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Internationaal Wiskundetoernooi 2017
Voorbereidend materiaal

Het Internationaal Wiskundetoernooi bestaat uit twee rondes: de Estafette in
de voormiddag en Sum of Us in de namiddag. In het namiddagprogramma
staat telkens een toepassing van wiskunde centraal. Om een beetje voorbereid aan
Sum of Us te beginnen, stellen we deze bundel ter beschikking. Het op voorhand
bestuderen van dit materiaal is sterk aan te raden en het mag ook gebruikt worden
tijdens de namiddagronde op de toernooidag zelf. Het bevat tevens enkele opgaven,
waarvan de oplossingen circa één week voor het toernooi op de website worden
geplaatst.

Dit jaar is het thema foutendetecterende en -verbeterende codes. Bij het
lezen van een tekst gaan we bijvoorbeeld onbeuwst fouten verbereten. Smomige
greopen van lettres zijn immres geen woroden in de taal warain de teskt gecshreven
is en we gaan bjina aumotatscih zo’n fuoteive groep lttrees crrieorgen naar een
bstsaaend wrood dat er neit te veel van velshicrt. Dat is de rdeen woraam je dzee
en vrogie zeinnn zdenor veel pbelroemn kon leezn.

Bij digitale communicatie, zoals het versturen van een boodschap via je telefoon
of internet of het afspelen van een mediabestand, gebruikt men wiskunde om au-
tomatisch fouten op te sporen en te verbeteren. Het is deze tak van de wiskunde
waarop we jullie hier een inleiding geven.

De opgaven en het voorbereidend materiaal zijn gemaakt door Klaas Parmentier,
Pieter Senden, Floris Vermeulen en Art Waeterschoot (studenten wiskunde aan
KU Leuven) onder de begeleiding van Joeri Van der Veken en Bart Dioos.

De organisatoren,

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

Joeri Van der Veken (KU Leuven).

1



Inhoudsopgave

1 Inleiding 2

2 Eenvoudige voorbeelden van codes 3

2.1 Van tekst naar bits en terug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 De repetitiecode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3 De pariteitscode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Fouten detecteren en verbeteren 7

4 Interludium: modulorekenen 8

5 Uit de praktijk: Hammingcodes 10

6 Uit de praktijk: barcodes 12

1 Inleiding

Tegenwoordig wordt informatie digitaal opgeslagen en verzonden: digitale foto’s,
een sms-bericht, je favoriete film in een mediabestand of op een blu-ray,... het zijn
niets dan groepen van nulletjes en eentjes, ook wel bits genoemd.

Als digitale informatie verzonden wordt, via een mobiel netwerk of via internet
bijvoorbeeld, of als een mediabestand of blu-ray disc wordt gelezen, zullen er on-
vermijdelijk fouten optreden waardoor stukken van de data veranderen: een nul
kan een één geworden zijn en omgekeerd. We willen uiteraard dat de ontvanger
de oorspronkelijke informatie kan reconstrueren uit de informatie die hij krijgt.
Daarom wordt er, alvorens de boodschap te verzenden, extra informatie aan toe-
gevoegd. Dit proces noemen we coderen en de extra informatie noemen we re-
dundante informatie. Door de redundante informatie op een slimme manier te
kiezen, zal de ontvanger in staat zijn om fouten in de boodschap zowel te vinden
als eventueel te verbeteren. Het reconstrueren van de oorspronkelijke boodschap
noemen we decoderen.
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Een eenvoudig voorbeeld: stel dat Frank over een slechte radio- of telefoonver-
binding zijn naam wil spellen, dan zou hij “Foxtrot-Romeo-Alfa-November-Kilo”
kunnen zeggen in plaats van “F-R-A-N-K”. Zijn boodschap bestaat dan uit 28
letters, waarvan er 5 de oorspronkelijke boodschap vormen, terwijl de overige 23
redundante informatie bevatten. De ontvanger zou in plaats van “Romeo” het
woord “Rodeo” kunnen verstaan, maar kan nog altijd de naam van Frank re-
construeren. Hij zou bijvoorbeeld ook “Voxtrot” kunnen verstaan in plaats van
“Foxtrot”, maar dat eerste woord behoort niet tot onze taal en al zeker niet tot het
internationaal radioalfabet. Hij weet dus dat er waarschijnlijk “Foxtrot” gezegd
werd en kan opnieuw Franks naam reconstrueren. Hoewel deze code zeer goed
werkt, is ze niet zo efficiënt: bij het coderen werd de hoeveelheid informatie im-
mers meer dan vervijfvoudigd! Als we een WhatsApp-berichtje versturen, willen
we toch liever niet dat slechts een zesde van de mobiele data waarvoor we betalen
de eigenlijke boodschap bevat. We willen dus niet alleen dat een foutenverbete-
rende code werkt, we willen ook nog dat ze zo efficiënt mogelijk is. En dat wordt
al gauw een moeilijk wiskundig probleem...

