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Увод  
 

На основу литературе са краја 19. и почетка 20. века се може закључити да су 

многе идеје о људској когницији презентоване пре него што су потврђене путем 

експеримената. Ту спадају идеје о меморији, перцепцији, мотивацији, вољи, пажњи, 

интелигенцији и храбрости. Значајан допринос психологији 20. века представљају 

развој и побољшања теорија, концепата и методологија који се односе на објашњења 

понашања комплексних организама на елегантан и нетривијалан начин. 

Већи део теоријског рада, чак и строге психолошке поставке су квалитативне. У 

неким случајевима, природа проблема који се разматра или одређена фаза 

истраживања нису погодни за примену математичких метода. Међутим, у многим 

ситуацијама, значајан помак у појашњењу проблема и њиховом решавању се може 

постићи управо изражавањем основних идеја у математичкој форми.  

Основни циљ овог мастер рада је представљање основа пробабилистичког 

моделирања одређених једноставних когнитивних процеса, од којих је већина у 

контексту појава које зависе од времена. Израз „процес“ се односи на произвољну 

когнитивну операцију, док се „процесуирање“ или „обрада“ односи на идентификацију 

објеката, који се називају елементима.  

Пробабилистички модели временски-зависних психолошких функција се 

заснивају на примени одговарајућих резултата теорије вероватноћа. 

Неки од основних проблема који се разматрају у овом раду су паралелна и 

серијска обрада података, самоокончавајућа и исцрпна обрада, као и ограничен и 

неограничен капацитет. 

У првој глави овог рада ће бити наведени основни појмови и резултати теорије 

вероватноћа који се експлицитно примењују у наставку рада. У другој глави ће бити 

представљене основе моделирања когнитинвих процеса. Трећа глава се односи на 

стохастичке моделе когнитивних процеса са посебним освртом на моделе који се 

заснивају на експоненцијалној расподели. 
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Глава 1 

 
Уводни појмови и резултати 

 
У овом раду је на веома занимљив начин теорија вероватноћа повезана са 

основним когнитивним функцијама. Због тога ће у овој глави бити представљени 

појмови и резултати теорије вероватноћа који се експлицитно примељују у наставку 

рада. 

 

1.1. Основни појмови и дефиниције  

 

Дефиниција 1.1. Случајна променљива 𝑋  је пресликавање 𝑋: Ω → R које има особине 

да је: 

1) финитно у смислу да 𝑃(𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) = ±∞) = 0 

2) ℱ мерљиво, тј. (∀𝑆 ∈ ℬ1)𝑋−1(𝑆) = {𝜔 ∈ Ω ∶ 𝑋(𝜔) ∈ 𝑆} ∈ 𝓕 .  

 

Дефиниција 1.2. Функција расподеле случајне променљиве 𝑋 је реална функција 𝐹 која 

је дефинисана са 𝐹(𝑥) = 𝑃{𝜔 ∈ Ω: 𝑋(𝜔) < 𝑥}, 𝑥 ∈ 𝑅. 

 

Дефиниција 1.3. Случајна променљива 𝑋 је апсолутно непрекидног типа ако постоји 

ненегативна интеграбилна функција 𝜑(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅, таква да је (∀𝑆 ∈ ℬ1)𝑃(𝑆) =

∫ 𝜑(𝑥)𝑑𝑢.
𝑆

 Специјално, ако је 𝑆 = (−∞, 𝑥) тада је 𝑃(𝑆) = 𝑃(−∞, 𝑥) = ∫ 𝜑(𝑥)𝑑𝑢
𝑥

−∞
, при 

чему је 1 = 𝐹(+∞) = ∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢
+∞

−∞
. Функција 𝜑(𝑥) се назива густина расподеле случајне 

променљиве 𝑋. 

 

Дефиниција 1.4. Функција репа расподеле случајне променљиве 𝑋 је функција �̅� и 

дефинише се као �̅�(𝑥) = 1 − 𝐹(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅. 

 

Дефиниција 1.5. Случајна променљива 𝑋 има екпоненцијалну расподелу са 

параметром 𝜆, 𝜆 > 0 , тј 𝑋: Ԑ(𝜆), ако је њена густина расподеле облика  

𝜑(𝑥) = {
0,                   𝑥 ≤ 0

𝜆𝑒−𝜆𝑥, 𝑥 > 0.
 

Дефиниција 1.6. За случајне променљиве 𝑋1, 𝑋2, … дефинисане на простору 

вероватноћа (Ω, 𝓕, 𝑷), каже се да су стохастички независне ако за сваки избор скупова 

𝑆1, 𝑆2, … ∈ ℬ1 важи да су њихове инверзне слике 𝑋−1(𝑆1), 𝑋−1(𝑆2), … независни 

догађаји. 
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Дефиниција 1.7. Случајна променљива 𝑋 има гама расподелу са параметрима 

(𝛼, 𝛽), 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 , тј 𝑋: 𝛤(𝛼, 𝛽), ако је њена густина облика          

 𝜑(𝑥) =
𝛽𝛼

𝛤(𝛼)
𝑥𝛼−1𝑒−𝛽𝑥, 𝑥 > 0.  

 

Лема 1.1. Нека су 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛 независне случајне променљиве са експоненцијалном 

расподелом са параметром 𝜆, 𝜆 > 0. Тада случајна променљива 𝑌 = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  има гама 

расподелу са параметрима 𝑛 и 𝜆, 𝑌: 𝛤(𝑛, 𝜆). 

 

Дефиниција 1.8. Математичко очекивање елементарне случајне променљиве 𝑋 се 

дефинише као  

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖𝑝(𝑥𝑖) = ∫ 𝑋(𝜔)𝑃(𝑑𝜔)
 

Ω

∞

𝑖=1

 

под условом да је ∑ |𝑥𝑖|𝑝(𝑥𝑖) < ∞∞
𝑖=1 , тј. ако је случајна променљива  𝑋 апсолутно 

интеграбилна. 

 

Дефиниција 1.9.  Ако је 𝑋 апсолутно непрекидног типа са функцијом густине 𝜑 тада се 

математичко очекивање случајне променљиве 𝑋 дефинише са  

𝐸𝑋 = ∫ 𝑥𝜑(𝑥)𝑑𝑥.
+∞

−∞

 

Дефиниција 1.10. Нека је (Ω, 𝓕, 𝑷) простор вероватноће на коме је дефинисана 

случајна променљива 𝑋 и нека је 𝐴 ∈ 𝓕 догађај за који је 𝑃(𝐴) > 0. Условно 

математичко очекивање случајне променљиве 𝑋 у односу на догађај 𝐴 у ознаци 𝐸(𝑋|𝐴) 

се дефинише као 

𝐸(𝑋|𝐴) = ∫ 𝑋(𝜔)𝑃(𝑑𝜔|𝐴) =
1

𝑃(𝐴)
𝐸(𝑋𝐼𝐴).

 

Ω

 

Дефиниција 1.11. Функција хазарда случајне променљиве 𝑋 је функција ℎ(𝑡)  и 

дефинише се као количник функције густине расподеле и функције репа расподеле 

случајне променљиве 𝑋, тј.   ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝐹(𝑡)
. 

 

Дефиниција 1.12. Процес {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0} је нехомогени Пуасонов процес са функцијом 

интензитета 𝜆(𝑡), 𝑡 ≥ 0  ако важе следећи услови 

1) 𝑋(0) = 0 с.и., 

2) 𝑋 има независне прираштаје,  

3) за 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 је  

𝑋(𝑡) − 𝑋(𝑠): 𝒫 (∫ 𝜆(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

𝑠

) 

4) има càdlág (непрекидне са десне и ограничене са леве стране) трајекторије. 
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Дефиниција 1.13.  Случајан процес 𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0  jе хомогени Пуасонов процес са 

интензитетом 𝜆, 𝜆 ≥ 0 ако важе следећи услови 

1) 𝑋(0) = 0 с.и., 

2) 𝑋 има независне прираштаје,  

3) за 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 је  

𝑋(𝑡) − 𝑋(𝑠): 𝒫(𝜆(𝑡 − 𝑠)), 

4) има càdlág трајекторије. 

 

Дефиниција 1.14.  Нека је дат случајан процес {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0}  . Тада за 𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0  важи 

𝑋(𝑡) = #{𝑖 ≥ 0: 𝑇𝑖 ≤ 𝑡}, 𝑡 ≥ 0,          (1) 

где је 0 = Т0 < Т1 < ⋯ и Т𝑖  представља тренутак реализације 𝑖-тог догађаја, 

при чему је  

𝑇𝑛 = 𝑊1 + 𝑊2 + ⋯ + 𝑊𝑛, 𝑛 ≥ 1,      (2) 

где су {𝑊𝑖, 𝑖 ≥ 1} ненегативне и независне случајне променљиве са истом расподелом. 

Низ случајних променљивих {𝑇𝑛, 𝑛 ≥ 1} из релације (2) назива се низ обнављања а 

одговарајући процес 𝑋 са репрезентацијом (1) процес обнављања.  

 

Теорема 1.1. 1) Случајан процес  {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0   } одређен изразима (1) и (2), где је 

{𝑊𝑖, 𝑖 ≥ 1} низ независних случајних променљивих са истом експоненцијалном 

расподелом са параметром 𝜆, представља хомогени Пуасонов процес са параметром 

(интензитетом) 𝜆.  

2) Нека је {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0   } хомогени Пуасонов процес са параметром 𝜆 и нека 

су {𝑇𝑛, 𝑛 ≥ 1} тренуци реализација догађаја чији број описује тај процес, при чему је  

0 = Т0 < Т1 < ⋯  с.и. Тада процес {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0} има репрезентацију (1), а  низ 

{𝑇𝑛, 𝑛 ≥ 1} има репрезентацију (2), при чему су {𝑊𝑖, 𝑖 ≥ 1} независне случајне 

промензиве са истом експоненцијалном расподелом са параметром 𝜆. 
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Глава 2 
 

Основе моделирања когнитивних процеса 
 

У овој глави су представљене основе моделирања когнитивних процеса, као и 

основне дефиниције модела обрада података, као што су серијска и паралелна обрада 

података. Такође, описују се појмови везани за времена обраде елемената у 

експериментима у односу на то да ли се елементи обрађују серијски или паралелно. 

Поред тога уводи се појам капацитета система и разматра понашање система обраде 

када се његово оптерећење мења. 

 

2.1. Моделирање елементарних процеса 

 
 У овом поглављу се разматра понашање сисара, што за циљ има прогнозирање 

њиховог будућег понашања. Такав проблем је верзија проблема црне кутије који се 

огледа у следећем: сазнати како се понаша неки систем чија структура није у 

потпуности позната, али за који се може у одређеној мери опсервирати какву 

интеракцију има са својом околином.  

 
Слика 1. Шематски приказ организма као „црне кутије“ чије је понашање описано 

функцијом стимуланса и организма fob(S,O) 

 

Слика 1 илуструје основни проблем у психолошком моделирању. Може се уочити 

да организам реагује на одређени стимуланс из окружења и формира одговарајући 

одговор, односно реакцију. Притом се реакција може представити као функција 

𝑓𝑜𝑏(𝑆, 𝑂), која зависи од стимуланса Ѕ и стања организма О. Индекс „оb” указује на 

чињеницу да се ова функција односи на одговор (реакцију) који се може опсервирати. 

Према томе, 𝑓𝑜𝑏(𝑆, 𝑂) се може схватити као емпиријска функција стимуланса и стања 

организма. Циљ теоретичара је да конструишу модел понашања у коме ће фигурисати 

функција 𝑓𝑡ℎ(𝑆, 𝑂), односно „теоријска“ функција стимуланса и стања организма. 
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Модел би требало да буде такав да функција 𝑓𝑡ℎ(𝑆, 𝑂) буде што блискија функцији 

𝑓𝑜𝑏(𝑆, 𝑂). Обично се функција 𝑓 изражава као функција параметара (реалних бројева) 

који су придружени стимулансима и механизмима у организму, и придружени 

његовом стању. У том смислу је од великог значаја оцењивање параметара. На пример, 

неки параметри који су придружени стимулансу могу се одредити експерименталним 

путем. Након оцењивања параметара тако да теоријске вредности у великој мери 

одговарају реалним подацима, примењују се поступци утврђивања у којој мери је 

добијена прогноза добра. На пример, један такав поступак се заснива на примени 𝜒2 

статистике, тј: 

 

[𝑓𝑡ℎ(𝑆,𝑂)−𝑓𝑜𝑏(𝑆,𝑂)]2

𝑓𝑡ℎ(𝑆,𝑂)
 . 

 

Свакој реакцији се може придружити произвољан број зависних променљивих, 

као што је случај и са великим бројем стимуланса које би испитивач требало да уклопи 

у складу са конкретним циљем истраживања. 

Значајно место у овом раду заузимају проблеми обраде података који се односе 

на количине времена које су потребне да би различити делови структуре која се 

разматра извршили одговарајуће операције. 

 

2.2.Неки основни проблеми и детерминистички мо- 

дели обраде података  

 
Многи процеси у реалном животу се одвијају под утицајем детерминистичких и 

случајних фактора. У том смислу се у литератури могу срести детерминистички и 

стохастички модели различитих појава и процеса. У неким ситуацијама су 

детерминистички модели довољни за описивање одговарајућих појава. У другим 

ситуацијама они представљају добру основу за формирање стохастичких модела. 

На пример, време које је потребно особи да направи одабир између две 

могућности је 3,5 минута. То време представља детерминистичку величину. Може се 

догодити да је природа процеса који доводе до реакције (одабира) стохастичка и да се 

разликује сваки пут када особа врши одабир. Међутим, ако је потребно време увек 3,5 

минута, време је детерминистичка величина. Оваква ситуација се може уочити када 

ученик треба да одабере један од два понуђена одговора на неком тесту. Време које је 

овде наведено је време одабира података до коначног одговора. 

 

2.2.1. Серијска и паралелна обрада података 
 



 
 

8 

 

У случајевима када је потребно обрадити већи број података, поставља се питање 

на који начин се они могу обрадити. Један од начина је да се подаци обрађују серијски, 

тј да се у сваком тренутку обрађује један податак. Серијска обрада података је 

карактеристична по томе што се са обрадом наредног податка почиње тек када се 

заврши са обрадом претходног. Поред тога, подаци се могу обрађивати и истовремено, 

односно паралелно. Прецизније, за паралелну обраду података је карактеристично да 

она почиње са свим подацима истовремено и наставља се све док се сви подаци не 

обраде (или док се обрада из неког разлога прекине).  

Разлика између серијске и паралелне обраде података се може појаснити 

следећим ексеприментом.  

Нека је на екрану приказан неки симбол (неко слово, број, ... ), тако да га 

посматрач види са перфектном прецизношћу. Даље се претпоставља да је дозвољено 

да види други екран са већим бројем симбола и то у току кратког периода у односу на 

период потребан за покрет ока, али довољно дугог да би спречио настанак грешака у 

перцепцији. Тај други екран може бити позитивног или негативног типа. Позитивни тип 

екрана, између осталих симбола, садржи копију полазног симбола са првог екрана, док 

негативни тип екрана садржи само друге симболе (а не полазни). Задатак посматрача 

је да одговори са „да“ или „не“ у зависности од тога да ли се симбол налази на екрану 

или не. Одговори се састоје у притиску једног од два понуђена тастера или су 

вербалног типа. Особа која спроводи експеримент бележи време реакције (RT-reaction 

time) без обзира на начин одговора. На основу тога она може одредити фреквенцију 

времена реакције, као и израчунати средину, дисперзију и друге релевантне податке. 

Обрада података се састоји у упоређивању полазног симбола (елемента) са скупом који 

се састоји од више елемената. 

У оваквим примерима се најчешће подразумева да систем или подсистем врши 

обраду коначног броја елемената  или да су два или више подсистема ангажована око 

сличних операција.  

На пример, од интереса може бити да ли се поређење симбола са полазног 

екрана са симболима са другог екрана врши применом паралелне или серијске обраде 

података. 

Због поједностављења се може претпоставити да други екран садржи тачно два 

елемента и разматрати случај када се прво врши обрада елемента на позицији 𝑎 

(елемента 𝑎), а затим елемента на позицији 𝑏 (елемента 𝑏). Наведена ситуација је 

илустрована на Слици 2 са посебим освртом на временску компоненту. 

Ознака 𝑡 се односи на време између узастопних завршетака обрада различитих 

елемената (ICT-inter-completition time). Код серијске обраде података, време између 

узастопних завршетака обрада различитих елемената ће бити исто што и тачно време 

обраде тих елемената. Међутим, то неће бити случај код паралелне обраде података, 

осим код обраде првог елемента. 

Укупно време обраде неког елемента је означено са 𝜏 и односи се на протекло 

време од тренутка 𝑡 = 0 до завршетка обраде конкретног елемента. 

Као што се може уочити на Слици 2, код паралелне обраде укупно време обраде 

елемената је једнако тачном времену обраде, док је код серијске обраде укупно време 
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обраде елемента једнако суми тачних времена обраде до обраде конкретног 

елемента, закључно са тим елементом. 

У општем случају укупно време обраде је увек једнако суми времена између 

узастопних завршетaка обрада која претходе завршетку обраде разматраног елемента. 

