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Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом: 
 
__________________________________Алгоритми за сређивање клизне слагалице________________________ 
 

Значај теме и области: 
Клизна слагалица је игра која се састоји од оквира у коме се налазе случајно распоређене 
квадратне плочице од којих једна недостаје. Циљ слагалице је поређати плочице по 
растућем поретку, клизним померањем једне по једне плочице на празан простор. Однос 
плочица може бити 3х3 и онда се игра зове „игра 8 пузли“ или „игра 9“ пузли.  Слагалицу 
је измислио Нојс Палмер Чапман, 1874. године у Канастоти, у Њујорку, а патентирао је 
1880. године. Исте године игра је постала популарна у Сједињеним државама, Канади, 
Европи. Уколико је број плочица n онда је број различитих конфигурација које се могу 
решити  n!/2. Проблем се решава алгоритмима заснованим на различитим хеуристикама. 
 
Специфични циљ рада: 
У раду треба изложити неопходне појмове и тврђења о проблему клизне слагалице и 
алгоритмима и хеуристикама за његово решавање. Алгоритме и хеуристике треба 
програмски реализовати, а затим упоредити њихову ефикасност када се примене на игре 
n^2-1 за различите вредности n. 
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