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Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом: 
 

„Решавање проблема максималног к-плекса у графу применом оптимизације ројем честица” 
_________________________________________________________________________________ 
 
Значај теме и области: 
Коришћење модела клике је једна од најважнијих техника за откривање подграфова са 
високим нивоом кохезије – међутим, његова примена је ограничена због веома 
рестриктивних услова самог модела. Постоје различита уопштења овог модела, од којих је 

један к-плекс. К-плекс (engl. k-plex) графа G = (V, E) је подскуп чворова тог графа S⊆V 
такав да у индукованом подскупу (G[S]) сваки чвор има степен најмање |S| - k.  
Практичне примене детекције максималног к-плекса се обично везују за анализу 
друштвених мрежа, где се као подгрупе се високом кохезијом истражују групе унутар 
политичких партија, радних организација, криминалних банди и слично. 
Оптимизација ројем честица је алгоритам заснован на интелигенцији роја. Скуп могућих 
решења проблема представља простор претраге. Индивидуална решења су представљена 
честицама. Скуп честица чини популацију (рој). Честице имитирају понашање живих бића 
(нпр. јато птица) кретањем кроз простор претраге. Кретање честица се усмерава имајући 
у виду њихову тренутну позицију, њихову до сада најбољу позицију и до сада најбољу 
позицију читавог јата. У свакој итерацији се прерачунава вектор брзине честице и 
користи за ажурирање позиције честице. Процес се понавља док се не испуне критеријуми 
за заустављање а најбоље добијено решење се узима као коначно. 
Специфични циљ рада: 
Развити алгоритам за решавање проблема одређивања к-плекса у графу заснован на 
оптимизацији ројем честица. Упоредити га са познатим алгоритмима за решавање истог 
проблема. Програмски код развијен током израде мастер рада биће јавно доступан као 
као софтвер отвореног кода. 
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