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Апстракт—Циљ овога мастер рада је да уз помоћ оптимизационе методе ,,COPRAS” 
извршимо одабир усисивача са најбољим карактеристикама. За одређивање тежина 
критеријума у овом раду су примењене објективне методе: Entropija, Critic, Fanma и Sdv. 
Разматрани су усисивачи различитих произвођача са различитим карактеристикама.  

Кључне речи – усисивачи, метода, тежински фактори, COPRAS, entropija, critic, fanmа, sdv. 

1 УВОД  
Усисивач је справа која служи за чишћење. Углавном се користи за чишћење подова али 

наравно постоје изузеци као што су усисивач за чишћење завеса или за чишћење одеће. 
Усисивачи су у не тако давној прошлости били веома скупи и само најбогатији су могли да 
их приуште. Данас је то веома приступачна справа. 

Прљавштина се сакупља уз помоћ врећице за прашину или циклона за касније 
одстрањивање. Усисивачи, који се користе у кућама као и у индустрији, постоје у мноштву 
величина и модела: мали ручни уређаји са батеријом, домаћи централни усисивачи, огромни 
статични и индустријски апарати који могу примити неколико стотина литара прашине пре 
него што се испразне, и самоходни вакумски усисивачи. 

Принцип рада усисивача зависи од компаније која га производи, јер сви теже да направе 
што бољи апарат. Разне компаније користе различите начине рада, да би исправиле грешке и 
удовољиле корисницима. 
У овом раду је кроз неколико тестова на различитим моделима (Tабела 1) усисивача 
извршена анализа усисне снаге, активне снаге, протока ваздуха као и тежине и цене. На 
основу праћења ових величина у континуираном дужем временском периоду рада дати су 
закључци у погледу избора усисивача коришћењем вишекритеријумске анализе. 
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Табела 1. Приказ карактеристика усисивача 
 

2 ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА 
Вишекритеријумска анализа проналази начине како да се без поједностављења полазног проблема одреди 

компромисно решење, пошто строго оптимално решење непостоји због конфликта критеријума. Примењује се у 
раличитим научним областима. Методе које користимо у вишекритеријумској анализи могу побољшати процес 
одлучивања у свим гранама привреде, јер се данашњи проблеми одлучивања решавају на бази квантитативних 
анализа. Предности вишекритеријумске анализе огледају се у томе што квантитативни методи обезбеђују 
максималну тачност, потпуност и правовременост информација које су неопходне менаџеру (доносиоцу одлуке) 
у процесу доношења одлука. 

Метод вишекритеријумског одлучивања (срб.скр. ВКО) је посебно корисно користити у некој од следећих 
ситуација: 

• Када се доноси одлука о избору између две или више могућих. алтернативних решења; 

• Када се одлука односно избор мора спровести на основу целовите анализе проблема. узимајући у 
обзир два или више критеријума; 

• Када се жели равнотежа очигледних супротности између економских. друштвених и других 
интереса (нпр. еколошких) ради задовољена дугорочних циљева; 

• Када је пожељно учешће у одлучивању свих заинтересованих страна (транспарентност); 

• Када се тежи најбољем компромисном решењу; 

 

Присуство различитих критеријума, од којих неке треба минимизирати а неке максимизирати, значи да се 
одлуке доносе у конфликтним условима и да се морају применити инструменти који су флексибилнији од строго 
математичких техника везаних за чисту оптимизацију. За такве задатке развијене су специјалне технике анализе као што су 
COPRAS, AHP, VIKOR, TOPSIS и друге. Конкретно у овом раду бавићемо се методом COPRAS. 

 

3 ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЖИНЕ КРИТЕРИЈУМА 
Одређивање тежина критеријума један је од основних проблема који се јавља у моделима вишекритеријумске 

анализе.  

Начин на који се одређују тежине критеријума мора бити у складу са вишекритеријумским моделом који ће 
бити коришћен.  

