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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar specialfall av de Bruijn-sekvenser där varje sekvens
av längd n i de Bruijn-sekvensen innehåller samtliga k olika element från ett
alfabet Ak. Uppsatsen kommer att demonstrera hur man kan generera de
Bruijn-sekvenser med hjälp av Eulercykler. Arbetet kommer därför även att
ge en bakgrund om Eulercykler och även ange en metod för att bestämma
antalet unika cykler.





Innehåll

1 Introduktion och förutsättningar 5
1.1 Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Lite om de Bruijn-sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Grundläggande grafteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4 Euler och broarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Noder och sekvenser 10
2.1 Ord och noder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Om antalet noder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3 Att generera sekvensen U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4 Att räkna antalet sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5 Sammanfattning och avslutande reflektioner . . . . . . . . . . 20





Kapitel 1

Introduktion och
förutsättningar

1.1 Introduktion

Antag att du är ett vilset paketbud som ska leverera ditt sista paket innan
juluppehållet. Porten till lägenhetskomplexet är tyvärr låst, och din leverans-
blankett är sönderriven just där portkoden var skriven. Du minns dock att
koden var 4 siffror lång, och du kan se att knapparna för 1, 3 och 7 är mer
slitna än de andra. Du inser då snabbt att koden består av de tre olika siff-
rorna, och eftersom du inte behöver trycka enter mellan varje kod så borde
du kunna designa en enda lång sträng som täcker samtliga lösenord utan att
det ska ta dig hela kvällen. Ditt bästa hjälpmedel för att genomföra detta
blir alltså att utnyttja en ickeupprepande sekvens av kortare sekvenser och
hur du bör gå till väga för att lyckas med detta kommer förhoppningsvis att
vara kristallklart när du har läst klart denna uppsats.

1.2 Lite om de Bruijn-sekvenser

Låt oss inleda med en del definitioner.

• Ett alfabet Ak är en mängd som innehåller k stycken olika element.
Elementen kallas i detta arbete för bokstäver.

• Ett ord är en sekvens av bokstäver från Ak.

• En cirkulär sekvens av längd n är en sekvens a1, a2, a3, ..., an−1, an
där an följs av a1.

Definition 1.2.1. Låt Bn,k vara den mängd som innehåller samtliga ord av
längd n genererade av Ak = {a1, a2, ..., ak−1, ak}. En de Bruijn-sekvens är
en cirkulär sekvens där samtliga ord från Bn,k förekommer som delsekvenser
exakt en gång.
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Sätt exempelvisA2 = {0, 1}. Då fåsB3,2 = {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}.
En de Bruijn-sekvens från B3,2 kan då skrivas som den cirkulära sekvensen
00010111, där samtliga ord är representerade, ty då sekvensen är cirkulär så
är även 110 och 100 representerade.

År 1946 visade de Bruijn att för Bn,2 finns det exakt 22
n−1−n unika de

Bruijn-sekvenser från Bn,2, efter att telekommunikatören Posthumus föresla-
git just den formeln genom att utgå från manuella beräkningar av antalet
unika sekvenser för n = 1, 2, 3, 4, 5 [3]. de Bruijn var emellertid inte först
med att lösa detta problem. Redan 1894 hade problemet rests av de Riviére
i en fransk övningsbok. Problemet löstes och bevisades av Flye Sainte-Marie
redan samma år och Flye Sainte-Maries bevis har visat sig vara i princip
identiskt med det bevis de Bruijn publicerade drygt 50 år senare. Att Flye
Sainte-Marie hade löst problemet så pass tidigt uppdagades på 1970-talet
[4].

I samarbete med van Aardenne-Ehrenfest visade de Bruijn 1951 [1] att
för Bn,k ges antalet unika de Bruijn-sekvenser av k!k

n−1−n. Detta utvecklades
senare av Dawson och Good då de 1957 publicerade en metod som använde
determinanter för att beräkna antalet sekvenser. Även detta problem med
godtyckligt värde på k hade dock betraktats tidigare, då Mantel 1897 hade
genererat en algoritm för att bestämma en de Bruijn-sekvens under förut-
sättningen att k var ett primtal. Mantel beräknade emellertid aldrig antalet
sekvenser men behandlade likväl en variant av problemet.

