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ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС 

 

 

Математиката е јазик што го опишува светот околу нас. Таа е во ос-
новата на секоја од природните науки, но истовремено црпи и инспира-
ција од нив. Често, дури и незабележително, математичките откритија 
им претходат на технолошките иновации, а математичките идеи и 
структури се користат и се заслужни за развојот на скоро секое поле од 
науките. Денес математика поставува нови стандарди на современиот 
начин на живеење. Но, математиката е дисциплина и самата за себе − 
таа е најдобар пример за човечката упорност и истрајност во стекнува-
ње знаења, таа е прилагодлива и има способност да ги поврзе областите 
кои изгледаат многу различни.     

Таа разновидност од математички идеи, а истовремено и обедине-
тост, планираме да биде во основата на едицијата Математички омни-
бус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популарни содр-
жини од областа на чистата и применетата математика, како и содржи-
ни за наставата по математика. Наменети се за наставниците и професо-
рите по математика, студентите, учениците и сите вљубеници во мате-
матиката, но и за оние кои сè уште го откриваат нејзиното значење.  

 
 
           Од уредниците  

Скопје,     
           24.7.2017
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Четвртиот семинар „Математика и примени“ се одржа на 13 и 14 де-
кември 2019 година на Институтот за математика при Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје. Целта на Семинарот е преку збир од на-
учно-популарни предавања и предавања за наставата по математика да 
придонесе за популаризација на математиката меѓу младите и поширо-
ката јавност, за ширење и размена на добрите наставни практики, но и 
да предложи нови идеи за нивно подобрување.  

За успешниот тек на Семинарот беа заслужни и водителите на сек-
циите: проф. д-р Валентина Миовска, доц. д-р Анета Гацовска-Баран-
довска, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, проф. д-р Валентина Гоговска, 
проф. д-р Марија Михова, доц. д-р Невена Серафимова и проф. д-р 
Слаѓана Јакимовиќ. За техничката поддршка беа заслужни ас. м-р Мар-
ко Димовски, дем. Катарина Тодоровска, Илија Јовчески и студентите: 
Фросина Јакимовска, Благојче Колароски, Моника Златановска, Стефа-
ни Кралевска, Викторија Нестороска, Наталија Дамчевска, Стефанија 
Кузмановска, Елена Трпкова и Дарко Марковски.  

Математиката како наука можеби изгледа недостапна за многумина, 
но презентирана на вистинскиот начин, може да биде интересна за 
секого, затоа што таа е јазикот на нашата реалност. Излагачите на пре-
давањата на Семинарот се потрудија да ни ја пренесат оваа порака. 
Научно-популарниот дел од Семинарот се состоеше од 10 научно-попу-
ларни предавања во кои беа презентирани разни математички пробле-
ми, нивната примена во разни области − не само во математиката, туку 
и во инженерските, економските, хуманистичките, општествените и 
природните науки.  

Во оваа книга во голем дел се содржани трудовите од одржаните 
предавања, а сите тие имаат научно-популарен карактер од областа на 
чистата и на применетата математика.  

    
      Од уредниците  

   Скопје,  
 18.3.2020 
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 МАГИЧНИ КВАДРАТИ 

Катарина Тодоровска 1 

Весна Целакоска-Јорданова 1 
 
Магичен квадрат од n-ти ред е квадратна n n×  шема (или матри-

ца) од n2 природни броеви, такви што збирот на броевите во секоја 
редица, секоја колона и по дијагоналите е еднаков и е наречен магичен 
збир (или магична константа). 

На пример, подолу се дадени магични квадрати од трет ред (лево) 
и од четврти ред (десно). Нивните магични константи се 15 и 34, 
соодветно. 

 8  1  6 

 3  5  7 

 4  9  2 

       
 
       

1. ИСТОРИЈА НА МАГИЧНИТЕ КВАДРАТИ  

Многу историчари сметаат дека потеклото на магичните квадрати 
е нејасно. Но, се знае дека магичните квадрати им биле познати на ста-
рите цивилизации од Индија, Египет, Арабија и Грција.  

Според една кинеска легенда [5], магичните квадрати се откриени 
во 2200 година п.н.е., кога императорот Ју (Та Yü) (2205 – 2197 год. 
п.н.е.) шетајќи покрај брегот на Жолтата река здогледал како на повр-
шината испливала една необична желка. Желката на својот оклоп имала 
девет квадрати со точки. Во секој квадрат имало различен број точки од 
еден до девет и тие биле распоредени како на цртежот 1. За импе-
раторот Ју ова било необичен дар – мистериозен знак, кој го нарекол 
Ло-Шу.

16  3  2 13 

 5 10 11 8 

 9  6  7 12 

 4 15 14  1 
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Слика 1. Лево желката од реката Ло, десно Лo-Шу квадрат. 

Во стара Кина филозофијата се засновала на пет елементи – земја, 
вода, метал, огaн и дрво, од кои е создадена материјата, и на два 
спротивни принципи јин и јанг. Јин го претставува женскиот принцип – 
темнина, пасивност, додека јанг го претставува машкиот принцип – 
светлина, енергија (Слика 2). Првото „магично“ својство на Ло-Шу 
квадратот е дека парните и непарните броеви наизменично се менуваат 
околу центарот. Во старата кинеска филозофија парните броеви се сме-
таат за јин, а непарните за јанг. Секој пар соседни броеви се однесуваат 
на еден од петте елементи (Слика 3). Во средината е бројот пет кој го 
симболизира елементот земја. Старите Кинези сметале дека земјата е 
квадратна и Кина е во центарот на светот. Затоа се сметало дека Ло-Шу 
квадратот ја претставува основата на кинеската филозофија.  

 

 
   Слика 2. Јин и јанг                               Слика 3.  Ло-Шу квадрат

     4          9 

    Метал 

  2 

         

  7 

 

 3 

 

 8 

  

    5 

Земја 

     1            6 

         Вода 

Д
рв

о 
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Ло-Шу квадратот бил употребуван за предвидувања на иднината и 
затоа во Кина со векови бил криен во тајност, сè до падот на династија-
та Танг (618 – 907 н.е.).  

Според [7], најстарите пишани текстови за магичните квадрати 
што денес можат да се најдат се од арапско потекло од VIII век, од 
авторот Аполонио од Тиана (Apolonio de Tiana), мислител од алексан-
дриската школа. Се претпоставува дека во Европа се донесени од визан-
тискиот математичар Емануел Москопулос (Moschopoulos).  

  

Тој квадрат има 16 полиња и е составен така што двата броја во 
средината на долниот ред ја даваат годината кога е создадено ова дело 
(1514). 

Чудните и интересни својства на магичните квадрати го привлекле 
вниманието на многу познати математичари како Башè, Ферма, Паскал, 
Де Лаир, Лајбниц и Ојлер, [2].   

 
 ОПШТИ СВОЈСТВА НА МАГИЧНИТЕ КВАДРАТИ 
Еден магичен квадрат ќе остане магичен ако се зголемат или се 

намалат сите негови броеви за еден ист број. Тој, исто така ќе остане 
магичен, ако сите негови елементи се поделат или помножат со некој 
константен број различен од нула. Да разгледаме еден пример: 

2 9 4  15 22 17  30 44 34 

7 5 3  20 18 16  40 36 32 

6 1 8  19 14 21  38 28 42 
  

„Најисторискиот“ магичен квадрат  во 
Европа [4], без сомнение може да се наре-
че квадратот од еднa уметничкa слика на 
познатиот сликар на германската ренесан-
са Албрехт Дирер (Albrecht Dürer, 1471–
1528), познато под името „Меланхолија“.  

Слика 4. Диререовиот магичен квадрат. 
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Во првиот квадрат магичниот збир, т.е. збирот на цифрите во секо-
ја редица, односно колона, односно дијагонала, е 15; во вториот квад-
рат, на секој од елементите на првиот магичен квадрат е додаден бројот 
13, па магичниот збир изнесува 15 + 3 ∙ 13 = 54; во третиот квадрат, 
секој од елементите на вториот квадрат е помножен со 2, па магичниот 
збир изнесува 2 ∙ 54 = 108.  

Од овие правила може да се изведе еден многу важен практичен 
заклучок, а тоа е дека ако сакаме да создадеме магичен квадрат, тогаш 
најдобро е да го создадеме од „помали“ природни броеви, а потоа, со 
множење, делење, собирање и одземање, можат да се добијат безброј 
магични квадрати со најразлични магични збирови.  

Ако еден квадрат е магичен за некоја аритметичка прогресија, 
тогаш тој исто така ќе биде магичен за некоја друга, на ист начин 
распределена, аритметичка прогресија со друг прв член и друга 
разлика. Така на пример, наместо броевите од првиот магичен квадрат 
што е даден погоре, чии елементи се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, може соод-
ветно да се разместат членовите на аритметичката прогресија 51, 55, 59, 
63, 67, 71, 75, 79, 83. Магичниот збир во овој случај изнесува 201. Тој е 
еднаков на половината од збирот на првиот и последниот член на про-
гресијата, помножен со димензијата на квадратот. На пример, за првиот 

квадрат подолу,  1 9 3 152
+

⋅ = , додека за тој до него: 51 83 3 2012
+

⋅ = .  

  2 9 4  55 83 63 

7 5 3  75 67 59 

6 1 8  71 51 79 

Трето многу важно својство на магичните квадрати е дека од два 
магични квадрати можеме да добиеме трет со собирање на соодветните 
елементи. На пример:  

2 9 4  15 22 17  17 31 21 

7 5 3 + 20 18 16   = 27 23 19 

6 1 8  19 14 21  25 15 29 
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Магичниот збир на новодобиениот квадрат се добива како збир на 
магичните збирови на соодветните квадрати: 15 + 54 = 69. 

Квадратот нема да изгуби од својата „магичност“ ако му ги раз-
местиме редиците или колоните што лежат симетрично во однос на 
цeнтарот на квадратот. Да разгледаме еден пример.  

14 7 1 12  12 7 1 14  5 10 16 3 

9 4 6 15  15 4 6 9  15 4 6 9 

8 13 11 2 → 2 13 11 8 → 2 13 11 8 

3 10 16 5  5 10 16 3  12 7 1 14 

При првото разместување на редиците се запазува збирот на члено-
вите во секој ред и во секоја колона, но нема да се запази збирот по 
дијагоналите (кај првиот, збирот на елементите по дијагоналата е 34, а 
кај вториот не е запазен – се добиваат различни вредности: 30 по 
главната и 38 по споредната дијагонала). Ако потоа на добиениот 
квадрат, им ги размениме местата на првата и на четвртата редица, 
добиениот квадрат ќе биде потполно магичен.  
        Интересно е што тоа не е така кај магичниот квадрат на Дирер. Еве 
ја истата постапка, но и едниот и другиот добиен квадрат се магични. 

16 3 2 13  13 3 2 16  1 15 14 4 

5 10 11 8  8 10 11 5  8 10 11 5 

9 6 7 12 → 12 6 7 9 → 12 6 7 9 

4 15 14 1  1 15 14 4  13 3 2 16 
 

2. НЕКОЛКУ КОНСТРУКЦИИ НА МАГИЧНИ КВАДРАТИ 

Со текот на времето се развиле повеќе методи за конструирање 
магични квадрати. Пред да разгледаме некои од нив [7], ќе ги класифи-
цираме магичните квадрати во три категории: 

− Магични квадрати од непарен ред (или непарни магични квадра-
ти), т.е. квадрати кај коишто редот n е од облик 2m+1, каде што m може 
да биде кој било природен број. 
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− Магични квадрати од двојно парен ред (или парно-парни маги-
чни квадрати), т.е. квадрати кај коишто редот n е од облик 4m, при што 
m е кој било природен број.  

− Магични квадрати од парен ред (или непарно-парни магични 
квадрати), т.е. квадрати кај коишто редот n е од облик 2(2m+1), , при 
што m е кој било природен број.  

Општиот метод на конструкција на овие три видови квадрати е 
различен. 

2.1. МАГИЧНИ КВАДРАТИ ОД НЕПАРЕН РЕД 

2.1.1. МЕТОД НА ЛА ЛУБЕР 

Методот на Лубер (Simon de la Loubère, 1642 − 1729) е најчесто 
користениот метод за конструкција на магични квадрати од непарен 
ред. Овој метод уште се нарекува и Сијамски метод, затоа што Лубер се 
запознал со тој метод кога престојувал на дворот на кралот на Сијам, 
како пра-теник на кралот Лудовик IV (1687 − 1688). Тој се состои од 
следново: се запишуваат природните броеви редоследно почнувајќи од 
еден се додека се пополнат сите полиња. За илустрација на овој метод 
ќе конструираме магичен квадрат од петти ред. Бројот 1 се запишува во 
средното поле во најгорната редица (Слика 5).  

  1   

     

     

     

     

Слика 5. Прв чекор од методот на Лубер. 

Потоа додаваме помошна редица одозгора и помошна колона оддесно и 
бројот 2 го запишуваме едно поле дијагонално горе десно. Бидејќи бро-
јот 2 излегува надвор од квадратот, го спуштаме најдолу во истата ко-
лона (Слика 6). Потоа го запишуваме бројот 3 едно поле дијагонално 
горе десно од бројот 2. 
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   2   

  1 ↓   

 5  ↓   

4 ← ← ↓ ← 4 

   ↓ 3  

   2   

Слика 6. Чекори во методот на Лубер. 

Во наредниот чекор го запишуваме бројот 4 едно поле дијагонално горе 
десно од бројот 3. Бидејќи бројот 4 излегува надвор од квадратот, го 
преместуваме на спротивниот крај од истата редица и го запишуваме 
бројот 5 едно поле горе десно од 4. Заради тоа што полето горе десно од 
5 е веќе зафатено и не можеме да го запишеме бројот 6 во ова поле, го 
запишуваме 6 под 5. Бројот 7 го запишуваме едно поле горе десно од 6 
и ја продолжуваме оваа постапка се додека бројот 10 не излезе надвор 
од квадратот. Потоа го префрламе 10 на спротивниот крај од редицата и 
ја продолжуваме оваа постапка се додека да ги запишеме сите броеви 
до 25. Да забележиме дека 16 излегува надвор од помошната редица и 
колона, затоа го запишуваме под 15 исто како што постапуваме кога 
некое поле е зафатено, [3]. 

 18 25 2 9  

17 24 1 8 15 17 

23 5 7 14 16 23 

4 6 13 20 22 4 

10 12 19 21 3 10 

11 18 25 2 9  

Слика 7. Метод на Лубер – сите чекори.
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Луберовиот метод можеме да го користиме и за конструкција на несо-
вршени магични квадрати – магични квадрати со низа од броеви раз-
лични од низата 1,2,...,n2. Прво ќе го илустрираме методот на Лубер на 
поедноставен вид несовршен магичен квадрат во кој броевите 
формираат аритметичка прогресија. Наместо со 1 почнуваме со друг 
број, на пример 3 и секој следен број го зголемуваме за 2 (Слика 8). 

17  3 13 

 7 11 15 

 9 19  5 

Слика 8. Метод на Лубер – несовршен магичен квадрат. 

Луберовиот метод можеме да го користиме и за конструкција на несо-
вршени магични квадрати со покомплицирана низа на броеви. Дефини-
раме хоризонтална разлика χ, како разлика помеѓу два последователни 
броја во секоја група од n броеви и дефинираме вертикална разлика ν, 
како разлика помеѓу последниот број од една група n броеви и првиот 
број од следната група на n броеви. Хоризонталната и вертикалната 
разлика не мора да бидат еднакви но мора да останат константни во 
текот на целата конструкција. На следниов цртеж е прикажан магичен 
квадрат конструиран со Луберовиот метод почнувајќи со бројот 3 и со  
χ = 2, ν = 3. 

19  3 14 

 7 12 17 

10 21  5 

Слика 9. Магичен квадрат со χ = 2, ν = 3. 

За еден магичен квадрат од ред n конструиран на ваков начин 
може однапред на се определи магичниот збир користејќи ја следнава 
формула: 

S  = 1
2  (n3 + n) + n(а – 1) + (k – n)[n(χ – 1) + (ν – 1)], 

каде што S  е магичниот збир, n редот на квадратот, а е бројот во почет-
ното поле (средното поле во првиот ред), k е сумата 1 + 2 + ... + n, χ е
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хоризонталната разлика и ν е вертикалната разлика. Така, за квадратот 
од Слика 9 имаме: 

S  = 1
2  (33 + 3) + 3(3 – 1) + (6 – 3)[3(2 – 1) + (3 – 1)] = 15 + 6 + 15 = 36. 

3.1.2. МЕТОД НА БАШÈ 

Методот на Башè (уште наречен и скалест метод) е еден од најуба-
вите и наједноставните методи за конструирање непарни магични 
квадрати. Тој се состои од конструирање на мали „пирамиди“ од сите 4 
страни на квадратот. Ќе конструираме 3×3 магичен квадрат за да го 
илустрираме овој метод.  

 Прво цртаме квадрат и додаваме „скали“ (овде „пирамидата“ се 
состои само од 4 квадрати при што секој од нив е поставен над 
средното поле на секој од рабовите) како на Слика 10-1. Потоа последо-
вателните броеви од 1 до 9 ги запишуваме во дијагоналите како на 
Слика 10-2. Полињата со броевите 1,3,7 и 9 се наоѓаат надвор од 
основниот 3×3 квадрат. Овие броеви ги префрламе во најоддалечените 
празни полиња во соодветните колони, односно редици. Така добиваме 
магичен квадрат од ред 3 (Слика 11), [7]. 

     

     

      

     

     

          Слика 10-1. Mетод на Башè.                   Слика 10-2. Mетод на Башè. 

 

 

  1   

 4 ↓ 2  

7 → 5 ← 3 

 8 ↑ 6  

  9   
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4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

Слика 11. Магичен квадрат добиен со методот на Башè. 

Следниов пример е пример на конструкција на 5 х 5 магичен 
квадрат. Во овој пример почнуваме со 1 во најдолното поле и продол-
жуваме да ги внесуваме броевите по дијагонала надесно, слично како 
кај 3×3 квадратот од претходниот пример.  

    25     

   24  20    

  23  19  15   

 22  18  14  10  

21  17  13  9  5 

 16  12  8  4  

  11  7  3   

   6  2    

    1     

Слика 12. Mетод на Башè – пред „преместување“ на броевите. 

Броевите што се во пирамидите, се внесуваат во внатрешноста на квад-
ратот, во аналогното симетрично поле (на пример, 1 оди под 19, 2 оди 
над 14, 4 оди пред 12, итн.) и се добива магичниот квадрат:. 

23 6 19 2 15 

10 18 1 14 22 

17 5 13 21 9 

4 12 25 8 16 

11 24 7 20 3 
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3.1.3. МЕТОД – СКОК НА КОЊ НА ШАХОВСКА ТАБЛА  

 Овој метод е лесен и интересен. Да разгледаме, на пример, еден 
7×7 квадрат, т.е. квадрат со 49 полиња. Единицата ја поставуваме во кое 
било квадратче, а над неа, скокајќи како коњ (на пример, надесно) на 
шаховска табла, впишуваме 2, потоа 3, а 4 ќе излезе од квадратот.  

     13   

 9   4 ↓   

7 ← ← ← ↓12 ← ← 7 

8 ↓  3 ↓ ↓   

 ↓  11 ↓ ↓ 6 16 

 ↓ 2  ↓ ↓ 14  

 ↓ 10  ↓ 5 15  

 1   ↓ 13   

 9   4    

        

         Слика 13. Чекори на коњот заклучно со бројот 16. 

Затоа формираме помошни редици (слично, помошни колони) 
каде што бројката ја пренесуваме во аналогното поле што е најгоре или 
најдолу, но во внатрешноста на квадратот и од него понатаму продол-
жуваме со скоковите. Кога ќе стигнеме до 7, како и до другите броеви 
што се деливи со 7, 14, 21, 28, 35 ја повторуваме постапката на прене-
сување на бројот во аналогното поле, а броевите 8, 15, 22, 29, 36 ги 
пишуваме во квадратчето подолу од соодветниот претходник. Скоко-
вите на коњот ги продолжуваме сè додека не ја пополниме табелата, [3]. 
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  18 35 45 13 23 40 

 9 26  4 21 31 48 

7 17 34 44 12 22 39 7 

8 25 42 3 20 30 47  

16 33 43 11 28 38 6 16 

24 41 22 19 29 46 14 24 

32 49 10 27 37 55 15 32 

40 1 18 35 45 1313 23  

48 9 26 36 4 21 31  

     22   

 

2.2. НЕПАРНО-ПАРНИ МАГИЧНИ КВАДРАТИ  

3.2.1. МЕТОД НА РАЛФ СТРАЧИ (RALPH STRACHEY) 

Ова е метод, [5], со кој може да се конструира непарно-парен 
магичен квадрат. Овој тип квадрати има ред n кој е делив со 2, но не и 
со 4. На пример, магични квадрати од ред 6, 10 и 14 се непарно-парни. 
Редот на овој тип квадрати е од облик n = 4k+2, каде што k е позитивен 
цел број. Всушност, n = 2u, каде што u e непарен природен број. Кај 
овој метод почнуваме со поделба на квадратот на четири еднакви 
делови A, B, C и D, при што секој дел претставува магичен квадрат со 
непарен ред u и  n2/4 полиња според методот на Лубер.   

А B  

C D 

На пример, ако редот на магичниот квадрат е 6, а 6 = 2⋅3,  тогаш секој 
потквадрат има ред u = 3 и 36 / 4 = 9 полиња. 
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Сега ќе го употребиме Луберовиот метод за конструкција на магични 
квадрати со ред u и броеви од 1 до u2. Овој квадрат го сместуваме во 
делот А. Во нашиот пример, во делот А се броевите од 1 до 9. 

A 

8 1 6 

 3 5 7 

4 9 2 

Потоа повторно со Луберовиот метод конструираме уште три 
вакви квадрати со броеви од u2 + 1 до 2u2, од  2u2 + 1 до 3u2, од 3u2 + 1 
до 4u2 и ги сместуваме во деловите D, B и C, соодветно. Во нашиот 
пример, делот D го пополнуваме со броеви од 10 до 18, делот B со 
броеви од 19 до 27 и делот C со броеви од 28 до 36.  

                     C = A+3⋅9                              B = A+2⋅9 
 

 
 
 
 
 
 

        D = A+9 

17 10 15 

12 14 16 

13 18 11 

 
Бидејќи u = 2k +1, каде што k е природен број, во нашиов пример, 

k = 1, па следуваат неколку чекори: 
− Првите k колони од потквадратот А си ги разменуваат местата со 

соодветните колони од потквадратот C. (Во примерот, првата колона од

35 28 33 

30 32 34 

31 36 29 

 

26 19 24 

21 23 25 

22 27 20 
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потквадратот А се заменува со првата колона од потквадратот C и 
обратно.) Значи, по размената се добива: 

 A  

35 1 6 

30 5 7 

31 9 2 

 
− Последните  k – 1 колони во потквадратот B треба да си ги раз-

менат местата со соодветните колони од потквадратот D. (Во примерот, 
такви колони нема, т.е. тие си остануваат на истото место.) 

− Средното поле од првата колона на потквадратот А го разменува 
местото со средното поле од првата колона од потквадратот C.  Значи, 
во примерот, по таа размена имаме:     

 

 

 

 

 
 

− Централното поле во потквадратот А  си го разменува местото со 
централното поле во потквадратот C, па добиваме: 

 

 

 

 

 

C 

8 28 33 

 3 32 34 

4 36 29 

 A  

35 1 6 

3 5 7 

31 9 2 

 

C 

8 28 33 

 30 32 34 

4 36 29 

 

 A  

35 1 6 

3 32 7 

31 9 2 

 

C 

8 28 33 

 30 5 34 

4 36 29 
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− На крајот, четирите квадрати се разместуваат како што е дадено 
на почетокот, А во горниот лев агол, В во горниот десен агол, С во 
долниот лев агол и D во долниот десен агол. 

Крајниот резултат е даден на Слика 14: 

35 1 6 26 19 24 

3 32 7 21 23 25 

31 9 2 22 27 20 

8 28 33 17 10 15 

 30 5 34 12 14 16 

4 36 29 13 18 11 

Слика 14. Конструкција на 6 × 6 квадрат со Страчиеов метод. 

Сега  сите редици и сите колони имаат збир 111, како и споредната и 
главната дијагонала.  

3.3. ПАРНО-ПАРНИ МАГИЧНИ КВАДРАТИ 

3.3.1. ДИЈАГОНАЛЕН МЕТОД  

Со дијагоналниот метод на брз и лесен начин може да се констру-
ира магичен квадрат. Магичните квадрати од овој тип имаат ред кој се 
дели со 4. Затоа овој магичен квадрат можеме да го поделиме на u2  
помали квадрати што не се преклопуваат и имаат димензија 4×4, каде 
што / 4u n= . Броевите од 1 до n2 се запишуваат последователно, поч-
нувајќи од најгорното лево поле до најдолното десно поле. Ги пречкр-
туваме двете дијагонали и дијагоналите на секој од u2-те помали 
квадрати. Броевите од пречкртаните полиња ги заменуваме со броевите 
од соодветните (симетрични во однос на центарот) полиња, а броевите 
од непречкртаните полиња ги оставаме. Да разгледаме еден пример на 
конструкција на 8×8 магичен квадрат, [5]. 



К. Тодоровска, В. Целакоска-Јорданова 
 

24 
 

 За 8×8 магичен квадрат имаме: 8 : 4 2u = = , 2 4u = , па квадратот 
го делиме на 4 помали квадрати. Ги пополнуваме полињата со броеви 
од 1 до 64 редоследно, почнувајќи од горното лево  поле.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 

Слика 15. Прв чекор од дијагоналниот метод. 

Потоа ги засенчуваме дијагоналите на магичниот квадрат и дијагонали-
те на помалите квадрати. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 

Слика 16. Дијагонален метод пред заменување на броевите. 

Потоа ги бришеме сите броеви што не припаѓаат на дијагоналите и ги 
пополнуваме со броевите од десниот горен дел кон левиот горен дел 
како што е прикажано на Слика 17. Така се добива магичен квадрат со 
магичен збир 260. 
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1 63 62 4 5 59 58 8 

56 10 11 53 52 14 15 49 

48 18 19 45 44 22 23 41 

25 39 38 28 29 35 34 32 

33 31 30 36 37 27 26 40 

24 42 43 21 20 46 47 17 

16 50 51 13 12 54 55 9 

57 7 6 60 61 3 2 64 

Слика 17. Дијагонален метод по заменување на броевите. 
 
 

4. ГЕОМАГИЧНИ КВАДРАТИ 

 Геомагичните квадрати се идеја на Ли Салоуз (Lee Sallows), кој 
магичните квадрати ги пополнувал со геометриски форми наместо со 
броеви, [1]. Наместо да се собираат броеви по секоја редица, колона и 
дијагонала, за да се добие ист број, формите во секоја редица, колона и 
дијагонала, треба да се спојат заедно за да се создаде една истата, 
таканаречена главна форма. 
 На цртежот подолу е даден геомагичен 3×3 квадрат, каде што 
секој елемент е полиомино. Полиомино е рамнинска фигура, составена 
со спојување на n единични квадрати по нивните страни. (Декомина, 
т.е. полиомина од ред 10, какви што се фигурите во левиот квадрат, 
вкупно има 4655.) Полиомината во секој ред, колона и дијагонала, мо-
жат да се спојат заедно за да формираат фигура. Можат да бидат соста-
вени на два различни начинa, кои се нацртани на секоја од страните на 
секоја редица, колона и дијагонала. 
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Слика 18. Геомагични квадрати  

(лево со декомина, десно со полиомина со димензија од 1 до 9). 

Сите погоре прикажани фигури нацртани околу квадратите од 
трет ред, се исти во однос на ротација, осна и централна симетрија. 
Квадратот лево е еден од вкупно два геомагични квадрати што се 
можни кога делчињата се декомина, што е доста ретка ситуација. Квад-
ратот десно е геомагичен квадрат, каде што секој елемент е полиомино 
со димензија од 1 до 9. Фигурите по прeферијата на десниот квадрат 
покажуваат како полиомината можат да бидат споени до една главна 
фигура − 4×4 квадрат во кој е отстрането едно поле. Салоуз пронашол 
вакви 4370 геомагични квадрати, многу повеќе отколку што очекувал.  

