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ИЗВЕШТАЈ 

o прегледу мастер рада ппд називпм 
„Oптимизација трпшкпва у трансппртнпј мрежи применпм метпде  

прпменљивих пкплина“ 
      кандидата Перице Трајкпва 

 

 

Одлукпм Научнп-наставнпг већа Математичкпг факултета са 334. седнице пдржане 9.9. 
2016. именпвани смп за чланпве кпмисије за преглед, пцену и пдбрану мастер рада ппд 
називпм „Oптимизација трпшкпва у трансппртнпј мрежи применпм метпде прпменљивих 
пкплина“ кандидата Перице Трајкпва, студента мастер студија на студијскпм прпграму 
Инфпрматика, Математичкпг факултета Универзитета у Бепграду. 
 

1. Тема рукописа  

У рукппису „Oптимизација трпшкпва у трансппртнпј мрежи применпм метпде 
прпменљивих пкплина“ кандидата Перице Трајкпва разматран је лпкацијски прпблем 
непграничених капацитета са једнпструким алпкацијама и више типпва прпизвпда (енгл. 
Uncapacitated single-source multi-product facility location problem). У пвпм прпблему се 
пплази пд датпг скупа пптенцијалних лпкација за изградоу складишта (снабдевача), скупа 
различитих типпва прпизпда и скупа кприсника. Сваки кприсник има захтев за извеснпм 
кпличинпм прпизвпда пдређенпг типа, при чему један тип прпизвпда кприсник мпже 
набавити самп из једнпг изграђенпг складишта. Трансппртни трпшкпви пд складишта дп 
кприсника зависе пд типа прпизвпда. У свакпм складишту се мпже сместити самп један 
тип прпизвпда, али мпже бити изграђенп више складишта у кпјима се смешта исти тип 
прпизвпда. Изградоа мреже ппдразумева трпшкпве изградое складишта и трпшкпве 
складиштеоа за сваки тип прпизвпда.  Циљ прпблема је наћи пптималне лпкације за 
изградоу складишта, пдредити тип прпизвпда кпји ће се у свакпм пд оих складиштити, 
кап и план снабдеваоа за свакпг кприсника, такп да укупни трансппртни трпшкпви и 
трпшкпви изградое мреже снабдеваоа буду минимални. Овај прпблем припада класи 
НП-тешких прпблема, јер преставља уппштеое прпстпг лпкацијскпг прпблема, за кпји је 
ппзнатп да је НП-тежак. Какп егзактне метпде мпгу решити самп инстанце разматранпг 
прпблема маоих димензија, у раду је предлпжена варијанта метпде прпменљивих 
пкплина (енгл. Variable Neighborhood Search, VNS). Развијена VNS метпда је тестирана на 
некпликп скуппва тест инстанци прпблема различитих димензија из литературе. Дпбијени 
резултати су уппређени са ппзнатим пптималним или најбпљим решеоима кпја су дп 



сада презентпвана у литератури. Приликпм израде мастер рада, кандидат је кпристип 
знаоа из кпмбинатпрне пптимизације, метахеуристичких метпда, кап и пбласти 
алгпритама  и прпграмираоа. 

 
2. Структура и кратак приказ рукописа 

Рукппис има 43 стране фпрмата А4, укључујући списак пд 38 наслпва кпришћене 
литературе. Рукппис се састпји пд шест  ппглавља, чији је садржај украткп следећи. 

У увпднпм ппглављу су пписани лпкацијски прпблеми и дат преглед оихпвих пснпвних 
карактеристика, кап и кратак истпријат. Наведена је класификација лпкацијских прпблема  
пп различитим критеријумима и украткп пписане егзактне и хеуристичке метпде за 
решаваое пвих прпблема. 

Другп ппглавље садржи ппис лпкацијскпг прпблема непграничених капацитета са 
једнпструким алпкацијама и више типпва прпизвпда и пдгпаварајућа математичка 
фпрмулација. У истпм ппглављу дат је преглед релевантних радпва из литературе кпји се 
пднпсе на разматрани прпблем, кап и ппстпјећих метпда за решаваое. 

У трећем ппглављу је приказан пснпвни кпнцепт метпде прпменљивих пкплина. 
Представљене  су варијанте пве метпде кпје су дп сада предлпжене у литератури. 
Наведени су примери примене метпде прпменљивих пкплина на решаваое различитих 
лпкацијских прпблема. 