Ett användningsområde för de Bruijn-sekvenser är exempelvis att forcera
ett kodlås där man inte behöver trycka enter efter varje inslagen kod, som
situationen var för det stackars paketbudet i vår introduktionstext. Förde-
len med att konstruera en de Bruijn-sekvens är att antalet tryckningar blir
många gånger färre än att testa varje kod var för sig. Om man till exempel
har en kod av längd 4 och 10 siffror att välja på skulle varje individuell kod
för sig kräva 10000 ·4 = 40000 tryckningar (Detta är inte en helt sant, då ett
antal koder kommer att slås in ”av misstag”), medan en korrekt konstruerad
de Bruijn-sekvens skulle kräva 104 + (4 − 1) = 10003 tryckningar, det vill
säga i fallet med k tecken och koder av längd n krävs kn + (n − 1) knapp-
tryckningar, istället för k · kn för att pröva varje kod för sig. Detta leder då
till att antalet knapptryckningar som behövs om man använder sig av en de
Bruijn-sekvens för att forcera en portkod är knappt k gånger färre än testa
varje kod var för sig.

Det som skiljer de sekvenser som behandlas i detta arbete från de se-
kvenser de Bruijn arbetade med är att i arbetets sekvenser måste samtliga
bokstäver från Ak vara representerade i varje kodord c. För att återgå till
exemplet i början av detta avsnitt skulle 000 och 111 då vara ej godkända
ord.

Definition 1.2.2. Ett kodord c är ett ord av längd n där samtliga bokstäver
från Ak är representerade. Låt Cn,k vara den mängd som består av samtliga
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ord från Bn,k som använder samtliga bokstäver från Ak. I denna uppsats
gäller att n > k samt n, k ∈ N.

1.3 Grundläggande grafteori

Grafteori är ett område inom matematiken där relationer mellan objekt från
en bestämd mängd behandlas. Vi inleder med att definiera en graf. En graf
G = (V,E) består av en mängd, V , som kallas noder, och en mängd E ⊆
V × V som kallas kanter.

Grafer där (v1, v2) ∈ E ⇔ (v2, v1) ∈ E kallas för oriktade, annars rik-
tade. I en riktad graf betecknas noderna med v1, v2. En oriktad graf innebär
att objekten har en gemensam relation gentemot varandra. Om person A
och B skakar hand så har de en gemensam relation mot varandra då A
påverkar B på samma sätt som B påverkar A. Att person A känner till
person B är däremot en riktad relation, då det inte nödvändigtvis innebär
att person B känner till person A. Författaren känner till exempel till den
engelska fotbollsspelaren Wayne Rooney men Rooney känner sannolikt inte
till författaren. Ett annat exempel på användningsområden för grafteori är
nätverksanalys. Tänk till exempel på mikrobloggen Twitter där användare
kan följa andra användare. Att följa en användare ger där en riktad rela-
tion, då det inte ställs något krav på andra användaren att följa den första
användaren tillbaks.

Ett annat användningsområde för grafteori är tidsoptimering av diverse
slag. Föreställ er att ni ska laga en julmiddag för hela familjen. Det vore
då viss dårskap att inleda tillagningen av alla rätter samtidigt, och ge dem
samma tillagningstid, eftersom vi då skulle sluta med en hel del brända rätter
att ackompanjera den perfekta kalkonen. Kanterna mellan noderna i grafen
blir här riktade och vi har ett ”mål” att nå upp till då allting ska bli färdigt
samtidigt. Varje kant får alltså ett ”värde” som är skalenligt, som ett exempel
skulle en centimeter på grafen kunna motsvara 10 minuter i tid.

De grafer som behandlas inom grafteori ska inte förväxlas med funktions-
grafer.

1.4 Euler och broarna

I staden Königsberg (nuvarande Kaliningrad, Ryssland) fanns det en gång i
tiden sju stycken broar som sammanband två sidor av en flod med två öar
mitt i floden Pregel. Den ena ön hade två broar på norra delen kopplade till
norra flodbanken, och två broar på södra delen kopplade till södra flodban-
ken. Andra ön hade en bro kopplad till vardera flodbank, och så existerade
det en bro mellan de två öarna, se figur 1.1. Befolkningen i Königsberg ställ-
de sig frågan om det var möjligt att gå över alla broar exakt en gång, och
det dröjde till 1735 då Leonhard Euler bevisade att det inte var möjligt att

7



Figur 1.1: Merian Erbens målning av Königsberg från 1652. De sju broarna
har här markerats med rött.

genomföra den önskade vandringen genom att se varje landmassa som en
nod, och varje bro som en kant, och grafteorin hade konstruerats.

En Eulerstig är en vandring i en graf som går längs varje kant exakt
en gång, men som inte avslutar vandringen i samma nod som den inleder
vandringen i. En Eulerkrets är en sluten Eulerstig vilket innebär att vi
kan börja i vilken nod som helst och sluta i samma nod. Att genomföra den
promenad som beskrivs ovan svarar mot att hitta en Eulerstig, eller i bästa
fall en Eulerkrets, i den nämnda grafen.

