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Апстракт – У овом раду извршили смо одабир рачунарских монитора помоћу метода вишекритеријумског 
одлучивања. Применом оптимизационе меоде „TOPSIS“ извршен је одабир монитора са оптималним 
карактеристикама. Резултате добијене применом ове методе смо приказали у овом раду.  

Кључне речи – monitori; вишекритеријумска анализа; тежински критеријуми; topsis. 

1. Увод 
Монитор је електронски визуелни дисплеј рачунара, излазни уређај рачунара и примарна улога му је 

интеракција са корисником. Видео адаптер шаље инструкције сигнала који се шаљу монитору. Монитор 
садржи електрично коло које генерише од сета сигнала слику на екрану. Развојем рачунара, текстуални мод 
комуникације је замењен мултимедијалним садржајима и графичким радним окружењем. Развој софтвера је 
праћен развојем графичког хардвера, тако да су сада кућне конфигурације способне за приказ слике у 
високој резолуцији и са милионима боја.  

 

Слика 1.1 LCD монитор 

У зависности од тога за које потребе купујемо нови монитор, било да је у питању једноставно гледање 
филмова и обављање основних функција на рачунару или неке много захтевније потребе као што су графички 
дизајн, професионална обрада фотографија или чак играње видео игара, разликујемо неке основне 
карактеристике на које морамо обратити пажњу. Неке од тих карактеристика су:  

• Резолуција 
• Брзина освежавања 
• Величина екрана 
• Време одзива 
• Осветљење  

 

  



 

Табела 1.2 Приказ карактеристика за одређене моделе монитора 

2. Вишекритеријумска анализа 
 

Вишекритеријумска анализа се примењује у различитим научним областима. Методе које користимо у 
вишекритеријумској анализи могу побољшати процес одлучивања у свим гранама привреде јер се данашњи 
проблеми одлучивања решавају се на бази квантитативних анализа. Предност 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. 

Примена било које од метода вишекритеријумског одлучивања се спроводи у неколико мање – више истих 
фаза: 

 Идентификују се сва могућа решења за разматрани проблем тј. алтернативе; 

 Анализирају се све стране проблема и испитују фактори који су битни за доношење одлуке, и 
на тај начин се долази до листе критеријума за одлучивање; 

 Сваком критеријуму се додаје припадајућа тежинска вредност. на основу стручне процене и 
процене осталих учесника одлучивања, због чега је пожељно укључити што шири круг 
стручњака и свих других заинтересованих страна; 

 Утврђује се вредност сваког критеријума за свако алтернативно решење, и тако се попуњава 
такозвана табела вредности; 

 Врши се обрачун применом неке од метода, најчешће уз програмску подршку; 

 На овај начин се добија поредак алтеранатива (рангирање). 

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 TOPSIS.  



3. Одређивање тежина критеријума 

Одређивање тежина критеријума један је од кључних проблема који се јавља у моделима 
вишекритеријумске анализе. 

Поред чињенице да не постоји јединствено одређење појма тежине критеријума, проблем одређивања 
тежина критеријума додатно усложава недовољно познавање могућих метода одређивања тежина критеријума 
у конкретној ситуацији одлучивања. Узимајући у обзир чињеницу да тежине критеријума могу значајно 
утицати на резултат процеса одлучивања, јасно је да се посебна пажња мора посветити објективности тежина 
критеријума, што нажалост није увек присутно при решавања практичних проблема. Познавање правог значења 
критеријума има суштинску важност за правилну примену метода и модела. 

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 
методе одређивања тежина критеријума укључују нпр.: trade-off методу, пропорционалну методу, swing методу, 
conjoint методе и AHP. 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 одређивању тежина 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. 

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 TOPSIS 
 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) метода се заснива на концепту да 
одабрана алтернатива треба да има најкраћу удаљеност од позитивног идеалног решења и најдужу удаљеност 
од негативног идеалног решења. Основна логика методе је да се прво дефинишу идеално решење и идеално 
негативно решење. Идеално решење минимизира критеријуме цене, а максимизира критеријуме добити, док за 
идеално негативно решење важи обрнуто.  

Овај метод анализира удаљености алтернатива од две тзв. идеалне тачке (које се претходно одређују у 
самом методу):  

o идеалног и 
o  идеално негативног решења (Hwang и Yoon, 1981). 

TOPSIS метода се састоји од 6 корака: 

 Корак 1: Нормализовање матрице одлучивања 
 

 Корак 2: Тежинско нормализовање матрице перформансе 
 

 Корак 3: Одређивање идеалних решења 
 

 Корак 4: Одређивање растојања алтернатива од идеалних решења 
 

 Корак 5: Одређивање релативне близине алтернатива идеалном решењу 
 

 Корак 6: Рангирање матрица 
 



Почетна матрица одлучивања има облик: 

A 
Одговор од алтернатива на циљ 

Дијагонала (") Време Одзива (ms) Oсветљење (cd/m2) Маса (Кг) Цена (РСД) 

wj 0.009319473 0.544818361 0.0961 0.130858181 0.218931345 
захтев max min max min min 

a1 24 1 350 6.31 55990 
a2 24 5 250 4.65 17990 
a3 24 8 300 4.25 29990 
a4 23 4 250 2.6 17990 
a5 23 6 250 5.59 24990 
a6 24 6 250 5.25 25990 
a7 23.5 4 200 3.3 19690 
a8 23.5 4 200 2.9 23150 
a9 24 1 350 5.2 42990 

Табела 5.1 Почетна матрица одлучивања 
 

Први корак представља нормализација елемената да би се добила нормализована матрица. Нормализована 
решена објеката припадају интервалу од [0;1]. 

