
Dit diktaat bevat de tekst behorende bij het college wiskunde in je CD-speler dat
gegeven is op 10 en 11 februari 2005 tijdens de Krokuscursus wiskunde aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Het is gebaseerd op eenzelfde diktaat dat de
auteur eerder, voor ditzelfde doel, heeft geschreven.

Dit diktaat is enerzijds bedoeld als aanvulling bij het college, of om de stof nog
eens terug te lezen, maar zou ook als zelfstandig diktaat te lezen moeten zijn.

Mijn bedoeling is dat de middelbare scholier of anderszins belangstellende via dit
diktaat een beeld krijgt van hoe theoretische wiskunde wordt gebruikt bij allerlei
problemen uit het dagelijks leven. Geenszins heb ik de pretentie dat dit college een
volledig beeld geeft van de inhoud van de wiskunde-studie. Wel is het de bedoeling
dat het een goed beeld geeft van welke soort problemen wiskundigen tijdens hun
studie en werk tegenkomen.

Zoals elke wiskundige tekst, zal ook dit diktaat meer vragen oproepen dan ze
kan beantwoorden. Een deel van deze vragen staat in de vorm van opgaven in dit
diktaat. Deze zijn dan over het algemeen ook niet bedoeld als hulp bij het begrijpen
van de stof, maar vragen juist iets extra’s, vaak ook methoden die je tijdens dit
college niet zult leren. Bij de opgaven waarvan (een deel van) het resultaat verderop
in de stof gebruikt wordt staat het woord opgave cursief gedrukt. Mocht het je
niet lukken deze opgaven te maken, dan is dat geen ramp, je kunt dan wel verder
met het resultaat van de opgave.

Op diverse plaatsen in de tekst zul je een blok(je) tekst tegen komen zoals
dit: een iets kleiner lettertype en aan beide kanten een iets bredere kantlijn.
Dergelijke tekst is bedoeld als zijdelingse opmerking: je hoeft het niet per se
te lezen of te snappen om verder te kunnen lezen. Het kan soms wel helpen
bij het begrip van de stof.

Ik heb tijdens het schrijven van dit diktaat zeer dankbaar gebruik gemaakt van het
diktaat Codetheorie van Ruud Jeurissen, waaruit vele derde- en vierdejaarsstuden-
ten dit vak hebben geleerd. Veel definities komen ook uit dit diktaat. Toch heb ik
hier en daar de vrijheid genomen en zelf definities bedacht, waar deze naar mijn
mening beter aansloten bij de stof.

Schroom niet om bij vragen over de stof, fouten in de tekst of ideeën over verwante
onderwerpen te bellen, te schrijven of mailen.

Nijmegen, februari 2005
Martijn Grooten

Contact-adres (oktober 2010):
thinksmall@gmail.com.
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1 Delers, rekeningnummers en streepjescodes

574104127, 826676243, 411346369 en 573153592. Zomaar vier 9-cijferige getallen
die zouden kunnen corresponderen met bankrekeningnummers van personen of
instellingen in Nederland. Althans, de eerste drie zouden rekeningnummers kunnen
zijn, de vierde is dat zeker niet. In dit eerste hoofdstuk zullen we zien waarom
ik dat zo snel kan zien en wat het voordeel is van het feit dat kennelijk niet alle
getallen als rekeningnummers kunnen optreden. En we zullen ook nog zien dat er
iets soortgelijks optreedt bij streepjescodes.

Delers

Alvorens we ons gaan verdiepen in de rekeningnummers hebben we een aantal
begrippen en stellingen uit de wiskunde nodig.

Voor de volledigheid: met een geheel getal bedoel ik een getal uit de verzameling
{. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .} en met een natuurlijk getal bedoel ik een geheel getal
groter of gelijk aan 0 (dus 0,1,2,3,. . . ). Een cijfer is een geheel getal tussen 0 en
9. Een rationaal getal is een getal dat geschreven kan worden als een breuk a

b
van

gehele getallen, waarbij uiteraard b niet 0 mag zijn.

Ik ga er vanuit dat je weet dat de som, het product en het verschil van twee gehele
(resp. rationale) getallen weer een geheel (resp. rationaal) getal is. Het is echter
niet zo dat het quotiënt van twee gehele getallen weer een geheel getal is. Dit leidt
tot de volgende definitie.

Definitie. Zij a en b gehele getallen. We zeggen dat a een deler is van b (notatie
a|b) als er een geheel getal c is met b = a · c. Als a ongelijk aan 0 is, dan komt dit
op hetzelfde neer als dat b

a
een geheel getal is.

In plaats van a is een deler van b zullen we ook wel zeggen a deelt b of b is een
a-voud. In plaats van te zeggen dat een getal een 2-voud is zullen we ook wel
zeggen dat het getal even is, getallen die niet even zijn noemen we oneven.

Voorbeeld. 2 is een deler van 10, want 10 = 2 · 5.
3803 is een deler van 123456789, want 123456789 = 3803 · 32463.
7 is geen deler van 12 (notatie: 7 6 |12), want 12

7
is geen geheel getal (het is groter

dan 1 en kleiner dan 2).
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Stelling 1. Een aantal eenvoudige gevallen:

(i) a|a voor alle gehele getallen a.
(ii) a| − a voor alle gehele getallen a.
(iii) 1|a voor alle gehele getallen a.
(iv) a|0 voor alle gehele getallen a.
(v) als a|1, dan a = 1 of a = −1.
(vi) als 0|a, dan a = 0.

Bewijs. Voor alle gehele getallen a geldt dat a = a · 1, dus a|a.

Opgave 1. Bewijs de andere vijf gevallen zelf.

Stelling 2. Zij a, b en c gehele getallen. Als a|b en b|c dan a|c.

Bewijs. Uit a|b weten we dat er een geheel getal p is zodat b = a ·p. Net zo weten
we uit b|c dat er een geheel getal q is zodat c = b · q. Dan geldt

c = b · q = a · (p · q)

Omdat p · q een geheel getal is volgt nu uit de definitie dat a een deler van c is.

Stelling 3. Zij a, b en c gehele getallen. Als a|b en a|c dan a|(b+ c).

