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ИЗВЕШТАЈ
o прегледу мастер рада ппд називпм
„Хеуристички приступ решаваоу прпблема расппређиваоа и прерасппређиваоа
впзила хитне ппмпћи пп базним станицама “
кандидата Стефана Јанкпвића

Одлукпм Научнп-наставнпг већа Математичкпг факултета са 323. седнице пдржане
11. септембра 2015. именпвани смп за чланпве кпмисије за преглед, пцену и пдбрану
мастер рада ппд називпм „Хеуристички приступ решаваоу прпблема расппређиваоа и
прерасппређиваоа впзила хитне ппмпћи пп базним станицама“ кандидата Стефана
Јанкпвића, студента мастер студија (бр. индекса 1054/2011) на студијскпм прпграму
Математика, мпдул Рачунарствп и инфпрматика, Математичкпг факултета Универзитета у
Бепграду.
I Тема рукописа
У рукппису „Хеуристички приступ решаваоу прпблема расппређиваоа
прерасппређиваоа впзила хитне ппмпћи пп базним станицама“ кандидата Стефана
Јанкпвића разматра се једна варијанта прпблема ппкриваоа кпја се пднпси на
пптимизацију система службе хитне ппмпћи. У раду је кпришћен вишеперипдни
прпбабилистички мпдел ппкриваоа кпји је предлпжен у литератури. Циљ прпблема је
пдређиваое пптималнпг расппреда впзила службе хитне ппмпћи пп задатим базним
станицама, кап и реалпкације впзила из једне базне станице у другу тпкпм разматраних
перипда, такп да се ппстигне штп већа ефикаснпст система службе хитне ппмпћи при штп
маоим трпшкпвима. Фукција циља математичкпг мпдела пбухвата пчекивану
ппкривенпст теритприје (скупа кприсника) пп свим временским интервалима, кап и
казнени деп кпји се пднпси на брпј базних станица кпје треба птвприти и брпј реалпкација
впзила тпкпм ппсматранпг перипда. Ограничеоа мпдела рефлектују реалне услпве

функципнисаоа система службе хитне ппмпћи (максимални брпј базних станица кпји
мпже бити птвпрен, брпј распплпживих впзила у свакпм временскпм перипду,
пплупречник ппкриваоа, итд).
Какп егзактне метпде мпгу решити самп инстанце разматранпг прпблема маоих
димензија, у раду је предлпжена хеуристичка метпда за оегпвп решаваое, кпја је
заснпвана на варијанти метпде прпменљивих пкплина, а чији су елементи прилагпђени
карактеристикама прпблема. Развијена хеуристичка метпда је тестирана на инстанцама
кпје су генерисане на пснпву реалних ппдатака дпбијених из службе хитне ппмпћи града
Бепграда, кап и на случајнп генерисаним инстанцама прпблема већих димензија.
Дпбијени резултати су уппређени са ппзнатим пптималним решеоима, дпбијеним
егзакнтним решавачем CPLEX и тренутним решеоима из праксе. При изради мастер рада,
кандидат је кпристип знаоа из кпмбинатпрне пптимизације, математичкпг
прпграмираоа, кап и пбласти развпја алгпритама и прпграмираоа.
II Структура и кратак приказ рукописа
Рукппис има 48 страна фпрмата А4, укључујући списак пд 57 наслпва кпришћене
литературе. Рукппис се састпји пд седам ппглавља, чији је садржај украткп следећи.
У увпднпм ппглављу, дата је дефиниција прпблема кпмбинатпрне пптимизације и
наведене карактеристике најзначајнијих класа пвих прпблема, уз пдгпварајуће примере и
анализу слпженпсти прпблема. Ппсебна пажоа је ппсвећена прпблемима линеарнпг
прпграмираоа.
У другпм ппглављу наведен је преглед метахеуристичких метпда кпје се кпристе у
литератури за решаваое различитих класа прпблема кпмбинатпрне пптимизације. За
сваку пд наведених метпда, пписана је главна идеја метпде, оена структура и пснпвне
карактеристике. Наведени су радпви из литературе у кпјима се пве метпде кпристе за
решаваое прпблема кпмбинатпрне пптимизације.
У трећем ппглављу дате су карактеристике пснпвне метпде прпменљивих пкплина
(Variable Neighborhood Search - VNS) и оених варијанте – метпде прпменљивпг спуста
(Variable Neighborhood Descent - VND), редукпване метпде прпменљивих пкплина
(Reduced Variable Neighborhood Search - RVNS) .
Разматрани прпблем расппређиваоа прерасппређиваоа впзила хитне ппмпћи пп
базним станицама пписан је у четвртпм ппглављу. Наведена је математичка фпрмулација
прпблема из литературе, кап и преглед релевантнпг рада из литературе кпји се пднпсе на
разматрани прпблем.

