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Проблем пројектовање мреже линија јавног превоза припада групи тешких проблема комби-
наторне оптимизације. За решавање овог проблема у литератури је предложен већи број хеури-
стичких алгоритама. Применом предложених алгоритама могуће је за исту инстанцу проблема
добити различита решења. Због конфликтних циљева путника и оператера избор коначне
мреже није увек једноставно донети. У овом раду је предложено да се одлука о крајњем избору
врши на основу ефикасности потенцијалних решења (мрежа линија). Ефикасност појединих
решења се одређује анализом обавијања података (Data Envelopment Analysis-DEA). Примена
предложеног модела је приказана на једном од најпознатијих примера у литератури који се
односи на проблем пројектовања мреже линија јавног превоза.
Кључне речи: пројектовање мреже линија, анализа обавијања података

1. УВОД
При пројектовању мреже линија јавног град-

ског превоза потребно је узети у обзир већи број
критеријумских функција, као што су: број пут-
ника који ће добити опслугу, укупно време путо-
вања свих путника од почетне до крајње станице,
потребан возни парк, укупан број преседања пут-
ника и др.

Постављене критеријумске функције, дефини-
сане са аспекта путника и оператера, често су у
конфликту, с обзиром да повећање комфора који
би се понудио путницима често повлачи и по-
већање трошковa. Тако се на пример, повећањем
броја ангажованих аутобуса на некој линији сма-
њује интервал слеђења, а самим тим и време чека-
ња путника. С друге стране, већи број аутобуса
директно повећава трошкове превоза.

Проблем пројектовања мреже линија јавног
превоза припада групи тешких проблема комбина-
торне оптимизације [8]. У литератури је предложен
већи број хеуристичких алгоритама за решавање
овог проблема. Користећи предложене алгоритме
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који су дати у литератури, аналитичар може добити
различита решење конкретног проблема. С обзи-
ром да је свако решење окарактерисано већим бро-
јем атрибута, избор најбољег решења може да буде
врло сложен. У тим околностима анализа обави-
јања података може да пружи помоћ аналитичару
при доношењу одлуке. Циљ примене DEA методе
је да се од понуђених мрежа линија одабере она
која најефикасније може да одговори на захтеве
путника, при чему се истовремено води рачуна и о
интересима оператера.

Рад је организован на следећи начин: у другом
поглављу је описан проблем избора мреже линија
јавног превоза. Начин решавања овог проблема
анализом обавијања података је описан у поглављу
3. У четвртом поглављу је дат нумерички пример и
у поглављу 4 су дата закључна разматрања.
2. ОПИС ПРОБЛЕМА

Нека је транспортна мрежа представљена гра-
фом G = (N, A), где N представља скуп чворова
мреже (станице, центроиди), а А скуп грана (једна
или више улица) које повезују чворове. Свака
грана окарактерисана је вредношћу која предста-
вља време путовања возила од једног чвора до
другог. Захтеви путника на мрежи су представље-
ни изворно-циљном матрицом путовања D где еле-
мент матрице dij представља број путника који пу-
тују од станице i до станице j.
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При пројектовању мреже линија јавног превоза
аутори су, углавном, имали два приступа:
 Одредити линије и при томе не узимати у обзир

фреквенције возила по линијама. У овом слу-
чају аутори су сматрали да се путници од по-
четне до крајње станице крећу тако да им је
укупно време путовања минимално. У време
путовања је укључено и преседање путника
које се пенализује са 5 минута по једном пресе-
дању.

 Одредити мрежу линија са истовременим де-
финисањем фреквенција возила по линијама. У
овом случају путници од почетне до крајње
станице не морају само да се крећу путевима са
најмањим временима путовања. За разлику од
претходног случаја, при кретању путника кроз
мрежу узимају се у обзир вредности фреквен-
ција возила на линијама.
Коришћењем алгоритама предложених у лите-

ратури за исту транспортну мрежу могуће је доби-
ти више различитих решења. Свако решење окара-
ктерисано је атрибутима, као што су: укупан број
наопслужених путника (путници који користећи
понуђене линије не могу од почетне станице да
дођу до одредишне, или им је потребно више од
два преседања), проценат путника који не пресе-
дају, проценат путника који при путовању имају
једно, односно два, преседања, укупно време које
путници проведу у возилима при путовањима, уку-
пно време путовања и др.

Путници, односно, корисници услуге превоза
би желели да имају такву услугу која би им омо-
гућила највећи комфор током путовања, најмања
времена чекања и превоза, као и минималан број
преседања.

