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Kursuse eesmärgiks on tutvustada matemaatilist aparatuuri, mida kasutatakse
arvutiteaduses ja algoritmianalüüsis ning õpetada rakendama matemaatilist
abstraktsiooni ja mudeleid keeruliste ülesannete lahendamiseks. Diskreetse
matemaatika kursuse teises osaks keskendutakse eelkõige kombinatoorika ja
graafiteooria elementidele ja vähesel määral ka tõenäosusteooria, arvuteooria ja
kombinatoorse geomeetria tulemustele, millel on rakendusi krüptograafias,
kodeerimisteoorias, lineaarplaneerimises ja arvutatavuse teoorias.

õppeaine õpiväljundid eesti k.

Kursuse tulemusena peaksid kuulajad omandama: a) oskuse aru saada ja
kriitiliselt analüüsida matemaatilist teksti, b) kasutada matemaatilist notatsiooni ja
meetodit erialases suhtlemises ja ülesannete lahendamisel, c) teadmised ja
oskused teiste arvutiteaduse ja infotehnoloogia kursuste läbimiseks.

õppeaine sisu lühikirjeldus eesti
k

Loendamine: permutatsioonid, kombinatsioonid, variatsioonid. Matemaatiline
induktsioon. Fibonacci arvud. Binoomkordajad ja Pascali kolmnurk.
Kombinatoorne tõenäosus. Arvuteooria elemente: täisarvud, jaguvus ja algarvud,
modulaararitmeetika, väike Fermat‘ teoreem, kongruents. Graafiteooria
elemente: puud ja graafid, hamiltoniaan, kahealuselised graafid, Euleri valem.
Kombinatoorne geomeetria. Graafide ja kaartide värvimine, neljavärviprobleem.
Rakendused kodeerimisteoorias, keerukusteoorias ja krüptograafias.
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