Problemet med broarna i Königsberg modelleras bäst med en oriktad
graf, då broarna inte är enkelriktade. Vi betraktar av allmänhet problem
med att hitta en Eulercykel eller Eulerstig i en oriktad graf. Det Euler visade
i Königsberg var följande stiliga sats:

Sats 1.4.1. För att det ska kunna vara möjligt att finna en Eulercykel eller
Eulerstig måste det finnas exakt 0 eller 2 stycken noder med udda antal kan-
ter, och resterande noder måste ha ett jämnt antal kanter. Om det existerar
exakt 2 noder med udda antal kanter så finns en Eulerstig. Om det bara finns
noder med jämnt antal kanter så finns det en Eulercykel.

Eulers bevis för detta återges av Biggs, Lloyd och Wilson [2], och med
denna information kan vi förstå att det var omöjligt att genomföra vand-
ringen. Antalet kanter som sammanbinder en nod anger nodens gradtal, det
vill säga broarna, i Königsberg hade gradtalen 3, 3, 3 och 5. Vi har alltså 4
stycken noder av udda gradtal, vilket gör att vi inte kan hitta en Eulerstig.

För riktade grafer blir det dock ännu enklare att avgöra om det finns en
Eulercykel.

Sats 1.4.2. Det existerar en Eulercykel i en riktad graf om och endast om
antalet kanter in och antalet kanter ut ur varje enskild nod är lika.
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Figur 1.2: En Hamiltoncykel har här ritats med fetstil i grafen ovan.

Detta bevisades 1873 av Hierholzer och även detta bevis återges av Biggs
m.fl. [2].

En cykel som besöker samtliga noder exakt en gång kallas för en Ha-
miltoncykel. Det finns ingen enkel metod för att avgöra om en graf har en
Hamiltoncykel eller inte.

Låt oss nu återvända till Kaliningrad. Har matematiken utvecklats så
pass mycket under de senaste 250 åren så att problemet med broarna idag är
lösbart? Problemet går faktiskt att lösa idag, men tyvärr inte grund av ma-
tematiska framsteg. Broarna har tyvärr tagit rejält med stryk genom åren
och efter världskrig, motorvägsbyggen och reparationer finns nu bara fem
broar kvar, där varje ö nu kan ses som en nod av grad 3, och varje flodbank
som en nod av grad 2. Detta innebär att det nu existerar en Eulerstig då det
existerar exakt två noder med udda antal kanter, vilket uppfyller det sökta
kravet. Opraktiskt nog så måste man börja på en ö för att lyckas genomföra
denna vandring, vilket gör det problematiskt ur en turistsynpunkt. Det exi-
sterar alltså en Eulerkrets som uppfyller de krav som återgavs i sats 1.4.1 så
vi får kanske åka båt till en av öarna för att få ut det maximala av vår resa
till Kaliningrad.
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Kapitel 2

Noder och sekvenser

2.1 Ord och noder

En metod för att generera en sekvens där samtliga kodord är representerade
är att placera ut samtliga ord från Cn,k och låta dessa vara våra noder. Vi
låter en kant gå från v1 till v2 om ordet som ges av de n−1 sista bokstäverna i
v1 är samma som ordet som ges av de n−1 första bokstäverna i v2. Om vi nu
kan hitta en Hamiltoncykel genom dessa kodord så kan vi skapa vår sekvens
med samtliga kodord. Se figur 1.2 för ett exempel på hur en Hamiltoncykel
kan se ut. Då det emellertid inte finns någon enkel metod för att ta reda på
om det finns en Hamiltoncykel eller inte så får vi ta till en annan metod.

Vi inför istället en graf där samtliga ord från Cn,k istället motsvarar
varsin kant istället för att vara varsin nod, och den nod som föregår kanten
består av de n−1 första bokstäverna i kanten, och den nod som följer kanten
består av de n− 1 sista bokstäverna i kanten. Vi formulerar ett lemma.

Lemma 2.1.1. Varje nod har antingen k stycken kanter in och k stycken
kanter ut, eller 1 kant ut och 1 kant in.

Bevis. Bokstäverna i en nod v kan antingen bestå av samtliga k bokstäver
från Ak eller av k − 1 bokstäver från Ak. I det första fallet går k stycken
kanter ut från den noden, och k kanter går in till den noden. I det andra fallet
finns det endast en kant in och en kant ut, eftersom den saknade bokstaven
måste inleda den nod som har en kant till v och avsluta den nod som har en
kant från v.

