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ИЗВЕШТАЈ 

o прегледу мастер рада ппд називпм 
„Хеуристички приступ решаваоу лпкацијскпг прпблема са надметаоем“ 

        кандидаткиое Аиде Зплић 

 

 

Одлукпм Научнп-наставнпг већа Математичкпг факултета са 333.  седнице пдржане 24. 6. 
2016. именпвани смп за чланпве кпмисије за преглед, пцену и пдбрану мастер рада ппд 
називпм „Хеуристички приступ решаваоу лпкацијскпг прпблема са надметаоем“ 
кандидаткиое Аиде Зплић, студента мастер студија на студијскпм прпграму Математика, 
мпдул Рачунарствп и инфпрматика, Математичкпг факултета Универзитета у Бепграду. 
 

1. Тема рукописа  

 
У раду је разматран прпблем максималнпг заузимаоа тржишта (енгл. Maximum Capture 
problem, MAXCAP), кпји спада у класу лпкацијских прпблема са надметаоем.  
Претппставке пд кпјих се пплази у прпблему MAXCAP су следеће: А и Б су једине 
кпмпаније на тржишту кпје пружају пдређену услугу кприсницима у некпј пбласти,  у свим 
пбјектима кпмпанија  А и Б се пружа иста услуга пп истпј цени и кприсници дпнпсе пдлуке 
п пдабиру пбјекта јединп на пснпву удаљенпсти. Прецизније, кприсник бира најближи 
пбјекат кпмпланије А или Б где ће задпвпљити свпје пптребе. Укпликп се пбјекти пбе 
кпмпаније налазе на истпм растпјаоу пд пптрпшача, сваки пд оих ће испуоавати пп 
пплпвину захтева тпг пптрпшача. Циљ прпблема MAXCAP је пдредити пптималне лпкација 
за изградоу (усппстављаое) фиксиранпг брпја пбјеката кпмпаније А у ппсматранпј 
пбласти у кпјпј већ ппстпји пдређен брпј пбјеката кпнкурентске кпмпаније Б такп да се је 
максимизује укупну пптражоа пптрпшача кпје ппкривају нпвпусппстављени пбјекти  
кпмпаније А. Разматрани прпблем има ширпку примену, на пример, приликпм 
пдређиваоа лпкација центара мпбилне телефпније, центара брзе (курирске) службе, 
планираое лпкација супермаркета у пквиру једнпг тргпвинскпг ланца, здравствених 
устанпва, шкпла, итд. 
 
Какп MAXCAP прпблем спада у класу НП-тешких прпблема, у случају мрежа већих 
димензија, прпцес прпналажеоа пптималнпг решеоа у пракси мпже бити превише сппр 
или неуспешан. Један пд начина да се пвп превазиђе је примена метахеуристичких 



метпда, кпје у релативнп краткпм времену извршаваоа мпгу дати решеоа вискпг 
квалитета. У раду су предлпжене четири хеуристичке метпде за решаваое датпг 
прпблема: генетски алгпритам (енгл. Genetic Algorithm, GA), пптимизација кплпнијпм 
пчела (енгл. Bee Colony Optimization BCO), метпда прпменљивих пкплина (енгл. Variable 
Neighborhood Search, VNS), кап и хибридизација ппследое две метпде (енгл. BCO-VNS), 
заснпвана на адекватнпм кпмбинпваоу оихпвих кпмплементарних карактеристика.  У 
изради мастер рада кандидаткиоа је кпристила знаоа из кпмбинатпрне пптимизације, 
метахеуристичких метпда, кап и пбласти алгпритама и прпграмираоа. 
 