Процедуре за одређивање тежина критеријума су већ годинама предмет истраживања и научних расправа. У 
литератури је могуће пронаћи више развијених приступа одређивања тежина критеријума. Традиционалне 

Модел КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Произвођач Ознака Усисна 
снага  Снага  Проток 

ваздуха  Тежина  Цена  

Јединица 
 

(W) (W) (l/s) (Kg) (din) 

GORENJE  VC1825DPW 360 1800 38 4.4 8990 
GORENJE  VC1411B 275 1400 32 3.1 5990 
GORENJE  (VC1615) 330 1600 35 3.2 6990 
GORENJE  (VC2021DPB) 390 2000 39 4.4 9400 
GORENJE  (VCK15010) 300 1500 33 4.1 8200 
PHILIPS (FC8451) 320 1900 39 4 10500 
PHILIPS (FC8452) 350 2000 41 4.2 10000 

SAMSUNG (VC4135) 320 1600 40 3.7 7000 
SAMSUNG  (VC4320) 350 1600 38 4.2 8000 
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методе одређивања тежина критеријума укључују нпр.: trade-off методу, пропорционалну методу, swing методу, 
conjoint методе и AHP. Поред њих заступљена је група метода у којима се тежине критеријума прорачунавају на 
основу ранга критеријума. У процесу одређивања тежина критеријума може бити ангажовано више експерата 
или заинтересованих лица што захтева примену метода групног одлучивања уз математичку или социјалну 
агрегацију индивидуалних тежина. 

 

4 МЕТОДЕ ОБЈЕКТИВНОГ ПРИСТУПА ОДРЕЂИВАЊУТЕЖИНЕ КРИТЕРИЈУМА 

У методама објективног приступа одређивању тежина критеријума тежиште је на анализи матрице 
одлучивања, односно разматрају се вредности варијанти у односу на скуп критеријума, да би се потом извела 
информација о вредностима тежина критеријума. 

Општост прилаза као и појма матрица одлучивања се не нарушавају ни код тзв.вишенивовских хијерархија 
одлучивања, јер се тада на сваком нивоу генеришу матрице одлучивања, а принципи доминантности и даље 
важе. 

У објективном приступу одређивању тежина критеријума критеријуми се посматрају као извори 
информација и релативна важност критеријума рефлектује количину информација садржану у сваком од њих. 
Објективне тежине критеријума, мерене преко средње вредности унутрашње информације генерисане датим 
скупом варијанти у односу на сваки критеријум, одражавају природу конфликта између критеријума. 

Количина информације садржана у сваком критеријуму доводи се у везу са интензитетом контраста сваког 
критеријума. Стандардна девијација и ентропија су могуће мере интензитета и начини извођења објективних 
тежина критеријума. Најпознатије објективне методе су: метода ЕNTROPIJE, метода CRITIC,  метода FANMA,  
и метода SDV. 

 

5 МЕТОДА COPRAS 
 

 
Комплекс пропорционалне процене алтернатива    (COPRAS) анализира различите алтернативе, 
утврди њихов степен корисности,показује у процентима, у којој мери је једна алтернатива боља или 
гора од других које су узете за поређење. Алтернативе се рангирају према вредностима критеријума. 
Оптимална алтернатива је она која је у геометријском смислу најближа идеалном решењу, односно 
најдаља од идеалног негативног решења. 
У последњих неколико година, вишекритеријумске методе су у широкој употреби за упоредну 
процену компликованих технолошких и друштвено-економским процесима, као и за одређивање 
шта је најбоље међу понуђеним опцијама и рангирање алтернатива на основу њиховог значаја за 
одређену сврху. Професор Универзитета у Виљнусу Завадскас је био први који користе ове методе за 
оцењивање и избор оптималних технолошких решења. 
COPRAS метода се састоји од следећих корака: 

 
1. Избор најважнијих критеријума који описују алтернативе :𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2,…..,𝑓𝑓м.; 

2. Формирање матрице одлучивања:     X=�
𝑥𝑥11 ⋯ 𝑥𝑥1𝑚𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛1 ⋯ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚

�,где је n –број алтернатива,а m -

број критеријума; 

