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Dalyko anotacija

Matematinės logikos ir algoritmų teorijos reikšmę matematikos mokslui apsprendžia šių dviejų
disciplinų pagrindinė problema, P=NP? problema, kuri yra įvardijama kaip viena iš tūkstantmečio
septynių svarbiausių matematikos problemų.. Sando programa apima:
1. Matematinė logika.
1.1. Teiginių skaičiavimas: teiginių logikos kalba, loginių operacijų semantika, tapačiai teisingos,
tapačiai klaidingos, įvykdomosios formulės; ekvivalenčios formulės; normaliosios formos; loginiai

skaičiavimai: Hilberto ir Gentzeno tipo skaičiavimai; rezoliucijų metodas teiginių logikai;
loginių skaičiavimų pilnumas, korektiškumas, neprieštaringumas, išsprendžiamumas.
1.2. Predikatų skaičiavimas: predikatų logikos kalba, semantika, kvantorių ryšys su
konjunkcijos ir disjunkcijos operacijomis; normaliosios priešdelinės formos, skulemizacija,
Herbrando teorema; sekvencinis skaičiavimas; rezoliucijų metodas predikatų logikai; predikatų
skaičiavimo neišsprendžiamumas, išsprendžiamumų klasių pavyzdžiai.
2. Algoritmų teorija.
2.1. Algoritmo sąvoka: intuityvioji algoritmo samprata, pagrindinės algoritmų savybės;
Tiuringo mašina; primityviai rekursyvioji funkcija, dalinė ir bendroji rekursyvioji funkcija,
Churcho tezė.
2.2. Algoritmų sudėtingumas: algoritmų sudėtingumas laiko atžvilgiu; P ir NP klasės, NPpilnosios problemos; algoritmų sudėtingumas atminties atžvilgiu, PSPACE klasė.
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