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BEVEZETÉS A MATEMATIKÁBA II

Programtervező informatikus C szak, 1. év 2. félév2006{2007. �v 2. f�l�vVizsgaEl�felt�telek: Legal bb el�gs�ges gyakorlati jegy, az indexbe be¡rva, index, ut¢vizsg n lbe�zetett ut¢vizsgad¡j az indexben regisztr lva, jelentkez�s az adott napra.Jelentkez�s: Az ETR rendszeren kereszt�l, legk�s�bb a vizsga el�tt 36 ¢r val. Aki be-jelentkezik, nem mondja le az id�pontot, de nem jelenik meg, elvesz¡t egy vizsgaalkalmat.Ut¢vizsg zni ak rmelyik vizsganapon lehet.Konzult i¢: K�r�sre a vizsg k el�tt (ajarai�moon.inf.elte.hu, legal bb 2 munkanappalaz id�pont el�tt), D2-211. Csak azoknak, akik j rtak el�ad sra!A vizsga anyaga: Ami az el�ad son elhangzott, de bele�rtve az ott nem r�szletezett(p�ld ul �nyilv nval¢", �hasonl¢an bel that¢", stb.) r�szeket is.A vizsga lefoly sa: �r sbeli �beugr¢", 60 per alatt 15 k�rd�sre kell v laszolni. Mindenk�rd�s 1{1 pont (de�n¡i¢k, t�telek, egyszer� p�ld k �s ellenp�ld k, stb.). A feladatokat¡r sban kapj k meg. Legal bb 8 pontot kell szerezni. Ut na sz¢beli vizsga.Seg�deszk�z�k: Csak pap¡r �s toll haszn lhat¢, �s az a pap¡r, amin a feladatsor van,semmilyen m s eszk�z (p�ld ul semmilyen elektronikus eszk�z) nem. Aki meg nem enge-dett eszk�zt pr¢b l haszn lni, besz�lgetni pr¢b l, stb., az ellen a legszigor£bb elj r st fogomkezdem�nyezni.Jav¡t s: Csak n�vvel �s ETR k¢ddal ell tott dolgozatokat fogadok el. A feladatsort min-denk�ppen visszak�rem, a vit k elker�l�s�re n�vvel �s k¢ddal ell tva. A dolgozatokat m�gaznap kijav¡tom, kiosztom, a vizsg z¢k �s a jav¡t sban r�sztvev�k sz m t¢l f�gg� id�pont-ban. A kioszt skor az esetleges jav¡t si hib k �szrev�telezhet�k (k�s�bb m r nem), ezut n adolgozatokat visszak�rem, �s a sz¢beli vizsga megkezd�dik. Az ¡r sbeli kioszt s nak hely�t �sid�pontj t, valamint a sz¢beli hely�t az ¡r sbelin k�z�lj�k.
J rai Antal
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Vizsgatételek

1. Ir ny¡tatlan gr fokkal kapsolatos alapfogalmak. Gr fok izomor� ja. Teljes gr fok, p rosgr fok, r�szgr fok.
2. S�t k, utak �s k�r�k. S�ta helyettes¡t�se £ttal, z rt s�ta felbont sa k�r�kre. �sszef�gg�s�g,f k, sz�ks�ges �s el�gs�ges felt�telek arra, hogy egy gr f fa legyen.
3. Fesz¡t�fa, l�tez�se, k�r�k sz ma, v g s, v g sok sz ma. Erd�k. Euler-s�ta, felbont s �l-diszjunkt s�t kra. Hamilton-£t, Hamilton-k�r. C¡mk�zett es` s£lyozott gr fok, Kruskalalgoritmusa.
4. Ir ny¡tott gr fok: alapfogalmak, p�ld k, ir ny¡tott gr fok izomor� ja. Ir ny¡tott r�szgr f,ir ny¡tott s�t k, utak �s k�r�k. Er�s �sszef�gg�s�g. Ir ny¡tott f k.
5. Mor�zmusok (homomor�zmus, stb.) �s kapsolatuk tulajdons gokkal. P�ld k soportokra.
6. R�szsoport, a de�n¡i¢ ekvivalensei. Gener lt r�szsoport �s el� ll¡t sa. Ciklikus soportokszerkezete. Csoport �s elem rendje. Ciklikus soportok r�szsoportjai.
7. Mell�koszt lyok. Lagrange t�tele �s k�vetkezm�nyei. Norm loszt¢, ekvivalens megfogalma-z sok. A m�velettel kompatibilis oszt lyoz s gener l sa. Faktorsoport, p�ld k.
8. Cayley t�tele. Permut i¢sportok, permut i¢k p ross ga.
9. Gy�r�k mor�zmusai. Gy�r� karakterisztik ja. R�szgy�r�, ide l, p�ld k. Mell�koszt lyok,az oszt lyoz s kompatibilit sa a m�veletekkel, faktorgy�r�. P�ld k.

10. Gener lt f�ide lok szerkezete. Gauss-gy�r�k. Euklideszi gy�r�k, b�v¡tett euklideszi algo-ritmus, felbonthatatlan �s pr¡melem, egy�rtelm� faktoriz i¢ euklideszi gy�r�kben. H nya-dostest.
11. Polinomok, polinomf�ggv�nyek, marad�kos oszt s �s k�vetkezm�nyei.
12. Polinom algebrai deriv ltja. T�bbsz�r�s gy�k�k. Irreduibilis polinomok �s testb�v¡t�sek.V�ges testek. Irreduibilis polinomok C, R, Q �s Z felett. Gauss t�tele.
13. Raion lis t�rtf�ggv�nyek. Pari lis t�rtekre bont s. T�bbhat rozatlan£ polinomok.
14. Kommunik i¢ �s k¢dol s. Inform i¢, bit, entr¢pia, az entr¢pia maximuma.. Bet�nk�ntik¢dol s, p�lda. Pre�x, szuÆx, in�x. K¢dfa. Pre�x, egyenletes �s vessz�s k¢d. P�ld k.
15. MMillan-egyenl�tlens�g. Shannon t�tele zajmentes satorn ra. Optim lis k¢d l�tez�se,tulajdons gai, konstruki¢ja: Hu�man-k¢d..
16. A k¢doland¢  b�� kiterjeszt�se. Sz¢t rk¢dok. Futamk¢dol s, LZ77, LZW. V zlatosan:kvant l s, PNG..
17. Parit sbites k¢d. K¢dok t vols ga �s s£lya. Hibajelz� �s hibajav¡t¢ k¢dok. Minim list vols g£ dek¢dol s. Ism�tl�ses k¢d, k�tdimenzi¢s parit sellen�rz�s.
18. Line ris k¢d, CRC. Gener torm trix, ellen�rz�m trix, szindr¢ma-dek¢dol s. Szingleton-korl t. Reed{Solomon-k¢dok �s dek¢dol suk.
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19. Sz m¡t si elj r s, szimul l s, p�ld k. Ord¢. Az algoritmus szeml�letes fogalma. Turing-g�pek, p�ld k. Turing-g�p szimul l sa s�kkentett jelk�szlettel.
20. Egy szalagos g�p, p�ld k, szimul l s egy szalaggal. Szem�tgy�jt�s. Univerz lis Turing-g�pek. RAM g�p.
21. Kisz m¡that¢ f�ggv�nyek, nyelvek. Churh-t�zis. Eld�nthet�s�g. A meg ll si feladat.


