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مقدمھ
بھ این  .ھ دادندــــیون و ھوانگ تكنیكي براي برترین پیشنھاد از راه مشابھ راه حل ایده ال ارائ

باید كوتاھترین مسافت را از راه حل ایده ال و در عین  ) آلترناتیو(گزینھ, مفھوم كھ انتخاب

لوبیت ھر ـــــــفرض كنید مط.دــداشتھ باشد حال دورترین مسافت را از راه حل ایده ال مفی
 باشد یا بھ عبارتي دیگر شاخص ھا تنھا جنبھي)كاھشي(شاخص بطور یكنواخت افزایشي

ي كھ جنبھ منفي ــشاخصي كھ جنبھ مثبت دارد شاخص سود و شاخص.مثبت یا منفي دارند
   .خص نمودــده ال را مشــبنابراین بھ راحتي مي توان راه حل ای.است دارد شاخص ھزینھ

ده ایده ال آن بوده و  ــــنشان دھن اخصــبدین صورت كھ بھترین ارزش موجود از یك ش
.بدترین ارزش موجود از آن مشخص كننده ایده ال منفي براي آن خواھد بود



 -Aو و ایده ال منفی  *Aدر فاصلھ کوتاھتری بھ راه حل ایده ال  A1برای مثال در شکل زیر 
.انتخاب شود دشوار استA1اما قضاوت اینکھ , قرار دارد A2نسبت بھ گزینھ دیگر 



واقعیات زیر بنایی 

مطلوبیت ھر شاخص باید بھ طور یکنواخت افزایشی یا کاھشی باشد کھ بدان صورت  -1
بھترین ارزش موجود از یک شاخص نشان دھنده ایده ال ان بوده و بدترین ان مشخص  

.کننده ایده ال منفی برای ان خواھد بود

و یا ) از توان دوم(فاصلھ یک گزینھ از ایده ال ممکن است بصورت فاصلھ اقلیدسی   - 2
بصورت قدر مطلق از فواصل خطی محاسبھ گردد کھ این امر بستگی بھ نرخ تبادل و  

.جایگزینی در بین شاخص ھا دارد



الگوریتم

گزینھ ‘ Mماتریس تصمیم گیری را ارزیابی میکند کھ دارای  TOPSISروش 
:شاخص است  Nو 

A  گزینھi ام

Xij  مقدار عددی بدست امده از گزینھiام و شاخص jام است



نرماالیز کردن ماتریس تصمیم گیری: قدم اول

     .اس نمایدـــــمیم را بدون مقیــاین فرآیند سعي مي كند مقیاسھاي موجود در ماتریس تص    
یم  ـــــبھ این ترتیب كھ ھر كدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط بھ ھمان شاخص تقس

:از فرمول زیر بدست می اید R از ماتریس تصمیم نرماالیز شده R ij ھر درآیھ. مي شود



وزن دادن بھ ماتریس تصمیم نرماالیز شده :دومقدم 

برای  Dmتوسط ,∑wj=1کھ   W={w1,w2,…wn}مجموعھ ای از وزن ھا
 Rام از ماتریس jشاخص ھا در نظر گرفتھ میشود و با ضرب کردن ستون 

بدست می  Vماتریس تصمیم نرماالیز شده وزن دار  w jبا وزن مربوط 
:اید



تعیین راه حل ایده ال و ایده ال منفي:قدم سوم

را بھ ) گزینھ ایده ال منفی(-Aو ) گزینھ ایده ال مثبت(*Aدو گزینھ مجازی 

:صورت زیر تعریف می کنیم

بھ ترتیب برترین گزینھ و کم اثرترین  -Aو   *Aدو گزینھ مجازی ایجاد شده 
.گزینھ است



محاسبھ اندازه فاصلھ: قدم چھارم

فاصلھ گزینھ. بعدی را میتوان بھ روش اقلیدسی سنجید Nفاصلھ بین ھر گزینھ 

i ام از ایده ال مثبت با فرمول زیر بدست میاید:

:ام از ایده ال منفی بھ صورت زیر محاسبھ می شود iبھ طور مشابھ فاصلھ گزینھ 



بھ صورت   *Aنسبت بھ Aiمحاسبھ نزدیکی نسبی :قدم پنجم
زیر محاسبھ میشود

انگاه   -Ai=Aو اگر    Ci*=1انگاه  *Ai=Aمالحظھ می شود کھ اگر 
Ci*=0.

نزدیکتر باشد  *Aاز راه حل ایده ال  Aiپس ھر چقدر فاصلھ گزینھ 
Ci*بھ واحد نزدیکتر خواھد بود.



رتبھ بندی گزینھ ھا : قدم ششم 

.میتوان گزینھ ھای موجود را رتبھ بندی نمود *Ciبر اسا س ترتیب نزولی 



)مسئلھ انتخاب ھواپیمای جنگنده( مثال عددی 

ماتریس تصمیم مسئلھ ھواپیمای جنگنده بعد از کمی کردن مقادیر مربوط بھ دو 
توجھ شود .(کھ غیر عددی بودند بھ شکل زیر می باشد X6و X5شاخص 

)X4کھ ھمھ شاخص ھا مربوط بھ سود ھستند بھ جز شاخص 



:نرماالیز کردن ماتریس تصمیم-1



:وزن دادن بھ ماتریس تصمیم  -2
در نظر گرفتھ شده است بھ صورت DMبردار وزن کھ توسط  

W= {w1,w2,w3,w4,w5,w6} = (0.2,0.1,0.1,0.1,0.2,0.3)

:است پس ماتریس تصمیم وزن داده شده بھ صورت زیر بدست می اید  



:تعیین راه حل ایده ال و ایده ال منفی  -3



:محاسبھ اندازه فاصلھ  -4

 :ام از ایده ال مثبت iفاصلھ گزینھ 

S1*=0.0545

S2*=0.1197

S3*=0.0580

S4*=0.1009



:محاسبھ اندازه فاصلھ -4

ام از ایده ال منفیiفاصلھ گزینھ 

S1- = 0.0983

S2- = 0.0439

S3- = 0.0920

S4- = 0.0458



:محاسبھ نزدیکی نسبی بھ راه حل ایده ال  - 5

:رتبھ بندی گزینھ ھا -6
:رتبھ بندی گزینھ ھا بھ صورت می شود  *Ciبر اساس ترتیب نزولی 

A1,A3,A4,A2                                                             
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