
Формализација појма 

алгоритма

Програмирање 1: глава 3, одељци 

3.1-3.3



Алгоритам

• Неформални појам алгоритма

• Задатак / проблем

• Примери алгоритама

– У математици

– У рачунарству

– ...
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Алгоритам

• Формализација

• Како знамо да постоји алгоритам који решава дати 

проблем?

• Да ли за сваки проблем постоји алгоритам који га 

решава?

• Да ли потоји проблем за који не постоји алгоритам који 

га решава?

• Како знамо да за неки проблем не постоји алгоритам 

који га решава?

• Формализација појма алгоритма: прецизна дефиниција 

онога што постоји или не постоји
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Формализација појма алгоритма

• Немачки филозоф и математичар Готфрид Вилхелм 
Лајбниц, још у 17. веку, пошто је контсруисао машину за 
рачунање, веровао је да је могуће пронаћи машински 
поступак (алгоритам) који би дао одговор на свако 
математичко питање

• Немачки математичае Давид Хилберт 1928.  поставио је 
питање да ли постоји алгоритам којим се 
(поједностављено говорећи) могу доказати све 
математичке теореме

• Довољно разматрати алгоритме за израчунавање 
функција са аругиментима и резултујућим вредностима –
природим бројевима
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Формализација појма алгоритма

• Један пример система таквог израчунавања који може да 

се користи у циљу формализације појма алгоритма јесте 

машина са бесконачно много регистара(енгл. Unlimited 

Register Machine  URM).

• Други пример таквог система је тзв. Тјурингова машина
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Unlimited register machine

• UR машина има ограничен (мали) скуп инструкција, програме и 

меморију

• Основне инструкције UR машине су:

– Z(m) нула инструкција

– S(m)  инструкција следбеник

– T(m,n)  инструкција преноса

– J(m,n,p)  инструкција скока

• Инструкције читају бројеве и уписују их у регистре бесконачне 

траке која служи као простор за чување података тј. као 

меморија машине

• Стање свих регистара у неком тренутку зовемо конфигурација
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URM програм

• URM програм је коначан, нумерисан низ URM инструкција

• Инструкције се извршавају редом (почевши од прве), осим 

у сличају инструкције скока
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URM почетна и крајња конфигурација

• Почетну конфигурацију чини низ природних бројева 

уписаних у почетне регистре који одговарају аргументима 

функције

• Подразумева се да на крају рада програма резултат треба 

да буде смештен у први регистар
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URM пример

• Написати URM програм који израчунава функцију 

• f (x; y) = x + y

• Идеја: x + y = x + 1 + 1 + ... + 1

• Почетна конфигурација регистара

• Радна конфигурација регистара
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URM пример

• Програмски псеудокод:

k=0;

labela: if (k==y) exit;

x=x+1;

k=k+1;

goto labela;
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URM пример

• URM програм овог алгоритма

1. Z(3) /*Brojac koliko puta smo dodali 1*/

2. J(3,2,100) /*Ako smo dodali y puta, zavrsava se program*/

3. S(1) /*Sledbenik dodaje 1 na tekucu vrednost prvog registra*/

4. S(3) /*Uvecavamo brojac*/

5. J(1,1,2) /*Vracamo se na drugu instrukciju*/
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URM пример

• Написати URM програм који враћа вредност 0, ако је x ≤  y, 

а враћа 1, иначе

• Почетна конфигурација

• Радна конфигурација регистара
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URM пример

• Програмски псеудокод:

k=0;

labela: If (x==k) {

/* x <= y */

R1=0;

exit;

}

else if (y==k) {

/* x > y */

R1=1;

exit;

}

else {

k=k+1;

goto labela;

}
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URM пример

• URM програм овог алгоритма:

1. Z(3) /*k=0*/

2. J(1,3,6) /*x ?= k*/

3. J(2,3,8) /*y ?= k*/

4. S(3) /*k++*/

5. J(1,1,2)

6. Z(1) /*nula se smesta u prvi registar*/

7. J(1,1,100) /*kraj*/

8. Z(1)

9. S(1) /*jedinica se smesta u prvi registar*/

14/36



URM израчунљивост

• URM програм израчунава функцију f ако за сваку n-торку 

аргумената за коју је функција f дефинисана и има 

вредност b истовремено важи да URM програм стаје са 

радом и да израчунава исту ту вредност b

• Функција је URM израчунљива ако постоји URM програм 

који је израчунава
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Формализми

