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Циљ предмета 

- Разумевање широког спектра стандардних и модерних нумеричких метода, са нагласком 
на методе нумеричке оптимизације 

- Способност да студент изабере одговарајући нумерички алгоритам за задати проблем 
- Способност да студент имплементира предаване алгоритме у одговарајућим изабраним 

програмским језицима  
Исход предмета  
-  Способност да студент примени изучаване алгоритме на стварним проблемима из праксе 
-  Способност да студент примени изучаване алгоритме на истраживачким проблемима из 
различитих домена рачунарских наука 
-  Способност прилагођавања и анализирања нумеричких алгоритама ѕа примену од интереса 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Итеративне методе за решавање система линеарних једначина: методе Јакобија, Гаус-Саидел 
методе, релаксационе методе; Оптимизациони алгоритми првог реда: градијентни метод, 
градијентни метод са пројекцијама, линијско претраживање, проксимални методи, убрзани 
градијентни методи Нестерова, убрзани градијентни методи за недиференцијабилне функције; 
оптимизационе методе другог реда: Њутнов метод, квази-Њутнов метод, Бројден-Флечер-
Голдфарб-Шано (БФГШ) метод, БФГШ метод са ограниченом меморијом; Рандомозоване методе: 
рандомизовани координатни градијентни метод, стохастички градијентни метод; Паралелни и 
дистрибуирани методи: примарна и дуална декомпозиција, методи проширених лагранжијана, 
дистрибуирани градијентни методи. 
Вежбе 
Примери примена у различитим доменима рачунарских наука; имплементација изучаваних метода 
у одабраним програмским језицима; примена изабраних метода на примерима са “real-world” 
подацима.  
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Број часова  активне наставе  

Остали 
часови: 
0 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Практичне вежбе: 
2 

Студијски истраживачки 
рад: 
0 

Методе извођења наставе 
Предавања, понављање материјала, активно укључивање студената у решавање проблема, 
колоквијуми, примена изучаваних метода на „real-world” примерима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
2 колоквијума 40 завршни испит 60 
 