5. ПРИМЕНА ВО НАСТАВАТА  

Магичните квадрати можат да им користат на наставниците по ма-
тематика. Веќе ја разгледавме примената на аритметичка прогресија кај 
магичните квадрати (која е дел од наставната програма за IV година 
средно образование), но има и други примери каде што наставникот 
може да ги користи магичните квадрати како дидактички материјал. Во 
овој тип на задачи [6], [8], ученикот треба да ја разбере задачата, да раз-
мисли и да реши повеќе едноставни линеарни равенки. 

Пример 1. Изучувајќи ја темата Линеарни равенки со една непозната, 
професорот може на учениците да им зададе задача како оваа: 
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Одреди ја вредноста на секоја од непознатите што се јавуваат 
во следниов магичен квадрат: 

17 24 w 8 15 

x 12 19 21 3 

4 6 13 r 22 

y 5 7 14 16 

11 m 25 2 s 

Табела 1. Магичен квадрат од ред 5. 

Пример 2. При изучување на операциите со цели брови, на учениците 
може да им се зададе следново правило за пополнување на 3×3 магичен 
квадрат. 

а b+   a b c− −   a c+   

a b c− +   a   a b c+ −   

a c−   a b c+ +   a b−   

Ако замениме за 5, 1, 3а b c= = − = −  се добива Ло-Шу квадратот. 
Пример 3. Ако го занемариме условот вредностите да бидат природни 
броеви, можеме да конструираме различни задачи од темата Операции 
со рационални броеви, кои вклучуваат магични квадрати. 

Изврши ги назначените операции и провери дали дадениот квад-
рат е магичен. 

2 3
3 4
⋅  5 4

4 5
⋅  12 9

5 2
+  5 1

2 3
−  

16 3
15 5

+  10,4 1
6

 2 2
3
⋅  

25 5:
18 3

 2
3

 13 1
6 6
+  2 10 3:

5 3 8
 + 
 

 

12 59
5 6

 + − 
 

 
3: (4 : 2)  

     
7
6

       
5 4
4 15
⋅  
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6. ЗАКЛУЧОК 

За магичните квадрати е пишувано многу. И денес се изнаоѓаат 
разни методи на нивно конструирање. Тие се применуваат во многу об-
ласти од математиката: во проективна геометрија, во статистика, во ал-
гебра, но наоѓаат и конкретна примена. На пример, тие се користат во 
криптографија, а и во физика, односно во инженерските науки, при од-
редувањето на центарот на маса, којшто, пак, има примена во роботи-
ката.      

Постојат и некои нерешени проблеми во врска со магичните 
квадрати, [9]. Овде ќе споменеме само неколку.  

1.  Дали постои 3×3 магичен квадрат, каде што во сите негови 
полиња се впишани квадрати на природни броеви?  

За решението на овој проблем (или за доказ дека не постои), Мар-
тин Гарднер, во 1996 година, понудил награда од 100 долари. Пробле-
мот е сè уште отворен. 

2. Ако во еден магичен квадрат, неговите броеви се заменат соод-
ветно со нивните квадрати и притоа се добие нов магичен квадрат, то-
гаш тој се нарекува бимагичен квадрат или 2-мултимагичен квадрат.  

Има неколку отворени проблеми во врска со ваквите квадрати. Еве 
еден од нив, што има интересна историја: дали постои најмал 
бимагичен квадрат со различни елементи? Неговиот ред е непознат, но 
познато е дека Лукас (Lucas, 1891) и подоцна Хендрикс (Hendricks, 
1998) покажале дека бимагичен квадрат од ред 3 е невозможен за кое 
било множество броеви, освен за тривијалниот случај, кога се користи 
истиот број девет пати. Првиот познат бимагичен квадрат, конструиран 
од Пфеферман (Pfeffermann, 1891) имал ред 8 и магичен збир 260 за 
основниот квадрат и 11 180 по квадрирањето. Вороблевски (Wroblew-
ski, 2006) го нашол првиот познат 6×6 бимагичен квадрат користејќи 
различни, но не последователни, природни броеви, додека Моргенстерн 
(Morgenstern, 2006) нашол 7×7 бимагичен квадрат. Бимагичен квадрат 
од ред 5 сè уште не е пронајден.  

3. Дали може да се конструира 3×3 магичен квадрат од различни 
триаголни броеви (броеви коишто одговараат на бројот на објекти 
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распоредени во рамностран триаголник; се пресметуваат по форму-

лата ( 1)
2

n n +  ) или негов бимагичен квадрат?  
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ПРИМЕНА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ ВО БИОЛОГИЈА 

Абдула Букла 1 

Бесник Исмаили 2 
 

1. НЕЛИНЕАРНИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ  
И ФИКСНИ ТОЧКИ 
 

До крајот на осумнаесеттиот век главен проблем во теоријата на 
диференцијални равенки бил да се определат егзактни експлицитни ре-
шенија или апроксимации на решенијата во облик на степенски редови. 
Но, во 1880 година Пoанкаре (Poincare) открил дека наместо да се бара-
ат решенија на равенките, во некои случаи доволно е да се определат 
квалитативни информации за тоа како се однесува главното решение,  
[6]. 

Во овој труд главно ќе се разгледуваат системи од диференцијални 
равенки од облик: 

                 
( , )

( , )

dx
F x y

dt
dy

G x y
dt

  

                         (1) 

каде што F  и G  се непрекинати функции со непрекинати први парци-
јални изводи долж рамнината. Системите од облик (1) во кои променли-
вата t  не се појавува во функциите  F  и G  се нарекуваат автономни. 
Решенијата на системот (1) преставуваат фамилија од функции. Тие 
може да се интерпретираат графички како дводимензионално векторско 

поле каде што секој вектор е градиентот ,
dx dy
dt dt

     
, [1]. Ако нацртаме 

доволно многу од овие вектори, може да донесеме одлуки за тоа како се 
однесува системот (1) во околините на стационарните (еквилибриум, 

фиксни) точки т.е. точките   0 0
,x y  за кои е исполнет условот 

0

0

dx
dt
dy
dt

  

.
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Ако со t  се означува времето, тогаш за секоја фиксирана точка 

 ', 'x�y  геометриското место на сите точки  ( ), ( )x t y t  од решението на 

системот (1) во рамнината xOy , којашто минува низ  ', 'x�y , претставу-

ва една фазна патека за (1). Рамнината xOy  каде се цртат сите фазни 
патеки, се нарекува фазна рамнина. Обично фазните патеки се илустри-
раат преку дијаграм, наречен фазен дијаграм. 
  Да претпоставиме дека ( *, *)x y  е стационарна точка за (1), т.е. 

( *, *) 0F x y  , ( *, *) 0G x y  . Нека земаме *u x x   и *v y y  . За 
мали вредности на ,x y , изразите ,u v  се малку оддалечени од *, *x y  

соодведно. За системот од диференцијални равенки (1) имаме, [7,10]: 

                       

( *)
( * , * )

( *)
( * , * )

du d x x dx
F x u y v

dt dt dt
dv d y y dy

G x u y v
dt dt dt

            

                      (2) 

Од следните релации 
( * , * ) ( * , * ) ( *, *) ( , )F x u y v F x u y v F x y dF u v       , 
( * , * ) ( * , * ) ( *, *) ( , )G x u y v G x u y v G x y dG u v        

и користејќи дека 

F F
x ydF
G G
x y

   
   
  
 
   

, имаме дека системот (2) во матри-

чен облик може да се престави како   
 

F Fu
ux yt

v G G v
t x y

                                    

. 

Овој процес се нарекува линеаризација на системот (1) и овозмо-
жува да се користи теоријата од линеарни диференцијални равенки за 
да се донесат одлуки за нелинеарниот систем. 
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Матрицата 

( *, *)x y

F F
x yA
G G
x y

   
   
  
 
   

се нарекува матрица на 

Јакобијанот во фиксната точка ( *, *)x y . 

Ако бараме општо решение од облик 1

2

t
x

B e
x


 
   
  

 ( 1

2

0

0

x

x

   
      
      

)  на 

линеарниот систем 1

2

x
a b xt

y c d x
t

                           

, тогаш имаме: 

1 1 1 1

2 2 2 2

t t
x x x x

e e A A
x x x x

  
       
                
              

, 

од каде што добиваме дека 1

2

x

x

 
 
 
  

 е сопствен вектор, а   соодветната 

сопствена вредност. Ако 
1 2

   се сопствени вредности и 
1 2
,w w  се 

соодветни сопствени вектори, тогаш изразот 1 2

1 1 2 2
(t) t tx c e w c e w     

преставува општо решение на системот (2).  
Знаејќи дека сопствените вредности на матрицата A  се добиваат 

од карактеристичната равенка 0
a b

c d








, ја добиваме 

равенката 2 det 0A    , каде што TrA a d    , 
detA ab bc  . Од Виетовите формули уште имаме дека 

1 2
detA   , 

1 2
    . 

Зависно од вредностите на детерминантата A  ги имаме следните 
можни случаи за стационарната точка: 

1) Ако det 0A  , тогаш сопствените вредности се реални и имаат 
различни знаци. Во овој случај имаме седлеста точка. 

2) Ако det 0A  , тогаш сопствените вредности се реални и имаат 
исти знаци. Во овој случај имаме центар или ако тие зе заемно
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конјугирани комплексни броеви – стационарната точка е спира-
ла или јазол. 

3) Ако det 0A  , тогаш една од сопствените вредности е нула. Во 
овој случај координатниот почеток не е изолирана стационарна 
точка и постои права од стационарни точки или рамнина од 
стационарни точки ако 0A  . 

Зависно од вредностите на детерминантата A  го имаме следниот 
дијаграм за природата на стационарните точки (Слика 1). 

 
Слика 1. Дијаграм на Поанкаре за стационарни точки ([9]).  

 
 

2. МОДЕЛ НА ЛОТКА ВОЛТЕРА 
 

Равенките на Лотка Волтера се откриени независно од Алфред 
Лотка (Alfred Lotka) и Вито Волтера (Vito Volterra) во 1925-26. Лотка ги 
добил овие резултати додека се обидувал да ги опише биолошките сис-
теми на сличен начин како што се опишуваат хемиските системи.  Тој 
увидел дека компонентите на еден биолошки систем (организмите) мо-
же да се споредуваат со атомите и молекулите па на тој начин да се ана-
лизира растот на популацијата кај животните. Тој смртта на едно живо 
суштество ја споредил со радиоактивното распаѓање на атомите [4].
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Од друга страна, Волтера стигнал до овие равенки сакајќи да даде 
одговор на прашањето: Зошто во текот на првата светска војна бројот 
на предаторски риби расте забележително? 

Во системот што ќе го разгледуваме, ќе претпоставиме дека се 
исполнети следните услови, [3]: 
 1) Пленот секогаш има извори за храна, 
 2) Грабливецот се храни само со разгледуваниот плен, 
 3) Промените на популацијата се пропорционални со бројот на 
жителите, 
 4) Природните услови не влијаат во растот на популациите. 

 Земајќи ги предвид дадените услови, се формираат равенките: 
dx

Ax Bxy
dt
dy

Dxy Cy
dt

    

. 

Значи претпоставуваме дека пленот со број x  расте експоненци-
јално со стапка A  сѐ додека не е изеден од грабливецот со број y  кој 
расте со стапка D  (t  е времето во системот). Смртта на пленот е дик-
тиран од стапката B , а од друга страна популацијата на грабливецот 
паѓа за стапка C  кога нема ресурси од пленот. 

Од математички аспект горните равенки претставуваат систем од 
нелинеарни диференцијални равенки од прв ред. Земајќи го предвид 
фактот дека нелинеарните системи не се едноставни за да се решат екс-
плицитно ние ќе ги разгледуваме нивните нумерички решенија (добие-
ни со софтверот dfield  и pplane [8]) и на тој начин ќе ги скицираме ин-
тегралните криви. 

Во биолошките системи може да се случи популациите да бидат 
во еквилибриум − бројот на жители да стане константен во текот на 
времето. Тоа ќе се случи кога: 

0 0

0
0

dx
Ax Bxydt

dy Dxy Cy
dt

            

. 

      Со решавање на горниот систем ги добиваме следните стационарни
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точки:  0,0 , ,
C A
D B

     
.  

Стационарната точка  0,0  е случајот кога и грабливецот и пленот 

се во состојба на истребување а вториот случај ,
C A
D B

     
 зависи само од 

дадените биолошки параметри. 
 Земајќи го предвид фактот дека во дадена точка  ,x y  Јакобија-

нот на системот е еднаков со 

 
( ) ( )

,
( ) ( )

        ,

Ax Bxy Ax Bxy
x yJ x y

Dxy Cy Dxy Cy
x y

A By Bx

Dy Dx C

                    
        

 

за стационарните точки добиваме дека 

 
0

0,0
0

A
J

C

      
, 

0
,

0

BC
C A DJ

ADD B
B

                 

, 

односно се добива дека првата точка е нестабилна седлеста точка а 

втората е стабилна фиксна точка со центар ,C A
D B

 
 
 

. 

Пример 1. Да го разгледаме следниот пример. Да претпоставиме дека 
имаме биолошки систем каде што ни се дадени коефициентите 

                  0,2A  , 0,003B  , 0,3=C  и 0,0035D  .                       (3) 

Ако претпоставиме дека 
0

120x  , 
0

20y  , тогаш за време од 100 

години се добива следниот фазен дијаграм: 
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Слика 2. Фазен дијаграм на системот на Лотка Волтера за почетните 

услови  (3) ([8]).  
 

 
Слика 3. Графици на функциите ( ), ( )x t y t за системот на Лотка-Волтера, 

при почетните услови (3) ([8]). 

Сега, ако се разгледува реален модел каде што грабливецот е 
рисот и пленот е зајакот, се е добива следниот модел: 
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Слика 4. Реален модел за рисот и зајакот за 90 годишен период ([11]). 

 
Како што спомнавме на почеток, Вито Волтера го анализирал рас-

тот на популацијата во една фамилија риби од Јадранско море, [2].  Тој 
дошол до заклучок дека за време на првата светска војна моделот зави-
сел само од биолошките параметри и се развивал како што предвидува 
моделот, но во периодот надвор од војната интензивниот риболов го на-
рушил овој систем и довел до оштетувања на популациите на разгледу-
ваните организми. 

Значи, растот на популацијата во биолошки системи од две компо-
ненти, осцилира во одредени периоди, додека во тие системи не започ-
не да влијае човекот. 

3. МОДЕЛ НА КОНКУРЕНЦИЈА НА ЛОТКА ВОЛТЕРА 

Ако два вида се натпреваруваат за ресурси, како што е храната, во-
дата, светлината, итн., тогаш таквиот натпревар е познат како конку-
рентна интеракција, односно овие два вида се борат за опстанок во 
нивната животна средина. Ако само еден вид ги користи ресурсите, 
другиот вид може одвај да преживее. Значи, тука е прашањето, како 
можат да коегзистираат овие два конкурентни видови? 

Нека ( )x t  и ( )y t  ја означуваат густината на популацијата на секој 
вид. Да претпоставиме дека во отсуство на еден вид другата популација 
станува ограничена и од ефектот на конкуренцијата  секоја популација 
е обратно пропорционална со производот xy . 
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Затоа, моделот за конкурентна интеракција е: 
2

1 1 1 1 1 1

2
2 2 2 2 2 2

( )

( )

dx
a x b x c xy x a b x c y

dt
dy

a y b y c xy y a b y c x
dt

     

     
,  

каде што 
1

a ,
1

b ,
1

c ,
2

a ,
2

b  и 
2

c  се реални позитвни константи. Системот 

има четири стационарни точки: 
2 2 1 1

(0, 0),(0, / ),( / ,0),( , )a b a b x y
 

, каде 
што последната точка е дефинирана како пресек на правите: 

                                                   1 1 1

2 2 2

b x c y a

c x b y a

 
 

                                           (4) 

Од анализата на првите три точки на еквилибриум, лесно може да се 
заклучи дека, [5]: 

i) За  0,0 , еквилибриумот ( ) 0x t  , ( ) 0y t   покажува пад и во 
двата вида. 

ii) За точката 
2 2

(0, / )a b , еквилибриумот 
2 2

( ) 0, ( ) /x t y t a b   по-

кажува дека вториот вид победил на натпреварот и првиот вид 
исчезнува. 

iii)  За точката 
1 1

( / , 0)a b , еквилибриумот 
1 1

( ) / , ( ) 0x t a b y t  , 

покажува дека првиот вид ги користи сите ресурси и недостато-
кот на ресурси предизвикува истребување на втор вид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Соживотот е наш примарен интерес, така што стабилноста на 

последната стационарна точка ( , )x y
 

 е поважна од другите очигледни 
случаи споменати погоре. 

Слика 6. Графикот на правите   
(4) за 

1 2 1 2
c c b b . 

Слика 5. Графикот на правите    
(4) за 

1 2 1 2
c c b b .  
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Стабилноста на ( , )x y
 

 може да се дискутира со споредување на 
наклоните на две линии во Сликата 5. Имаме две можности прикажани 
на Сликите 5 и 6. Да забележиме дека црвената линија на сликите ја 
покажува првата равенка во (4), додека сината линија ја покажува 
втората равенка во (4). 

На Сликата 5, 2 2 1 1

2 2 1 1

/ /

/ /

a b a c

a c a b
 , каде 

1 2 1 2
c c b b , и на сликата 6, 

2 2 1 1

2 2 1 1

/ /

/ /

a b a c

a c a b
 ,  каде што  

1 2 1 2
c c b b . Знаеме дека 

1 2
,b b  ја ограничува-

ат стапката на раст на секоја популација и 
1 2
,c c  се константи, што 

претставува конкуренција меѓу два вида. Користејќи ги овие неравен-
ства, може да се направат следните дискусии. 
 i) Ако 

1 2 1 2
c c b b , тогаш  ефектот на конкуренцијата е помал од 

ефектот на ограничување, па фазните патеки се приближуваат кон 

стационарната точка ( , )x y
 

 кога t   . Значи, точката ( , )x y
 

е асимп-

тотски стабилна. Ова гарантира коегзистенција на двата вида. 
 ii)  Ако 

1 2 1 2
c c b b , т.е ако ефектот на конкуренцијата е поголем 

од ефектот на инхибиција, тогаш еден од видовите исчезнува бидејќи 
или ( )x t  или ( )y t  тежат кон 0 кога t   , што одговара на нестабил-

ната стационарна точка ( , )x y
 

. Во овој случај, коегзистенцијата е 

невозможна. 
 
Пример 2. Да го дискутираме грабливец-плен системот моделиран со 
равенките: 

                              
27 (7 )

4 ( 4)

dx
x x xy x x y

dt
dy

xy y y x
dt

     

   
                     (5) 

Ако десните страни на равенките ги изедначиме со 0, т.e.  

 1

2

( , ) (7 ) 0

( , ) ( 4) 0

f x y x x y

f x y y x

   
  

, 

добиваме неподвижни точки како што се:  0,0 , 7,0  и  4,3 . Го 
линеаризираме системот за да најдеме Јакобиевата матрица: 
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1 1

2 2

/ / 7 2

/ / 4

f x f y x y x
J

f x f y y x

                          
. 

За точката  0,0 , линеаризаниот систем е: 

(0.0)

'

'

x x
J

y y

   
      
      

, тоа е 
' 7 0

' 0 4

x x

y y

     
                    

. 

Карактеристичната равенка е (7 )( 4 ) 0     , т.е 
1

7 0   , и 

2
4 0    . Оттука, точката  0,0  е седлеста, па таа е нестабилна. 

За точката  7,0  ја користиме смената  1

2

7u x

u y

 


  за да се добие 

линеаризаниот систем со стационарна точка  0,0 , т.е 1 1
(7,0)

2 2

'

'

u u
J

u u

   
      
      

, 

така што се добива 1 1

2 2

' 7 7

' 0 3

u u

u u

                
          

. Карактеристичната равенка е 

( 7 )(3 ) 0     . Корените на оваа равенка се:  

1
7 0     и 

2
3 0   , 

па значи точката  7,0  е нестабилна седлеста точка. 

За точката  4,3  заменуваме во равенките и го добиваме следното 

1

2

4

3

v x

v y

 
 

. 

Потоа  0,0  е соодветната стационарна точка за  4,3 , а соодветниот 
систем е 

1 1
(4,3)

2 2

'

'

v v
J

v v

   
      
      

, или, еквивалентно 1 1

2 2

' 4 4

' 3 0

v v

v v

                
          

. 

Карактеристичната равенка 2 4 12 0     има комплексни корени 

1
2 2 2i     и 

2
2 2 2i    . Оттука Re( ) 0  , па стационарна-

та точка  4,3  е асимптотски стабилна спирала. 
Можеме да заклучиме дека, за секој пар почетни вредности 

 0 0
,x y   и двата вида коегзистираат со густини на населението кои се 

приближуваат кон константни вредности  ( ) 4x t   и ( ) 3y t  . 
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Слика 7. Комплетен фазен дијаграм за системот (5) ([8]). 

 
4. ЗАКЛУЧОК 

Во овој труд се разгледени два различни биолошки модели кои се 
изразуваат преку нелинеарни системи од диференцијални равенки. Тие 
обично се поедноставни во идеални услови. Од друга страна, во при-
родните процеси тешко може да се предвидат сите надворешни факто-
ри, но сепак овие модели дават доволна индикација дека еколошките 
модели како и многу други природни појави се стремат кон стабилност. 
Некогаш, ние како свесни суштества, влијаеме за да се наруши стабил-
носта на системот и кога ги чуствуваме последниците обично немаме 
време за поправање. Еколошкиот систем е како синџир: ако отстраниме 
една алка тешко е дека веднаш ќе ги почувствуваме последиците, но 
тие постојат и во некој момент ќе се појават во нашиот живот. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ 

Елена Хаџиева 1 

 
1. ВОВЕД 

Покрај познатата изрека „Сликата вреди илјада зборови“, која ва-
жи општо за учењето преку слика во однос на учењето преку зборови, 
ја одвојувам и следнава изрека специјално наменета за визуализацијата 
на податоци, [3]: „Визуализацијата ви дава одговори на прашања на кои 
не сте ни помислиле.“ – Бен Шнеидерман (Ben Shnederman), професор 
по компјутерски науки на универзитетот во Мериленд, САД. 

Во ова време на информациски технологии во кое живееме, може 
да се каже дека сме преплавени од податоци. Секојдневно се собираат 
податоци повеќе отколку што можеме да замислиме. Според магазинот 
Форбс (прилог од 7.8.2019, [6]), Американците во секоја минута корис-
тат 4 416 720 GB интернет податоци, што вклучува 18 100 000 пораки и 
4 497 420 пребарувања на Google. Сешто се пребарува, пребројува, ком-
паниите собираат податоци во обидот да профитираат повеќе, научни-
ците собираат податоци за да одговорат на неодговорени прашања. На 
таков начин се добиваат огромни множества со податоци, кои во сирова 
форма не даваат скоро никаква идеја за поврзаноста на изнесените број-
ни или текстуални податоци, некакви разлики или сличности, екстрем-
ности или трендови. На Сликата 1 е прикажано како изгледаат првите 
неколку редици од една релативно мала табела со податоци. 

 
Слика 1. Податоци за доцнењата на авионите на одреден аеродром,  

во одреден период.
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Сè додека не се визуализираат, ваквите табели со податоци, изгле-
даат скоро бескорисно. Се добива чувство дека сте во магла и не се гле-
да ништо. Со визуализацијата, просто кажано, маглата се расчистува. 

2. КВАРТЕТОТ НА АСКОМБИ 

Квартетот на Анскомби (Anscombe’s Quartet) конструиран во 1973 
год., е уште една потврда, со математички пристап, за потребата од ви-
зуализација на податоците, [1]. Примерот опфаќа четири различни мно-
жества податоци со по 11 вредности на променливите x и y (Табела 1). 

1 2 3 4 
x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 

10,0 8,04 10,0 9,14 10,0 7,46 8,0 6,58 
8,0 6,95 8,0 8,14 8,0 6,77 8,0 5,76 
13,0 7,58 13,0 8,74 13,0 12,74 8,0 7,71 
9,0 8,81 9,0 8,77 9,0 7,11 8,0 8,84 
11,0 8,33 11,0 9,26 11,0 7,81 8,0 8,47 
14,0 9,96 14,0 8,10 14,0 8,84 8,0 7,04 
6,0 7,24 6,0 6,13 6,0 6,08 8,0 5,25 
4,0 4,26 4,0 3,10 4,0 5,39 19,0 12,50 
12,0 10,84 12,0 9,13 12,0 8,15 8,0 5,56 
7,0 4,82 7,0 7,26 7,0 6,42 8,0 7,91 
5,0 5,68 5,0 4,74 5,0 5,73 8,0 6,89 

Табела 1. Квартетот на Анскомби 

Податоците имаат еднакви вредности на неколку дескриптивни 
статистики, како што е наведено во Табелата 2, [3, 4]. 

 средна вредност на променливата x 9 
средна вредност на променливата y 7,500 
варијанса на x 11 
варијанса на y 4,125 
корелација помеѓу x и y 0,816 
регресиона права y =3,00+0,50x 

Табела 2. Квартетот на Анскомби има еднaкви вредности на неколку 
дескриптивни  статистики.
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Но сепак, доколку податоците се претстават во дводимензионален 
координатен систем, се гледа колку се тие различно распределени во 
рамнината (Слика 2). 

    

    
Слика 2. Графички приказ на квартетот на Анскомби. 

 
Анскомби со овие множества сакал да им ја долови на статистича-

рите важноста на визуелното претставување на податоците, но и влија-
нието на екстремните вредности (outliers) и распределбата на податоци-
те, врз дескриптивните статистики на една популација.  

3. ЕДНОСТАВНИ ДИЈАГРАМИ ЗА  
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ 

Едноставните примери за визуелизација на податоците ги опфаќа-
ат стандардни дијаграми кои може да се најдат дури и во учебниците за 
основно образование, а повеќето се среќаваат подоцна, во средно или 
високо образование: столбест дијаграм, секторски дијаграм или пита 
(pie chart), хистограм, точкаст дијаграм (scatterplot), полигонална крива 
или линиски дијаграм, правоаголен дијаграм (boxplot), но и: повеќесло-
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ен столбест дијаграм (stacked bar graph), меурест дијаграм (bubble chart), 
дијаграм радар или пајак (radar or spider chart), водопаден дијаграм 
(waterfall chart), географски мапи, и многу други, како и нивни комби-
нации и варијанти. Разни дијаграми се прикажани на Слика 3 и Слика 4.  

Изборот на дијаграмот зависи од проблемот кој се обработува, или 
од карактеристиката која треба да се потенцира. На пример, столбест 
дијаграм најчесто се употребува за прикажување на категориски пода-
тоци (на пример, пол - машки и женски, или регион – Европа, Азија, 
Африка, итн.), хистограм – за прикажување нумерички податоци, рас-
пределени во последователни интервали. Понатаму, секторскиот дијаг-
рам се употребува кога ни е важна процентуалната застапеност на пода-
тоците, но не е погоден за употреба кога процентуалната застапеност 
има блиски вредности, бидејќи тешко визуелно ќе се разликуваат круж-
ните исечоци (сектори). Полигоналната крива и точкастиот дијаграм се 
користат кога треба да се долови трендот на податоците, односно 
специфичното однесување на податоците, како на пример, растење, 
опаѓање, тежнеење код одредени вредности или групирања на подато-
ците. Точкастиот дијаграм е попожелен кога множеството податоци е 
релативно големо. А  полигоналната крива е попогодна кога треба да се 
доловат интервали на растење и опаѓање, највисоки и најниски вред-
ности, но и еволуирање на одредени податоци со текот на времето.  

