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Beste deelnemers

Dit boekje bevat de opgaven voor het tweede deel van het Internationaal Wis-
kundetoernooi 2017, de zogenaamde “Sum of Us”-ronde, waarin samenwerking
en strategie heel belangrijk zijn. Alvorens te beginnen, vragen we jullie om de
instructies op de volgende pagina door te lezen.

De opgaven van deze Sum of Us zijn gemaakt door Klaas Parmentier, Pieter Sen-
den, Floris Vermeulen en Art Waeterschoot (studenten wiskunde aan KU Leuven)
onder de begeleiding van Bart Dioos en Joeri Van der Veken. We willen ook Wou-
ter Castryck van het Departement Elektrotechniek van KU Leuven bedanken voor
het ontwikkelen van de QR-codes.

We wensen jullie veel plezier en weinig fouten!

De organisatoren,

Wieb Bosma (Radboud Universiteit Nijmegen),
Rainer Kaenders (Universität Bonn),

Joeri Van der Veken (KU Leuven).
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Instructies

• Er zijn 5 opdrachten. Met elke opdracht zijn punten en een stukje van een
QR-code te verdienen. Als de opdracht uit verschillende onderdelen bestaat,
duidt QR aan met welk deel het stukje code te verdienen is.

• Opdracht 1 is een praktische proef, waarvoor alle teams in willekeurige volg-
orde apart zullen geroepen worden tijdens de ronde. Elk team krijgt de
opdracht 10 minuten vóór het aan de beurt komt, zodat er tijd is om een
strategie af te spreken.

• Als je met één van de andere opdrachten klaar bent, lever je het bijhorende
ingevulde antwoordformulier in bij de jurytafel. Vergeet zeker niet je
tafelnummer in te vullen. De antwoordformulieren voor de opdrachten
mogen in willekeurige volgorde afgegeven worden.

• Bij het inleveren van een antwoordformulier kan een medewerker, afhanke-
lijk van je antwoord, al dan niet een stukje van de QR-code in ruil geven.
Opgelet: als je antwoord niet juist is, zal het stukje code fouten bevatten.
Vóór 15u00 zijn we milder met het toekennen van de stukjes code, dus je
hebt er alle baat bij om antwoordformulieren zo snel mogelijk in te dienen.

• De antwoordformulieren voor de opdrachten worden ten laatste om 15u25
afgegeven. Formulieren die dan nog niet in de lucht gestoken zijn, worden
niet meer aanvaard.

• Na 15u25 en als alle antwoordformulieren voor de opdrachten die je wil in-
dienen zijn opgehaald, leg je de verzamelde stukjes van de QR-code op de
juiste plaats op het blad met als titel QR CODE. Er komt iemand langs
om de code te scannen en als je de boodschap kan ontcijferen, schrijf je deze
op het laatste antwoordformulier. Daarna worden deze laatste formulieren
opgehaald en is de ronde afgelopen.
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Puntenverdeling

Opdracht 1: 100

Opdracht 2: 25 + 50 + 25 = 100

Opdracht 3: 40 + 30 + 10 + 10 = 90

Opdracht 4: 30 + 20 + 10 + 10 = 70

Opdracht 5: 30 + 30 + 30 = 90

QR-code: 50

TOTAAL: 500

Toegestane hulpmiddelen

• de bundel met voorbereidend materiaal

• de oplossingen van de opgaven in de bundel met voorbereidend materiaal

• een niet-grafisch rekentoestel.
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Opdracht 2

Een mysterieuze boodschap

De leerlingen van een bepaalde klas hebben aandachtig het voorbereidend ma-
teriaal voor het wiskundetoernooi doorgenomen en denken dat ze nog wel wat
verbeteringen kunnen aanbrengen om boodschappen nog efficiënter door te stu-
ren. Om hun idee te testen, verdelen ze zich in drie groepen. Groep 1 zal een
Engelse zin coderen met behulp van het ASCII-protocol in Tabel 1 en de (7,4)-
Hammingcode in Tabel 2. (De tabellen zijn hiernaast nog eens gegeven.) De zin
bestaat uit 63 tekens, inclusief spaties en een punt aan het einde.

