Студијски програм: Докторске студије студијског програма Математика – Maтематичка
логика и теоријско рачунарство

Назив предмета: Теоријско рачунарство
Наставник: М. Божић и Небојша Икодиновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: нема услова
Циљ предмета: Стицање знања из теоријског рачунарства.
Исход предмета: По завршетку курса, студент има основна и напредна знања из теоријског рачунарства. Разуме појмове: рекурзивне функције, одлучивост, неодлучивост,
степени алгоритамске одлучивости, сложеност алгоритама,. Упознат је са главним
резултатима и техникама у теоријском рачунарству. Оспособљен је да решава задатке из
наведене области, и да прати напредније курсеве из рачунарских и математичких области у
којима се примењују појмови и технике којима је овладао.
Садржај предмета: • Сложеност алгоритама, класификација. П=NP проблем, синтаксна
анализа, аритметичка хијерархија. Вероватносне класе сложености и докази са нултим
знањем (zero knowledge proofs).
• Модели израчунљивости, Черчова теза, главне теореме; доказивост, степени
алгоритамске одлучивости.
• Булове алгебре, значајна својства и поступци.
• Синтаксне форме: формалне спецификације, тестови исправности доказа; формални опис
сличности у геномици; уједначивост лингвистичких форми.
• Модел теоретске технике у теријском рачунарству. Дијаграми.
• Формална репрезентација релационих база.
• Фази скупови. Фази релационе базе. FRB са преференцијама.
• Семантички, синтаксни модели сервисирања упита.
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Теоријска настава: 4
Број часова активне
Студијски истраживачки
наставе: 10
рад: 6
Методе извођења наставе: предавање, семинар, менторски рад, домаћи задаци

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена

40

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
30
30

