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MTV-pölvkonna mal emaalikaleadiane

Paokil ukse tagant
kostavad veidrad helid.
Tartu Ulikooli mate
maatika-i nformaatika
teaduskonnas Ieidub
kindiasti lademeis ar
vuteid, aga kas arvuti
teeb sellist madalaköla
Iist pininat? Mesilased?
Talvel?
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uurimistööle täiesti uue selge mustri.
Teine selline «hetk» aitas äle ummi
kust, millesse ta oli jöudnud magistri
tööd tehes. Terve nädalase konverentsi
oli ta juurelnud uhe probleemi kallal
ning tagasiteel bussis löi pähe, kuidas
seni lahendamatuna näivat saaks lahen
dada. Kontrollimine töestas, et lahendus
toimib.
Mölemal juhul on Niitsoo veendunud,
et need mötted justkui anti talle ta ei
möelnud neid ise välja, need lihtsalt tu
lid.
«Ma ise ei leia selles midagi väga
rnästilist,» utleb ta. «Inimese teadvus on
jäämäe tipp. Sa ei tea köike, mis su peas
parasjagu toimub. Kui sa oled mingist tee
mast pikalt möelnud, siis sa ei pane seda
niimoodi körvale, et unustad selle täieli
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i see on funkrokk, Red
Hot Chili Peppersi lugu
«Californication», mida
doktorant ja öppejöud
Margus Niitsoo oma
basskitarril
kabinetis
pähendunuit harjutab.
«Hakkab tasapisi tulema,» paneb lopsa
kaid rastapatse kandev Niitsoo puh nur
ka.
Ootamatu. Kuid tema puhui tulebki
ootamatusteks valmis olla.
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Sahtiis doktoritöö
Löppenud aastal oleks 23aastasest Niit
soost vöinud saada Tartu Ulikooli viimase
poolsajandi noorim doktorikraadi kaitsja.
Kui ta poleks ise protsessile pidurit töm
manud. Mitte sellepärast, et ta oleks ol
nud tööga lootusetuit jännis.
«Ma olen väga edev inimene dokto
ritöö on mul sahtlis valmis juba pool aas
tat,» tunnistab ta.
Seega kaalutletud otsus.
«Mingil hetkel koju köndides tuli mul
möte, et nii see peab minema. Järgnes
köne juhendajale: Itikkame kaitsmise
järgmisse kevadesse.»
Pöhjuseks polnud siiski emotsioon,
vaid soov saada endaga väitlema tugev
oponent. Mais toimub Eestis tiks krtipto
gTaafiavaldkonna kolmest suuremast kon
verentsist, nii et kaitsmisele on vöimalik
kutsuda möni selle valdkonna tippudest.
Selliseid pöördeid on Niitsoo elus ette
tulnud varemgi. 2009. aastal kirjutatud
essees matemaatikast ja Ioovusest kirjel
dab ta neist kahte.
Esimene pööre oli keskkooli löpukias
sis uurimistöö kirjutamise ajal. Mtistiline
kogemus tekitas temas huvi erinevate re
ligioonide vastu ning andis laual olevale
...