Bewijs. Uit a|b weten we dat er een geheel getal p is zodat b = a · p. Net zo
weten we uit b|c dat er een geheel getal q is zodat c = b · q. Dan kun je nagaan dat
(b+ c) = a · (p+ q). Omdat p+ q weer een geheel getal is, volgt nu uit de definitie
dat a|(b+ c).

Opgave 2. Bewijs op dezelfde manier dat voor gehele getallen a, b en c geldt: Als
a|b en a|c dan a|(b− c).

Voorbeeld. 7 is een deler van 6958. Immers 7|7000 en 7|42, dus volgens opgave
2 is 7 een deler van 7000− 42 = 6958.

Voorbeeld. 11 6 |1110. Immers, we weten dat 11|1100.
Als 11 wel een deler zou zijn van 1110, dan zou het ook een deler zijn van 1110−
1100 = 10. Maar dat is niet zo. We komen dus in tegenspraak met de aanname
dat 11 een deler was van 1110. Deze aanname blijkt dus onjuist en dus is 11 geen
deler van 1110.
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Rekeningnummers

Probeer je eens voor te stellen wat er kan gebeuren als iemand bij de bank een
typefout maakt en een rekeningnummer verkeerd invoert. Leuk als jouw num-
mer wordt verward met dat van de studerende zoon van een multimiljonair en je
duizenden euro’s aan ‘ouderlijke bijdrage’ op je rekening gestort krijgt. Minder
leuk is het als jouw rekeningnummer wordt verward met dat van de multimiljon-
air zelf en jouw zuur verdiende vakkenvul-geld op de rekening van de toch al niet
onbedeelde miljonairszoon wordt gestort.

Gelukkig hebben banken hier iets op gevonden. Er is namelijk voor gezorgd dat
niet alle 9-cijferige getallen als rekeningnummer kunnen voorkomen. Om pre-
cies te zijn moeten rekeningnummers voldoen aan het volgende criterium: laat
(n9, n8, . . . , n2, n1) een 9-cijferig getal zijn. Dan kan dit getal een rekeningnummer
zijn als het getal

9 · n9 + 8 · n8 + 7 · n7 + · · ·+ 2 · n2 + 1 · n1

deelbaar is door 11. We zullen in dat geval spreken van een geldig rekeningnummer.
Een 9-cijferig getal waarin bovenstaande som niet deelbaar door 11 is zullen we
een ongeldig rekeningnummer noemen. Nu begrijp je ook waarom ik van de vier
getallen aan het begin direct kon zeggen welke rekeningnummers zijn. Reken het
voor de zekerheid nog maar even na!

Als je wilt weten of een bepaald geheel getal deelbaar is door 11 dat kun
je gebruik maken van de volgende methode: neem de cijfers van het getal
en doe achtereenvolgens optellen en aftrekken. Negeer in je uitkomst een
eventueel minteken. Zo krijg je een nieuw getal, dat kleiner is dan je oor-
spronkelijke getal. Herhaal deze procedure tot je op een getal tussen de 0
en 10 uitkomt. Is dit getal 0 dan was je oorspronkelijke getal deelbaar door
11. Krijg je een ander getal, dan was het oorspronkelijke getal niet deelbaar
door 11.

Voorbeeld: 3916 geeft 3−9+1−6 = −11 en geeft dus 11. 11 geeft 1−1 = 0.
Dus 3916 is deelbaar door 11. Inderdaad: 3916 = 11 · 356.

Om te zien dat deze beperking ook echt het gevolg heeft dat fouten herkend worden
moeten we kijken wat vermoedelijk de meest gemaakte fouten zijn bij het intypen
van een rekeningnummer door een bankmedewerk(st)er:
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• Eén cijfer wordt verkeerd ingevuld. Bijvoorbeeld: 123456789 wordt 123456189.

• Twee naast elkaar liggende cijfers worden verwisseld. Bijvoorbeeld: 123456789
wordt 123546789.

• Er wordt een cijfer teveel ingegeven. Bijvoorbeeld: 123456789 wordt 1234567889.

• Er wordt een cijfer weggelaten. Bijvoorbeeld: 123456789 wordt 13456789.

De laatste twee gevallen kunnen eenvoudig worden ‘ondervangen’ door te zorgen
dat alle bankrekeningnummers ook daadwerkelijk uit negen cijfers bestaan. Bij
handmatig in te vullen nummers zijn er dan precies negen voorbedrukte vakjes.
Ook de andere twee gevallen blijken door de hierboven genoemde regel te kunnen
worden ‘herkend’.

We hebben eerst nog één stelling nodig:

Stelling 4. Zij a en b gehele getallen met −10 ≤ a ≤ 10 en −10 ≤ b ≤ 10. Stel
dat 11 een deler is van het product ab is. Dan is minstens een van de getallen a

en b gelijk aan 0.

Bewijs. We zullen deze stelling niet bewijzen. Het bewijs komt neer op het feit
dat 11 een priemgetal is.

Een priemgetal is een natuurlijk getal dat als positieve delers slechts 1 en
zichzelf heeft. De priemgetallen zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . (1 is per definitie
geen priemgetal!), er zijn er oneindig veel en ze spelen een belangrijke rol in
vele gebieden uit de wiskunde. Een belangrijke eigenschap van priemgetallen
is dat ieder natuurlijk getal op unieke manier (op volgorde na) geschreven
kan worden als het product van priemgetallen. Bijvoorbeeld: 12 = 2 · 2 · 3,
70 = 2 · 5 · 7 en 37 = 37 (want 37 is zelf al een priemgetal).

Stelling 5. Zij (n9, n8, . . . , n2, n1) een 9-cijferig getal dat correspondeert met een
geldig rekeningnummer. Dan is het 9-cijferig getal waarin het cijfer nj is vervangen
door een ander cijfer n̂j geen geldig rekeningnummer.

Bewijs. Omdat (n9, n8, . . . , n2, n1) correspondeert met een geldig rekeningnum-
mer, is de som

9 · n9 + · · ·+ (j + 1) · nj+1 + j · nj + (j − 1) · nj−1 + · · ·+ 1 · n1 (∗)

deelbaar door 11.