2. Структура и кратак приказ рукописа 

Рукппис има 57 странa фпрмата А4, укључујући списак пд 51 наслпва кпришћене 
литературе. Рукппис се састпји пд шест ппглавља, чији је садржај украткп следећи. Увпднп 
ппглавље садржи преглед и класификацију лпкацијских прпблема, са ппсебним псвртпм 
на лпкацијске прпблеме са надметаоем.  У другпм ппглављу дат је ппис прпблема 
максиималнпг заузимаоа тржишта (MAXCAP), оегпва математичка фпрмулација, кап и 
преглед метпда за оегпвп решаваое из литературе. У трећем ппглављу пписане су 
предлпжене  хеуристичке мeтпде за решаваое MAXCAP-а: пптимизација кплпнијпм пчела, 
метпда прпменљивих пкплина, генетски алгпритам и хибридизацију метпде 
прпменљивих пкплина и пптимизације кплпнијпм пчела. У четвртпм ппглављу су 
приказани експериментални резултати  имеплементираних метпда на три групе инстанци 
различитих димензија. Анализа и ппређеое ппређеое дпбијених резултата дати су у 
петпм ппглављу. Кратак псврт на ппстигнуте резултате, најзначајнији дппринпси  рада, кап 
и мпгући правци даљег истраживаоа  изнети су  у шестпм ппглављу. 

 
3. Анализа рукописа 

Предмет истразиваоа пвпг рада је прпблем максималнпг заузимаоа тржишта (MAXCAP) 
кпји има велики практични значај у брпјним пбластима. Извршеним тестираоима на 
инстанцама прпблема различитих димензија је ппказанп да егзактне метпде углавнпм 
нису успешне при решаваоу инстанци великих димензија. У раду су предлпжене четири 
хеуристичке метпде кпје пмпгућавају решаваое инстанци MAXCAP прпблема великих 
димензија: пптимизација кплпнијпм пчела (BCO), метпда прпменљивих пкплина (VNS), 
генетски алгпритам (GA) и хибридизација метпде прпменљивих пкплина и пптимизације 
кплпнијпм пчела (BCO-VNS). Предлпжена BCO-VNS хибридизација дп сада није кпришћена 
у литератури. Елементи сваке пд четири имплементиране метпде су прилагпђени 
карактеристикама MAXCAP прпблема. Предлпжене хеуристичке метпде су тестиране на 3 
групе инстанци кпје су дпбијене пдгпварајућим мпдификацијама ппзнатих инстанци из 
литературе за различите лпкацијске прпблеме. Највећа разматрана инстанца има 10 000 
лпкација кприсника и 1000 пптенцијалних лпкација за усппстављаое пбјеката. Дпбијени 
резултати  хеуристичких метпда  на тест инстанцама ппказују да су све четири предлпжене 
метпде ппгпдне за решаваое MAXCAP прпблема, пднпснп да дпбијају пптимална или 
виспкп квалитетна решеоа у краткпм времену извршаваоа, чак и у случају инстанци 
великих димензија. Даља анализа ппказује да предлпжена BCO-VNS метпда успешнија пд 



препстале три хеуристичке метпде имплементиране у пвпм раду у ппгледу квалитета 
решеоа, дпк је BCO метпда у прпсеку захтевала најкраће време извршаваоа. 
Најзначајнији  дппринпс рада је нпва хибридна BCO-VNS метпда кпја је први пут 
предлпжена у литератури, а кпја се пдређеним мпдикацијама мпже прилагпдити и некпј 
другпј варијанти прпблема MAXCAP. 

 

      4. Закључак и предлог 

Анализпм прпблема максималнпг заузимаоа тржишта, имплементацијпм 
метахеуристичких метпда за оегпвп решаваое, реализпваним тестираоима предлпжених 
метпда, кап и пбрадпм и анализпм дпбијених резултата, кандидаткиоа Аида Зплић је 
ппказала сппспбнпст усвајаоа, систематизације и примене знаоа из пбласти 
кпмбинатпрне пптимизације, лпкацијских прпблема, развпја алгпритама и прпграмираоа. 
Кандидаткиоа је такпђе ппказала сппспбнпст да критички разматра и анализира најнпвије 
резултате из пвих пбласти и да предлпжи нпве метпде решаваоа кпнкретнпг прпблема. 

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

„Хеуристички приступ решаваоу лпкацијскпг прпблема са надметаоем“ 
 

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

 

Кпмисија: 

 

прпф. др Зприца Станимирпвић, ментпр 

прпф. др  Мирпслав Марић 

прпф. др Филип Марић 

Бепград,  28. септембар 2016. 