—

«Kui oled asja kor
raks körvale pannud,
siis unustad raamid
ja suudad möelda
kastist väljapoole.»
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kult ära. Mingi osa sinust töötab sellega
edasi. Selle kohta on tiks teooria: kui sa
mötled teadlikult, siis sa mötled kindlates
raamides. Aga kui oled asja korraks kör
vale pannud, siis unustad raamid ja suu
dad möelda kastist väljapoole.»
Oraakel ja mustad kastid
Niitsoo doktoritöö teema kölab justkui
mustkunstitriki kirjeidus: oraaklitega
musta kasti eraidus.
Teemaks on krtiptograafia. «Kräpto
graafia tegeleb andmeturbe probleemi
dega matemaatilisest kiiljest, et leida la
hendusi, kuidas midagi oleks hästi raske
lahti murda. Kogu kruptograafia lähtub
eeldustest.»
«Musta kasti eraidus on meetod, mil
le abil saab näidata, et mingeid eeldusi
ei saagi töestada, et vaja on veel midagi
juurde. Ma töestan, et mingeid asju ei ole
vöimahik töestada. Kui sa näitad ära, et
nende eelduste pöhjal pole vöimalik teha,
siis tuleb otsida uued eeldused. Pole mö
tet vaeva näha.»
Kui te sellest nääd möhkugi aru saa
nud, siis Niitsoo rahustab. Isegi kaasdok
torantidele on sellest suhteliselt keeruli
ne rääkida.
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Kuid ta iisab, et pärast doktorikraadi
kaitsmist on tai piaanis teemat vahetada
ja ette vötta midagi praktilisemat. «See
pakub siiski vaid teoreetilist huvi. Minus
on ka seda puhta matemaatiku soont, mis
väljendub selies, et rakendus ei ole alati
oluline, peamine, et probieem ise oleks
huvitav.»
Ulikool topelttempos
Kuid tagasi aigusesse. Kuidas on vöima
lik, et 23aastasel on doktoritöö juha pooi
aastat sahtiis olnud? Lihtne matemaatika
näitab, et l8aastaselt astutakse tilikooli,
bakalaureuseöpe kestab koim, magist
riöpe kaks ja doktoriöpe sinna otsa veel
neli aastat. Seega peaks Niitsoo olema al
les doktoriöpingute aigfaasis.
«Kui tulin tilikooli, olin saanud 18.
Mulle tundus, et olin keskkooiis (Tallinna
reaalkoolis) iaiselnud: läinud koju, män
ginud arvutimänge, vaadanud teiekast
MTVd ja Discoveryt. Ntitid tuli möte,
et käes on paras aeg oma eluga midagi
peaie hakata. Siis ma vaatasin oma koor
must ...»

«Ma ei riku kirjapan
dud reegleid teadii
kuit, aga kirjutamata
reegleid kompan
kali.»
Kakskiimmend ainepunkti semestris
tundus liiga vähe. See ei hoia tegevuses.
Juhtunud oleks sama mis keskkoolis: öh
tul koju jöudes oleks ta jäiie istunud arvu
ti taha mängima. Ta kahekordistas koor
must: vöttis sihiks teha semestriga kahe
semestri jagu ainepunkte.
Aratuskell helises hommikui keli kuus.
Iga päev lahkus ta kodust keil 7 ja tagasi
jöudis öhtui kell 7. Ohtu möödus kodu
tööde tähe ali. Esimese semestri teisel nä
dalal läks arvuti katki, seega tuli töötege
mise vöimalusi otsida arvutikiassidest.
«See oli umbes sobiv koormus. Jah,
söprade jaoks jäi vöib-olla veidi vähe
aega Ma tegin kolm aastat topeitmahu
ga. Viie semestriga sain bakalaureuse kät
te, selleks ajaks oli koos 200 ainepunkti,
seega ka magistriöppe jagu. Teha jäi vaid
magistritöö.»
...

Öpetamishuvi
Sellise tempoga öppides tuli vahel end
panna kirja ka ainetesse, mida öpetati
ainuit magistrantidele. Esimesel aastal
vöttis ta informaatika didalctika tagant
järele ta kuulis, et oli ttikk aega öppejöu
dudele mötteainet pakkunud, et kas esi
mese aasta tudengit ikka tasub seda ainet
kuulama vötta.
«See oli minu jaoks tiks möjuvamaid.
—

