Математички факултет
Универзитета у Београду

МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Паралелизациjа алгоритма за предикциjу савиjања протеина у ХП моделу заснованом
на колониjи мрава”

Значаj теме и области:
Савиjање протеина (енг. protein folding) jе биолошки проблем коjи утиче на многе аспекте биологиjе.
Проучавање савиjања протеина омогућава нам да боље разумемо многе проблеме у вези са грађом и
понашањем протеина, што jе неопходно за разумевање њихове функциjе и улоге у сложениjим процесима.
Савиjање протеина jе изузетно сложен проблем, чиjа егзактна сложеност (чак и уз претпоставку да су
познати сви аспекти проблема - а нису) експоненциjална, тако да jе од изузетног значаjа наћи ефикасниjе
методе за његово решавање.
Алгоритам заснован на колониjи мрава се добро показао приликом решавања овог проблема.
Паралелизациjом овог алгоритма повећала би се његова ефикасност, пошто бисмо били у прилици да
за исто време обрадимо већи броj генерациjа мрава. Претпоставка jе да би могућност испитивања више
генерациjа у истом временском оквиру могла да доведе до тачниjих решења.
Специфични циљ рада:
• Имплементирање постоjећег секвенциjалног алгоритма заснованог на колониjи мрава
• Конструкциjа паралелног алгоритма и његова имплементациjа на платформи CUDA
• Поређење секвенциjалног и паралелног приступа и разматрање могућности примене
Остале битне информациjе:
Сви написани програми ће бити отвореног кода.
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