5



Je moet bovenstaande uitdrukking met een beetje fantasie lezen. Als j = 1
of j = 9 staat er feitelijk iets onzinnigs, want dan zijn nj−1 resp. nj+1

niet gedefinieerd. En ook bij j = 2 of j = 8 staat er een ietwat vreemde
uitdrukking. Hopelijk begrijp je desondanks wat er bedoeld word.

Als we in ons getal nj door n̂j vervangen en we krijgen dan nog steeds een geldig
rekeningnummer krijgen, dan is het getal

9 · n9 + · · ·+ (j + 1) · nj+1 + j · n̂j + (j − 1) · nj−1 + · · ·+ 1 · n1 (∗∗)

ook deelbaar zijn door 11. Volgens opgave 2 is dan ook het verschil van (∗∗) en
(∗) deelbaar door 11. We gaan dit verschil goed bestuderen:

9 · n9+ · · · +(j + 1) · nj+1 + j · n̂j +(j − 1) · nj−1 + · · · +1 · n1

9 · n9+ · · · +(j + 1) · nj+1 + j · nj +(j − 1) · nj−1 + · · · +1 · n1 −
0 + · · · + 0 + j · (n̂j − nj)+ 0 + · · · + 0

We zien dus dat 11 een deler moet zijn van j · (n̂j − nj).

Nu zijn n̂j en nj beide cijfers, dus gehele getallen tussen 0 en 9, hun verschil ligt
dus zeker tussen −10 en 10. Voor j geldt dat het een geheel getal is tussen 1 en 9
en dus zeker tussen −10 en 10 ligt.

Nu kunnen we stelling 4 gebruiken en we zien dat minstens een van de getallen
j en n̂j − nj gelijk aan 0 moet zijn. j kan dat niet zijn, dus n̂j − nj = 0 oftewel
n̂j = nj. Kortom: de enige mogelijkheid dat het veranderen van één cijfer in een
geldig rekeningnummer toch leidt tot een geldig nummer, is het cijfer vervangen
door hetzelfde cijfer. Met andere woorden: een echte verandering van één cijfer in
een geldig rekeningnummer leidt altijd tot een ongeldig rekeningnummer.

Opgave 3. Laat aan de hand van een voorbeeld zien dat het veranderen van twee
cijfers in een geldig rekeningnummer soms kan leiden tot een geldig rekeningnum-
mer.

Stelling 6. Zij (n9, n8, . . . , n2, n1) een 9-cijferig getal dat correspondeert met een
geldig rekeningnummer. Dan is het 9-cijferig getal waarin het j-de cijfer (van
rechts gelezen) nj en het (j+1)-ste cijfer nj+1 zijn omgewisseld geen geldig reken-
ingnummer meer, tenzij nj en nj+1 gelijk zijn.

Bewijs. Wederom zien we dat het getal

9 · n9 + · · ·+ (j +2) · nj+2 + (j +1) · nj+1 + j · nj + (j − 1) · nj−1 + · · ·+1 · n1 (∗)

deelbaar door 11 is.
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Als het getal waarin nj en nj+1 omgewisseld zijn ook een geldig rekeningnummer
is, dan moet

9 ·n9+ · · ·+(j+2) ·nj+2+ j ·nj+1+(j+1) ·nj +(j− 1) ·nj−1+ · · ·+1 ·n1 (∗∗)

ook deelbaar zijn door 11 (de volgorde is ietwat gewijzigd om de berekeningen
straks wat makkelijker te laten verlopen). Opnieuw volgens opgave 2 is dan ook
het verschil van (∗) en (∗∗) deelbaar door 11. Dit verschil gaan we berekenen:

9 · n9 + · · · +(j + 2) · nj+2+(j + 1) · nj+1 + j · nj +(j − 1) · nj−1 + · · · +1 · n1

9 · n9 + · · · +(j + 2) · nj+2+ j · nj+1 + (j + 1) · nj +(j − 1) · nj−1 + · · · +1 · n1 −
0 + · · · + 0 + nj+1 − nj + 0 + · · · + 0

En we zien dus dat 11 een deler moet zijn van nj+1 − nj.

Nu zijn nj+1 en nj allebei cijfers, dus gehele getallen tussen 0 en 9. Je kunt
eenvoudig nagaan dat hun verschil daarom tussen −9 en 9 in moet liggen. Het
enige 11-voud tussen −9 en 9 is 0. Dus nj+1 − nj = 0, oftewel nj+1 en nj zijn
gelijk. Dit is precies wat de stelling zegt.

Opgave 4. Laat zien dat het verwisselen van twee cijfers op een willekeurige plek
in een geldig rekeningnummer altijd leidt tot een ongeldig rekeningnummer. Je
zult hierbij waarschijnlijk stelling 4 nodig hebben.

Ik moet bekennen dat ik hierboven een beetje vals gespeeld heb. Op mijn
overschrijvingsformulieren staan namelijk niet negen maar tien plaatsen om
cijfers van rekeningnummers in te vullen. Ik ben echter nog nooit een 10-
cijferig rekeningnummer gezien. Wellicht is het extra vakje neergezet om
de mogelijkheid open te laten als dit nodig mocht zijn, bijvoorbeeld als het
aantal rekeningnummers ‘op’ raakt (al is dat niet echt te verwachten, er zijn
zo’n 90 miljoen geldige nummers) of om buitenlandse nummers toe te staan.

Op zich is de ‘regel’ van het delen door 11 eenvoudig uit te breiden door te
eisen dat

10 · n10 + 9 · n9 + · · ·+ 2 · n2 + 1 · n1

deelbaar moet zijn door 11 en door 9-cijferige nummers van een extra 0 te
voorzien. Helaas is het nu niet meer zo dat het vergeten van een cijfer, of
het toevoegen van een extra cijfer altijd een ongeldig nummer oplever. Zo
zijn zowel 9876543210 als 987653210 a priori geldige 10-cijferige nummers.

Dan is er nog het probleem van gironummers. Deze hebben een maxi-
male lengte van 7 cijfers. Ik heb hierop geen restrictie kunnen ontdekken.
Waarschijnlijk is er ook geen: met 7 cijfers zijn er ‘slechts’ 10 miljoen mo-
gelijkheden en ik schat het aantal bestaande gironummers toch wel op enkele
miljoenen.
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Streepjescodes

Bij streepjescodes treedt een vergelijkbare situatie als bij rekeningnummers op.
Ook hier zouden er grote problemen kunnen ontstaan als door een typefout een
zak dropjes wordt aangezien voor een gouden horloge of andersom. Helaas zijn er
bij streepjescodes een aantal praktische problemen waardoor er niet zo’n ‘mooie
oplossing’ is als bij rekeningnummers.