Со додавање на визуелни ефекти може да се нагласи одредена ин-
формација, на пример ако во секторскиот или столбестиот дијаграм са-
каме особено да потенцираме една група податоци, тогаш ставаме впе-
чатлива боја или форма кај тој податок (на пример, црвената боја на 
столбестиот дијаграм на Слика 3, или столпчињата на дијаграмот 6 од  
Слика 4).  
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Слика 3. Некои основни видови дијаграми, направени во Excel.  
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Слика 4. Различни варијанти на: секторски дијаграм (1 и 2), столбест 
дијаграм (3 и 4), линиски дијаграм (5) и комбинација  

од столбест и линиски дијаграми (6). Сите се направени во Excel. 

Понатаму, во ист координатен систем може да се претстават два 
или повеќе дијаграми, со што се прави споредба на податоци поврзани 
со исти или слични прашања (Слика 4, вториот до шестиот дијаграм). 
Секако дека треба да се внимава да не се пренатрупа еден координатен 
систем со повеќе дијаграми, бидејќи би се оневозможило доловување 
на важните информации, или суштината на приказната.   
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4. НАПРЕДНИ ДИЈАГРАМИ ЗА  
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НA ПОДАТОЦИТЕ 

Откако ќе се обработи едно множество податоци, во насока на 
извлекување една или повеќе негови карактеристики, потребно е да се 
осмисли како соодветно да се претстави пред публиката. Понекогаш 
основните дијаграми опишани во претходното поглавје се доволни. За 
да се осмисли што посоодветна и поефектна визуализација, потребно е 
добро да се проникне во суштината на проблемот кој се обработува, да 
се разберат извлечените карактеристики од податоците, да се има 
чувство за нивно едноставно и функционално претставување, да се биде 
креативен, а и чувството за естетика ќе помогне за постигнување што 
посилен впечаток.  

Потоа, на ред доаѓа примена на некоја од алатките за визуализаци-
ја, кои секојдневно се развиваат и надградуваат, нудејќи неограничени 
можности за изработка на најсофистицирани визуализации. Меѓу најко-
ристените алатки за визуализација на податоци во научни цели се 
пакетите вклучени во програмските јазици R и Python,  потоа софтвер-
ските пакети Mathematica и MATLAB, а доста се користи и Microsoft 
Excel, особено во општествените науки и во компаниите кои обработу-
ваат податоци. Постојат и многу други алатки, наменски развиени за 
визуализација и анализа на податоци, како што се Tableu, Qlikview, 
FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, Plotly, Sisense и др.  

Во продолжение ќе објасниме како точкастиот дијаграм (во основ-
на форма прикажан на Слика 3), може да се надгради за да се добие со-
фистициран дијаграм кој прикажува повеќе информации отколку што 
на прв поглед се очекува од точкаст дијаграм. Имено, кон точките може 
да се придодаде боја, форма и големина, што ќе значи додавање на тре-
та, четврта и петта димензија на податоците. На пример, на Слика 5 е 
прикажан точкаст дијаграм со кругови и триаголници (наместо точки) 
во различни големини и бои, кој би можел да ги прикажува дрвјата во 
еден парк, на површина од 1 km2: (x, y) координатите ја претставуваат 
локацијата на дрвото во паркот; формата претставува тип на дрво – 
круг за листопадно, триаголник за зимзелено: понатаму, плоштината на 
геометриската фигура соодветствува на плоштината на најголемиот
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напречен пресек на крошната на дрвото – помала фигура за помала 
крошна, поголема фигура за поголема крошна: и на крај, бојата озна-
чува која институција го посадило дрвото (различните бои одговараат 
на различни институции). Дополнително е повлечена крива линија со 
која се одвоени листопадните од зимзелените дрва во паркот (Сликата 5 
е превземена од [9], а интерпретацијата е комплетно на авторот). 

  
Слика 5. Точкаст дијаграм, со додадени форма, 

 големината и боја на точките ([9]). 

На следните слики (Слики 6−12) извлечени од интернет, се дадени 
и други визуализации кои воодушевуваат со креативноста и проникли-
воста на авторите. На Слика 6 ([2]) се прикажани хистограми на про-
центуалната застапеност на возраста на која жените за прв пат раѓаат. 
Првиот хистограм ја прикажува ситуацијата во 1980 год., а вториот во 
2016 год. Се гледа дека во 1980 год. убедливо најмногу за прв пат 
раѓале жените на возраст од 19 години, а во 2016, со меѓусебна слична 
процентуална застапеност се жените помеѓу 18 и 32 години. Додавање-
то на бои кои се прелеваат од изразито виолетова, преку светла виоле-
това и светла зелена до изразито зелена, додаваат убав впечаток за ди-
јаграмот, придонесувајќи подобро да се отслика возраста (помладата 
возраст е со виолетова боја, а постарата е со зелена боја). 
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Слика 6. Возрасна застапеност на мајки кои прв пат раѓаат деца во 

САД, во 1980 и 2016. 

 
Слика 7. Новостите кои се среќаваат на Google се  

   организирани во правоаголници. 

Сликата 7 ([4]) содржи еден вид секторски дијаграм (веќе прика-
жан на Слика 4, дијаграм 1). Правоаголникот од оваа слика содржи вес-
ти кои се среќаваат на Google, при што плоштината на правоаголникот 
кој го опфаќа насловот на веста е правопропорционална со бројот на 
прилози поврзани со таа вест. Различната боја означува различни кате-
гории вести. На Сликата 8, [5], преку едноставен сликовит јазик прет-
ставени се односите помеѓу различните групации во Сирија. Односите 
се категоризирани во три групи: пријатели (зелено), непријатели (црве-
но) и „комплицирани“ (жолто).  
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Слика 8. Дијаграм во кој се претставува кој против  

кого се бори во Сирија. 
 
На следната слика, Слика 9, е прикажан дијаграм за застапеноста 

на одредени медицински симптоми. Големината на кругот е правопро-
порционална со нивната застапеност во 7.200.000 проверени медицин-
ски досиеја (толкава била базата на досиеја која компанијата General 
Electric ја разгледувала, види [4]), истобојните симптоми припаѓаат на 
иста група болести (жолта – болести на респираторниот систем, црвена 
– на системот за варење, зелена – инфекции, и слично). Врски помеѓу 
круговите постојат, доколку симптомите често се јавуваат истовремено. 

Сликата 10 ([10]) ги прикажува дневните рутини на познати умет-
ници и научници. На хоризонталната оска е прикажано времето од де-
нот, почнувајќи од полноќ, преку пладне, до полноќ следниот ден. На 
вертикалната оска се прикажани имињата на познатите уметници и 
научници, како: Де Балзак, Бетовен, Дикенс, Фројд, Пикасо, и други. Со 
сино е означен периодот на спиење, со црвено – периодот на креативна 
работа, зелено – административна работа, жолто – слободно време, тем-
но-сино – физички активности, и сиво – друго. Одличен начин да се 
споредат дневните ритуали на избраните плодотворни личности. 
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Слика 9. Истражување направено од General Electric за медицинските    

симптоми, нивната застапеност и нивната меѓусебна поврзаност. 

 
Слика 10. Дневни рутини на познати уметници и научници ([10]).

55 



Е. Хаџиева 
 

На сликата 11 ([8]) се претставени најинтерсните теми за Амери-
канците во 2014 година, изразено во број на твитови поврзани со одре-
дена тема. Различните бои се различна тема, а врвовите точно ги прет-
ставуваат најзборуваните теми. На пример, во ноември 2014 најинте-
ресна тема биле изборите, а во цела година најголемо внимание пре-
дизвикал Фергусон (највисокиот врв). 

 
   Слика 11. За што најмногу зборувале Американците во твитовите во 2014 г. 

На Слика 12 е претставена визуализација со анимација на ветро-
вите на целата планета, во реално време. Ова претставува многу добар 
пример на едукативна визуализација. Анимацијата може да се види на 
линкот [7]. 

 
Слика 12. Визуализација (со анимација) на ветровите на нашата планета. 
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5. КОГА ВИЗУАЛИЗАЦИЈАТА Е ДОБРА, А КОГА НЕ? 

Веќе видовме дека има многу различни дијаграми, во основна и 
напредна верзија, нивни варијанти и комбинации, уредени во зависност 
од тоа што сакаме да потенцираме пред публиката. Иако нема некои 
строги правила според кои треба визуелно да се претставуваат подато-
ците и нивните карактеристики, и значително тоа зависи од поентата 
што сака да ја долови авторот пред публиката, како и неговата имагина-
ција, сепак има одредени насоки што укажуваат кога визуализацијата е 
добра, а кога не, [1].  

Кога се смета дека визуализацијата е добра?  
Кога открива сличности, разлики и трендови нa податоците, кога е 

едукативна, им дава реално значење на податоците, дава нова перспек-
тива на веќе разгледуван проблем, ја предизвикува имагинацијата и 
љубопитноста на луѓето, ги претставува податоците на софистицирано 
убав начин, користи метафори, содржи приказна, облагородува со нови 
знаења и предизвикува нови прашања. Сликите 5−11, според мислењето 
на авторот на овој труд, прикажуваат добри визуализации. 

Кога се смета дека визуализацијата не е добра? 
Понекогаш во визуализациите непотребно се додаваат бои или 

ефекти (тридимензионалност), во надеж дека тоа ќе изгледа попривлеч-
но за публиката, но така може да се одвлече вниманието од проблемот 
кој треба да се разгледа. На пример, на Слика 4, дијаграмот 4 непотреб-
но е тридимензионален, при што не само боите туку и формите се раз-
ликуваат. Истата ситуација, многу подобро е претставена на дијаграмот 
3, кој е дводимензионален, не користи различни форми, туку само раз-
лични бои. Во литературата постојат бројни примери во кои еднос-
тавниот и прост дијаграм е најсоодветната визуелна претстава, [1].  

Исто така не е добро кога во визуализациите се испушта цела 
група податоци, доколку е малку застапена. Тоа остава впечаток дека 
таа група податоци не постои, што не соодветствува на вистината. Тре-
ба да се изнајде адекватен начин да не се испуштаат информации. Ин-
формации може намерно да се испуштаат или искривуваат, за да се 
заблуди јавноста или да се пренасочи нејзиното внимание (она што 
често го прават политичките партии или големите компании за да ги 
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дискредитираат своите конкуренти). Искривувањето информации може 
да се прави со потенцирање на една, а занемарување на друга информа-
ција, така што ќе се игра со бои (поизразени или понеизразени, или 
групирање во слични бои, наместо јасно одвојување), или со букви 
(поголеми или помали, почитливи или понечитливи). Исто така, непод-
реденоста на податоците според значењето, како и нерамноправната 
позиција на дијаграмот, може да влијае за искривување на информаци-
јата. На пример, дијаграмот 6 од Слика 4, како и столбестиот дијаграм 
од Слика 3, кои беа спомнати како примери во кои една информација се 
потенцира во однос на другите, исто така може да се искористи како 
негативен пример, во кој информациите не се рамноправни – едната 
група е потенцирана и придонесува кон намалување на значењето на 
другите групи. Затоа, може да се каже дека визуализацијата на инфор-
мациите бара, покрај знаење и умеење,  голема одговорност и етичко 
однесување.  

Визуализацијата на сликата 13 (преземена од [6]), за примерот од 
магазинот Форбс спомнат на почетокот на овој труд, според мене, не е 
добра, заради неколку елементи: 

 
Слика 13. Визуализација од магазинот Форбс за размената 

            на податоци во една минута од страна на Американците ([6]). 
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- Некои исечоци зафаќаат поголема плоштина од други, без некоја 
јасна причина. 

- Некои од податоците се напишани со мал фонт или бели, а некои 
со поголем фонт или црни, што првите ги прави поневидливи и 
позанемарливи од другите, исто така без некоја јасна причина (споре-
дете „Tumber“ со „Texts are sent“). 

- Некои се со слични бои што може да укажува на некаква 
сличност и во квантитет или квалитет, но не е така (споредете Tumber, 
Skype, Instagram и Texts are sent) 

- Познато е дека заштитната боја на Youtube е јасна црвена боја, 
но овде е прикажана бледа црвена, што е поневпечатлива. 

- Постои преоптеретеност со бои и слики, иако овде може да се 
користи само една табела со подредени податоци. 

 
6. ЗАКЛУЧОК 

Во денешната ера на големи податоци, кога еден просечен 
документ со податоци има големина од неколку стотици мегабајти, 
визуализацијата е неопходна, не само заради почетно разбирање на 
податоците, туку и за добивање насоки за понатамошна нивна 
обработка и донесување заклучоци. Кога податоците се визуализирани, 
човечкото око прима многу информации за кратко време, што е обратно 
од невизуализираните податоци – малку податоци за долго време.  

Иако визуализациите се авторски дела, и не може да се дискутира 
за вкусовите на авторите, сепак постојат некои насоки кои укажуваат 
кога една визуализација е добра или не. Успешната визуализација значи 
дека податоците се добро организирани, естетски убаво претставени, со 
форми и бои кои придонесуваат за јасноста, важните информации се  
веднаш видливи, добро се проникнува во некои разлики, сличности или 
посебности на податоците, самата визуализација е оригинална, а луѓето 
за кои е наменета се чувствуваат инспирирано и мотивирано за носење 
заклучоци и правење нови анализи или визуализации. Со податоците 
лесно се манипулира, затоа е важно кога ги претставуваме да 
внимаваме на математичката коректност. 
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Додавањето анимација може многу да ја збогати визуализацијата 
претставена само со слика. На пример, визуализациите од сликите 6 и 
12 се пропратени со анимации, кои може да се видат на соодветните 
линкови. 

Визуализацијата на податоци, било само преку слика или анима-
ција, е поле со отворени можности, за сечиј математички, уметнички и 
иновативен ум. 
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ТЕХНИКИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ ВО 
СИСТЕМИ ЗА МАСОВНО ОПСЛУЖУВАЊЕ ОД ТИПОТ / /M M n  

Стефан Мирчевски1 

 
1. ВОВЕД 

Во секојдневниот живот, често се среќаваме со масовни појави кои 
настануваат како последица на неконтролирано и неорганизирано 
однесување на луѓето. Некои од тие масовни појави може да бидат: ог-
ромната посетеност на маркетите и гужвите кои настануваат при чека-
ње во редицата на каса, редиците кои настануваат на бензинските пум-
пи, чекањето ред во банка и слично. Но, постојат масовни појави кои не 
се поврзани само со луѓе, туку и со сигнали. Еден таков пример се теле-
фонските повици кои пристигнуваат до централа и може да предизви-
каат проблем доколку протокот на повиците не е регулиран и правилно 
контролиран. 

Од овие причини, данскиот математичар Агнер Краруп Ерланг 
(Agner Krarup Erlang, 1878−1929) бил првиот кој понудил модел за вос-
поставување режим и успешно справување со телефонските повици. 
Неговите почетоци го означуваат почетокот на развој на една посебна 
гранка од математиката која се занимава исклучиво со ваквите пробле-
ми – масовните појави и нивното контролирање. Поконкретно, оваа 
гранка е темел на современите операциони истражувања. Во литерату-
рата позната е како теорија на масовно опслужување, а често се среќа-
ва и како теорија на редици на чекање (Queueing Theory). 

Прецизните математички интерпретации ја нудат можноста секој 
математички резултат да биде правилно протолкуван, независно колку 
сложена теорија стои зад проблемот. Затоа, целта на ова излагање е да 
ги доближи математичките модели од теоријата на масовно опслужува-
ње засновани на Пoасонов процес и експоненцијална распределба. Ис-
товремено, и да понуди неколку техники за генерирање случајни про-
менливи во овие најелементарни системи. Значењето на тие техники е 
многу големо бидејќи истите може да се претстават со алгоритми и бр-
зо да се имплементираат во некој програмски софтвер. Последното, пак,
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укажува на зголемен ефект во справување со масовните појави од ас-
пект на можноста брзо да реагираме, правилно да ги моделираме 
настанатите појави и многу брзо да добиеме резултати. 

2. КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ  
 ЗА МАСОВНО ОПСЛУЖУВАЊЕ 

Пред да преминеме на математичка интерпретација на моделите 
од теоријата на масовно опслужување, ќе наведеме неколку компоненти 
кои се карактеристични за сите системи за масовно опслужување. Во 
принцип, постојат пет компоненти кои го градат моделот на конкретни-
от систем за масовно опслужување, и тоа: 

- Популација од клиенти; 
- Тек на доаѓање (влезен поток); 
- Редица на чекање; 
- Дисциплина на опслужување; 
- Опслужување и излез од системот. 

Популацијата од клиенти или барања кои доаѓаат до системот 
за масовно опслужување може да биде неограничена или ограничена. 
Во пракса, почести се случаите за неограничена популација која е 
својствена, на пример, за банка која се наоѓа на некоја прометна улица, 
бензинска пумпа и слично. Ограничена популација може да биде, на 
пример, множеството машини во една фабрика.  

 

 

 

 

 

Слика 1. Компоненти на систем за масовно опслужување, [2]. 

Под поимот тек на доаѓање подразбираме случаен процес 

[ ){ }, ,tX t 0∈ ∞  кој го определува бројот на доаѓања во интервалот
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[ ),0 t .  Овој тек се вика уште влезен поток. Нека , ,...t t1 2  се моменти на 

пристигнување на клиенти во системот, а i i iT t t −= − 1  е должината на 

интервалот меѓу пристигнување на ( )i − −1 от и i −тиот клиент. Докол-

ку iX  е бројот на клиенти во системот во моментот , , ,...it i = 1 2 , ги раз-

ликуваме следните поделби на влезниот поток: 
− Поток со ограничена меморија е поток добиен кога случајните 

променливи , ,..., , ,...T T X X1 2 1 2  се независни во целина. 

− Ординарен поток е поток во кој не е можно да се појават два или 

повеќе клиенти во еден ист момент, т.е. { } , , ,...> = =iP X i1 0 1 2  

− Поток без меморија е поток во кој веројатноста да се појават k  

клиенти во интервал [ ],T T t+  не зависи од тоа колку клиенти се по-

јавиле пред тој интервал. 
− Стационарен поток е поток во кој веројатноста да се појават k  

клиенти во интервал [ ],T T t+  не зависи од T , туку е функција од t  

и k . 

Влезниот поток во кој се исполнети условите за стационарност, 
без меморија и ординарност, се нарекува уште прост поток. Се 
покажува дека потокот кој ги задоволува овие својства може да се 
опише со Поасонов процес. Затоа влезниот поток со овие особини се 
нарекува и Поасонов влезен поток или Поасонов прост поток, [6]. 
Поасоновиот влезен поток ќе биде централен поим во моделите за кои 
ќе стане збор малку подоцна. 

Редица на чекање претставува точен број на клиенти кои чекаат да 
бидат опслужени. Се разбира, редицата може да биде и празна. Во 
реална ситуација, редиците се ограничени, но постојат теориски 
математички модели кои дозволуваат тие да бидат и неограничени. 
Тогаш кога редицата е ограничена, некои клиенти ќе мора да бидат 
вратени назад без да им се изврши бараната услуга. 

Дисциплината на опслужување е исто така многу важна компо-
нента при спроведување клиенти (барања) низ системот. Практично, 
дисциплина на опслужување значи правило според кое клиентите се
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редат во редицата на чекање, т.е. правило според кое тие  влегуваат и 
излегуваат од неа. Неколку начини на организирање на редицата се 
следните:  
( )i  FIFO (First in first out) што значи дека опслужувањето ќе се врши 

според доаѓањето на клиентите т.е. тој што пристигнал прв, ќе биде 
прв и за опслужување во каналот. Често се користи и ознаката 
FCFS (First come first served); 

( )ii  LIFO (Last in first out) или LCFS (Last come first served) што значи 

дека опслужувањето ќе се врши обратно од опслужувањето во 
FIFO т.е. тој што пристигнал прв, ќе биде последен за опслужување 
во каналот, додека тој што пристигнал последен, ќе биде прв; 

( )iii  SIRO (Service in random order) што значи дека опслужувањето ќе 

се врши по случаен редослед т.е. случаен избор на клиентите; 
( )iv  Редици со приоритет (прво се опслужуваат клиентите со приори-

тет). 

Опслужување е активност за која клиентите чекаат. Времетраење-
то на опслужувањето најчесто е случајно, па затоа математичките моде-
ли се основани на некоја од познатите распределби на веројатност за 
времето на опслужување. Опслужувањето може да се врши низ еден ка-
нал или низ повеќе канали. Во зависност од ова, системите може да би-
дат едноканални или повеќеканални системи за масовно опслужување, 
соодветно. Излезот од системот, пак, е начинот на кој клиентите го на-
пуштаат системот. Оваа компонента најчесто се изостава при поставу-
вање на теориските модели на системите. 

 2.1. КЕНДАЛОВА КЛАСИФИКАЦИЈА  

Англискиот математичар и статистичар Дејвид Џорџ Кендал 
(David George Kendall, 1918−2007) направил една општа класификација 
на системите за масовно опслужување. Таа класификација низ годините 
претрпела многу промени, за денес да постои еднозначно определена 
ознака преку која се идентификуваат системите за масовно опслужува-
ње со Поасонов влезен поток и експоненцијално распределено време на 
опслужување. Тие системи се обележуваат со ознаката / /M M n , каде
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што симболот M  ги означува распределбата на должината на интерва-
лите меѓу две последователни доаѓања и распределбата на времето на 
опслужување и тоа, специјално, за системи со Поасонов влезен поток и 
експоненцијално распределено време на опслужување. Со n  се означу-
ва бројот на канали (сервери) во системот. Оваа ознака може да се до-
полни со уште еден симбол кој се однесува на капацитетот на редицата. 
Познато е дека може да имаме ограничен или неограничен број клиенти 
кои чекаат да бидат опслужени. Понатаму ќе се задржиме на системите 
за масовно опслужување со повеќе канали (специјално, и со еден канал) 
во кои имаме неограничен број клиенти. 

3. ЕЛЕМЕНТАРНИ СИСТЕМИ ЗА МАСОВНО 
             ОПСЛУЖУВАЊЕ ОД ТИПОТ / /M M n  

3.1. СИСТЕМИ СО ПОВЕЌЕ КАНАЛИ И  
    НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ КЛИЕНТИ / / /M M n ∞  

Тука станува збор за системи за масовно опслужување во кои има 
n  канали и неограничен број клиенти, за чие правилно претставување 
исклучиво се важни неколку претпоставки. Пред да ги наведеме прет-
поставките, потребно е да укажеме на неколку важни ознаки кои се 
однесуваат на параметрите за овој систем. Ги воведуваме следните 
ознаки: 

w − број на клиенти во системот, 
r −  број на клиенти кои чекаат во редицата за да бидат опслужени, 
n −  вкупен број на канали, 
s −  број на слободни канали.  

Знаејќи ги овие ознаки, може да зборуваме за параметрите во системи 
со n  канали на опслужување т.е. за: 

w −  просечен број на клиенти во системот, 
r −  просечен број на клиенти во редицата на чекање, 
s −  просечен број слободни канали, 

wt −  просечно време поминато во системот, 

rt −  просечно време поминато во редицата на чекање, 
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st −  просечно време на опслужување. 

Основните претпоставки врз кои се изградени системите од типот 
/ / /M M n ∞  се: 
( )i  Системот има Поасонов влезен поток на доаѓања со интензи-

тет ,λ λ > 0  т.е. во единица време, просечниот број доаѓања е λ ; 

( )ii  Времето на опслужување на клиентите е случајна променлива 

со експоненцијална распределба со параметар ,µ µ > 0  т.е. просечното 

време на опслужување е ,
µ
1

 а просечниот број опслужени клиенти во 

единица време е ;µ  

( )iii  Во случај на зафатеност на каналот за опслужување, 

клиентот застанува во редицата на чекање; 
( )iv  Клиентите се опслужуваат според FIFO начинот на 

опслужување; 
( )v  Системот ќе работи во стационарен режим ако λ µ< . 

( )vi  Ако бројот на клиенти во системот w  е помал од бројот на 

канали n  т.е. w n< , тогаш не доаѓа до формирање на редица на чекање 
бидејќи секој клиент кој ќе влезе во системот веднаш се упатува кон 
слободниот канал за опслужување; 

( )vii  Ако бројот на клиенти во системот е поголем или еднаков од 

бројот на канали т.е. w n≥ , тогаш постои можност за формирање 
редица на чекање, така што во редицата ќе има w n−  клиенти. 

Овој систем е наполно определен, ако се познати веројатностите 
во системот да има точно w  клиенти. Поради претпоставките ( )vi  и 

( )vii , тие веројатности се делат на два дела, и тоа: 

,
!

,
!

w

w w

w n

p w n
wp

p w n
n n

ρ

ρ
−


≤ <= 

 ≥

0

0

0
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каде што λρ
µ

= , p
S

=0

1 , а со 
( )( )! !

i nn

i

S
i n n
ρ ρ

ρ

−

=

= +
− −∑

1

0 1
 е дадена сумата 

на конвергентниот ред  

( )
...

! ! !

in n

in n n
ρ ρ ρ ρρ

− ∞

=

 + + + + +  −  
∑

2 1

0

1
2 1

 

добиен од интензитетите на доаѓање и заминување на клиентите од 
системот со n  канали на опслужување. 

3.2. СИСТЕМИ СО ЕДЕН КАНАЛ И  
   НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ КЛИЕНТИ / / /M M ∞1  

За овој тип системи за масовно опслужување лесно може да заклу-
чиме дека е специјален случај на типот / / /M M n ∞ , при што сега 
имаме точно еден канал на опслужување. Во овој случај важат претпос-
тавките ( ) ( )i v−  направени за претходниот модел. Она што е важно да 

се потенцира и тука, е веројатноста во даден момент да има w  клиенти 
во системот. Таа се определува со  

( ) , .w
wp

λρ ρ ρ
µ

= − =1  

Слично како и во претходниот модел, одредувањето на параметри-
те се сведува на користење на последната релација, преку теорија на 
редови и нивни особини. Деталните изведувања на параметрите и за 
двата случаја, може да се погледнат во [7]. Во Tабела 1 ги издвојуваме 
само крајните резултати кои се од многу голема важност при 
генерирањето на случајни променливи. 

4. ТЕХНИКИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ 
    ВО СИСТЕМИ ОД ТИПОТ / /M M n  

 Основна причина за појава на потребата од генерирање случајни 
променливи во системи за масовно опслужување е токму случајноста 
која се појавува во текот на пристигнување и опслужување на клиенти 
(барања) низ системот. 
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Во принцип, секогаш кога зборуваме за случајност во некоја појава, 
понатаму расудувањата ги правиме врз основа на распределбите на 
случајни променливи кои ја опишуваат таа појава. Конкретно, кај 
системите за масовно опслужување од типот / /M M n , случајни 
променливи се појавуваат во два момента, и тоа: 
( )i  При опишување на времето меѓу две последователни пристигнува-

ња на клиенти (барања) во системот, и 
( )ii  При опишување на времето на опслужување на клиентите. 

И во двата случаја времињата имаат експоненцијална распределба. 

Параметар 
Едноканален 

систем 
Повеќеканален 

систем 

w  
ρ
ρ−1  r ρ+  

r  
ρ
ρ−

2

1  ( ) ( )!

n

p
n n

ρ
ρ

+

− −

1

02
1  

s  
ρ−1  

n ρ−  

wt  µ λ−
1

 
w
λ  

rt  ( )
λ

µ µ λ−  
r
λ  

st  µ
1

 µ
1

 

Табела 1. Параметри добиени за едноканални и повеќеканални системи. 

За потребите на програмските софтвери кои сè почесто се корис-
тат во оваа проблематика за добивање нумерички резултати, мора да 
постојат и техники со кои ќе се генерираат горенаведените случајни 
променливи. Тука ќе направиме преглед на две техники за генерирање 
случајни променливи во системи од типот / /M M n . 
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4.1. ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ТЕХНИКИТЕ 

Во основата на сите техники за генерирање случајни променливи 
се претпоставува дека постојат случајни броеви , ,...r r1 2  кои се реализа-

ција на случајната променлива ( ),R 0 1U . Функцијата и густината на 

распределба на случајната променлива R  , во теорија на веројатност, се 
дефинираат на следниот начин, [1]: 
Густина на распределба на ( ),R 0 1U : 

( ) ( )
( )

, ,
, ,R

x
f x

x

∈=  ∉

1 0 1

0 0 1
. 