(a) Uit hoeveel bits zou de gecodeerde zin bestaan?QR

Hun idee bestaat erin om vóór het coderen enkele vereenvoudigingen aan te bren-
gen zodat de hoeveelheid bits kleiner wordt. Zo laten ze onder andere spaties,
leestekens en hoofdletters weg, zodat de boodschap enkel nog uit kleine letters be-
staat. Omdat de ASCII-code voor alle kleine letters met 11 begint, kunnen ze dit
achterwege laten en elke letter omzetten in vijf bits in plaats van zeven. Dus “a”
wordt 00001,“b” wordt 00010 enzovoort. Daarna passen ze de (7,4)-Hammingcode
toe en geven het resultaat aan Groep 2.

Groep 2 speelt de rol van stoorzender: ze veranderen op willekeurige plaatsen
nullen in enen en omgekeerd. Daarna geven ze de vervormde boodschap aan Groep
3, met de opdracht om ze te decoderen. Groep 3 krijgt de volgende boodschap:

11011000100100101010100001010011001100110001101011000001

01111100100101011111000111111100100011011101000011001100

11001101001100101111000111100011001000111111000110110011

11110001010101010101011011010000000111000001100111111001

00111101100011111000000110011111001101010111100001100110

11111001000011.

Kunnen jullie Groep 3 helpen met haar taak?

(b) Wat was de oorspronkelijke Engelse zin?

(c) Hoeveel fouten heeft Groep 2 aangebracht in de gecodeerde boodschap?
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Tabel 1

symbool bits symbool bits symbool bits
a 1100001 A 1000001 0 0110000

b 1100010 B 1000010 1 0110001

c 1100011 C 1000011 2 0110010

d 1100100 D 1000100 3 0110011

e 1100101 E 1000101 4 0110100

f 1100110 F 1000110 5 0110101

g 1100111 G 1000111 6 0110110

h 1101000 H 1001000 7 0110111

i 1101001 I 1001001 8 0111000

j 1101010 J 1001010 9 0111001

k 1101011 K 1001011 (spatie) 0100000

l 1101100 L 1001100 . 0101111

m 1101101 M 1001101 , 0101100

n 1101110 N 1001110 : 0111010

o 1101111 O 1001111 ; 0111011

p 1110000 P 1010000 ? 0111111

q 1110001 Q 1010001 ! 0100001

r 1110010 R 1010010 ( 0101000

s 1110011 S 1010011 ) 0101001

t 1110100 T 1010100 [ 1011011

u 1110101 U 1010101 ] 1011101

v 1110110 V 1010110 * 0101010

w 1110111 W 1010111 / 0101111

x 1111000 X 1011000 + 0101011

y 1111001 Y 1011001 – 0101101

z 1111010 Z 1011010 = 0111101

Tabel 2

0000 000 0100 101 1000 011 1100 110

0001 111 0101 010 1001 100 1101 001

0010 110 0110 011 1010 101 1110 000

0011 001 0111 100 1011 010 1111 111
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Opdracht 3

Goede lineaire codes

Voor een rijtje van 3 bits b1b2b3 construeren we een codewoord c1c2c3c4c5c6c7c8c9
van 9 bits zodat

• (c1, c2, c3) = (b1, b2, b3),

• de som van elke rij, de som van elke kolom en de som van de diagonaal van
rechtsboven naar linksonder in onderstaand vierkant even is.

c1 c2 c4
c3 c5 c7
c6 c8 c9

(a) Geef alle codewoorden van deze code.

(b) Toon aan dat de code lineair is door c4, c5, c6, c7, c8 en c9 te schrijven als
lineaire combinaties van b1, b2 en b3 modulo 2.

