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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:

Пребројавање монотоних Булових функција

   :Значај теме и области: теме и области: области области:

 Нека x≤ y  за x=(x1 , x2 ,…,xn ), y=( y1, y ,…, yn ), x , y∈{0,1}
n,      означава да ни за једно i,

1≤i ≤n,   није x i> y i.     Булова функција од n  променљивих f ( x ) :{0,1 }
n→ {0,1 } је

   монотона ако из x≤ y   следи f (x)≤ f ( y ).       Познато је да је Булова функција
            монотона ако и само ако уњеној дисјунктивној нормалној форми нема ни једне

.    негације Нека је mn      број монотоних Булових функција од n .променљивих 
  Одређивање вредности mn     .   познато је као Дедекиндов проблем Бројеве m1=3,

m2=6, m3=20 и m4=168   .     одредио је Дедекинд Касније су одређени m5=7581 ,
m6=7828354 , m7=2414682040998  иm8=56130437228687557907788 [1,2].

  :Специ области:фи области:чни области: ци области:љ рада:рада
         Циљ рада је описати и реализовати алгоритме за израчунавањеДедекиндових 

   бројева из рада [2]    и израчунати бројm7,       а ако буде могуће и бројm8.

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