Потребно је нагласити да се појам укупног времена обраде не односи на време које је 

потребно за завршетак обраде свих елемената. Коначно, од великог значаја је појам 

нивоа. Ниво 𝑘 је интервал који означава 𝑘-то време између узастопних завршетaка 

обрада података, тј. протекло време између завршетaка обрада (𝑘 − 1)-вог и 𝑘-тог 

елемента. Појам нивоа је од помоћи приликом описивања стања система на том нивоу 

у ситуацијама када је фокус на самом систему, а не на конкретном времену, као што је 

случај са временом између узастопних завршетака обрада података. 

 

 

 

 
Слика 2. Илустрација времена између завршетака обрада података, тачних времена 

обрада и укупних времена потребних за обраду 
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На пример, ако је обрада пара елемената паралелна и детерминистичка, и ако је 

укупно време завршетка обраде елемента 𝑎 𝜏𝑎, а елемента 𝑏 𝜏𝑏, тада су то увек тачна 

времена обрада. Ако је без смањења општости 𝜏𝑎<𝜏𝑏, тада је, као што је илустровано 

на Слици 2, 

 min( 𝜏𝑎  ,𝜏𝑏 ) =  𝜏𝑎1 , max(𝜏𝑎  ,𝜏𝑏) =  𝜏𝑏2. 

 

 Поред тога  се може уочити да је  

𝜏𝑏2 = 𝜏𝑎1 + 𝑡𝑏2 = 𝑡𝑎1 + 𝑡𝑏2,  

при чему су 𝑡𝑎1 и 𝑡𝑏1 прво и друго време између узастопних завршетака обрада, 

респективно. 

Са друге стране, ако је обрада елемената серијска и детерминистичка и елемент  

𝑎 се увек обрађује први, тада је max(𝜏𝑎  ,𝜏𝑏)= 𝜏𝑏2, где је 𝜏𝑏2 укупно време обраде. 

Међутим, сада је тачно време обраде елемента 𝑏 дефинисано са 𝜏𝑏2 − 𝜏𝑎1 = 𝑡𝑏2, а не 

𝜏𝑏2 као што је случај приликом паралелне обраде. 

Ако се тачно време обраде означи симболом 𝑧, може се  закључити да је у случају 

серијске обраде  

𝑧𝑎1 = 𝑡𝑎1, 𝑧𝑏2 = 𝑡𝑏2,  

док је у случају  паралелне обраде 

 𝑧𝑎1 = 𝜏𝑎1, 𝑧𝑏2 = 𝜏𝑏2. 

У експериментима најчешће није могуће опсервирати величину 𝑧. У 

експериментима у којима се бележи време реакције се заправо региструју времена 

између узастопних завршетака обрада података. Врло често је и њих тешко 

регистровати, тако да се укупно време реакције заправо добија обједињавањем 

времена између узастопних завршетака обрада података. 

 

 

2.2.2. Самоокончавајућа и исцрпна обрада података 
 

Постоји много когнитивних задатака који захтевају обраду већег броја података. 

При таквој обради може се десити да, по завршетку обраде неког подскупа скупа свих 

података, посматрач може имати довољно информација да би дао коректан одговор. 

 Ако се механизам обраде података може зауставити када се заврши са обрадом 

довољно великог подскупа скупа података, каже се да је тај механизам 

самоокончавајући. У многим случајевима ће се догодити да ће се обрада података 

прекинути пре обраде свих стимуланса. 

Ако се систем обраде не може зауставити већ подразумева обраду свих 

стимуланса, тада се он назива исцрпни механизам. У многим случајевима, задатак 

може захтевати од испитаника исцрпну обраду података. 

У раније поменутом експерименту визуелне претраге, нека важи претпоставка да 

је А полазно слово, које је представљено прво, а да је на другом екрану  

Позиција : 𝑎     𝑏 

Други стимуланс : A     B 
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Тада, ако је обрада серијска и самоокончавајућа, при чему се прво обрађује 

елемент 𝑎, укупно време до заустављања система је 𝑡𝑎1, односно то је време 

препознавања слова А као стимуланса А на позицији 𝑎. Очигледно, ако би се прво 

обрађивао елемент 𝑏, укупно време до заустављања система обраде би било 𝑡𝑏1 + 𝑡𝑎2, 

при чему први индекс представља позицију елемента, а други ниво обраде. У овом 

случају се морају обрадити оба елемента да би се утврдило да ли се полазни симбол 

налази на другом екрану и да би се добио позитиван одговор. 

Самоокончавање се може појавити и приликом паралелне обраде података, при 

чему је време до заустављања система увек 𝜏𝑎 . Када је обрада података исцрпна, 

време до заустављања је  max(𝜏𝑎  ,𝜏𝑏). 

 

 

 

2.2.3. Проблем капацитета  

 
Капацитет се односи на начин на који систем реагује у погледу брзине и тачности 

када се оптерећење његове обраде мења. Нека  је оптерећење система, односно број 

елемената који се обрађују 𝑛. Проблем капацитета се може разматрати на више нивоа, 

чак и у оквиру истог начина обраде података. Низак или микро ниво обраде се може 

односити на најфиније компоненте стимуланса, док највиши или макро ниво може 

бити исцрпна обрада свих највећих елемената који се могу обрадити. 

На пример, ако се претпостави да се слова састоје од компонената (атома), тада 

најнижи ниво у визуелној претрази може бити ниво обраде појединачних 

компонената, док би највиши ниво обраде представљала обрада целог скупа слова у 

меморији. Између ова два крајња нивоа би била самоокончавајућа обрада, односно 

обрада која се завршава када се препозна полазно слово. 

Ако се време обраде елемента повећава или се тачност података добијених 

обрадом смањује, када се број елемената који се обрађује (на било ком нивоу)  

повећава, тада одговарајући систем има ограничен капацитет на том нивоу. Ако оба 

аспекта обраде остају непромењена, одговарајући систем има неограничен капацитет. 

Ако се оба аспекта обраде побољшавају, каже се да систем има суперкапацитет. 

На основу ових неформалних дефиниција се може уочити да је у серијском 

систему у коме вредности 𝑡𝑎  и 𝑡𝑏 не зависе од броја елемената који се обрађују, систем 

неограниченог капацитета на нивоу индивидуалне обраде елемената. На другој страни, 

ако се 𝑡𝑎  или 𝑡𝑏 повећавају када систем обрађује оба елемента, тада је тај систем 

ограниченог капацитета на нивоу индивидуалне обраде елемената. 

Може се уочити да ће на исцрпном или самоокончавајућем нивоу, серијски 

системи имати ограничен капацитет када се обрађују два елемента иако ће капацитет 

бити неограничен на нивоу индивидуалне обраде елемената. Разлог томе је тај што је 

укупно време обраде два елемента веће од времена обраде једног елемента. У том 

смислу, капацитет индивидуалног елемента би требало да се повећа да би допринео 

томе да капацитет буде неограничен на нивоу исцрпне обраде. 
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Код детерминистичке паралелне обраде, ако је капацитет на нивоу 

индивидуалних елемената неограничен, он ће бити неограничен и у случају 

сакоокончавајуће и у случају исцрпне обраде. До овога долази због тога што се, код 

паралелне обраде, тачна времена обраде не сабирају. На другој страни, интуитивно је 

јасно да су веће шансе да капацитет на нивоу индивидуалних елемената буде 

ограничен код паралелних него код серијских система. Ова појава се може објаснити 

чињеницом да може постојати ограничен извор капацитета обраде или енергије који 

се мора распоредити по свим елементима истовремено. Ако је време обраде обрнуто 

сразмерно капацитету обраде који се односи на конкретан елемент, време ће се 

продужавати са повећањем броја елемената који се обрађују. На тај начин, укупна 

количина капацитета која се може придружити било ком елементу опада са 

повећањем укупног броја елемената које је потребно обрадити. 

Потребно је нагласити да се промене у капацитету који се односи на 

индивидуалне елементе могу јавити у зависности од нивоа. Другим речима, када се 

заврши обрада сукцесивних елемената, брзине обрада осталих елемената се могу 

променити. На пример, може се десити да дође до замора серијског механизма након 

обраде великог броја елемената, што резултира успоравањем система по нивоима. 

Слично, могу постојати неке експерименталне околности када се брзина обраде 

повећава са повећањем броја обрађених елемената. Ефекти успоравања и убрзавања 

се могу јавити и код паралелне обраде, мада је за паралелну обраду више 

карактеристична реалокација капацитета. Када се заврши са обрадом елемента, 

капацитет који је био њој намењен се реалоцира на остале елементе. То може 

резултирати скраћењем осталих времена између узастопних завршетака обрада 

елемената у поређењу са ситуацијом у којој не долази до реалокације капацитета. 

Реалокација је од посебног значаја за формирање стохастичких паралелних модела 

који су еквивалентни стандардним типовима серијских модела.  
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Глава 3 

 
Стохастички модели и проблеми когнитивних 

процеса 
 

У овој глави се разматрају стохастички модели обраде података. Потребно је 

нагласити да се на основу тих модела не могу предвидети догађаји, већ је циљ 

одређивање вероватноћа реализација одговарајућих догађаја у одређеним 

временским интервалима.  

У том смислу ће бити уведене дефиниције стохастичких паралелних и серијских 

процеса. Затим ће се помоћу ових дефиниција разматрати четири критична проблема 

који се односе на природу система обраде података. Наведени проблеми су: 

1)  паралелно-серијска еквиваленција - под којим условима је могуће да се 

серијски и паралелни систем подударају; 

2) самоокончавајућа и исцрпна обрада - да ли се обрада података завршава када 

су све релевантне информације обрађене или систем обрађује све информације 

без обзира на то да ли је критична информација откривена; 

3) независност и зависност -  да ли су обраде индивидуалних елемената 

статистички независне или зависне; 

4) капацитет – како промене оптерећења обраде података утичу на понашање 

система који се разматра. 

Потребно је нагласити да ови проблеми логички не зависе једни од других, у 

смислу да се комбинација ова четири проблема може наћи у неком систему из реалног 

живота. На пример, чињеница да се систем карактерише паралелном обрадом не 

пружа информацију о томе да ли је та обрада самоокончавајућа или исцрпна, да ли су 

обраде индивидуалних елемената независне или зависне, нити да ли је капацитет 

неограничен или огранчен. Наравно, неке од наведених комбинација су интуитивно 

или психолошки прихватљивије од других.  

Наведени проблеми се могу решити на тривијалан начин у случајевима када се 

систем обраде у потпуности може опсервирати. Тада би за утврђивање да ли је обрада 

паралелна или серијска требало само избројати колико је операција реализовано. 

Међутим, у пракси се најчешће системи обраде не могу у потпуности опсервирати. У 

том смислу, нека важи претпоставка да се у најбољем случају могу опсервирати 

времена када се обрада сваког елемента завршава (времена између узастопних 

завршетака обрада елемената) и редослед завршетака.  

Многи резултати у овој глави ће бити изведени у потпуности само у случају када 

се обрађују два елемента. Уопштења тих резултата у случају када је број елемената који 

се обрађују већи од два (𝑛 > 2) су комплекснија. Уз одређени степен 
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поједностављења, циљ је да модели буду што општији да би се могли применити у што 

већем броју ситуација. На пример, када се дефинишу паралелни и серијски процес и 

када се успостави еквиаленција међу њима, потребно је да ти резултати важе у оквиру 

великог броја модела. 

У наставку ће бити наведене дефиниције серијске и паралелне обраде које 

садрже одређене рестрикције за које се сматра да представљају суштину тих појмова. 

Дефиниција серијске обраде се односи искључиво на моделе који поседују серијски 

квалитет. У погледу дефиниције паралелне обраде, ситуација је другачија у смислу да 

укључује један рестриктиван услов, а то је независност у оквиру нивоа обраде. 

Независност у оквиру нивоа обраде подразумева да су у току било којег нивоа 

(времена између заршетака обрада два узастопна елемента), све незавршене обраде 

елемената независне. 

Разлог увођења ове рестриктивне претпоставке је тај што она гарантује да се 

густина расподеле времена између узастопних завршетака обрада података може 

представити као производ густина расподела времена незавршених обрада елемената. 

Дакле, ова претпоставка поједностављује моделе који се разматрају и омогућава 

извођење многих важних резултата. Потребно је нагласити да претпоставка о 

независности у оквиру нивоа обраде није још увек емпиријски оповргнута, тако да 

постоји могућност да се неки паралелни системи понашају у складу са том 

претпоставком. 

Модели који описују процес обраде скупа елемената, могу се представити 

помоћу укупних времена обрада појединачних елемената, времена између узастопних 

завршетака обрада елемената или тачних времена обрада. Да би се олакшало 

поређење паралелног и серијског процеса, најпре ће одговарајуће дефиниције бити 

изражене у терминима времена између узастопних завршетака обрада елемената. 

Под стохастичким моделом се подразумева модел у коме фигурише расподела 

вероватноћа случајних променљивих које се односе на време, у овом случају, на време 

између узастопних завршетака обрада елемената. Према томе, модел је задат 

одређеном расподелом вероватноћа. Класа модела у том случају представља скуп 

расподела вероватноћа које се односе на случајне променљиве које се разматрају. 

 

3.1. Дефиниције паралелне и серијске обраде  

 
Нека су 𝑎 и 𝑏 две позиције елемената који се обрађују и нека је обрада серијског 

типа. Поред тога, нека је 𝑓𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) за 𝑖=1,2 густина расподеле случајног времена 𝑇𝑎𝑖 да ће 

елемент 𝑎  бити обрађен када се заврши обрада 𝑖 –те позиције. Тада је 𝑡𝑎𝑖  реализација 

случајне променљиве 𝑇𝑎𝑖. Другим речима, 𝑓𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) је функција густине  расподеле која 

одговара 𝑖-том времену између узастопних завршетака обрада елемената када се 

елемент на позицији 𝑎 обрађује 𝑖 –ти по реду и када је обрада серијска. Аналогна 

ознака се користи и за позицију 𝑏. Дакле, дате дефиниције се односе на позиције 𝑎 и 𝑏, 

а не  на елементе који се налазе на тим позицијама. Систем обраде може 

фаворизовати једну позицију у односу на другу, без обзира на елементе на њима (или 
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обрнуто), иако су сами елементи заправо ти који се обрађују. У наставку, осим ако није 

другачије наглашено, под елементом 𝑎  се подразумева елемент на позицији 𝑎, док се 

под елементом 𝑏 подразумева елемент на позицији  𝑏. 

Да би се нагласила разлика између функција густина у серијском и паралелном 

моделу, са 𝑔𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) ће бити  означена функција густине расподеле која описује 𝑖-то 

време између узастопних завршетака обрада података када се елемент на  позицији 𝑎 

обрађује 𝑖-ти по реду и обрада података је паралелна. Нека је 𝐺𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) функција 

расподеле и нека je  �̅�𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) = 1 − 𝐺𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖) функција репа расподеле зa 𝑖=1,2 на 

позицији 𝑎, које одговарају густини 𝑔𝑎𝑖(𝑡𝑎𝑖). 

Дефиниција 3.1. Модел система обраде елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏 је 

серијски ако и само ако је 

 

 𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = 𝑝𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)    (1) 

и 

 𝑓𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = (1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡𝑏1)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1).   (2)  

 

Вредност 𝑝  се дефинише као вероватноћа да се елемент на позицији 𝑎 обрађује 

први. Такође,  𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) означава густину расподеле времена обрада 

елемената на  позицијама 𝑎 и 𝑏 у редоследу ‹a,b›, при чему је 𝑡𝑎1 време обраде 

елемента на позицији 𝑎 (𝑇𝑎1 = 𝑡𝑎1), а 𝑡𝑏2 време обраде елемента на позицији 𝑏. Према 

томе, 𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) је заједничка густина расподеле која се односи на три 

случајне променљиве од којих су  две апсолутно непрекидног типа и једна дискретног 

типа. Сумирањем по свим могућим редоследима завршетака обрада, а затим 

интеграцијом по свим временима обраде, добија се следећи резултат: 

  

∫ ∫ 𝑓𝑎1,𝑏2
(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›)𝑑𝑡𝑎1𝑑𝑡𝑏2 + ∫ ∫ 𝑓𝑏1,𝑎2

(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›)𝑑𝑡𝑏1𝑑𝑡𝑎2 = 1
∞

0

∞

0

∞

0

∞

0

. 

 

Једнакости (1) и (2) интуитивно описују понашање серијских модела у оквиру 

сваког нивоа. На пример, једнакост (1) указује на то да се са вероватноћом 𝑝 позиција 𝑎 

обрађује прва, и у том случају густина која одговара првом нивоу је 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1). Густина 

која одговара  другом нивоу указује на утицај времена потребног за обраду елемента 

на позицији 𝑎 на обраду елемента на позицији 𝑏. Тако је густина која одговара другом 

нивоу условна густина 𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1). Једнакост (2) се  може анализирати на исти начин. 

Једна од уобичајених претпоставки у погледу анализе времена реакције је да 

времена између узастопних завршетака обрада података имају експоненцијалну 

расподелу. Постоје емпиријске студије које оправдавају ту претпоставку. У том смислу 

ће се анализа четири критична проблема, која су представљена на почетку ове главе 

заснивати управо на експоненцијалној расподели. 