Са друге стране, даваоци услуга теже мини-
мизацији трошкова пружања услуга, односно, тро-
шкова реализације превоза. Директно са трош-
ковима превоза је повезана величина возног парка.
Узимајући у обзир конфликтне циљеве, доношење
одлуке о избору предложене мреже линија пред-
ставља изузетно сложен задатак.

У овом раду је предложен модел заснован на
анализи обавијања података (DEA). Овај молел мо-
же да пружи помоћ доносицу одлуке при избору
мреже линија која ће да буде имплементирана.
Анализом обавијања података би се одређивале
мреже које су ефикасне узимајући у обзир жеље
како путника, тако и превозилаца.

3. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА АНАЛИЗОМ
ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА

Анализом обавијања података одређује се ефи-
касност јединица одлучивања (фабрике, школе,

болнице, и др.). DEA анализом [5], јединице одлу-
чивања (Decision Making Units - DMU) се пореде са
осталим јединицама у посматраној групи.

Свака јединица одлучивања има скуп улаза са
којим треба да произведе одређени скуп излаза.
Јединице одлучивања имају различите вредности
улазних и излазних величина. На пример, свака
фабрика има одређени број радника, машина,
метара квадратних простова, итд.

DEA је коришћена, такође, за анализе у про-
блемима у градском саобраћају. Viton је у раду [13]
показао DEA анализом да је ефикасност аутобус-
ког саобраћаја у Сједињеним Америчким Држава-
ма унапређена током периода 1988-1992.

Ова техника је коришћена приликом оцењи-
вања ефикасности и ефективности 256 градских
саобраћајних система у Сједињеним Америчким
Државама [6]. У раду [11] аутори су вредновали
перформансе аутобуских линија DEA анализом.
Аутори рада [7] су комбиновали DEA анализу и
географске информационе системе (GIS) у циљу
вредновања перформанси аутобуских линија
унутар јавног транспортног система.

Међу најзначајније показатеље квалитета, који
се добијају одређивањем мреже линија јавног
превоза, могу се издвојити:
 са аспекта путника:
o проценат путника који могу да путују без

преседања
o укупно време путовања свих путника од

почетних до крајњих станица
 са аспекта превозилаца:

o број ангажованих возила
Да би извршили поређења мрежа линија јавног

превоза, коришћен је излазно оријентисан BCC
модел (Banker и остали, 1984) који се може пре-
дставити следећом математичком формулацијом:

Максимизирати
 (1)

при ограничењима:
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где су:
n – број јединица одлучивања,
m – број улаза,
s – број излаза,
j – индекс јединице одлучивања, nj ,...,1 ,
i – индекс улаза, i = 1, …, m,
r – индекс излаза, r = 1, …, s,
xij –i-ти улаз јединице одлучивања j,
yrj – r-ти излаз јединице одлучивања j,
λj – ненегативна тежина јединице одлучивања j
µ - јединица одлучивања за оптималан ниво

излаза.

Моделом (1)-(5) желимо да одредимо најефи-
каснију виртуелну DMU. Продуктивност ове вир-
туелне DMU је базирана на линеарној комбинацији
улаза и излаза јединица одлучивања [4], [7]. DMOo
представља једну од јединица одлучивања чија
ефикасност се вреднује. Критеријумска функција
(1), која треба да буде максимизирана, представља
ниво излаза за виртуелну DMU.

Улаз виртуелне DMU не може бити већи од
вредности посматраног улаза (ограничење (2)).
Ниво излаза виртуелне DMU треба да буде најмање
добар као и ниво посматраног излаза (ограничење
(3)).

Претпоставка о променљивом приносу је дефи-
нисана ограничењем (4). Ограничење (5) дефи-
нише да променљиве λj узимају ненегативне
вредности.

Ефикасност јединице одлучивања DMO0 се
одређује као /1 ([4], [7]). Што је вредност проме-
нљиве  већа, ефикасност јединице одлучивања је
мања.

У посматраном проблему, свака генерисана
мрежа јавног градског превоза представља једну
DMU. У моделу су коришћени следећи улази и
излази:

Улаз: Број возила возног парка
Излаз:
Проценат путника који могу да путују без

преседања
Инверзна вредност укупног времена путовања.
Избором дефинисаних улаза и излаза тежи се

узимању у обзир интереса како путника тако и
оператера.

4. НУМЕРИЧКИ ПРИМЕР
Већина предложених алгоритама у литератури

је тестирана на Мандловом примеру [9]. Mandl-ова
мрежа се састоји од 15 чворова и 21 гране (слика
1). На гранама мреже су дата времена путовања
између чворова.

