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Апстракт—Циљ овога мастер рада је да уз помоћ оптимизационе методе ,,TOPSIS” 
извршимо одабир машина за прање посуђа са најбољим карактеристикама. За одређивање 
тежина критеријума у овом раду су примењене објективне методе: Entropija, Critic, и Fanma. 
Разматране су машине за прање посуђа различитих произвођача са различитим 
карактеристикама.  

Кључне речи – машина за прање посуђа, метода, тежински фактори, TOPSIS, entropija, 
critic, fanmа. 

1 УВОД  
Машина за прање судова је механички уређај за прање посуђа и прибора за јело. Машине 

за прање судова могу се наћи у ресторанима и у приватним кућама. За разлику од ручног 
прања посуђа, које се ослања углавном на физичком рибању да се уклони прљавштина, 
машина за прање судова механички чисти прскањем топле воде по судовима. У оквиру 
својих граница, машине за прање судова могу обезбедити практично стерилне посуде. Пумпа 
циркулише са мешавином воде и детерџента. Вода се упумпава у једну или више 
ротирајућих спреј црева, па том мешавином за чишћење прска судове. Главни разлог 
постојања машине за прање судова је чињеница да оне омогућавају прање судова са много 
топлијом водом, него што је то могуће са ручним прањем посуђа. Оне нису пројектоване да 
раде са хладном водом. Када се заврши прање, вода испарава и суши се, још топле воде се 
упумпава и тада креће испирање. Након што заврши циклус испирања и вода се празни, 
грејач на дну машине греје ваздух да би се судови осушили. Квалитет прања зависи од 
различитих параметара. Међу њима најзначајнији су температура воде, мекоћа воде и 
детерџент. 

У овом раду разматра се проблем одабира машина за прање посуђа који ће најбоље 
задовољити потребе корисника. У разматрање су узете машине за прање посуђа и 
карактеристике приказане у табели 1. 
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Произвођач Модел Капацитет Ниво буке Одложен старт Год. потрошња 
енергије. 

Цена 

Setova dB h kWh/god Дин. 

AEG F 65410W0P 9.00 46 24.00 222.00 45590 

BOSCH SMS 40E38EU 12.00 52 9.00 290.00 44990 

BOSCH SMS 69N48EU 13.00 44 24.00 262.00 99990 

CANDY CDP 4609 9.00 54 9.00 222.00 31990 

ELECTROLUX ESF 4510 ROX 9.00 47 24.00 231.00 56690 

GORENJE GS54314W 10.00 47 24.00 295.00 45990 

GORENJE GS64314XS 14.00 47 24.00 330.00 51990 

ELECTROLUX ESL6550R0 12.00 44 24.00 222.00 72990 

CANDY CDPM 65720 15.00 45 9.00 299.00 35990 

Табела 1. Карактеристике машина за прање посуђа 

 

2 ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА 
Вишекритеријумска анализа проналази начине како да се без поједностављења полазног проблема одреди 

компромисно решење, пошто строго оптимално решење непостоји због конфликта критеријума. Примењује се у 
раличитим научним областима. Методе које користимо у вишекритеријумској анализи могу побољшати процес 
одлучивања у свим гранама привреде, јер се данашњи проблеми одлучивања решавају на бази квантитативних 
анализа. Предности 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. 

Метод вишекритеријумског одлучивања (срб.скр. ВКО) је посебно корисно користити у некој од следећих 
ситуација: 

• Када се доноси одлука о избору између две или више могућих. алтернативних решења; 

• Када се одлука односно избор мора спровести на основу целовите анализе проблема. узимајући у 
обзир два или више критеријума; 

• Када се жели равнотежа очигледних супротности између економских. друштвених и других 
интереса (нпр. еколошких) ради задовољена дугорочних циљева; 

• Када је пожељно учешће у одлучивању свих заинтересованих страна (транспарентност); 

• Када се тежи најбољем компромисном решењу; 

 

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. 
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3 ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЖИНЕ КРИТЕРИЈУМА 
Одређивање тежина критеријума један је од основних проблема који се јавља у моделима вишекритеријумске 

анализе.  

Начин на који се одређују тежине критеријума мора бити у складу са вишекритеријумским моделом који ће 
бити коришћен.  

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. Поред њих заступљена је група метода у којима се тежине критеријума прорачунавају на 
основу ранга критеријума. 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 ОДРЕЂИВАЊУТЕЖИНЕ 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. 

У објективном приступу одређивању тежина 
критеријума критеријуми се посматрају као извори 
информација и релативна важност критеријума рефлектује 
количину информација садржану у сваком од њих. Објективне 
тежине критеријума, мерене преко средње вредности унутрашње 
информације генерисане датим скупом варијанти у односу на 
сваки критеријум, одражавају природу конфликта између 
критеријума. 

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, и 
метода FANMA. 

 

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.  

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

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

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.  