Voor gehele getallen n en m, met n > m > 0, definiëren we een goede lineaire
(n,m)-code als een lineaire code die een rij van m bits b1 . . . bm omzet in een
codewoord c1 . . . cn met (c1, . . . , cm) = (b1, . . . , bm) en bovendien aan de volgende
voorwaarden voldoet:

• geen van de bits cm+1, . . . , cn is in elk woord nul,

• geen twee van de bits cm+1, . . . , cn zijn in elk woord aan elkaar gelijk.

De bovenstaande code is een goede lineaire (9, 3)-code.

(c) Hoeveel goede lineaire (9, 3)-codes zijn er?

(d) Hoeveel goede lineaire (7, 4)-codes zijn er?QR
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Opdracht 4

Hammingbollen stapelen

Voor een geheel getal n ≥ 1 noteren we met Vn de verzameling van alle rijtjes
van n bits. De Hammingafstand tussen twee zulke rijtjes is gedefinieerd als het
aantal plaatsen waarop ze verschillen. Naar analogie met de situatie in de driedi-
mensionale Euclidische ruimte, definiëren we een Hammingbol met middelpunt
w ∈ Vn en straal r ≥ 0 als de verzameling van alle elementen van Vn die op
Hammingafstand hoogstens r van w liggen.

Voorbeeld: De Hammingbol met middelpunt 000 en straal 1 in V3 is de verza-
meling {000, 001, 010, 100}.

(a) We noteren met m(n, r) het aantal elementen van een Hammingbol met straal
r in Vn. Geef formules voor m(n, 0), m(n, 1) en m(n, 2) (als functies van n).

Een foutenverbeterende code met woorden van n bits is niets anders dan een
deelverzameling van Vn, met als elementen de codewoorden. Als zo’n code k fouten
per woord kan verbeteren, wil dat zeggen dat er voor elk element van Vn hoogstens
één codewoord is dat op Hammingafstand kleiner dan of gelijk aan k van dat
element ligt. Anders gezegd: de Hammingbollen met straal k en middelpunten in
de codewoorden overlappen elkaar niet.

(b) Gebruik het bovenstaande om een zo klein mogelijke bovengrens te vinden
voor het aantal codewoorden in een code met woorden van n bits die k fouten
per woord kan verbeteren (als functie van n en m(n, k)).

Als elk element van Vn tot één van de Hammingbollen met straal k rond een
codewoord behoort, dan kan de code eender welk ontvangen woord van n bits
verbeteren en noemen we haar perfect: de codewoorden zijn perfect gekozen en
de Hammingbollen er rond liggen perfect gestapeld in de abstracte ruimte Vn.

(c) Hoeveel woorden telt een perfecte code met woorden van 3 bits die 1 fout per
woord kan verbeteren?

(d) Hoeveel woorden telt een perfecte code met woorden van 7 bits die 1 fout per QR
woord kan verbeteren?
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Opdracht 5

In de ban van IBAN

Om een internationale betaling uit te voeren is het sinds 2007 verplicht om het reke-
ningnummer van de ontvanger om te zetten naar een IBAN1. Tegenwoordig worden
IBANs in vele landen ook gebruikt voor binnenlandse betalingen en vervangen ze
dus eigenlijk de nationale rekeningnummers. Om een nationaal rekeningnummer
om te zetten naar een IBAN, worden er vooraan vier tekens toegevoegd: eerst
twee letters, de landcode voor het land van de rekening (zie Tabel 3 hiernaast),
en vervolgens een controlegetal van twee cijfers. Dit getal wordt als volgt uit het
rekeningnummer berekend.

Stap 1: Voeg de landcode en twee nullen toe achteraan het nationaal rekening-
nummer.

Stap 2: Zet alle letters om in cijfers gebaseerd op de volgorde van het alfabet:

A = 10, B = 11, . . . , Y = 34, Z = 35.