У наставку ће бити представљена Дефиниција 3.1 у специјалном случају када 

времена између узастопних завршетака обрада података имају експоненцијалну 

расподелу. 
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Дефиниција 3.2. Модел система обраде елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏 је 

серијски, са независним нивоима и експоненцијалан ако и само ако је  

 𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = [𝑝𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡𝑎1)][𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡𝑏2)] ,  (1.А) 

 

 𝑓𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = [(1 − 𝑝)𝑢𝑏1 exp(−𝑢𝑏1𝑡𝑏1)][𝑢𝑎2 exp(−𝑢𝑎2𝑡𝑎2)].             (2.А) 

 

Изрази у заградама у претходним једнакостима се односе на различите нивое 

обраде података. Може се уочити да је израз који одговара другом нивоу густина 

расподеле која не зависи од времена завршетка првог нивоа. Ова чињеница се односи 

на независност између различитих нивоа, што имплицира, на пример да је 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) = 𝑓𝑏2(𝑡𝑏2). Ово важи и за паралелни и за серијски експоненцијални модел. 

Чланови скупа расподела времена између узастопних завршетака обрада 

података могу бити експоненцијални а ипак зависни на различитим нивоима. На 

пример, ако је 𝑢𝑏2 = 𝑡𝑎1, тада је  

 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) = 𝑡𝑎1exp (−𝑡𝑎1𝑡𝑏2). 

 

У овом случају је параметар расподеле  другог нивоa једнак трајању првог нивоа. 

То ће резултирати негативном корелацијом између нивоа у смислу да би дуже трајање 

првог нивоа  требало бити праћено краћим трајањем другог нивоа и обрнуто. 

Следећа дефиниција се осноси на  независност у оквиру нивоа у паралелном 

моделу. 

Дефиниција 3.3. Модел система обраде елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏 је 

независан у оквиру нивоа и паралелан ако и само ако је 

 𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏2(𝑡𝑎1)𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)   (3) 

и 

 𝑔𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = 𝑔𝑏1(𝑡𝑏1)�̅�𝑎2(𝑡𝑏1)𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1).   (4) 

 

 Густина  𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) је дефинисана аналогно густини  

𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) у серијском моделу. Као што се може приметити, �̅�𝑏1(𝑡𝑎1) је  

функција репа расподеле случајне променљиве 𝑇𝑏1, тј. �̅�𝑏1(𝑡𝑎1)=𝑃{𝑇𝑏1 > 𝑡𝑎1}. Функција 

репа расподеле  �̅�𝑏1(𝑡𝑎1), заједно са густином 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1) описује први ниво обраде када 

је обрада задата редоследом ‹a,b›. Њихов производ представља густину која указује на 

то да је обрада елемента на позицији  𝑎 завршена прва за време 𝑡𝑎1 а да обрада 

елемента  𝑏 није завршена за то време. Та компонента паралелног модела указује на 

чињеницу да  обрада елемената  𝑎 и 𝑏 почиње истовремено. Производ функција 

индивидуалних елемената који фигурише у Дефиницији 3.3 је резултат претпоставке о 

независности у оквиру нивоа. Увођењем претпоставке о експоненцијалној расподели, 

претходна дефиниција се може изразити на следећи начин. 

Дефиниција 3.4. Модел система обраде елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏 је 

паралелан, независан у оквиру нивоа, независан на различитим нивоима и 

експоненцијалан ако и само ако је 
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 𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = 𝑣𝑎1{[exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡𝑎1]}[𝑣𝑏2 exp(−𝑣𝑏2𝑡𝑏2),  (3.А) 
 

 𝑔𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = 𝑣𝑏1{[exp[−(𝑣𝑏1 + 𝑣𝑎1)𝑡𝑏1]}[𝑣𝑎2 exp(−𝑣𝑎2𝑡𝑎2)].   (4.А) 
 

Може се приметити да су у обе једнакости груписани изрази који се односе на 

различите нивое. Како је �̅�𝑏1(𝑡𝑎1)=exp(−𝑣𝑏1𝑡𝑎1)] функција репа расподеле случајне 

променљиве 𝑇𝑏1 у тачки  𝑡𝑎1, први ниво  (када је редослед обраде  ‹a,b› ) постаје  

 

𝑔
𝑎1

(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1) = [𝑣𝑎1 exp(−𝑣𝑎1𝑡𝑎1)][exp(−𝑣𝑏1𝑡𝑎1)] = 𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡𝑎1]. 

 

Разматрањем претходних дефиниција, могу се уочити неке сличности између 

серијске и паралелне обраде података. Прва међу њима је сличност  између функција 

које одговарају  другом нивоу ова два модела. Тачније, компоненте једнакости (1) и (3) 

(као и (2) и (4) ) које описују други ниво обраде су структурално идентичне. То указује 

на чињеницу да у оквиру другог нивоа (у току другог времена између узастопних 

завршетака обрадa података), у зависности од тога да ли је обрада серијска или 

паралелна, само један елемент остаје необрађен. Очигледно је да са само једним 

елементом који је остао необрађен, и заједничком историјом обраде, серијски и 

паралелни модел морају бити еквивалентни. 

Још једна ствар коју је потребно нагласити је да обрада података у овим 

моделима зависи од редоследа обраде елемената. Ако је систем паралелан, тада 

редослед обрада позиција зависи од брзине  којом се 𝑎 и 𝑏 обрађују. На пример, ако се 

елемент 𝑎 обрађује већом брзином него  𝑏, тада је редослед обраде ‹a,b› вероватнији 

од редоследа ‹b,a›.  

Ако је обрада серијска, тада редослед обраде мора бити унапред задат. У 

тренутку када систем почиње са обрадом првог елемента, редослед завршетака 

обрада је познат. 

 Вероватноћа да ће обрада  елемента на  позицији 𝑎  бити завршена прва ни на 

који начин не зависи од брзина обрада елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏.  

Ове разлике у начинима на које систем бира редослед обрада елемената је 

фундаментална разлика између модела паралелне и серијске обраде. 

Разлика између паралелног и серијског модела се може лакше уочити ако се 

упореде условне заједничке густине времена између узастопних завршетака обрада у 

серијском и паралелном моделу, при чему је услов редослед обрада елемената. Тада у 

серијском моделу важи  

 

𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|〈𝑎, 𝑏〉) =
𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; 〈𝑎, 𝑏〉)

𝑃𝑠(〈𝑎, 𝑏〉)
, 

 

при чему је 𝑃𝑠(〈𝑎, 𝑏〉) = 𝑝, где ознака „ѕ“ указује на серијски модел. Тада на основу 

једнакости (1) следи да је претходна густина облика 

 

 𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|〈𝑎, 𝑏〉) =
𝑝𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)

𝑝
= 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) . (5) 
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У паралелном моделу важи да је 

𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|〈𝑎, 𝑏〉) =
𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; 〈𝑎, 𝑏〉)

𝑃𝑝(〈𝑎, 𝑏〉)
 

 

Како је обрада података  паралелна вероватноћа  𝑃𝑝(〈𝑎, 𝑏〉) зависи од брзина 

обрада елемената 𝑎 и 𝑏. Прецизније, за произвољно време завршетка обраде 

елемента 𝑎, редослед 〈𝑎, 𝑏〉 ће се јавити само ако обрада елемента 𝑏 није завршена. За 

дато 𝑇𝑎1 = 𝑡𝑎1, вероватноћа редоследа 〈𝑎, 𝑏〉 је 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1). Вероватноћа 

𝑃𝑝(〈𝑎, 𝑏〉) може бити израчуната интеграцијом по свим могућим временима обраде 

елемента 𝑎, тј.  

 

 𝑃𝑝(〈𝑎, 𝑏〉) = ∫ 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1)𝑑𝑡𝑎1.
∞

0
     (6) 

 

На основу претходног израза се може закључити да је условна густина расподеле у 

паралелном систему  

 

 𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|〈𝑎, 𝑏〉 =
𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1)𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)

∫ 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)
∞

0 �̅�𝑏1(𝑡𝑎1)𝑑𝑡𝑎1
 .   (7) 

 

Сада  се јасније може уочити разлика између паралелне и серијске обраде. 

Једнакости (5) и (7) су структурално различите. У серијском моделу, израз 𝑃𝑠(〈𝑎, 𝑏〉) у 

једнакости (5) се скраћује у бројиоцу и имениоцу што указује на чињеницу да редослед 

обраде података не одређује брзину и тачност обраде. У паралелном моделу, са друге 

стране,  редослед обраде је веома битан. 

 

3.2. Дефиниције паралелне и серијске обраде у 

случају n елемената 

 
Поставља се питање како се дефиниције из претходног поглавља могу  уопштити у 

случају 𝑛 елемената. Свака дефиниција мора садржати једнакости аналогне 

једнакостима (1)-(4) за сваки могући редослед обраде. Како се овај скуп састоји од  𝑛 

елемената, постоји 𝑛! могућности редоследа обраде, тако да ће свака дефиниција 

садржати 𝑛!  једнакости.  

Нека је са ‹𝑎1,𝑎2, … . , 𝑎𝑛› означен редослед обраде у серијском моделу, где је са 𝑎𝑖 

означена позиција елемента чија је обрада завршена 𝑖-та, тј ‹𝑎1,𝑎2, … . , 𝑎𝑛› је једна од 𝑛!  

могућих пермутација 𝑛  елемената у серијском моделу . 

Ако је обрада серијска и ако је редослед обраде  ‹𝑎1,𝑎2, … . , 𝑎𝑛›, тада је 

одговарајућа густина расподеле 

𝑓𝑎1,𝑎2,….,𝑎𝑛
(𝑡𝑎1, 𝑡𝑎2 … . , 𝑡𝑎𝑛

; 〈𝑎1, 𝑎2, … . , 𝑎𝑛〉) 

= 𝑃(〈𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛〉)𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑎1) … 
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= [𝑃(𝑎1)𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)][𝑃(𝑎2|𝑎1)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑎1)] …. 

[𝑃(𝑎𝑛|𝑎1, … . , 𝑎𝑛−1) ×  𝑓𝑎𝑛
(𝑡𝑎𝑛

|𝑡𝑎1, 𝑡𝑎2, … , 𝑡𝑎𝑛−1
)],   (8) 

 

где је 𝑃(𝑎𝑛|𝑎1, … . , 𝑎𝑛−1) = 1. 

Може се приметити  да jе у претхоној једнакости означавање другачије него у  

случају када је  𝑛 = 2. Када је 𝑛 = 2, 𝑎1 може бити 𝑎1 или 𝑏1 у зависности од тога да ли 

се елемент на позицији 𝑎 или 𝑏 обрађује први. Слично, може бити 𝑎2 = 𝑎2 или 𝑎2 = 𝑏2 

у зависности од тога који од елемената 𝑎 и 𝑏 се обрађује други. 

Једнакост је комплетно хомологна једнакости (1). Компонента која одговара 

првом нивоу обраде 𝑃𝑠(𝑎1)𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) садржи вероватноћу да је позиција 𝑎 изабрана 

прва за обраду и густину расподеле случајне променљиве  𝑇𝑎1 са аргументом 𝑡𝑎1 (у 

тренутку 𝑡𝑎1). Компонента која одговара другом нивоу се састоји од вероваатноће да је 

позиција 𝑏 изабрана друга када је 𝑎 изабрана прва и густине расподеле која одговара 

случајној променљивој 𝑇𝑏2 са аргументом 𝑡𝑏2, под условом да је 𝑇𝑎1 = 𝑡𝑎1 . Аналогно се 

могу интерпретирати сви нивои. 

Густина у паралелном моделу која се односи на случај обраде 𝑛 елемената која 

одговара једнакости (3) је  

𝑔𝑎1,𝑎2,…𝑎𝑛
(𝑡𝑎1

, 𝑡𝑎2
, … , 𝑡𝑎𝑛

; 〈𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛〉) 

= [𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑎2,…𝑎𝑛
(𝑡𝑎1,𝑡𝑎2 … , 𝑡𝑎𝑛,)] 

× [𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑎1)�̅�𝑎3,….𝑎𝑛
(𝑡𝑎2,𝑡𝑎3,…..𝑡𝑎𝑛

)] 

× … × [𝑔𝑎𝑛
(𝑡𝑎𝑛

|𝑡𝑎1, 𝑡𝑎2,….,𝑡𝑎𝑛−1
)].     (9) 

 

Функција репа расподеле �̅�𝑎2,….𝑎𝑛
(𝑡𝑎1

, 𝑡𝑎2
, … 𝑡𝑎𝑛

) представља вероватноћу да 

обрада ни једног елемента осим оног који је на позицији 𝑎1 неће бити завршена за 

време 𝑡𝑎1. Због претпоставке о независности у оквиру нивоа обраде, такви изрази се 

могу записати као производ функија репа расподела које одговарају индивидуалним 

позицијама. 

Може се уочити да у једнакости (9), израз који одговара првом нивоу представља 

густину расподеле да ће се обрада елемента 𝑎 завршити за време 𝑇𝑎1 = 𝑡𝑎1 и да се 

обрада ни једног другог елемента неће завршити за то време. Слично, израз који 

одговара другом нивоу представља густину да ће се обрада елемента 𝑎2 завршити 

друга по реду и то 𝑡𝑎2 јединица времена касније (тј. за  време 𝑡𝑎1 + 𝑡𝑎2 ), док обраде 

позиција 𝑎3, … , 𝑎𝑛 неће бити завршене за то време. Остали нивои имају сличне 

интерпретације. 

На основу наведеног у овом поглављу, може се уочити да се дефиниције 

серијског и паралелног модела које су представљене једнакостима (1)-(4) могу 

уопштити на природан начин у случају 𝑛 елемената. 

Међутим, једнакости (8) и (9) чине моделирање сложеним, због чега се у наставку 

разматра ситуација када се систем састоји од два елемента. 

 

3.3. Еквиваленција серијске и паралелне обраде 
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Под претпоставкама и дефиницијама које су дате у претходним поглављима 

могуће је одредити услове под којима су серијска и паралелна обрада еквивалентне.  

На почетку ће бити разматрани експоненцијални модели, а затим ће добијени 

резултати бити уопштени. 

На основу резултата из Поглавља 3.1, за серијску експоненцијалну обраду два 

елемента на позицијама 𝑎  и 𝑏 важи да је  

 𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = [𝑝𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡𝑎1)][𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡𝑏2)],     (1А) 

 

 𝑓𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = (1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡𝑏1)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1),     (2А) 

 

док је у случају паралелне експоненцијалне обраде  

 𝑔𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›) = 𝑣𝑎1{[exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡𝑎1]}[𝑣𝑏2 exp(−𝑣𝑏2𝑡𝑏2)],    (3А) 
 

 𝑔𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2; ‹𝑏, 𝑎›) = 𝑣𝑏1{[exp[−(𝑣𝑏1 + 𝑣𝑎1)𝑡𝑏1]}[𝑣𝑎2 exp(−𝑣𝑎2𝑡𝑎2) .  (4А) 

 

Потребно је одредити параметар 𝑝 = 𝑓(𝑣𝑎1, 𝑣𝑏1, 𝑣𝑎2, 𝑣𝑏2) тако да једнакости (1А) 

и (3А) као и  (2А) и (4А) буду  еквивалентне, што гарантује да су паралелна и серијска 

обрада еквивалентне. 

У том смислу се може уочити да је у погледу другог нивоа ово тривијалан 

проблем с обзиром на то да се за било које стопе 𝑣𝑎2 и 𝑣𝑏2 (или 𝑢𝑎2 и 𝑢𝑏2), када је 

𝑣𝑎2 = 𝑢𝑎2 и 𝑣𝑏2 = 𝑢𝑏2, током другог нивоа паралелна и серијска обрада не разликују. 

На другој страни, такође се може уочити да је укупна стопа обраде током првог 

нивоа једнака 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 у паралелном моделу. У серијском моделу, ова стопа је 𝑢𝑎1 

или 𝑢𝑏1 у зависности од редоследа обраде елемената. Према томе, када је 𝑢𝑎1 ≠ 𝑢𝑏1, 

паралелни модел се не може поистоветити са серијским моделом. Величина која се 

може довести у везу са овим проблемом је условно очекивано време обраде првог 

нивоа у односу на редослед обраде. 

На пример, нека важи претпоставка да се може регистровати време Т1 за које се 

завршава обрада првог елемента и да је познато који је елемент у питању. У случају 

серијске обраде, очекивана вредност  случајне променљиве Т1 када је редослед 

обраде ‹ a,b › је  

𝐸𝑠(𝑇1|〈𝑎, 𝑏〉) =
𝐸𝑠(𝑇1; 〈𝑎, 𝑏〉)

𝑃𝑠(〈𝑎, 𝑏〉)
 

=
∫ 𝑡𝑝𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡)𝑑𝑡

∞

0

𝑝
=

1

𝑢𝑎1
, 

 

Где се индекс „ѕ“ односи на серијски модел обраде. Када је редослед обраде ‹b,a›, 

очекивана вредност случајне променљиве Т1 је  

𝐸𝑠(𝑇1|〈𝑏, 𝑎〉) =
∫ 𝑡(1−𝑝)𝑢𝑏1exp (−𝑢𝑏1𝑡)𝑑𝑡

∞
0

1−𝑝
=

1

𝑢𝑏1
. 

У општем случају важи да је 
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𝐸𝑠(𝑇1|〈𝑎, 𝑏〉) ≠ 𝐸𝑠(𝑇1|〈𝑏, 𝑎〉). 