Функција на распределба на ( ),R 0 1U : 

( )
( ]
( ]

( )

, ,
, ,
, ,

R

x

F x x x

x

 ∈ −∞
= ∈
 ∈ +∞

0 0

0 1

1 1

. 

4.2. ТЕХНИКА СО ИНВЕРЗНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
               (INVERSE TRANSFORM TECHNIQUE) 

Техниката со инверзна трансформација е и најчесто користената 
техника за генерирање случајни променливи за чија функција на рас-
пределба може лесно да се определи инверзната функција. Меѓу други-
те, една таква случајна променлива е X  која има експоненцијална рас-
пределба со параметар ,λ λ > 0 . Всушност, со оваа техника наместо да 
се генерираат случајни променливи со Поасонова распределба заради 
влезниот поток на клиентите во системите, може едноставно да се гене-
рираат само експоненцијално распределени случајни променливи, [8]. 
Тоа е возможно, бидејќи како што видовме претходно, ако влезниот по-
ток е Поасонов, времето меѓу две последователни пристигнувања на 
клиенти има експоненцијална распределба. Исто така и времето на опс-
лужување има експоненцијална распределба. На тој начин системите од 
овој тип може да се симулираат со користење на само една распределба. 

На почеток ќе наведеме неколку основни теореми со чија помош 
може да се разбере суштината на оваа техника, како и нејзино толкува-
ње преку алгоритамски пристап. 
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Нека е дадена функција на распределба ( ) ,F x x ∈ . За функција-

та [ ]: ,F → 0 1  важи дека е ненегативна и неопаѓачка функција која 

што е непрекината од десно. Целта е да генирираме случајна променли-
ва X  со функција на распределба ( ) { } ,F x P X x x= ≤ ∈ .   

Дефинираме инверзна функција на функцијата F , [ ]: ,F − →1 0 1   

на следниот начин: 
                         ( ) ( ){ } ( )min : , , .F y x F x y y− = ≥ ∈1 0 1                            ( )1  

Пред да ја формулираме теоремата која, всушност, ја претставува 
самата техника преку инверзна функција, ќе ја разгледаме следната 
теорема. 

Теорема 1. Нека е дадена случајна променлива X  со функција на 
распределба ( )F x  и нека ( )R F X= . Тогаш ( ),R 0 1U . 

Доказ. Бидејќи ( )F x≤ ≤0 1 , имаме дека { }P R≤ ≤ =0 1 1 . Треба да по-

кажеме дека { }P R y y< = , што ќе повлекува дека { }P R y y≤ = . Бидеј-

ќи функцијата F  е непрекината, го избираме x  така што ( )F x y= . 

Тогаш { } { } { }, ,P R y P R y X x P R y X x< = < < + < ≥ . Од тоа што F  е 

неопаѓачка функција, ( )F x y=  и ( )R F X= , следува дека 

{ } { } ( ),P R y X x P X x F x y< < = < = = , 

бидејќи настанот { }X x<  е подмножество од настанот { }R y< . 

Настанот { },R y X x< ≥  е невозможен настан, па { },P R y X x< ≥ = 0 . 

Одовде следува резултатот { }P R y y< = , за y< <0 1 , т.е. 

( ),R 0 1U . ■ 

Доказот на Теорема 1 е многу полесен во случај кога функцијата 
F  е строго растечка функција. Тој може да се погледне во [5]. 

Теорема 2 (Техника со инверзна трансформација), [9].  
Нека ( ) ,F x x ∈  е функција на распределба и ( ) ( ), ,F y y− ∈1 0 1  е 

инверзна функција дефинирана со ( )1  и нека ( ),R 0 1U . Тогаш
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случајната променлива ( )1X F R−=  има функција на распределба 

( )F x . 

Прашањето за генерирање случајни променливи со оваа техника 
се сведува на користење на претходните две теореми, кои може да се 
соединат во еден алгоритам. 

АЛГОРИТАМ 1 (Техника со инверзна трансформација).  
Чекор 1. Определи ја функцијата на распределба ( )F x  на случајната 

променлива X  која треба да се симулира. 

Чекор 2. Стави ( )F X R= , ( ),R 0 1U . 

Чекор 3. Реши ја равенката ( )F X R=  по X .   

Чекор 4. Генерирај реализации , ,...r r1 2  на случајната променлива 

( ),R 0 1U  и пресметај ( )i ix F r−= 1 , , ,...i = 1 2   

Како што кажавме на почетокот од овој параграф, од посебна 
важност за системите за масовно опслужување од типот / /M M n  има 
експоненцијалната распределба. Ако должината на интервалите меѓу 
две последователни пристигнувања на клиенти , ,...X X1 2  има експонен-

цијална распределба со параметар ,λ λ > 0 , тогаш λ  го означува очеку-
ваниот број на пристигнувања во единица време. Секако, очекуваната 
должина на интервалите меѓу две последователни пристигнувања се 
определува како математичко очекување  

, , ,...t
iEX t e dt iλλ

λ

+∞
−= = =∫

0

1
1 2  

Затоа, претходниот Алгоритам 1 може да се специјализира за генерира-
ње случајни променливи со експоненцијална распределба. 

АЛГОРИТАМ 2 (Техника со инверзна трансформација за генерирање 
случајни променливи со експоненцијална распределба). 

Чекор 1. Определи ја функцијата на распределба 
( ) , ,xF x e xλ λ−= − > >1 0 0 . 

Чекор 2. Стави xe Rλ−− =1 , ( ),R 0 1U . 
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Чекор 3. Реши ја равенката xe Rλ−− =1  по X  и добиј ( )lnX R
λ

= − −
1

1 .  

Чекор 4. Генерирај реализации , ,...r r1 2  на случајната променлива 

( ),R 0 1U  и пресметај ( ) ( )lni i ix F r r
λ

−= = − −1 1
1 , , ,...i = 1 2   

Имајќи предвид дека ако ( ),R 0 1U , тогаш и ( ),R−1 0 1U , послед-

ниот чекор од Алгоритам 2 може да се запише како ( )lni ix r
λ

= −
1 . 

4.3. ТЕХНИКА НА ПРИФАЌАЊЕ И ОДБИВАЊЕ  
(ACCEPTANCE-REJECTION TECHNIQUE) 

Друга техника за генерирање случајни променливи е техниката на 
прифаќање и одбивање. Разликата меѓу претходната и оваа техника се 
состои во можноста тука да одлучиме колку пристигнувања на клиенти 
ќе се генерираат од Поасоновиот влезен поток во системот, пред 
завршување на единица време. Ова значи дека, под одредени услови, 
треба да го „прифатиме“ условот дека во системот ќе има точно k  
пристигнувања пред завршување на единица време, а секое нарушува-
ње на овој услов, да го „одбиеме“. Она што е заедничко, пак, за двете 
техники се токму интервалите меѓу две последователни пристигнувања 
од влезниот поток, за кои веќе кажавме дека имаат експоненцијална 
распределба. Кога зборуваме за експоненцијална распределба, интер-
валите може да се генерираат со техниката со инверзна трансформа-
ција. 

Заради влезниот поток во системот, потребно е да разгледаме Поа-
сонова распределба со параметар tλ > 0 , дадена со законот на распре-
делба 

                        { } ( ) , , , , ,...
!

k

t
t

t
P N k e k

k
λλ

λ−= = > =0 0 1 2                       ( )2  

Последната распределба на веројатност има улога на „бројач“ кој ги 
брои пристигнувањата на клиенти од Поасонов процес tN  за време .t  

Специјално, за t = 1 , ако ставиме N N=1 , добиваме случајна променли-
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ва N  која го дава бројот на пристигнувања на клиенти во системот во 
единица време. 

Сега, ако ги земеме предвид интервалите меѓу две последователни 
пристигнувања на клиенти , ,...X X1 2  кои имаат експоненцијална рас-

пределба со параметар λ > 0 , може да ја конструираме врската меѓу 
Поасонов процес и експоненцијална распределба преку следната тео-
рема. 

Теорема 3 (Врска меѓу Поасонов процес и експоненцијална распредел-
ба). Нека ( )nX  е низа независни случајни променливи со експоненци-

јална распределба со параметар λ > 0  кои го означуваат времето меѓу 
две последователни пристигнувања на клиенти во системот. Тогаш 
бројачот tN  зададен со законот на распределба ( )2 , е Поасонов про-

цес.  
Доказот на оваа теорема може да се погледне во [4]. 

Ако се стави  t = 1  во последната теорема, може да заклучиме дека 
бројот на пристигнувања на клиенти пред завршување на единица 
време ќе биде точно N k=  ако и само ако 
                             ... ...k k kX X X X X ++ + ≤ < + + +1 1 11 ,                          ( )3  

т.е. ќе има точно k  пристигнувања до завршување на единица време, а 
( )k + −1 то пристигнување ќе биде по завршување на единица време. 

Идејата на техниката на прифаќање и одбивање е токму тоа, да се 
генерираат должини на интервали меѓу две последователни пристигну-
вања на клиенти (со експоненцијална распределба), сè додека не се 
надмине единица време. Ако k  е најголемиот број за кој е задоволен 
условот ... kX X+ + ≤1 1 , прифаќаме N k= . 

Од направената дискусија, може да ги формираме чекорите на 
алгоритмот за оваа техника. 

АЛГОРИТАМ 3 (Техника на прифаќање и одбивање). 

Чекор 1. Стави { },k 0 P N 0 1= = = . 

Чекор 2. Генерирај случаен број k 1r +  и стави  

{ } { } kP N k P N k r += + = = + ⋅ 11 1 .
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Чекор 3. Ако е задоволен условот { } ,P N k e λ λ−= + < >1 0 , „прифати“ 

го N k= . Инаку, „отфрли“ го k  и стави k k= +1 . Оди на Чекор 2. 

Критериумот ,e λ λ− > 0  на кој е базирана нашата одлука за прифа-
ќање, односно одбивање на условот, се добива од реализациите 

( )ln , , ,...i ix r i
λ

= − =
1

1 2  на случајната променлива X , генерирани во 

последниот чекор од Алгоритам 2. Имено, ако во неравенството ( )3  

замениме со 

( ) ( )ln ln
k k

i i
i i

r r
λ λ

+

= =

− ≤ < −∑ ∑
1

1 1

1 1
1 , 

може последното неравенство да го помножиме со λ− , да ги искорис-
тиме основните правила за логаритмирање (збир од логаритми е лога-
ритам од производ) и да ставиме ln xe x= , [3]. Тогаш, ќе добиеме дека 

k k 1

i i
i 1 i 1

r e rλ
+

−

= =

≥ >∏ ∏ . 

Се поставува прашањето, колку случајни броеви се потребни за да се 
генерира една вредност на случајната променлива N ? Во принцип, ако 
N k= , потребни се k +1  случајни броеви. Така, очекуваниот (просеч-
ниот) број на случајни броеви може да се пресмета како математичко 
очекување на случајната променлива ( )N λ+ +1 1P  т.е. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

! !

.
!

k k

k k

k

k

E N k e e
k k

e e e
k

λ λ

λ λ λ

λ λ
λ

λ
λ λ λ

−∞ ∞
− + − +

= =

∞
− + − + +

=

+ +
+ = = + =

−

+
= + = + = +

∑ ∑

∑

1
1 1

0 1

1 1 1

0

1 1
1 1

1

1
1 1 1

 

5. ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ВО БАНКА  

Во продолжение ќе ги презентираме резултатите добиени од гене-
рирање случајни променливи со техниката со инверзна трансформација 
за систем од типот / / /M M ∞1 . Ќе разгледаме банкарска експозитура 
во која има еден шалтер наменет за вршење услуги на правни лица 
(клиенти). Шалтерот има капацитет да опслужи 15 клиенти за еден час.
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Од долгогодишното искуство на работење на банката, забележано е 
дека во текот на еден час, во просек, доаѓаат по 12 клиенти. Со помош 
на техниката со инверзна трансформација ќе забележиме какви резулта-
ти се добиваат знаејќи ги овие информации поврзани со работата на 
банката. Резултатите добиени со помош на Excel, а со користење на 
Алгоритам 2 за 10 клиенти, прикажани се во следната табела: 

 
Табела 2. Резултати (опслужување на 10 клиенти во банка со еден шалтер). 

Како што може да заклучиме од податоците во овој пример, 
интензитетот на доаѓање на клиентите е λ = 12 , додека интензитетот на 
заминување на клиентите е µ = 15 . Тоа значи дека факторот на опслу-

жување изнесува ,λρ
µ

= = 0 8 , што може да се протолкува и како фак-

тор на искористеност на системот. Следствено, шалтерот работи корис-
тејќи 80% од својот капацитет, а бидејќи важи и λ µ< , за овој систем 
постои стационарна распределба. 

Понатаму, може да зборуваме и за тоа како се добиени резултати-
те прикажани во Табела 2, а се однесуваат на времето меѓу две пристиг-
нувања, времето на започнување на опслужувањето, времето на опслу-
жување и времето на завршување на опслужувањето. 
( )i  Времето на пристигнување се определува, на почеток иницијално 

како 0, а потоа за секој нареден клиент како збир на времето на прис-
тигнување на претходниот клиент и времето меѓу две пристигнувања за 
претходниот клиент. 
( )ii  Времето меѓу две последователни пристигнувања е многу важен 

момент за добивање на резултатите бидејќи се пресметува како што е
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прикажано во Алгоритам 2 , со формулата ( )lni i

1
x r

λ
= − , , ,...i 1 2= , 

пришто за секој клиент се користи соодветната реализација на 
случајната променлива R  т.е. соодветниот генериран случаен број. 
( )iii  Времето на започнување на опслужувањето е, всушност, поголе-

мата вредност од времето на пристигнување на моменталниот клиент за 
кој се врши пресметувањето и времето на завршување на 
опслужувањето на претходниот клиент. 

( )iv  Времето на опслужување, слично како времето меѓу две пристиг-

нувања на клиентите, се пресметува според формулата ( )lni ix r
µ

= −
1 , 

, ,...i = 1 2 , земајќи ја предвид генерираната вредност на случајниот број 
за клиентот за кој се врши пресметувањето. 
( )v  Времето на завршување на опслужувањето е збир на времето на 

започнување на опслужувањето и времето на опслужување за клиентот 
за кој се врши пресметувањето. 
 Исто така, ако ги разгледаме параметрите прикажани во Табела 1 
за едноканален систем, може да дојдеме до следните заклучоци: 

− Просечниот број клиенти во редицата на чекање изнесува 
, ,
,

r
ρ
ρ

= = =
−

2 0 64
3 2

1 0 2
. 

− Просечниот број клиенти во системот изнесува 
,
,

w
ρ
ρ

= = =
−

0 8
4

1 0 2
. 

− Просечниот број слободни канали изнесува  ,s ρ= − =1 0 2 . 

− Просечно време поминато во редицата на чекање изнесува 

( )
,rt

λ
µ µ λ

= = =
−

12
0 27

45
. 

− Просечното време поминато во системот изнесува 

,wt µ λ
= = =

−
1 1

0 33
3

.
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− Просечното време на опслужување изнесува ,st µ
= = =

1 1
0 06

15
. 

 6. ЗАКЛУЧОК 

 Во теоријата на масовно опслужување се преземаат ригорозни, 
строги и прецизни математички чекори со цел да се воспостави ред и 
дисциплина на однесување на клиенти во некаков систем. Она што е 
многу важно, а се однесува на сите системи за масовно опслужување, е 
наоѓањето начин да се постави ред, а притоа да не се нарушат 
економичноста и оптималноста во самиот процес. Случајноста како 
неизбежен дел во сите модели од оваа математичка област, дополнител-
но ја нуди можноста да размислуваме користејќи алатки базирани на 
веројатност и конкретни факти од случајни процеси. Затоа, како што 
покажуваат и двете техники презентирани во овој труд, целата 
проблематика се сведува на генерирање случајни променливи кои 
следат некоја распределба на веројатност. Генерирањето на случајните 
променливи може да се изврши преку некој програмски софтвер, а 
сепак, со користење на изведените математички модели, кои во овој 
труд беа посветени на најелементарните системи за масовно 
опслужување од типот / /M M n . 
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ИГРИТЕ ЕРЕНФОЈТ-ФРАЈСЕ:  
ЗА ЛОГИЧКИТЕ ИСКАЗИ И СТРОГИТЕ ДОКАЗИ 

Невена Серафимова 1 

 

Луѓето имаат способност за гледање шеми во комплексните фено-
мени. Посматрајќи ги системите, ја наоѓаме нивната внатрешна логика, 
множеството од правила и релации кои управуваат со нивното 
однесување. Така доаѓаме и до врските помеѓу причините и последици-
те и се издигнуваме на повисоките скалила, градејќи теории и хипотези 
со кои ќе проектираме логички системи во иднината. И како и сите хи-
потези и теории, тие ќе бидат онолку добри колку што е и логиката 
којашто се користи при нивното креирање. Да го замислиме логичкиот 
модел како сообраќајната мапа која го покажува патот по кој се стигна-
ло до одредена дестинација. Слабото и нејасно резонирање и користе-
њето на некакви ’магични‘ претпоставки, ги зголемуваат шансите дека 
работите нема да се одвиваат според предвиденото или посакуваното, 
т.е. нема да нѐ однесат на вистинското место.  

Примената на математички пристап кон некој проблемски тип се 
остварува преку формирање на група од методи кои ќе овозможат кре-
ирање на формална структура на дадениот проблем, по што следи него-
во решавање и на крајот, проверка на добиените резултати. Со текот на 
времето, во овој процес почнале да се издвојуваат нови, специјализира-
ни области како што се математичката физика, математичката биологи-
ја, математичката економија, теоријата на контрола. Во сите нив, покрај 
обезбедувањето на одговори за прашањата кои се разгледуваат, матема-
тиката може да даде и препораки за подобрување на резултатите, да 
открие и нови проблеми, па дури и да придонесе во создавањето на но-
ви дисциплини. Оваа симбиоза на математички модели и техники со од-
редени специјализирани знаења, заради нивна примена во науката, ин-
женерството, индустријата или во општеството, како и за решавање на 
секојдневните проблеми, е општо позната како применета математика. 

Од друга страна, теориската (уште наречена и чиста) математи-
ка, иако не нужно различна од применетата, повеќе се занимава со 
апстрактни проблеми наместо со проблеми од секојдневието. Чистата
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математика не е ограничена на појавите во физичкиот свет, бидејќи се 
движи во рамките на широко, а сепак ригорозно поставена теорија, 
според правила кои се во склад со човековиот рационален ум. Корените 
на многу од овие теоретски проблеми ќе ги пронајдеме во конкретни 
проблеми од физиката, со кои се наметнуваат разни техничко-теоретски 
потреби кои чистата математика се обидува да ги задоволи. Некои од 
овие напори доведоа до фундаментални откритија, како што е на при-
мер универзалната Тјурингова машина, апстрактна идеја врз која се 
поставени темелите за развој на модерните компјутери.  

Чистата и применетата математика не се исклучуваат меѓусебно, 
иако комплексните математички алатки кои се користат во применетата 
математика се, за повеќето просечни корисници, главно неразбирливи. 
Оттука, иако е веројатно дека нема да имаме никакви потешкотии кога 
на случаен познаник сакаме да му ги објасниме правилата на некоја 
друштвена игра, еднакво веројатно е дека истиот тој познаник нема да 
биде во состојба да ја анализира таа игра од аспект на математичката 
теорија на игри.  

Теоријата на игри е создадена заради испитување на ситуации во 
кои разни страни, наречени играчи или агенти, треба да донесат одлуки 
кои се, на одреден начин, заемно поврзани. Оваа заемна поврзаност го 
упатува секој играч, при донесување на сопствените одлуки (потези) во 
рамки на можните опции (стратегии) кои ги има на располагање, да ги 
анализира одлуките кои другите учесници во играта би можеле да ги 
донесат, како и соодветно преземените чекори. Анализата треба да ги 
вклучи и нивните преференци, однесувања, информациите кои ги посе-
дуваат и целите кои сакаат да ги постигнат. Додека различните потези 
вообичаено водат до различен исход, решението на играта ќе ги опи-
шува оптималните одлуки на сите учесници (зависно од тоа дали нив-
ите интереси се слични, спротиставени или пак мешани), заедно со ис-
ходот кој притоа ќе се појави. 

Јасно е дека една ваква теорија ќе биде силно насочена кон приме-
ната, кон проучување на различните појави на интеракција кои се дел 
од нашето секојдневие. Сепак, овде ќе се насочиме кон нешто поинакво 
– ќе ја примениме теоријата на игри во некои проблеми од математич-
ката логика, која е непресушен извор на фундаментални проблеми и
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предизвици за човековиот ум, но и за темелите на севкупната наука која 
човештвото ја има создадено. Низ игри ќе се осврнеме и на делови од 
дискретната математика, во која објектите може да се опишат со цели 
броеви, релациите да се претстават во вид на графови и најпосле, да се 
овозможат пресметки на математички јазик без кои денешните моќни 
компјутери не би биле нешто повеќе од бескорисна збирка на логички 
кола. 

 
1. ИГРИ И ЛОГИКА 
 
Зборот логика има многу дефиниции. Во философијата, логиката 

се занимава со процесот на донесување заклучоци, трудејќи се да го 
одвои доброто од лошото размислување. Во математиката, таа е форма-
лизиран и структуриран метод за размислување од кој зависат матема-
тичките докази. Во светот на сметачките машини, единствениот разбир-
лив јазик е логиката преточена во компјутерска програма. Во секојдне-
вието постојано се среќаваме со логиката на функционирање на нешта-
та. Еден таков пример е нашето справување со сообраќајниот метеж 
каде што преку искуството изнаоѓаме различни начини како да го из-
бегнеме (движење порано или подоцна од активните часови, користење 
јавен превоз, одење по алтернативни патишта). 

Врската помеѓу логиката и игрите има долга историја. Ако 
разгледуваме една дебата како вид игра, тогаш таа врска е воспоставенa 
уште од Аристотел, кој ги проучувал целите и правилата на дебатира-
њето, а неговите гледишта се пресликале во заедничкото средновековно 
име за логиката: дијалектика. Имено, се смета дека корените на поврза-
носта меѓу игрите и логиката се наоѓаат во процесот на аргументирање, 
во кој валидните заклучоци се аналогија на дозволени потези во игра. 

Аргументирањето во дебатите е всушност вид игра во која треба 
да му се даде одговор на противникот, следејќи одредени правила и 
почитувајќи ги временските ограничувања. Крајот на оваа игра значи 
победа или пораз, во зависност од квалитетот на употребените страте-
гии. Логиката утврдила дека оние играчи кои се истрајни во одбраната 
на логички валидни тврдења (т.е. тврдења во кои точноста на претпос-
тавките гарантира логичка точност на заклучокот) имаат победничка
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стратегија, односно стратегија која може да им гарантира дека од таа 
дебата ќе излезат како победници. 

За да илустрираме игра на аргументација, ќе го употребиме еднос-
тавниот логички исказ ( )ϕ ψ ϕ ψ∨ ∧ ¬ ⇒ , познат и како правило на дис-
јунктен силогизам. Двајца опоненти, да ги означиме со П (поддржувач) 
и О (одрекувач), се соочиле околу овој исказ, при што П сака да го 
одбрани, а О се обидува да го отфрли. За таа цел, П го усвојува тврде-
њето ψ  чијашто последичност треба да се докаже, наспроти О кој ги 
прифаќа двете тврдења ϕ¬ , ψϕ ∨ . Тоа се всушност нивните стратегии 
во играта. Понатаму, секој од нив „зборува“ (е на потег) по наизмени-
чен редослед. 

1 Започнува О, предизвикувајќи го П да го одбрани тврдењето ψ . 
2 П го соочува О со едно од неговите тврдења, ψϕ ∨ , барајќи да одбере 

меѓу ϕ  и ψ . 
3 Бидејќи нема што друго да каже, О мора да одговори. Можни се 

следните две варијанти, 4 или 5. 
4 О го прифаќа ϕ . Тогаш П му укажува на неговиот друг аргумент, 
ϕ¬ , и победува бидејќи О е во контрадикција. 
5 О го прифаќа ψ . Тогаш П го користи ова како сопствена одбрана за 

првичниот предизвик во 1. Бидејќи О нема што друго да каже, ја губи 
играта. 

Аргументацијата не е единствениот пример за спој на игри и ло-
гика. Разбирањето на комплексните логички искази и семантичкото 
значење на поимот на вистинитост, може исто така да се посматра 
преку игра. Постојат многу таканаречени логички игри, чија задача е да 
ги оценат формулите во некој модел, да споредат два модела или да 
најдат докази. Од друга страна, и логиката може да се примени во иг-
рите, или, пак, и двете заедно во други области, како на пример, компју-
терската наука и философијата (особено епистемологијата). Ова особе-
но доаѓа до израз со формализирањето на математичката теорија на 
игри во раниот дваесетти век. Иако врските со логиката се појавуваат 
дури некаде во 1950-те, впечатливо е колку од нејзините промотори се 
исто така и логичари: вон Нојман, Цермело, Хулиа Робинсон, Кемени, 
МекКинси и други, [6]. 
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Кога сме кај формализмот, во математичката логика постои тео-
рија на модели, која ги проучува математичките структури (како на пр. 
групи, полиња, графови, универзуми), од логичка гледна точка. За таа 
цел, се користат претходно создадени формални јазици налик на 
обичните говорни јазици, со свои „букви“ (знаци, симболи), зборови и 
реченици. Буквите (симболи) може да припаѓаат во три категории: 
функционални симболи (операции), релациони симболи и константи. 
На пример, јазикот на една алгебарска група е (+, =, 0), каде што „+“  е 
функционален, „=“ е релационен симбол, а „0“ е константа. Во 
алгебарскиот прстен, јазикот е даден со ({+,⋅}, = , {0,1}) и тој има еден 
функционален симбол, „⋅“ и една константа, „1“, повеќе од групата. 
Јазикот на графовите е даден со (∅, {R, =}, ∅), па се забележува дека 
тој нема функционални симболи и константи, што не треба да нѐ 
изненадува бидејќи двете универзални барања во теоријата на графови 
се однесуваат на утврдување дали две темиња од графот се соседни и 
дали се исти.  

За да може да се користи, јазикот треба да биде интерпретиран во 
некоја структура, која може да ја сфатиме како дополнителна 
информација составена од универзум (множество) М и дефинирани 
функции, релации и константи на М со определена арност (опсег на 
дејство). При формирањето на искази, т.е. зборувањето на тој јазик 
користиме сврзници: „и“ ∧, „или“ ∨, „не“ ¬, и квантификатори 
„постои“ ∃ и „за секој“ ∀. Дополнително на константите, постои и 
множество променливи кои немаат фиксна вредност и го претставуваат 
било кој елемент од универзумот на структурата.  

Релациониот симбол  =  (’е еднакво на‘) е секогаш вклучен во 
формалниот јазик, со своето вообичаено значење. Но, кога разгледува-
ме математички објекти, честопати поимот „исто“ или „еднакво“ го за-
менуваме со „изоморфно“ или „еквивалентно“. Ова го правиме кога во 
некоја конкретна ситуација, она што е за нас важно е обликот или одне-
сувањето, а не самите објекти. Така, за два ’објекти‘ велиме дека имаат 
својство на изоморфност ако во нив препознаваме ист облик (од старо-
грчки ἴσος − еднакво, μορφή  − облик), а велиме дека се еквивалентни 
ако се однесуваат на ист начин (како да се работи за ист објект), во од-
нос на некое својство или карактеристика. Изоморфизмот е биективно
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пресликување кое ги запазува релациите и константите. Што се одне-
сува до еквивалентноста, овде ќе го користиме поимот на елементарна 
еквивалентност. Ќе нагласиме дека е возможно два објекти да не се 
изоморфни (да немаат ист облик), но да се еквивалентни (да се одне-
суваат идентично). Понатаму, ќе сметаме дека во даден контекст ние, 
на одреден начин или до одреден степен, не правиме разлика помеѓу 
објектите кои се меѓусебно изоморфни или еквивалентни. 

