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Вишедимензиони проблем 
поделе скупа на две партиције
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Дефиниција основног проблема
 Уопштење познатог НП-тешког проблема 

поделе скупа на две партиције
 Минимизује се разлика сума тежина по 

партицијама 
 Основни проблем:
 Дат је S={1, …, n} и w:S→[0,∞). Поделити 

га на S1,S2⊂S, S1∩S2=∅, S1∪S2=S
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Дефиниција уопштеног проблема
 Уместо бројева w су вектори
 Минимизује се највећа разлика сума тежина 

по партицијама 
 Уопштени проблем:
 Дат је S={1, …, n} и w:S→[0,∞)k. Поделити 

га на S1,S2⊂S, S1∩S2=∅, S1∪S2=S

1 2
1

min max ( ) ( )l ll k i S i S
w i w i

≤ ≤
∈ ∈

 
−  

 
∑ ∑



Пример



Примене



МИЛП модел



Метода променљивих околина

•



Метода променљивих околина
• Решење је низ од n бинарних цифара: 1  S1, 0 S2
• Функција циља се рачуна по дефиницији
• Околина Nk је скуп свих низова који се од текућег 
разликују на к места
• Брза процедура локалног претраживања заснована 
на 1-замени

• Све међусуме се памте, па уместо поновног 
израчунавања само се врши ажурирање које је 
много брже

• кmin=2
• Критеријум завршетка 600 секунди (као и ЕМ)



Метода заснована на 
електромагнетизму



Метода заснована на 
електромагнетизму

• Решење: n реалних бројева: ≥0.5  S1, <0.5   S2
• Функција циља се рачуна по дефиницији
• Број решења 10
• Стандардно рачунање наелектрисања

• Добра решења привлаче остала
• Лоша решења одбијају остала

• Посебна процедура скалирања
• Иста брза процедура локалног претраживања 
заснована на 1-замени



ЕМ детаљи



ЕМ детаљи



Експериментални резултати



Експериментални резултати



Експериментални резултати



Закључак



Хвала на 
пажњи!!!
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