 

Са друге стране, у случају паралелне обраде, условно очекивање случајне променљиве 

Т1 у односу на редослед обраде ‹a,b›  је  

 

𝐸𝑝(𝑇1|〈𝑎, 𝑏〉) =
∫ 𝑡𝑣𝑎1exp (−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑔𝑎1(𝑡)�̅�𝑏1
∞

0
(𝑡)𝑑𝑡

 

=
∫ 𝑡𝑣𝑎1exp (−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑣𝑎1exp (−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡)
∞

0
𝑑𝑡

 

=

𝑣𝑎1

(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)2

𝑣𝑎1

(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)

=
1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1
= 𝐸𝑝(𝑇1|〈𝑏, 𝑎〉). 

Као што се може видети, у паралелном моделу, овa двa oчекивања су једнака, без 

обзира на редослед обраде. 

Очигледно, ако је 𝑢𝑎1 ≠ 𝑢𝑏1,условно очекивање које одговара паралелној обради 

се не може изједначити са оба условна очекивања која одговарају серијској обради. 

Наравно, експериментална вредност ове величине зависи од тога да ли се она може 

опсервирати, што најчешће није случај. Међутим, може се претпоставити да одговор 

који се може опсервирати прати завршетак обраде првог елемента, што резултира 

минималним временом завршетка обраде коме се додаје преостало време које је 

обухваћено укупним временом реакције. 

Таква ситуација се јавља када било који елемент одређује јединствен одговор, 

тако да онај чија је обрада завршена прва води до тог одговора. Ако је средња 

вредност преосталог времена које се додаје индивидуално у односу на два одговора и 

не зависи од конкретног елемента који се обрађује, тада средње време реакције које 

се може опсервирати обезбеђује једнакост 

 

𝐸𝑝(𝑇1|‹𝑎, 𝑏›) = 𝐸𝑝(𝑇1|‹𝑏, 𝑎›) 

 

Поред тога, може се показати да ови експоненцијални модели предвиђају 

еквивалентне расподеле, тако да је  

𝑔(𝑡1|‹𝑎, 𝑏›) = 𝑔(𝑡1|‹𝑏, 𝑎›). 

 

Потребно је нагласити да је ова претпоставка врло строга и да није 

карактеристична за многе паралелне моделе који нису еквивалентни. 

Обрађивањем питања математичке еквиваленције, очигледно је да се овако 

дефинисан паралелни модел може поистоветити са серијским моделом само када је 

 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1, тако да је средње (условно) минимално време обраде једнако 

за серијски и  паралелни модел. Чак ни претпоставка да је 𝑢𝑎2 = 𝑣𝑎2, 𝑢𝑏2 = 𝑣𝑏2  и 𝑢𝑎1 =

𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 не гарантује потпуну еквиваленцију паралелног и серијског модела. 

 Сада се вероватноћа 𝑝, односно вероватноћа да се у серијском моделу позиција 

𝑎 прва обрађује, може изразити у терминима паралелне обраде. Као што је већ 

познато, 𝑃𝑠(‹𝑎, 𝑏›) = 𝑝. Са друге стране, у паралелном моделу важи  
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𝑃𝑝(‹𝑎, 𝑏›) = ∫ 𝑔𝑎1(𝑡
∞

0

)�̅�𝑏1(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡] 𝑑𝑡
∞

0

. 

 

Према томе, да би модели били потпуно еквивалентни, потребно је да важи  

 

𝑝 = ∫ 𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝑡] 𝑑𝑡 =
𝑣𝑎1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1

∞

0

. 

 

Следеће пропозиције то и потврђују. 

Пропозиција 3.1.  Нека је дат паралелни модел у форми једнакости (3А) и (4А). 

Тада се увек може конструисати њему потпуно еквивалентан серијски експоненцијални 

модел у форми једнакости (1А) и (2А), увођењем смена 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1, 𝑝 =
𝑣𝑎1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
 ,  𝑢𝑎2 = 𝑣𝑎2 и  𝑢𝑏2 = 𝑣𝑏2. 

Пропозиција 3.2. Нека је дат серијски експоненцијални модел у форми једнакости 

(1А) и (2А) тако да је  𝑢𝑎1 ≠ 𝑢𝑏1. Тада не постоји ни један паралелни модел који је њему 

еквивалентан. Ако је 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 = 𝑢1, може се конструисати паралелни 

експоненцијални модел који је потпуно еквивалентан серијском моделу увођењем 

смена 𝑣𝑎1 = 𝑝𝑢1 , 𝑣𝑏1 = (1 − 𝑝)𝑢1  , 𝑣𝑎2 = 𝑢𝑎2 и 𝑣𝑏2 = 𝑢𝑏2. 

Претходна два резултата указују на то да, за ову класу модела важи да су серијски 

процеси општији од паралелних процеса. Овај закључак није неочекиван с обзиром на 

то да серијски експоненцијални модел има пет параметра за разлику од паралелног 

који има четири параметара. 

Пре разматрања других проблема, биће разматрана еквиваленција паралелне и 

серијске обраде без претпоставке о расподели времена између узастопних завршетака 

обрада. У том случају је очигледно да су ова два модела еквивалентна ако и само ако 

су еквивалентне једнакости (1) и (3), као и једнакости (2) и (4), тј. 

 

𝑝𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) ≡ 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1)𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)    (10) 

 

и 

(1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡𝑏1)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1) ≡ 𝑔𝑏1(𝑡𝑏1)�̅�𝑎1(𝑡𝑏1)𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1).    (11) 

 

Да  би се одредила пресликавања која омогућују еквиваленцију паралелног и 

серијског модела, потребно је решити ове једначине за серијске и паралелне функције. 

Решења су дата следећим пропозицијама. 

Пропозиција 3.3. Нека је дат паралелни модел који је независан у оквиру нивоа у 

форми једнакости (3) и (4). Тада се може конструисати серијски модел у форми 

једнакости (1) и (2) који је потпуно еквивалентан са полазним моделом тако да је 

𝑝 = ∫ 𝑔𝑎1(𝑡)�̅�𝑏1(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

, 

𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) =
1

𝑝
𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1), 
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𝑓𝑏1(𝑡𝑏1) =
1

1 − 𝑝
𝑔𝑏1(𝑡𝑏1)�̅�𝑎1(𝑡𝑏1), 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) = 𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1), 

𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1) = 𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1). 

 

Доказ: Очигледно је да се, као и у експоненцијалном моделу, могу изједначити 

густине других нивоа, тј. 

 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) = 𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1)  и  𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1) = 𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1), 

 

тако да се услови еквиваленције своде на услове 

 

𝑝𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) = 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1)     (12) 

и 

(1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡𝑏1) = 𝑔𝑏1(𝑡𝑏1)�̅�𝑎1(𝑡𝑏1).    (13) 

 

Вредност 𝑝  се може добити на основу једнакости (12), њеном интеграцијом од нуле до 

бесконачности, односно, 

𝑝 = ∫ 𝑔𝑎1(𝑡)�̅�𝑏1(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

. 

Комплетна решења се могу добити дељењем обе стране једнакости (12) са 𝑝 и обе 

стране једнакости (13) са (1 − 𝑝) .□ 

На основу ових тврђења намеће се природни резултат да еквиваленција захтева 

да серијски параметар 𝑝 буде једнак вероватноћи 𝑃𝑝(‹𝑎, 𝑏›), тј. вероватноћи да у 

паралелном моделу обрада елемента 𝑎 буде завршена пре обраде елемента 𝑏. Такође, 

може се закључити да, без обзира на облик функција густина 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1) и 𝑔𝑏1(𝑡𝑏1), све 

док су оне добро дефинисане, густине 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)  и  𝑓𝑏1(𝑡𝑏1) ће такође бити добро 

дефинисане. Ово је веома важна чињеница, с обзиром на то да имплицира да се за 

било који паралелни модел који је независан у оквиру нивоа може конструисати 

серијски модел који је комплетно еквивалентан са њим користећи решења дата у 

Пропозицији 3.3. Да би се закључило да је густина 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) увек добро 

дефинисана,потребно је уочити да је 

∫ 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1)𝑑𝑡𝑎1 =
1

𝑝
∫ 𝑔𝑎1(𝑡𝑎1)�̅�𝑏1(𝑡𝑎1)𝑑𝑡𝑎1

∞

0

∞

0

 

 =
1

𝑝
(𝑝) = 1. 

Пропозиција 3.4. Нека је дат серијски модел у форми једнакости (1) и (2). Тада, 

ако постоји паралелни модел независан у оквиру нивоа (у форми једнакости (3) и (4)), 

који је потпуно еквивалентан датом моделу,он се може одредити изразима  

�̅�𝑎1(𝑡) = exp [ − ∫
𝑝𝑓𝑎1(𝑡′)

𝑝�̅�𝑎1(𝑡′) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡′)
𝑑𝑡′

𝑡

0

], 

�̅�𝑏1(𝑡) = exp [− ∫
(1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡′)

𝑝�̅�𝑎1(𝑡′) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡′)
𝑑𝑡′

𝑡

0

], 
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𝑔𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1) = 𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|𝑡𝑎1), 

𝑔𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1) = 𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|𝑡𝑏1). 

Доказ: Решења која се односе на други ниво су очигледна. Сабирањем и интеграцијом 

једнакости (12) и (13) од 𝑡 до бесконачности добија се  

𝑝�̅�𝑎1(𝑡) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡) = ∫ [𝑔𝑎1(𝑡′)�̅�𝑏1(𝑡′) + 𝑔𝑏1(𝑡′)�̅�𝑎1(𝑡′)]𝑑𝑡′
∞

𝑡

 

   = ∫ − [
𝑑

𝑑𝑡′
�̅�𝑎1(𝑡′)�̅�𝑏1(𝑡′)] 𝑑𝑡′

∞

𝑡
 

  = �̅�𝑎1(∞)�̅�𝑏1(∞) + �̅�𝑎1(𝑡)�̅�𝑏1(𝑡) 

  = �̅�𝑎1(𝑡)�̅�𝑏1(𝑡). 

 

Ако се сада (12) и (13) поделе овим изразом, добија се  

 
𝑝𝑓𝑎1(𝑡)

𝑝�̅�𝑎1(𝑡) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡)
=

𝑔𝑎1(𝑡)

�̅�𝑎1(𝑡)
 

и  
𝑝𝑓𝑏1(𝑡)

𝑝�̅�𝑎1(𝑡) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡)
=

𝑔𝑏1(𝑡)

�̅�𝑏1(𝑡)
. 

 

Интеграцијом претходних израза од 0 до t, долази се до закључка да је  

 

∫ [
𝑝𝑓𝑎1(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑝�̅�𝑎1(𝑡′) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡′)
]

𝑡

0

= ∫
𝑔𝑎1(𝑡′)

�̅�𝑎1(𝑡′)
𝑑𝑡′

𝑡

0

 

 = − ln �̅�𝑎1(𝑡) 

 

и 

∫ [
𝑝𝑓𝑏1(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑝�̅�𝑎1(𝑡′) + (1 − 𝑝)�̅�𝑏1(𝑡′)
]

𝑡

0

= ∫
𝑔𝑏1(𝑡′)

�̅�𝑏1(𝑡′)
𝑑𝑡′

𝑡

0

 

 = − ln �̅�𝑏1(𝑡) 

Одакле следе тражени резултати.□ 

Иако серијска решења из Пропозиције 3.3 увек постоје, у паралелном случају није 

тако. Иако није очигледно, постоје густине 𝑓𝑎1(𝑡) и 𝑓𝑏1(𝑡) за које �̅�𝑎1(𝑡) и �̅�𝑏1(𝑡) из 

Пропозиције 3.4 нису добро дефинисане функције репа расподела. Услов који 

задовољава било која функција репа расподеле је да тежи нули када 𝑡 тежи 

бесконачности. Другим речима, ако је �̅�𝑎1(𝑡) добро дефинисана функција репа 

расподеле тада је �̅�𝑎1(∞) = 𝑃(𝑇𝑎1 > ∞) = 0. Овај услов је испуњен у Пропозицији 3.4 

ако и само ако интеграли у изразима за �̅�𝑎1(𝑡) и �̅�𝑏1(𝑡) дивергирају када 𝑡 тежи 

бесконачности. Поменута дивергенција у општем случају не следи на основу 

претпоставке да су густине 𝑓𝑎1(𝑡) и 𝑓𝑏1(𝑡) добро дефинисане, одакле следи да постоје 

серијски модели који се не могу поистоветити са једним паралелним моделом који је 

независан у оквиру нивоа. 

Као и код експоненцијалних модела, ови паралелни модели нису толико општи 

као серијски модели, у смислу да је класа паралелних модела дефинисаних 
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једнакостима (3) и (4) садржана унутар класе серијских модела дефинисаних 

једнакостима (1) и (2).  

Може се уочити да не постоји паралелни модел који је независан у оквиру нивоа 

еквивалентан експоненцијалном серијском моделу који је задат релацијама 

 

𝑝𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) = 𝑝𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡𝑎1) 

и 

(1 − 𝑝)𝑓𝑏1(𝑡𝑏1) = (1 − 𝑝)𝑢𝑏1 exp(−𝑢𝑏1𝑡𝑏1), 

 

када  је 𝑢𝑎1 ≠ 𝑢𝑏1. Густине које одговарају другом нивоу су ирелевантне. Може се 

показати да у овом случају �̅�𝑎1(𝑡) и �̅�𝑏1(𝑡) нису добро дефинисане функције репа 

расподела. 

 

 

3.4. Хибридни модели  

Дефиницијама 3.1 и 3.3 из Поглавља 3.1 нису описани сви могући модели система 

обраде, чак и ако се у Дефиницији 3.3 изостави претпоставка о независности између 

нивоа. Због тога се сви модели који нису стриктно серијског типа или паралелног типа 

називају хибридним моделима.  

Хибридни модели још увек нису изазвали у толикој мери теоријско интересовање 

као серијски и паралелни модели. Разлог томе делимично потиче од чињенице да 

постоје потешкоће приликом експерименталног тестирања ових модела, као и 

потешкоће приликом формулисања аналитичких дефиниција које обухватају више од 

малог подскупа велике класе ових модела. Међутим, за многе теоретичаре велики 

изазов представља формулисање дефиниције хибридних модела. Велики проблем 

представља чињеница да дефиниција не може бити дата инклузијом („Хибридни 

модел је...“) већ мора бити дата дефиницијом искључења („Хибридни модел није...“). 

Теоретичари су због тога принуђени да засебно анализирају сваки хибридни модел 

који се јави у њиховим истраживањима. Велики допринос таквим анализама даће 

познавање теорије серијских и паралелних модела. Заиста, у неким случајевима 

постоји паралелан или серијски модел (или њихова комбинација) који је еквивалентан 

хибридном моделу који се разматра. 

Међу таквим хибридним моделима су они код којих је у једном делу времена 

обрада паралелна, а у другом делу серијска.На пример, нека систем увек прва два 

елемента обрађује серијски а све остале паралелно. Овакав модел се сматра 

хибридним моделом. Међутим, овај хибридни  модел се може поделити на два 

подмодела, и то један који је чисто серијски и други који је чисто паралелни. Оваква 

подела не мора имати психолошких оправдања, али олакшава сам поступак 

моделирања. У том смислу се сваки подмодел (подсистем) може анализирати 

применом теорија паралелне и серијске обраде. Још једна класа хибридних модела на 

које се може применити ова стратегија су они за које је карактеристично да се 
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одређени број понављања обраде одвија серијски, а преостали број понављања 

паралелно. 

За теоретичаре су од великог значаја такозвани модели поделе времена, тј. 

хибридни модели који током одређеног времена обрађују један елемент, а онда се 

пред завршетак његове обраде пребацују на други и обрађују тај елемент. Обично се, у 

перцептуалним и когнитивним применама ових модела претпоставља да се елементи 

састоје од  „компонената“ и да се „пажња“ са елемента не усмерава на други све док 

није обрађена једна или више карактеристика. Овакви модели се могу интерпретирати 

и као модели серијског типа и као модели паралелног типа, иако је паралелна 

интерпретација природнија. 

Rumelhart је 1970. године предложио независан паралелан модел 

идентификације слова који се на веома природан начин може интерпретирати као 

модел поделе времена. Он је претпоставио да се свако слово састоји од већег броја 

елементарних компонената и да на сваком паралелном каналу времена између 

завршетака узаступних обрада имају експоненцијалну расподелу, при чему се у неким 

случајевима параметар експоненцијалне расподеле може мењати током времена. 

Низови времена између завршетака узаступних обрада који чине обраду сваког слова 

формирају Пуасонов процес, док времена обрада појединачних слова имају гама 

расподелу. 

Хибридна интерпретација овог модела се заснива на интуитивној претпоставци да 

су, у најбољем случају, догађаји који се могу опсервирати, времена између завршетака 

узастопних обрада различитих компонената. У том случају, у еквивалентном моделу 

поделе времена се претпоставља да се пажња може преусмерити са слова на слово, 

пре завршетка обраде целог слова.Ова ситуација је приказана  на Слици 3 (а). Нека су 

дата два слова 𝑥 и 𝑦, при чему се свако састоји од две компоненте (𝑥1, 𝑥2) и (𝑦1, 𝑦2) и 

нека је редослед обраде на нивоу компонената 〈𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2〉. На Слици 3 су такође 

приказане и паралелна и серијска обрада ова два елемента.  
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Слика 3. Шематски приказ обраде два слова 𝑥 и 𝑦, од којих се сваки састоји од две 

компоненте (𝑥1, 𝑥2) и (𝑦1, 𝑦2). На слици је илустрована обрада елемената хибридним 

моделом, као и серијским и паралелним моделом у редоследу обраде 〈𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2〉. 

