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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

Η μέθοδος TOPSIS 
 

 

Εισαγωγή 

Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης Technique for Order of Preference by Similarity to 
Ideal Solution (TOPSIS) των Hwang and Yoon (1981) αναπτύχθηκε ως εναλλακτική στην 
οικογένεια μεθόδων ELECTRE, και είναι μία μέθοδος σύνθεσης αντιστάθμισης, η οποία 
βασίζεται στην αρχή ότι η επιλεχθείσα δράση πρέπει να φέρει τη μικρότερη γεωμετρική 
απόσταση από την θετική ιδεατή λύση και τη μεγαλύτερη γεωμετρική απόσταση από την 
αρνητική.  

Η μέθοδος TOPSIS περιλαμβάνει την διαμόρφωση και κανονικοποίηση του πίνακα 
απόφασης (εναλλακτικές x κριτήρια), τον υπολογισμό του σταθμισμένου πίνακα 
απόφασης, τον προσδιορισμό της θετικής και της αρνητικής ιδεατής λύσης, για την 
εύρεση μίας τελικής κατάταξης. Στην πορεία η TOPSIS επεκτάθηκε από τον Chen (2000), 
μέσω της εισαγωγής μίας τριγωνικής μεθόδου για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ 
δύο τριγωνικών ασαφών αριθμών, διαμορφώνοντας έτσι τη μέθοδο Fuzzy TOPSIS, η 
οποία επεκτάθηκε περαιτέρω για να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων 
(Chen and Tsao, 2008 και Chen and Lee, 2010). 

Η TOPSIS χαρακτηρίζεται από μία συμπαγή λογική που αναπαριστά τη λογική της 
ατομικής επιλογής, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί τόσο την ιδεατή όσο και την αντί-ιδεατή 
λύση, και χρησιμοποιεί μία συστηματική, ξεκάθαρη και εύκολα προγραμματιζόμενη 
υπολογιστική διεργασία. Μακριά από τις μεθόδους διμερών συγκρίσεων, επιτρέπει 
επίσης την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού εναλλακτικών έναντι μεγάλου αριθμού 
κριτηρίων. Τέλος, χαρακτηρίζεται από διαθεσιμότητα πολλαπλών μεθοδολογικών 
επεκτάσεων στο ασαφές περιβάλλον.  

Τέλος, παρά την παρουσία της στη βιβλιογραφία των ΠΣΥΑ για σχεδόν τέσσερις 
δεκαετίες και βάσει της ανάγκης να ενσωματωθεί η έννοια της συμπεριφοράς που 
επιδιώκει την αποφυγή απωλειών, η TOPSIS πρόσφατα αναπτύχθηκε περαιτέρω από 
μέρος της ερευνητικής ομάδας που την είχε αρχικά σχεδιάσει, δημιουργώντας την 
Behavioural TOPSIS (Yoon and Kyung, 2017).  

 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Το μοντέλο της TOPSIS περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Σχεδίαση του πίνακα απόφασης 𝐴𝐴 (1), ο οποίος αποτελείται από εναλλακτικές 
και κριτήρια αξιολόγησης. 
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 𝐴𝐴 = �
𝑥𝑥11 𝑥𝑥1𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚1 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑛𝑛
� (1) 

όπου 𝐴𝐴1,𝐴𝐴2, … ,𝐴𝐴𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑚𝑚 είναι οι εναλλακτικές, 𝐶𝐶1,𝐶𝐶2, … ,𝐶𝐶𝑛𝑛, 𝑗𝑗 =
1,2, … ,𝑛𝑛, είναι τα κριτήρια και 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 είναι η επίδοση της εναλλακτικής 𝐴𝐴𝑖𝑖 έναντι 
του κριτηρίου 𝐶𝐶𝑖𝑖. 

2. Υπολογισμός του κανονικοποιημένου πίνακα απόφασης 𝑅𝑅 (2), κάθε στοιχείο του 
οποίου μπορεί να υπολογισθεί ως εξής: 

 
𝑟𝑟ij =

𝑥𝑥ij

�� 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖2
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

 
(2) 

όπου το 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 αναπαριστά την κανονικοποιημένη επίδοση της εναλλακτικής 𝐴𝐴𝑖𝑖 
έναντι του κριτηρίου 𝐶𝐶𝑖𝑖. 

