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ИЗВЕШТАЈ
o прегледу мастер рада ппд називпм
„Решаваое лпкацијскпг прпблема пграничених капацитета са мпдуларним везама
кпришћеоем меметскпг алгпритма “
кандидата Милпша Перића

Одлукпм Научнп-наставнпг већа Математичкпг факултета са 308. седнице пдржане 7.6.
2013. именпвани смп за чланпве кпмисије за преглед, пцену и пдбрану мастер рада ппд
називпм „Решаваое лпкацијскпг прпблема пграничених капацитета са мпдуларним
везама кпришћеоем меметскпг алгпритма“ кандидата Милпша Перића, студента мастер
студија на студијскпм прпграму Математика, мпдул Рачунарствп и инфпрматика,
Математичкпг факултета Универзитета у Бепграду.
1. Тема рукописа
У рукппису „Решаваое лпкацијскпг прпблема пграничених капацитета са мпдуларним
везама кпришћеоем меметскпг алгпритма“ кандидата Милпша Перића разматрана је
једна варијанта лпкацијскпг прпблема ппд називпм хаб лпкацијски прпблем пграничених
капацитета са мпдуларним везама (Capacitated hub location problem with modular link
capacities - HMLC) кпји спада у класу НП-тешких прпблема кпмбинатпрне пптимизације. У
раду су предлпжене две метахеуристичке метпде за решаваое датпг прпблема: генетски
алгпритам (Genetic Algorithm - GA) и метпда табу претраживаоа (Tabu Search - TS), кап и
оихпва хибридизација у фпрми меметскпг алгпритма (Memetic Algorithm - MA). У изради
мастер рада, кандидат је кпристип знаоа из кпмбинатпрне пптимизације, математичкпг
прпграмираоа, кап и пбласти алгпритама и прпграмираоа.
2. Структура и кратак приказ рукописа
Рукппис има 55 страна фпрмата А4, укључујући списак пд 112 наслпва кпришћене
литературе. Рукппис се састпји пд шест ппглавља, чији је садржај украткп следећи.
У увпднпм ппглављу су пписани хаб лпкацијски прпблеми и дат преглед оихпвих
пснпвних карактеристика. Наведена је класификација хаб лпкацијских прпблема пп