3. Нормализовање матрице одлучивања: 𝑥𝑥𝚤𝚤𝚤𝚤����=
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=𝑛𝑛

; i=1,𝑛𝑛�����и  j=1,𝑚𝑚������; 

4. Одређивање тежинске нормализоване матрице перформансиХ�: 
Њени чланови се одређују као:𝑥𝑥𝚤𝚤𝚤𝚤�  =𝑥𝑥𝚤𝚤𝚤𝚤����*𝑤𝑤 𝑗𝑗 ; i=1,𝑛𝑛�����и  j=1,𝑚𝑚������ , 𝑤𝑤𝑗𝑗-тежински фактор; 

5. Одређивање идеалног решења: 
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Најбоље су алтернативе које имају највеће 𝑥𝑥𝚤𝚤𝚤𝚤�  у односу на критеријума који се максимизирају и 

најмање 𝑥𝑥𝚤𝚤𝚤𝚤 � који се минимизирају. A+ указује на најбољу алтернативу тј.идеално решење, а по истој 
логици А- указује на идеално негативно решење. 

6. Сума вредности атрибута(критеријума), чије су веће вредности пожељније(смер     оптимизације је 
максимизација),  и обратно. 
Идеално решење се дефинише помоћу најбољих рејтинг вредности алтернатива за сваки појединачни 

критеријум, обрнуто, негативно идеално решење представљају најгоре вредности рејтинга алтернатива. 
Појмови ‘најбољи’ и ‘најгори’ интерпретирају се за сваки критеријум посебно, према томе да ли је у 

питању максимизација или минимизација критеријума.𝑄𝑄𝑗𝑗 

𝑆𝑆+𝑗𝑗= ∑ 𝑑𝑑+𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 , 

𝑆𝑆−𝑗𝑗=∑ 𝑑𝑑−𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 , i=1,𝑛𝑛�����и  j=1,𝑚𝑚������; 

 
7. Прорачун релативне тежине за сваку алтернативу: 

 

𝑄𝑄𝑗𝑗= 𝑆𝑆+𝑗𝑗  + 
𝑆𝑆_min∗∑ 𝑆𝑆−𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑆𝑆_𝑖𝑖∗∑
𝑆𝑆_𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑆𝑆−𝑗𝑗

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

, j=1,𝑚𝑚������; 

Где је S_min минимална вредност од 𝑆𝑆−𝑗𝑗 . 

 
8. Прорачун степена корисности (приоритета)сваке алтернативе: 

Већи значај Qј, већи је приоритет (ранг) пројекта. Релативни значај Qј пројекта ј указује на степен 
задовољења потреба учесника у пројекту. У случају Qмаx, задовољен  је највиши степен. Релативни 
значај осталих пројеката је мањи, а потребе учесника пројекта и пројекта су задовољни у мањој мери 
него у најбољем пројекту. Степен корисности пројекта одређује се упоређивањем анализираних 
пројеката  са најбољимпројектом . Вредности степена корисности се крећу од 0% до 100% између 
најгоре и најбоље алтернативе. Корисност Nj сваког алтернативног ј израчунава се као: 

Nj = 𝑄𝑄𝑗𝑗
𝑄𝑄𝑗𝑗𝑚𝑚𝑄𝑄𝑥𝑥

 *100% 
 

9. Рангирање алтернатива : Алтернатива са највећем степеном корисности је прва у рангу. 
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Почетна матрица одлучивања има облик: 

Tabela 2. Почетна матрица одлучивања 

 

 

 

Најпре се врши нормализација елемената, да би се добила нормализована матрица. Нормализована решена 
објеката припадају интервалу од [0;1]. 

