
 

 

 

 

 معرفی تکنیک

 TOPSIS   

 Techniqe For Order Preferences By Similarty To»: هخفف TOPSISٍاشُ 

Ideal » ِتکٌیکی ترای هرتة کردى ترجیحات تا عٌایت تِ »هی تاضذ کِ در فارسی ت
 .ترگرداًذُ ضذُ است« ضثاّتطاى تِ راُ حل ایذُ آل



 تصمیمگیری

آگاهانهوناآگاهانه٬تصمیمات٬همهمادرزندگیفردیوسازمانیخود

یکبرایمثالدرمورد٬مختلفیاتخاذمیکنیم؛یعنیازبینچندراهکار
 .تصمیممیگیریم٬اینکهپولخودرادربانکپساندازکنیمیاسهامبخریم

 بنابراینتصمیمگیریمستلزمانتخابراهیازمیانراههاست؛ 

یعنیاگرتنهایکراهکاروجودداشتهباشددیگرتصمیمگیریمعنیندارد 

٬(کهمنجربهانتخابراهیازمیانراههامیشود)هرچندتجزیهوتحلیل

امریعقالالییاست؛ولیعواملناخودآگاهوهمچنینجنبههایاحساسیو

 .عاطفینیزدرتصمیمگیرینقشمهمیایفامیکنند

 

بهطورکلیتصمیمگیریعبارتستازانتخابیکیازراهحلهایمختلف 

 



 روشهایتصمیمگیریچندشاخصه





 TOPSIS  تکٌیک

 گردیذ ارائِ یَى ٍ َّاًگ ٍسیلِ تِ 1981 سال در رٍش ایي. 

 رٍش ایي در m گیرًذُ تصوین افراد از گرٍّی یا فرد ٍسیلِ تِ گسیٌِ یا عاهل  

 .گیرًذ هی قرار ارزیاتی هَرد

 فاصلِ کوتریي تایذ اًتخاتی عاهل ّر کِ است ضذُ تٌا هفَْم ایي تر تکٌیک ایي 

 هٌفی آل ایذُ عاهل تا را فاصلِ تیطتریي ٍ (هْوتریي) هثثت آل ایذُ عاهل تا را

 .تاضذ داضتِ (عاهل تریي اّویت کن)

 



 TOPSISمزایایروش

 دارند دخالت همزمان صورت به ارزیابی در کیفی و کمی معیارهای. 

 شود می گرفته نظر در معیار توجهی قابل تعداد. 

 گردد می اعمال مناسب سرعت با و سادگی به روش این.  

 است قبول قابل و مطلوب صورت به سیستم عملکرد. 

 یا افزایشی یکنواحت طور به مسأله، حل در نظر مورد های شاخص مطلوبیت 

 .(بالعکس و شود می بیشتر شاخص مقدار چه هر یعنی) باشد می کاهشی

 این اساس بر را سیستم پاسخگویی نحوه و داد تغییر توان می را ورودی اطالعات 

 .کرد بررسی تغییرات

 



 رٍش ٍ فَاصل، هحاسثِ اطالعات، کردى ًرهالیسُ ترای استفادُ هَرد رٍاتط 
  اطالعات ًَع تا تطثیق قاتل ٍ تَدُ اختیاری صَرت تِ ّا ضاخص اٍزاى تعییي

 .است هسألِ در هَجَد
 تر .ضَد هی اًجام آل ایذُ جَاب تِ ضثاّت هٌطق تا رٍش ایي در تٌذی اٍلَیت 

 دٍرتریي ٍ آل ایذُ جَاب از را فاصلِ تریي کَتاُ اًتخاتی گسیٌِ کِ اساس ایي
 .تاضذ داضتِ جَاب تذتریي از را فاصلِ

 دیگر ترخی ٍ آًْا کاّص ّذف ٍ تاضٌذ ای ّسیٌِ اًَاع از هعیارّا از تعضی اگر 
  ایذُ جَاب آساًی تِ  TOPSISرٍش تاضذ، آًْا افسایص ّذف ٍ تَدُ سَد ازًَع

 .یاتذ هی تاضذ هی هعیارّا ّوِ یاتی دست قاتل هقادیر تْتریي از ترکیثی کِ را آل
 رٍش TOPSIS  ِگرفتي ًظر در تا را جَاب تذتریي ٍ جَاب تْتریي فاصل 

 .گیرد هی ًظر در ّوسهاى طَر تِ تْیٌِ، جَاب تر هثٌی ًسدیکی



 -Aو و ایده ال منفی  *Aدر فاصله کوتاهتری به راه حل ایده ال  A1برای مثال در شکل زیر 

 .انتخاب شود دشوار استA1اما قضاوت اینکه دارد، قرار  A2نسبت به گزینه دیگر 



 واقعیاتزیربنایی

مطلوبیتهرشاخصبایدبهطوریکنواختافزایشییاکاهشیباشدکهبدانصورتبهترین -1

ارزشموجودازیکشاخصنشاندهندهایدهالانبودهوبدترینانمشخصکنندهایدهال

 .منفیبرایانخواهدبود

ویا( ازتواندوم)فاصلهیکگزینهازایدهالممکناستبصورتفاصلهاقلیدسی  - 2

بصورتقدرمطلقازفواصلخطیمحاسبهگرددکهاینامربستگیبهنرختبادلو
 .جایگزینیدربینشاخصهادارد