Критеријуми се могу представити у вишедимензионалном кординатном систему. где сваком критеријуму 
одговара једна кординатна оса. Претпоставља се да сваком критеријуму монотоно расте или опада 
употребљивост, тако да је лако наћи "идеално" решење које је састављено од свих најбољих критеријумских 
вредности које су достигнуте, и "анти-идеално" решење које је састављено од најлошијих вредности.  

 
На претходној слици (Слика 5.1), која представља просторни распоред алтернатива дефинисан са два 

критеријума типа max, може се уочити да алтернатива А1 иако је ближа идеалном решењу (А+ ) у поређењу са 
алтернативом А2, истовремено је ближа и анти-идеалном решењу (А- ) у поређењу са А2. Имајући у виду ову 
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чињеницу творци методе су за укупну меру квалитета алтернативе прогласили релативну блискост алтернативе 
идеалном решењу, узимајући у обзир њену удаљеност од идеалног и анти-идеалног решења истовремено. 

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 Odgovor od alternativa na cilj 

KAPACITET NIVO BUKE ODLOŽEN 
START 

GODIŠNJA 
POTROŠNJA 
ENERGIJE 

CENA 

wj 0,104702584 0,013681661 0,462140508 0,063348913 0,356126334 
Zahtev max min max min Min 

a1 9,00 46 24,00 222,00 45590 
a2 12,00 52 9,00 290,00 44990 
a3 13,00 44 24,00 262,00 99990 
a4 9,00 54 9,00 222,00 31990 
a5 9,00 47 24,00 231,00 56690 
a6 10,00 47 24,00 295,00 45990 
a7 14,00 47 24,00 330,00 51990 
a8 12,00 44 24,00 222,00 72990 
a9 15,00 45 9,00 299,00 35990 

Tabela 2. Почетна матрица одлучивања 

Најпре се врши нормализација елемената, да би се добила нормализована матрица. Нормализована решена 
објеката припадају интервалу од [0;1]. 

 f1 f2 f3 f4 f5 
a1 0,0874 0,1080 0,1404 0,0936 0,0938 
a2 0,1165 0,1221 0,0526 0,1222 0,0925 
a3 0,1262 0,1033 0,1404 0,1104 0,2057 
a4 0,0874 0,1268 0,0526 0,0936 0,0658 
a5 0,0874 0,1103 0,1404 0,0973 0,1166 
a6 0,0971 0,1103 0,1404 0,1243 0,0946 
a7 0,1359 0,1103 0,1404 0,1391 0,1069 
a8 0,1165 0,1033 0,1404 0,0936 0,1501 
a9 0,1456 0,1056 0,0526 0,1260 0,0740 

Norma 34,9428 142,3376268 60,8194 799,551749 172564,553 
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Табела 3. Нормализована матрица одлучивања 

Следећи корак је тежинско нормализовање матрице. Множењем нормализоване матрице тежинским 
коефицијентима критеријума одређује се тежинска нормализована матрица перформансе где је свако vij 
производ нормализоване перформансе алтернативе и одговарајућег тежинског критеријума. 

  
f1 f2 f3 f4 f5 

a1 0,00914877 0,001477 0,064861826 0,005926447 0,033393 
a2 0,012198359 0,00167 0,024323185 0,007741755 0,032953 
a3 0,013214889 0,001413 0,064861826 0,006994275 0,073238 
a4 0,00914877 0,001734 0,024323185 0,005926447 0,023431 
a5 0,00914877 0,001509 0,064861826 0,006166708 0,041523 
a6 0,010165299 0,001509 0,064861826 0,007875234 0,033686 
a7 0,014231419 0,001509 0,064861826 0,008809583 0,03808 
a8 0,012198359 0,001413 0,064861826 0,005926447 0,053462 
a9 0,015247949 0,001445 0,024323185 0,007982016 0,026361 

Табела 4. Тежински нормализована матрица 

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+ 0,015247949 0,001413 0,064861826 0,005926447 0,023431 

A- 0,00914877 0,001734 0,024323185 0,008809583 0,073238 

Табела 5. Идеална решења 
 

У четвртом кораку се помоћу одређених релација израчунавају n-димензиона Еуклидска растојања свих 
алтернатива од идеалног и идеалног негативног решења. 

S1+ 0,011680455 S1- 0,056916 
S2+ 0,041793652 S2- 0,040414 
S3+ 0,049859767 S3- 0,040784 
S4+ 0,040996153 S4- 0,04989 
S5+ 0,019093802 S5- 0,051539 
S6+ 0,011610001 S6- 0,056655 
S7+ 0,014964975 S7- 0,053901 
S8+ 0,030185048 S8- 0,045301 
S9+ 0,040696334 S9- 0,04728 

Табела 6. Одређивање растојања алтернатива 

 
Затим одређујемо релативне близине алтернатива идеалном решењу. Ai је ближа идеалном решењу ако је iQ+

ближе вредности 1. или што је исто, ако је iS +

 ближе вредности 0. 
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Q1 0,82972 
Q2 0,49161 
Q3 0,44994 
Q4 0,54893 
Q5 0,72968 
Q6 0,82993 
Q7 0,78269 
Q8 0,60013 
Q9 0,53742 

Табела 7. Релативне близине алтернатива 

 

 

 

Алтернативе се рангирају по опадајућим вредносима iQ+ . Из Табеле 8. јасно се види да алтернатива Q1  
има највећу вредност тј. најближа јединици. 