  

Још један тип хибридног модела описали су Shavell и Atkinson. Овај модел такође 

представља модел поделе времена обраде. Од Rumelhart-овог модела разликује се у 

томе што постоје одређена ограничења која се односе на редослед обраде. Модел 

Shavell-а и  Atkinson-а функционише управо као на Слици 3 (а), али са додатним 

ограничењима да се тачно једна компонента сваког елемента мора обрадити пре 

обраде друге компоненте било ког елемента. Другим речима, редослед обраде 

〈𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2〉 на Слици 3 (а) је једини редослед обраде овог модела, док редослед 

〈𝑥1, 𝑥2, 𝑦1, 𝑦2〉 није дозвољен. Слично, у случају обраде три елемента, редослед 

〈𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑧1, 𝑦2, 𝑧2〉 није могућ због тога што се 𝑥2 обрађује пре 𝑧1. 

Према томе, у еквивалентном „паралелном“ моделу се мора претпоставити да се 

за свако слово (𝑛 + 1)-ви корак обраде не може завршити све док се не заврши 𝑛-ти 

корак обраде свих слова. Једини паралелни систем у којем је ово могуће је 

детерминистички у смислу да су унапред позната тачна времена обрада компонената. 

На пример, може се поново разматрати обрада два елемента. Нека важи претпоставка 

да се обрада компоненте 𝑥1 завршава прва тако да се компонента 𝑦1 обрађује следећа. 

Сада, како се 𝑥2 и 𝑦1 обрађују истовремено, детерминистички паралелни систем може 

пратити њихово време завршетка обраде. Ако је ово време икада мање за 𝑥2 него за 

𝑦1, тада систем мора преусмерити капацитет обраде са 𝑥2 до 𝑦1. Ово ће резултирати 
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повећањем брзине обраде компоненте  𝑦1  и супротним ефектом у погледу 𝑥2. Тиме се 

смањује време до завршетка обраде компоненте 𝑦1 и повећава време до завршетка 

обраде компоненте 𝑥2. На тај начин се може гарантовати да ће се обрада компоненте  

𝑦1 увек завршити пре обраде компоненте 𝑥2. 

У стохастичком систему, међутим, време до завршетка обраде никада није 

познато тако да је у том случају модел Shavell-а и  Atkinson-а сложенији од пралелног 

модела. 

 

 

3.5.Самоокончавајућа и исцрпна обрада података 

 
У овом поглављу сва разматрања ће се односити на случај када је  𝑛 = 2, при 

чему  времена између узастопних завршетака обрада елемената имају 

експоненцијалну расподелу. На почетку ће бити изведени изрази за очекивана укупна 

времена обраде података у различитим моделима. У Глави 2 је дефинисано укупно 

време обраде елемената као време између почетка обраде првог елемента и 

завршетка обраде елемента који је од интереса. Другим речима, у наставку неће бити 

разматрана сама времена између узастопних завршетака обрада података, већ 

(средња) вредност њихове суме.  

Познато је да је математичко очекивање суме случајних времена једнако суми 

индивидуалних очекивања. Због тога је и у случају паралелне и у случају серијске 

обраде, потребно  израчунати математичка очекивања времена између завршетака 

узастопних обрада елемената и сумирати их. Ова операција је посебно лака за 

извођење у серијским моделима због тога што су времена између завршетака 

узастопних обрада елемената заправо тачна времена обрада индивидуалних 

елемената. 

У неким ситуацијама ће од значаја бити укупно време обраде конкретног 

елемента, обично на одређеној серијској позицији. Укупно време обраде без 

прецизирања елемента се односи на укупно време обраде система. У многим 

случајевима ће важити претпоставка да конкретан елемент садржи довољно 

информација за завршетак обраде. 

 Као што је већ познато када је модел обраде серијски, исцрпан и 

експоненцијалан  и када је редослед обраде ‹a,b›, тада је 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1) = 𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡𝑎1) и 

средње време обраде елемента на позицији 𝑎 је 𝐸𝑠(𝑇𝑎1) =
1

𝑢𝑎1
. Такође, важи да је 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2) = 𝑢𝑏2exp (−𝑢𝑏2𝑡𝑏2) и 𝐸𝑠(𝑇𝑏2) =
1

𝑢𝑏2
. Како је очекивано укупно време обраде 

једнако суми претходно одређених средњих вредности,следи да је   

𝐸𝐼𝑆
𝑠 (𝑇|‹𝑎, 𝑏›) =

1

𝑢𝑎1
+

1

𝑢𝑏2
, 

 

где „IS“ означава исцрпну обраду. Слично, када је редослед обраде ‹b,a›, тада је 
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𝐸𝐼𝑆
𝑠 (𝑇|‹𝑏, 𝑎›) =

1

𝑢𝑏1
+

1

𝑢𝑎2
 

 

Коначно, како се редослед извршавања обраде ‹a,b› реализује са вероватноћом 𝑝, 

важи да је  

 

𝐸𝐼𝑆
𝑠 (𝑇) = 𝑝𝐸𝐼𝑆

𝑠 (𝑇|‹𝑎, 𝑏›) + (1 − 𝑝)𝐸𝐼𝑆
𝑠 (𝑇|‹𝑏, 𝑎›) 

                                                      = 𝑝 (
1

𝑢𝑎1
+

1

𝑢𝑏2
) + (1 − 𝑝) (

1

𝑢𝑏1
+

1

𝑢𝑎2
).     (14) 

  

Може се приметити да претходни израз представља средњу вредност суме једнакости 

(1А) и (2А). 

Када је обрада самоокончавајућа, средње укупно време обраде ће зависити од 

тога да ли позиција 𝑎 или 𝑏 носи критичну информацију. Када је једини битан елемент 

на позицији 𝑎, тада је  

 

𝐸𝑆𝑂
𝑠 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑎) = 𝑝

1

𝑢𝑎1
+ (1 − 𝑝) (

1

𝑢𝑏1
+

1

𝑢𝑎2
).     (15) 

 

Овај израз указује на то да се са вероватноћом 𝑝 елемент 𝑎  обрађује први и како 

систем не мора обрађивати позицију 𝑏, средње укупно време обраде у овом случају је 

очекивано време обраде првог нивоа, односно 
1

𝑢𝑎1
. Слично, са вероватноћом (1 − 𝑝) 

елемент 𝑏 се обрађује први, и због тога оба елемента морају бити обрађена пре 

завршетка обраде критичног елемента 𝑎. 

Када позиција 𝑏 носи све битне информације, тада је  

 

𝐸𝑆О
𝑠 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑏) = 𝑝 (

1

𝑢𝑎1
+

1

𝑢𝑏2
) + (1 − 𝑝)

1

𝑢𝑏1
     (16) 

 

Коначно, ако оба елемента 𝑎 и 𝑏 садрже све неопходне податке, тада је  

𝐸𝑆𝑂
𝑠 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑎 𝑖𝑙𝑖 𝑏) = 𝑝

1

𝑢𝑎1
+ (1 − 𝑝)

1

𝑢𝑏1
 .    (17) 

 

 Извођења која се односе на паралелне ексоненцијалне моделе су много 

занимљивија, у смислу да омогућавају примену паралелно-серијске еквиваленције. На 

пример, у случају исцрпне обраде, може се израчунати средње време обраде директно 

помоћу густина као што је то случај у серијском моделу. Међутим, у овом случају се 

прво време између завршетака узастопних обрада елемената не може тако 

једноставно представити као у серијским моделима. Директно израчунавање 

математичког очекивања првог времена између завршетака узастопних обрада 

елемената у паралелним моделима подразумева вишеструку интеграцију, што је често 

тешко за одређивање. Уместо тога, како за сваки паралелни модел из ове класе постоји 

еквивалентан серијски модел, могу се применити једнакости (14)-(17) које се односе на 

серијски модел и Пропозиција 3.1, тако да се добију одговарајући изрази који 

одговарају паралелном моделу. У том смислу, ако је у изразу (14) који одговара 
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средњој вредности у случају серијске исцрпне обраде, 𝑝 = 𝑣𝑎1/(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1),  𝑢𝑎1 =

𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 ,𝑢𝑎2 = 𝑣𝑎2 и 𝑢𝑏2 = 𝑣𝑏2, израз који одговара серијском моделу ће бити 

трансформисан у  

 

𝐸𝐼𝑆
𝑝 (𝑇) =

𝑣𝑎1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1
(

1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1
+

1

𝑣𝑏2
) +

𝑣𝑏1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1
(

1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1
+

1

𝑣𝑎2
), 

 

што представља средњу вредност у исцрпном паралелном моделу. Овај израз се може 

поједноставити на следећи начин  

 

                                            𝐸𝐼𝑆
𝑝 (𝑇) =

1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
(1 +

𝑣𝑎1

𝑣𝑏2
+

𝑣𝑏1

𝑣𝑎2
).     (18) 

 

Може се приметити да једнакост (18) одговара специјалом случају серијског 

модела када је 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1. 

Користећи исту технику у случају самоокончавајуће обраде може се закључити да 

је, када је позиција 𝑎 критична, средња вредност у паралелном моделу 

𝐸𝑆О
𝑝 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑎) =

1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
(1 +

𝑣𝑏1

𝑣𝑎2
).     (19) 

 

Када је 𝑏 критична позиција,тада је  

𝐸𝑆𝑂
𝑝 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑏) =

1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
(1 +

𝑣𝑎1

𝑣𝑏2
).     (20) 

 

Коначно, када и 𝑎 и 𝑏 садрже неопходну информацију, важи да је 

 

𝐸𝑆𝑂
𝑝 (𝑇|𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑗𝑒 𝑎 𝑖𝑙𝑖 𝑏) =

1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
.      (21)  

 

Пример 3.1. Врло једноставан пример еквиваленције самоокончавајуће и исцрпне 

обраде,заснива се на претпоставци да се може псервирати средње време обраде неког 

система. Нека систем има једноставан задатак да обради два елемента 𝑥 и 𝑦, и нека су 

све релевантне информације садржане у елементу 𝑥 независно од његове позиције на 

екрану. Ако је обрада самоокончавајућа и ако се у неком случају елемент 𝑥 обрађује 

први, тада по завршетку обраде елемента 𝑥 није потребно обрадити други елемент на 

екрану. 

Нека важи претпоставка да систем може функционисати на три могућа начина : 1) 

елемент 𝑥 се јавља једном на екрану и елемент 𝑦 се јавља једном на екрану (случај 

(𝑥, 𝑦)); 2) елемент 𝑥 се јавља на обе позиције (случај (𝑥, 𝑥)) и 3) елемент 𝑦 се јавља на 

обе позиције (случај (𝑦, 𝑦)). Након спровођења експеримента средње време обраде у 

случају (𝑥, 𝑥) је  100 милисекунди, у случаја (𝑥, 𝑦) 150 милисекунди и у случају (𝑦, 𝑦) 

200 милисекунди. 

Под претпоставком да је обрада серијска, поставља се потање шта се може 

закључити о томе да ли је она самоокончавајућа или исцрпна. Јасно је да обрада мора 

бити исцрпна у случају (𝑦, 𝑦) због тога што елемент 𝑦 не садржи релевантне 
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информације. У случајевима (𝑥, 𝑥) и (𝑥, 𝑦), на први поглед делује као да је обрада 

самоокончавајућа. На пример, нека је 𝑝 =
1

2
 и нека важи претпоставка да, кад год се 

било који од елемената 𝑥 и 𝑦 обрађује, у било ком редоследу и без обзира на то на 

којим се позицијама налазе, њихово средње време обраде увек износи  100 

милисекунди. 

Другим речима , нека је 𝑝 =
1

2
 и нека је 1 𝑢𝑥

⁄ = 1
𝑢𝑦

⁄ = 100. Ако се ради о случају 

(𝑦, 𝑦),  на основу  једнакости (14) следи да је 

𝐸𝑠(𝑇|(𝑦, 𝑦)) =
1

2
(100 + 100) +

1

2
(100 + 100) = 200, 

као што је већ речено. Даље на основу једнакости (15) се може закључити да је у овом 

самоокончавајућем моделу  

 

𝐸𝑠(𝑇|(𝑥, 𝑦)) =
1

2
(100) +

1

2
(100 + 100) = 150, 

док у случају (𝑥, 𝑥) на основу једнакости (17) важи 

𝐸𝑠(𝑇|(𝑥, 𝑥)) =
1

2
100 +

1

2
100 = 100 

Према томе, самоокончавајући модел се савршено уклапа са другим подацима.  

Поставља се питање да ли је исцрпни модел у складу са тим подацима. У наставку 

ће бити аргументовано да је одговор на ово питање позитиван. Нека је 𝑝 =
1

2
, 1

𝑢𝑥
⁄ =

50 , 1
𝑢𝑦

⁄ = 100. Тада на основу једнакости које одговарају серијском исцрпном моделу 

важи  

𝐸𝑠(𝑇|(𝑦, 𝑦)) =
1

2
(100 + 100) +

1

2
(100 + 100) = 200, 

𝐸𝑠(𝑇|(𝑥, 𝑦)) =
1

2
(50 + 100) +

1

2
(100 + 50) = 150, 

𝐸𝑠(𝑇|(𝑥, 𝑥)) =
1

2
(50 + 50) +

1

2
(50 + 50) = 100. 

Осим ако не постоји доказ о брзини обраде елемента 𝑥, односно о томе да ли се 

критични елементи обрађују истом брзином или брже него они елементи који не 

садрже критичне информације, може се закључити да наведени подаци нису 

адекватни за опредељивање између самоокончавајуће и исцрпне обраде. 

 

3.6.Проблем независности и зависности 

 
Независност је појам који се углавном користи у терминима статистике и 

вероватноће или да једноставно означи да су две променљиве функционално 

неповезане једна са другом. У наставку ће бити проучавано питање независности у 

претходно разматраном контексту, са посебним освртом на питање да ли су неки 

догађаји у оквиру обраде података стохастички независни или међу њима постоји 
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корелираност у одређеном смислу. У овом контексту постоје бројни типови 

независности које могу бити од интереса. Сваки од њих ће бити проучаван у оквиру  

класе модела (серијских или паралелних) који су на природан начин повезани са њима, 

а онда ће се применом еквиваленције из претходног поглавља проучавати супротна 

класа модела. Иако би се нека од следећих разматрања могла директно применити на 

расподеле које се разликују од експоненцијалне, акценат ће бити на независности у 

моделима у којима времена између узастопних завршетака обрада података имају 

експоненцијалну расподелу. 

 Прва врста независности је независност времена између узастопних завршетака 

обрада елемената. Ако важи независност између нивоа тада, на пример, информација 

о томе да је обрада елемента на позицији 𝑎 завршена прва за време 𝑡𝑎1 ништа не 

говори о томе још колико времена је потребно да се заврши обрада елемента на 

позицији 𝑏. Прецизније, ако је обрада серијска и важи независност између нивоа, тада 

је 

 

𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|‹𝑎, 𝑏›) = 𝑓𝑎1(𝑡𝑎1|‹𝑎, 𝑏›)𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|‹𝑎, 𝑏›) 

 

          𝑓𝑏1,𝑎2(𝑡𝑏1, 𝑡𝑎2|‹𝑏, 𝑎›) = 𝑓𝑏1(𝑡𝑏1|‹𝑏, 𝑎›)𝑓𝑎2(𝑡𝑎2|‹𝑏, 𝑎›)   (22) 

 

Ако времена између узастопних завршетака обрада елемената имају 

експоненцијану расподелу , може се показати да важи независност између нивоа. 

Заиста, под наведеним претпоставкама важи да је 

𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2|‹𝑎, 𝑏›) =
𝑓𝑎1,𝑏2(𝑡𝑎1, 𝑡𝑏2; ‹𝑎, 𝑏›)

𝑃𝑠(‹𝑎, 𝑏›)
 

 

=
𝑝𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡𝑎1)𝑢𝑏2exp (−𝑢𝑏2𝑡𝑏2)

𝑝
 

= 𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡𝑎1) 𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡𝑏2). 

 

Маргиналне густине, условљене редоследом обраде елемената ‹a,b›, су дате 

изразима  

𝑓𝑎1(𝑡𝑎1|‹𝑎, 𝑏›) = 𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡𝑎1) 

и 

𝑓𝑏2(𝑡𝑏2|‹𝑎, 𝑏›) = 𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡𝑏2), 

 

односно, важи независност. Поред тога, може се закључити да сви паралелни 

експоненцијални модели такође имају ову особину, имајући у виду да је сваки од њих 

еквивалентан неком серијском експоненцијалном моделу који има ову особину. 