 الگوریتم

روشTOPSISماتریستصمیمگیریراارزیابیمیکندکهدارایM 
 :شاخصاستNو گزینه‘

A گزینهiام 

Xjنشاندهندهشاخصjاماست 

amn  مقدارعددیبدستامدهازگزینهiاموشاخص  jاماست 



 

 نرماالیز کردن ماتریس تصمیم گیری: قدم اول

     س یامقرا بدون تصمیم این فرآیند سعي مي كند مقیاسهاي موجود در ماتریس

این ترتیب كه هر كدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص به  .نماید
از فرمول زیر  R از ماتریس تصمیم نرماالیز شده R ij  هر درآیه. مي شودتقسیم 

 :بدست می اید

 



 وزن دادن به ماتریس تصمیم نرماالیز شده :دومقدم 

 

مجموعهایازوزنهاW={w1,w2,…wn} کهwj=1∑ ,توسطDm

امازjبرایشاخصهادرنظرگرفتهمیشودوباضربکردنستون

Vماتریستصمیمنرماالیزشدهوزندارw jباوزنمربوط Rماتریس
 :بدستمیاید



 تعیین راه حل ایده ال و ایده ال منفي:قدمسوم

 

دوگزینهمجازیA*(گزینهایدهالمثبت )وA-(گزینهایدهالمنفی )رابهصورتزیرتعریفمیکنیم: 

 

 

 

 

 

 

دوگزینهمجازیایجادشدهA*وA-بهترتیببرترینگزینهوکماثرترینگزینهاست. 



 محاسبهاندازهفاصله: قدمچهارم 

فاصلهبینهرگزینهNفاصلهگزینه. بعدیرامیتوانبهروشاقلیدسیسنجید 

iامازایدهالمثبتبافرمولزیربدستمیاید: 

 :ام از ایده ال منفی بو صورت زیر محاسبو می شود iبو طور مشابو فاصلو گسینو 



به*AنسبتبهAIمحاسبهنزدیکینسبی:قدمپنجم

 صورتزیرمحاسبهمیشود

 .Ci*=0انگاه-Ai=AواگرCi*=1انگاه*Ai=Aمالحظهمیشودکهاگر

بهواحد*Ciنزدیکترباشد*AازراهحلایدهالAiپسهرچقدرفاصلهگزینه

 .نزدیکترخواهدبود



 رتبهبندیگزینهها: قدمششم

 

براساسترتیبنزولیCi*میتوانگزینههایموجودرارتبهبندی

 .نمود



 ) TOPSISروش) مثال

گزینههاومعیارهایتصمیمگیریبرایانتخابمرکزحوزه: مثال

با. دهستاناقبالشرقیبههمراهاوزانومطلوبیتآنهاشرحزیراست

 بهترینآلترنایتوکداماست؟Topsisاستفادهازروش

 
 شاخص ها یا معیار های تصمیم گیری
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 فاصله دسترسی جمعیت کارکردها روستا

 8 9 9 7 آباد محمود

 7 8 7 8 حسین آباد

 9 8 6 9 رضاییه

 6 8 7 6 زویار

+ + + - 



x2)محاسبه ( 1مرحله 
ij )

 ( pijجهت محاسبه )بر آن   xijو تقسیم عناصر برای هر ستون  1/2
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 فاصله دسترسی جمعیت کارکردها روستا

 64 81 81 49 آباد محمود

 49 64 49 64 حسین آباد

 81 64 36 81 رضاییه

 36 64 49 36 زویار

xij
2

 230      215             273  230 

(x2)1/2 15.17     14.66           16.52          15.17 

8/ 15.17 



 :جدول بدست آمده

 

 

 

 

 

 

 

 

   vij  جهت محاسبه   rijدر  (wj)ضرب وزن ها ( 2مرحله 
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 فاصله دسترسی جمعیت کارکردها روستا

 53. 54. 61. 46. آباد محمود

 46. 48. 48. 53. حسین آباد

 59. 48. 41. 59. رضاییه

 40. 48. 48. 40. زویار



 :جدول بدست آمده

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعیین مناسب ترین و نامناسب ترین جواب( 3مرحله 

A* = {0.059, 0.244, 0.162, 0.080} مناسب ترین 
A' = {0.040, 0.164, 0.144, 0.118} نامناسب ترین 
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 فاصله دسترسی جمعیت کارکردها روستا

 106. 162. 244. 046. آباد محمود

 092. 144. 192. 053. حسین آباد

 118. 144. 164. 059. رضاییه

 080. 144. 192. 040. زویار

+ - 



 تعیین فاصله های گزینه ها از مناسب ترین جواب( 4-1مرحله 
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Si
* =  [  (vj

*– vij)
2 ] ½ 



 تعیین فاصله های گزینه ها از نامناسب ترین جواب( 4-2مرحله 
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Si'
 =  [  (vj

*– vij)
2 ] ½ 



 برای هر گزینه و انتخاب جواب ارجح *Ciمحاسبه ( 5مرحله 
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Si' Si روستا
* S'i /(Si

*+S'i) Ci
* 

 آباد محمود

 حسین آباد

 رضاییه

 زویار

.083 

.040 

.019 

.047 

 

 

.029 

.057 

.090 

.058 

 

 

.083/.112 

.040/.097 

.019/.109 

.047/.105 

 

 

. 74 

. 41 

. 17 

. 45 

 

 

 1و با توجه به گسینه های موجود، گسینه  Topsisبا استفاده از روش 
 بهترین انتخاب استروستای محمود آباد، 

 










