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DM02 – Ugeseddel1

Øvelsesopgaver 2/9,3/9og 4/9

Da øvelsernegenereltvil baseresig på forelæsningenugenfør, vil 1. øvelsesgang
blivebrugttil atetablerematematiskeforudsætninger. Læsbaggrundsmaterialet(se
side3) ogstil spørgsm̊al til øvelserne.

Opgaver i mængdelæreog logik

1.
�

og � ermængder. Findvha.Venndiagrammerog/ellerlovenedetsimpleste
udtryk for følgende.
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2. Hvilkeaf følgendeudsagnersande?

(a) Hvis ��������� , så er ���
����� .

(b) ��������� , kunhvis ��������� .
(c)

� ����� og ����� � , hvis ogkun hvis �!��� .
(d) Hvis ��������� , så er ���
����� .
(e) Hvis ����� , så er ����� og �"��� .

(f) Kun hvis � � ����� , er � � �"��# .
3. Skriv følgendeudsagnpåsimplestmulig form.

(a)
�%$'&)( �+* �,$-&/.0( �

(b)
$�12�,$'&)( �

(c)
$ * �,$'&)( �

(d)
�%$'&)( �+* �3.4$'&)( �

(e)
$-56�%$-57( �

(f)
( * �,$-&)( �

4. Overvej sætningen“Everybodylovessomebodysometime”.For atværepræ-
ciseladervi 8 ��9;:�<4:�= � betegne,at

9
elsker

<
til tid

=
. Udtryk udsagnetvha.af8 underbrugenaf kvantorer( > , ? ).
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Øvelsesopgaver 2/9,3/9og 4/9 (fortsat)

Opgaver i induktion

1. Bevis vedinduktion,at

@A B CED+F �HG � G ���I�� .

2. LøsopgaveB.1-5 i Cormenet al. vha.induktion.

3. Overvej følgende“sætning”:

Sætning1 Alle æblerharsammefarve.

Bevis VedinduktionoverantalletG af æbler.

Basis( G �J� ): Deterklart, at i enmængdeaf æbler, derbest̊araf kunétæble,
haralleæblersammefarve.

Induktionsskridt( GJK � ): Vi antager, at alle mængderaf højst G æblerhar
sammefarveog skalnu vise,at detogs̊agælderfor G ��� .
Tagdet ( G ��� )’ te æblefra. PerinduktionharderesterendeG æblersamme
farve. Tag nu i stedet1. æblefra. Per induktion har de resterendeG æbler
sammefarve.Dvs.at æble1 harsammefarvesomæblerne2 til G , somigen
harsammefarvesomæbleG ��� . Altså hardeallesammefarve. L

Forelæsning1/9

Bemærk,at denneforelæsningforegår i U1.

M Introduktiontil kurset(Cormenet al. Kap.1).M Induktion(Hopcroftetal. s.19–26).M Algoritmeanalyse;eks:insertionsort(Cormenet al.,Afsnit 2.1–2.2).

Når manskalanalysereenalgoritmestidskompleksitet,vælgermansomre-
gel en karakteristiskoperation og tællerantalletaf gange,denneoperation
udføres.For en karakteristiskoperationskal gælde,at algoritmenskøretid
er proportionalmeddensamledetid brugt på at udføredenkarakteristiske
operation.

Hvordanidentificeresenkarakteristiskoperation?I princippetkanmanana-
lyserealgoritmenmedhensyntil hver operation,og så vælgedenoperation,
derbrugesmesttid påatudføre,somkarakteristiskoperation.Deternu ikke
det,derer meningenmedat vælgeenkarakteristiskoperation— ideener at
gøreanalysenoverskuelig— og det er normaltheller ikke nødvendigt;der
vil for detmesteværeenoperation,somdeteroplagtatvælge.

Tit vælgermanenoperation,derkanudføresi konstanttid. Algoritmenstids-
kompleksiteterdablot antalletaf gange,operationenudføres.

Man vælgersomregel enoperation,somer essentielfor algoritmen.For de
flesteaf desorteringsalgoritmer, vi skalsepå,er detf.eks.naturligtat vælge
sammenligningaf to tal somdenkarakteristiskeoperation.
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BaggrundslæsningM Martin s. 3–22handlerom mængder, logik og funktioner. Materialetforud-
sættesbekendt fra gymnasietog MM01, mener medtagether, så manhar
en nemmulighedfor at genopfriske stoffet, hvis manmener, det ville være
gavnligt. AppendiksB.1 i Cormenet al. handlerogs̊a om mængdelære.Det
ermerekompaktog indeholderlidt flerebegreberenddettilsvarendeafsnit i
kompendiet.M Afsnit 3.2ogAppendiksA i Cormenetal. kanværegodtat slå op i af og til.

Praktiske oplysninger

På kursetshjemmeside
http://www.imada.sdu.dk/ N lenem/Teaching/DM02/

kanmanfindeinformationom kurset;herunderugesedler.

Ugesedler

Ugesedlernevil udkommetirsdageftermiddag.De kan hentesvia hjemmesiden
eller fra holderenpågangarealernei nærhedenaf sekretariatet.

Litteratur (kankøbesi Studenterboghandelen)

Lærebog:
Cormen,Leiserson,Rivest,Stein:Intr oduction to Algorithms .
2. udgave,MIT Press,2001.

På ugesedlernevil bogenblive refereretsom“Cormenet al.”.

Kompendier:
TidligereEksamenssætog
SupplerendeNoter.
De supplerendenoterindeholderuddragfra to lærebøger. På ugesedlernevil disse
uddragblive refereretsomhenholdsvis“Martin” og “Hopcroft et al.”. De, derhar
noternefra sidsteår, behøver ikkeat købedemigen.

Forelæsninger

Forelæsningerneafholdesmandagfra 10–12.

Uge36: U1
Uge37,39-41og 43-48:U37(i kælderenvedindgangC)
Uge49-51: U55

I uge38 er jeg bortrejst,og forelæsningener derforaflyst.
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Praktiske oplysninger (fortsat)

Øvelser

Derer fire øvelseshold:

Hold dag kl. lokale instruktor

S2 tirsdag 14–16 U14 SteffenE. Godskesen
D1 O onsdag 12–14 U2 FionaNielsen
Mat-ØkO onsdag 12–14 U49D FrederikJuulChristiani
S1 torsdag 12–14 U49B Martin Ehmsen

O På deto onsdagsholdtilsammenerderomkring70 mennesker, mensderpå
torsdagsholdetkuner 14.De,derharmulighedfor det,børderformødeop på
torsdagsholdeti stedet.

Konti

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

Evaluering

Somforudsætningfor at kunneindstille sig til eksamenskal manhave godkendt
en obligatoriskopgave. For at fordelearbejdsbyrdenbliver opgaven i år delt i to
mindre delopgaver, som stilles i henholdsvisoktoberog november. Omgængere,
somtidligereharfåetgodkendtenobligatoriskopgave i DM02, skal ikke lave den
igen.

Kursetafsluttesmedenfire timersskriftlig eksamenfredagd. 2. januar. Alle skrift-
lige hjælpemidlerer tilladte. Karakteren,der givesefter 13-skalaen,baseresude-
lukkendepåselvedenskriftlige eksamen.
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