Слика 1 - Mandl-ова мрежа
Аутори радова, у литератури, су предлагали

мреже које чине 4, 6, 7, 8 и 12 линија. У табели 2
дате су карактеристике мрежа линија добијених ра-
зличитим приступима ([1], [2], [9], [10], [12]).

На основу резултата датих у табели 1 може се
уочити да за решење са четири линије које је
добијено прождрљивим хеуристичким алгоритмом
постоје путници који не могу да добију опслугу.
Због тога ово решење се неће даље разматрати,

односно избор најбољег решења ће се бирати из-
међу преостале 21 мреже линија.

За реализацију превоза путника у случају
предложених мрежа линија потребно је од 63 до
99 аутобуса. Проценат путника који могу да
путују без преседања креће се у  опсегу од 69,94
до 96,4 %, док је укупно време путовања путника
од 185.224 до 225.102 минута, тј. у просеку од
11,896 до 14,457 минута по путнику.
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Табела 1. Карактеристике решења добијених различитим приступима који су предложени у литератури [10]

Број
линија

Метода
решавања

Број
возила

Проценат захтева Времена (min)

d0 d1 d2 dun
Време
путовања

Време у
возилу

Време
чекања

Пенали
преседања

4

Mandl 99 69,94 29,93 0,13 0 219094 177400 18194 23500

Прождрљива
хеуристика 70 80,48 12,84 0 6,68 180453 149904 20549 10000

BCO (путници) 94 95,05 4,95 0 0 186368 161371 21147 3850

BCO
(превозилац) 67 90,69 9,31 0 0 197624 164317 26057 7250

6

Shih и
Mahmassani
(coordinated)

87 82,59 17,41 0 0 225102 191826 19726 13550

Shih и
Mahmassani 84 82,59 17,41 0 0 203936 170328 20058 13550

Прождрљива
хеуристика 75 87,73 12,27 0 0 199908 163020 27338 9550

BCO (путници) 99 94,34 5,65 0 0 185224 159059 21766 4400

BCO
(превозилац) 66 89,98 10,02 0 0 201066 161765 31500 7800

7

Baaj и
Mahmassani 82 80,99 19,01 0 0 217954 180356 22804 14800

Прождрљива
хеуристика 78 90,62 9,38 0 0 195477 158100 30076 7300

BCO (путници) 99 94,41 5,59 0 0 185405 157899 23157 4350
BCO
(превозилац) 63 87,80 12,20 0 0 204006 159024 35481 9500

8

Shih и остали 68 87,73 12,27 0 0 204028 168023 26455 9550
Baaj и
Mahmassani 77 79,96 20,04 0 0 209318 166654 27064 15600

Прождрљива
хеуристика 78 91,91 8,09 0 0 197516 157950 33266 6300

BCO (путници) 99 96,40 3,60 0 0 185590 158064 24726 2800
BCO
(превозилац) 63 88,57 11,43 0 0 203975 160144 34931 8900

12

Bagloee 87 83,66 15,21 0,95 0 202255 167198 24591 10465
Прождрљивa
хеуристика 85 95,50 4,50 0 0 200624 156769 40355 3500

BCO (путници) 98 95,38 4,62 0 0 187919 160452 23867 3600

BCO
(превозилац) 65 85,74 14,26 0 0 208355 161204 36051 11100

У табели 2, у колонама 3, 4 и 5 су дате улазне
вредности за вредновање ефикасности DEA моде-
лом. У колони 6 су дате вредности добијене реша-
вањем модела за сваку јединицу одлучивања у
складу са математичком формулацијом (1)-(5).
Ефикасности јединица одлучивања (предложених

мрежа линија) су дате у колони 7. Из резултата се
може уочити да се ефикасност јединица одлучи-
вања креће у интервалу од 0,73 до 1.