3. Υπολογισμός του σταθμισμένου κανονικοποιημένου πίνακα 𝑃𝑃, 
πολλαπλασιάζοντας τον κανονικοποιημένο πίνακα 𝑅𝑅 με τα αντίστοιχα βάρη. Το 
διάνυσμα βαρών 𝑊𝑊 = [𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑛𝑛]  αποτελείται από τα επιμέρους βάρη 𝑤𝑤𝑖𝑖 για 
κάθε κριτήριο 𝐶𝐶𝑖𝑖 που ικανοποιούν τον περιορισμό της (3): 

 �𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1
𝑖𝑖=𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (3) 

 

Η σταθμισμένη κανονικοποιημένη αξία 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 μπορεί έτσι να υπολογισθεί (4): 

 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑤𝑤𝑖𝑖 ×  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 (4) 

4. Προσδιορισμός των διανυσμάτων της θετικής ιδεατής λύσης 𝑃𝑃+ (κριτήρια 
θετικής επίδρασης) (5) και της αρνητικής ιδεατής λύσης 𝑃𝑃− (κριτήρια αρνητικής 
επίδρασης) (6), υπολογίζοντας τις θετικές (7) και αρνητικές (8) ιδεατές λύσεις 
για κάθε κριτήριο: 

 𝑃𝑃+ = (𝑝𝑝1+,𝑝𝑝2+, … ,𝑝𝑝𝑛𝑛 
+) (5) 

 𝑃𝑃− = (𝑝𝑝1−,𝑝𝑝2−, … ,𝑝𝑝𝑛𝑛 
−) (6) 

 𝑝𝑝𝑖𝑖+ =  ��max 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 𝜖𝜖 𝐽𝐽� 𝑜𝑜𝑟𝑟 �min𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 𝜖𝜖 𝒥𝒥′�� (7) 

 𝑝𝑝𝑖𝑖− =  ��min 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 𝜖𝜖 𝐽𝐽� 𝑜𝑜𝑟𝑟 �max𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 𝜖𝜖 𝐽𝐽′�� (8) 

όπου το 𝐽𝐽 αναπαριστά κριτήρια θετικής επίδρασης (οφέλους) και το 𝐽𝐽′ κριτήρια 
αρνητικής επίδρασης (κόστους). 

5. Υπολογισμός της απόστασης κάθε εναλλακτικής από την θετική ιδεατή λύση (9) 
και την αρνητική ιδεατή λύση (10): 
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 𝑆𝑆 𝜄𝜄+ =  ���𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖+�
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (9) 

 𝑆𝑆 𝜄𝜄− =  ���𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑖𝑖−�
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (10) 

6. Υπολογισμός, τέλος, της σχετικής εγγύτητας 𝐷𝐷𝑖𝑖 στην θετική ιδεατή λύση για 
κάθε εναλλακτική 𝐴𝐴𝑖𝑖 (11):  

 𝐷𝐷 𝑖𝑖 =
𝑆𝑆 𝑖𝑖−

𝑆𝑆 𝑖𝑖+ +  𝑆𝑆 𝑖𝑖−
 (11) 

 

Ξεφεύγοντας από το αρχικό μοντέλο TOPSIS, η Behavioural TOPSIS αναγνωρίζει την 
σχέση μεταξύ της απόστασης από την ιδεατή (ή θετικά ιδεατή) λύση 𝑆𝑆 𝜄𝜄+ και της 
απόστασης της αντί-ιδεατής (ή αρνητικά ιδεατής) λύσης 𝑆𝑆 𝜄𝜄−, θεωρώντας την πρώτη ως 
απώλεια ευκαιρίας και την δεύτερη ως το όφελος από την λήψη της λύσης 𝐴𝐴𝑖𝑖 αντί της 
αντί-ιδεατής λύσης. Έτσι ορίζεται ένας λόγος αποφυγής της απώλειας (12). 

 𝜆𝜆 =
𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑛𝑛 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛
𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑛𝑛 𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿𝐿𝐿

=
𝛥𝛥𝑆𝑆−

𝛥𝛥𝑆𝑆+
 (12) 

όπου η συμπεριφορά είναι ριψοκίνδυνη για 𝜆𝜆 < 1, ουδέτερη για 𝜆𝜆 = 1, και συντηρητική 
ως προς τον κίνδυνο για 𝜆𝜆 > 1.  

Τέλος, η συνάρτηση αξίας για κάθε εναλλακτική δίνεται στην (13), βάσει της οποίας 
ταξινομούνται οι εναλλακτικές.  

 𝑉𝑉 = 𝑆𝑆− − 𝜆𝜆𝑆𝑆+ (13) 
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