  f1 f2 f3 f4 f5 
a1 0.120200334 0.883116883 0.113432836 0.875354108 0.880245105 
a2 0.091819699 0.909090909 0.095522388 0.912181303 0.920207806 
a3 0.110183639 0.896103896 0.104477612 0.909348442 0.906886906 
a4 0.130217028 0.87012987 0.11641791 0.875354108 0.874783535 
a5 0.100166945 0.902597403 0.098507463 0.883852691 0.890768616 
a6 0.106844741 0.876623377 0.11641791 0.886685552 0.860130545 
a7 0.116861436 0.87012987 0.12238806 0.88101983 0.866790995 
a8 0.106844741 0.896103896 0.119402985 0.895184136 0.906753697 
a9 0.116861436 0.896103896 0.113432836 0.88101983 0.893432796 

Табела 3. Нормализована матрица одлучивања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усисна снага 
(W) 

Снага (W) Проток ваздуха 
(l/s) 

Тежина (Kg) Цена (din) 

wj 0.12691453 0.198046 0.08734534 0.190680254 0.397013861 
Захтев max min max min min 

a1 360 1800 38 4.4 8990 
a2 275 1400 32 3.1 5990 
a3 330 1600 35 3.2 6990 
a4 390 2000 39 4.4 9400 
a5 300 1500 33 4.1 8200 
a6 320 1900 39 4 10500 
a7 350 2000 41 4.2 10000 
a8 320 1600 40 3.7 7000 
a9 350 1600 38 4.2 8000 
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Следећи корак је тежинско нормализовање матрице. Множењем нормализоване матрице тежинским 
коефицијентима критеријума одређује се тежинска нормализована матрица перформансе где је свако vij 
производ нормализоване перформансе алтернативе и одговарајућег тежинског критеријума. 

 
  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.015255169 0.174897785 0.009907829 0.166912744 0.349469507 
a2 0.011653254 0.180041837 0.008343435 0.173934963 0.365335254 
a3 0.013983905 0.177469811 0.009125632 0.173394792 0.360046672 
a4 0.016526433 0.172325758 0.010168561 0.166912744 0.347301189 
a5 0.012712641 0.178755824 0.008604167 0.168533256 0.353647487 
a6 0.01356015 0.173611772 0.010168561 0.169073427 0.341483748 
a7 0.014831414 0.172325758 0.010690026 0.167993085 0.344128039 
a8 0.01356015 0.177469811 0.010429294 0.170693939 0.359993786 
a9 0.014831414 0.177469811 0.009907829 0.167993085 0.354705204 

Табела 4. Тежински нормализована матрица 

 

 

 

Трећи корак је одређивање идеалних решења. Најбоље су алтернативе које имају највеће Vij  у односу на 
критеријуме који се максимизирају и најмање Vij у односу на критеријуме који се минимизирају. А+ указује на 
најбољу алтернативу тј. идеално решење, а по истој логици А- указује на идеално негативно решење. 

 
  f1 f2 f3 f4 f5 
  max Min min min max 

A+ 0.016526433 0.172325758 0.010690026 0.166912744 0.341483748 
A- 0.011653254 0.180041837 0.008343435 0.173934963 0.365335254 

Табела 5. Идеална решења 
 
 
 
 

У четвртом кораку се помоћу одређених релација израчунавају n-димензиона Еуклидска растојања свих 
алтернатива од идеалног и идеалног негативног решења. 

S1+ 0.025162998 S1- 0.691280036 
S2+ 0.019996689 S2- 0.719312054 
S3+ 0.023109537 S3- 0.710911275 
S4+ 0.026694994 S4- 0.686539691 
S5+ 0.021316808 S5- 0.700936567 
S6+ 0.023728711 S6- 0.684168946 
S7+ 0.02552144 S7- 0.684446883 
S8+ 0.023989444 S8- 0.708157535 
S9+ 0.024739243 S9- 0.7001681 

Табела 6. Сума вредности атрибута 

 

 
Затим одређујемо релативне близине алтернатива идеалном решењу. Ai је ближа идеалном решењу ако је iQ+

ближе вредности 1. или што је исто, ако је iS +

 ближе вредности 0. 
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Q1 0.730622435 
Q2 0.697963953 
Q3 0.709088283 
Q4 0.737025411 
Q5 0.717057404 
Q6 0.736520526 
Q7 0.738023808 
Q8 0.712635685 
Q9 0.721243447 

Табела 7. Ралативна тежина сваке алтернативе 

 

 

 

Прорачун степена корисности (приоритета)сваке алтернативе: 

Nj = 𝑄𝑄𝑗𝑗
𝑄𝑄𝑗𝑗𝑚𝑚𝑄𝑄𝑥𝑥

 *100% ,Qjmax=0,587414341(Табела 8.) 

