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Предмет дисертације  

У дисертацији „Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема рутирања 
возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције” приказано је 
решавање три NP-тешка проблема различитим методама рачунарске 
интелигенције, са посебним акцентом на примене фази логике у циљу 
побољшања перформанси предложених метода. Поред тога приказана је и 
примена фази логике приликом креирања модела који боље одговарају 
проблемима из праксе. 

Три разматрана NP-тешка проблема су: проблем рутирања возила са 
ограниченим ризиком (engl. Risk-constrained Cash-in-Transit Vehicle Routing 
Problem - RCTVRP), проблем равномерног оптерећења (engl. Load Balancing 
Problem - LOBA) и проблем максимизације минималног растојања (engl. Max-Min 
Diversity Problem - MMDP). 

У оквиру ове дисертације, проблеми су решавани различитим методама 
рачунарске интелигенције. Посебан значај приликом решавања NP-тешких 
проблема математичке оптимизације имају метахеуристике, које представљају 
генерализоване методе рачунарске интелигенције. Метахеуристике се могу 
прилагодити великом броју различитих проблема. Ова класа алгоритама има за 
циљ да се ефикасним претраживањем простора претраге проналазе квалитетна 
решења. Овакав приступ је погодан приликом решавања проблема из праксе, 
када је потребно да се у разумном времену добију решења што бољег квалитета. 
С обзиром на бројне могућности примене проблема који су предмет докторске 
дисертације, од великог значаја је развијање и усавршавање метода за ефикасно 
решавање тих проблема. 

У оквиру истраживања за потребе ове дисертације, предложене су различите 
методе рачунарске интелигенције, које су пажљиво имплементиране и унапређене 
у складу са проблемима који су решавани. Истраживања су била усмерена и у 
правцу коришћења фази логике у функцији даљих унапређења метода решавања, 
као и у циљу прецизније формулације проблема из праксе.  

Предложена је хибридизација насумично похлепне адаптивне претраге (енгл. 
Greedy Randomized Adaptive Search Procedure - GRASP) са методом поновног 
повезивања пута (енгл. Path relinking - PR), која развијена и примењена на 
решавање проблема RCTVRP. Предложеној методи је додата и модификација при 
конструкцији решења, која је заснована на примени фази логике. За решавање 
проблема LOBA развијене су хибридне методе засноване на комбиновању 
еволутивног алгоритма (енгл. Evolutionary Algorithm - EA) и методе променљивих 
околина (енгл. Variable neighborhood search - VNS), као и различитих варијанти 
методе VNS. Као део ове дисертације изложен је један приступ подешавању 
параметара на примеру проблема MMDP. Наиме, ЕА је унапређен додавањем 
фази правила формулисаних и имплементираних тако да се параметар мутације 
мења у току извршавања алгоритма у циљу спречавања преурањене 
конвергенције ка локалном максимуму. Приказани су резултати добијени 
применом свих наведених метода и упоређени са резултатима постигнутим 
применом других метода из литературе. 



Поред тога, у оквиру ове дисертације приказана је и примена фази логике у циљу 
моделирања проблема на примеру једне варијације проблема RCTVRP. Нови 
фази модел је представљен и дата је MILP (engl. mixed integer linear program - 
MILP) формулација. Уведени модел је упоређен са основним моделом на 
адекватном примеру. Експериментални резултати указују да нови модел као 
оптимална решења даје безбедније руте, што је важно у случају овог проблема. 

Приказ дисертације  

Рукопис има 156 странa, списак коришћене литературе од 195 библиографских 
јединица, 18 слика и 18 табела. Састоји се из увода, пет већих поглавља 
подељених на мање целине и закључка.  

У уводном поглављу дати су основни појмови који се користе у оквиру 
дисертације, као што су математичка оптимизација, NP-тешки проблеми, 
рачунарска интелигенција и теорија фази логике.  

Друго поглавље, под називом „Проблеми рутирања возила”, садржи опис 
проблема рутирања возила, са посебним акцентом на проблем FRCTVRP. 

Проблеми локације ресурса су представљени у трећем поглављу, које носи 
наслов „Проблеми локације ресурса”. Наведене су основна својства ове класе 
проблема и приказани проблеми LOBA и MMDP. 

У четвртом поглављу, под називом „Решавање проблема рутирања возила”, 
приказане су методе развијене за решавање проблема RCTVRP, са детаљним 
описом методe GRASP и методе PR. Такође, четврто поглавље садржи приказе 
предложене фази модификације методе и структуре података креиране у циљу 
повећања ефикасности алгоритма.  

