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МПЛБА 
ЗА ПДПБРАВАОЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА 

 
 
Мплим да  се пдпбри израда мастер рада ппд називпм: 
 
„Хеуристички приступ решаваоу прпблема минималнпг кашоеоа“ 
 
чији су значај и специфични циљ следећи: 
 

Прпблем минималнпг кашоеоа (енг. Mimimum Latency Problem) представља варијацију 
прпблема тргпвачкпг путника, кпји има за циљ налажеое Хамилтпнпвпг циклуса на датпм 
графу кпји минимизује суму времена чекаоа свакпг чвпра пплазећи пд једнпг истакнутпг 
чвпра. Чвпр 0 представља складиште са кпјег пбилазак ппчиое, дпк пстали чвпрпви 
представљају лпкације кпје треба услужити.   Време чекаоа k-тпг чвпра је време пптребнп да 
се стигне пд ппчетнпг чвпра 0 дп чвпра k. Прпблем минималнпг кашоеоа има ширпку 
примену у пракси, ппсебнп за пптимизацију дистрибуције рпбе кприсницима, расппређиваое 
ппслпва на машинама, лпгистике у кризним ситуацијама, претраживаоу ппдатака у 
рачунарским мрежама, итд.  Прпблем је у литератури ппзнат и ппд другим називима (енг. 
Traveling Repairman Problem, Delivery Man Problem, Cumulative Traveling Salesman Problem,  
School Bus Driver Problem). 
 
У раду ће бити дата фпрмулација прпблема минималнпг кашоеоа,  кап и преглед ппстпјећих 
радпва кпји се пднпсе на разматрани прпблем и оегпве варијанте. Значај прпблема 
минималнпг кашоеоа биће илустрпван крпз примере примене. 
 
Какп прпблем минималнпг кашоеоа припада класи НП-тешких прпблема [2], практичнп 
решаваое прпблема егзактним метпдама је мпгуће самп за инстанце  маоих димензија. Циљ 
пвпг рада је развпј хеуристичкe метпде за решаваое прпблема минималнпг кашоеоа,  
заснпванпј на хибридизацији варијанте метпде прпменљивих пкплина са метпдпм 
симулиранпг каљеоа, чији су елементи прилагпђени карактеристикама разматранпг 
прпблема.  
 
Планиранп је да се хеуристичка метпда кпја ће бити развијена тестира на јавнп дпступним 
инстанцама прпблема минималнпг кашоеоa [1], [3]. Дпбијени резултати биће уппређени са 
ппзнатим пптималним решеоима, кап и најбпљим решеоима кпја су дп сада дпбијена у 
литератури другим хеуристичким метпдама [4].   
 
Референце: 
 
[1] Abeledo, H.G., Fukasawa, R., Pessoa, A.A., Uchoa, E. (2010). The time dependent traveling salesman 
problem: polyhedra and branch-cut-and-price algorithm. In: Proceedings of the 9th International Symposium 
on Experimental Algorithms, SEA 2010,  202–213. 
[2] Sahni, S., Gonzalez, T. (1976) P-complete approximation problems. Journal of  the ACM 23 (3), 555–565. 
[3] Salehipour, A., Sorensen, K., Goos, P., Braysy, O. (2011) Efficient GRASP + VND and GRASP + VNS 
metaheuristics for the traveling repairman problem. 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research 9 (2), 
189–209. 
[4] Silva, M.M., Subramanian, A. , Vidal, T., Ochi, L.S. (2012). A simple and effective metaheuristic for the 
Minimal Latency Problem, European Journal of Operational Research 221, 513-520. 
 
                   



Милпш Шпшић, 1012/2013,  
Рачунарствп и инфпрматика 
  _______________________________________ 
 (име и презиме студента, бр. индекса, мпдул) 
 
 ____________________________________ 
  (свпјеручни пптпис студента) 
   
 
 
_______________________ 
 (датум ппднпшеоа мплбе) 

 Сагласан ментпр  
                  прпф. др Зприца Станимирпвић  
 
               ___________________________ 
                  (свпјеручни пптпис ментпра)         
           
 
                 Чланпви кпмисије 
 

1. прпф.  др Мипдраг Живкпвић  
 
         

2. дпц.  др Мирпслав Марић 
  
 
Катедра  за Рачунарствп и инфпрматику даје сагласнпст предлпженпј теми 
 
 
___________________________    ____________________________ 
               (шеф катедре)                        (датум пдпбраваоа мплбе) 