Låt oss förtydliga lemma 2.1.1 med ett exempel. Låt alfabetet A3 =
a, b, c och n = 4. Vi skulle då kunna ha en nod, abc, vilken kan föregås av
noderna aab, bab, cab och följas av noderna bca, bcb, bcc. Noden aac däremot
kan endast föregås av baa (då kanten som bildas skulle bli baac) och kan
endast följas av acb (vilket skulle resultera i kanten aacb.

Den graf vi har fått kallar vi en Paketbudsgraf. Denna graf består
av enbart H-noder (Helnoder), S-noder (Singelnoder) och kanterna som
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Figur 2.1: Generering av noder av längd 3 från alfabetet innehållandes bok-
stäverna {A,B,C}. De ljusare ringarna är de noder som genereras av de
mörkare noderna. De slutgiltliga noderna AAA, BBB och CCC stryks här
då de ej uppfyller kravet för att bli varken en H-nod eller en S-nod. Bilden
är ritad av författaren i programmet GeoGebra 4.2.

sammanbinder dem. En H-nod är en nod där samtliga bokstäver från Ak är
representerade, och en S-nod är en nod där k− 1 olika bokstäver från Ak är
representerade. Låt Hn,k vara mängden av alla H-noder och Sn,k mängden
av alla S-noder. S-noderna har alltså exakt 1 kant in och 1 kant ut och
H-noderna har k kanter in och k kanter ut.

Grundidén med denna graf är att om varje kant motsvarar ett kodord så
kommer vi kunna hitta en sekvens som består av samtliga kodord om vi kan
hitta en vandring längs varje kant, det vill säga en Eulercykel. Problemet
är nu reducerat till att konstatera om det är möjligt att alltid hitta en
Eulercykel i denna nya typ av graf.

För att kunna analysera en Paketbudsgraf så är det naturliga steget att
först skapa den. Låt oss betrakta två sätt att skapa en Paketbudsgraf. Den
första metoden är en väldigt rättfram sådan. Vi skriver ned samtliga ord från
Bn−1,k och stryker de ord som inte uppfyller villkoret att samtliga bokstäver
från Ak är representerade. Med stryka menas att orden helt elimineras och
inget ytterligare arbete görs med dem. De ord som blir kvar motsvarar nu
våra H- och S-noder. Länka nu ihop noderna enligt principen att de n−2 sista
bokstäverna i en nod ska motsvara de n−2 första bokstäverna i andra noden.
Kanten mellan de två noderna bildar då ett kodord. När samtliga möjliga
kanter har placerats ut har vi en komplett Paketbudsgraf. Noden hand kan
alltså länkas till anda vilket bildar kanten, och därmed ordet, handa. Notera
här att i det givna exemplet är n = 5, det vill säga det är längden av det
slutgiltliga ordet som motsvarar n.

Den andra metoden för att generera Paketbudsgrafen är inte lika uppen-
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Figur 2.2: Figur som visar en Paketbudgraf som representerar noderna för
fallet k = 3, n = 4. Varje tom ring motsvarar en S-nod och varje fylld ring en
H-nod. Pilarna demonstrerar på vilket sätt noderna är kopplade till varandra.
Denna figur är en sorterad version av 2.1.

bar. Denna metod beskrivs enklast genom ett exempel (se figur 2.1). Placera
ut samtliga bokstäver, i detta fall A, B och C. I första steget gäller inga
egentliga regler, utan varje bokstav ska länkas till samtliga element inklusive
sig självt. Vi ska alltså få AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB och CC när
samtliga länkar är genomförda. Nu skall vi länka de skapade noderna till
varandra. Om vi låter j vara längden av våra nuvarande noder så gäller att
de j− 1 sista bokstäverna i en nod ska motsvara de j− 1 första bokstäverna
i den nod den kopplas till. I andra steget ska vi alltså länka nod AA till AA,
AB och AC. Detta skapar de nya noderna AAA, AAB och AAC. Nod CB ska
länkas till BA, BB och BC, vilket ger noderna CBA, CBB och CBC. Detta
pågår till det att j − 1 = n− 2 och vi då har skapat hela Bn−1,k och kan nu
tillämpa tekniken som angavs ovan. Alternativt kan vissa noder strykas allt
eftersom de uppenbart inte kan bilda en H-eller S-nod. I fallet n = 5, k = 4
där Ak = {a, b, c, d} skulle vi fördelaktigen kunna stryka noden aaa redan
under konstruktionen av grafen då den omöjligen kan bilda en H-eller S-nod
i det sista steget. Återigen bildar kanten mellan H- och S-noder ett nytt kod-
ord. Denna metod motiveras med att inget kodord kommer att missas och
det blir lättare att hitta samtliga kanter mellan noderna än i den föregående
metoden där samtliga ord från Bn−1,k placerades ut.