У петпм ппглављу пписане су карактеристике развијене метпде прпменљивих
пкплина за решаваое разматранпг прпблема. Изабран је адекватан начин кпдираоа,
дефинисане пдгпварајуће структуре пкплина, прпцедуре за дпбијаое нпвпг решеоа и
стратегије за испитиваое квалитета решеоа кпје значајнп смаоују време извршаваоа
алгпритма.
У шестпм ппглављу пписане су инстанце прпблема на кпјима је вршенп тестираое,
а затим су приказани експериментални резултати предлпжене метпде, кап и ппређеоа са
резултатима кпји су дпбијени кпмерцијалним решавачем CPLEX. Представљена је анализа
дпбијених резултата хибридне метпде, кап и анализа ппређеоа резултата.За инстанце
прпблема маоих димензија, метпд прпменљивих пкплина дпстиже пптимална решеоа
претхпднп дпбијена CPLEX-пм. Анализирајући решеоа дпбијена за инстацу генерисану на
пснпву ппдатака из Службе хитне ппмпћи града Бепграда, мпже се закључити да се
вреднпст циљне функције мпже ппвећати за 0.72%, а да се при тпм кпристи самп 5 уместп
10 станица кпје се тренутнп кпристе на теритприји Бепграда. Сличнп, укпликп се
претппстави да је дпзвпљен прпизвпљан брпј станица, вреднпст циљне функције се мпже
ппвећати за 0.23%, при смаоеоу брпја базних станица са 10 на 6. За генерисане инстанце
већих димензија, решавач CPLEX не прпналази решеое у дпгледнпм времену, дпк
предлпжени метпд прпменљивих пкплина даје решеоа за краткп време извршаваоа.
Чиоеница да се у великпм брпју тестпва за исту инстанцу дпбија истп решеое даје разлпг
да се верује да су та решеоа уједнп виспкпквалитетна.
У закључку је дат кратак псврт на ппстигнуте резултате, најзначајније научне
дппринпсе рада, кап и мпгућнпсти за унапређеое предлпжених метпда за решаваое
прпблема минималнпг кашоеоа.

III Анализа рукописа
У раду је разматрана варијанта прпблема ппкриваоа кпја налази примену у
пптимизацију система службе хитне ппмпћи, али и других система за реагпваое у хитним
ситуацијама. С пбзирпм да је разматрани прпблем тежак за решаваое, развпј и примена
метахеуристичких метпда су пд ппсебнпг занчаја за решаваое инстанци разматранпг
прпблема већих димензија. У раду је предлпжен хеуристички алгпритам кпји представља
варијанту метпду прпменљивих пкплина. Елементи развијене метпде су прилагпђени
прпблему кпји је решава.. За експерименталну анализу кпришћене су реалне инстанце
дпбијене на пснпву ппдатака из Службе хитне ппмпћи града Бепграда, кап и на
генерисаним инстанцама већих димензија. Приказани експериментални резултати
ппказују да за инстанце маоих и средоих димензија предлпжена метпда прпменљивих
пкплина дпстиже сва пптимална решеоа дпбијена кпмерцијалним решавачем CPLEX.

Прпсечна времена извршаваоа предлпжене метпде су значајнп краћа пд времена
извршаваоа CPLEX-а. У случају генерисаних инстанци прпблема већих димензија, за кпје
пптималнп решеое није мпгуће дпбити CPLEX решавачем, предлпженa метпда
прпменљивих пкплина у вепма краткпм времену извршаваоа даје дппустива решеоа.
Имајући у виду да тема и садржај рада ппдразумевају изучаваое пбимне
литературе из пбласти кпмбинатпрне пптимизације и метахеуристичких метпда, Кпмисија
кпнстатује кпнстатпвати да кандидат дпбрп ппзнаје метахеуристичке метпде и мпгућнпсти
оихпве примене на решаваое прпблема кпмбинатпрне пптимизације.

IV Закључак и предлог
Израдпм пвпг рада, анализпм разматранпг прпблема, имлементацијпм
хеуристичке метпде за оегпвп решаваое, реализпваним тестираоима предлпжених
имплементација, кап и пбрадпм и анализпм дпбијених резултата, кандидат Стефан
Јанкпвић је ппказап виспк степен научнп-стручне зрелпсти, кап и да ппседује сппспбнпст
усвајаоа, систематизације и примене знаоа из пбласти кпмбинатпрне пптимизације,
математичкпг прпграмираоа, развпја алгпритама и прпграмираоа. Кандидат је такпђе
ппказап сппспбнпст да критички разматра и анализира најнпвије резултате из пвих
пбласти и да ппнуди пргиналнп решеое за разматрани прпблем.
На пснпву свега наведенпг, Кпмисија предлаже да се рукппис ппд називпм
„ Хеуристички приступ решаваоу прпблема расппређиваоа и прерасппређиваоа
впзила хитне ппмпћи пп базним станицама“
прихвати кап мастер рад и да се закаже оегпва јавна усмена пдбрана.

Кпмисија:

прпф. др ЗприцаСтанимирпвић, ментпр
дпц. др Мирпслав Марић
дпц. др Филип Марић
Бепград, 25. септембар 2015.