различитим критеријумима и најзначајнији представници сваке пд класа. Представљене
су пснпвне, кап и неке пд напредних верзија хаб лпкацијских прпблема.
У другпм ппглављу су дате пснпвне ппставке меметскпг алгпритма. Описан је кпнцепт
меметскпг алгпритма кпји је заснпван на ппсебнпм начину хибридизације једне
пппулацијске метахеуристике и хеуристике кпја ппбпљшава самп једнп решеое. Такпђе је
су наведени примери из литературе кпји се пднпсе на решаваое лпкацијских и хаб
лпкацијских прпблема применпм меметскпг алгпритма.
Треће ппглавље садржи ппис хаб лпкацијскпг прпблема пграничених капацитета са
мпдуларним везама (Capacitated hub location problem with modular link capacities - HMLC)
и наведена је оегпва математичка фпрмулација. У пвпм ппглављу, дат је и преглед
релевантних радпва из литературе кпји се пднпсе на разматрани прпблем, кап и преглед
ппстпјећих метпда за оегпвп решаваое.
Четвртп ппглавље се пднпси на примену метахеуристичких метпда за решаваое
прпблема HMLC. Најпре је приказан пснпвни кпнцепт хеуристике табу претраживаоа, а
затим и кпнкретна имплементација пве метпде за решаваое HMLC. У пвпм ппглављу су
такпђе наведене пснпвне карактеристике генетскпг алгпритма, кап и примена пве
метахеуристике на решаваое разматранпг прпблема. Затим је предлпжена хибридизација
табу претраживаоа и генетскпг алгпритма у пквиру кпнцепта меметскпг алгпритма, и
наведен је ппис кпнкретне имплементације
Генетски алгпритам кпристи се кап пснпва меметскпг алгпритма, са измеоенпм фазпм
лпкалнпг претраживаоа. Фаза лпкалнпг претраживаоа се састпји пд кпмбинације метпде
прпменљивпг спуста са метпдпм симулиранпг каљеоа. Елементи сваке пд метахеуристика
– кпмппнената су прилагпђени карактеристикама прпблема HMLC .
У петпм ппглављу представљени су експериментални резултати. Најпре пписане су
инстанце прпблема на кпјима је вршенп тестираое, а затим су приказани резултати
тестираоа табу претраживаоа, генетскпг алгпритма и оихпве кпмбинације - меметскпг
алгпритма на датим инстанцама. За сваку инстанцу приказанп је и пптималнп решеое из
литературе укпликп је ппзнатп. Извршенп је ппређеое дпбијених резултата сваке пд
метпда – кпмппненти и хибридне метпде са пптималним или најбпљим решеоем за сваку
инстанцу. Анализирана су и времена извршаваоа за сваку пд метпда.
У закључку је дат кратак псврт на ппстигнуте резултате, најзначајније научне дппринпсе
рада, кап и мпгућнпсти за унапређеое предлпжених метпда за решаваое прпблема .
3. Анализа рукописа
У раду је разматран хаб лпкацијски прпблем пграничених капацитета са мпдуларним
везама кпји има ширпку примену, ппсебнп у трансппртним и телекпмуникацијским
системима. С пбзирпм да разматрани прпблем припада класи НП-тешких прпблема
кпмбинатпрне пптимизације, развпј и примена метахеуристичких метпда су пд ппсебнпг
занчаја за решаваое инстанци прпблема већих димензија. У раду је предлпжен хибридни
метахеуристички алгпритам кпји успешнп кпмбинује генетски алгпритам са метпдпм табу

претраживаоа у пквиру кпнцепта меметскпг алгпритма. Сви елементи прелпжених
алгпритама су прилагпђени прпблему кпји је решава. Изабран је адекватан начин
кпдираоа, дефинисане пдгпварајуће прпцедуре за рачунаое функције циља, пператпри и
стратегије за ппбпљшаое решеоа. Експериментална анализа резултата дпбијених на
стандардним инстанцама из литературе ппказују да сва три алгпритма ппстижу пптималне
или скпрп пптималне резултате у релативнп краткпм времену извршаваоа. Најбпљи
квалитет решеоа ппстиже меметски алгпритам, дпк је време дпстизаоа најбпљег решеоа
најкраће у случају генетскпг алгпритма.
Имајући у виду да тема и садржај рада ппдразумевају изучаваое пбимне литературе из
пбласти хаб лпкацијских прпблема и метахеуристичких метпда, Кпмисија кпнстатује да
кандидат дпбрп ппзнаје наведену прпблематику, ппстпјеће метахеуристичке метпде, кап
и мпгућнпсти оихпвпг кпмбинпваоа .
4. Закључак и предлог
Анализпм разматранпг прпблема, имлементацијпм метахеуристичких метпда за оегпвп
решаваое и оихпвим кпмбинпваоем у хибридни метпд, реализпваним тестираоима
предлпжених метпда, кап и пбрадпм и анализпм дпбијених резултата, кандидат Милпш
Перић је ппказап ппседује сппспбнпст усвајаоа, систематизације и примене знаоа из
пбласти кпмбинатпрне пптимизације, лпкацијских прпблема, развпја алгпритама и
прпграмираоа. Кандидат је такпђе ппказап сппспбнпст да критички разматра и анализира
најнпвије резултате из пвих пбласти и да предлпжи нпве метпде рашаваоа кпнкретнпг
прпблема.
На пснпву свега наведенпг, Кпмисија предлаже да се рукппис ппд називпм
„Решаваое лпкацијскпг прпблема пграничених капацитета са мпдуларним везама
кпришћеоем меметскпг алгпритма“
прихвати кап мастер рад и да се закаже оегпва јавна усмена пдбрана.
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