Seal tekkis mul professionaalne huvi öpe
tamise vastu. Kui kuulan mönda lektorit,
siis mötlen, mida ta teeb hästi, mida vöiks
paremini teha, mis sun kellele töötab.
Praegusel hetkel ma identifitseeriks en
nast noore öppejöuna, sest öpetamine on
mulle praegu natuke olulisem.»
Ja titleb, et teadus on tore asi, mida
körvait teha ta ei tahaks nimetada tea
dust oma päevatööks. Teadus on hobi.
Niitsoo juhendab kolmandat aastat
programmeerimise praktikume ja loeb
sissejuhatust informaatikasse. Esime
sel aastal loengukursusega alustades oli
kuulajaskond temast vaid paar aastat
noorem. «Ma tahan, et nad vötaks mmd
kui oma eakaaslast. Minu jaoks on prob
leem, kui nad ei tee seda. Ma ei usu väga
sellesse autoritaarsesse öppejöumude
lisse et öpetab jumal, kes köike teab,
ja tudengid ainult kuulavad ja öpivad.
Ma usun, et öppejöud tunneb (ihte vald
konda natukene paremini ja tahab oma
kolleege, tudengeid, sellel öppimise rän
nakul edasi aidata. Informatsioon ei ole
öppejöu monopol. See on internetist va
balt kättesaadav. Loengusse mineku ase
mel vöib tudeng vastavad artikiid vabalt
Wikipediast lähi lugeda. Oppejöu roll on
praegu midagi täiesti muud kui 20 aastat
tagasi. Niitid saab öppejöud viidata öi
getele kohtadele, kus on info, tuua väija
selle, mis on oluline, ja vastata kiisimus
tele. Seda on palju mugavam teha vörd
ne-vördse taustalt.»

tiks natuke erineval moel. Neid andmeid
kombineerides saaks teha väga huvita
vaid asju. Suurfirmad vöidaks turundus
kuludeit iimselt miijardeid. Kuid sun on
ees tiks takistus: keegi ei taha kombinee
rida kellegi teise andmetega, sest on hirm,
et andmed varastatakse. Selle probleemi
lahendaks Sharemind.
Niitsoo sönul on praegu pöhikäsimus,
kuidas jöuda Sharemindiga Time Warne
rini. Enne tuleb leida väiksemaid firma
sid, kes seda kasutaks, aga need ostavad
Sharemindi alles siis, kui on ette näidata
veel väiksemaid, kes on seda juba edukait
rakendanud.
Niitsoo räägib kiiresti. Niisama kiiresti
nagu Jesse Eisenhergi kehastatud Mark
Zuckerberg filmis «Sotsiaalvörgustik».
Kuid Niitsool jäi see film nägemata.
«Mulle ei meeldi kinos iiksi käia ja mul

—

Kontrolltöö pillimängu saatel
Niitsoo tunnistab, et ptiöab tudengitega
vöimalikuit familiaarseit suheida. Seepä
rast mängib neile ka basskitarri. Aga ega
nad seda eriti ei kuule, sest kui vöimen
dust taga pole, siis ei ole bassi hästi kuul
da. Programmeerimise kontrolltöid vai
vates pole öppejöul ju suurt muud teha,
kui jäigida, et tudeng ei spikerdaks, samal
ajal vöib ta ju vabait basskitarri sörmitse
des ringi käia.
Basskitarri harjutamisel on eesmärk
jöuda selleni, et mängida bändiga laval
keskmise raskusega käike. Bassiga on see
lihtsam: keeli on vähem, tavaliseit ei män
gita keerulisi akorde, enamasti kölab tiks
noot korraga.
Kuid see pole veel kaugeitki köik.
Paari aasta eest jöudis kinodesse tu
dengifilm «Tudengimuusikal» tihendu
selt Kinoonud, tegijateks Niitsoo kooli
kaaslased reaalkoolist. Tema kohendas
filmi laulude sönu ja mängis seal portsu
körvalosi.
Köige selle palju körvalt leiab ta veel
aega keskajamängudeks, kus nii riietus,
toidud kui ka kombed on keskaegsed. Ei
puudu ka möögavöitius.
Tundub, et Niitsoo vaimustub kergesti
köigest.
«Mulle pakuvad töesti väga paljud as
jad huvi, ma olen älikoolis vötnud aineid
köigist teaduskondadest, välja arvatud
kehakultuur ja majandusteaduskond.