По создавањето (дефинирање) на некоја структура, вообичаено 
следи прашањето: Дали усвоената дефиниција ја опишува таа структура 
до изоморфизам? Или еквивалентно: Дали структурата која ги задово-
лува дадените услови, е единствена? Ако е единствена, дали можеме да 
го ослабиме описот или условите? Или ако не е единствена, тогаш 
колку е добар тој опис? Во теоријата на модели и во математичката ло-
гика постои долга историја на проучување на овие прашања, а првиот 
исход е формирањето на класи од структури кои покажуваат исти 
својства или однесување. Посебно внимание е посветено на класифици-
рање на описите кои нема да доведат до единствено решение, на проу-
чување на информациите кои се добиваат од овие описи, на различните 
еквиваленции меѓу структурите кои се послаби од изоморфизам (но се 
колку што е можно поблиску), на конструирање на силно еквивалентни 
неизоморфни модели и изнаоѓање на методи за утврдување на вакви 
слаби еквиваленции, кои под одредени услови може да водат кон един-
ствен опис. 

Од друга страна, потребни се методи за разликување меѓу струк-
турите, таканаречени инваријанти, кои би биле математички едностав-
ни, но сепак доволно силни за да ја овозможат класификацијата во од-
редена класа. Иако изоморфниот е најдобриот можен тип на инваријан-
ти коишто се користат за ова цел, во многу случаи тие може да се пре-
силни. Истовремено, ако се покаже дека некоја силна инваријанта не 
разликува меѓу структурите во некоја структурна класа, тогаш е извес-
но дека секоја друга инваријанта која би правела разлика, ќе биде уште 
помоќна, [1].  

И најпосле, тука е проблемот на изразување на логичкиот јазик кој 
сме го усвоиле. Прашањето на експресивна моќ е фундаментално за 
математичката логика. Интуитивно, две логики имаат иста експресивна
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моќ ако „можат да ги кажат истите работи“ – на пример, да ги 
дефинираат истите класи на структури. Од друга страна, експресивната 
моќ на една логика се огледува во нејзината способност да утврди дали 
две структури се исти или различни. За таа цел, потребен е опис на 
еквиваленција помеѓу структурите, која ќе важи во случаите кога тие се 
однесуваат исто во врска со формулите од таа логика. Попрецизно, 
проблемот на експресибилност (изразување) се однесува на следното: 
„За дадена класа С од реченици и класа А од структури, да се најдат 
својствата Р на структурите од А кои може да се изразат со речениците 
од С“ [2]. Еве една упростена аналогија на проблемот на 
експресибилност. Да претпоставиме дека класата С е некоја колекција 
на емотикони (сликички кои искажуваат чувство или расположение), 
додека класата А е колекција од фотографии на лица (Слика 1). 
Прашањето е: Дали постои чувство или расположение Р кое е изразено 
на некоја од фотографиите во А, но не и со некој од емотиконите во 
С? Ако одговорот е „не“, тогаш постои чувство кое е „експресибилно“ 
во С, но е истовремено „неекспресибилно“ во А. 
 

          
Слика 1.  Класа С (емотикони) и класа А (експресии на лице). 

При испитувањата, од интерес се не само позитивните резултати 
како што е експресибилноста, туку и негативните (неекспресибилност). 
За покажување на позитивен резултат, доволно е да се најде одредена 
реченица од С и да се покаже дека таа го поседува својството Р над 
дадената структурна класа А. Ова најчесто не е многу тешко. Од друга 
страна, за да се докаже негативен резултат, потребно е да се покаже 
дека не постои реченица од С која го искажува даденото својство над 
класата А. Бидејќи неретко С е бесконечна класа, ова значи дека 
доказот мора симултано да покаже дека ниту една од бесконечните
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реченични класи го запазува својството, што е огромна работа. За среќа, 
постојат најразлични алатки кои може да помогнат во докажувањето на 
неекспресибилност, како што се теоремата за компактност, теоремата за 
некомплетност на Гедел, теоремата на Ловенхајм-Сколем (Lowenheim-
Skolem) и секако, игрите Еренфојт – Фрајсе. Сепак, ако класата А се 
состои само од конечни структури, тогаш игрите Еренфојт – Фрајсе 
може да се единствениот начин. Понатаму дискутираме за некои резул-
тати и техники кои се корисни во употребата на Е-Ф игрите, посебно 
при олеснување на доказите за неекспресибилност. 

 
2. ШТО СЕ Е-Ф ИГРИ? 
 
Во 1930, Алфред Тарски го формулирал поимот на елементарна 

еквивалентност во логиката од прв ред која ни овозможува од 
основните да градиме покомплексни изрази, да искажуваме својства и 
релации. Имено, две структури А и В се елементарно еквивалентни, ако 
точно истите реченици кои се точни во А, се точни и во В (симболички, 
A   B ϕ ⇔ ϕ  ). Поимот елементарна еквивалентност Тарски го прет-
ставил на конференција во Принстон во 1946, при што ја искажал 
својата надеж за развивање на теорија која ќе биде „длабока како 
поимите на изоморфизам и други, кои се сега во употреба“. Еден 
природен дел на ваквата теорија би бил чисто структурен потребен и 
доволен услов за елементарна еквивалентност на две структури. Првиот 
кој нашол употреблив потребен и доволен услов за оваа цел, бил Ролан 
Фрајсе (Roland Fraïssé, француско-алжирски математичар), во чија 
докторска дисертација е презентиран поголемиот дел од потребната 
теорија. Овој услов бил повторно откриен неколку години подоцна од 
казахстанскиот логичар Тајманов (Asan Dabsovich Taimanov), а бил 
формулиран со поимите на игри од полскиот логичар Анджеј Еренфојт 
(Andrzej Ehrenfeucht), денес познати како Еренфојт – Фрајсе или 
напред – назад игри. Се покажало дека тие се една од најразновидните 
идеи во логиката на дваесеттиот век, со способност за адаптирање на 
широк спектар од логики и структури. [5] 

Иако Еренфојт – Фрајсе (Е-Ф) игрите всушност произлегле од 
потрагата по потребните и доволни услови за елементарна еквивалент-
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ност, благодарение на широката прилагодливост, нивната примена во 
логиката е мошне разновидна. Особено се корисни кога ќе наидеме на 
сложени, тешко разбирливи искази кои може да се преформулираат во 
вид на игра, со што се олеснува натамошнaта работа. Често се среќаваат 
во логичките списанија, а со нивната примена се придонесува за доби-
вање на нови, но и на поинакви перспективи на веќе познати резултати. 
Инаку, се работи за интересни и едноставни (но не секогаш и лесно 
применливи) модели кои спаѓаат во класата на комбинаторни игри, 
т.е. игри со два играчи кои наизменично преземаат потези, имаат совр-
шена информација (нема скриени елементи) и се детерминистички 
(нема механизми на случајност). Комбинаторната игра завршува кога 
еден од играчите не може да направи потег и тогаш тој губи, а истовре-
мено другиот играч е победник. Кога играта е конечна, во неа не постои 
низа од потези која би можела да доведе до бесконечна игра, т.е. секоја 
можна комбинација на потези води до конечен исход. Стратегијата на 
еден играч ја изразуваме како функција од множеството на сите 
возможни комбинации на противнички потези, во множеството на сите 
можни сопствени потези. Победничка се нарекува секоја стратегија со 
чие користење, играчот секогаш победува, без разлика на тоа што го 
прави противникот. За играта велиме дека е определена, ако еден од 
играчите има победничка стратегија – во спротивно, таа е неопреде-
лена.  

Како изгледа една вообичаена Е-Ф игра? Taa има двајца учесници 
кои овде ќе ги именуваме како Расипувач (анг. spoiler) и Повторувач 
(анг. duplicator). Расипувачот секогаш настапува прв, а неговата цел, 
како што укажува и името, е да го расипе планот на Повторувачот. 
Планот на Повторувачот, пак, се состои во што ’поверно‘ повторување 
(т.е. дуплирање) на она што го прави расипувачот.    

На почеток, потребни се две структури во кои всушност и се 
одвива самата игра. Секоја структура е составена од домен (универзум) 
и на него дефинирани константи, функции и релации, заедно со соод-
ветна интерпретација. Играчите се договараат за должината на играта 
т.е. бројот на рунди (една рунда се состои од по еден наизменичен 
потег на секој играч). Во секоја рунда, Расипувачот избира домен од кој 
бира еден елемент, по што Повторувачот бира елемент од другиот
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домен. Играчот кој не може да направи нареден потег ја губи играта, а 
другиот е победник. 

Теоријата врз која се потпираат Е-Ф игрите користи мошне мал 
број логички претпоставки и оттука, тие се меѓу ретките техники кои 
успешно се користат како во конечните, така и во бесконечните струк-
тури. Како такви, можат да се вбројат меѓу темелниците на теоретската 
компјутерска наука, каде што се користат за мерење на експресивната 
моќ на формалните јазици. На пример, еден типичен резултат може да 
укажува дека некој јазик не може да разликува помеѓу поимите парен и 
непарен. Ова може да го утврдиме така што ќе изнајдеме, за секое ниво 
на комплексност n за формулите на јазикот, еден пар од конечни струк-
тури за кои Повторувачот има победничка стратегија во игра со n рун-
ди, при што една од структурите има парен број елементи, а другата 
непарен. 

Инаку, поимот структура којшто овде го користиме е прилично 
широк. На пример, структурите А и В може да бидат графови (да ги 
замислиме како две патни мрежи) па оттука, играта ќе биде прикажана 
со помош на нивните елементи. Играчите најизменично бираат од А и 
В, при што во n рунди ќе се формираат низи (да речеме, од населени 
места) 1 2 nа ,а ,...,a  од А и 1 2  nb ,b , ,b…  од В. Ваквата состојба ќе 

претставува победа за Расипувачот ако зададената формула е 
задоволена од низата од А, но не и од низата од В или пак обратно, 
зависно од тоа која од А или В сме ја избрале. Така на пример, ако 
после 4 рунди темињата 1а , 2а , 3а , 4a  определуваат подграф на А со 

својство да постои раб (директен пат) помеѓу 1а  и секое од останатите 

темиња, но истовремено темето 1b  не е поврзано со некое од другите 

три темиња во подграфот 1b , 2b , 3b , 4b  на В, тогаш Расипувачот ќе 

победи во Е-Ф играта од 4 рунди дефинирана на А и В.  
Да забележиме дека во игра со конечен број рунди (на пример, 4), 

Повторувачот (П) ќе оствари победа само ако Расипувачот (Р) не 
победи во ниту една од рундите 1, 2, 3 и 4. Специјално, во игра со 0 
рунди победник е П. Доколку се работи за бесконечна игра, тогаш на П 
за победа му е потребно да не загуби во ниту една конечна фаза од 
играта (односно, во првите n рунди, за секоја вредност на n). 
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Во следниот пример, нека структурите се две целосно подредени 
множества А со 7 и В со 8 елементи, а Е-Ф играта 3 (7 8)G ,  се состои од 

три рунди (n = 3) во кои се избира по еден елемент. Од секоја рунда ќе 
произлезе пар од елементи, по еден од А и В,  при што првиот е избран 
од Р а вториот од П. На крајот од играта, ќе добиеме множества 
{ }321 ,, aaa  од A и { }321 ,, bbb  од B (индексите ги означуваат рундите). Ќе 

сметаме дека победил П ако двете множества се исто подредени т.е. 

21 < aa  ако и само ако 21 < bb , 32 < aa  ако и само ако 32 < bb , итн.  

На пример, да претпоставиме дека Р и П бираат како на Слика 2. 
Анализирајќи ја оваа како и други почетни позиции на Р, ќе воочиме 
дека во оваа игра тој не може да го донесе П во позиција, во која П нема 
да може да го запази подредувањето на избраните елементи. Оттука, П 
ќе биде победник во 3 (7 8)G , . Но тоа нема да биде случај на пример, во 

играта 4 (7 8)G ,  со четири рунди или пак во 3(5 6)G ,  со три рунди, каде 

Р има победничка стратегија. 
 

Слика 2. Илустрација на игра 3 7 8G ( , )  за Р и П. 

3. ДОКАЖУВАЊЕ НА (НЕ)ЕКВИВАЛЕНТНОСТ 
 
Иако Е-Ф игрите вообичаено се користат како метод за мерење на 

моќта на изразување, тие се истовремено и флексибилен начин за спо-
редување на структури. За да се искористи оваа компаративна моќ, пот-
ребно е да се дефинираат јасни услови со кои ќе се утврдат победнич-
ките стратегии на двата играчи.  

Нека А и В се дадени структури и нека n е број кој ја определува 
должината на играта, т.е. е еднаков на бројот на рунди. Еренфојт –

3(7 8)G ,    A  

 

B 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

рунда 1    П        Р    
рунда 2  П        Р      
рунда 3   П        Р     
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Фрајсе (Е-Ф) игра со должина n помеѓу двајца играчи Расипувач 
(Р) и Повторувач ( П) се игра според следните правила:  

1. Исход (улоги, цел на играта) 
      Р:  „Структурите А и В се неизоморфни!“ 
      П: „Не е точно!“  
− Нека k n< . Во потегот k: 
−  Р бира елемент ka A∈  или kb B∈ ; 

− П одговара со бирање на елемент од другата структура, kb B∈  

или ka A∈ ; 

2. По n потези играта завршува. Кој ќе победи? 
− Ако функцијата n na b→  е парцијален изоморфизам меѓу А и В, 

тогаш победува П. Во спротивно, ќе победи Р.  
− Завршен услов: П го повторува потегот или во спротивно, не 

постои парцијален изоморфизам. 

Споменатиот ’парцијален изоморфизам‘ е всушност изоморфизам, 
кој е ограничен на моменталното множество од слики, т.е. на опсегот 
на пресликувањето до ’моментот‘ k. Тој ги запазува дефинираните 
релации во структурите: ако постои релација помеѓу два елементи во 
првата структура, тогаш ќе постои и помеѓу нивните слики во втората. 

Бидејќи времетраењето на играта може да се ограничи со претход-
но утврдување на бројот на рунди, потребно е и соодветно дефинирање 
на нејзиниот  исход. Така, велиме дека еден играч има победничка 
стратегија во k потези, ако може да победи во рундата k без разлика 
како притоа ќе игра противничкиот играч. На пример, П има побед-
ничка стратегија во рундата k, ако секоја конфигурација на играта сѐ до 
последната претставува парцијален изоморфизам, независно од она што 
натаму ќе игра Р. Овде ќе нагласиме и дека секогаш постои победничка 
стратегија за Р или за П. 

Победничките стратегии може да бидат целосно опишани со 
помош на дрво на играта. Ова е особено погодно кога се работи за 
структури со мал број елементи, како што се на пример структурите со 
домени 1 2 ,  { }a a=A  и } {b=B . Во Е-Ф играта на Слика 3. опишана 

со нејзиното дрво од најименични потези на Р и П во две рунди (прва
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1Р, 1П и втора 2Р, 2П), постои победничка стратегија за Р во втората 
рунда. 

 
Слика 3. Дрво на игра во две рунди (1Р,1П) и (2Р, 2П). 

Р победува во секоја од варијантите (а), (b) и (c). 
  

Колку долго трае една Е-Ф игра? Зависно од претходниот договор, 
таа може да биде: 

− ограничена, ако бројот на рунди m кои се играат до крајот е 
фиксиран, што значи дека играта ќе заврши после m рунди; 

−  неограничена, ако се одвива сé додека П може да направи потег, 
или пак добиената конфигурација да не претставува парцијален 
изоморфизам.  

Неограничените игри се корисни за споредување на конечни 
структури и се нарекуваат соодветно, игри на споредување, а длабочи-
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ната (траењето) на неограничената игра се користи како мерка за слич-
ност тие структури.  

Да разгледаме уште еден пример, во кој структурите А и В се 
графови со по пет темиња, кои се различно поврзани (Слика 4). Во Е-Ф 
играта, Р има победничка стратегија во третата рунда – кој било наре-
ден избор ќе води до неможност на П да одговори соодветно. Следстве-
но, пресликувањето кое е генерирано до тој момент нема да претста-
вува парцијален изоморфизам помеѓу А и В. 

  

 
 

Слика 4. Две варијанти на Е-Ф игра на А и В 
(Секоја боја означува различна рунда.) 

Одредени својства по кои се разликуваат две структури, може да 
бидат искажани со помош на формулите на логиката од прв ред. Во 
врска со ова, Лајбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz) имал едно интересно 
размислување за употребата на квантификаторите ∀ и ∃, како за играње 
на игра на предизвик и одговор. Имено,  универзалниот квантификатор 
∀ може да се посматра како поставување на предизвик од страна на 
едниот играч, дека тврдењето ( )x, yϕ  важи ’за секој објект х‘. Другиот 
играч треба да одговори на предизвикот, наоѓајќи (∃) објект у за кој 
тврдењето ( )x, yϕ  нема биде точно. Во продолжение, ќе ја истражиме 
подлабоко оваа идеја. 

(а) 

(b) 

АА  

АА  

ВВ  

ВВ  
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4. ДОКАЖУВАЊЕ НА k – ЕКВИВАЛЕНТНОСТ  
 
Експресивната моќ на логиката се мери преку нејзината 

способност да разликува меѓу различни структури, низ форми кои ги 
дозволува дадената семантика. Оттука, оценувањето на експресивната 
моќ на некоја логика се сведува на опишување на еквиваленција меѓу 
структурите, која важи ако тие не можат да бидат разликувани според 
формулите на таа логика. Но, наместо да се земат предвид сите фор-
мули кои би можеле да имаат улога во оваа еквиваленција, се бара 
нејзин опис кој ќе се однесува директно на алгебарските својства на 
структурата, па оттука, ќе биде полесен за работа. А кога логичкиот 
систем не може да разликува меѓу изоморфни структури, тогаш алге-
барска формулација на логичката неразличност води до ослабување на 
изоморфизмот (или до самиот изоморфизам). [3] 

Да претпоставиме дека при набљудување на две структури, во 
едната од нив забележуваме некое својство, која другата го нема. 
Следствено, сакаме да покажеме дека тие не се еквивалентни. Тогаш, Р 
ќе избере елемент од една од структурите (кој е дел од неговата 
победничка стратегија) така што за било кој елемент кој П би можел да 
го избере како одговор од другата структура, постои друг елемент во 
некоја од структурите кој Р може да го избере, така што што за било кој 
друг елемент кој П би можел да го избере како одговор од другата 
структура, постои друг елемент кој Р може да го избере итн., така што 
формулата која го искажува тоа својство е точна во едната, но неточна 
во другата структура. Значи, наместо да ги откриваме соодветните 
чекори за Расипувачот во Е-Ф играта, настојуваме да откриеме својство 
(искажливо во логиката од прв ред), кое го има само едната од овие 
структури. 

Во ваквиот пристап, треба да ја имаме на ум врската која постои 
помеѓу комплексноста на формулата ϕ  и бројот на изиграни рунди. 
Оваа комплексност се мери преку поимот на квантификаторски ранг. 
Имено, квантификаторскиот ранг ( )qr ϕ  на формулата ϕ  во логиката од 
прв ред ја претставува максималната длабочина на дејство на 
квантификаторите (∀ или ∃) во ϕ . Ова всушност го изразува нивното
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сместувачко дејство, што е различно од бројот на квантификатори во 
една формула. Дефиницијата на квантификаторскиот ранг е 
индуктивна, т.е. важи:  

( ( )) ( ( )) ( ( )) 1.qr x x qr x x qr x∀ = ∃ = +ϕ ϕ ϕ  
Притоа, ( ) 0qr x y= = , ( ) ( )qr qrϕ ϕ¬ =  и 

{ }( ) ( ) max ( ), ( )qr qr qr qrϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ∧ = ∨ = . 

На пример, формулата ( ) ( )( )( ), (y, z) (x z)x y E x y z E∃ ∀ ∨ ∃ ∧ ¬ =  има 

квантификаторски ранг 3k = , што ќе го покажеме на следниот начин: 

( )( )
( )( )

( )( ) ( )( )
( ) ( )( )( )

( )
( )
( )

[ [ , [ (y, z) (x z)]]]

1 [ [ , [ (y, z) (x z)]]]

1 1 max , , [ (y, z) (x z)]]

1 1 max 0,1 max (y, z) , (x z)

1 1 max 0,1 max(0, (x z))

1 1 max 0,1 max(0,0)

1 1 max 0,1 0 1

qr x y E x y z E

qr y E x y z E

qr E x y qr z E

qr E qr

qr

∃ ∀ ∨ ∃ ∧ ¬ = =

= + ∀ ∨ ∃ ∧ ¬ = =

= + + ∃ ∧ ¬ = =

= + + + ¬ = =

= + + + = =

= + + + =

= + + + = +1 1 3.+ =  
Кога две структури А и В ги задоволуваат истите реченици со 

квантификаторски ранг k, велиме дека се k-еквивалентни и означуваме 

kА B≡ . Поинаку кажано, во однос на речениците со квантификаторски 

ранг k, овие структури се исти. Поимот на k-еквивалентност е поврзан 
со бројот на рунди во Е-Ф играта, кои треба да го одразуваат квантифи-
каторскиот ранг на реченици со кои треба да се разликува помеѓу А и В. 
Тогаш, П сака да докаже дека kА B≡  и со тоа, дека А и В не разли-

куваат помеѓу речениците со квантификаторска длабочина k, додека Р 
сака истото да го оспори.  

Теорема 1. (Фрајсе 1950, Еренфојт 1960)  Две структури А и В се 
n – eквивалентни, ако Повторувачот (П) има победничка стратегија 
во n рунди на Е-Ф игра на А и В. � 

Да речеме дека р е некое својство кое е задоволено во А но не и во 
В, при што kА B≡ . Тогаш, р не може да се изрази со реченица чиј



Игрите Еренфојт-Фрајсе: за логичките искази и строгите докази 

97 

квантификаторски ранг е k. На пример, ако за структурите од Слика 5., 
својството кое го испитуваме е поврзаноста на две темиња  односно, 
постоење на пат помеѓу нив, тогаш П ќе има победничка стратегија во 
третата рунда па оттука, важи 3А B≡  во однос на формулата со 

квантификаторски ранг 3: 
( )( , ) ( , ) ( , ) ,x y z x y y z z x E x y E y z E z x∃ ∃ ∃ ≠ ∧ ≠ ∧ ≠ ∧ ∧ ∧  

каде со E  е означена релацијата на поврзаност.  
 

 
Слика 5. Е-Ф игра со победничка стратегија за Р.  

(Секоја боја означува различна рунда.) 
 

Сега, ако во истата формула, релацијата Е на „поврзаност“ ја 
замениме со „соседност“ на темиња т.е. постоење на директна линија 
помеѓу нив, тогаш добиваме својство кое важи во А, но не и во В. Ова 
може да се потврди и со победата на Р во третата рунда, која може да се 
обезбеди со бирање на три темиња во било која структура, по било кој 
редослед. Лесно може да се провери и дека овде, П нема победничка 
стратегија ниту за игра со две, ниту за игри со повеќе од 3 рунди. 
Според тоа, може да кажеме дека двете структури од Сликата 5. не се 3-
еквивалентни.  

Во примерот на Слика 6, структурите А и В се 2-еквивалентни. Но, 
внимателното набљудување ќе ни открие дека, на пример, во 
структурата В на десната страна постојат три различни темиња кои се 
пар по пар несоседни, што не е случај со ниту едно теме од А. 
Формулата ϕ која прецизно го опишува ова својство има ранг 

3)( =ϕqr и гласи: 

( )( , ) ( , ) ( , )x y z x y y z x z E x y E y z E x z∃ ∃ ∃ ≠ ∧ ≠ ∧ ≠ ∧ ¬ ∧ ¬ ∧ ¬  

АА  ВВ  
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Слика 6. Нееквивалентни структури А  и В  

 
Во Е-Ф играта која е генерирана од оваа формула, Р ќе победи во 3 

рунди со бирање на крајните темиња на еден од двата хоризонтални 
реда во В, и средното теме од другиот хоризонтален ред. 

Еве уште еден пример, во кој А и В се насочени графови (Слика 7). 
Забележливо е дека во графот А, од секое теме излегува по една 
стрелка. Наспроти тоа, во графот В постои теме (b4) од кое не излегува 
ниту една стрелка. Според тоа, може да формулираме својство кое ќе ја 
опишува ваквата разлика: 

1 2 1 2( )x x E x ,x∃ ∀ ¬ , 

каде со Е сега е дефинирана релацијата „постои пат од 1x  до 2x “. 

 
 

                         

                                                 
  
 

Слика 7. Нееквивалентни насочени графови А и В 
 
Длабочината на оваа формула е 2, па во Е-Ф играта на А и В, Р ќе 

има победничка стратегија во две рунди. Во првата рунда, Р ќе го 
избере b4, по што П треба да избере некое теме ai од А. Во втората 
рунда, Р бира теме aj ( j i≠ ) од А, за кое важи ( )i jЕ a ,a . Во овој момент 

Р победува, бидејќи П не може да најде теме bk ( 4k ≠ ) во В за кое би 
важело 4( )kЕ b ,b . Со други зборови, во втората рунда П не може да 

најде одговор со кој ќе го запази парцијалниот изоморфизам меѓу двата 
графа. 

В 

ВВ  АА  

А 

a1 

a2 

a3 a4 

b1 

b2 

b3 

b4 
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Размислувајќи во оваа насока, лесно ќе увидиме дека генерално, 
докажувањето на нееквивалентност на две структури е поедноставно од 
докажување на нивната еквивалентност. Ова се однесува и за случаите 
кога разгледуваме конкретни својства. Имено, од Теорема 1. 
произлегува тврдење со кое се утврдува пристапот кон покажување на 
неискажливост на некое својство во логиката од прв ред. 

 
5. ДОКАЖУВАЊЕ НА (НЕ)ЕКСПРЕСИБИЛНОСТ 
 
Е-Ф игрите може да се користат за изразување на експресивната 

моќ на формалните јазици. За да покажеме дека, на пример, некој јазик 
не може да разликува помеѓу парен  и непарен, потребно е за секое ниво 
n на комплексност на формулите од тој јазик, да најдеме пар од конечни 
структури за кои П има победничка стратегија во n рунди, при што 
едната структура има парен а другата непарен број на елементи. 

Постојат неколку причини поради кое е пожелно развивање на 
техники кои го олеснуваат докажувањето на неекспресибилност 
(неискажливост) на некое својство во рамки на одредена класа. Првата 
е добивање на поедноставни докази на веќе познати резултати, со што 
тие ќе станат поразбирливи и попристапни. Втората причина е 
овозможување на нови, подлабоки резултати за неекспресибилноста. 
Развојот на нови техники често пати може да ги постигне и двете цели. 

За дадено својство τ , ќе заклучиме дека не постои реченица во 
логиката од прв ред која може да го изрази, ако за секое n  може да се 
најдат структури А  и В  од дадената класа така што: 

− τ  е точно во А ; 
− τ  е неточно во В ; 
− n n nА B≡  т.е. П има победничка стратегија во Е-Ф игра на А и В 

од n  рунди . 
Важно е да се нагласи дека, ако Р има победничка стратегија во 

рундата k , тогаш ќе има победничка стратегија и во секоја наредна 
рунда, т.е. П не може да победи во ниту една рунда која следи после 
рундата k ! Според тоа, оваа методологија ќе ја примениме така што ќе 
започнеме за најниските вредности ( 2k = ) и потоа напредуваме чекор
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по чекор, сé додека не најдеме победничка стратегија за Р – во тој 
момент, доказот за неекспресибилност е завршен.  