Ten eerste is er geen vaste lengtes voor streepjescodes. Een tweede en veel belan-
grijker probleem is dat aan de code zelf allerlei informatie kan worden afgelezen: zo
kun je aan de streepjescode van een boek (een deel van) het isbn-nummer aflezen
en de prijs van een product in de supermarkt dat zelf kan worden afgewogen is ook
in de streepjescode terug te lezen. Er is daarom behoefte aan een manier waarop
een zeker code met één cijfer kan worden aangevuld tot een geldige code.

Bij bankrekeningnummers is het niet zo dat elke 8-cijferig getal van achteren
aangevuld kan worden tot een geldig rekeningnummer. Er is bijvoorbeeld
geen enkele geldig 9-cijferig rekeningnummer dat begint met 73416114.

Een geldige streepjescode voldoet aan de volgende regel: Neem driemaal de som
van de cijfers op de oneven posities (van linksaf geteld!). Tel hierbij op de som van
de cijfers op de even posities. Dit getal moet deelbaar zijn door tien.

Kijken we naar bovenstaand voorbeeld, dan moet het getal

3 · (5 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1) + (8 + 6 + 4 + 2 + 0)

deelbaar zijn door 10. Inderdaad, de som geeft 110 en 110 = 10 · 11.

We kunnen nu gebruik maken van de eigenschap dat er voor elk geheel getal a een
(uniek) cijfer c is zodat a+c een 10-voud is. Bijvoorbeeld 85+5 = 90, 123+7 = 130
en 40 + 0 = 40. De eigenschap zorgt ervoor dat iedere ‘code’ inderdaad is aan te
vullen met één cijfer tot een geldige streepjescode. In bovenstaand voorbeeld is
de echte code 01234567890, hierin zit de belangrijke informatie ‘verborgen’. Door
deze aan te vullen met een 5 krijgen we een geldige streepjescode.
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Opgave 5. Probeer in te zien dat het vervangen van één cijfer door een ander
cijfer in een geldige streepjescode altijd een ongeldige code oplevert. Je hebt hier
stof bij nodig die je vermoedelijk nog niet hebt geleerd, in ieder geval niet bij dit
college!

maar. . .

Opgave 6. Laat aan de hand van een voorbeeld zien dat het verwisselen van twee
naast elkaar gelegen cijfers in een geldige streepjescode soms weer tot een geldige
streepjescode kan leiden.

Gelukkig worden de meeste streepjescodes niet met de hand ingetypt, maar worden
de ‘streepjes’ door een computer ingelezen. Voor een computer is het gelukkig erg
onwaarschijnlijk deze laatste fout te maken.
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2 Codes

Vanaf nu gaan we ons bezighouden met gegevens die tussen computers uitgewisseld
worden. Zoals je wellicht weet kunnen de huidige computers slechts rekenen met
twee soorten ‘gegevens’ (meestal bits genoemd denk bijvoorbeeld aan wel of geen
stroompje door een draadje), die daarom meestal met 0 en 1 worden aangeduid.
Door meerdere bits achter elkaar te zetten kan de computer als het ware toch met
meer verschillende soorten gegevens werken. Door rijtjes van vier bits te nemen
kunnen we de letters A tot en met P representeren:

0000 0001 0010 0011
A B C D

0100 0101 0110 0111
E F G H

1000 1001 1010 1011
I J K L

1100 1101 1110 1111
M N O P

Tegenwoordig werken vrijwel alle computers met de zogenaamde ascii-
‘code’. Hierin worden alle tekens weergegeven door rijtjes van 8 bits, zodat
we dus 28 = 256 mogelijke tekens krijgen. Dat is natuurlijk veel meer dan
de 26 letters van het alfabet, maar zo kunnen we hoofd- en kleine letters
onderscheiden, kunnen we getallen en leestekens gebruiken, alsmede letters
met accenten (ö, é, ç) en speciale tekens zoals de spatie of een regel-einde.
Een rijtje van 8 bits wordt een byte genoemd.

We kunnen rijtjes bits weer achter elkaar plakken en zo woorden maken. Met de
bovenstaande 4-bits ‘code’ ziet het woord code er bijvoorbeeld als volgt uit:

0010 1101 0011 0100

Merk op dat we ook gewoon 0010110100110100 hadden kunnen schrijven, want
omdat alle letters precies vier bits lang zijn, kunnen de scheidingen maar op één
manier worden geplaatst.

Vanaf nu zullen we een rijtje bits van een vaste lengte k een woord van lengte k

noemen. We zullen straks een vaste k kiezen en er vanuit gaan dat de gegevens
die van de ene computer naar de andere worden verzonden in woorden van lengte
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precies k is geknipt. Een eventueel stuk tekst dat nu overblijft wordt dan aangevuld
met bijvoorbeeld een reeks nullen zodat ook het laatste woord precies lengte k

heeft. Het daarom niet zo realistisch dat in bovenstaande 4-bits ‘code’ ook de
reeks met alleen maar nullen (hier: 0000) een betekenis heeft gekregen.

Voorbeeld. We kunnen de weergave van het woord code als 0010110100110100
bijvoorbeeld zien als een woord van lengte 16. We zouden het echter ook kunnen
zien als twee woorden van lengte 8: 00101101 00110100, of als vier woorden van
lengte 4. Als we de bits 0000 niet al hadden toegewezen aan de letter a, dan
hadden we het kunnen aanvullen met acht nullen en zo zien als twee woorden van
lengte 12.

Foutherkennende codes

Net als bij rekeningnummers en streepjescodes willen we manieren vinden om
fouten die gemaakt zijn bij het versturen van woorden te herkennen en het liefst
ook om ze te kunnen verbeteren.

Voorbeeld. Veronderstel dat we woorden van lengte vier willen versturen. Een
mogelijkheid om fouten te herkennen is om parity check te doen: er wordt een extra
bit toegevoegd. Deze is een 0 als er een even aantal enen in het woord voorkwam,
anders is de extra bit een 1. Een gevolg hiervan is dat er in het uiteindelijke woord
(dat nu lengte 5 heeft!) altijd een even aantal enen staat.