2 Eenvoudige voorbeelden van codes

2.1 Van tekst naar bits en terug

Alvorens twee eenvoudige codes te bespreken, geven we een veelgebruikte manier
om tekst om te zetten naar een rij van bits en omgekeerd, namelijk door gebruik te
maken van het ASCII1-protocol, waarvan je een vereenvoudigde versie op pagina 4
vindt.

Met behulp van deze tabel worden letters en symbolen omgezet naar een rij van
telkens 7 bits. Zo kunnen we het woord “code” bijvoorbeeld omzetten naar

1100011110111111001001100101.

Anderzijds leert de tabel ons dat de bits

1000011110111111011001100001

voor het woord “Cola” staan.

1ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange.
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Tabel 1: Vereenvoudigde versie van de ASCII-conversietabel

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
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Oefening 2.1. Zet de woorden “Math” en “Tech” om in een rij van bits.

Oefening 2.2. Wat staat hieronder?

• 1011001100111110011001001111010000001110100101001

• 1010011110001111010011100101110111011000111100101

2.2 De repetitiecode

Eén van de eenvoudigste foutenverbeterende codes is de repetitiecode of herhalings-
code. Hierbij gaan we een boodschap coderen door elke bit n keer te herhalen.

Stel dat we de boodschap 1101 willen doorsturen. We gebruiken de repetitiecode
met n = 3. De gecodeerde boodschap wordt dus

111111000111,

bekomen door elke bit van de oorspronkelijke boodschap drie keer te herhalen.
In plaats van de oorspronkelijke boodschap van 4 bits, zullen we de gecodeerde
boodschap van 12 bits doorsturen.

Stel nu dat er onderweg iets mis gaat en dat de ontvangen boodschap

101111000111

is, de tweede bit is dus verkeerd ontvangen. Om te decoderen, splitst de ontvanger
de boodschap in stukjes van drie bits: 101, 111, 000 en 111. Deze stukjes noemen
we woorden voor deze code. De code heeft slechts twee toegelaten woorden,
namelijk 000 en 111, een ander woord kan immers geen deel hebben uitgemaakt
van de gecodeerde boodschap voor ze werd doorgestuurd. De ontvanger ziet dus
dat het eerste ontvangen woord fout is. Hij kan een fout detecteren. Sterker nog,
als hij ervan uit gaat dat er in dit woord maar één fout is opgetreden, dan kan
hij de fout ook verbeteren. Het oorpronkelijke eerste woord moet dan immers 111
geweest zijn en niet 000. De ontvanger kan de ontvangen rij bits dus decoderen
en vindt de correcte oorspronkelijke boodschap 1101. De code stelt hem in staat
om één fout te detecteren en te verbeteren in elk woord.

Oefening 2.3. Als we gebruik maken van een repetitiecode met willekeurige n,
hoeveel fouten kunnen we dan detecteren en verbeteren in elk woord (dat nu uit
n bits bestaat)?

5



Oefening 2.4. Iemand stuurt je een boodschap gebruikmakende van de ASCII-
tabel en de repetitiecode met n = 3. De ontvangen boodschap, die waarschijnlijk
fouten bevat, is

001111110011000101101111110110000010001100.

Wat was de oorspronkelijke boodschap?