За да покажеме дека една класа (својство) може да се дефинира во 
дадена логика, треба едноставно во таа логика да ја напишеме 
формулата со која се дефинира конкретната класа. Но, како да 
покажеме дека истата класа не може да биде дефинирана во некоја 
логика, на пример во логиката од прв ред за која дискутираме? Ќе го 
разгледаме овој проблем на конкретен пример. Имено, во едно тврдење 
на Гуревич (Gurevich) од 1984, се вели: Секои две линеарни подреду-ва-
ња чијашто кардиналност (број на елементи) е поголема или еднаква на 
2k , се k-еквивалентни. Оттука произлегува следното тврдење. 

Теорема 2. Класата на парни линеарни подредувања не може да 
се дефинира во логиката од прв ред.  

Доказ. Општо, за една класа велиме дека е парна, ако има парен 
број  на елементи. Нека сега, ϕ  е формула во логиката од прв ред која 
го дефинира својството на парност на линеарно подредување и нека 

( )qr kφ = . Ако А и В се линеарни подредувања при што А има 2k  и В 

има 2 1k +  елементи, тогаш ϕ  е точна во А, неточна во В и притоа, 

kА B≡ . Значи, ϕ  ќе биде точна и во двете класи, иако едната има 

парен, а другата непарен број елементи. 

Ќе го илустираме ова преку Е-Ф игра на линеарни подредувања A 
и B, доделувајќи победничка стратегија на П во рундата k. На Слика 8, 
класата А е парна со (16 = 24) а В непарна со (17 = 24+1) елементи. Во 
првите пет рунди, Р бира елемент од А а П од В. Во четвртата рунда, П е 
победник. Р овде победува во шестата рунда, откако го бира темно-
синото топче од В, по што П не може да одговори соодветно т.е. да го 
запази подредувањето во А.  

Сепак, П може да обезбеди победничка стратегија во произволна 
рунда ако подредувањата се доволно големи, и таа гласи: Во рундата ј, 
одржувај го растојанието меѓу избраните елементи не помало од 2к-ј. 
Со тоа, претходниот заклучок ќе важи за формула ϕ  со произволна 
квантификаторска длабочина. 
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Слика 8.  Е-Ф игра меѓу подредувања со парен и непарен број елементи. 

Оттука, заклучуваме дека експресивноста на логиката од прв ред 
не е доволно моќна за да разликува помеѓу парен и непарен број на 
елементи во линеарните подредувања. � 

Во следниот пример, ќе покажеме дека својството на густа 
распореденост на елементите не може да се дефинира во логиката од 
прв ред, за класата на линеарни подредувања. За таа цел, ги користиме 
подредените структури на целите и рационалните броеви ( ),<Z , ( ),<Q  

и формулата ( )1 2 3 1 2 1 3 2x x x x x x x x≡ ∀ ∀ ∃ < ⇒ < <ϕ , со која се искажува 

својството дека елементите од едно подредување се густо распоредени 
т.е. меѓу секои два различни елементи постои трет кој е различен од 
нив. Со помош на Е-Ф игра, ќе покажеме дека таа важи во ( ),<Q , но не 

и во ( ),<Z . Бидејќи 3)( =ϕqr , Р има победничка стратегија во 3 рунди, 

а редоследот на потезите на Р и П се прикажани во Табелата 1. 
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 РРууннддаа  ИИггрраачч  ССттррууккттуурраа  ППооттеегг  ФФооррммууллаа  

11  РР  ( ),<Z  zx =1  ( )23232 xxzxzxx <<⇒<∃∀  

ПП  ( )<,Q  qx =1  ( )23232 xxqxqxx <<⇒<∃∀  

22  РР  ( );, z<Z  12 += zx  ( )11 33 +<<⇒+<∃ zxzzzx  

ПП  ( )q;,<Q  qx ′=2  ( )qxqqqx ′<<⇒′<∃ 33  

33  РР  ( );, q,q′<Q
 23

qqqx −′
+=

 
qqqqqqq ′<

−′
+<⇒′<

2  

ПП  ( ); 1, z, z< +Z  / / 

Табела 1. Тек на Е-Ф игра за ϕ,  ( ),<Z  и ( ),<Q . 

 
Во првите две рунди Р го бира ( ), <Z  и броевите , 1z z + . 

Истовремено, П мора да бира во ( ),<Q  и притоа, мора да го избере q′  

т.ш. q q′< , во спротивно веднаш ја губи играта. Во третата рунда, Р го 

бира ( ),<Q  и  во него соодветно избран 3x q′′= . Сега, П не може да 

одговори, т.е. да најде z′∈ Z  така што да важи 1z z z′< < + . Поинаку 
кажано, за било кој избран z′∈Z , генерираното пресликување:  

, 1,
2

q qq z q z q z
′ −′ ′→ → + + → , 

нема да биде е парцијален изоморфизам, бидејќи не го запазува 
подредувањето помеѓу елементите. Значи, Р е победник во третата 
рунда а П ја губи играта. 

Постојат и други својства кои не можат да бидат дефинирани во 
логиката од прв ред, како што се конечност, сврзливост, ацикличност, 
дофатливост итн. 

 
6. ПОВТОРНО, ЗА ИГРИТЕ И ЛОГИКАТА 
 
Постојат многу начини на кои може да зборуваме за светот околу 

нас. Некои од нив ни овозможуваат да ги искажеме нештата на подобар 
начин од други, да размислуваме попрецизно, логички, рационално.
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Секоја дискусија за рационалноста и за социјалните интеракции при-
родно допира до неколку различни дисциплини и често пати, предизви-
кува различни размислувања. Ова е посебно воочливо кога ќе ги земеме 
предвид експериментите кои покажуваат како луѓето навистина се 
однесуваат во ситуации на игра. 

Теоријата на игри е полна со длабоки загатки, кои се извор на 
чести несогласувања околу предложените решенија. Овие несогласува-
ња не се ниту емпириски ниту математички, туку првенствено искажу-
ваат загриженост околу значењето на фундаменталните концепти како 
што се решение, рационалност, комплетна информација, како и за цврс-
тината на одредени аргументи. Оттука, логичкиот пристап се чини со-
одветен бидејќи се однесува директно на размислувањето, знаењето и 
спротиставеноста, како и поради неговата функција во утврдување на 
валидноста на аргументите. Притоа, различни логички рамки може да 
се користат во прецизирањето на важни поими, како што се знаењето и 
спротиставеноста, кои во анализите од теоријата на игри често се 
земаат неформално или имплицитно.  

Па така, додека логичарите со векови ги користеле игрите во 
своите анализи, во последните децении оваа врска оди и во спротивната 
насока. Се прилагодуваат постоечките логички системи и се развиваат 
нови, со цел да се овозможи поинакво размислување за различните 
аспекти на една формална игра. Иако логичките методи во игрите ги 
потенцираат шемите на резонирање на еден идеализиран играч кој е 
ангажиран во одредено математичко размислување, ваквиот традици-
онален пристап сé повеќе се проширува, вклучувајќи елементи на една 
формална игра како што се рационална интеракција или проток на 
информации, притоа применувајќи ги традиционалните логички мето-
ди, [4]. 

На крајот, да се навратиме уште еднаш на игрите Еренфојт – 
Фрајсе: тие се меѓу малкуте методи кои може да се применат кај конеч-
ните структури, а со тоа и во многубројни проблеми од компјутерската 
наука. Ова веројатно се должи и на фактот што нивната примена е 
погодна и транспарентна кај релациони структури со унарни и бинарни 
релации, како што се графовите, линеарните и делумните подредувања, 
кои доминираат во многу области од компјутерската наука. Е-Ф игрите
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се згоден, флексибилен метод за определување на експресивната моќ на 
логичкиот формализам, а нивната примена е фокусирана на однесува-
њето на квантификаторите, опишувајќи ја на таков начин динамиката 
на формулите, [3]. 

E-F игрите може да бидат интересни и за љубителите на кре-
ативни, но ригорозни математички докази. Иако нивната применливост 
можеби нема да биде веднаш забележлива, долгорочно голем дел од 
нив ќе остварат практична вредност во одредени области, овозможу-
вајќи подобри техники на моделирање кај комплексните системи. Доб-
ро е и притоа да се има на ум фундаменталното стојалиште од теоријата 
на модели, дека математичката вистина, како и секоја друга вистина, е 
релативна: едно тврдење може да биде точно или неточно, зависно од 
тоа како и каде се интерпретира. Сепак, ова не е последица од самата 
математика, туку од ’јазикот‘ кој се користи за интерпретирање на ма-
тематичките идеи. Но она што е наизглед недостаток на јазикот, може 
најпосле да биде обликувано во моќно оружје за разбирање на мате-
матиката. Оттука, треба да се има на ум дека во овие игри не е важно да 
се победи, туку пред сé се важни начините на кои тие може да се 
играат. 
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ФОРМАЛНИ ГРАМАТИКИ И НИВНА ПРИМЕНА  
ВО ДИЗАЈН НА ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ 

Марија Михова 1 

 
Програмските јазици се средство за комуникација помеѓу луѓето и 

машините. Тие се всушност нотација за пишување програми со кои мо-
жат да се вршат пресметки или да се извршуваат алгоритми. Затоа не-
кои автори го ограничуваат терминот „програмски јазик“ на оние јази-
ци со кои што можат да се изразат сите можни алгоритми, [5]. Како што 
во еден говорен јазик се користат граматички правила и азбука за него-
во испишување, така и програмските јазици се состојат од азбука, реч-
ник од зборови и збир на граматички правила  кои треба да се следат 
при формирање на „реченици“. За разлика од граматиките на говорните 
јазици, граматиките на програмските јазици се поедноставни и можат 
да се опишат со прецизни математички модели, познати како формални 
јазици.  

Теоријата на формални јазици е дел од пошироката математичка 
теорија за пресметливост, која обезбедува систематска терминологија и 
збир од конвенции за опишување на граматичките правила и структури 
кои се генерираат со нив, заедно со богата теорија од откритија и 
теореми [4, 6, 8]. Нејзините основи почнуваат со апстрактните машини 
познати како машини на Тјуринг [10] и Пост [7]. Со нив се воведува 
прецизна математичка теорија која опишува што е можно да биде прес-
метано. Модерната форма на оваа теорија е воведена десетина години 
подоцна, од лингвистот Ноам Чомски [1, 2], кој се обидувал да даде 
прецизна карактеризација на структурата на природните јазици. Имено, 
тој сакал да ја дефинира синтаксата на јазиците користејќи едноставни 
и прецизни математички правила и вовел класификација и градација на 
јазиците според нивната комплексност, која е позната како хиерархија 
на Чомски. Подоцна било утврдено дека една од класите кои ги вовел, 
класата на контекстно слободни јазици, е доволна за да се опише син-
таксата на програмските јазици. Тоа го поттикнува развојот на програ-
мирањето. Тешката инженерска работа за која биле способни само
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многу мал број луѓе, претежно оние кои ги дизајнирале машините, се 
прилагодила до ниво сфатливо за многумина.  

Инаку, самата теорија на јазици има примена во широк ранг на 
дисциплини. Освен во лингвистиката, оваа теорија се користи и во пси-
хологијата за истражување на способноста за учење кај луѓето и кај жи-
вотни, во неврологијата се користи при експериментирање со неврон-
ски слики, во биологијата се користи за анализирање на структурата на 
РНК. Сепак, нејзината најзначајна примена е во компјутеските науки, 
бидејќи овде ја дава теоретската основа на програмските јазици и 
дизајнот на компајлерите како преведувачи на програмскиот јазик. 
Нејзината примена овде не е ограничена само на програмските јазици, 
туку таа се користи како модел или идеја за модел во секој дел од 
компјутеските науки. 

Идејата на овој труд е да даде повеќе интуитивна претстава за по-
имот граматика, отколку да навлегува во прецизната теорија. Целта е 
преку примери да се долови како се креираат граматичките правила со 
цел истите да можат да се применат во дизајн на програмски јазици и 
компајлери.  

 
1. КАКО РАБОТИ КОМПАЈЛЕРОТ 

 
За двајца да можат да комуницираат меѓу себе, треба да го 

зборуваат и разбираат истиот јазик. Но, и ако еден од нив зборува јазик 
што е разбирлив за другиот, тогаш нему може да му пренесе порака и 
тој ќе ја разбере. Ако вториот човек не го разбира јазикот на којшто 
зборува првиот, тогаш комуникацијата може да се изведе преку 
посредник кој од јазикот со кој зборува едниот ќе преведува во јазик 
разбирлив за другиот. Буквално ваква е комуникацијата меѓу човекот и 
компјутерот, при што посредникот или преведувачот е посебна прог-
рама која може да биде или компајлер или интерпретер. Компјутерски-
те програми обично се пишуваат во така наречен виш јазик, разбирлив 
за нас луѓето. Ваквиот код се нарекува изворен код. Компјутерот не 
разбира виш јазик, па компајлерот го преведува изворниот код во 
машински код, т.е. програма напишана со нули и единици, разбирлива 
за компјутерот. Вообичаено, програмата не се преведува директно во
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бинарна низа, туку во некој меѓујазик, наречен асемблер, што е ниж ја-
зик, па тој код потоа се преведува понатаму. Асембли јазикот или ни-
жиот јазик луѓето потешко го разбираат, но добрите компјутерски ин-
женери ги разбираат и ваквите јазици. 

Кога инсталираме некој програмски јазик, како C++, Јава или Пај-
тон, всушност го инсталираме неговиот компајлер или неговиот интер-
претер. Суштинската разлика меѓу овие два преведувачи е тоа што ком-
пајлерот го преведува изворниот код целосно, па дури потоа ја извршу-
ва програмата, додека интерпретерот го извршува наредба по наредба. 
Некои програмски јазици како Пајтон користат интерпретер, а други, 
како Јава и С++ користат компајлер. Нема потреба детално да навлегу-
ваме во суштината на разликата меѓу овие два преведувачи, затоа што 
граматиките немаат голема одговорност за таквите детали, но можеме 
да дадеме едноставна илустрација. На пример, ако го имаме изразот 
„5+3“ напишан во симболички математички јазик, него можеме да го 
преведеме на македонски како „пет плус три“ или на англиски како 
„five plus three“. Вака би сработил компајлерот. Интерпретерот тоа вед-
наш би го извршил и би одговорил „8“, но тоа не значи дека го нема 
преведено во јазик разбирлив за него, туку дека освен што го превел, 
дополнително го пресметал и како одговор го зачувал само резултатот, 
а не целиот превод. 

 
Слика 1. Илустрација на превод од изворен во асембли код. 

 
На Слика 1 е претставено како изгледа програма напишана во виш 

јазик, дизајниран врз основа на македонскиот јазик и нејзиниот превод 
во ниж јазик. И двата јазика претставени овде се дизајнирани од
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студентите на предметот Компајлери на Институтот за информатика на 
ПМФ, пред десетина години, [3]. Од илустрацијата може да се види 
дека текст напишан во еден јазик треба да се преведе во текст напишан 
во друг јазик, исто како што тоа се прави со говорните јазици. Ајде да 
анализираме што ни е потребно за превод од еден во друг говорен 
јазик! Прво, потребно е да ги разбереме речениците напишани во први-
от јазик, а за да ги разбереме речениците, треба да го знаеме значењето 
на зборовите од една страна, но и начинот на подредување на тие 
зборови, затоа што различен редослед дава различна смисла на текстот. 
За да ги разбереме зборовите, потребно да ги знаеме буквите или да ги 
разбираме знаците од тоа писмо. За да го направиме преводот во втори-
от јазик потребно е сите овие работи да ги познаваме и за вториот јазик. 
Во овој текст ќе се фокусираме само на првиот дел односно како да го 
разбереме текстот, без да се задржуваме на техниките за превод во цел-
ниот јазик. Имено, граматиката на вишиот јазик е одговорна само за 
разбирање на текстот, па треба да биде дизајнирана така да може точно 
да ја разбере секоја реченица, која овде се нарекува наредба.  

За разлика од говорните јазици, коишто прво биле создадени, па 
потоа се анализирале нивните граматики, програмските јазици вештач-
ки ги креираме, па можеме граматиката да ја направиме доволно еднос-
тавна за врз неа да може да се направи автоматски превод. Интересно е, 
колку поедноставна граматика имаме, толку јазикот е потежок за 
човекот. За човекот интуитивно некои работи се потешки од други, па 
потешко му е да процесира реченица во програмски јазик отколку во 
природен јазик, како што му е потешко да игра шах отколку да вози. Од 
друга страна, за машината е обратно − многу е полесно да се направи 
машина која игра шах на многу високо ниво, отколку машина која ќе 
вози автомобил, [9]. Така, оваа едноставност е од гледна точка на 
машината, но сепак во голема мера се води сметка јазикот да биде што 
е можно поразбирлив за човекот, од една страна, но и поточно и 
попрецизно да ги наоѓа грешките кои се направени при програмира-
њето, од друга страна. Постојано се дизајнираат нови јазици во кои 
авторите даваат сѐ подобри решенија на двата претходно посочени 
аспекти. 
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2. ГРАМАТИКИ 
 

Програмата што го преведува јазикот треба текстот да го чита 
карактер по карактер и да ги разбира зборовите. Дозволените 
карактери, или букви, се азбуката над која се креира јазикот. Зборовите 
можат да бидат броеви, имиња на функции или променливи, некои 
клучни зборови, на пример, cout или print кои што се користат за 
печатење, или знаци како што се + и =. Првиот чекор во преводот е 
препознавање на зборовите, што се нарекува жетонизирање, за што се 
користат регуларни граматики, наједноставниот тип на граматики 
претставени од Чомски. Овие жетони се аналог на речникот кај говорен 
јазик, а граматиките се правила со кои може да се формираат зборовите. 
На некој начин одговара на морфологија и фонетика во лингвистиката, 
бидејќи за секој од зборовите треба да се определи што значи, на 
пример 59 да се препознае како природен број или 23.5 како реален 
број. Во теоријата на компајлери ова е познато како лексичка анализа. 

Некој правилен распоред на зборови образува наредба, која ја дава 
наредбата што треба да ја изврши компјутерот. За разбирањето на 
наредбите се користат контекстно слободни граматики. Овие контекст-
но слободни граматики всушност одговараат на она што го познаваме 
како граматика во говорниот јазик, т.е. начин на редење на зборовите во 
реченицата, за да се добие смислата на исказот. Значајната разлика меѓу 
говорните и програмските јазици е во тоа што граматиките на говор-
ните јазици се контекстно зависни, што е највисокото скалило во хие-
рархијата на Чомски. Нема едноставно математичко решение за тие 
автоматски да се разберат. Во теоријата на компајлери, исто како и во 
лингвистиката, ова е познато како синтаксичка анализа. 

Прво да ја дадеме формалната дефиниција за граматика, па ќе 
дадеме пример како тоа може да се примени на едноставен пример од 
македонскиот јазик. 

Дефиниција 1. Формална граматика е подредена четворка G = (V, Σ, 
S, R) каде што: 
         Σ е азбука од која се земаат карактерите во јазикот;  

V е конечно множество нетереминали, V∩Σ=∅ ; 
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S ∈ V е почетен нетерминал.  
R е конечно множество на правила од облик v→w каде што v,w се 

низи од карактери од V∪Σ ∪{λ}, што се бележи со (V∪Σ)*, каде што λ 
e симбол што не е во V∪Σ, а во v има барем еден симбол од V. 

Правилата најчесто ги запишуваме во покомпактна форма, 
таканаречена БНФ форма (Backus-Naur form). Имено, ако имаме повеќе 
правила во кои се заменува v, тогаш десните страни од правилото ги 
редиме едно по друго одделени со симболот „|“ што означува „или“, и 
наместо стрелка користиме две точки. 

Да разгледаме една едноставна граматика над македонската азбука 
и V={rec, im1, im2, kor, nast, pred} и S=rec, во која правилата во R се: 

rec: im1 kornast pred im2,  
im1: Автомобилите 
im2 : тротоарот|улицата 
kor : воз|свир 
nast:еа|ат  
pred: по|на|над 
Со оваа граматика можеме да генерираме повеќе правилни рече-

ници, почнувајќи од почетниот симбол rec, како: „Автомобилите возат 
по улицата“ или „Автомобилите свиреа над улицата“. Како би ја гене-
рирале првата реченица. Почнуваме од почетниот симбол и ја правиме 
замената за него, а потоа секој нетерминал го заменуваме со некое од 
дадените правила: 

rec→ im1 kornast pred im2→ Автомобилите kornast pred im2→ 
Автомобилите возnast pred im2 → Автомобилите возат pred im2 → 
Автомобилите возат по im2 → Автомобилите возат по улицата. 
Гледаме дека идејата на граматиката е да генерира реченици од 

јазикот при што ќе почне од почетниот нетерминал и сите нетерминали 
ќе ги замени со букви од азбуката. Секое правило има за задача да 
замени барем еден нетерминал.  

Дефиниција 2. Јазикот генериран од граматиката G = (V, Σ, S, R) е 
јазкот од сите зборови од Σ* кои се добиваат со конечен број на чекори 
следејќи ја граматиката. 
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Ако правилото од R е такво што од левата страна имаме само еден 
нетерминал, т.е. е од облик А→w, тогаш тоа се нарекува безконтекстно 
правило, а во секој друг случај правилото е контекстно правило. Ако 
граматиката се состои само од безконтекстни правила, се нарекува 
контекстно слободна граматика.  

Јасно е дека првата форма на замена на реченица, именка, па за-
менка, па предлог и на крај именка, е можна форма на реченица од ма-
кедонскиот јазик, но не секоја именка може да се замени на местото на 
првата или на втората именка. Ако наместо „автомобилите“ ставиме 
„автомобилот“, или, пак, некоја друга именка, едноставно реченицата 
ќе нема смисла.  Тоа значи дека контекстот при замената е битен, па 
јазикот може да се опише само со контекстни правила. Програмските 
јазици сакаме да ги ослободиме од притисокот на контекстот и за нив 
бараме контекстот при замената во правилата да не биде битен. 

 
3. ПРИМЕНА НА КОНТЕКСТНО-СЛОБОДНИТЕ ГРАМАТИКИ 

 
Имаме голема среќа што се измислени контекстно-слободните 

граматики, бидејќи без нив програмирањето би било многу покомпли-
цирано. Всушност, ќе требало да се навикнеме на нов начин на запишу-
вање на аритметичките изрази, кои како што биле усвоени отсекогаш, 
се препознатливи со ваков тип на граматики. Во овој дел ќе ја дадеме 
идејата за изградба на граматика за препознавање на математички изра-
зи, што е и основата на првите сметачи кои можеле единствено да ги 
прават основните математички операции. Граматиката која се користи 
при ова се базира на познатите дефиниции за аритметичка или логичка 
формула. Ќе дадеме една парафраза на таква дефиниција, на која се 
базира наједноставната граматика. 
Дефиниција за аритмерички израз: 

1. Секој природен број е аритметички израз; 
2. Ако а и b се аритметички изрази, тогаш и а+b, a*b и (a) се 

аритметички изрази; 
3. Секоја аритметички израз се добива со конечна примена на 

чекорите 1 и 2. 
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Оттука, ако еден аритметички израз се обележи со нетерминалот 
Е, тогаш од вториот чекор Е+Е, Е*Е и (Е) се аритметички изрази, па тоа 
ни ја дава едната релација во граматиката:  

Е:E+E|E*E|(E) 
Останува да се дефинира што е природен број. Тој е составен од низа од 
цифри, па за него можеме да дадеме рекурзивна дефиниција на сличен 
начин: Секоја цифра е пророден број и ако на природен број на крајот 
му се долепи природен број, пак ќе се добие природен број. Со 
користење на нетерминалот B за бележење на број, ова формално може 
да се запише: 

B:0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|BB 
На крај, двете работи се сврзуваат со 

Е:B 
Сите правила на замена во оваа граматика која ќе ја наречеме 
Граматика 1 се: 

Е:E+E|E*E|(E)|B 
B:0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|BB 

 
Да видиме како со оваа граматика може да се генерира изразот: 23+2*5. 
 

Е→E+E →B+E →BB+E →2B+E →23+E → 23+E*E → 23+B*E → 
23+2*E → 23+2*B → 23+2*5. 

 
Се покажува дека еден збор припаѓа во јазикот генериран со 

контекстно-слободна граматика G ако и само ако може да се добие така 
што секогаш ќе се заменува најлевиот нетерминал. Тоа значи дека сѐ 
што може да се генерира така што кој било нетерминал ќе се замени во 
даден момент, може да се генерира и со замена на најлевиот нетер-
минал во секој чекор. Граматиката дадена погоре генерира само добро 
напишан израз, па може да се искористи да препознава таква формула. 
Но, како што ќе видиме во наредниот дел, таа не води сметка дека 
множењето има предност пред собирањето, што не ја прави доволно 
добра, па ќе дадеме начин како да се преуреди за да ја има и оваа 
функционалност.



Формални граматики и нивна примена во дизајн на програмски јазици 
 

115 
 

4. ПАРСИРАЧКО ДРВО 
 

Во овој дел ќе збориме за начинот на кој се разбира текстот од 
страна на преведувачот. Таа техника се нарекува парсирање. При оваа 
постапка се прави така наречено парсирачко дрво, што е кореново дрво 
во кое листовите се карактерите во изразот, додека внатрешните јазли 
ги преставуваат деловите од формулата, а некои од нив ги содржат 
резултатите од операциите во формулата. Такво дрво е дадено на Слика 
2. Дрвото под а) го претставува почетното парсирачко дрво, според 
парсирањето дадено во претходниот дел. Второто дрво ги покажува 
замените на броевите на местата на нетерминалите В, додека послед-
ното дрво ја дава целосната евалуација на изразот, која го дава точниот 
резултат 33.  

  

 
Слика 2. Парсирачко дрво и негова евалуација. 
 
За истиот израз 23+2*5 може да се направи и друго парсирачко 

дрво, ако во првиот чекор наместо замената Е+Е ја направиме замената 
Е*Е, кое е дадено на Слика 3 а). Изразот добро ќе се испарсира, од-
носно ќе се добие потполно истиот израз, но пресметката на вредноста 
ќе биде различна, како што е дадено на Слика 3 б), каде што евалуи-
раниот израз има вредност 125.  

Според дадената граматика и двата начини на евалуација се добри, 
затоа што и двата го генерираат истиот израз како низа од стрингови, 
но имаат различно парсирачко дрво. Ваквите граматики кои за барем 
еден стринг имаат различни парсирачки дрва се нарекуваат двосмис-
лени граматики. 
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Слика 3. Парсирачкo дрво ако првата замена на Е е Е*Е. 
 
Двосмисленоста е својство на граматиките, а не на јазиците. За не-

кои јазици може да има повеќе граматики, од кои некои се двосмисле-
ни, а некои не, а за други едноставно може да не постои недвосмислена 
граматика. 
 

5. РАЗРЕШУВАЊЕ НА НЕДВОСМИСЛЕНОСТА 
 
Дизајнирањето на недвосмислена граматика е „штосно“ и бара 

планирање од самиот почеток. Ќе покажеме како може ваква граматика 
да се дизајнира за нашиот јазик од аритметички изрази, така што 
секогаш кога ќе го парсираме изразот 23+3*5 да го добиваме дрвото од 
Слика 2, а не дрвото од Слика 3. За да го постигнеме тоа ќе воведеме 
нетрминали за секоја од операциите собирање, множење и заграда, кои 
имаат функција да „водат сметка“ за предноста на операциите. 

Бидејќи во аритметички израз прво се пресметуваат изразите во 
заграда, ќе воведеме нетерминал F кој не може да се доведе ниту во 
израз со собирање, ниту во израз со множење, туку или до број или до 
израз во заграда.  Слично ќе воведеме нетерминал Т кој ќе може да се 
доведе само до израз со множење или загради, т.е. од него нема да може 
да се стигне до операцијата собирање (освен ако таа не е во заграда). 
Правилата во оваа граматика, која ќе ја наречеме Граматика 2 се:  

Е:E+T|T



Формални граматики и нивна примена во дизајн на програмски јазици 
 

117 
 

T:T*F|F 
F:(E)|B 
B:BB|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

Парсирачкото дрво за изразот 23+5*2 е дадено на Слика 4. 