 

 

  

N1 98.99713624 % 
N2 94.57201042 % 
N3 96.07932362 % 
N4 99.86472022 % 
N5 97.15911546 % 
N6 99.79630982 % 
N7 100 % 
N8 96.55998588 % 
N9 97.72631168 % 

                                                                Табела 8. Степен корисности сваке алтернативе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

8 Рангирање алтернатива : Алтернатива са највећем степеном корисности је прва у рангу. 

Алтернативе се рангирају по опадајућим вредносима. 

 
      Rang 

N1 98.99713624 % 6 
N2 94.57201042 % 1 
N3 96.07932362 % 2 
N4 99.86472022 % 8 
N5 97.15911546 % 4 
N6 99.79630982 % 7 
N7 100 % 9 
N8 96.55998588 % 3 
N9 97.72631168 % 5 

 
Табела 9. Рангирање алтернатива 

 
 
Алтернативе се могу приказати графиком: 
 

 
 

График 5.2. Графички приказ степена корисности сваке алтернативе 
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6 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ДОБИЈЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

Чињеница да различите методе дају различите вредности и решења одређених задатака и проблема који су пред 
њих постављени је потврђена и при избору усисивача коришћењем метода вишекритеријумског одлучивања. 
Критеријуми које смо користили приликом тестирања усисивача су: 

 
• f1 – Усисна снага (W) 
• f2 – Снага (W) 
• f3 – Проток ваздуха (l/s) 
• f4 – Тежина (Kg) 
• f5 – Цена (din). 

 
Упоредни приказ  анализе вишекритеријумске анализе коришћењем тежина критеријума Еntropije, CRITIC, 

FANMA и SDV:  
 

 
 

Метода 
 

Тежински 
критеријум 

Усисивачи 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

COPRAS 

Entropija 6 1 2 8 4 7 9 3 5 
CRITIC 6 1 2 9 3 7 8 4 5 
FANMA 6 1 2 9 3 7 8 4 5 
SDV  6 1 2 9 3 7 8 4 5 

Табела 10. Приказ резултата 

 

 

 

 

 

7 ЗАКЉУЧАК 
Методе вишекритеријумског одлучивања и анализе постали су незаобилазни у планирању, менаџменту и 
оперативном управљању било којег животног домена. Методолошки конзистентни, једноставни за коришћење 
и софтверски подржани, неки од ових метода константно привлаче пажњу доносилаца одлука, док наука и даље 
истражује најефикасније видове њихове примене, тумачи резултате у разним областима и врши анализе њихове 
конзистентности, поузданости и робустности. 
Такође, треба напоменути да је одређивање тежина критеријума један од кључних корака у решавању проблема 
вишекритеријумске анализе. Значај тежина критеријума огледа се у чињеници да тежине критеријума у 
значајној мери утичу на коначно решење конкретног вишекритеријумског проблема. 
Уз коришћење рачунара и различитих софтверских пакета можемо доћи до решавања задатих проблема 
вишекритеријумске анализе уз релативно кратком року и на не много тежак начин. Такође, применом рачунара 
за ове методе добијају се поузданији и тачнији резултати. 
Основни циљ и задатак овог рада је био да се одреде најбоља и најоптималнија решења при избору усисивача, а 
све то применом метода вишекритеријумског одлучивања, конкретно у овом случају методе COPRAS. 
Доследном применом ове методе за претходно одређене тежине критеријума дошли смо до веома сличних 
решења на основу којих можемо да констатујемо да се усисивачи А2 и А3 издвајају од других по томе што дају 
најбоље резултате. Са друге стране, најлошије резултате према задатим критеријумима имају усисивачи А7 и 
А4. 
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