2.3 De pariteitscode

Een ander voorbeeld van een eenvoudige code is de pariteitscode. Om te coderen,
splitsen we de boodschap eerst in groepjes van vier bits. (Als het aantal bits
in de boodschap geen veelvoud van vier is, vullen we eerst achteraan aan met
nullen.) Aan elk van deze groepjes wordt vervolgens achteraan een redundante bit
toegevoegd volgens de volgende regels:

• we voegen een 0 toe als het aantal enen in de groep even is,

• we voegen een 1 toe als het aantal enen in de groep oneven is.

Een woord van deze code bestaan dus uit vijf bits waarvan een even aantal bits 1
is. Zo is 00101 bijvoorbeeld een toegelaten woord, maar 10101 niet.

Als we de boodschap 11010011 willen verzenden, dan zien we dat de eerste groep
van vier bits drie enen bevat, dus we voegen hier een 1 aan toe. De tweede groep
bevat twee enen, dus hierachter plaatsen we een 0. De gecodeerde boodschap
wordt dus 1101100110.

Stel nu dat de ontvangen boodschap 1001100110 is, het tweede bit is dus verkeerd.
De ontvanger gaat als volgt te werk: hij splitst de ontvangen boodschap in woorden
van vijf bits en krijgt 10011 en 00110. Omdat het eerste woord een oneven aantal
enen telt, weet hij dat er een fout in zit. Hij kan echter niet bepalen wat de fout
is. Terwijl de repetitiecode met n = 3 één fout kan detecteren én verbeteren, kan
de pariteitscode ook één fout detecteren, maar niet verbeteren. De hoeveelheid
redundante informatie is bij de eerste code echter veel groter dan bij de tweede.

Oefening 2.5. Codeer de oorspronkelijke boodschap uit oefening 2.4 met behulp
van de pariteitscode.
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3 Fouten detecteren en verbeteren

In de twee eenvoudige codes hierboven hebben we het begrip woord gëıntroduceerd.
Uit de voorbeelden blijkt ook dat de structuur van de verzameling toegelaten woor-
den in een code, ook wel de taal van de code genoemd, bepaalt hoeveel fouten
een code in elk woord kan detecteren of eventueel verbeteren. Laten we dit even
vergelijken met spreektaal.

Voorbeeld 3.1. Als we de zin “Gidteren hadden we hier afgeseroken” te zien
krijgen, kost het ons geen moeite om af te leiden dat er waarschijnlijk “Gisteren
hadden we hier afgesproken” bedoeld wordt. Elk woord dat niet tot de Nederlandse
taal behoort, lijkt namelijk sterk op juist één woord dat we wel herkennen.

Voorbeeld 3.2. Wanneer je het woord “ziep” leest, dan zie je meteen dat dit fout
is, het is namelijk geen betekenisvol woord in het Nederlands. We kunnen echter
niet achterhalen wat er bedoeld wordt. Het woord “ziep” verschilt bijvoorbeeld
slechts één letter van de woorden “zeep”, “ziek” en “diep”.

Voorbeeld 3.3. Soms kan je fouten zelfs helemaal niet detecteren. Als je “Ik zit
in een bad in Leuven” naar je vriend sms’t, kan hij misschien wel vermoeden dat je
“Ik zit in een bar in Leuven” bedoelt, maar er toch niet helemaal zeker van zijn...

Een voordeel van codetaal ten op zichte van spreektaal is dat bij foutenverbete-
rende codes alle woorden even lang zijn, bijvoorbeeld n bits voor de repetitiecode
met willekeurige n en 5 bits voor de pariteitscode.

Oefening 3.1. Uit hoeveel woorden bestaat de taal van de

• repetitiecode voor willekeurige n,

• pariteitscode?

De volgende beweringen over het detecteren en verbeteren van fouten met een code
gelden in het algemeen.

• Om één of meerdere fouten in een woord te kunnen detecteren, mag het
ontvangen woord niet in de taal van de code zitten.

• Om één fout in een woord te kunnen verbeteren, mag er slechts één woord
in de taal zitten dat precies op één plaats verschilt van het ontvangen woord.
Opdat een code één willekeurige fout in eender welk woord zou kunnen ver-
beteren, moeten alle woorden van de taal dus op minstens 3 plaatsen van
elkaar verschillen.
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Het aantal plaatsen waarop twee codewoorden van een bepaalde codetaal van el-
kaar verschillen noemt men de Hammingafstand tussen deze woorden, naar de
wiskundige Richard Hamming, een pionier in het ontwikkelen van foutenverbete-
rende codes. We zullen één van zijn codes in een volgende sectie bespreken. We
noteren de Hammingafstand met dH (d van het Engelse “distance” en H van “Ham-
ming”). Zo is bijvoorbeeld dH(1101, 1011) = 2 en dH(10101010, 01010101) = 8.