            
Слика 4. Парсирачкo дрво за граматиката со 4 нетерминали. 
 
Уште повеќе, можеме да увидиме дека оваа граматика е и лево 

рекурзивна, што значи кога ќе имаме израз со повеќе исти операции, 
прво ја извршува првата операција. Таква граматика се користи за опе-
рации кои се лево асоцијативни, па неа можеме едноставно да ја проши-
риме и со операциите одземање и делење, со додавање на правилата Е: 
E – T и T: T/F. Со оваа граматика изразот 5 – 3 – 3 ќе се пресмета како 
(5 – 3) – 3, како што е правилно, Слика 4. Ако ги свртиме местата на 
нетерминалите, односно ако ставиме Е: Т – Е и Т: F/T, тогаш за овие 
операции ќе добиеме погрешно парсирачко дрво.  

 
6. ПОСТАПКА НА ПАРСИРАЊЕ 
 
Начиот на работа на парсерот, делот од компајлерот кој е задол-

жен да го направи парсирачкото дрво, е таква што тој чита симбол по 
симбол од текстот кој му е даден и врз основа на наредниот симбол кој 
го чита треба да определи кое правило треба да го употреби. Гра-
матиката 2 се користи за таканаречено „одоздола нагоре“ парсирање, во 
кое од дадениот израз се труди да го добие нетерминалот Е. Всушност 
оваа постапка го гради парсирачкото дрво од листовите нагоре,
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применувајќи ги правилата на граматиката во обратен редослед. 
Можеме да го гледаме како постапката на генерирање на изразот да ја 
прави во обратен редослед, од назад на напред, знаејќи во секој чекор 
кој е наредниот карактер кој го има во текстот. Ќе илустириаме како 
работи ова на нашиот пример 23+2*5. 

На влез го имаме 23+2*5 и сакаме да провериме дали ова може да 
се редуцира до Е. Редуцирањето го памтиме во стек и работиме така 
што секогаш кога нешто во стекот може да се редуцира, го редуцираме, 
но само во ситуација кога по тоа редуцирање смееме да го имаме 
наредниот симбол. Притоа, сакаме што е можно повеќе симболи од 
стекот да се редуцираат во еден симбол. Во првата фаза гледаме по кои 
нетерминали кои симболи се дозволени. Од граматиката после Е е 
дозволено да има + и ). По Т е дозволено да има *, но бидејќи го имаме 
правилото Е:Т, по Т може да се јави и +. По F може да се јави кој било 
од знаците +, * и ) , а по В може да се најде кој било од овие знаци, но и 
која било цифра. 

Редуцирањето претпоставуваме дека го правиме во стекот. 
Сметаме дека првиот карактер од влезот го префрламе во стекот 
(податочна структура која има ограничен пристап - елементот кој е 
ставен последен, излегува прв) и потоа правиме редуцирања. Целата 
постапка е прикажана во Табела 1. 

Во првиот чекор на влез имаме 23+2*5 и првиот карактер кој го 
читаме е 2. Овој карактер се става во стекот и се брише од влезот. 
Имајќи предвид дека 2 не е нетерминал, веднаш го редуцираме во 
нетерминал. Единствено правило кое го вклучува симболот 2 е B:2, па 
го користиме во обратна насока и сега во стекот имаме B. Со овој дел се 
прави дрвото на Слика 5 а). Имаме правило F:B, но не можеме да го 
искористиме затоа што нареден карактер е 3, а после F не може да има 
3, па застануваме овде и во стекот го ставаме симболот 3. Веднаш 3 го 
редуцираме до В со правилото В:3, како што е прикажано во ред 3 и 4 
во Табела 1. Со ова се прави ново дрво, дрвото на Слика 5 б). Во стекот 
сега имаме ВВ и користејќи го правилото В:ВВ како и тоа дека по В 
може да има +, ВВ во стекот го заменуваме со В. Затоа сега двете дрва 
што ги направивме ги спојуваме во едно дрво, дрвото на Слика 5 в). 
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Слика 5. Градење на парсирачко дрво „одоздола нагоре“. 

 
Табела 1.  Чекори при парсирање „одоздола нагоре“. 

Чекор Влез Стек Правило Нареден 
симбол 

0 23+2*5    
1 3+2*5 2 B:2 3 
2 3+2*5 B Нареден карактер 3 
3 +2*5 B3 B:3 + 
4 +2*5 BB B:BB + 
5 +2*5 B F:B + 
6 +2*5 F T:F + 
7 +2*5 T Е:Т + 
8 +2*5 Е Нареден карактер + 
9 2*5 Е+ Нареден карактер 2 
10 *5 Е+2 B:2 * 
11 *5 Е+В F:B * 
12 *5 Е+F T:F * 
13 *5 Е+T Нареден карактер * 
14 5 E+T* Нареден карактер 5 
15  E+T*5 B:5 λ 
16  E+T*B F:B λ 
17  E+T*F T:T*F λ 
18  E+T E:E+T λ 
19  E  λ 

 
Сега В може да се редуцира во F, бидејќи по F е дозволен знакот +. 
Слично F може да се редуцира до Т, а Т до Е. Со ова ја добивамe
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најлевата гранка од дрвото на Слика 4. Бидејќи Е не може понатаму да 
се редуцира, застануваме овде и во стекот го внесуваме наредниот 
симбол +, како што е даден во редот 9 во Табела 1.  

Е+ не може да се редуцира, бидејќи таков стринг немаме од 
десната страна. Затоа го внесуваме наредниот симбол 2 и како и 
претходно, него го редуцираме до В, В до F, а F до Т и тука 
застануваме, затоа што ако Т го редуцираме до Е, тогаш по Е не 
можеме да го имаме знакот *. Со ова се добива дрвото на Слика 6 а). 
Имено, во овој момент во стекот имаме Е+Т што може да се редуцира 
во Е, но повторно, бидејќи по Е не е дозволено *, тоа не го правиме. 

После ова во стекот се внесува * и бидејќи повторно не е можна 
редукција го внесуваме и 5. Слично како претходно, 5 се редуцира прво 
до В, а потоа до F и овде застануваме, Слика 6 б). Имено, F може да се 
редуцира до Т, но забележуваме дека во стекот имаме поголем редуци-
билен израз, а ние сакаме да направиме редукција на најголемиот мо-
жен израз, па го редуцираме Т*F во Т, ред 18 во Табела 1. Со оваа ре-
дукција во парсирачкото дрво се спојуваат дрвата од Слика 6 а), б)  и в) 
во едно дрво, дрвото г). 
 

 
Слика 6. Градење на парсирачко дрво „од долу нагоре“. 

 
Во последниот чекор на стекот имаме само Е+Т што може да се 
редуцира во Е, при што се добива саканото парсирачко дрво од Слика 4. 
Бидејќи веќе немаме ништо на влез, а во стекот добивме само Е, 
можеме да заклучиме дека на влез сме имале правилно запишан израз.
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Aко не го добиеме ова што го добивме, тоа значи дека изразот што го 
имаме не е добар аритметички израз. Убаво дизајниран компајлер ќе ја 
открие и ќе ја репортира грешката и би застанал со работа. Ако тоа не е 
разрешено со компајлерот, тогаш програмата ќе се блокира, нема да 
извади резултат, може бескрајно да работи и слично.  

  
7. ЗАКЛУЧОК 
 
Формалните граматики несомнено претставуваат револуционен 

изум кој довел до развој на компјутерските науки, посебно развојот на 
програмските јазици како средство за комуникација помеѓу човекот и 
машината. Овој труд ја прикажува логичката страна, односно мате-
матичкиот концепт, за конструкција на една таква граматика. Неговата 
основна цел е накратко да ја објасни идејата зад оваа специфична 
математичка теорија, која како една од најновите математички теории е 
поразлична од другите и многу помалку застапена во математичкото 
образование. Разработката е направена преку илустрација на  градењето 
на една од најосновните граматики, граматиката за формирање на 
правилни математички изрази, која е подмножество на секоја граматика 
за програмски јазик. Во трудот се потрудивме да ја објаснеме идејата за 
воведување на секое од граматичките правила, како и неговата улога во 
јазикот од една страна од гледна точка на човекот, кој сака да ги 
запишува изразите на начин на кој е навикнат, а од друга страна од 
аспект на компјутерот кој треба тој запис правилно да го разбере.  
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ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ НИЗ ПРИЗМАТА НА 
МАТЕМАТИЧКИТЕ МОДЕЛИ 

Анета Гацовска-Барандовска 1 

Промените во структурата на човечката популација на одредена 
територија имаат директно влијание на социо-економските промени во 
општеството. Со продолжувањето на животниот век на човекот, плани-
рањето на речиси секој општествен макроекономски процес и стратегија 
бара проценка на бројот на учесници во процесот. Така, оценката на 
бројот на пензионери во наредните години директно влијае на промените 
во пензискиот систем, почнувајќи од возраста на пензионирање, пензис-
ките придонеси, па сѐ до износите на исплати на пензии. Оценката на 
бројот на новородени и имиграционата статистика влијаат на образовни-
те и здравствените политики, а оценката на стапката на морталитет ди-
ректно влијае на раководењето на различните гранки во осигурителниот 
бизнис. Уште во 17-тиот век, Џон Гронт (John Graunt, 1620 – 1674), ги 
истражувал неделните статистики на смртни случаи и крштевања во 
Лондон. Денес тој се смета за статистичарот кој е Колумбо на биостатис-
тиката. Неговата пионерска демографска студија за жителите на Лондон, 
Natural and political observations mentioned in a following index, and made 
upon the bills of mortality (Природни и политички набљудувања спомена-
ти во форма на индекси, и направени согласно пресметките за смрт-
ност), издадена далечната 1665-та година ја поставила основата на демо-
графските истражувања, [3]. Во неа Гронт извршил класификација на 
бројот на смртни случаи според причината на настанатата смрт (меѓу кои 
и пренаселеноста – забележал дека бројот на смртни случаи во градските 
средини бил далеку поголем од оние во руралните средини, изразени во 
проценти). Прв ги поставил таблиците на смртност, користејќи го денеш-
ниот принцип на број на преживеани лица од примерокот. Неговиот при-
донес во поставување на таблиците на смртност уште пред појавата на 
првите животни осигурувања, оценетите стапки на припадници на војс-
ката, бремените жени и вкупната  популација на Лондон, ја поставиле 
основата на демографијата како наука. Во 18-тиот век, оваа навидум 
општествена дисциплина, ја покажува својата интердисциплинарност, 
дел од научниот свет ја препознава како феномен со статистички правил-
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ности. Влечејќи информации од економијата, социологијата, статистика-
та, медицината, биологијата, антропологијата и историјата, демографи-
јата станува основа за планирањето и општествен развој. Нашата идеја 
овде е да укажеме на важноста и примената на математичките модели без 
кои проекциите на населението и анализата на индексните стапки на 
смртност, новородени, фертилитет, миграција не би биле возможни. Ова 
е само уште еден пример како статистичката анализа и работата со по-
датоци се во служба на градењето стратегии за иднината. 

Која е прецизната дефиниција за демографијата? Демографијата 
претставува статистичко истражување на човечката популација во однос 
на бројноста, густината на населеност, распределеноста,  животните ста-
тистики: број на новородени, број на смртни случаи, број на склучени 
бракови и друго. Модерната демографија ги вклучува и врските меѓу 
движењето на популацијата и економскиот развој, имиграцијата, работ-
ната сила и други можни статистики. Основниот начин на обезбедување 
на сите овие податоци е изведување на попис на населението, кој вклу-
чува севкупност на податоци од интерес и претставува пребројување не 
само на луѓето, туку и на домаќинствата, фирмите и други важни пода-
тоци, на одредена територија во одредено време. Демографските индекси 
и показатели се многу на број, но нашата цел во овој текст е да разгледаме 
само дел од математички модели на кои се засноваат бројните демограф-
ски показатели, а кои пак во својата основа ги имаат веројатноста и 
статистиката.  

1. ДЕМОГРАФСКИ СТАТИСТИКИ 

Основните демографски податоци се прибираат од пописи, анкети 
или постоечки регистри за различни животни статистики, [1]. Пописот 
се дефинира како процес на собирање, усогласување и објавување на 
податоци од демографски или социо-економски карактер, во одредено 
време, за сите лица на одредена територија. Пописот вообичаено се изве-
дува на 10 години, во некои држави на 5 години. Животните статистики, 
во годините во кои не е извршен попис се изведуваат согласно утврдени 
правила. Анкетите спроведени на статистички примерок, се користат за 
обезбедување информации кои поврзуваат различни пописи или подато-
ци кои не се обезбедуваат при дефинирањето на пописот. Често се корис-
тат и за  утврдување грешки при покривањето и  класификацијата во де-



Демографските промени низ призмата на математичките модели 
 

125 

финирањето на одреден попис. Регистрите на податоци за популацијата, 
посебно на државно и локално ниво, обезбедуваат информации за 
раѓањата, смртните случаи, посвојувањата, склучените бракови, раз-
водите, имотната состојба и слично. За утврдување и анализа на 
популациската динамика, демографите користат различни статистики, 
без разлика дали станува збор за соодветни односи или стапки. Не смее 
да се занемари и временскиот интервал на кој одредена статистика се 
разгледува. Некои од таквите статистики се природниот прираст на 
населението, стапка на наталитет, стапка на смртност, стапка на 
фертилитет, стапка на смртност на новороденчиња и други. Вообичаено, 
ако станува збор за стапка, тогаш вредностите се однесуваат на одредена 
возраст или временски интервал.  

2. ТАБЛИЦИ НА СМРТНОСТ 

За познавачите на математиката не е тешко да се согледа и разбере 
важноста на собирањето на одредени податоци, различното нивно прет-
ставување, толкување и анализирање. Математичката статистика тоа го 
поставува на цврсти математички основи. Во време на засилена примена 
на математиката во други науки, како природни, така и општествени, та-
белирањето на податоците според строго поставени правила е почетен 
чекор во обработката на податоците. Прва идеја за тесната врска меѓу 
демографијата и статистиката ни даваат таканаречените таблици на 
смртност. Првите официјални таблици на смртност, ги објавил Сер 
Едмунд Хали (Sir Edmund Halley 1656 – 1742), англиски астроном, гео-
физичар, математичар и физичар, познат по Халеевата комета, [5]. Во тоа 
време, во 1693 година, детер-министичкиот пристап бил основа за одре-
дувањето на времето на настапување  на смртта на одредено лице, во 
одредена група. Денес, користејќи ја веројатноста, постојат различни 
начини неизвесноста да се измоделира  и  детерминистичките  модели да  
добијат случаен карактер. Со првата таблица на смртност е започната 
ерата на примена на математиката во животното осигурување, уште една 
применета математичка гранка, за која демографијата игра клучна улога. 
Таблицата на смртност (општа или по полови) дава временски пресек на 
бројот на смртни случаи во точно дефинирани временски интервали. 
Истовремено ни дава слика за тоа како се менува бројот на живи лица во 
одредена популација во тек на една година. Со правилно толкување, дури
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и детерминистичкиот пристап во изработката на таблиците на смртност, 
укажува на правила во доживувањето на одредена возраст на група од 
новородени лица. Статистичките методи за избор на популациски 
примерок, овозможуваат оваа група на новородени лица да е хипотетски 
избрана. На Слика 1 е даден извадок од таблицата за смртност за нашата 
држава, каде во интерес на просторот се прикажани само некои од 
возрастите. 

Возраст 
(години) 

Број на 
доживеани на 

возраст x  

Број на 
умрени на 
возраст x  

Очекувано 
траење на 
животот 
(години) 

x   xl   xd   xe   
0 100000 677 76,34 
1 99323 34 75,86 
2 99289 22 74,88 

............ ............ ................. ...... 
10 99172 10 66,97 
11 99162 16 65,98 
12 99146 7 64,99 
13 99138 23 63,99 
14 99115 27 63,01 
15 99088 23 62,02 
16 99065 21 61,04 
17 99044 24 60,05 
18 99020 28 59,06 
19 98992 33 58,08 
20 98959 45 57,10 

........... ............ ................. ......... 
91 6760 1981 2,58 
92 4780 1618 2,44 
93 3162 1063 2,45 
94 2099 645 2,45 
95 1454 492 2,34 
96 962 261 2,30 
97 700 132 1,99 
98 569 99 1,34 
99 469 469 0,49 

         Слика 1. Таблици на смртност, 2017−2019 година, вкупни 
                     (мажи и жени), [8].
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Бројот на новородени лица во таблицата на смртност се нарекува 
кохорта (број на единки во примерокот) и се бележи со 0l . Нѐ интересира 

бројот на живи лица на возраст x , од почетната група, обележан со xl  , 
но и бројот на лица кои починале на возраст ,x  број кој го бележиме со 

.xd  Од интерес е и очекуваното времетраење на живот на лице на возраст 

, .xx e  Очекуваното времетраење на живот ќе биде разгледано подоцна 
низ текстот. Вредностите на возраста се менуваат на возрасен интервал 

[ )0, ,x ω∈  каде што ω  е првата возраст за која 0.lω =   Овие два броја, xl  

и xd  ги дефинираат првите две колони во таблиците на смртност. За да 
може проекциите да се направат на целата популација, на овие две 
колони им се додаваат уште и колони за веројатностите за доживување и 
смрт на одредена возраст, како и колоните за број на живи лица во однос 
на  вистинскиот број на популацијата. Изворно, таблицата може да се 
погледне на официјалната интернет страница на Државниот завод за 
статистика, [8]. 

а) Веројатности на доживување и смрт – елементарен пристап. 

Ќе го додефинираме бројот xd , односно ќе го дообјасниме какоброј 
на лица кои доживеале возраст x , но не доживеале возраст 1.x +  
Односно, тоа се лица кај кои смртта настапила на возрасен интервал  
[ ), 1x x + . Ова појаснување  укажува на  условот  при  кој  ги дефинираме 

веројатностите на доживување и смрт, строго математички гледани како 
условни веројатности. Веројатноста лице кое е на возраст x , да почине 
пред да наполни 1x +  година, ја бележиме со xq  и согласно класичната 
дефиниција на веројатност:   

x
x

x

dq
l

= . 

Истовремено е јасно дека 1x x xd l l += − . Користејќи ја последнава 
релација, под услов лицето да доживеало возраст x , веројатноста лицето 
доживее 1x +  година е зададена со 

11 1 x x x x
x x

x x x

d l d lp q
l l l

+−
= − = − = =  .
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Формулата лесно се оправдува и со класичната дефиниција на веро-
јатноста.  

Од интерес се и неколку други условни веројатности за доживување и 
смрт на подолг временски интервал. Ја означуваме со n xp  веројатноста 
лице да доживее возраст x n+ , под услов лицето да е на возраст x , која 
се пресметува според формулата 

x n
n x

x

lp
l
+= , 

додека условната веројатност лицето на возраст x  да почине пред да 
наполни x n+  години е 1n x n xq p= − . При разгледување на одредени 
одложени појави, како на пример пензионирањето, улога игра и веројат-
носта лице сега на возраст x  да почине на одреден временски интервал 
[ ),x m x m n+ + + , односно да доживее возраст x m+ , а да почине во 

следните n  години, означена со  
x m x m n

xm n
x

l lq
l

+ + +−
= . 

Повеќе околу изведувањето и докажувањето на релациите за 
горенаведените веројатности може да се погледне во книгата на Гербер 
[2].  

б) Веројатности на доживување и смрт – пристап со употреба на 
случајни променливи. 

Секоја од воведените веројатности, но и многу дополнителни ин-
формации, посебно во однос на времетраењето на животниот век на лице 
на одредена возраст x , може да се добијат со воведувањето на основниот 
модел од веројатноста кој опишува неизвесност на појавите, а тоа е 
случајната променлива. Тука нема да се задржуваме на основните дефи-
ниции и својства на случајните променливи и нивните функции на рас-
пределба, само ќе направиме директно премостување до веројатностите 
наведени погоре. За таа цел неопходна ни е случајната променлива  T  со 
која се опишува идното времетраење на живот на новородено лице. За 
потребите на моделирањето ќе направиме претпоставка дека T  е случај-
на променлива од апсолутно непрекинат тип. Нека F  е нејзината функ-
ција на распределба, ( ) ( ),F t P T t= ≤  која ја дефинира веројатноста ново-
родено лице да доживее најмногу t  години возраст. Опашката на функ
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цијата на распределба F  се нарекува функција на доживување и се 
бележи со ( ) 1 ( ) ( )S t F t P T t= − = > . Претходно дефинираните веројат-
ности беа условни веројатности дефинирани за лица кои во моментот на 
разгледување се на возраст .x  Затоа, ќе воведеме помошна случајна 
променлива xT  која го одредува идното времетраење на живот на лице 

сега на возраст .x  Тогаш, почетната случајна промелива е 0T T= . Соод-
ветно се означени и функцијата на распределба на случајна променлива 

xT , ( ) ( )x xF t P T t= ≤  т.е. веројатноста лице на возраст x  да доживее 

најмногу возраст x t+ ,  и функцијата на доживување ( ) ( )x xS t P T t= >  т.е. 
веројатноста лицето на возраст x  да доживее барем возраст x t+ . 
Врската меѓу двете случајни променливи е зададена со: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ,
( ) ( )x x

P x T x t F x t F xF t P T t P T x t T x
P T x S x
< ≤ + + −

= ≤ = ≤ + > = =
>

каде што ја искористивме дефиницијата за условна веројатност, поткре-
пувајќи ја идејата моделот да го искористиме при дефинирање на 
претходно дефинираните веројатности за доживување и смрт. Накратко 
ќе ги наведеме еквивалентните формули, а повеќе за примената може да 
се најде во [2].   
Така,  

(1), (1), ( ), ( )x x x x n x x n x xq F p S q F n p S n= = = =   
и    ( ) ( ) ( )x x x xm n q P m T m n F m n F m= < ≤ + = + − .  

Колку за споредба, еве два примера:  
1) Веројатноста лице на возраст 25 години да почине пред да наполни 

60 години се опишува со 25 25 35 25(35) ( 35)F P T q= ≤ = . 
2) Веројатноста лице на возраст 42 година да ја доживее 65-тата 

година се опишува со 42 42 23 42(23) ( 23) .S P T p= > =  
Сега сме во можност да разгледаме две варијанти за испитување на 

очекуваниот број на лица кои би доживеале одредена возраст и 
очекуваниот број на лица кои би починале на одреден интервал, во 
одредена популација. Имено, доколку постои долгогодишна статистика 
и редовни пописи на населението, дискретните вредности на живи лица 
на одредена возраст може да ги фитуваме и да добиеме временски тренд 
за движење на бројноста на населението, односно апроксимации на



А. Гацовска-Барандовска 

130 

законот за смртност. Согласно статистичките претпоставки, со одредено 
ниво на значајност може да извршиме изгладување на кривата на бројот 
на живи лица низ годините и на таков начин да преминеме на работа со 
диференцијабилни функции, односно на користење на диференцијално-
то и интегралното сметање како помош во поставување на моделите. 
Обратно, доколку сме вовеле стохастички модел, можеме лесно да доби-
еме конкретни вредности за одредени животни статистики на насе-
лението. Детално двете насоки може да се разгледаат во [1] и [2]. 

в) Интензитет на смртност (force of mortality). 

За да приближиме барем уште еден од демографските индекси, ќе 
разгледаме и математички модел за дефинирање на интензитетот на 
смртност .xµ   

Интензитет на смртност се дефинира со (ln )x x
d l
dx

µ = − , спротивната 

вредност на првиот извод од логаритамот на функцијата на живи лица. 
Со интегрирање во граници од 0  до x , се добива општ облик на 

функцијата на живи лица, 0
0

x

t dt

xl l e
µ−∫

= ⋅ . Со малку трансформации се 

добиваат веројатностите 

x n

t
x

dt

n xp e
µ

+

− ∫
= . Подетално, различни интегрални 

облици на веројатностите, изразени преку интензитетот на смртност 
може да се најдат во [1] и [2]. 

г) Средно времетраење на живот. 

Во таблиците на смртност, понекогаш се среќава и колоната за 
очекувано времетраење на живот, види Слика 1. Оваа вредност е првата 
груба пресметка, најчесто добиена од емпириските податоци, за тоа уште 
колку години живот му преостануваат на лице на возраст x. Се разбира, 
генерализацијата да пресметките важат за секое лице, носи грешки, но 
како и секоја статистичка пресметка, и овде, со одредена веројатност се 
тврди дека добиената вредност лежи во некој интервал, па за почетна 
оцена е повеќе од доволно. Најпрво се дефинира средно времетраење на 
живот, за лице на возраст x, и тоа на два различни начини: доколку се 
смета дека секој смртен случај настанува на почетокот на годината, за 
лицата  на  возраст  x , вкупниот број  на  години  кои ќе ги преживеат е
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збирот 1 2 ...x xl l lω+ ++ + +  , а средната вредност за едно лице е средното

времетраење на живот 1 2 ... .x x
x

x

l l le
l

ω+ ++ + +
=  Доколку сметаме дека

смртта на секое лице настанува на крај на годината којашто се 
разгледува, тогаш средното времетраење на живот е вредноста

' 1 ... .x x
x

x

l l le
l

ω++ + +
=  Најбезболно е да се смета дека смртните случаи

настануваат на средина на годината, па се дефинира средна вредност на 
претходно добиените средни траења, која се нарекува очекувано 

времетраење на живот 
' 1

2 2

o
x x

x x
e ee e+

= = + . Ова може и статистички да се 

докаже дека претставува оценувач на случајната променлива 
идновреметраење на живот .xT   

Сетo претходно кажано може да се искористи за да се дефинира 
основната демографска стапка на смртност, наречена централна стапка 
на смртност, зададена со 

1

0

број на настанати смртности
вкупно време на изложеност на ризик

описно
x

x

t x

qm
p dt

= =

∫
 , 

и го дава ефектот на смртноста во тек на целата година. Во случај кога 
интензитетот на смртност е константен, тогаш .x xm constµ µ= = =  

Методолошки, на сличен начин се дефинираат и останатите 
стапки, само базата на основни прибрани податоци се разликува, како и 
основната карактеристика по која ги групираме податоците. 

Стапката на смртност ни оддалеку не е единствена причина за 
намалување на бројот на единките во примерокот.   

Освен таблиците на смртност претставени овде, постојат таблици 
со повеќе причини на смалување на популацијата, а со нив се занимава 
повеќедимензионалната математичка демографија, [6]. Голем дел од 
секојдневните одлуки се носат точно врз основа на такви модели. 
Пензискиот систем е еден таков пример, секој различен вид на пензија е 
една причина на смалување во однос на бројот на вработени, па за што 
поуспешни пресметки за пензиските придонеси, секоја од тие причини 
треба внимателно да се анализира и да се земе предвид. 
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ФОРМАЛНИ МОДЕЛИ И ПОПУЛАЦИСКИ ПРОЕКЦИИ 

Видовме дел од моделите кои постојано се користат во 
демографијата, со конкретна илустрација на смртноста на населението. 
Но за што подобро математичко моделирање, потребни се формални 
математички модели кои овозможуваат дизајн на експерименти, 
симулации, проекции и оценки со потребна веродостојност. 

Секој формален модел се состои од: 
− простор на состојби – состојби во кои демографската

карактеристика која се мери може да се најде 1 2{ , ,...}w wΩ = , 

− мерка на карактеристиката, односно асоцирана бројна вредност за
секоја состојба  :f Ω→ . 
Во тој случај, демографскиот модел е унија на претходно дефинираните 
објекти. А дефинирани се и равенки – математички релации кои ги 
формулираат зависностите меѓу помеѓу објектите: 

− Индекс или стапка (зададени со дефиниција),
− Каузални врски (кои дефинираат зависност низ времето).

