c)
� $('1) og $('�-"� , hvis ogkun hvis $�'�- .

(d) Hvis $&%�$('�- , så er $&%
)+'.- .

(e) Hvis $('.) , så er )+'.- og )2'�, .

(f) Kun hvis - � $('�) , er $ � )2'.3 .

4. Afgør, f.eks. ved at lave sandhedstabellerfor samtligeudtryk, hvilke der
medførerhvilke,og hvilkedererækvivalente:

(a)
�547698 �;: �<4=6?>@8 �

(b)
4�AB�<47698 �

(c)
4 : �<47698 �

(d)
�547698 �;: �C>D47698 �

(e)
4=EF�54=EG8 �

(f)
8 : �<4=698 �

5. Opskriv et udsagnvha.kvantorer( H , I ), der udtrykker, at der er præcistét
elementJ i mængden

�
for hvilket, K � JD� ersandt.

6. Overvej sætningen(der her givespå engelsk,da ethvert forsøgpå oversæt-
telseblivernogethø!): “Everybodylovessomebodysometime”.For at være
præciseladervi L � J ��MN��O � betegne,at J elsker

M
til tid

O
. Udtryk udsagnet

vha.af L underbrugenaf kvantorer.
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Baggrundslæsning

P Baase& Gelderafsnit1.2.2og 1.2.3handlerom denJava-stil, deranvendes
i bogen.Læsmeddetsamme.

P Kompendiet,Martin siderne3–22handlerom mængder, logik og funktioner.
Materialetforudsættesbekendt fra gymnasietog MM01, men er medtaget
her, så manharennemmulighedfor at genopfriskestoffet, hvis manmener,
detville væregavnligt. Læsdet nødvendigei forbindelsemedøvelserneog
resteni løbetaf deførsteparuger.

P Baase& Gelderafsnit1.3beskrivermatematiskeforudsætningeri bogensom
helhed.Brugafnittetsomopslagsværki detomfang,deternødvendigt.

Forelæsning4/9

P Introduktiontil kurset.

P Induktion(Kompendium,Hopcroftetal., siderne19–26).

P Algoritmeanalyse(Baase& Gelderafsnit1.4).

Praktiske oplysninger

Inf ormation

Via forelæserenshjemmesidehttp://www.imada.sdu.dk/ Q kslarsen/
kanmanhenteinformationom kurset;herunderugesedler.

Ugesedler

Ugesedlernevil udkommeonsdagformiddag.De vil blive anbragti en holderpå
gangarealernei nærhedenaf sekretariatet.Sekretærerneharekstrakopier, hvis for-
syningenslipperop.Ugesedlernekanogs̊ahentesvia WWW.

Litteratur

Som lærebogbenyttes: SaraBaase,Allen Van Gelder, ComputerAlgorithms—
Introductionto Design& Analysis, 3. eds.,Addison-Wesley, 2000.Den sælgesi
boghandlenfor kr. 558,00(minus 10%). Derudover kan der i boghandlenkøbes
en samlingaf tidligere DM02 eksamensopgaver for kr. 24,00(lilla) og et DM02
kompendiumfor kr. 20,00(gult).

Pga.en misforst̊aelsest̊ar der hverken “DM02” eller “kompendium”på forsiden,
menderimod“Extract from JohnC. Martin.. . ”. Dereruddragfra tre lærebøger. På
ugesedlernevil derbliverefererettil kompendietuddragfra entenMartin, Hopcroft
et.al.eller Cormenet.al.
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Praktiske oplysninger (fortsat)

Forelæsninger

Forelæsningerneafholdesnormalttirsdagfra 10–12i U37.

Øvelser

Derer fire øvelseshold.Checkselvholdlisterne,nårdisseopsl̊as.

Holdnr. Dag Kl. Lokale Retning Instruktor

1 torsdag 8–10 [U49D] S1 Henning
2 mandag 14–16 [U29] S2 Ditte
3 torsdag 14–16 [U44] D1 Henning
5 torsdag 8–10 [U69] mat-øk Jens

For atundg̊auheldigeændringeri holdstørrelserskalmanhavetilladelsetil eteven-
tuelt holdskiftefra instruktorenpå det hold, manønsker at skifte til. Giv derefter
meddelelsetil dentidligereinstruktorom holdskiftet.

Instruktor er

Kontaktinformation:

Instruktor Kontorplads E-mail Telefon

Ditte Dall-Hansen “Balkonen” ditte 65502349
JensSvalgaardFrederiksen 2.724 svalle 65502327
HenningMartinussen “Tegnestuen” hma 65502319

Konti

De få, dermåttemangleenkontopå systemet(login/password), kanhenvendesig
til AndersFredslundpå Institut for Matematikog Datalogi.

Evaluering

Somforudsætningfor at kunneindstille sig til eksamenskal manhave godkendt
enobligatoriskopgave(opgavenstillesi oktober/november).Omgængere,somtid-
ligere har fåetgodkendten obligatoriskopgave i DM02, skal ikke lave denigen.
Kursetafsluttesmeden fire timersskriftlig eksamen.Alle skriftlige hjælpemidler
er tilladte.Karakteren,dergivesefter13-skalaen,baseresudelukkendepåselveden
skriftlige eksamen.
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