Köige körvait leiab
ta veel aega keskaja
mängudeks, kus riie
tus, toidud ja kombed
on keskaegsed.

Mulle meeldib kombata piire. Ma ei riku
kirjapandud reegleid teadlikult, aga kirju
tamata reegleid kompan käll.»
Ning muidugi ei saa mööda projektist
Sharemind, mille juures Niitsoo on tegev
pöhiliselt programmeerijana. Kas Share
mmd vöiks olla uus Skype?
Tartu Ulikooli ja aktsiaseltsi Cyberne
tica tihistööna on valminud arvutussäs
teem, mis vöimaldab delikaatsete ja kon
fidentsiaalsete andmete pöhjal teha tildis
tusi ja järeldusi nii, et andmed ei leki, ehk

siis teha mitme osapoole tihisarvutusi.
Projekti juhib Niitsoo kaasdoktorant
Dan Bogdanov.
«Dan on tiks paremaid insenere, keda
mui on elus olnud au kohata. Lisaks on ta
väga hea projektijuht. Ta on suutnud kok
ku panna efektiivse teadusmeeskonna,»
tunnustab Niitsoo.
Eelmisel aastal paar kuud Taanis tööd
tehes mötles Niitsoo välja asenduspro
tokollid, mis muudavad Sharemindi ar
vutusprotsessi kaks kuni kflmme korda

kiiremaks.
«Mul on usku Sharemindi. Ma ei tege
leks sellega, kui seda usku ei oleks. Hetkel
on käsimus, kuidas seda levitada, et see
jöualcs sinna, kus seda hakataks kasuta
ma.»
Jaapanis konverentsil käies kohtas ta
äht AOL Time Wameri kunagist turun
dusjuhti. Ning vestlusest temaga saigi
Sharemindi potentsiaal Niitsoole selgeks.
Ameerikas uurib koim-neli suuremat
firmat, mida leibkonnad ostavad. Iga

ei önnestunud sobivat ttidrukut leida.»
Juhtub seda tihti vöi ainult selle filmi
puhui? «Ma alustasin sissejuhatust in
formaatikasse nii: tere, ma olen Margus
Niitsoo, 23, informaatikadoktorant, spet
sialiseerunud krtiptograafiale, vallaline.
Paus.»
Zuckerberg oli Facebooki program
meerides vahel ööpäevade kaupa tileval ja
löpuks täiesti zombistunud. Niitsoo tun
nistab, et see tunne pole tallegi vööras.
«Uhiskond läheb aina rohkem selle
poole, et kaheksast viieni palgatööd ei ole.
Arvutid teevad järjest rohkem automaat
set ja monotoonset tööd ära. Järele jääb
loovtööja programmeerimine on loovtöö.
20 aastat tagasi tuli arvutile iga liitmis
tehe ette öelda, programmeerimiskeeled
on sealtmaait väga paiju edasi arenenud.
Loovtööd saab teha, kui sa reaalselt sel
lest vaimustud.
«Perioode, kus ma väga intensiivselt
ainult tihe asja peale mötien, on mul ol
nud ktill. Sealt väljasaamine on keeruline.
Tuleb ennast sundida.» Siis aitavad Hiina
vöitluskunst tai-chi ja muidugi basskitarr.
«See aitab unustada köik muu. Piisavait
intensiivne, mul ei jää seal aega möelda
oma teadustööst.»
Kus ja kes vöiks Niitsoo olla seitsme
aasta pärast, kui tai on vanust 30?
«Oppejöud, siinsamas Tartus. Vöib
olla juba professor. Töenäoliselt mitte
kriiptograaf, pigem midagi muud andme
turbevaldkonnas.»
Kindel see. Me veel kuuleme temast.
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