Som ett resultat av detta är det egentligen endast H-noderna som behöver
betraktas i den Paketbudgraf vi väljer att försöka finna en Eulercykel i.
Eftersom S-noderna endast har en enda väg in, och en enda väg ut så blir
deras enda uppgift att länka ihop H-noder, så de bidrar endast till att bli en
del av en väg mellan två noder vilket figur 2.2 demonstrerar. Detta innebär
att samtliga noder har lika många kanter in som ut, det vill säga 2k kanter,
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och även att grafen är riktad, vilket enligt definition 1.4.2 ger att det existerar
minst en Eulercykel.

Sats 2.1.1. Det existerar sekvenser U där samtliga c ∈ Cn,k representeras
exakt en gång.

Bevis. Då vi uppenbart uppfyller kraven för det existerar en Eulercykel så
räcker det att vi går längs med den cykeln och hela tiden skriver ner den
sista bokstaven i varje nod vi går till, det vill säga att sista bokstaven i
respektive nod blir den senaste bokstaven i U och på så sätt genereras U .
För att samtliga c ska skrivas ut måste man dock skriva ut antagligen hela
första eller sista noden (vilket uppenbart är samma nod) och inte bara den
sista bokstaven i noden.

2.2 Om antalet noder

Längden av en minimal sekvens U som innehåller alla kodord från Cn,k kan
beräknas med hjälp av antalet noder i Paketbudsgrafen.

Lemma 2.2.1. Det existerar exakt |Cn,k| = |U |−(n−1) = k |Hn,k|+|Sn,k| =
|Hn+1,k| stycken unika kodord c.

Bevis. Den första likheten ges av att längden av U ges av antalet kanter plus
längden av hela den första, eller sista, noden. Den andra likheten följer av
lemma 2.1.1 och den tredje av att H-noderna Hn+1,k utgörs av ord av längd
n+ 1− 1 = n där samtliga bokstäver i alfabetet finns med.

För att kunna beräkna antalet noder börjar vi med att bestämma rekur-
sionsformler för dem.

Lemma 2.2.2. I fallet k = 2 existerar det exakt 2 stycken S-noder och
2n−1 − 2 stycken H-noder.

Bevis. I fallet k = 2 så är de enda S-noder vi kan skapa de som består av
enbart den ena bokstaven, eller enbart den andra, det vill säga 2 stycken.
Då vi sammanlagt har 2n−1 noder att arbeta med så får vi att det existerar
2n−1 − 2 stycken H-noder.

Både antalet H-noder och antalet S-noder kan ges rekursivt. Vi börjar
med att behandla H-noderna i fallet n− k = 1. I det givna fallet ges antalet
H-noder av k! vilket är ganska uppenbart då vi använder k olika bokstäver
och ska fylla (n− 1) antal platser, och i detta fall är just (n− 1) = k, vilket
innebär att vi ska fylla k platser med k olika bokstäver så vi har k! olika sätt
att göra det på.
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n\k 1 2 3 4 5 6 7
2 1
3 1 2
4 1 6 6
5 1 14 36 24
6 1 30 150 240 120
7 1 62 540 1560 1800 720
8 1 126 1806 8400 16800 15120 5040

Tabell 2.1: Antalet H-noder för 1 ≤ k ≤ 7, 2 ≤ n ≤ 8

n\k 1 2 3 4 5 6 7
2 0
3 0 2
4 0 2 18
5 0 2 42 144
6 0 2 90 600 1200
7 0 2 186 2160 7800 10800
8 0 2 378 7224 42000 100800 105840

Tabell 2.2: Antalet S-noder för 1 ≤ k ≤ 7, 2 ≤ n ≤ 8

n\k 0 1 2 3 4 5 6 7
0 1
1 0 1
2 0 1 1
3 0 1 3 1
4 0 1 7 6 1
5 0 1 15 25 10 1
6 0 1 31 90 65 15 1
7 0 1 63 301 350 140 21 1

Tabell 2.3: Stirlingtalen av andra sorten för k, n ≤ 7
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I fallet n − k > 1 så ges antal H-noder av |Hn,k| = k |Hn−1,k| + |Sn−1,k|
(lemma 2.2.1). Sn,k ges av k |Hn,k−1| (se tabell 2.1 och tabell 2.2). Detta
innebär i sin tur att vi kan skriva om H-noderna som |Hn,k| = k |Hn−1,k| +
k |Hn−1,k−1|.