Друга, независност која је у блиској вези са претходном је независност времена 

између узастопних завршетака обрада елемената без прецизирања елемената. Ова 

безусловна независност између нивоа у суштини игнорише све информације које се 

односе на идентитет било ког елемента који се обрађује. Уместо разликовања времена 

𝑇𝑎1 и 𝑇𝑏1, где је прецизирано који се елемент обрађује први, прво време између 

узастопних завршетака обрада ће бити означено са 𝑇1 без обзира на то који елемент је 
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први завршио са обрадом. Ако важи особина независности, информација да је прво 

време између узастопних завршетака обрада података 𝑡1, не говори ништа о дужини 

другог времена између узастопних завршетака обрада података. Ова особина се 

аналитички може представити у облику 

𝑓1,2(𝑡1, 𝑡2) = 𝑓1(𝑡1)𝑓2(𝑡2)      (23) 

 

Као што је већ наглашено, густина расподеле 𝑓1(𝑡1) обухвата и случај када је прво 

завршена обрада елемента 𝑎 и када је прво завршена обрада елемента 𝑏, тако да је 

𝑓1(𝑡1) = 𝑓1(𝑡1; ‹𝑎, 𝑏›) + 𝑓1(𝑡1; ‹𝑏, 𝑎›) 

 

= 𝑝𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡1) + (1 − 𝑝)𝑢𝑏1exp (−𝑢𝑏1𝑡1)  (24) 

 

Следећи резултат даје услове под којима важи безусловна независност између нивоа. 

 

Пропозиција 3.5.  У класи серијских  експоненцијалних модела, безусловна независност 

између нивоа важи ако и само ако је  𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 или 𝑢𝑎2 = 𝑢𝑏2 или важе обе 

једнакости. Са друге стране, за све паралелне експоненцијалне моделе је 

карактеристична ова врста независности. 

Доказ: На основу једнакости (24) следи да је  

 

𝑓2(𝑡2) = 𝑓2(𝑡2; ‹𝑎, 𝑏›) + 𝑓2(𝑡2; ‹𝑏, 𝑎›) 

 

= 𝑝𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡2) + (1 − 𝑝)𝑢𝑎2exp (−𝑢𝑎2𝑡2)  (25) 
и 

𝑓1,2(𝑡1, 𝑡2) = 𝑓1,2(𝑡1,𝑡2; ‹𝑎, 𝑏›) + 𝑓1,2(𝑡1, 𝑡2; ‹𝑏, 𝑎›) 

 

= 𝑝𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡1) 𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡2) 

+(1 − 𝑝)𝑢𝑏1 exp(−𝑢𝑏1𝑡1) 𝑢𝑎2 exp(−𝑢𝑎2𝑡2).       (26) 

 

Множењем израза на десним странама једнакости (24) и (25) и сређивањем долази се 

до израза  

 

𝑓1(𝑡1)𝑓2(𝑡2) = 𝑝2[𝑢𝑎1 exp(−𝑢𝑎1𝑡1) 𝑢𝑏2 exp(−𝑢𝑏2𝑡2) 

+𝑢𝑏1exp (−𝑢𝑏1𝑡1)𝑢𝑎2exp (−𝑢𝑎2𝑡2) 

−𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡1)𝑢𝑎2exp (−𝑢𝑎2𝑡2) 

−𝑢𝑏1exp (−𝑢𝑏1𝑡1)𝑢𝑏2exp (−𝑢𝑏2𝑡2)] 

+𝑝𝑢𝑎1exp (−𝑢𝑎1𝑡1)𝑢𝑎2exp (−𝑢𝑎2𝑡2) 

+𝑝𝑢𝑏1exp (−𝑢𝑏1𝑡1)𝑢𝑏2exp (−𝑢𝑏2𝑡2) 

+(1 − 2𝑝)𝑢𝑏1 exp(−𝑢𝑏1𝑡1) 𝑢𝑎2 exp(−𝑢𝑎2𝑡2).   (27) 

 

Како једнакост (26) не садржи члан 𝑝2, да би важио наведени тип независности 

очигледно је да је коефицијент уз 𝑝2 у једнакости (27) потребно изједначити са нулом. 

Тај коефицијент је једнак нули ако је 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 или 𝑢𝑎2 = 𝑢𝑏2 или ако важе обе 
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једнакости. Када један од ова два услова важи, не само да се члан који садржи 𝑝2 

елиминише из једнакости (27) већ се и остатак једнакости (27) своди на једнакост (26) 

што је довољно за независност. 

Према томе, у овој класи серијских експоненцијалних модела, потребни и 

довољни услови безусловне независности између нивоа су 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 или  𝑢𝑎2 = 𝑢𝑏2 

или оба. Експоненцијални паралелни модели, са друге стране, аутоматски су независни 

у овом смислу, с обзиром на то да је 𝑢𝑎1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 = 𝑢𝑏1.□ 

Наведени услови независности су релативно слаби. На пример, нека је 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1. 

Тада је могуће да, иако независност важи, буде испуњен услов 𝑢𝑎1 ≠ 𝑢𝑎2 ( или 𝑣𝑎1 ≠

𝑣𝑎2), тако да се брзина обраде повећава или смањује у другом нивоу и да буде 

испуњен услов 𝑢𝑎2 ≠ 𝑢𝑏2, тако да брзина обраде другог елемента зависи од тога који је 

елемент први завршио са обрадом. 

 

  

3.7. Независност укупних времена обраде 

 
Трећи тип независности, значајнији и у одређеном смислу интересантнији од 

претходна два, је независност укупних времена потребних за обраду елемената  𝑎 и 𝑏. 

Овде се не говори о временима између узастопних завршетака обрада елемената, већ 

о укупним временима потребним за обраду елемената на позицијама  𝑎 и 𝑏 и поставља 

се питање да ли су та времена независна. Очекује се, међутим, да овај тип 

независности зависи од узајамних веза времена између узастопних завршетака обрада  

елемената. 

У Глави 2 је дефинисано укупно време обраде једног елемента као укупна 

количина времена коју ће систем употребити да би завршио са обрадом елемета од 

интереса. У паралелним системима укупно време обраде је исто као тачно време 

обраде, с обзиром на то да систем почиње обраду свих елемената истовремено. У 

серијском систему, међутим, укупно време обраде такође укључује тачна времена 

обрада (или еквивалентно  времена између узастопних завршетака обрада елемената) 

свих елемената који се обрађују. Дакле, може се очекивати да је природније 

испитивати ову врсту независности у паралелним моделима. 

Најпре је потребно незнатно изменити нотацију. Нека случајна променљива  𝑇𝑎 

представља укупно време обраде елемента на позицији 𝑎, 𝑇𝑏 укупно време обраде 

елемената на позицији 𝑏, и нека су 𝜏𝑎 и 𝜏𝑏 конкретне вредности случајних 

променљивих 𝑇𝑎 и 𝑇𝑏. Независност укупних времена обрада елемената 𝑎 и 𝑏 у 

паралелном систему важи ако и само ако је  

𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏) = 𝑔𝑎(𝜏𝑎)𝑔𝑏(𝜏𝑏)     (28) 

 

Разматрање ће почети истраживањем модела који задовољавају ову особину 

проучавањем маргиналних густина 𝑔𝑎 и 𝑔𝑏. Маргинална густина случајне променљиве  

𝑇𝑎  је дата изразом 
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𝑔𝑎(𝜏𝑎) = 𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝜏𝑎]

+ ∫ (𝑣𝑏1 exp [−(𝑣𝑏1 + 𝑣𝑎1)
𝜏𝑎

0

𝜏𝑏])(𝑣𝑎2 exp[−𝑣𝑎2(𝜏𝑎 − 𝜏𝑏)])𝑑𝜏𝑏 . 

 

Први члан на десној страни претходне једнакости представља густину која 

одговара случају када се обрада елемента 𝑎 завршава прва. Други члан представља 

густину која одговара случају када се обрада елемента 𝑏 завршава прва, због чега и 

садржи интеграл по свим могућим вредностима 𝜏𝑏 ≤ 𝜏𝑎. 

Може се приметити да је компонента која одговара другом нивоу када се обрада 

елемента 𝑏 завршава прва дата изразом  exp [−𝑣𝑎2(𝜏𝑎 − 𝜏𝑏)]. У стандардној нотацији 

која је у вези са временима између узастопних завршетака обрада елемената, овај члан 

је exp(− 𝑣𝑎2𝑡𝑎2) због тога што, у случају када се обрада елемента 𝑏 завршава прва, 

важи да је 𝜏𝑏 = 𝑡𝑏1 и 𝜏𝑎 = 𝑡𝑏1 + 𝑡𝑎1, тако да је  𝑡𝑎2 = 𝜏𝑎 − 𝜏𝑏, као што је у претходном 

изразу. Након одређеног поједостављивања може се показати да је  

𝑔𝑎(𝜏𝑎) = 𝑣𝑎1  exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝜏𝑎]

+
𝑣𝑏1𝑣𝑎2

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑎2
exp(−𝑣𝑎2𝜏𝑎) {− exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑎2)𝜏𝑎]}. 

 

Одговарајући израз за укупно време обраде  𝑇𝑏, елемента на позицији 𝑏 је  

𝑔𝑏(𝜏𝑏) = 𝑣𝑏1  exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1)𝜏𝑏]

+
𝑣𝑎1𝑣𝑏2

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑏2
exp(−𝑣𝑏2𝜏𝑏) {− exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑏2)𝜏𝑏]} 

 

Дакле, постоји веома уска класа паралелних експоненцијалних модела за које 

важи да је производ ових маргиналних густина једнак заједничкој густини 𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏). 

 

Пропозиција 3.6.  У паралелним експоненцијалним моделима у форми једнакости (3А) 

и (4А) важи независност укупних времена обрада (у форми једнакости (28)) ако и само 

ако је 𝑣𝑎1 = 𝑣𝑎2 = 𝑣𝑎 и 𝑣𝑏1 = 𝑣𝑏2 = 𝑣𝑏 . 

Доказ: Нека је 𝑣𝑎1 = 𝑣𝑎2 = 𝑣𝑎 и 𝑣𝑏1 = 𝑣𝑏2 = 𝑣𝑏 . Тада се претходно наведене  

маргиналне густине могу представити у облику  

  

𝑔𝑎(𝜏𝑎) = 𝑣𝑎 exp[−(𝑣𝑎 + 𝑣𝑏)𝜏𝑎] + 𝑣𝑎 exp(−𝑣𝑎𝜏𝑎) [1 − exp(−𝑣𝑏𝜏𝑎)] = 𝑣𝑎 exp(−𝑣𝑎𝜏𝑎) 

 

и 

𝑔𝑏(𝜏𝑏) = 𝑣𝑏 exp(−𝑣𝑏𝜏𝑏) 

 

Даље, на основу једнакости (1А) и (2А) важи : 

𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏; 〈𝑎, 𝑏〉) = 𝑣𝑎 exp[−(𝑣𝑎 + 𝑣𝑏) 𝜏𝑎]𝑣𝑏 exp[−𝑣𝑏( 𝜏𝑏 − 𝜏𝑎)] 

                                   = 𝑣𝑎 exp(−𝑣𝑎𝜏𝑎) 𝑣𝑏 exp(−𝑣𝑏𝜏𝑏) 

                                                         = 𝑔𝑎(𝜏𝑎)𝑔𝑏(𝜏𝑏) 

и 

𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏; 〈𝑏, 𝑎〉) = 𝑣𝑏 exp[−(𝑣𝑎 + 𝑣𝑏) 𝜏𝑏]𝑣𝑎 exp[−𝑣𝑎( 𝜏𝑎 − 𝜏𝑏)] 

                                   = 𝑣𝑎 exp(−𝑣𝑎𝜏𝑎) 𝑣𝑏 exp(−𝑣𝑏𝜏𝑏) 
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                                   = 𝑔𝑎(𝜏𝑎)𝑔𝑏(𝜏𝑏). 

Чиме је доказан директан смер тврђења. 

Обрнути смер тврђења се може доказати показујући да је производ маргиналних 

густина једнак заједничкој густини само под условима пропозиције. Међутим, краћи и 

једноставнији доказ је следећи. 

Да би важила једнакост 𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏; 〈𝑎, 𝑏〉) = 𝑔𝑎(𝜏𝑎)𝑔𝑏(𝜏𝑏), очигледно је да је 

потребно леву страну једнакости поделити на две функције које зависе од 𝜏𝑎 и 𝜏𝑏 

респективно, тако да је интеграл сваке једнак 1. Тада је 

 

𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏; 〈𝑎, 𝑏〉) = (𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑏2) 𝜏𝑎])[𝑣𝑏2 exp(−𝑣𝑏2𝜏𝑏)] 

 

при чему се захтева да важи услов   

 

∫ 𝑣𝑎1 exp[−(𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑏2)
∞

0

𝜏𝑎]𝑑𝜏𝑎 =
𝑣𝑎1

𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1 − 𝑣𝑏2
= 1 

 

То свакако важи када је 𝑣𝑏1 = 𝑣𝑏2. Применом истих аргумента за 𝑔𝑎,𝑏(𝜏𝑎, 𝜏𝑏; 〈𝑏, 𝑎〉), 

показује се да независност важи ако је и 𝑣𝑎1 = 𝑣𝑎2.□ 

С обзиром на то да овај резултат дозвољава могућност 𝑣𝑎 ≠ 𝑣𝑏, може се 

закључити да  паралелни експоненцијални модели чија су укупна времена обрада 

елемената независна могу испољити ефекте елемената и позиција елемената али не и 

промене у брзинама између нивоа обрада. Тада се може закључити да серијски модел, 

који је еквивалентан разматраном паралелном моделу, такође поседује особину 

независности укупних времена обрада елемената 𝑎 и 𝑏. Такав модел је прецизно 

одређен Пропозицијом 3.1. 

Са друге стране, веома једноставан серијски модел са параметрима 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 =

𝑣𝑎2 = 𝑣𝑏2 = 𝑢  и 𝑝, који се често може срести у експерименталној литератури, има 

особину позитивне зависности између укупних времена обрада елемената 𝑎 и 𝑏. 

Позитивна зависност указује на чињеницу да је условна вероватноћа да је обрада 

елемента 𝑎 завршена пре неког времена τ, под условом да је обрада елемента 𝑏  

завршена до тог времена, већа од безусловне вероватноће да је обрада елемента 𝑎 

завршена за време краће од τ. Другим речима, чињеница да је обрада елемента 𝑏 

завршена повећава вероватноћу да је обрада елемента 𝑎 такође завршена. Прецизније 

позитивна зависност постоји ако је  

 

𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏|𝑇𝑏 < 𝜏) > 𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏), 𝜏 > 0.  

 

Пропозиција 3.7. У серијском експоненцијалном моделу са параметрима 𝑝 и 𝑢 (𝑢𝑎1 =

𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎2 = 𝑣𝑏2 = 𝑢) важи позизивна зависност између укупних времена обрада 

елемената на позицијама 𝑎 и 𝑏. 

Доказ: По дефиницији условне вероватноће важи да је   

𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏|𝑇𝑏 < 𝜏) =
𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏 ∩ 𝑇𝑏 < 𝜏)

𝑃(𝑇𝑏 < 𝜏)
. 
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Може се видети да бројилац представља вероватноћу да ће укупно време обраде 

другог елемента бити мање од τ. У овом серијском моделу, укупно време обраде овог 

елемента је сума два времена између узастопних заршетака обрада елемената која 

имају експоненцијалну расподелу са истим параметром 𝑢. Према томе бројилац 

представља функцију случајне променљиве са гама расподелом са параметрима 2 и 𝑢, 

односно  1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏. Са друге стране именилац је вероватноћа да је обрада 

елемента 𝑏 завршена за време τ и састоји се од вероватноће да ће обрада елемента 𝑎 

бити завршена прва (𝑝) помножене вероватноћом да ће обрада ова два елемента бити 

завршена за то време (1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏), као и од вероватноће да ће 𝑏 бити завршена 

прва (1 − 𝑝) помножене вероватноћом да је она завршена за време τ (1 − 𝑒−𝑢𝜏). Када 

се ово примени, претходна једнакост постаје  

 

𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏|𝑇𝑏 < 𝜏) =
1−𝑒−𝑢𝜏−𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏

𝑝(1−𝑒−𝑢𝜏−𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏)+(1−𝑝)(1−𝑒−𝑢𝜏)
.   (29) 

 

Са друге стране, безусловна вероватноћа да ће обрада елемента 𝑎 бити завршена за 

време τ, коју је потребно упоредити са условном вероватноћом, је слична вероватноћи 

𝑃(𝑇𝑏 < 𝜏), тј. изразу који je већ одређен, тако да је 

𝑃(𝑇𝑎 < 𝜏) = 𝑝(1 − 𝑒−𝑢𝜏) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏)   (30) 

 

Довољно је показати да је десна страна једнакости (29) већа од десне стране 

једнакости (30) за све вредности 𝜏, 𝑢 и 𝑝. Потребно је показати да је  

 
1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏

𝑝(1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑒−𝑢𝜏)
> 𝑝(1 − 𝑒−𝑢𝜏) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏), 

 

Односно, еквивалентно, да за свако 𝜏 > 0 важи  

 

1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏 > 
[𝑝(1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑒−𝑢𝜏)] 
× [𝑝(1 − 𝑒−𝑢𝜏) + (1 − 𝑝)(1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏)]. 

