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МОЛБА
    ЗАОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАМАСТЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДАРРАДА

  Молим да  ми       се одобри израда мастер рада под насловом:

Сортирање помоћу транспозиција

   :Значај теме и области: теме и области: области области:
        Уобичајено је да се у молекуларној биологији низови a и b   упоређују тако што

     ( , , ) се минимизира број елементарних операција (уметање, брисање, замена) које операција уметање брисање замена које
a   трансформишу у b;      -  на тај начин израчунава се едит растојање d (a ,b).  У раду
[1]         -разматра се растојање одређено само једном елементарном операцијом

    .    транспозицијом два суседна сегмента низа Специјални случај одређивања
 растојања d (a ,b)    када је низ b=(1,2,…,n)    одговара сортирању низа a исте

 (      дужине који је нека пермутација низа b)  . помоћу транспозиција   У истом раду
     изводе се горње границе за  транспозиционо растојање  пермутација и

       приближни алгоритми за сортирање помоћу транспозиција који гарантују
      проналажење низа транспозиција који је највише 1.75,  односно 1.5  пута дужи

   .од оптималног низа транспозиција    У раду [2]    изложен је ефикаснији
    .алгоритам за сортирање помоћу транспозиција

  :Специ области:фи области:чни области: ци области:љ рада:рада
       Циљ рада је изложити најважније резултате радова рада је изложити најважније резултате радова [1,2]  и  реализовати и

        тестирати алгоритме за сортирање пермутација на којима се заснивају
     .приближни алгоритми за израчунавање транспозиционог растојања . 

  :Остале би области:тне и области:нформаци области:ј теме и области:е
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