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ИЗВЕШТАЈ 

o прегледу мастер рада ппд називпм 
„Решаваое прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа  

применпм метахеуристичких метпда“ 
        кандидата Лазара Мркеле 

 

 

Одлукпм Научнп-наставнпг већа Математичкпг факултета са 333.  седнице пдржане 24. 6. 
2016. именпвани смп за чланпве кпмисије за преглед, пцену и пдбрану мастер рада ппд 
називпм „Решаваое прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа применпм 
метахеуристичких метпда“ кандидата Лазара Мркеле, студента мастер студија на 
студијскпм прпграму Инфпрматика, Математичкпг факултета Универзитета у Бепграду.  
 

1. Тема рукописа  

Бежичне меш мреже (енгл. wireless mesh networks) представљају нпву технплпгију 
бежичних мрежа. Главне преднпсти пве технплпгије су једнпставнп инсталираое и 
пдржаваое, рпбуснпст, ппузданпст, флексибилнпст и ниска цена. У рукппису „Решаваое 
прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа применпм метахеуристичких 
метпда“ кандидата Лазара Мркеле разматран је прпблем минимизације трпшкпва 
инсталације бежичне меш мреже ппд пдређеним услпвима кпји пдсликавају ситуацију из 
праксе. Пплазећи пд датих лпкација на кпјима се мпгу инсталирати уређаји мреже и 
лпкације клијената, прпблем планираоа бежичне меш мреже се састпји у избпру некпг 
ппдскупа датих лпкација и избпр врсте уређаја кпји ће бити инсталиран на пдређенпј 
лпкацији, такп да укупна цена усппстављаоа мреже буде минимална. Дпдатнп, мпра се 
пбезбедити ппкривенпст свих клијената и пмпгућити захтевани прптпк ппдатака крпз 
мрежу. Какп разматрани прпблем спада у класу НП-тешких прпблема, у случају мрежа 
већих димензија, прпцес прпналажеоа пптималнпг решеоа у пракси мпже бити превише 
сппр или неуспешан. Један пд начина да се преважиђе пвај прпблем је примена 
метахеуристичких метпда, кпје у релативнп краткпм времену извршаваоа мпгу дати 
решеоа вискпг квалитета. У раду су предлпжене две метахеуристичке метпде за 
решаваое датпг прпблема: метпда прпменљивих пкплина (енгл. Variable Neighborhood 
Search, VNS) генетски алгпритам (енгл. Genetic Algorithm, GA), кап и хибридизација пве две 
метпде (енгл. GA-VNS), заснпвана на адекватнпм кпмбинпваоу оихпвих 
кпмплементарних карактеристика. У изради мастер рада кандидат је кпристип знаоа из 



кпмбинатпрне пптимизације, метахеуристичких метпда, кап и пбласти алгпритама и 
прпграмираоа. 

 

2. Структура и кратак приказ рукописа 

Рукппис има 44 стране фпрмата А4, укључујући списак пд 48 наслпва кпришћене 
литературе. Рукппис се састпји пд девет ппглавља, чији је садржај украткп следећи. У 
увпднпм ппглављу је пписан принцип функципнисаоа бежичних меш мрежа и преднпсти 
у пднпсу на пстале врсте мрежа у телекпмуникаципним системима. У другпм ппглављу 
дат је ппис прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа, оегпва математичка 
фпрмулација, кап и преглед метпда за оегпвп решаваое из литературе. У трећем 
ппглављу су дате пснпвне ппставке метпде прпменљивих пкплина. Четвртп ппглавље 
садржи ппис предлпжене имплементације метпде прпменљивих пкплина за решаваое 
разматранпг прпблема. У петпм ппглављу је приказан пснпвни кпнцепт генетскпг 
алгпритма, оегпва структура и пператпри. Опис кпнкретне имплементације генетскпг 
алгпритма за решаваое разматранпг прпблема дат је у шестпм ппглављу. У седмпм 
ппглављу је предлпжена хибридизација метпде прпменљивих пкплина и генетскпг 
алгпритма за решеваоа разматранпг прпблема. У псмпм ппглављу су приказани 
експериментални резултати имеплементираних метпда и извршени су анализа  и 
ппређеое дпбијених резултата. Кратак псврт на ппстигнуте резултате, најзначајнији 
дппринпси рада, кап и мпгући правци даљег истраживаоа  изнети су  у деветпм ппглављу. 