Även om skönhet ligger i betraktarens öga så kan denna rekursion inte
anses vara annat än väldigt vacker, trots att den väldigt fort växer till att
bli oerhört komplicerad. För att bestämma antalet H-noder (och som en
konsekvens då även bestämmelser av |Sn,k|) så finns det dock ett annat
alternativ, nämligen att utnyttja Stirlingtalen av andra sorten.

Definition 2.2.1. Stirlingtalen av andra sorten används för att bestämma
antalet sätt man kan dela upp en mängd bestående av n objekt i k stycken
icke-tomma, omärkta delmängder [6].

Vi kommer att arbeta med notationen
{
n
k

}
för att beteckna Stirlingtalen

av andra sorten.

Det finns åtminstone två kända sätt att beräkna Stirlingtalen av andra
sorten, och vi kommer enbart att använda en rekursiv formel.

Lemma 2.2.3. Låt k, n > 0. Då gäller följande:{
n
k

}
=

{
n− 1
k − 1

}
+ k

{
n− 1
k

}
.

Bevis. Inledningsvis definierar vi
{
n
n

}
=
{
n
1

}
=1,

{
n
0

}
=
{
0
n

}
= 0, samt{

0
0

}
=1.

Antag att vi har beräknat
{
n− 1
k

}
. Då kan vi beräkna

{
n
k

}
genom

följande resonemang:
Vi kan fördela de n− 1 första objekten i samtliga k stycken olika mänger

på
{
n− 1
k

}
olika sätt. Vi kan då placera det n : te objektet i sammanlagt k

olika grupper, vilket ger oss k·
{
n− 1
k

}
. Vi kan även fördela de n− 1 första

objekten i k − 1 olika mängder och måste då placera det n : te objektet i

endast en grupp vilket ger oss 1·
{
n− 1
k − 1

}
.

Det finns även en direkt formel vilken är relativt knölig att använda. Av
denna anledning utesluter vi denna formel i detta arbete. Främst av estetiska
skäl kommer Stirlingtal av andra sorten att enbart kallas för Stirlingtal under
resten av detta arbete.
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Definition 2.2.1 underlättar för oss i sökandet efter antalet H- och S-noder
genom följande sats.

Sats 2.2.1. Antalet H-noder kan beräknas med hjälp av Stirlingtalen genom

Hn,k = k!·
{
n− 1
k

}
.

Antalet S-noder kan beräknas med hjälp av Stirlingtalen genom Sn,k = k!·{
n− 1
k − 1

}
.

Bevis. Ta en sekund och betänk vad en H-nod egentligen är. Det är en nod
där samtliga bokstäver från vårt alfabet Ak är representerade. Noden är

dessutom av längd n − 1. Då
{
n− 1
k

}
är just antalet sätt att sprida ut k

bokstäver på n − 1 platser. Stirlingtalen gäller dock för omärkta delmäng-
der, men genom att vi multiplicerar med k! så ”märker” vi på så sätt upp
delmängderna.

Beviset för S-noderna är i det närmaste identiskt, med undantaget att vi

då använder
{
n− 1
k − 1

}
istället då det nu endast är k − 1 bokstäver som ska

placeras ut.

Låt oss demonstrera sats 2.2.1. Antag att vi söker |H7,4| Vi utgår då från

4! ·
{
6
4

}
= 24 · 65 = 1560.

Låt oss nu även beräkna |S7,4|. Vi genomför, enligt sats 2.2.1, beräkningen

4!·
{
6
3

}
= 24 · 90 = 2160.

Nu har vi flertalet sätt att beräkna antalet noder. Utöver det faktum att
detta hjälper oss bestämma antalet unika lösenord så kommer antalet noder
att visa sig hjälpsamt för avsnitt 2.4.

2.3 Att generera sekvensen U

Det har redan givits ett exempel på att man kan generera U genom att vandra
längs med en Eulercykel. I dagens samhälle då vi matematiker har tillgång
till datorer så ansåg författaren att det vore direkt befängt att inte låta
datorn göra sitt jobb och beräkna sekvenser åt oss. Författaren har således
skrivit ett program i programmeringsspråket C++ för att beräkna samtliga
unika cykler över en graf. Denna graf är först nedskriven till att endast bestå
av H-noderna (jämför figurerna 2.1 och 2.2). Programmet beräknar antalet
unika cykler med utgångspunkt i kanten v1v2 genom följande algoritm:

1. Programmet placerar ut samtliga H-noder som existerar i grafen.
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2. Programmet drar en väg mellan samtliga noder, även vägar som ej
existerar kommer här att dras ut.