 

Множењем израза на десној страни претходне неједнакости и сређивањем добија се 

неједнакост 

 

1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏 > 1 − 2𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏 + 𝑒−2𝑢𝜏 + 𝑢𝜏𝑒−2𝑢𝜏 + 𝑝(1 − 𝑝)𝑢2𝜏2𝑒−2𝑢𝜏 

 

или  

1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏 − 𝑝(1 − 𝑝)𝑢2𝜏2𝑒−𝑢𝜏 > 0.   (31) 

 

Неједнакост 𝑝(1 − 𝑝) <
1

2
 важи за све вредноси 𝑝. Према томе  ако је 

 1 − 𝑒−𝑢𝜏 − 𝑢𝜏𝑒−𝑢𝜏 −
𝑢2𝜏2

2
𝑒−𝑢𝜏 > 0  
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за свако 𝜏 > 0, тада неједнакост (31) важи за свако 𝜏 > 0. 

Лева страна претходне неједнакости представља функцију расподеле која одговара 

гама расподели са параметрима 3 и 𝑢 и позитивна је за свако 𝜏 > 0.□ 

Позитивна корелација која је присутна код овог серијског модела може се боље 

схватити ако се разматра њему еквивалентан  паралелан модел. На основу  

Пропозиције 3.2 се може закључити да се одговарајући еквивалентни паралелни 

модел добија увођењем смена 𝑣𝑎1 = 𝑝𝑢, 𝑣𝑏1 = (1 − 𝑝)𝑢 и  𝑣𝑎2 = 𝑣𝑏2 = 𝑢. Како је 

вероватноћа 𝑝 увек строго већа од нуле и мања од јединице, може се видети да су 

стопе другог нивоа (𝑣𝑎2, 𝑣𝑏2) увек веће од стопа првог нивоа (𝑣𝑎1, 𝑣𝑏1), док је у случају 

независности важио услов да су оне једнаке у свим нивоима. 

Интуитивно би се могло претпоставити да сви паралелни експоненцијални 

модели код којих су стопе других нивоа веће од стопа првих нивоа имају особину 

позитивне зависности укупних времена обрада елемената. На пример, ако се зна да су 

стопе другог нивоа веће од стопа првог нивоа, тада чињеница да је обрада првог 

елемента завршена за неко време краће од 𝜏 повећава вероватноћу да ће се део 

обраде другог одвијати у складу са већом стопом. На тај начин се повећава и 

вероватноћа да ће обрада другог елемента бити завршена за време 𝜏, што резултира 

позитивном корелацијом. 

Конкретно, нека се обрада елемента на позицији 𝑏 завршава прва за време 𝑡𝑏1. 

Потребно је одредити вероватноћу да ће обрада елемента 𝑎 бити завршена у 

интервалу (𝑡𝑏1, 𝜏). Ако важи независност, тада  је 𝑣𝑎2 = 𝑣𝑎1 = 𝑣𝑎, тако да је  

 

𝑃(𝑡𝑏1 < 𝑇𝑎2 < 𝜏|𝑇𝑏1 = 𝑡𝑏1) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑣𝑎(𝜏 − 𝑡𝑏1)]. 
 

Ако се ова вероватноћа повећава, тада постоји позитивна корелација. Такође, ако 

се ова вероватноћа смањује, тада постоји негативна корелација. Ако се повећа стопа 

другог нивоа тако да је 𝑣𝑎2 > 𝑣𝑎1 , тада је  

 

𝑃(𝑡𝑏1 < 𝑇𝑎2 < 𝜏|𝑇𝑏1 = 𝑡𝑏1) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑣𝑎2(𝜏 − 𝑡𝑏1)]. 

У овом случају постоји позитивна зависност с обзиром на то да је  

1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑣𝑎2(𝜏 − 𝑡𝑏1)] > 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑣𝑎(𝜏 − 𝑡𝑏1)]. 

 

Слично, ако се смањи стопа другoг нивоа, смер ове неједнакости ће се променити и 

добиће се негативна зависност. У оквиру следеће пропозиције ће бити сумирани 

претходно изведени закључци. 

Пропозиција 3.8. Ако је обрада података паралелна и експоненцијална као у 

једнакостима (3А) и (4А), независност укупних времена обрада се јавља кад год је 

𝑣𝑎1 = 𝑣𝑎2 и 𝑣𝑏1 = 𝑣𝑏2 ; позитивна зависност се јавља када је 𝑣𝑎2 > 𝑣𝑎1 и 𝑣𝑏2 > 𝑣𝑏1, док 

се негативна зависност јавља када је 𝑣𝑎2 < 𝑣𝑎1 и 𝑣𝑏2 < 𝑣𝑏1. 

Серијски модел који одговара негативно корелираном паралелном моделу се може 

одредити применим Пропозиције 3.1 када је 

𝑢1 = 𝑢𝑎1 = 𝑢𝑏1 = 𝑣𝑎1 + 𝑣𝑏1, 𝑢𝑎2 = 𝑣𝑎2 < 𝑝𝑢1, 
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𝑢𝑏2 = 𝑣𝑏2 < (1 − 𝑝)𝑢1, 𝑝 =
𝑣𝑎1

𝑣𝑎1+𝑣𝑏1
. 

У овом моделу, значајно се успорава обрада појединачних елемената током 

процеса. У негативно корелираном паралелном моделу, индивидуална обрада се не 

успорава драстично. У серијском случају вредност 𝑢𝑎1  мора бити знатно већа од 𝑢𝑎2 

или 𝑢𝑏2, али ако је обрада паралелна, вредности 𝑣𝑎1 и 𝑣𝑏1 би требало да буду мало 

веће од 𝑣𝑎2 или 𝑣𝑏2, респективно. 

 

3.8. Проблем капацитета 

 
Под капацитетом се подразумева могућност обављања одређеног посла. У том 

смислу један тип капацитета је капацитет теорије информација (Shannon и Weaver 

1949).  

Капацитет који се односи на основне задатке обраде привлачи пажњу бројних 

аутора који се баве теоријским и експерименталним истраживањима. 

У извесној мери, капацитет система се чини мање нејасним у оквиру структуре 

обраде него други проблеми, јер се може утврдити да ли је целокупни систем који 

обавља задатке ограниченог или неограниченог капацитета променом оптерећења тог 

система. Капацитет тада потенцијално може бити одређен испитивањем начина на 

који се грешке и време обраде мењају услед  промена оптерећења. Тако, интуитивно, 

типичан серијски систем је ограниченог капацитета због тога што се са повећањем 

броја елемената 𝑛, време непходно за завршетак обрада свих елемената такође 

повећава. На другој страни, прецизно описивање извора ограничења није једноставан 

задатак. На пример, у експериментима где посматрач мора пријавити што више 

неповезаних слова са на кратко приказаног екрана, било би тешко одредити тачан ниво 

у коме се појављују прва велика ограничења капацитета, при чему су од значаја ниво 

визуелне идентификације и каснији ниво краткорочне меморије. 

Ни један физички систем нема апсолутно „неограничен капацитет“, тако да се тај 

термин обично користи са значењем да се ефикасност обраде не мења значајно на 

конкретном нивоу обраде када се оптерећење система умерено повећава. На пример, 

у систему са 𝑁 паралелних канала, од којих сваки има свој независни извор капацитета, 

брзина обраде на сваком каналу се неће променити за свако оптерећење од 𝑛 

елемената, док год је 𝑛 ≤ 𝑁. Према томе, овај систем је неограниченог капацитета за 

𝑛 ≤ 𝑁, на нивоу индивидуалног елемента или канала. У овом случају, концепт нивоа је 

веома значајан због тога што се време обраде може повећати на неком дугом нивоу, 

на пример, на нивоу исцрпне обраде свих 𝑛 елемената. Заправо, то ће се и догодити у 

примеру са паралелним моделом, при чему су расподеле независне, а одговарајуће 

дисперзије различите од нуле. 

Суперкапацитет се односи на системе који се убрзавају када се оптерећење 

повећава. Серијски систем се може убрзати када се број елемената 𝑛 повећа на такав 

начин да средње време обраде свих 𝑛 елемената буде константно. Овај тип система је 

неограниченог капацитета на исцрпном нивоу и суперкапацитета на нивоу 

индивидуалног елемента. Коначо, ограничен капацитет означава смањење могућности 
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обраде на неком нивоу када се оптерећење повећава. Посебно занимљива класа 

паралелних модела ограниченог капацитета се може формирати уз претпоставку да 

времена обрада теже повећању на индивидуалном нивоу како оптерећење 𝑛 расте. 

Концепт капацитета су увели Townsend и Asheby (1978), у смислу да се за систем 

сматра да је у могућности да прошири различите количине енергије у различитим 

спровођењима процеса обраде. Основна идеја је да се енергија шири како би се 

одређени посао обавио, тако да расподела вероватноће проширене енергије увек води 

до расподеле вероватноће обављања посла. Због тога се способност система да 

формира капацитет може окарактерисати било којом од наведених расподела. 

Разликују се два приступа. У складу са првим приступом количина проширене 

енергије или обављеног посла може се фиксирати и одредити расподела вероватноћа 

временом потребним за обављање тог посла. Други приступ подразумева да је трајање 

обраде фиксирано, а расподела вероватноћа се задаје као вероватноћа да ће било која 

дата количина енергије или посла бити комплетирани до тог фиксираног времена. 

У овом раду ће пажња бити усмерена ка задацима који захтевају обраду 

дискретних објеката који се типично називају елементима да би се постигла општост 

разматрања. Количина обављеног посла у конкретном периоду се може изразити у 

терминима броја елемената чија је обрада завршена, тако да се енергији, односно 

послу може придружити скуп природних бројева. На другој страни, циљ је да се 

добијени резултати примене у реалном непрекидном времену, тако да се времену 

придружује позитиван део реалне праве. У наведеној књизи Townsend-а и Asheby-ја, 

основна јединица проширења капацитета система се обично изражава у терминима 

тренутне енергије или његове моћи при  чему је енергија једнака интегралу или суми 

моћи која одговара неком временском интервалу. 

Количина моћи проширене у било ком тренутку је нула или један у зависности од 

тога да ли је обрада елемената завршена. 

Стохастички процес који се јавља као резултат када се фиксира време и проучава 

број елемената чија је обрада завршена назива се процес пребројавања. Када се 

фиксира број елемената чија је обрада завршена, при чему је време променљива, од 

значаја су времена чекања.  

Прилично општи модел капацитета таквих система представља нехомогени 

Пуасонов процес. Као и хомогени Пуасонов процес, и овај процес има независне 

прираштаје, али је стопа обраде 𝑊(𝑡) променљива током времена, за разлику од стопе 

хомогеног Пуасоновог процеса која је константа (𝑤). 

Претпоставимо да 𝑡0 означава тренутак последње обраде. Циљ је одређивање 

густине расподеле времена између узастопних завршетака обрада. У случају 

нехомогеног Пуасоновог процеса, она се може представити у облику  

𝑓(𝑡 − 𝑡0) = 𝑤(𝑡) exp [− ∫ 𝑤(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

𝑡0

] , 

где је функција репа расподеле дата изразом 

�̅�(𝑡 − 𝑡0) = exp [− ∫ 𝑤(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

𝑡0
] . 
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Тада је функција хазарда једнака стопи обраде у тренутку 𝑡, тј.  

ℎ(𝑡) =
𝑓(𝑡−𝑡0)

�̅�(𝑡−𝑡0)
= 𝑤(𝑡). 

У случају хомогеног Пуасоновог процеса функција ℎ(𝑡) је једнака константи 

𝑤.Очекивано време између узастопних завршетака обрада елемената у том случају је 

1/𝑤, тако да је на интервалу дужине 𝑡, очекивани број обрада  

𝑊(𝑡) = ∫ 𝑤 𝑑𝑡′
𝑡

0
= 𝑤𝑡. 

Уопштењем ове дефиниције на нехомогени Пуасонов процес добија се  

𝑊(𝑡) = ∫ 𝑤(𝑡′) 𝑑𝑡′
𝑡

0
. 

За нехомогени Пуасонов процес је карактеристично да је расподела вероватноћа броја 

завршетака обрада до момента 𝑡 дата изразом  

𝑃[𝐾(𝑡) = 𝑘] =
[𝑊(𝑡)]𝑘𝑒−𝑊(𝑡)

𝑘!
, 𝑘 = 0,1,2, … , 𝑡 > 0.  

 

Очекивана вредност ове случајне променљиве, тј. очекивани број завршетака 

обрада у интервалу дужине 𝑡 је, као и код хомогеног Пуасоновог просеса, 𝐸[𝐾(𝑡)] =

𝑊(𝑡).  У овом контексту, под завршетком обраде елемената се подразумева потрошња 

енергије и обављање посла. Према томе, 𝑃[𝐾(𝑡) = 𝑘] је такође расподела вероватноће 

енергије или обављеног посла до тренутка 𝑡 и 𝐸[𝐾(𝑡)] се може схватити као очекивана 

уторшена енергија или просечан обављени посао током тог интервала времена. 

Са друге стране, функција моћи је случајна функција која узима вредности 0 или 1 

у било ком тренутку тако да је вероватноћа да ће функција моћи узети вредност 1 у 

било ком интервалу дужине ∆𝑡 једнака 𝑤(𝑡)∆𝑡, тј. условној вероватноћи да ће обрада 

елемента бити завшена у следећем тренутку под условом да се обрађује,  𝑤(𝑡), 

помножена  дужином интервала ∆𝑡. 

Дакле, очекивана вредност функције моћи у тренутку 𝑡 је 

1 ∗ 𝑃(моћ = 1; 𝑡) + 0 ∗ 𝑃(моћ = 0; 𝑡) = 𝑃(моћ = 1; 𝑡) = 𝑤(𝑡)∆𝑡. 

Грубо речено, средња вредност функције моћи у тренутку 𝑡 је функција хазарда 

𝑤(𝑡). Овај резултат се може добити и диференцирањем функције средње енергије, тј. 

𝑑𝐸[𝐾(𝑡)]

𝑑𝑡
=

𝑑𝑊(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑 [∫ 𝑤(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

0
]

𝑑𝑡
= 𝑤(𝑡). 

Може се показати да је извод средње енергије једнак очекиваном изводу 

случајне функције 𝐾(𝑡) која представља енергију, тј. 

𝑑𝐸[𝐾(𝑡)]

𝑑𝑡
= 𝐸 [

𝑑𝐾(𝑡)

𝑑𝑡
] = 𝑤(𝑡). 

Дакле, очекивана моћ 𝑤(𝑡) се може представити као очекивана вредност извода 

енергије по времену 𝑡. 
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Наравно, извод случајне променљиве мора бити дефинисан у одговарајућем 

смислу. У том смислу да би постојао извод 
𝑑𝐾(𝑡)

𝑑𝑡
 мора постојати функција 𝐾′(𝑡) 

дефинисана за свако 𝑡 ≥ 0, тако да важи  

lim
∆𝑡→0

𝐸 {[
𝐾(𝑡 + ∆𝑡) − 𝐾(𝑡)

∆𝑡
− 𝐾′(𝑡)]

2

} = 0, 

што у овом случају важи. 

Чињеница да се свака функција густине 𝑓(𝑡) времена чекања може представити 

помоћу функције хазарда ℎ(𝑡) као  

𝑓(𝑡) = ℎ(𝑡)exp [− ∫ ℎ(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡

0

], 

није контрадикторна у контексту нехомогених процеса који се овде разматрају. 

Потребно је нагласити  да се претходна репрезентација функције густине односи на 

било које прво време обраде и не обезбеђује никакве претпоставке о томе шта се 

догађа између каснијих завршетака обрада. 

 

У наставку ће бити азматрани неки познати серијски и паралелни модели обраде. 

 

3.9.Стандардни серијски модел  

  

Нека је са 𝑢 означен капацитет изражен као стопа, и ради лакшег описа нека је 𝑢 

представљено као нека полупуна кутија, тј. 𝑢 се може сматрати половином капацитета 

те кутије, тако да се, ако је потребно, кутија може допунити. У наставку ће због 

једноставности бити разматран случај када је 𝑛 =2. Биће показано шта се дешава са 

капацитетом између нивоа 1 и 2 и дате формуле за средња времена обрада у 

самоокончавајућем и исцрпном случају, као и за просечно време обраде 

индивидуалног елемента и минимално време обраде (време потребно за завршетак 

обраде првог елемента), и то у случају 𝑛 =2 и за произвољно 𝑛. Разматрање ће бити 

употпуњено графичким приказима. Нека је Т случајно укупно време обраде елемената 

и  𝑋𝑖 тачно време које је потребно систему да обради 𝑖-ти елемент. Дакле, и у 

паралелном и у серијском моделу минимално време обраде је 𝑋1. Када систем има 

оптерећење од 𝑛 елемената, просечно време обраде индивидуалног елемента је 

 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 .  

У серијским исцрпним моделима важи да је укупно време обраде  𝑇 = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

док је у паралелним исцрпним моделима 𝑇 = 𝑋𝑛. 

Алокације капацитета за два нивоа у стандардним серијским моделима 

приказане су на Слици 4, где се може видети да је на нивоу 2, капацитет који је почетно 

алоциран на елемент на позицији 1 сада потпуно преусмерен на елемент на позицији 

2. Знак X указује на то да је обрада првог елемента завршена на крају првог нивоа. 
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Слика 4. Алокације капацитета у стандардном серијском моделу. Свака кутија 

представља један елемент у смислу да је стопа обраде конкретног елемента 

пропорционална степену попуњености кутије, при чему полу пуна кутија представља 

стопу 𝑢. Знак Х се односи на чињеницу да је обрада одговарајућег елемента завршена. 