Een aantal voorbeelden:

0101 → 01010

0010 → 00101

1111 → 11110

Krijgt de ontvanger bijvoorbeeld het woord 01101 doorgestuurd, dan weet deze
zeker dat er ergens een fout is gemaakt, immers dat woord telt drie enen en drie
is oneven. Er is echter geen manier om er achter te komen welke fout het meest
waarschijnlijk gemaakt is: het originele woord zou net zo goed 0111 als 0100
kunnen zijn. En het zou zelfs kunnen dat het originele woord gewoon 0110 was en
dat er een fout was gemaakt bij het verzenden van de extra bit!

In de praktijk betekent een fout over het algemeen niet dat de ontvanger de
betreffende bit verkeerd ontvangt. Het betekent meestal dat door een storing
of beschadiging de betreffende bit in het geheel niet overkomt. De ontvanger
‘doet dus maar wat’ en gokt een 0 of een 1. Dus zelfs als een bepaalde bit
beschadigd is, wordt deze met 50 procent kans toch goed gelezen.
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Definitie. Zij k en l natuurlijke getallen met l ≥ k. Een (k, l)-code maakt van
ieder woord w van lengte k een woord c(w) van lengte l. We eisen er bovendien
bij dat dit zo gebeurd dat twee verschillende woorden nooit hetzelfde codewoord
opleveren.

Deze laatste eis zorgt ervoor dat een woord van lengte l afkomstig is van
hooguit één woord van lengte k. Met andere woorden, nadat we een woord
gecodeerd hebben is het in principe altijd mogelijk het woord te decoderen.

Voorbeeld. Bovenstaande parity check is een voorbeeld van een (4, 5)-code. In
het algemeen is de parity check van woorden van lengte k een (k, k + 1)-code.

Voorbeeld. Bij de parity check zien we dat we de originele woorden eenvoudig
uit de gecodeerde woorden af kunnen lezen omdat zij de eerste 4 (of algemeen: de
eerste k) bits vormen. We noemen in dat geval de eerste vier bits informatie-bits
(zij bevatten de te verzenden informatie) en de laatste bit noemen we de controle-
bit (deze is om te controleren of de informatie foutloos werd verzonden).

Voorbeeld. Het simpelste voorbeeld van een code voor een natuurlijk getal k is
een (k, k)-code, waarbij woord en codewoord steeds hetzelfde zijn. Deze code heeft
k informatie-bits en geen controle-bits.

Een ander voorbeeld van informatie- en controle-bits zagen we al bij streep-
jescodes. Hier zijn op één na alle bits (in dit geval: cijfers) informatie-bits,
alleen het laatste cijfer is een controle-bit. In de informatie-bits zit infor-
matie verborgen over bijvoorbeeld land van productie (codes die met 87
beginnen komen uit Nederland), de fabrikant, het product zelf of soms de
prijs.

Definitie. Zij v en w twee woorden van dezelfde lengte k. We definiëren de afstand
tussen v en w als het aantal posities waarop de woorden v en w verschillen. We
noteren de afstand tussen v en w als d(v, w).

Voorbeeld. d(00101, 10010) = 4. d(100101, 100111) = 1. d(1001, 1001) = 0.

Opgave 7. Laat zien dat de afstand voldoet aan de volgende eigenschappen. Hier
zijn v, w en x steeds woorden van dezelfde lengte k.

(i) d(v, w) = d(w, v).
(ii) d(v, w) = 0 precies als v en w hetzelfde zijn.
(iii) d(v, x) ≤ d(v, w) + d(w, x) (dit heet de driehoeksongelijkheid).
(iv) d(v, w) ≤ k.

12



Definitie. Zij n een natuurlijk getal. We zeggen dat een (k, l)-code n-foutherken-
nend is als voor elk tweetal verschillende woorden v en w geldt dat d(c(v), c(w)) ≥
n+ 1.

Deze definitie is op het eerste gezicht misschien niet zo duidelijk. Veronderstel
dat een woord w gecodeerd is tot c(w), maar ontvangen wordt als het woord ŵ,
dat op m plaatsen van c(w) verschilt, waarbij m ≤ n. Dit betekent dus dat
d(c(w), ŵ) = m. En omdat m < n+ 1 kan volgens de definitie ŵ geen codewoord
zijn en kan de ontvanger dus concluderen dat er een fout gemaakt wordt.

Maar pas op! Als een code n-foutherkennend is, dan wil dat niet zeggen dat de
ontvanger ook kan bepalen hoeveel fouten er zijn gemaakt. Het is slechts zo dat
áls er ten hoogste n fouten zijn gemaakt, dat de ontvanger dan kan concluderen
dat er een aantal fouten is gemaakt. De ontvanger kan niet bepalen hoveel fouten
er zijn gemaakt.

Opgave 8. Laat zien dat voor willekeurige k parity-check 1-foutherkennend is. Is
ze ook 2-foutherkennend?

Opgave 9.

(i) Zij k en n natuurlijke getallen, met n ≤ k. Laat zien dat voor een willekeurig
woord w van lengte k het aantal woorden v met d(v, w) = n gelijk is aan

(

k

n

)

(ii) Laat hiermee zien dat het aantal woorden v met d(v, w) ≤ n gelijk is aan

1 +

(

k

1

)

+

(

k

2

)

+ · · ·+

(

k

n

)

(iii) Laat zien dat een voor een 2-foutherkennende (4, l)-code moet gelden: l ≥ 7.

Opgave 10. Zij k een natuurlijk getal. Maak een (k, 2k)-code door een woord
twee keer achter elkaar te zetten. Voor k = 4 krijgen we bijvoorbeeld.

0101 → 01010101

0010 → 00100010

Laat zien dat deze code 1-foutherkennend is, maar niet 2-foutherkennend.

