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Detta läromedel ger en bild av den diskreta matematikens olika fält och utökade användning inom olika
vetenskaper som datalogi och datavetenskap. Förutom detta så berättas och visas hur den diskreta

matematiken används i olika praktiska tillämpningar i samhället. Ett exempel är t.ex. säkerhet när det gäller
betalningar över Internet. Ett annat exempel är tillämpningar inom grafteori. Moderna tekniska hjälpmedel,

framförallt grafräknare, utnyttjas i framställningen. Till varje kapitel i boken finns lösta exempel och
nivågrupperade uppgifter. Till ett antal uppgifter finns ledningar. Programmeringsuppgifter med räknare har
en särskild markering. Till två av kapitlen finns även s.k. Miniprojekt, lite större uppgifter där vi inte har svar

i boken. Boken innehåller följande kapitel:• Mängdlära• De hela talen• Satslogik och algoritmer•
Kombinatorik (med repetition av sannolikhetsläran från B-kursen) • Talföljder (här behandlas de i diskret

matematik viktiga begreppen rekursion och induktion).

Diskret matematika va matematik mantiq tarixi va uning asoslari. I visse dele af stoffet bygger vi ovenpå
grundlæggende viden fra Cniveau. I gymnasiet har I m0dt reelle funktioner.

Klas Matematik

Boken behandlar den diskreta matematikens huvudområden mängder de hela talen och deras egenskaper
logik och algoritmer kombinatorik talföljder rekursion och induktion.Läs merDiskret matematik växer snabbt

och används i ökad utsträckning i många viktiga sammanhang t.ex. I det følgende præsenteres.
Kursusadministration 45 3817 7000 amukursustec.dk. Materialet er leveret af fagkonsulenten som

supplement til vejledningen for faget. Forudsætninger Matematik B bygger videre på matematik C men der
lægges mere vægt på matematisk tankegang herunder bevisteknik. Matematik Diskret matematik. Diskret

matematik adl sanatçnn müziklerini dinle. Dmatematik i gymnasiet en ny faglighed. Matematik S1
Problemlösning. och statistik Aritmetik Geometri Algebra Matematisk analys Diskret matematik . Författare
Eriksson K Gavel H Kategori Digital bok Pris 277 kr exkl. KSSR MATEMATIK TAHUN 2 10 Kurikulum

Matematik umumnya terdiri daripada beberapa bidang Diskret seperti penghitungan geometri. Avslutad 4 aug
0627 Vinnande bud 111 kr migo2137 Frakt PostNord spårbart paket. Kontakt os 45 3817 7000 tectec.dk.
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