3. Som nästa steg så räknar programmet vägar som ej existerar som redan
vandrade, det vill säga det enda vi får kvar är vägar som är tillåtna.

4. Programmet fixerar startpunkt i kanten som bildas mellan v1v2 och
slumpar sedan fram en nod att vandra till. Om vägen ej är vandrad
sedan tidigare så går programmet den vägen och markerar vägen som
vandrad. Är vägen redan vandrad slumpas en ny nod fram tills det att
en väg som ej vandrats har blivit vald.

5. Processen upprepas till det att samtliga vägar har blivit vandrade. Då
detta inträffar jämförs denna kompletta vandring med samtliga tidigare
kompletta vandringar, och om denna är unik så sparas den, annars
förkastas den. För varje unik vandring som hittas så ökas en variabel
som sparar antalet unika cykler med 1. Programmet listar även antalet
kompletta cykler som genomförts så att man kan känna sig någorlunda
trygg om programmet till exempel testat över 2000000 cykler och bara
hittat 4800 unika sådana, även om det naturligtvis finns utrymme för
misstag här.

6. Programmet kan dock, på grund av bristande programmeringskunska-
per hos författaren, ”måla in sig i ett hörn” då det helt enkelt inte finns
några vägar ut att gå men samtliga vägar ej är vandrade i hela grafen.
Det programmet då gör är att om den inte har hittat en nod den kan
vandra på ett bestämt antal försök (i fallet k = 3, n = 4 används 200
som övre gräns för antal försök) så avbryts försöket att hitta en cykel,
och programmet påbörjar en ny cykel.

Tyvärr lider programmet av diverse brister, en av de mest uppenbara är att
samtliga tillåtna vägar måste skrivas in manuellt i källkoden innan program-
met kompileras, och hela processen i stort är extremt tidskrävande och kan
antagligen optimeras till viss del. Programmet är dock ”antagligen” säkert
då det returnerar korrekt svar för k = 2, n = 3 (både korrekt antal sekven-
ser, och de båda unika sekvenserna) och författaren är ganska säker i sin
programmeringsförmåga.

Hårt arbete eller programmering i alla ära, men frågan är om det finns ett
stiligare sätt att göra finna dessa sekvenser på? I det binära fallet där längden
av kodordet är 3 kan man exempelvis utgå från ett helt kodord, 001, addera
de två första (0+0=0) och skriva summan på slutet av sekvensen, 0010. Nu
adderar man den andra och den tredje siffran så man får (0+1=1), vilket
ger 00101, följt av 001011, följt av 0010111 och slutligen 0010111. Metoden
kallas för LFSR, Linear feedback shift register. Problematiken här är att 000
ej representeras så samtliga unika sekvenser är inte listade. Detta uppfyller
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vidare inte vårt krav om att hela Ak måste vara representerat så detta är
inte helt hjälpsamt för arbetets del, men dock en ytterst fascinerande metod.
Författaren har inte lyckats finna någon motsvarighet för det icke-binära
fallet.

2.4 Att räkna antalet sekvenser

Sekvensernas individuella utseende är dock inte det mest intressanta för detta
arbetes frågeställning. Det som vi är intresserade av är istället antalet unika
sekvenser. I det binära fallet visade både Flye och de Bruijn att antalet
unika Eulerstigar ges av 22

n−1−n. I det ickebinära fallet ges det unika antalet
Eulercykler av k!k

n−1

kn , eller k!kn−1−n. Att använda de Bruijns formel ger oss
antalet unika Eulercykler, men dessa cykler inkluderar då kodord som vi inte
är intresserade av då hela Ak ej är representerat i varje kodord som skapas.
Trots detta ger de Bruijns formel ändå rätt antal cykler i fallet k = 2, då
vi inte har eliminerat några noder i detta fall, och den extra vägen vi tar
från varje S-nod endast leder tillbaks till densamma så kan hela den S-noden
ersättas med en väg. När det gäller att bestämma antalet sekvenser så visar
sig dessutom S-noderna vara onödiga att ta med i beräkningarna då det enda
de gör är sammanlänkar andra noder och istället kan ses som kanter mellan
H-noder.