• Формализација појма алгоритма – 1920 – 1930-те

• Неколико разнородних формализама – система 
израчунавања 

• URM

• Тјурингове машине

• Рекурзивне функције

• Ламбда рачун

• Постове машине

• Марковљеви алгоритми
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Формализми

• Системи настали пре савремених рачунара 

• Већина подразумева неке апстрактне машине

• Опис поступка је довољно прецизан ако је могуће њиме 

конструисати неку машину која ће тај поступак да изврши
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Тјурингова машина

• Формална дефиниција алгоритма коју је формулисао 

енглески математичар Ален Тјуринг 1937. године

• Од рачунара се, као и URM машина, разликује у два 

елемента:

• Рашчлањавање рачунског поступка је доведено до 

граничне могућности (стандардизација)

• „Меморија“ је неограничена
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Тјурингова машина – неформална 

дефиниција

• Бесконачна трака са низом ћелија (меморија)

• Коначни скуп A = {s0, s1, ..., sn} знакова  - спољашња азбука 

машине; један знак има улогу „празног“ знака, нпр. s0

• Глава за читање и упис знакова спољашње азбуке

• Командно-логички блок – извршавањем програма 

управља померањем главе и уписом у ћелије траке

– Командна стања Q = {q0, q1, ..., qm} 

– Почетно стање нпр. q1

– Завршно стање, нпр. q0

– Информација о померању главе – знак из скупа P = {L,D,N}

– P ꓴ Q чини унутрашњу азбуку машине
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Тјурингова машина – неформална 

дефиниција

• Рад машине у сваком тренутку приказује се наредбом облика

• qisj → skpql

• У такту који се одвија према овој наредби извршава се следећи 
низ радњи:

• Читање знака sj испод којег је глава

• Упис знака sk у ћелију испод које је глава

• Померање главе у зависности од знака p

• Измена командног стања qi у ql

• Провера да ли је наступило завршно стање; ако није, прелази се 
на следећи такт

• Низ наредби Тјурингове машине чини Тјурингов програм
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Тјурингова машина – неформална 

дефиниција

• У зависности од почетне информације А, могуће је да:

• a) после коначног броја тактова машина стане у завршном 
стању q0 (на траци је записана информација B). Машина је 
применљива на информацију A и трансформише је у резултат B;

• b) маашина никад не стане (не дође у завршно стање q0). 
Машина у том случају није применљива на почетну 
информацију A.

• Каже се да Тјурингова машина решава неки проблем (класу 
задатака) ако је применљива на сваку почетну информацију 
која представља почетне услове неког задатка тог проблема и 
трансформише ту информацију у информацију која представља 
решење тог задатка

21/36



Тјурингова машина – пример

• Тјурингова машина која ненегативни цео број x увећава за 

1

• A = {0, 1}

• Нека се ненегативни цео број x у овој азбуци представља 

помоћу x+1 јединице 

• Треба конструисати Тјурингову машину  Tf : q11x+1 → q01x+2

• На пример, за x = 2
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Тјурингова машина – пример

Pr = {

q11 → 1Lq2 (померање главе за једно место улево од 

крајње леве јединице)

q20 → 1Nq0 (замена нуле лево од крајње леве 

јединице, јединицом и крај) }

• Програм дефинише и унутрашњу азбуку {q0, q1,q2}, чиме су 

дефинисани сви елементи Тјурингове машине Tf (скупови 

A, Q, Pr).
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Тјурингова машина – пример

• Низ конфигурација кроз које пролази Тјурингова машина 

Tf у свом раду је следећи:

q11x+1 {почетна конфигурација}

q201x+1

q01x+2 {завршна конфигурација}
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Програмски језици

• Савремени програмски језици представљају прецизне 

описе алгоритама

• Разлика: 

