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LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA

Johdanto
Tässä opintojakson ensimmäisessä osassa käsitellään salausmenetelmien kannalta keskeisiä lukuteo-
rian perustuloksia ja algoritmeja. Tavoitteena on ollut aineiston saattaminen sellaiseen muotoon, että
sitä voitaisiin käyttää muuallakin matematiikan ja tekniikan opetuksessa sekä itseopiskelussa. Materiaali
sopii  käytettäväksi  esimerkiksi  ammattikorkeakoulujen  diskreetin  matematiikan  opintojaksoilla  ja
yliopistojen  peruskursseilla.  Lisäksi  aiheesta  kiinnostuneet  lukioiden  oppilaat  voivat  osallistua  näille
opintojaksoille.

Laajuudeltaan salausmenetelmien kurssi – Osa 1 ja Osa 2 yhteensä – on 5 opintopistettä. Osa 1 ja sen
liitteet sisältävät lukuteorian ja algebrallisten rakenteiden alkeita, algoritmeja ja ohjelmointia. Osassa 2
keskitytään eri salakirjoitusjärjestelmiin ja sovelletaan Osan 1 matemaattisia rakenteita monipuolisesti.
Molemmissa osissa esimerkkien laskelmia on usein tehty Mathematica-ohjelmaa käyttäen.    

Niissä  opiskelutilanteissa,  joissa  Mathematica-ohjelma  on  käytettävissä,  algoritmeja  voidaan  kokeilla
muutetuilla lähtöarvoilla. Algoritmien toteutuksiin liittyvät rakenteet ja yksityiskohdat saattavat kiinnos-
taa myös muiden ohjelmointiympäristöjen käyttäjiä. Internetistä löytyy lisäksi useita sopivia laskentaym-
päristöjä.  Erityisesti  Osassa  2  käytetään  WolframAlpha-laskentaympäristöä.  Myös  Osan  1  kohdalla
laskentaympäristöjen käyttö on suotavaa, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä ajatuksen ymmärtämisen
kannalta. 

Laskuharjoitukset  ovat  keskeinen  osa  opintojakson  käsitteiden  ja  rakenteiden  oppimisessa.  Kaikista
apuvälineistä huolimatta Osan 1 laskuharjoitukset on syytä tehdä myös kynällä ja paperilla. 

Osassa  1  on  esitetty  myös  lauseiden  todistukset.  Tämä  on  luontevaa  matemaattisten  rakenteiden
ymmärtämisen kannalta ja auttaa niitä jotka haluavat perehtyä aihepiiriin tarkemmin. Kaikkien todis-
tusten yksityiskohtien hallintaa ei kuitenkaan vaadita ammattikorkeakoulujen insinööriopinnoissa.  



Osan 1 suoritus
Osa 1 suoritetaan etätehtävillä (30 kpl*), jotka palautetaan Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon. 

Etätehtävät ovat pääasiallisesti käsin tehtäviä laskuja ja niissä on myös muutama todistusten
kertaustehtävä.

*Lisäksi arvosanaan 5 tähdättäessä tulee tehdä 4 – 5 lisätehtävää. 

Lisätehtävät ovat annetuista harjoitustehtävistä itse muokattuja tehtäviä. Nitä ovat tehtävät 12’ (liittyy
tehtäviin 11 ja 12), 22’ (liittyy tehtäviin 21 ja 22) ja 30’ (liittyy tehtävään 30). Lisätehtävien aihepiirit ovat
seuraavat:
 
2.1–2 Suurimman yhteisen tekijän tehokas laskutapa ja lineaarikombinaatio  syt(a, b) = u a + v b  (12’)
3.4     Kongruenssien laskusääntöjä  (22’)
4.5     Suurien potenssien nopea laskeminen: Eulerin lause ja peräkkäiset neliöönkorotukset  (30’)

Osan 1 arviointi
Osa 1 arvioidaan asteikolla 0 - 5 (tarkkuudet kuten 3.5, 2+ tai 4- ovat mahdollisia).

Pisteiden (1 p / tehtävä) ja arvosanojen vastaavuudet:

10 p: 1
15 p: 2
20 p: 3
25 p: 4 (edellä mainitut 4 – 5 lisätehtävää voivat olla tässä mukana)
30 p: 5 (mukaan vaaditaan edellä mainitut 4 – 5 lisätehtävää)

Koko Salausmenetelmät-kurssin arvosana saadaan yhdistämällä Osan 1 (matematiikkaosuus) ja
Osan 2 (soveltava osa) arvosanat.

Molempien osien painokerroin on 50 %. 
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