Het resulterend getal noemen we x.

Stap 3: Het controlegetal is 98− (x mod 97). Als dit getal uit slechts één cijfer c
bestaat, schrijven we het als 0c. Het is de gewoonte een IBAN te schrijven in
groepen van vier tekens.

Opmerking: Soms is het niet duidelijk wat het “nationaal rekeningnummer”
precies is. In Duitsland wordt een rekening bijvoorbeeld gëıdentificeerd door een
bankcode (bvb. 37050198) en een rekeningcode (bvb. 57695). Het nummer waar-
van we vertrekken om het IBAN te berekenen, is dan de bankcode gevolgd door
de rekeningcode, waarbij rekeningcodes met minder dan 10 tekens vooraan worden
aangevuld met nullen tot ze 10 tekens tellen (bvb. 370501980000057695).

We illustreren het algoritme om IBANs te berekenen met drie rekeningnummers,
respectievelijk uit België, Duitsland en Nederland.

Rekeningnummer x IBAN

432–0000011–57 432000001157111400 BE09 4320 0000 1157
(België)

370501980000057695 370501980000057695131400 DE08 3705 0198 0000 0576 95
(Duitsland)

INGB0001667993 182316110001667993232100 NL83 INGB 0001 6679 93
(Nederland)

1IBAN staat voor International Bank Account Number
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Tabel 3

AD Andorra FO Faeröereilanden ME Montenegro
AE Ver. Arabische Emiraten FR Frankrijk2 MG Madagaskar
AL Albanië GA Gabon MK Macedonië
AO Angola GB Ver. Koninkrijk ML Mali
AT Oostenrijk GE Georgië MR Mauritanië
AZ Azerbeidjan GG Guernsey MT Malta
BA Bosnië-Herzegovina GI Gibraltar MU Mauritius
BE België GL Groenland MZ Mozambique
BF Burkina Faso GR Griekenland NL Nederland
BG Bulgarije GT Guatemala NO Noorwegen
BH Bahrein HR Kroatië PK Pakistan
BI Burundi HU Hongarije PL Polen
BJ Benin IE Ierland PS Palestina
BR Brazilië IL Israël PT Portugal
BY Wit-Rusland IM het eiland Man QA Qatar
CG Kongo IQ Irak RO Roemenië
CH Zwitserland IR Iran RS Servië
CI Ivoorkust IS IJsland SA Saoedi-Arabië
CM Kameroen IT Italië SC Seychellen
CR Costa Rica JE Jersey SE Zweden
CV Kaapverdië JO Jordanië SI Slovenië
CY Cyprus KW Koeweit SK Slowakije
CZ Tsjechië KZ Kazachstan SM San Marino
DE Duitsland LB Libanon SN Senegal
DK Denemarken LC Saint Lucia ST Sao Tomé en Principe
DO Dominicaanse Republiek LI Liechtenstein TL Oost-Timor
DZ Algerije LT Litouwen TN Tunesië
EE Estland LU Luxemburg TR Turkije
EG Egypte LV Letland UA Oekräıne
ES Spanje MC Monaco VG Britse Maagdeneilanden
FI Finland MD Moldavië XK Kosovo

2Voor de volledigheid vermelden we dat FR ook gebruikt wordt voor de Centraal-Afrikaanse
Republiek, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Guadeloupe, Martinique, Nieuw-Caledonië, Réunion,
Saint-Pierre en Miquelon en voor Wallis en Futuna.
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(a) Vul het controlegetal aan in volgend IBAN:QR

TR ?? 0001 5001 5800 7296 8556 62.

(b) Vul de laatste twee cijfers aan in volgend IBAN:

GB40 BARC 2010 5370 1971 ?? .

(c) Vul de landcode aan in volgend IBAN:

?? 65 U052 6279 748T 2099 0001 100.
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