We hebben nu twee voorbeelden gezien van manieren om woorden van lengte vier te
coderen: de parity check en de ‘verdubbelingscode’ uit bovenstaande opgave. Beide
zijn 1-foutherkennend en niet 2-foutherkennend. Toch zal de voorkeur uitgaan naar
de parity check. Immers, de codewoorden zijn hier korter, wat dus tijd, geld en
energie bespaart tijdens het versturen van de codes. We zullen ook hier een nette
definitie voor geven:
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Definitie. De rate van een (k, l) code is het getal k
l
. De rate is altijd groter dan

0 en kleiner of gelijk aan 1.

De rate is dus in feite de verhouding tussen de informatie-bits en het totale aantal
bits. Hoe hoger de rate, hoe minder bits er ‘verspild’ worden om fouten te herken-
nen. Maar daar zitten dan ook weer nadelen aan. De triviale code, een (k, k)-code
waar woord en codewoord steeds gelijk zijn, heeft weliswaar rate 1, maar geen
enkele fout wordt herkend. Anderzijds kun je door de rate maar laag genoeg te
maken de ’foutherkenningsgraad’ zo hoog maken als je wilt en (zoals we dadelijk
zullen zien) zelfs de mogelijkheid inbouwen om fouten te verbeteren. De vraag is
of dit in de praktijk zin heeft en of dit niet ten koste gaat van heel veel tijd en
energie.

Opgave 11. Bekijk de volgende (6, 8)-code: het originele woord wordt geheel ov-
ergenomen. Op de zevende bit vindt parity-check plaats op de oneven bits. Dus
als op de eerste, derde een vijfde bit een even (dus 0 of 2) aantal enen staan, dan
is de zevende bit 0, anders 1. Op de achtste bit vindt parity-check plaats op de
even bits. Een paar voorbeelden:

110101 → 11010111

001110 → 00111001

(i) Laat zien dat deze code 1-foutherkennend is, maar niet 2-foutherkennend.
(ii) Laat echter zien dat het maken van twee fouten niet altijd hoeft te leiden tot

een geldig woord.
(iii) Veronderstel dat in 1 procent van de gevallen een bit verkeerd wordt weer-

gegeven (dus er is een fout kans van 0.01). Laat zien dat er een kans is van
bijna 0.06 dat er minstens één fout optreedt in een woord van lengte 6.

(iv) Maar laat zien dat de kans dat er bij een gecodeerd woord door fouten een
ander geldig codewoord ontstaat iets meer dan 0.001 is. Met andere woorden:
bij een rate van 3

4
is de kans op ‘onherstelbare fouten’ gereduceerd met een

factor 50.
(v) Bereken deze laatste kans in het geval van gewone parity check.

Foutverbeterende codes

We hebben hierboven gezien hoe we kunnen zorgen dat de ontvanger aan een
ontvangen woord kan zien of er een fout gemaakt is, en soms of er meerdere gemaakt
zijn. De ontvanger kan dan de verzender verzoeken het deel van het bericht met
fouten erin nogmaals te sturen.
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In de praktijk is dit echter niet zo realistisch. Denk bijvoorbeeld aan het geval
waarin de zender een ruimteschip is dat zich in de buurt van Uranus bevind en de
ontvanger een ruimtestation op de aarde. Dan kort het al gauw een half uur om
de gegevens (met de lichtsnelheid) te versturen. Een ‘herhalingsverzoek’ kost dan
dus een uur extra.

Nog problematischer is als de fout niet kwam door een storing tijdens het verzend
proces, maar te wijten was aan een onherstelbaar defect op de plek waar de infor-
matie opgeslagen staat. Denk bijvoorbeeld aan een kras op een cd, of roestvorming
(voor zover mogelijk) op een diskette. Dan kun je vragen om opnieuw zenden wat
je wilt, de informatie kan nooit meer teruggevonden worden.

Gelukkig zijn er manieren om woorden zodanig te coderen, dat niet alleen fouten
kunnen worden opgespoord, maar deze fouten (mits niet té veel) ook hersteld
kunnen worden. Laten we naar een voorbeeld kijken:

Bekijk de (4,12)-code die ontstaat door woorden van lengte 4 drie keer achter
elkaar te zetten. Een woord w wordt dus gecodeerd tot www. Stel nu dat er in dit
gecodeerd woord van lengte 12 een fout is ontstaan, zeg in het laatste ‘deelwoord’.
Het gecodeerd woord ziet er dus nu uit als wwŵ. De ontvanger ziet dat er een fout
moet zitten in het ontvangen woord, maar ook dat de eerste twee deelwoorden wel
hetzelfde zijn en dat het dus het meest logisch is dat het gecodeerde woord w is.

Echter, als er twee plekken zijn waar een fout is gemaakt, en deze bevinden zich
niet in hetzelfde deelwoord, dan is er geen manier om het gecodeerde woord terug
te vinden. Uit een ontvangen woord dat eruit ziet als ww̄ŵ is niet af te leiden of
het originele woord w, w̄ of ŵ was.

Definitie. Zij n een natuurlijk getal. We zeggen dat een (k, l)-code n-foutverbete-
rend is als voor elk tweetal verschillende woorden v en w geldt dat d(c(v), c(w)) ≥
2n+ 1.

Ook deze definitie is misschien niet meteen duidelijk. Veronderstel dat we een
woord w hebben, dat gecodeerd wordt tot c(w), maar waarin een aantal (hoogstens
n) fouten gemaakt worden zodat een ander woord ŵ wordt ontvangen. We weten
dus dat d(ŵ, c(w)) ≤ n. Voor ieder woord v ongelijk aan w geldt bij aanname dat
d(c(v), c(w)) ≥ 2n + 1. Gebruiken we de driehoeksongelijkheid uit opgave 7, dan
zien we dat

d(c(v), c(w)) ≤ d(c(v), ŵ) + d(ŵ, c(w))

en dus

d(c(v), ŵ) ≥ d(c(v), c(w))− d(ŵ, c(w)) ≥ 2n+ 1− n = n+ 1 > n

Met andere woorden: c(w) is het enige woord dat op afstand ≤ n van ŵ ligt. De
ontvanger kan aan de hand van deze eigenschap dus c(w) bepalen.
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Een onmiddelijk gevolg van de definitie is

Stelling 7. Een code die n-foutverbeterend is is ook 2n-foutherkennend en ander-
som.