 

Q1 0,82972 2 
Q2 0,49161 8 
Q3 0,44994 9 
Q4 0,54893 6 
Q5 0,72968 4 
Q6 0,82993 1 
Q7 0,78269 3 
Q8 0,60013 5 
Q9 0,53742 7 

 Табела 8. Рангирање матрица 

6 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ДОБИЈЕНИХ  ВРЕДНОСТИ 
 

− Резултати након извршених тестирања коришћењем пет критеријума о машинама за прање 

посуђа: 

−  f1 - Капацитет (lx) 

− f2 – Ниво буке(dB) 

− f3– Одложен старт(h) 

− f4 – Потрошња енергије на годишњем нивоу (kwh/god) 

− f5 - Цена (Дин.) 
 
 

 

Као резултат тестирања методама Critic, Entropija, и Fanma  добили смо вредности тежинских фактора Wj за 
сваку методу по 6 различитих варијанти (образаца). 

Овде су приказани тежински фактори по првом образцу. 
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 w1 w2 w3 w4 w5 
Entropija 0.105 0.014 0.462 0.063 0.356 

Critic 0.148106 0.084035 0.347118 0.114034 0.306708 
Fanma 0.827831 0.054184 0.032252 0.033698 0.052035 

Табела 9. Тежински фактори добијени преко метода ENTROPIJA. CRITIC. FANMA 

 

 

 

7 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА TOPSIS  МЕТОДЕ 
 
По следећим резултатима одређујемо која машина за прање посђа је набоља на основу датих критеријума. 

 
 

Метода 
в.а 

Тежински 
критеријум 

  Машине за прање посуђа 

 

 

 

 

 

 

 

TOPSIS 

 

 

Entropija 

Q1 4 4 5 5     
Q2 3 3 3 3     
Q3 9 8 7 6     
Q4 1 1 1 2     
Q5 6 5 6 7     
Q6 5 6 8 8     
Q7 7 9 9 9     
Q8 8 7 4 4     
Q9 2 2 2 1     

 

 

Critic 

Q1 2 3 9 8 7 9 
Q2 8 9 2 2 2 2 
Q3 9 6 1 1 1 1 
Q4 5 8 3 4 3 3 
Q5 4 4 6 6 6 6 
Q6 1 2 7 9 8 8 
Q7 3 1 8 7 9 7 
Q8 6 5 5 3 4 5 
Q9 7 7 4 5 5 4 

 

 

Fanma 

Q1 8 1 9 7 5 8 
Q2 4 7 3 1 2 1 
Q3 3 9 1 8 3 7 
Q4 7 5 6 2 1 2 
Q5 9 6 4 5 4 6 
Q6 6 3 8 4 6 4 
Q7 2 4 5 3 9 3 
Q8 5 8 2 9 7 9 
Q9 1 2 7 6 8 5 

Табела 10. Резултати TOPSIS методе по првом обрасцу 
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8 ЗАКЉУЧАК 
 

Примена оптимизационих метода се развија у правцу што већег креативног, систематског укључивања 
доносилаца одлуке у процес доношења оптималних одлука применом рачунара. Уз коришћење рачунара и 
одговарајућих метода добијају се поуздани резултати који олакшавају рад и штеде време.  

 
Основни циљ овог рада је био примена оптимизационе методе TOPSIS за одређивање најбољег избора 

машине за прање посђа. Метода је примењена на следећих 9 уређаја: 
 

AEG F 65410W0P 

BOSCH SMS 40E38EU 

BOSCH SMS 69N48EU 

CANDY CDP 4609 

ELECTROLUX ESF 4510 ROX 

GORENJE GS54314W 

GORENJE GS64314XS 

ELECTROLUX ESL6550R0 

CANDY CDPM 65720 

 
У обзир је узето пет критеријума (капацитет, ниво буке, одложен старт, годишња потрошња енергије, цена). 

За одређивање тежина критеријума у овом раду су примењене објективне методе: Entropija. Critic, и  Fanma. 
 

Приликом анализе резултата оптимизационе методе TOPSIS за свих шест образаца коришћених у 
критеријумима TOPSIS-ENTROPIJA, TOPSIS-CRITIC, TOPSIS-FANMA, алтернатива Q1 има најниже 
вредности. То значи да машина за прање посуђа под редним бројем 1 (AEG F 65410W0P) представља најбољи 
избор. 
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