  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.1127 0.0256 0.1458 0.1576 0.2164 

a2 0.1127 0.1282 0.1042 0.1161 0.0695 

a3 0.1127 0.2051 0.1250 0.1061 0.1159 

a4 0.1080 0.1026 0.1042 0.0649 0.0695 

a5 0.1080 0.1538 0.1042 0.1396 0.0966 

a6 0.1127 0.1538 0.1042 0.1311 0.1004 

a7 0.1103 0.1026 0.0833 0.0824 0.0761 

a8 0.1103 0.1026 0.0833 0.0724 0.0895 

a9 0.1127 0.0256 0.1458 0.1298 0.1661 

Norma 71.0106 14.52583905 815.475 13.8351617 93559.0685 

Табела 5.2 Нормализоване матрице одлучивања 

Множењем нормализоване матрице тежинским коефицијентима критеријума одређује се тежинска 
нормализована матрица перформансе V=(vij)  (Табела 5.3.), где је свако vij производ нормализоване 
перформансе алтернативе и одговарајућег тежинског критеријума. 

  f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0.001050081 0.01397 0.014010593 0.020617107 0.04737 

a2 0.001050081 0.069849 0.010007567 0.015193272 0.01522 

a3 0.001050081 0.111758 0.01200908 0.013886324 0.025373 

a4 0.001006328 0.055879 0.010007567 0.008495163 0.01522 

a5 0.001006328 0.083818 0.010007567 0.0182646 0.021143 

a6 0.001050081 0.083818 0.010007567 0.017153694 0.021989 

a7 0.001028205 0.055879 0.008006053 0.010782322 0.016659 

a8 0.001028205 0.055879 0.008006053 0.009475374 0.019586 

a9 0.001050081 0.01397 0.014010593 0.016990326 0.036372 
Табела 5.3 Тежински нормализована матрица одлучивања  



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 max min min 

A+ 0.001050081 0.01397 0.014010593 0.008495163 0.01522 

A- 0.001006328 0.111758 0.008006053 0.020617107 0.04737 

Табела 5.4. Идеална решења 

У четвртом кораку се израчунавају n-димензиона Еуклидска растојања свих алтернатива од идеалног и 
идеалног негативног решења. На тај начин добијамо следећу табелу: 

S1+ 0.034359104 S1- 0.097972 
S2+ 0.056421006 S2- 0.053136 
S3+ 0.098481575 S3- 0.02335 
S4+ 0.042099872 S4- 0.065628 
S5+ 0.070889745 S5- 0.038445 
S6+ 0.070821037 S6- 0.037958 
S7+ 0.042423199 S7- 0.064516 
S8+ 0.042572847 S8- 0.063392 
S9+ 0.022793399 S9- 0.098654 

Табела 5.5 Одређивање растојања алтернатива 

 

У петом кораку одређујемо релативне близине алтернатива идеалном решењу.  За сваку алтернативу 
одређује се релативно растојање Q+. Алтернатива А је ближа идеалном решењу уколико је добијено Q+ ближе 
вредности 1 (уколико се тражи максимум) или што је исто ако је Si

+ из претходног корака ближе вредности 0 
(уколико се тражи минимум). 

Q1 0.74036 
Q2 0.48501 
Q3 0.19166 

Q4 0.60920 

Q5 0.35163 
Q6 0.34895 
Q7 0.60330 

Q8 0.59824 

Q9 0.81232 

Табела 5.6 Релативне близине алтернатива 

 

И на крају у шестом кораку се врши рангирање алтернатива и то по опадајућим вредностима Qi
+ и формира се 

следећа табела:  



Q3 0.19166 1 

Q6 0.34895 2 

Q5 0.35163 3 

Q2 0.48501 4 

Q8 0.59824 5 

Q7 0.60330 6 

Q7 0.60330 6 

Q4 0.60920 7 

Q1 0.74036 8 
Табела 5.7 Рангиране алтернативе 

6. Упоредни приказ резултата TOPSIS методе 
 

На основу рангираних критеријума можемо закључити који монитор је најоптималнији тј. која алтернатива је 
највише пута рангирана на првом месту.   

 

Табела 6.1. Упоредни приказ резултата 

Као што можемо приметити у овом случају алатернатива Q4 је најбоље рангирана на основу наше анализе.  Ова 
алтернатива је на нашој листи монитор под редним бројем 4: „Acer R231 bmid IPS”.   



7. Закључак 
 

Методе вишекритеријумске анализе се развијају у правцу омогућавања што већег, креативнијег и 
систематичнијег укључивања доносилаца одлуке у процес доношења најоптималнијих одлука применом 
рачунара. 

Основни циљ овог рада био је примена оптимизационе методе TOPSIS за одређивање оптималног избора 
рачунарских монитора. Имали смо укупно 9 алтернатива: 

1. Acer Predator XB241 
2. Phillips 246V5lHAB 
3. Dell U2412M 
4. Acer R231 bmid IPS 
5. Dell P2317H 
6. Lenovo T24i 
7. Samsung S24F356FHU 
8. Samsung C24F390FHU 
9. Asus MG248QR 

 

Одређивали смо тежину критеријума на основу метода: Entropija, Critic, Fanma i SDV. Све алтернативе смо 
анализирали на основу пет критеријума. Анализирали смо резултате из свих шест варијанти (образаца) 
коришћених у критеријумима TOPSIS-FANMA, TOPSIS-CRITIC, TOPSIS-ENTROPIJA, TOPSIS-SDV. 

 Оно што можемо да закључимо након завршетка анализе оптимазиционом  TOPSIS методом је да алтернатива 
Q4, у нашем случају рачунарски монитор “Acer R231 bmid IPS” представља најбољи избор тј. има 
најоптималније вредности. 
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