Oefening 3.2. Bepaal de volgende Hammmingafstanden:

• dH(101001, 101001),

• dH(01101, 01101),

• dH(01101110, 01101010).

Oefening 3.3. We weten al dat, om één fout per codewoord te kunnen verbeteren,
de Hammingafstand tussen elke twee codewoorden in de codetaal minstens 3 moet
zijn. Wat moet deze minimale Hammingafstand zijn om k fouten per codewoord
te kunnen verbeteren?

Oefening 3.4. Toon aan dat de Hammingafstand aan de driehoeksongelijkheid
voldoet, namelijk dat voor drie woorden w1, w2 en w3 van gelijke lengte geldt dat

dH(w1, w2) + dH(w2, w3) ≥ dH(w1, w3).

Het verbeteren van een fout door een foutenverbeterende code bestaat erin om een
ontvangen woord dat niet tot de taal behoort, te vervangen door het woord in de
taal dat er “het dichtste bij ligt” met betrekking tot de Hammingafstand. Dit is
gebaseerd op de aanname dat fouten slechts met een kleine kans optreden.

4 Interludium: modulorekenen

Een wiskundig concept dat we nodig hebben om meer geavanceerde foutenverbe-
terende codes te begrijpen, is het zogenaamde modulorekenen. De eenvoudigste
manier om dit uit te leggen is waarschijnlijk aan de hand van een klok. Een dag
start om middernacht, het is dan 0 uur. We beginnen de uren te tellen als 1 uur,
2 uur, 3 uur enzovoort. ’s Middags is het 12 uur en daarna tellen we gewoon door:
13 uur, 14 uur,... tot 23 uur. Daarna zeggen we immers niet dat het 24 uur wordt,
maar wel dat het terug 0 uur wordt. Dus 24 wordt 0, 25 wordt 1, 26 wordt 2
enzovoort. We noemen dit modulo 24 rekenen en noteren bijvoorbeeld

24 mod 24 = 0, 25 mod 24 = 1, 26 mod 24 = 2, . . . , 65 mod 24 = 17, . . .
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Eigenlijk is a mod 24 niets anders dan de rest bij deling van het natuurlijk getal
a door 24. Een andere manier om dit te zeggen is dat we, voor elk natuurlijk
getal a, met a mod 24 het unieke getal b ∈ {0, 1, . . . , 23} noteren zodat a− b een
veelvoud is van 24. Deze definitie kunnen we gemakkelijk uitbreiden naar gehele
getallen a, zo is bijvoorbeeld (−1) mod 24 = 23, wat ook overeenkomt met wat
we verwachten uit het voorbeeld van de klok: −1 uur is eigenlijk 23 uur de dag
voordien.

We hoeven natuurlijk niet modulo 24 te rekenen, maar kunnen 24 vervangen door
elk geheel getal groter of gelijk aan 2.

Definitie 4.1. Zij a en n gehele getallen met n ≥ 2. Dan is a mod n het unieke
getal b ∈ {0, 1, . . . , n− 1} zodat a− b een veelvoud is van n.

Voorbeeld 4.1.

• 19 mod 9 = 1, want 19− 1 = 18 = 2 · 9,

• (−19) mod 9 = 8, want −19− 8 = −27 = −3 · 9,

• 291 mod 2 = 1, want 291− 1 = 290 = 145 · 2,

• a mod 2 = 0 als a even is en a mod 2 = 1 als a oneven is.

Oefening 4.1. Bereken

• 29 mod 12,

• 83 mod 25,

• 38273172 mod 10,

• 38273172 mod 3.

Voor ingewikkeldere berekeningen zijn volgende resultaten erg nuttig:

((a mod n) + (b mod n)) mod n = (a + b) mod n,

((a mod n) · (b mod n)) mod n = (a · b) mod n.

