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Fundamentele 
Informatica 1 

Rechenmaschine (1623) 
von Wilhelm Schickard 

(1592-1635), gebaut für 
seinen Freund Johannes 

Kepler 

Eerste college: 
-introductie 
-verzamelingen I 



Docent: Jeannette de Graaf: 
Collegetijd meestal: di. 14.30-15.15        
Collegezaal: wisselend 
j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl 
kmr. 151, tel. 071-5277051 
 
Werkcollege-assistenten: 
Nog niet allemaal bekend 

boek + dictaatje + slides + opgaven 
 
liacs.leidenuniv.nl/~graafjmde/FI1/ 
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College: 
Week 36: dinsdag 9.00-10.45, Gorlaeus C1 
         vrijdag 9.00-10.45, Gorlaeus C2 
Week 37: dinsdag 15.30-17.15, Gorlaeus C1 
Week 38: dinsdag 13.30-15.15, van Steenis E004 
Week 39: --- 
Week 40: dinsdag 13.30-15.15, Gorlaeus C4/5 
         dinsdag 15.30-17.15, Gorlaeus C1       (?) 
Week 41: dinsdag 13.30-15.15, Gorlaeus C2 
Week 42: dinsdag 13.30-15.50, Gorlaeus C2 
Week 43: donderdag 9.00-11.00; toets           (?) 
Week 44: dinsdag 13.30-15.15, Gorlaeus C3 
Week 45: dinsdag 13.30-15.15, Gorlaeus C3 
Week 46: dinsdag 13.30-15.15, van Steenis E004 
Week 47: --- 
Week 48: dinsdag 13.30-15.15, van Steenis E004 
Week 49: dinsdag 13.30-15.15, Huygens DS 
Week 50: dinsdag 13.30-15.15, Huygens DS 
Week 51: dinsdag 13.30-15.15, Gorlaeus C1 
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rooster I 

toetsweek 

werkcollege 



rooster I&E 

toetsweek 

werkcollege 



rooster BI 

toetsweek 

werkcollege 



toets en tentamen 

Toets: 25 oktober 2018 
test voor jezelf! 
2 uur, tien opgaven 
10% bonus (als toetscijfer≥5,0) 

 
Tentamen: 7 januari 2018 
6 studiepunten (EC); 3 uur, twintig opgaven 
Om je eventuele bonus te laten meetellen 
moet je ≥5,0 voor je tentamen hebben 

behaald. 
 
Herkansing in maart 2018 
 
Oude tentamens/toetsen 
liacs.leidenuniv.nl/~graafjmde/FI1 



Schaum's Outline of 
Discrete Mathematics 
(Third edition)  
by Lipschutz & Lipson 
ISBN 978-0-07161586-0 
McGraw-Hill 

literatuur 



discrete wiskunde 

DW is de studie van wiskundige structuren die fundamenteel 
discreet zijn, dat wil zeggen dat er gehele, los van elkaar 
staande zaken bekeken worden. Hiermee onderscheidt de discrete 
wiskunde zich van de continue wiskunde, zoals analyse. De 
meeste objecten die bestudeerd worden binnen de DW zijn 
aftelbare verzamelingen, zoals de natuurlijke getallen. 
De afgelopen decennia is de DW vooral opgekomen binnen de 
informatica omdat onderwerpen uit de DW en de daarbij 
behorende notaties erg nuttig zijn om zaken en concepten uit 
te drukken met betrekking tot computeralgoritmes en 
programmeertalen. Daarom wordt in de meeste informatica-
opleidingen ook de nodige aandacht besteed aan DW. 
 
Onderwerpen die onder de DW vallen zijn: Algoritmiek, 
Berekenbaarheids- en Complexiteitstheorie, Combinatieleer, 
Differentievergelijkingen, (Elementaire) getaltheorie, Grafentheorie, 
Informatietheorie, Kansrekening, (Formele) logica. 
De DW vindt onder andere toepassingen binnen: speltheorie, 
markovketens, grafentheorie, combinatorische meetkunde en topologie, 
lineaire programmering, coderingstheorie, cryptografie (waaronder 
cryptologie en cryptoanalyse) en berekenbaarheidstheorie. 
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inhoudsopgave 

verzamelingen   ch. 1  Set Theory  
relaties        ch. 2  Relations 
functies        ch. 3  Functions 
grafen          ch. 8  Graph Theory   
                    9  Directed Graphs 
recursie & inductie#       
bomen           ch.10  Binary Trees 
      8.8  Tree Graphs 
                  9.4  Rooted Trees 
talen#          ch.12  Languages, … 
equivalenties#  ch.2.8 Equivalence Relations  
                   3.4 Modular Arithmetic  
       3.7 Cardinality  
automaten#      ch.12  …, Automata, …  
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gereedschap 



gereedschap 

 
Het college is in het Nederlands, 
Schaum in het Engels. Sommige 
begrippen moeten daarom vertaald 
worden (bijvoorbeeld:set=verzameling).  
Dat kun je zelf. Bij twijfel 
navragen. 
 
Vergeet geen pen en papier bij de 
hand te houden. Soms wordt iets 
gezegd of op het bord geschreven dat 
niet expliciet op de slides staat. 
Soms maken we een sommetje. 



rood – standaard slide  

groen - extra 

Extra informatie of extra toelichting 

Reguliere collegesheets 



Volgende keer 

Volgende college: 
Vrijdag 7 september,  
9.00 – 10.45 in zaal C2 (Gorlaeus) 
 
Werkcollege: 
Begint pas volgende week (op 
vrijdagochtenden) 
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Pascaline (1642-1645) 
ontworpen en gebouwd 
door Blaise Pascal 

(1623-1662) voor zijn 
vader, die belasting-

ambtenaar was. 