Ondanks deze stelling kun je de begrippen foutverbeterend en foutherken-
nend niet tegelijk gebruiken. Volgens de stelling is bijvoorbeeld een 2-
foutverbeterende code ook 4-foutherkennend. Een codewoord waarin 3 fouten
zijn gemaakt geeft dus geen geldig codewoord. Echter, als de ontvanger de
fouten probeert te verbeteren dan zal dit woord in het algemeen niet hersteld
worden tot het oorspronkelijke woord!

Voorbeeld. Bekijk de onderstaande zestien woorden van lengte 7.

1101000 0010111
0110100 1001011
0011010 1100101
0001101 1110010
1000110 0111001
0100011 1011100
1010001 0101110
1111111 0000000

Eenvoudig is na te gaan1 dat voor ieder tweetal verschillende woorden w en v

uit deze 16 geldt dat d(v, w) ≥ 3. Aangezien 16 = 24 het aantal woorden van
lengte vier is, kunnen we deze 16 woorden gebruiken om een 1-foutverbeterende
(4,7)-code te maken.

Merk bijvoorbeeld op dat voor ieder woord w van lengte 4 er een uniek woord van
lengte 7 is dat in bovenstaand rijtje staat (het enige woord dat met 1110 begint
is 1110010 etc.), dus we kunnen w coderen als dat unieke woord. Dit levert de
1-foutverbeterende code op.

Het woord 1110 wordt dus gecodeerd tot 1110010. Als dit door een fout ontvangen
wordt als 11000010, dan berekent de ontvanger het unieke woord dat op afstand
≤ 1 hiervan ligt. Dat is inderdaad 1110010 en dat wordt weer gedecodeerd tot
1110.

Opgave 12. Veronderstel dat in één procent van de gevallen een bit verkeerd
wordt gelezen. Bereken de kans dat een 4-bits woord fout wordt weergegeven.
Bereken ook de kans dat er na uitvoering van bovenstaande code een verkeerd

1Je kunt natuurlijk alle
(

16

2

)

= 120 mogelijkheden nagaan en steeds de afstand berekenen,
maar handiger is gebruik te maken van patronen in de rijtjes. Zie je ze?
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woord wordt gelezen (bedoeld wordt: na codering en decodering toch een verkeerd
woord onstaat).

Om codes eenvoudig weer te geven is het handig om modulo 2 te kunnen rekenen.
Hiertoe definiëren we voor een geheel getal n:

n =

{

0 als n even is
1 als n oneven is

spreek uit n modulo 2. We kunnen ook twee getallen modulo twee bij elkaar
optellen, door ‘de streep boven de som te zetten’. Dus bijvoorbeeld

2 + 3 = 2 + 3 = 5 = 1

Net zo kunnen we vermenigvuldigen. Ook aftrekken kan, al voegt dat niets extra’s
toe:

Opgave 13. Laat zien dat voor gehele getallen n en m geldt n+m = n−m.

De bovenstaande 1-foutverbeterende (4,7)-code kunnen we nu als volgt weergeven:

(a, b, c, d) → (a, b, c, d, a+ c+ d, b+ c+ d, a+ b+ c) (∗)

(de komma’s en haakjes staan louter voor de verduidelijking). Ga maar na dat dit
klopt. Bijvoorbeeld:

(1, 0, 0, 1) → (1, 0, 0, 1, 2, 1, 1) = (1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)

Een code als deze, waar één directe formule voor is met behulp van optellen en
rekenen modulo 2, heet een lineaire code. Dergelijke codes hebben veel praktische
en wiskundige voordelen. Zo hoeft de ontvanger in het geval van bovenstaande
code niet de complete tabel te onthouden, maar slechts de formule (∗).

Opgave 14. Schrijf de parity check en de code uit opgave 11 ook op een dergelijke
manier.

Hoewel we het nauwelijks over de kans op een fout hebben gehad, zijn we
er wel steeds impliciet vanuit gegaan dat deze kansen onafhankelijk waren.
Met andere woorden: als een zekere bit fout wordt gelezen, dan zegt dit
niets over de kans dat de vlakbij gelegen bits fout gelezen worden.

In de praktijk is dat niet zo realistisch. Een fout wordt immers meestal
veroorzaakt door een storing op de lijn of een beschadiging van de gegevens-
bron (denk aan een kras op een cd) en deze is meestal meerdere bits lang.
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De kans is dus groot dat een lange rij opeenvolgende bits verkeerd wordt
gelezen.

Er is echter een manier om dit probleem te verhelpen. Hiertoe worden
verschillende rijen bits horizontaal in blokvorm gezet en deze blokken worden
vervolgens verticaal opgeslagen.

Zo wordt een blok code gelezen. . . . . . en zo wordt ze op het
opslag-medium geschreven.

Kijk bijvoorbeeld naar bovenstaand voorbeeld. De bits moeten van links
naar rechts, van boven naar beneden worden gelezen. Dus de te verzenden
code is 1010100111011110. Ze wordt echter van boven naar beneden, van
links naar rechts (let op het subtiele verschil. . . ) weggeschreven, dus als
1111001110010110.

Stel nu dat door een tijdelijke storing de vijfde tot en met achtste bit niet
goed wordt ontvangen, dus de ontvanger krijgt de reeks 1111????10010110
door. Dit correspondeert met 1?101?011?011?10 en hier liggen de fouten
opeens een stuk meer verspreid.
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3 De CD

Tot slot van dit college zullen we een belangrijk voorbeeld behandelen waarin codes
gebruikt worden en dat hiervoor al een aantal keer genoemd wordt: de cd-speler.
Helaas gebeuren er bij de precieze werking nog wat dingen, waarbij net wat meer
wiskunde nodig is dan bij dit college wordt behandeld. Gelukkig kunnen we met
behulp van de in het vorige hoofdstuk behandelde theorie wel de enigszins snappen
wat er gebeurt, en vooral ook: waarom het zo gebeurt.

Je moet je bedenken dat de hieronder beschreven methode de standaard is
zoals door Philips en Sony in 1979 afgesproken. Het maakt optimaal gebruik
van de toenmalige technische mogelijkheden. Deze zijn inmiddels echter een
stuk verbeterd. Daarom bestaan er tegenwoordig bijvoorbeeld cd-branders
die 64 keer zo snel een cd kunnen inlezen. Bij een gewone cd-speler kan
niet gebruik gemaakt worden van deze verbeteringen, omdat het weinig zin
heeft om de ‘leessnelheid’ groter te laten zijn dan de afspeelsnelheid.