Laten we de eerste formule bijvoorbeeld controleren voor a = 3, b = 7 en n = 4.
Het linkerlid wordt ((3 mod 4)+(7 mod 4)) mod 4 = (3+3) mod 4 = 6 mod 4 = 2,
terwijl het rechterlid (3 + 7) mod 4 = 10 mod 4 = 2 is.
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Oefening 4.2. Bereken

• 10 · 9 · 8 · 7 · 6 mod 5,

• 843 mod 9,

• 32103210321 mod 16,

• 52 · 37 · 237 mod 97.

5 Uit de praktijk: Hammingcodes

De repetitie- en pariteitscodes zijn te eenvoudig om efficiënt fouten te detecteren
en te verbeteren. Daarom zullen we nu een meer geavanceerde familie van codes
introduceren: de Hammingcodes. Ze werden bedacht door de wiskundige Richard
Hamming rond 1950, maar worden vandaag onder een bepaalde vorm nog steeds
gebruikt, hoewel er ondertussen verschillende nieuwe codes ontwikkeld zijn. We
beperken ons hier tot (7,4)-Hammingcodes, wat betekent dat we aan elke groep
van 4 bits in een boodschap 3 redundante bits zullen toevoegen. Codewoorden
bestaan dus uit 7 bits.

Voorbeeld 5.1. We splitsen, net als bij de pariteitscode, de boodschap weer op in
groepen van 4 bits (eventueel na aanvullen met nullen) en voegen aan elke groep
van 4 bits 3 redundante bits toe volgens de onderstaande tabel.

Tabel 2: Een (7, 4)-Hammingcode

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

De codetaal bestaat dus uit 16 woorden van elk 7 bits. Bovendien is de code zo
geconstrueerd dat alle codewoorden op Hammingafstand minstens 3 van elkaar
liggen, zodat ze één fout kan detecteren en verbeteren. Stel dat een boodschap
gecodeerd wordt met deze code. Als de ontvanger het woord 0111010 krijgt, dan
ziet ze dat er een fout is gebeurd, want het is geen codewoord. Als ze ervan uit gaat
dat er slechts één fout in zit, kan ze de fout ook verbeteren, want enkel het woord
0101010 verschilt op één plaats van 0111010. De oorspronkelijke boodschap was
dus 0101.
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Oefening 5.1. Een boodschap wordt gecodeerd met de Hammingcode uit boven-
staande tabel. Als de ontvanger het bericht

000011111001101100001

krijgt, dat eventueel fouten bevat, wat was dan hoogstwaarschijnlijk de oorspron-
kelijke boodschap?

We leggen nu meer in detail uit hoe de Hammingcode in voorbeeld 5.1 gecon-
strueerd is. Gegeven vier bits b1b2b3b4, wordt een codewoord c1c2c3c4c5c6c7 van
zeven bits gegenereerd met de volgende regels:

(c1, c2, c3, c4) = (b1, b2, b3, b4),

c5 = (b2 + b3 + b4) mod 2,

c6 = (b1 + b3 + b4) mod 2,

c7 = (b1 + b2 + b4) mod 2.

Omdat alle formules lineair zijn in b1, b2, b3 en b4 (modulo 2), is dit een voorbeeld
van een lineaire code.

Oefening 5.2. Toon aan dat de repetitiecode met willekeurige n en de pariteits-
code ook lineair zijn door gelijkaardige formules op te schrijven.

Als we voor c5, c6 en c7 andere lineaire combinaties van b1, b2, b3 en b4 nemen,
kunnen we andere (7,4)-Hammingcodes vinden die even goed werken. Nochtans
zijn niet alle lineaire combinaties toegelaten. We geven twee voorbeelden ter illu-
stratie.

Voorbeeld 5.2. De code met redundante bits

c5 = (b1 + b2 + b4) mod 2,

c6 = (b1 + b2 + b3) mod 2,

c7 = (b1 + b3 + b4) mod 2,

is een andere (7, 4)-Hammingcode.

Oefening 5.3. Schrijf alle codewoorden van deze code op en controleer dat de
onderlinge Hammingafstand altijd minstens 3 is.
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Voorbeeld 5.3. De code met de redundante bits

c5 = (b1 + b2) mod 2,

c6 = (b3 + b4) mod 2,

c7 = (b1 + b2 + b3 + b4) mod 2,

is geen (7, 4)-Hammingcode. Omdat c7 = (c5 + c6) mod 2, bevat het laatste
redundante bit geen nieuwe informatie.