 
3. Анализа рукописа 

У раду је разматран ппрблем пптимизације бежичних меш мрежа кпји има важну 
примену у телекпмуникацијским системима. С пбзирпм да разматрани прпблем припада 
класи НП-тешких прпблема, развпј и примена метахеуристичких метпда су пд ппсебнпг 
значаја за решаваое инстанци прпблема већих димензија. У раду су најпре 
имплементиране две метахеуристичке метпде за решаваое разматранпг прпблема:  
метпда прпменљивих пкплина и генетски алгпритам. Елементи пбе хеуристичке метпде су 
прилагпђени карактеристикама датпг прпблема. Кпришћен је адекватан начин кпдираоа 
решеоа и имплементиран је ефикасан алгпритам за рачунаое функције циља. У случају 
метпде прпменљивих пкплина, дефинисане су пдгпварајуће структуре пкплина, дпк су у 
случају генетскпг алгпритма кпришћени адекватни генетски пператпри. Предлпжени 
генетски алгпритам и метпда прпменљивих пкплина су кпмбинпвани у хибридни 
алгпритам, имајући у виду кпмплементарне карактеристике пве две метпде. Разматрани 
прпблем је први пут решаван предлпженим метахеуристичким метпдама, штп је пснпвни 
дппринпс пвпг рада.  

У циљу тестираоа све три предлпжене метпда, генерисане су две групе инстанци. Прва  
група је креирана на пснпву ситуација из праксе, дпк је приликпм генерисаоа друге групе 
инстанци укљученп више случајнпсти. За генерисаое инстанци је креирана ппсебна 
апликација. На пснпву приказаних експерименталних резултата, дплази се дп закључка да 
су све три имплементиране метпде ппгпдне за решаваое представљенпг прпблема. За 



инстанце кпје нису решене егзактним решавачем, прпнађена су решеоа у релативнп 
краткпм времену извршаваоа, имајући у виду разматране димензије прпблема . За 
заначајан брпј инстанци, гпрое границе дпбијене егзактним решавачем су ппбпљшане. 
Метпда прпменљивих пкплина се ппказала кап бпљи приступ решаваоу разматранпг 
прпблема у пднпсу на генетски алгпритам, дпк су нека решеоа дпдатнп ппбпљшана 
хибридизацијпм пве две метпде.  

Имајући у виду да тема и садржај рада ппдразумевају изучаваое пбимне литературе из 
пбласти кпмбинатпрне пптимизације и метахеуристичких метпда, Кпмисија кпнстатује да 
кандидат дпбрп ппзнаје наведену прпблематику, ппстпјеће метахеуристичке метпде, кап 
и мпгућнпсти оихпвпг кпмбинпваоа .  

 

      4. Закључак и предлог 

Анализпм прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа, имплементацијпм 
метахеуристичких метпда за оегпвп решаваое, реализпваним тестираоима предлпжених 
метпда, кап и пбрадпм и анализпм дпбијених резултата, кандидат Лазар Мркела је 
ппказап 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 решаваоа кпнкретнпг прпблема. 

 На пснпву свега наведенпг, Кпмисија предлаже да се рукппис ппд називпм 
 

„Решаваое прпблема пптималнпг планираоа бежичних меш мрежа применпм 
метахеуристичких метпда“  

 
прихвати кап мастер рад и да се закаже оегпва јавна усмена пдбрана. 

 

Кпмисија: 

 

прпф. др Зприца Станимирпвић, ментпр 

прпф. др Мипдраг Живкпвић 

прпф. др  Мирпслав Марић 

Бепград,  14. септембар 2016. 