Две јединице одлучивања (DMU 16 и DMU 19)
су ефикасне, тј. вредности њихових ефикасности
су 1.
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Табела 2. Излазне вредности и ефикасности предложених мрежа у литератури

Јеницица одлучивања
(DMU) Решење

Број
возила у
возном
парку

Проценат
путника који
путују без
преседања (%)

Укупно
време
путовања

µ Ефикасност
(1/µ)

DMU 1 Mandl 99 69,94 219094 1,38 0,73
DMU 2 BCO (путници) 94 95,05 186368 1,01 0,99
DMU 3 BCO (превозилац) 67 90,69 197624 1,06 0,94

DMU 4 Shih и Mahmassani
(coordinated) 87 82,59 225102 1,17 0,86

DMU 5 Shih и Mahmassani 84 82,59 203936 1,16 0,86

DMU 6 Прождрљивa
хеуристика 75 87,73 199908 1,10 0,91

DMU 7 BCO (путници) 99 94,34 185224 1,02 0,98
DMU 8 BCO (превозилац) 66 89,98 201066 1,07 0,93
DMU 9 Baaj и Mahmassani 82 80,99 217954 1,19 0,84

DMU 10 Прождрљива
хеуристика 78 90,62 195477 1,06 0,94

DMU 11 BCO (путници) 99 94,41 185405 1,02 0,98
DMU 12 BCO (превозилац) 63 87,8 204006 1,10 0,91
DMU 13 Shih и Mahmassani 68 87,73 204028 1,10 0,91
DMU 14 Baaj и Mahmassani 77 79,96 209318 1,20 0,83

DMU 15 Прождрљива
хеуристика 78 91,91 197516 1,05 0,95

DMU 16 BCO (путници) 99 96,4 185590 1,00 1,00
DMU 17 BCO (превозилац) 63 88,57 203975 1,09 0,92
DMU 18 Bagloee 87 83,66 202255 1,15 0,87

DMU 19 Прождрљива
хеуристика 85 95,5 200624 1,00 1,00

DMU 20 BCO (путници) 98 95,38 187919 1,01 0,99
DMU 21 BCO (превозилац) 65 85,74 208355 1,12 0,89

С обзиром да су две јединице одлучивања ефи-
касне, коначну одлуку аналитичар може да донесе
коришћењем излазно оријентисаног BCC модела
за супер-ефикасност [3]. Математичка формула-
ција овог модела у складу са формулацијом ((1)-
(5)) може се представити на следећи начин:

Максимизирати
 (6)

при ограничењима:
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Решавањем проблема (6)-(10) за јединице одлу-

чивања DMU 16 и DMU 19 добијају се њихове ефи-
касности које су респективно једнаке: 1,02 и 1,18.
На основу добијеног резултата види се да је DMU
19 ефикаснија на основу чега се долази до зак-
ључка да мрежа која има 12 линија, а добијена је
прождрљивим хеуристичким алгоритмом, пред-
ставља најбоље решење за посматрани пример.

5. ЗАКЉУЧАК
За одређивање мреже линија јавног превоза у

литератури је предложено више хеуристичких ал-
горитама, с обзиром да се ради о сложеном про-
блему комбинаторне оптимизације.

Решавањем конкретног проблема различитим
алгоритмима могуће је добити решења која су
окарактерисана различитим показатељима квали-
тета решења. Због постојања заинтересованих ст-
рана које имају супростављене интересе који се
очекују од мреже, сам избор може да буде сложен.
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Као помоћ аналитичару, у раду је предложено да се
избор најбољег решења врши коришћењем излазно
оријентисаног BCC модела анализе обавијања
података.

Предложени DEA модел има један улаз и два
излаза, при чему свака генерисана мрежа линија
представља једну јединицу одлучивања. Улаз у
DEA модел је број возила возног парка који треба
да буде ангажован на посматраној мрежи. Дефи-
нисани излази за сваку јединицу одлучивања су:
проценат путника који могу да путују без пре-
седања и инверзна вредност укупног времена путо-
вања.

Предложени модел је тестиран на Mandl-овом
примеру, на коме је велики број истраживача тес-
тирао своје хеуристичке алгоритаме. Решавањем
овог примера се показало да може доћи до тога да
две или више јединица одлучивања буду ефикасне.
У том случају, решавањем DEA модела за супер-
ефикасност, могуће је доћи до најбољег решења
које треба имплементирати.
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SUMMARY

A MODEL OF CHOICE A PUBLIC TRANSIT NETWORK BY DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS

The problem of public transit network design belongs to the class of NP hard combinatorial optimization
problem. Since optimal solution of this problem is difficult to discover, many heuristic algorithms have
been proposed in the literature. By applying various heuristic algorithms to one problem instance,
various solutions could be generated. We assume, in this paper, that decisions related to public transit
network choice should be made in the presence of trade-offs between two or more conflicting objectives
(usually, the passengers’ and operator’s interests are in conflict).  In this paper, we propose the model
for public transit network choice. The proposed model is based on the Data Envelopment Analysis
(DEA). The proposed model is tested on the one of the best known benchmark examples for the transit
network design problem.
Key words: Transit network design problem, Data Envelopment Analysis