Wel is het zo dat met name Sony bezig is met een nieuwe standaard: de sacd
(Super Audio Compact Disc). Dit is een cd waarop veel meer informatie
opgeslagen kan worden, dus met de huidige afspeelsnelheid kan de muziek
(nog) gedetailleerder worden weergegeven en kan bovendien allerlei extra
informatie worden meegegeven.

Bovendien heeft deze cd een groter frequentie-bereik. De huidige cd’s kun-
nen tonen tot maximaal weergeven. Dat lijkt voldoende, want het menselijk
gehoor kan geen tonen hoger dan 20.000 Hz horen. Toch blijkt uit testen dat
mensen muziek waarin tonen hoger dan 20.000 Hz wél worden weergegeven
als prettiger ervaren.

Om de analoge muziek te digitaliseren wordt zowel het linker- als rechter-kanaal
44.100 keer per seconde bemonsterd (sampling). Elke zo verkregen sample wordt
gedigitaliseerd in 2 bytes (2 × 8 bits), wat per seconde 2 × 2 × 44.100 = 176.400
bytes (1.411.200 bits) oplevert.

Deze bytes worden verdeeld in zogenaamde frames, die elk uit 24 bytes bestaan.
Deze frames worden hergroepeerd op een manier zoals aan het eind van het vorige
hoofdstuk is besproken. Vervolgens wordt er een (192, 264)-code losgelaten op deze
24 bytes, zodat er 33 bytes ontstaan (192 = 24× 8, 264 = 33× 8).

Opgave 15. Ga (met behulp van opgave 9) na dat een (192, 264)-code wel 1-
foutherkennend kan zijn, maar nooit 2-foutherkennend. Omdat, zoals hieronder
zal blijken, de bits op een cd op een wat aparte manier zijn gerangschikt, kunnen
er in de praktijk tóch meerdere fouten worden herkend.
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Op elk van de 33 ontstane bytes wordt vervolgens efm (Eight to Fourteen Mo-
dulation) toegepast. Om te zien wat dit inhoud moet je weten hoe de bits op een
cd staan opgeslagen.

Een cd heeft vele putjes (verdiepingen) en dammetjes (verhogingen). Het is echter
niet zo dat deze corresponderen met nullen en enen. Een verandering van hoog
naar laag of andersom stelt een 1 voor, terwijl geen verandering een nul voorstelt.
Zie onderstaand plaatje.

De afstand tussen twee bits is 0.3 µm. Dat is (of eigenlijk was, we hebben het over
de technische mogelijkheden van 1979) een dermate kleine afstand, dat de laser die
de bits leest met een té grote kans een putje of dammetje van een dergelijke grootte
zou ‘missen’. Er is daarom afgesproken dat een putje of dammetje minstens drie
eenheden (oftewel 0.9 µm) lang moet zijn. Té lang is echter ook niet goed, omdat
de laser wellicht ‘de tel kwijt zou raken’. We hebben daarom de volgende twee
eisen aan de bits

(a) tussen twee enen altijd ten minste twee nullen
(b) nooit meer dan tien nullen achter elkaar

Opgave 16. Ga na dat er precies 267 woorden van lengte 14 zijn die aan (a) en
(b) voldoen. Hint: tel het aantal woorden met 1 één, met 2 enen, etc.

Omdat 267 groter is dan 256=28, het aantal bytes (woorden van lengte 8), kunnen
we ieder woord van lengte 8 coderen tot een uniek woord van lengte 14 dat aan
(a) en (b) voldoet.

We zijn nu echter nog niet klaar. Stel namelijk dat we de woorden 01000100100001
en 10001000010001 hebben (beide voldoen aan (a) en (b)) en deze achter elkaar
willen zetten. Dan komen er plotseling twee enen na elkaar te staan en dat mag
niet. Daarom wordt elk woord nog gevolg door drie merging bits, die dit prob-
leem verhelpen, zoals uit de onderstaande opgave blijkt. We kunnen in dit geval
bijvoorbeeld (nou ja, er is geen andere mogelijkheid!) 000 gebruiken en dit tussen
de twee woorden plaatsen.
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Opgave 17. Als we de woorden 00010000000000 en 00000000010001 achter elkaar
willen plaatsen krijgen we een probleem. Ga na dat beide woorden aan (a) en (b)
voldoen, maar dat er geen woord van lengte drie is dat hiertussen geplaatst kan
worden zodat het samengestelde woord aan (a) en (b) voldoet.

We kunnen nu echter handig gebruik maken van het feit dat 267−256 = 11. Ga na
dat we door 11 bepaalde woorden niet te gebruiken in de code, we tussen elk twee-
tal codewoorden drie merging bits kunnen plaatsen zodat ook het samengestelde
woord aan (a) en (b) voldoet.

We hebben nu dus elk frame van 24×8 bits vervangen door een frame 33×(14+3)
bits. Aan deze bits worden nog 27 extra bits meegegeven (hierin zit allerhande
extra informatie verborgen). Uit eindelijk ontstaan er dus 33× 17+27 = 588 bits.
De rate van de code is dus iets minder dan 1

3
.

We kunnen tot slot uitrekenen hoeveel bits er op een CD staan en hoe snel de
cd in de cd-speler draait. Per seconde worden er 1

24
× 2 × 2 × 44.100 = 7.350

frames gelezen, wat overeenkomt met 7.350 × 588 ≈ 4, 32 miljoen bits. Een bit
had een lengte van 0.3 µm = 3 · 10−7 m, dus per seconde wordt er ongeveer
4, 32 · 106 × 3 · 10−7 ≈ 1.29 m spoor gelezen. Bij een speelduur van 74 minuten
leidt dit tot een totale lengte van ruim 5.75 kilometer!

Merk op dat de snelheid waarmee een cd ronddraait niet constant is. Aan de
buiten-rand is de diameter zo’n 5.8 cm. Dit betekent dat de omloopsnelheid hier
zo’n 3.5 toeren per seconde is. De binnenkant van de cd heeft een diameter van
zo’n 2.2 cm, wat correspondeert met circa 9 toeren per seconde.
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