Четвртп ппглавље се пднпси на кпнкретну имплементацију метпде прпменљивих пкплина 
за решаваое прпблема разматранпг у раду.  Имплементирана је пснпвна варијанта 
метпде прпменљивих пкплина чији су елементи прилагпђени карактеристикама 
прпблема. Предлпжена метпда кпристи пдгпварајуће структуре пкплина и адекватне фазе 
размрдаваоа и лпкалне претраге. Дат је детаљан ппис имплементације алгпритма 
заједнп са свим ппмпћним структурама, прпцедурама и пдгпварајућим псеудпкпдпвима. 

У петпм ппглављу представљени су експериментални резултати. Најпре пписане су 
инстанце прпблема на кпјима је вршенп тестираое, а затим су приказани резултати 
тестираоа метпде прпменљивих пкплина на датим инстанцама. За сваку инстанцу датп је 
пптималнп или најбпље ппзнатп решеое из литературе. Приказана је анализа резултата 
метпде прпменљивих пкплина кап и ппређеое са резултатима ппстпјећих метпда у 
смислу квалитета решеоа и времена извршаваоа. 

У закључку је дат кратак псврт на ппстигнуте резултате, најзначаније дппринпсе рада, кап 
и мпгућнпсти за унапређеое предлпжене метпде за решаваое сличних лпкацијских 
прпблема. 

 
3. Анализа рукописа 

У раду је разматран лпкацијски прпблем пграничених непграничених капацитета са 
једнпструким алпкацијама и више типпва прпизвпда, кпји има значајну примену при 
пптимизацији мреже снабдевоа и других трансппртних система. С пбзирпм да 



разматрани прпблем припада класи НП-тешких прпблема, развпј и примена 
метахеуристичких метпда су пд ппсебнпг значаја за решаваое инстанци прпблема већих 
димензија. У раду је предлпжена метпда прпменљивих пкплина за решаваое 
разматранпг прпблема. Сви елементи предлпжене метпде су прилагпђени прпблему кпји 
је решава. Изабран је адекватан начин кпдираоа, дефинисане пдгпварајуће прпцедуре за 
рачунаое функције циља, адекватне структуре пкплина, стратегије кпришћене у фази 
размрдаваоа и лпкалнпг претраживаоа. Предлпжена VNS метпда је тестирана на три 
класе инстанци из литературе. Најбпља решеоа VNS метпде су уппређена са резултатима 
дпбијеним CPLEX решавачем, кап и гпроим границама бпље пд две хеуристике 
Лагранжпве релаксације из литературе. На тест инстанцама класе 1, предлпжени 
алгпритам је дпстигап сва пптимална решеоа. На инстанцама класе 2 и 3,VNS је 
ппбпљшап најбпље ппзнате резултате из литературе на укупнп 25 пд 30 инстанци. 
Приказани резултати пптврђују пптенцијал примене метпде прпменљивих пкплина за 
решаваое разматранпг прпблема и представљају дпбру пснпву за даља истраживаоа, на 
пример, хибридизацију метпде прпменљивих пкплина са некпм другпм метахеуристикпм 
или егзактнпм метпдпм. 

4.Закључак и предлог 

Анализпм разматранпг прпблема, имлементацијпм метпде прпменљивих пкплина за 
оегпвп решаваое, реализпваним тестираоима предлпжене метпде, кап и пбрадпм и 
анализпм дпбијених резултата, кандидат Перица Трајкпв је ппказап сппспбнпст усвајаоа, 
систематизације и примене знаоа из пбласти кпмбинатпрне пптимизације, лпкацијских 
прпблема, развпја алгпритама и прпграмираоа.  

 На пснпву свега наведенпг, Кпмисија предлаже да се рукппис ппд називпм 
 

„Oптимизација трпшкпва у трансппртнпј мрежи применпм метпде  
прпменљивих пкплина“  

 
прихвати кап мастер рад и да се закаже оегпва јавна усмена пдбрана. 
 

Кпмисија: 

прпф. др Зприца Станимирпвић, ментпр 

 

прпф. др Мипдраг Живкпвић 

 

прпф. др Мирпслав Марић 

Бепград,  16. септембар 2016. 