У петом поглављу, које носи наслoв „Решавање проблема локације ресурса”, 
приказани су детаљи метода развијених за решавање два разматрана проблема 
локације ресурса. Најпре су описана два хибридна приступа која су предложена за 
решавање проблема LOBA: комбинација редуковане и стандардне методе 
променљивих околина (RVNS-VNS), као и хибридизација еволутивног алгоритма и 
VNS методе (EA-VNS). Поред тога, пето поглавље садржи и опис предложене ЕА 
методе са имплементираним фази правилима за модификацију параметра 
алгоритма.  

Шесто поглавље под називом „Фази бројеви у моделирању проблема” садржи 
опис примене фази логике у моделирању проблема математичке оптимизације и 
изложен је модел заснован на фази логици за варијанту проблема RCTVRP.  

У седмом поглављу дата су закључна разматрања. 

Главни научни допринос дисертације 

У оквиру тезе, предложене су методе за решавање три проблема LOBA, MMDP и 
RCTVRP, које су имплементиране и извршено је поређење добијених резултата са 



резултатима из литературе. Најважнији научни доприноси ове дисертације 
наведени су у наставку. 
  

 За етапу конструкције решења приликом решавања проблема RCTVRP 
методом GRASP уведена је модификација заснована на фази логици, која 
побољшава перформансе алгоритма. 

 У раду је креирана нова структура података и предложене су нове формуле 
за ажурирање података о рутама које омогућавају смањење временске 
сложености локалне претраге за решавање RCTVRP проблема. 

 Представљен је нови приступ одређивања трајекторија у методи поновног 
повезивања пута за решавање проблема рутирања возила. 

 Применом предложене и имплементиране хибридне методе добијена су 
решења на инстанцама проблема великих димензија за проблем LOBA које 
до сада нису решаване. 

 Добијена су решења која су боља од до сада познатих на инстанцама 
проблема великих димензија за проблем RCTVRP. 

 Предложена су фази правила за мењање вредности параметра 
еволутивног алгоритма у току извршавања и експериментима је показано да 
такав приступ унапређује примену тог алгоритма на проблем MMDP. 

 Креиран је нов модел за варијацију проблема RCTVRP применом фази 
логике такав да оптимална решења имају безбедније руте, што су 
потврдила и одговарајућа експериментална поређења модела. 

Из свега претходно наведеног, може се закључити да истраживања реализована у 
овој дисертацији дају важан научни допринос решавању проблема рутирања 
возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције, математичком 
моделирању ових проблема, као и применама фази логике. Резултати ове 
дисертације отварају нове могућности примене фази логике у циљу повећавања 
ефикасности и квалитета примењених метода и приликом моделирања реалних 
проблема. Тиме су испуњени циљеви наведени приликом предлагања теме 
дисертације, као и сви формални услови.  

Закључак и предлог 

У дисертацији под насловом „Примена фази логике за решавање NP-тешких 
проблема рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске 
интелигенције” кандидаткиња Нина Радојичић приказала је широко знање из 
области рачунарске интелигенције, фази логике, као и решавања проблема 
рутирања возила и локације ресурса. Разматране методе рачунарске 
интелигенције укључују методу GRASP, методу поновног повезивања пута, 
еволутивне алгоритме и методу променљивих околина, а приказане су и 
хибридизације метода. Значајан аспект тезе представљају и модификације 
алгоритама коришћењем фази логике, као и примена фази логике у моделирању 
проблема. 

Разматрани рукопис садржи важан научни допринос и значајне оригиналне 
резултате из области решавања NP-тешких проблема рутирања возила и локације 



ресурса методама рачунарске интелигенције. Својим радом на дисертацији 
кандидаткиња Нина Радојичић је показала висок степен научне и истраживачке 
зрелости, као и oспособљеност за самосталан и тимски рад на решавању 
теоријских и практичних проблема. 

На основу свега наведеног предлажемо Наставно-научном већу Математичког 
факултета и Већу научних области природно-математичких наука, Универзитета у 
Београду, да рукопис „Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема 
рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције” 
кандидаткиње Нине Радојичић прихвати као докторску дисертацију и одреди 
комисију за јавну одбрану. 

 
У Београду, 19.03.2018. године 
                        Чланови комисије: 
                    

 

др Мирослав Марић, ванредни професор, ментор 

Математички факултет, Универзитет у Београду 

 

 

др Гордана Павловић-Лажетић, редовни 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 Александар Такачи, редовни професор  

Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду 