Oefening 5.4. Ga na dat er voor deze laatste code twee codewoorden zijn die
slechts op twee plaatsen verschillen.

Oefening 5.5. Gebruik de ASCII-conversietabel op pagina 4 en de (7, 4)-Hammingcode
uit voorbeeld 5.1 om het woord “Math” te coderen. (Je hebt dit al gedeeltelijk
opgelost in oefening 2.1.)

Oefening 5.6. Je krijgt de boodschap

1010101111110001011010010110010000011001100101001

doorgestuurd, inclusief eventuele fouten. De boodschap werd in bits omgezet via
de ASCII-tabel en gecodeerd via de (7, 4)-Hammingcode uit voorbeeld 5.1. Wat
was de oorspronkelijk boodschap?

6 Uit de praktijk: barcodes

Een laatste toepassing van foutenverbetering die we hier willen bespreken zijn bar-
codes. De meeste producten die verkocht worden, zijn uitgerust met de welbekende
“streepjescode”. Tegenwoordig coderen die het zogenaamde EAN2-13-nummer van
het product, een getal van 13 cijfers dat ook onder de barcode zelf te vinden is.
Hoe dit getal omgezet wordt in streepjes is een interessant verhaal op zich, maar
hier willen we vooral de opbouw van het getal zelf bekijken. De eerste drie cijfers
staan voor het land waarin het EAN-13-nummer werd uitgegeven (niet noodzake-
lijk het land waar het product gemaakt werd). Zo staan 540–549 voor België en
Luxemburg, 400–440 voor Duitsland en 870–879 voor Nederland. Dan volgen er 9
cijfers die de fabrikant en het product identificeren en tenslotte is er één controle-
cijfer, dat berekend wordt uit de twaalf vorige cijfers. Als er bij het scannen aan
de kassa iets verkeerd gaat, omdat de barcode beschadigd is bijvoorbeeld, zal het
controlecijfer waarschijnlijk niet overeenkomen met de rest van het getal en kan
het systeem de fout dus detecteren.

2EAN staat voor European Article Number
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De berekening van het controlecijfer gaat als volgt: neem de eerste 12 cijfers van
het EAN-13-nummer

a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a12

en bereken de som van de cijfers op de even plaatsen en de som van de cijfers op
de oneven plaatsen:

s0 = a2 + a4 + a6 + a8 + a10 + a12,

s1 = a1 + a3 + a5 + a7 + a9 + a11.

Bereken dan
s = 3s0 + s1.

Het controlecijfer wordt gegeven door

a13 = (−s) mod 10.

Voorbeeld 6.1. Het getal 5400112347034 is een toegelaten EAN-13-nummer. Als
we bovenstaande berekeningen uitvoeren, krijgen we immers

s0 = a2 + a4 + a6 + a8 + a10 + a12 = 4 + 0 + 1 + 3 + 7 + 3 = 18,

s1 = a1 + a3 + a5 + a7 + a9 + a11 = 5 + 0 + 1 + 2 + 4 + 0 = 12

en dus s = 3s0+s1 = 3·18+12 = 66. We hebben inderdaad dat (−66) mod 10 = 4.

Oefening 6.1. Vind het ontbrekende cijfer in de volgende EAN-13-nummers.

Een variant op barcodes die tegenwoordig veel gebruikt wordt, zijn de vierkante
QR-codes. Ook hier wordt heel wat redundante informatie toegevoegd zodat de
boodschap nog steeds gedecodeerd kan worden als er iets mis gaat bij het scannen.

Oefening 6.2. Scan de QR-code op de cover van deze bundel met je smartphone
en stel vast dat het werkt, ook al is de informatie duidelijk verstoord door de tekst
“Voorbereidend materiaal”.

Opmerking: Een app voor het scannen van QR-codes (en barcodes) die op alle
platformen goed werkt is “i-nigma”. Op de toernooidag zou elk team in het bezit
moeten zijn van een smartphone waarop deze of een gelijkaardige app gëınstalleerd
is.
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