– формализми су једноставни, са једноставним моделом 

машине и малим бројем операција 

– савремени програмски језици удобни за 

програмирање, велики број операција
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Еквивалентност формализама

• Систем израчунавања који је довољно богат да може да 

симулира Тјурингову машину и тако изврши сва 

израчунавања која може да изврши Тјурингова машина је 

Тјуринг потпун (енгл. Turing complete)

• Систем израчунавања који израчунава идентичну класу 

функција као Тјурингова машина је Тјуринг еквивалентан

(енгл. Turing equivalent)
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Еквивалентност формализама

• Ако нека функција може да се израчуна у неком од 

наведених формализама, она је израчунљива у том 

формализму

• Може да се докаже да су класе израчунљивих функција 

идентичне за све наведене формализме

• Сви ови формализми формализују појам алгоритма и 

израчунљивости

• Сви наведени формализми су Тјуринг еквивалентни
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Формализми и програмски језици

• Сви наведени формализми подразумевају бесконачну 

меморију

• Савремени програмски језици на савременим рачунарима 

нису Тјуринг потпуни у строгом смислу

• Свако израчунавање којe може да се опише програмским 

језиком може да се опише и програмом за Тјурингову 

машину

• А обратно?
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Черч-Тјурингова теза

• Колико су формална дефиниција алгоритма и интуитивни 

појам алгоритма „компатибилни“?

• Да ли је могуће ефективно извршити сва израчунавања 

дефинисана неком од формализација израчунљивости, и  

обратно -

• Да ли сва израчунавања која интуитивно умемо да 

извршимо заиста могу да буду описана коришћењем било 

ког од прецизно дефинисаних формализама 

израчунавања?
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Черч-Тјурингова теза

• Класа интуитивно израчунљивих функција идентична 

је са класом формално израчунљивих функција

• Хипотеза – не може да се докаже формално
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Алгоритамски нерешиви проблеми

• Проблем надовезивања речи (Emil Post, 1946.)

• За два коначна скупа речи, питање:

• Да ли је могуће надовезати неколико речи првог скупа и 
неколико речи другог скупа тако да се добије иста реч?

• На пример, за скупове речи {a, ab, bba} и {baa, aa, bb},  једно 
решење је bba . ab . bba . a = bb . aa . bb . baa

• За скупове {ab, bba} и {aa, bb} решење не постоји, јер се 
надовезивањем речи првог скупа увек добије реч чија су 
последња два слова различита, док се надовезивањем речи 
другог скупа увек добије реч чија су последња два слова 
једнака
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Алгоритамски нерешиви проблеми

• Проблем: утврдити да ли постоји општи алгоритам који за 

произвољна два задата скупа речи одређује да ли тражена 

надовезивања постоје

• Овај проблем је алгоритамски нерешив
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Диофантске једначине

• Диофантска једначина је облика P = 0, где је P полином с 

целобројним коефицијентима и произвољним бројем 

непознатих

• Задатак је утврдити да ли постоји општи алгоритам којим 

се одређује да ли произвољна Диофантска једначина има 

целобројна (или рационална) решења

• Проблем је алгоритамски нерешив
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Хилберт, 1928.

• Да ли постоји општи алгоритам који за произвољни скуп 

аксиома и дато тврђење проверава да ли је тврђење 

последица аксиома

• (Черч, Тјуринг, Гедел)

• Проблем је алгоритамски нерешив (1936.)
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Проблем заустаљања (Halting проблем)

• Да ли постоји општи алгоритам који проверава да ли се 
произвољни задати програм зауставља за дате улазне 
параметре

• Веома значајно питање речунарства и програмирања

• За многе конкретне програме и улазне вредности одговор 
постоји

• Halting проблем је алгоритамски нерешив
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Однос израчунљивих и неизрачунљивих 

функција

• Колико има различитих URM програма?

• Колико има израчунљивих функција?

• Колико има неизрачунљивих функција?

• Којих има више?

• Може да се докаже да има непребројиво много функција  

које нису израчунљиве и „само“ пребројиво много 

израчунљивих функција (програма)  
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