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ПРЕДМЕТ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

У рукопису „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе 

променљивих околина“ представљени су анализа и методе решавања више локацијских 

проблема. Ови проблеми се односе на одређивање положаја објеката који пружају 

услуге, у простору у којем се већ налазе други објекти, најчешће клијенти који 

представљају кориснике услуга центара. Како велики број дискретних локацијских 

проблема припада класи NP-тешких проблема углавном се за њихово решавање користе 

различите методе рачунарске интелигенције. Предмет ове дисертације је развој и 

имплементација методе променљивих околина (енгл. variable neighborhood search - VNS) 

за решавање два дискретна локацијска проблема: 

• проблем одређивања положаја аутобуских терминала (енгл. bus terminal location 

problem - BTLP) и 

• проблем успостављања центара за продужену негу пацијената (енгл. long-term care 

facility location problem - LTCFLP). 

BTLP представља дискретни локацијски проблем који за циљ има успостављање великих 

аутобуских терминала (центара), тако да клијенти буду што квалитетније опслужени. 

Клијенти представљају аутобуске и метро станице јавног превоза a познат је број дневних 

корисника за сваког клијента. За решавање BTLP проблема, имплементирана је 

унапређена локална претрага у оквиру VNS методе, заснована на брзој размени околина. 

Метода VNS је паралелизована и постигнуто је значајно временско убрзање методе у 

односу на број језгара процесора на коме се извршава. Алгоритам је тестиран на тест 

примерима из литературе, као и на новим тест примерима већих димензија заснованим 

на TSP библиотеци (енгл. Traveling salesman problem library). Решења добијена 

предложеним алгоритмом на познатим тест примерима надмашују сва постојећа решења 

BTLP проблема у литератури, док на новим тест примерима показују висок ниво 

стабилности алгоритма. 

LTCFLP представља дискретни локацијски проблем који за циљ има да успостављени 

центри буду што равномерније оптерећени захтевима клијената. Проблем је формулисан 

приликом истраживања система здравствене заштите у Јужној Кореји. Клијенти 

представљају локације на којима се налазе групе пацијената којима је потребна 

продужена нега, док успостављени центри представљају локације на којима би требало 

да се изграде здравствени центри који ће пружати негу пацијентима. За решавање LTCFLP 

проблема имплементирана је нова структура података у оквиру VNS методе. 

Представљена структура података омогућила је брзу размену околина и временска 

сложеност једне итерације локалне претраге је значајно смањена у односу на временску 

сложеност једне итерације локалне претраге познате у литератури. Због тога, предложена 



локална претрага води ка бољим резултатима јер је омогућено извршавање већег броја 

итерација VNS алгоритма у краћем временском периоду. Представљени су резултати 

предложеног алгоритма који надмашују познате резултате из литературе. 

ПРИКАЗ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Рукопис има 105 страна, 145 библиографских јединица, 20 табела, 18 слика и 24 
представљена алгоритма. Састоји се из увода, приказа методе променљивих околина, два 
већа поглавља са приказом разматраних проблема и методама за њихово решавање и 
закључка.  

У уводу су дефинисани и описани појмови који се користе у дисертацији и описана је 
област на коју се теза односи. Приказани су проблем математичке оптимизације, основе 
теорије сложености алгоритама, основа теорије локацијских проблема као и четири 
репрезентативна локацијска проблема. У наставку увода приказани су основни појмови 
области рачунарске интелигенције: појам метахеуристике, подела метахеуристика, седам 
репрезентативних метахеуристика, различити начини тестирања перформанси 
метахеуристика, као и основни преглед паралелизације метахеуристика. 

У другом поглављу представљени су појам околине простора претраге, основна метода 
променљивих околина, као и неке од основних варијација методе: метода променљивог 
спуста, редукована метода променљивих околина, општа метода променљивих околина, 
адаптивна метода променљивих околина и метода променљивих околина са 
декомпозицијом. На крају другог поглавља дат је преглед примена методе променљивих 
околина за решавање локацијских проблема. 

У трећем и четвртом поглављу приказани су редом проблем одређивања положаја 
аутобуских терминала и проблем успостављања центра за продужену негу пацијената. За 
оба проблема представљени су: формулација, преглед значајне литературе, метода 
променљивих околина за решавање проблема као и резултати опсежних експеримената. 
За оба проблема предложено је унапређење сложености локалне претраге, временски 
најзахтевније фазе методе променљивих околина. Резултати приказаних метода су 
детаљно анализирани и упоређени су са резултатима познатим у литератури.  

У закључку дисертације дат је резиме развијених метода, сумиран је значај развијених 
алгоритама и приказани су основни научни допринос рада и правци даљег рада. 

  



ГЛАВНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Научни доприноси ове дисертације су: 

• дизајнирање стратегије за паралелизацију ниског нивоа VNS методе примењене за 
решавање BTLP проблема, 

• конструкција унапређене локалне претраге за решавање BTLP проблема, 

• креирање тест примера великих димензија за BTLP проблем, заснованих на TSPLIB 
библиотеци, 

• примена представљеног алгоритма за решавање BTLP проблема и представљање 
нових, побољшаних резултата у односу на постојеће резултате из литературе, 

• конструкција нове структуре података уз помоћ које је смањена временска 
сложеност локалне претраге за решавање LTCFLP проблема и 

• примена представљеног алгоритма за решавање LTCFLP проблема и представљање 
нових, побољшаних резултата у односу на постојеће резултате из литературе. 

Из свега претходно наведеног, може се закључити да су представљене методе од 
изузетног значаја за ефикасније решавање разматраних дискретних локацијских 
проблема. Истраживање приказано у овом раду представља допринос у области 
рачунарске интелигенције, локацијских проблема, комбинаторне оптимизације, као и у 
даљем развоју методе променљивих околина.  

ЗАКЉУЧАК 

У рукопису „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе 
променљивих околина“ кандидат Александар Ђенић је приказао широко знање у области 
метода рачунарске интелигенције и дискретних локацијских проблема.  

Кандидат је у предложеном рукопису дао значајан допринос развоју метахеуристичких 
метода вођеним једним решењем за решавање дискретних локацијских проблема, како 
методолошки, тако и у практичној примени развијених метода.  

Стога предлажемо Наставно-научном већу Математичког факултета да рукопис 
„Решавање дискретних локацијских проблема применом методе променљивих околина“ 
кандидата Александра Ђенића прихвати као докторску дисертацију и одреди комисију за 
јавну одбрану. 
 
  



У Београду, 20.04.2018. године  
 
              Чланови комисије: 
                    

 

др Мирослав Марић, ванредни професор, ментор 
Математички факултет, Универзитет у Београду 

 
 

др Владимир Филиповић, ванредни професор 
Математички факултет, Универзитет у Београду 

 
 

др Филип Марић, ванредни професор 
Математички факултет, Универзитет у Београду 

 
 

др Зорица Станимировић, ванредни професор 
Математички факултет, Универзитет у Београду 

 
 

др Ненад Младеновић, редовни професор 
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

 