 

Слика 5 приказује четири типа кривих које одговарају претходно наведеним 

појмовима, и то у случају када се сваки индивидуални елемент обрађује са стопом 𝑢. 

Добро познате формуле које одговарају графицима су: 

 

Произвољно  𝑛            Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
𝑛

𝑢
   

2

𝑢
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) =
𝑛+1

2𝑢
  

3

2𝑢
 

𝐸(�̅�) = 𝐸(𝑋1) =
1

𝑢
  

1

𝑢
 

 

 

Слика 5. Криве очекиваних времена обрада у односу на 𝑛 у стандардном серијском 

моделу и у паралелном моделу фиксираног капацитета са реалокацијом у случају када 

времена обрада одговарају исцрпној и самоокончавајућој обради, минимуму и 

просеку. 

Врло је битно имати на уму да ће се функција и крива „индивидуалног елемента“ 

увек односити на тачно време обраде, а не на укупно време обраде елемента. У том 

смислу крива која одговара самоокончавајућој обради елемента одговара просечном 
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укупном времену обраде елемента, али не представља просечно тачно време обраде 

елемента у серијском моделу. 

У следећем поглављу биће показано да је време самоокончања једнако тачном 

времену обраде индивидуалног елемента у паралелном моделу који је еквиваленан 

стандардном серијском моделу. 

 

3.10. Серијски модел неограниченог капацитета на 

самоокончавајућем нивоу 

У овом поглављу се разматра модел који је идентичан независном паралелном 

моделу неограниченог капацитета. Притом се оба модела заснивају на претпоставци да 

времена између узастопних завршетака обрада имају експоненцијалну расподелу. У 

основи, овај модел описује систем који се убрзава са повећањем 𝑛 и успорава, односно 

замара се са повећањем броја извршења обрада. Алокације капацитета за сваки ниво, 

у случајевима када је 𝑛 = 1 и 𝑛 = 2 су приказане на Слици 6. 

Слика 6. Алокације капацитета у серијском моделу неограниченог капацитета на 

самоокончавајућем нивоу. 

Може се приметити да је за 𝑛 = 2 стопа првог нивоа два пута већа него када је 

𝑛 = 1, али се под повећаним оптерећењем успорава у другом нивоу и враћа се на 

полазну стопу. Ове особине представљају чињеницу да се у независном паралелном 

моделу неограниченог капацитета укупна стопа у току првог нивоа повећава како 𝑛 

расте, али како се обраде елемената прогресивно завршавају, током процеса укупна 

стопа се постепено смањује. Одговарајући паралелни модел ће бити разматрани 

касније. 

Формуле које одговарају овом моделу су: 

 

Произвољно 𝑛                   Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) = ∑
1

𝑖𝑢

𝑛
𝑖=1   

3

2𝑢
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) =
1

𝑛
∑ ∑

1

(𝑛−𝑗)𝑢
=

1

𝑢

𝑖
𝑗=0

𝑛−1
𝑖=0   

1

𝑢
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𝐸(�̅�) =
1

𝑛
∑

1

(𝑛−𝑗)𝑢

𝑛−1
𝑗=0   

3

4𝑢
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛𝑢
  

1

2𝑢
 

 

 
 

Слика 7. Криве које одговарају очекиваним временима обраде у серијском моделу 

неограниченог капацитета на самоокончавајућем нивоу и у независном паралелном 

моделу неограниченог капацитета. 

 

Одговарајуће криве приказане су на Слици 7. У овом моделу средње време 

исцрпне обраде расте као функција која зависи од 𝑛, тако да је као и код стандардног 

серијског модела капацитет ограничен на исцрпном нивоу. Међутим, за разлику од 

стандардног серијског модела који је ограниченог капацитета и на исцрпном и на 

самоокончавајућем нивоу, овај модел је неограниченог капацитета на 

самоокончавајућем нивоу и суперкапацитета на нивоу минималног времена обраде, с 

обзиром на то да просечно минимално време обраде опада како 𝑛 расте. 

У наставку ће бити разматрани паралелни модели. Многи од њих се проучавају 

због тога што се разликују од серијских модела у зависности од тога да ли се 

претпоставља да се капацитет може реалоцирати са елемената чија је обрада 

завршена. 

  

3.11. Независни паралелни модели неограниченог 

капацитета  

 
Овај модел даје иста предвиђања као и претходни серијски модел, али има 

предности које се огледају у томе што је природнији у многим ситуацијама. Једна 

могућа реализација овог модела би био систем са 𝑁 независних канала, који је раније 
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поменут, где сваки канал има свој засебан извор капацитета и сваки канал почиње са 

једним од 𝑛 елемената чим обрада почне, при чему је 𝑛 ≤ 𝑁. 

Расподела капацитета у овом моделу је илустрована на Слици 8. Може се 

приметити да  је капацитет који је намењен елементу чија обрада није завршена исти 

на другом нивоу као и на првом нивоу. Ради лакше илустрације, елемент на позицији 1 

је приказан као да је прво завршена његова обрада иако то може бити било који 

елемент. 

 
Слика 8. Алокације капацитета у независном паралелном моделу неограниченог 

капацитета. Полупуна кутија означава стопу обраде 𝑣. 

 

Формуле које одговарају овом моделу су: 

 

Произвољно 𝑛  Случај када је 𝑛 = 2: 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) = ∑
1

𝑖𝑣

𝑛
𝑖=1    

3

2𝑣
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) = 𝐸(�̅�) =
1

𝑣
    

1

𝑣
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛𝑣
  

1

2𝑣
 

У овом случају се јавља прогноза суперкапацитета на нивоу минималног времена 

обраде због тога што се стопе свих 𝑛 елемената сумирају током прве фазе, односно 

фазе која резултира завршетком прве обраде. 

Идеја која је у основи овог разматрања је слична проблему одређивања 

просечног броја бацања новчића до прве појаве главе, ако се баца 1 новчић, 5 или 10 

новчића истовремено. Очигледно, просечан број бацања ће бити мањи за 5 новчића 

него за 1 и мањи за 10 новчића него за 5. 

На Слици 9 је приказана прогноза овог модела. 
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Слика 9. Криве које одговарају очекиваним временима обраде у серијском моделу 

неограниченог капацитета на самоокончавајућем нивоу и у независном паралелном 

моделу неограниченог капацитета. 

 

3.12. Паралелни модели са неограниченим 

капацитетом и реалокацијом 

 
Извор капацитета овог модела је у почетном тренутку исти као и код претходног 

модела, јер је стопа обраде 𝑣 на првом нивоу иста за сваки елемент, без обзира на број 

елемената. Међутим, ако је 𝑛 = 2, на првом нивоу стопа 𝑣  је једнака  за све елементе, 

а на другом нивоу долази до реалокације капацитета тако да је капацитет који је 

намењен елементу који није завршен дупло већи него на првом нивоу. Расподела 

капацитета приказана је на Слици 10. 

 
Слика 10. Алокације капацитета у паралелном моделу неограниченог капацитета са 

реалокацијом. 
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Формуле које одговарају овом моделу су: 

 

Произвољно 𝑛    Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) = ∑
1

𝑛𝑣
=

1

𝑣

𝑛
𝑖=1    

1

𝑣
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) = 𝐸(�̅�) = (
𝑛+1

2
)

1

𝑛𝑣
=

𝑛+1

2𝑛𝑣
  

3

4𝑣
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛𝑣
  

1

2𝑣
 

 

Запањујуће је колико разлике може произвести реалокација капацитета. Заправо, тиме 

настаје систем који је неограниченог капацитета на нивоу исцрпне обраде и 

суперкапацитета на осталим нивоима. Међутим, за минимално време обраде не 

долази ни до каквих променау поређењу са моделом без реалокације, с обзиром на то 

да је расподела капацитета на првим нивоима ова два модела иста. Одговарајуће 

криве прказане су на Слици 11. 

 

Слика 11. Криве које одговарају очекиваним временима обраде паралелног модела 

неограниченог капацитета са реалокацијом. 

3.13. Независни паралелни модели са фиксним 

капацитетом  

У овом моделу је реч о посебној врсти ограниченог капацитета, где се 

претпоставља да је капацитет константне вредности 𝑣, при чему се шири до елемената 

пре него што обрада почне, а остаје исти без реалокације кроз преостале нивое. Оваква 

стратегија алокације капацитета је илустрована на Слици 12, где се може уочити да је 

само четвртина резервоара капацитета пуна када је 𝑛 = 2, указујући на то да се 

капацитет 𝑣 (који чини половину резервоара) шири само до два елемента. 
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Слика 12. Алокације капацитета у независном паралелном моделу фиксног капацитета. 

 

Формуле које одговарају овом моделу су: 

 

За произвољно 𝑛 Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
1

𝑛(𝑣/𝑛)
+

1

(𝑛−1)(𝑣/𝑛)
+ ⋯ +

1

(𝑣/𝑛)
=

𝑛

𝑣
∑

1

𝑖

𝑛
𝑖=1   

3

𝑣
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) = 𝐸(�̅�) =
1

(𝑣/𝑛)
=

𝑛

𝑣
 

2

𝑣
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛(𝑣/𝑛)
=

1

𝑣
  

1

𝑣
 

 

Може се закључити да стопа обраде опада током нивоа, што је и очекивано, до 

коначне стопе 𝑣/𝑛, која представља стопу која одговара индивидуалном елементу. На 

Слици 13 се може уочити да крива која одговара исцрпној обради испољава убрзање, 

док је самоокончавајућа обрада приказана правом која има исти коефицијент правца 

као у стандардном серијском моделу у случају криве која одговара исцрпној обради. 
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Слика 13. Криве које одговарају очекиваним временима независног паралелног 

модела са фиксираним капацитетом у односу на 𝑛. 

 

3.14. Паралелни модели фиксног капацитета са 

реалокацијом 

 
Овај модел је сличан  претходном, у смислу да су оба ораниченог капацитета. 

Међутим, код овог модела постоји могућност реалокације капацитета. На Слици 14 је 

приказана расподела капацитета. Може се видети да незавршени елемент захтева сав 

доступан капацитет током нивоа 2. 

 
Слика 14. Алокације капацитета паралелних модела фиксног капацитета са 

реалокацијом. 

 

Формуле које одговарају овом моделу су: 

 

Произвољно 𝑛                                                                                  Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
1

𝑛(𝑛/𝑣)
+

1

(𝑛−1)[𝑣/(𝑛−1)]
+ ⋯ +

1

𝑣
=

𝑛

𝑣
   

2

𝑣
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) = 𝐸(�̅�) =
𝑛+1

2𝑣
   

3

2𝑣
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛(𝑣/𝑛)
=

1

𝑣
  

1

𝑣
 

 

Овај модел је еквивалентан  стандардном серијском моделу. Криве које одговарају 

овом моделу су приказане на Слици 15. 
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Слика 15. Криве очекиваних времена обрада у односу на 𝑛 у стандардном серијском 

моделу и у паралелном моделу фиксираног капацитета са реалокацијом у случају када 

времена обрада одговарају исцрпној и самоокончавајућој обради, минимуму и 

просеку. 

Једина разлика је у томе што је средње време индивидуалног елемента у 

стандардном серијском моделу 
1

𝑢
, а у паралелном моделу 

𝑛+1

2𝑣
. Међутим, ово је само 

привидно контрадикција. Модели су еквивалентни у погледу расподеле времена 

завршетка обрада што је све што се типичо може опсервирати. Самим тим су 

еквиваленти и у погледу очекиваних вредности које се разматрају. Еквиваленција се не 

односи на тачна времена обраде, због тога што би у том случају ова два модела била 

идентична. У овом случају су разматране средње вредности тачних времена обрада 

индивидуалних елемената, које се очигледно морају разликовати у ова два модела 

која се упоређују. 

У литератури се овај модел често назива моделом реалокације капацитета иако је 

на основу претходних разматрања јасно да постоје и други паралелни модели обраде 

са реалокацијом. Међутим, како се овај модел може поистоветити са стандардним 

серијским моделом, он је најпознатији модел са реалокацијом. 

 

3.15. Независни паралелни модели умерено 

ограниченог капацитета  

 
Овај модел је веома сличан предвиђању које одговара исцрпној обради код 

стандардног серијског модела, али није идентичан са њим. Као што је већ познато, у 

стандардном серијском моделу се јавља позитивна зависност између укупних вемена 
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обрада елемената, као и у претходном моделу, који је еквивалентан са њим. Са друге 

стране, у овом моделу су укупна времена обраде независна. 

У овом случају ће прво бити разматране експлицитне математичке формуле, а 

затим ће бити приказани нивои. Заправо, у илустративне сврхе се поставља питање да 

ли се могу извести захтеви о капацитету који воде до линеарне функције 𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
𝑛

𝑣
 

која одговара исцрпноj обради и карактеристична је за стандардни серијски модел. 

Техника која ће бити примењена се може користити у многим другим околностима. 

Нека алокација капацитета до одређеног елемента зависи само од оптерећења 

система. Ако систем има 𝑛 елемената за обраду, 𝑣(𝑛) ће означавати стопу сваког 

елемента. У овом случају, средње време исцрпне обраде је  

𝐸𝐼𝑆(𝑇) = ∑
1

𝑖𝑣(𝑛)
=

1

𝑣(𝑛)
∑

1

𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 . 

Да би ова средина била линеарна функција по 𝑛, требало би да буде задовљена 

једнакост 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
1

𝑣(𝑛)
∑

1

𝑖
=

𝑛

𝑣

𝑛
𝑖=1 . 

Ова једначина се може лако решити за функцију алокације 𝑣(𝑛), односно 

𝑣(𝑛) =
𝑣

𝑛
∑

1

𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

Може се уочити да 𝑣(𝑛), као функција по 𝑛 постепено опада и то приближно као 

функција log(𝑛)/𝑛. Због тога је у овом случају капацитет ограничен, али не у толикој 

мери као у случају модела фиксираног капацитета где је 𝑣(𝑛) =
𝑣

𝑛
. 

Формуле које одговарају овом моделу су : 

 

За произољно 𝑛 Случај када је 𝑛 = 2 

𝐸𝐼𝑆(𝑇) =
𝑛

𝑣
  

2

𝑣
 

𝐸𝑆𝑂(𝑇) = 𝐸(�̅�) =
1

𝑣(𝑛)
=

𝑛

𝑣 ∑ (1/𝑖)𝑛
𝑖=1

  
4

3𝑣
 

𝐸(𝑋1) =
1

𝑛𝑣(𝑛)
=

1

𝑣 ∑ (1/𝑖)𝑛
𝑖=1

  
2

3𝑣
 

 

Расподела капацитета приказана је на Слици 16. Може се видети да је капацитет 

расподељн тако да у случају када је 𝑛 = 2 он износи 3/8, за разлику од  ¼ колико 

износи у случају паралелног модела са фиксиним капацитетом, што доказује да је 

посматрани модел мање ограниченог капацитета.  
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Слика 16. Алокација капацитета у независном паралелном моделу умерено 

ограниченог капацитета. 

Одговарајуће криве које одговарају средњим временима обрада приказане су на 

Слици 17.  

 

Слика 17. Криве очекиваних времена независних паралелних модела са умерено 

ограниченим капацитетом у односу на 𝑛. 

 

Потребно је нагласити да у овим претходно разматраним моделима промене 

стопа, за које је претпостављенода представљају капацитет, не указују на то у којој 

мери на њих утичу различити фактори,као што је интензитет стимуланса нити у којој 

мери оне представљају сопствени капаците система обраде. На пример, чак и у систему 

неограниченог капацитета се може очекивати да ће стопе обраде опадати ако се 

смањи интензитет стимуланса. Због тога је адекватније рећи да стопе обраде 

представљају сопствеи капацитет система који је у вези са карактеристикама 

стимуланса.  
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Закључак  

 
У овом раду су разматрани модели основних когнитивних функција применом 

резултата теорије вероватноћа. У том смислу су од значаја два основна начина обраде 

података (стимуланса), и то серијски и паралелни. 

Серијска обрада података је карактеристична по томе што обрада неког елемента 

(податка) почиње тек након завршетка обраде претходног податка. На другој страни, за 

паралелну обраду је карактеристично да се обрада већег броја елемената може 

вршити упоредо. Осим серијског и паралелног модела обраде података, постоји и 

широка класа хибридних модела који најчешће представљају комбинацију ова два 

модела. 

Времена између узастопних завршетака обрада података и укупа времена обрада 

података нису унапред позната, у општем случају, због чега је природно да се 

моделирају случајним променљивим. 

У наведеном контексту се посебно разматрају самоокончавајућа и исцрпна 

обрада, као и утицај капацитета на процес обраде података. 

У овом раду су такође представљени неки најпознатији серијски и паралелни 

модели, при чему је значајна карактеристика сваког од њих расподела капацитета, 

односно оптерећења система обраде при извођењу експеримента. Такође, показано је 

да се неки од серијских модела поистовећују са паралелним, као на пример 

стандардни серијски модел и независни паралелни модел умерено ограниченог 

капацитета. 

Потребно је нагласити да се проблеми података, који је разматран у овом раду, 

може довести у везу са различитим моделима, као што су модели система за 

опслуживање. 
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