När programmet som beskrevs i avsnitt 2.3 användes för att generera
unika Eulercykler över grafen k = 3, n = 4 så beräknades 2 · 106 kompletta
cykler, och av dessa var 4800 unika. Programmet hittade den 4800:e cykeln
efter 47365 testade cykler, vilket innebär att över 1, 95·106 sekvenser testades
efter att den 4800:e hittats, och ingen av dessa visade sig vara unik. Detta
är dock emellertid inte på något sätt annorlunda från Posthumus teknik.
Skillnaden är att vi nu har datorer som får göra grovarbetet åt oss. Det
finns dock en annan teknik som inte kräver programmeringskunskaper eller
vansinnigt mycket papper att skriva på.

Stanley [5] återger en metod där vi designar en matris utrifrån de egen-
skaper våra noder besitter. Principen bakom matrisen A är att varje siffra
i matrisen motsvarar relationen mellan två H-noder. Om det finns en kopp-
ling, direkt eller via S-noder, så sätter vi värdet 1. Om koppling inte finns
sätter vi värdet 0, se tabell 2.4.

Sats 2.4.1. Låt I vara enhetsmatrisen och An,k den matris som represente-
rar våra noder. Då utformas specialmatrisen Mn,k enligt

Mn,k = k · I −An,k.

Låt vidare matrisen M ′n,k, vara Mn,k där den j : te raden och kolumnen
tagits bort. Låt sedan determinanten till M ′n,k kallas för dn,k. Låt dessutom
outdeg(v) vara antalet kanter ut från H-nod v och låt V vara samtliga H-
noder. Då gäller att antalet unika sekvenser ges av
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v1 v2 v3 v4 v5 v6
v1 0 0 0 1 1 1
v2 0 0 1 1 0 1
v3 0 1 0 0 1 1
v4 1 1 0 0 1 0
v5 1 0 1 1 0 0
v6 1 1 1 0 0 0

Tabell 2.4: Låt här v1, v2, ..., v6 vara samtliga H-noder som kan skapas av
bokstäverna A,B,C och är av längd 3 (v1 kan t.ex. vara ABC och v2 kan
vara ACB. Om det finns en direkt eller indirekt koppling (det vill säga via
en eller flera S-noder utan att en H-nod går mellan) så markerar vi med 1,
annars 0.

dn,k ·
∏
v∈V

(outdeg(v)− 1)!.

För mer information kring denna metod, se Stanley [5].

M4,3 =



3 0 0 −1 −1 −1
0 3 −1 −1 0 −1
0 −1 3 0 −1 −1
−1 −1 0 3 −1 0
−1 0 −1 −1 3 0
−1 −1 −1 0 0 3

 . (2.1)

Satt i ett exempel uppnår vi det unika antalet i fallet k = 3, n = 4 genom
att genomföra

75 · 2!6 = 4800, där d4,3 = 75.

Som en direkt konsekvens av 2.4.1 kan vi formulera följande följdsats:

Korollarium 2.4.1. Låt pn,k vara antalet unika Eulercykler till Paketbuds-
grafen där kodorden är av längd n och består av k olika bokstäver. Då gäller
att

pn,k = dn,k · (k − 1)!|Hn,k|.

Allt vi behöver göra nu är alltså hitta determinanten och genomföra en
del mekaniska beräkningar och problemet är på så sätt aningen reducerat.
Att finna determinanten är dock allt annat än uppenbart i vilken ordning
vi väljer att placera ut våra H-noder i matrisen som demonstrerades i tabell
2.4. Det blir på så sätt svårt att förutse matrisens utseende, och på så sätt
svårt att förutse determinantens värde.
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2.5 Sammanfattning och avslutande reflektioner

I början av arbetet var vi intresserade om det alltid gick att finna en sam-
manhängande sekvens som täckte samtliga kodord på minimal mängd knapp-
tryckningar. Vi har nu konstaterat att så är fallet. Vi har även funnit ett sätt
att beräkna antalet unika kodord av en bestämd längd utifrån en bestämd
mängd bokstäver. När vi sedan gav oss in på att försöka beräkna hur många
unika cykler det finns så visade sig problemet bli fruktansvärt svårt. Tack
vare tekniken med determinanten som Stanley nämner så blev problemet
dock aningen mindre avancerat.

Nu har vi alltså begränsat problemet till att finna determinanten tillhö-
rande den Paketbudsgraf från vilken vi finner våra cykler. Vi lyckades dock
inte finna någon metod för att generera sekvensen som inte gick ut på hårt
arbete, med undantag för det binära fallet då vi redan hade tillgång till
LFSR. Detta är ett område som jag önskar att jag hade lagt ner mer tid på.

Dessa två avsnitt är dock aningen för komplexa för stunden, så jag väljer
här att avsluta detta arbete med en förhoppning om att någon i framtiden
ska bli nog intresserad av områdena för att försöka bemästra dessa.
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