Повеќе за формалните модели може да се најде во [4] и [7]. 
Основен таков модел е зададен со равенката на рамнотежа на 

популацијата, кој претставува и популациска проекција (математички на 
база на временска серија): 

1 1, 1, 1,t t t t t t t tP P B D NM− − − −= + − + ,

модел според кој популација во момент t, ,tP  e изразена преку 
популацијата во претхониот момент 1t − , бројот на новородени лица на 
временскиот интервал ( ]1,t t−  1,t tB − , бројот на настанати смртни случаи 
на временскиот интервал ( ]1,t t− , 1,t tD −  и нето миграцијата во 

последниот измерен временски период ( ]1,t t− , 1,t tNM − , [7] . 

3. МЕСТО ЗАКЛУЧОК

Факт е дека демографските феномени се лесно мерливи, но потешко 
е со големите популации. Станува збор за голем систем на различни лица 
кои работат, различни територии, различна достапност до податоците. 
Затоа, во случај на големи популации, но и заради деталност на 
податоците и попрецизни демографски стапки и индекси, неопходна е 
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декомпозиција на населението по возраст, пол, образование и други 
динамички карактеристики. Исто така, неопходно е да се дефинираат 
ризиците, односно причините за намалување на бројот на единки во 
поединечните категории. На крај, неопходни се проекции за иднината со 
цел планирање на социо-економските процеси. 
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БРИЕРОВИОТ СКОР И ПРЕДВИДУВАЧКИТЕ ТУРНИРИ 

Марко Димовски 1 

Ирена Стојковска 1 
 

Неизвесноста на идните настани и желбата да се знае што ќе се 
случи, кај секого буди интерес за предвидување. Интересот е помасо-
вен, ако исходите од тие настани имаат глобално значење. „Дали Вели-
ка Британија ќе ја напушти Европската унија до 1 февруари 2020 годи-
на?“, „Дали Ирак ќе организира парламентарни избори пред 1 декември 
2020 година?“ и „Дали годишната стапка на инфлација во Еврозоната, 
за секој месец меѓу октомври 2019 година и декември 2020 година, ќе 
биде еднаква или поголема од 2%?“ се примери за геополитички праша-
ња кои побудуваа интерес во декември 2019 година. „Колку случаи на 
заболени од COVID-19 ќе бидат регистрирани до 1 април 2021 годи-
на?“, „Кога ќе биде одобрен медицински лек за лечење од COVID-19?“ 
и „Кој ќе победи на претседателските избори во САД во 2020 година?“ 
беа прашања од интерес во август 2020 година. Вакви и слични актуел-
ни прашања за настани во блиска иднина се поставуваат на предвиду-
вачките турнири на кои индивидуалци или тимови се обидуваат да да-
дат веројатносна проценка за нивна реализација. 

Како е организиран еден предвидувачки турнир? Учесниците на 
предвидувачкиот турнир одговараат на n  прашања од глобален геопо-
литички карактер. Потпирајќи се на свои или јавно достапни податоци, 
со помош на познати или нови предвидувачки методи и техники, тие ги 
изразуваат своите предвидувања во вид на веројатност за случување на 
одредениот настан. Затоа, предвидувачките турнири, од математички 
аспект, претставуваат одлична можност за тестирање на иновативни 
предвидувачки техники. Од политички аспект, тие може да послужат и 
како алатки за деполаризација на политичките дебати, [6]. 

Победник на предвидувачки турнир е тимот кој има најголема 
предвидувачка способност, која пак се мери со помош на Бриеровиот 
скор. Главна карактеристика на Бриеровиот скор е тоа што оние кои 
прават помали грешки при предвидувањата имаат подобар скор и исто-
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времено ги принудува предвидувачите да ги прикажуваат своите вис-
тински предвидувања, а не да лажираат веројатности за да ја оптимизи-
раат очекуваната вредност на скорот. Но, Бриеровиот скор има и свои 
недостоци. 

Во продолжението на овој труд ќе го изложиме концептот на 
предвидувачките геополитички турнири и ќе разгледаме дел од побед-
ничките методологии на турнирите. Централна проблематика на овој 
труд е анализата на Бриеровиот скор како мерка за мерење на предвиду-
вачката способност. Ќе биде анализирана правилноста на Бриеровиот 
скор и ќе биде изложен парадоксот на предвидувачките турнири.  

 
1. ПРЕДВИДУВАЧКИ ТУРНИРИ И ПОБЕДНИЧКИ 

ПРЕДВИДУВАЧКИ МЕТОДОЛОГИИ  
 
Во теоријата на одлучување, донесената одлука е добра колку и 

предвидувањата на кои таа е основана. Затоа, приватните и јавните 
сектори значително вложуваат во предвидувањата. На пример, финан-
сиските сервиси се интересираат да го предвидат трендот на корисни-
ците, промените во геополитичките кругови и измените во регулативи-
те. Енергетските компании вложуваат во предвидувањето на цената на 
електричната енергија, а владите се интересираат за политички настани 
со глобални последици. Дури и невладините организации сакаат да ги 
предвидат исходите на критичните прашања со кои се засегнати нивни-
те клиенти, за да им помогнат да ја остварат нивната мисија − на при-
мер: „Дали оваа година ќе има масовни убиства во Јужен Судан?“ или 
„Колку бегалци ќе пристигнат на брегот на Европа во следните три 
месеци?“, [12]. 

Турнирите за предвидување се натпревари во кои учествуваат ин-
дивидуалци или тимови и даваат веројатносни предвидувања за исходи-
те на одреден број конкретни идни настани. Прашањата кои ги одгова-
раат се со геополитичко значење и најчесто се со дихотомни бинарни 
одговори (да или не), но има и прашања со повеќе понудени одговори. 
Натпреварувачите, покрај тоа што ќе треба да го предвидат исходот, 
треба да дадат и проценка за веројатноста за реализација на предви-
дениот исход. Правилно дизајнираните предвидувачки турнири, не се
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натпревари на кои победува најсреќниот, туку претставуваат моќна 
алатка за наоѓање на одговори на прашања кои во услови на нормално 
расудување невозможно е да се одговорат, [9], [10].   

Еден таков предвидувачки турнир е IARPA (Intelligence Advanced 
Research Projects Activity), организиран од американската агенција за 
разузнавање, кој започнал во 2011 година и траел 4 години. Целта на 
овој турнир била откривање на најдобрите предвидувачки тимови и 
предвидувачки методологии. Како мерка за предвидувачката способ-
ност на натпреварувачите користен е Бриеровиот скор, односно сумата 
на квадратите од отстапувањата на предвидената веројатност од реал-
носта, при што за реалноста се става 1, за настаните коишто се случиле 
и 0 за настаните коишто не се случиле. На пример, нека за еден настан, 
натпреварувачот предвидел дека има 80% шанси да се случи, односно 
предвидел дека веројатноста за реализација на настанот е 0,8. Настанот 
се случил, па затоа Бриеровиот скор кој одговара на тоа предвидување е 

2(1 0,8) 0,04− = . Ова значи, колку е поточно предвидувањето, толку е 
помал Бриеровиот скор. Најдобра вредност на Бриеовиот скор за едно 
прашање е 0, а најлоша 1. Победник на еден предвидувачки турнир се 
прогласува тимот со најмал вкупен Бриеров скор, [10].      

При тие услови на мерење на предвидувачката способност, 
победник на IARPA турнирот од 2011 годнина е тимот на The Good 
Judgement Project (GJP), [12]. Тајната за победата на овој тим е во 
специфичноста на нивниот пристап. Составен од статистичари и психо-
лози, GJP тимот организирал турнир во самиот турнир, во кој учеству-
вале 2400 американци со најразлична демографска и професионална 
позадина. Потоа, своите предвидувања GJP тимот ги градел врз основа 
на предвидувањата на масата. Така, тие имаат дојдено до следните 
заклучоци, [10]: 

1) Предвидувањата основани на агрегација на резултатите од пред-
видувачките анкети и користење на најразлични методи, од проста 
аритметичка средина, до помодерни методи од типот на логаритамско-
веројатносно оптимизирање на тежинската средина, се подобри од 
останатите методи за предвидувања.  

2) Победничкиот алгоритам во секоја од годините на предвидувач-
киот турнир е логаритамската трансформација на тежинската средина
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од веројатносните проценки на испитаниците, [2]. Имено, при предви-
дување на вистинската веројатност f  за реализација на некој настан, 
со p  ја означуваме средната вредност од веројатносните проценки на 
испитаниците која претставува предвидена веројатност за реализација 
на настанот. Тогаш, со помош на трансформацијата 

( )
(1 )

a

a a
pt p

p p
=

+ −
, 

агрерираната веројатност p  станува поекстремна, поблиска до 0 или 1 
и со тоа поблиска до вистинската веројатност за реализација на наста-
нот. За подобар квалитет на агрерираните веројатности, за параметарот 
a  се зема вредност поголема од 1, на пример 2,5a = . Со следната 
логаритамска трансформација  

( )log log [log log(1 )]
1 ( ) (1 )

a

a
t p p a p p

t p p
= = − −

− −
, 

се овозможува уште пореална оценка на вистинската веројатност. 
3) Некои од предвидувачите се изненадувачки константно подобри 

од другите. Нивните лични профили откриваат надпросечен „отворен 
ум“ т.е. волја да ги третираат туѓите убедувања како хипотези за тести-
рање, а не како убедувања кои веднаш треба да се отфрлат. Тоа се луѓе 
кои веруваат дека предвидувањето е способност која може да се разви-
ва и подобрува и во него треба да се вложува. Најуспешните предвиду-
вачи имаат и високо општо познавање на политиката, што и не е од 
толку суштинска полза, затоа што прашањата на предвидувачкиот тур-
нир се од најразлични области. 

4) Учењето, а со тоа и напредокот, е возможен и покрај тоа што 
светот на меѓународната политика и економија не е пријателски накло-
нет кон учењето. Постојат показатели дека предвидувачите се сѐ подоб-
ри во предвидувањата на глобалните настани, кои најчесто се единстве-
ни од својот вид и не постојат податоци на слични настани од минатото 
врз основа на кои би се направиле идните предвидувања за овие нас-
тани. 

Со помош на овие заклучоци, GJP тимот успеал да генерира пред-
видувања кои биле околу 30% подобри од предвидувањата на врвните
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аналитичари од агенцијата за разузнавање кои имаат пристап до тајните 
класифицирани податоци. Затоа, IARPA предвидувачкиот турнир може 
да се смета за полезна алатка за генерирање на знаења. Со самото тоа 
што во процесот на предвидување им се посветува подеднакво внима-
ние на сите ставови и убедувања, предвидувачките турнири може да се 
сметаат и за алатка за деполаризирање на непотребно поларизираните 
политички дебати, [6].          
 

2. МЕРЕЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЧКАТА СПОСОБНОСТ. 
БРИЕРОВ СКОР 

 
При правење на предвидувања, важно е и обезбедување соодветни 

мерки за евалуација на направените предвидувања. Во претходниот дел 
го спомнавме Бриеровиот скор како мерка за мерење на предвидувач-
ката способност на натпреварувачите на еден предвидувачки турнир. 
Бриеровиот скор е само една мерка од множеството мерки за евалуација 
на веројатносните предвидувања. Во продолжение ќе изложиме теорис-
ка рамка на мерките за евалуација на веројатносните предвидувања, [3].    

Нека 1 2{ , ,..., }mE E E  е множество од попарно дисјунктни настани 

кои формираат разбивање на просторот од елементарни настани, т.е. 

1
( ) 1

m
i

i
P E

=
=∑ , 0i jЕ E∩ = , i j≠ , 

каде ( )iP E  е предвидување на веројатноста за реализација на настанот 

iE . Со p  го означуваме m -димензионалниот вектор од веројатносни 

предвидувања за реализација на даденото множество настани т.е. 

1= ( ( ),..., ( ))TmP E P Ep . 

Низата од n  прогнози за веројатностите на настаните 1 2, ,..., mE E E  ја 

претставуваме со помош на m n×  матрица P  чија k -та колона е век-
торот kp  на k -тата прогноза. За означување на низата настани кои се 

реализирале во n  различни ситуации, го користиме n -димензионални-
от вектор ε  со целобројни компоненти, така што k iε = , ако i -тиот нас-

тан се реализирал во k -тата ситуација. На пример, при предвидување
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на времето за n  различни денови, за секој ден разгледуваме m  различ-
ни временски услови и доделуваме веројатносни предвидувања за секој 
од временските услови во секој од деновите. Трите основни особини 
кои бараме да ги поседува една скор функција ( )nS P  со која се евалуи-

раат веројатносните предвидувања се:  
1) адитивност т.е. при додавање на нова прогноза новата вредност 

на скор функцијата е:  

1 1 1 1( , ) ( ) ( )n n n nS S S+ + += +P p P p , 

2) зависност само од физичките набљудувања т.е. само од 
веројатностите на настаните кои се реализирале: 

1 1 2 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))n n n nS S ε ε ε=P p p p , 

3) строго правилно однесување, што подразбира ако сите прогнози 
за веројатностите на настаните се еднакви т.е. k =p p  за сите k , 

тогаш скор функцијата достигнува екстремна вредност кога сите 
предвидени веројатности се еднакви на набљудуваните вистин-
ски веројатности на настаните и во никој друг случај.         

 
Која е оправданоста за овие особини? Барањето за адитивност пов-

лекува дека секое поединечно предвидување влијае на вкупниот скор на 
ист начин како и секое друго предвидување. Второто барање за завис-
ност само од веројатностите на настаните кои се реализирале доаѓа од 
таму што моделирањето на природните појави не може да зависи од тоа 
што би можело да биде, но не е набљудувано. Строгата правилност на 
скор функцијата обезбедува искрени предвидувања, а не наместени са-
мо заради подобра вредност на скорот. 

Се покажува дека, во случај на повеќе од два настани т.е. 2m > , 
функција која ги поседува особините 1) - 3) има логаритамски облик: 

( ) lnS x a x b= + ,   (1) 
каде што a  и b  се константи и секој друг поинаков избор на фунцкција 
повлекува нарушување на некоја од особините 1) – 3), [3]. 

Кога имаме два настани т.е. 2m = , тогаш станува збор за спротив-
ни настани E  и E , на пример „ќе врне“ и „нема да врне“, односно 
станува збор за предвидување на еден настан, затоа што предвидувачот
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треба да одреди само една веројатност ( )P E p= , од каде што ќе следу-

ва дека предвидената веројатност за спротивниот настан е ( ) 1P E p= − . 
И во овој случај се покажува дека скор функцијата којашто ги поседува 
особините 1) – 3), исто така има логаритамски облик:    

( ) lnS x a x= , 
каде што a  е константа, [3].  
 Ако го прилагодиме обликот на скор функцијата (1) за дадена 
низа од n  прогнози ја добиваме следната скор функција: 

1
( ) ln ( )

n
n k k

k
S nb a ε

=
= + ∑P p , 

Но, природно е скорот да претставува средна вредност од направените 
предвидувања, па затоа делиме со n  и ја добиваме средната вредност 
на скорот: 

1
( ) ln ( )

n
n k k

k

aS b
n

ε
=

= + ∑P p .  (2) 

Со помош на теоријата на информации наоѓаме најсоодветен избор за 
константите a  и b  во (2), а така добиениот скор се нарекува фер скор, 
[3]: 

1

1ln ln ( )
n

k k
k

FS m
n

ε
=

= + ∑ p . 

Во случај на перфектни предвидувања, кога предвидувачот доделува 
веројатност 1 на настани кои потоа се случуваат т.е. ( ) 1k kε =p , за сите 

k , тој добива фер скор lnFS m= , кој претставува максимален скор. На 
овој начин, не само искреноста, прецизноста и точноста, се промовира 
и решавачкиот капацитет, во смисла, колку е поголемо множеството од 
настани кои се предвидуваат т.е. m , толку е поголем и фер скорот.   
 Од 1950 година па наваму, Бриеровиот скор е една од најчесто 
користените алатки за верификација на веројатносните предвидувања, 
[4]. Согласно ознаките воведени тука, Бриеровиот скор се пресметува 
според формулата: 

2

1

1 ˆ|| ||
n

k k
k

BS
n =

= −∑ p e ,   (3)
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каде што || ||⋅  е Евклидската норма, а ˆke  е соодветниот вектор на реали-

зација на настаните чии m  компоненти се 0, освен i -тата која е 1 и по-
кажува дека i -тиот настан iE  се реализирал во k -тата ситуација. Се по-

кажува дека Бриеровиот скор е строго правилен скор, но не ја задоволу-
ва особината 2), затоа што зависи од веројатностите кои се доделуваат 
на настани кои никогаш не се случиле. Но, и покрај овој недостаток, 
Бриеровиот скор е широко прифатен од предвидувачката заедница и се 
користи со децении. Едно можно рационално објаснување за широката 
примена на Бриеровиот скор, покрај едноставната лесно пресметлива 
формула, може да биде и тоа што Бриеровиот скор за предвидувања на 
еден настан ( 2m = ), претставува апроксимација од втор ред на логари-
тамскиот скор во точката 1/ 2p = , [3]. Но, и покрај својата успешност 
за време на овие децении, Бриеровиот скор манифестира ограничувања 
кога се применува за предвидувања на многу ретки (или многу чести) 
настани, како и за предвидувања со слаб квалитет.    
 

3. ЗА ПРАВИЛНОСТА НА БРИЕРОВИОТ СКОР 
 

Правилноста на една скор функција подразбира подобро вреднува-
ње на веројатносните предвидувања кои се најблиску до вистинските 
веројатности на настаните, пред да се случат самите настани. Па, скор 
функцијата достигнува екстрем во случај кога веројатносните предви-
дувања се еднакви на вистинските веројатности на настаните, а секој 
поинаков избор на веројатности доведува до полош скор. На тој начин, 
предвидувачите се охрабруваат, доколку сакаат да постигнат најдобар 
скор, да бидат искрени, да ја прикажат вистинската предвидена веро-
јатност, [5], [7]. 

Бриеровиот скор (3) е строго правилен скор. Да го разгледаме 
Бриеровиот скор за едно бинарно предвидување ( 1, 1m n= = ): 

2

2
(1 ) , аконастанот сеслучил

аконастанот несеслучил,

p
BS

p

 −= 


,  (4)
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каде што p  е веројатносното предвидување за реализација на настанот. 
Нека, f  е вистинската веројатност за реализација на настанот, тогаш 
очекуваната вредност на Бриеровиот скор е: 

2 2 2( ) (1 ) (1 ) 2E BS f p f p f fp p= ⋅ − + − ⋅ = − + . (5) 
За да ја минимизира очекуваната вредност на Бриеровиот скор, затоа 
што во тој случај ќе значи дека направил подобро предвидување на 
веројатностите, предвидувачот треба да го одбере веројатносното пред-
видување p , така што: 

( ) 2( ) 0E BS p f
p

∂
= − =

∂
. 

Со ова се покажува правилноста на Бриеровиот скор, имено предвиду-
вачот треба да одбере веројатносно предвидување p  еднакво на вис-
тинската веројатност f  за реализација на настанот. Строгата правил-
ност е затоа што p f=   е единствената вредност за p  која го миними-
зира очекуваниот Бриеров скор. Понатаму, секоја мерка која е линеарна 
функција од Бриеровиот скор, е исто така строго правилна. 

Заклучокот дека строгата правилност на скорот ги принудува 
предвидувачите да ги прикажуваат вистинските предвидени веројатнос-
ти, лежи на претпоставката дека предвидувачите се ризик неутрални во 
однос на скорот, односно дека функцијата на корисност е линеарна 
функција од скорот. Да видиме од каде произлегува таа претпоставка. 
Имено, корисноста е нумеричка мерка за допаѓање (преферирање) која 
е во основата на теоријата на корисност на фон Нојман и Моргенштерн, 
[8], [11]. Ако ( )U A  и ( )U B  се соодветно корисности на настаните A  и 
B , и настанот A  се преферира повеќе од настанот B , тогаш 

( ) ( )U A U B> . Со помош на досегашните ознаки, очекуваната корисност 
од предвидувањето на еден настан E  е 

( ) ( ) (1 )EU U E f U E f= ⋅ + ⋅ − . 
Носењето одлуки според теоријата на корисност, подразбира максими-
зирање на очекуваната корисност, додека правилноста на Бриеровиот 
скор е основана на претпоставката дека предвидувачот се обидува да ја 
оптимизира очекуваната вредност на Бриеровиот скор (5). Затоа, имли-
цитно се претпоставува дека корисноста на предвидувачот е линеарна
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функција од скорот. Ако корисноста на предвидувачот не е линеарна 
функција од скорот, тогаш тој нема да ги носи одлуките само на основа 
на очекуваната вредност на скорот, туку ќе ја земе предвид и потенци-
јалната варијабилност на скорот. Така, предвидувачите кои не сакаат да 
преземаат ризици ќе се обидуваат да ја намалат варијабилноста, а тие 
кои немаат проблеми со преземање ризици, ќе се стремат кон зголему-
вање на варијабилноста. За дисперзијата (варијансата) на Бриеровиот 
скор за едно бинарно предвидување (4), користејќи ја неговата очекува-
на вредност (5), добиваме дека е: 

2( ) (1 ) (1 2 )V BS f f p= ⋅ − ⋅ − .   (6) 
Од формулата (6) согледуваме дека варијансата е најмала за предвидена 
веројатност 1/ 2p = , а најголема варијанса се добива за веројатносни 
предвидувања 0p =  и 1p = . Ризик неутралноста на предвидувачот е 
претпоставка за правилноста на Бриеровиот скор, но кога се работи за 
човечки предвидувања, тешко може да се каже дека ризик неутралноста 
е одржлива. За поимите корисност и ризик неутралност може да се про-
чита повеќе во [8], [11].   

Пример за функција на корисност која не е линеарна функција од 
скорот е скалестата функција на корисност дефинирана со 

1,
0,

BS K
U

BS K
≤

=  >
,   (7) 

каде K  е некоја целна вредност на Бриеровиот скор BS . При вака 
дефинирана корисност U , очекуваната корисност EU  е веројатноста 
на настанот BS K≤ . Ако целта е да се достигне одредена целна 
вредност на скорот, предвидувачот треба да се обиде да ја максимизира 
веројатниста на настанот BS K≤ . Се покажува дека оптималната вред-
ност на веројатносното предвидување е ([7]) 

* 1/ 2 1/ 4 , ако 0,5
ако 0,51/ 2 1/ 4 ,

K f
p

fK

 + − >=  <− −
 . 

Ова значи дека правилноста на Бриеровиот скор ќе биде нарушена, ако 
целта на предвидувачот е да ја максимизира веројатноста за постигну-
вање на целна вредност K  на Бриеровиот скор. 
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4. ПАРАДОКС НА ПРЕДВИДУВАЧКИТЕ ТУРНИРИ 

Да се навратиме повторно на разгледување на предвидувачките 
турнири, затоа што Бриеровиот скор е најчесто користена мерка за ева-
луација на предвидувачката способност на учесниците на овие турнири. 
Од математички аспект, во предвидувачките турнири се тру-диме да 
дадеме веројатносен одговор на  прашања, од типот „Предивиди ја ве-
ројатноста да одреден светски настан се реализира пред одреден да-
тум“. Во реалноста, на учесниците на овие предвидувачки турнири, им 
е дозволено повремено да ја обновуваат и менуваат првично дадената 
предвидена веројатност. За поедноставување, во продолжение ќе прет-
поставиме дека менување на првично одредената веројатност не е доз-
волено и прашањата се дихотомни (бинарни), односно се одговараат 
само со да или не. Бодувањето, односно мерењето на квалитетот на на-
правените предвидувања се врши со помош на Бриеровиот скор (4). 
Вкупниот скор на крајот од турнирот претставува збир од бодовите 
освоени на секое од -те прашања за предвидување. Слично како во 
голфот, натпреварувачот се обидува да оствари што е можно помал 
скор, односно победник е оној чиј Бриеров скор е најмал. 

Нека iS  е Бриеровиот скор кој натпреварувачот го остварил на -

тото прашање. Тогаш, iS  е случајна променлива која прима вредности 
2(1 )ip−  или 2

ip , во зависност од тоа дали настанот се реализирал или 

не, каде ip  е предвидената веројатност за реализирање на настанот од 

i -тото прашање. Нека if  е вистинската веројатност за реализација на -

тиот настан. Тогаш, за математичкото очекување на iS  имаме: 
2 2 2( ) (1 ) (1 ) (1 ) ( )i i i i i i i i iE S p f p f f f p f= − + − = − + − . 

Ако со S  го означиме скорот од целиот предвидувачки турнир, тогаш 
неговата очекувана вредност ќе ја добиеме со сумирање на очекуваните 
вредности ( )iE S , 1,...,i n= . 

2 2

1 1 1
( ) ( ) [ (1 ) ( ) ] (1 )

n n n
i i i i i i i

i i i
E S E S f f p f f f nσ

= = =
= = − + − = − +∑ ∑ ∑ , (8) 

каде што 
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2 2

1

1 ( )
n

i i
i

p f
n

σ
=

= −∑  

е средно-квадратната грешка при предвидувањето на веројатностите. 
Да издвоиме неколку работи од оваа едноставна формула за математич-
кото очекување на скорот, [1]: 

• Првиот собирок во изразот за очекуваниот скор (8) е еднаков за 
сите учесници на турнирот; 

• Оваа формула ни покажува дека соодветен начин за мерење на 
точноста на предвидувањата е со помош на коренот на средно-
квадратната грешка, односно со σ ; 

• Вистинскиот скор е случаен, односно  

2

1
(1 )

n
i i

i
S f f nσ ξ

=
= − + +∑ , 

каде што шумот ξ   има очекување 0 т.е. ( ) 0E ξ = . 

Не е за очекување дека натпреварувачите ќе ги погодат точните 
веројатности, затоа, за да можеме да измоделираме еден вид на реален 
турнир, ќе треба да ја измоделираме неточноста при предвидувањата. 

Како што кажавме претходно, средно-квадратната грешка 2σ  е онаа 
која влијае врз скорот, така што ќе ја параметризираме „неточноста“ во 
предвидувањето, преку коренот на средно-квадратната грешка σ .  

Да разгледаме турнир со 300 натпреварувачи, кои одговараат на 
100 прашања чии што вистински веројатности се 0,05, 0,10, 0,15,…, 
0,95, каде што секоја од овие веројатности се повторува 10 пати по да-
дениот редослед. Вистинските турнири имаат проближно толку пра-
шања. Од сите возможни модели, ќе земеме еден модел кој можеби е 
наједноставен. Во случај кога вистинската веројатност за реализација 
на -тиот настан е if , претпоставуваме дека еден натпреварувач 

предвидува дека настанот ќе се реализира со веројатност i i ip f σ= ± , 
при што овие веројатности не треба да излегуваат надвор од интервалот 
[0,1], а во случај да излезат ги проектираме на интервалот [0,1] , однос-
но ако 0ip < , ставаме 0ip = , а ако 1ip > , ставаме 1ip = . 

Ако секој натпреварувач има подеднаква способност за предвиду-
вање, тогаш еднакво веројатно е било кој од нив да биде победник на
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турнирот. Моделирањето на варијабилноста при точноста на предвиду-
вањето, исто така претставува тешка задача, па од таа причина одново 
ќе разгледаме еден едноставен модел. Ако способноста ја мериме преку 
коренот од средно-квадратната грешка, тогаш истата ја земаме да биде 
рамномерно распределена на интервал со произволно земена должина 
од 0,3 . 

Накратко, за -тиот натпреварувач имаме дека 0 0,3 j
j mσ σ= + , 

1,...,j m= , каде што  е бројот на натреварувачи, што во нашиот случај 
е 300. Гледано во однос на коренот од средно-квадратната грешка, 
првиот натпреварувач има најдобра предвидувачка способност, а пос-
ледниот има најлоша. Со бројка од 300 натпреварувачи, според начинот 
на кој е моделирано jσ , способноста на првиот натпреварувач не се 

разликува премногу од онаа на вториот или пак на третиот. Вообичае-
ната логика ни вели дека победникот треба да го бараме помеѓу 
најдобро рангираните натпреварувачи, односно оние кои имаат 
најдобра предвидувачка способност според нашиот модел. Слично е и 
во спортот, најчесто шампионот е некоја од екипите или индивидуал-
ците кои што се фаворити на почетокот од натпреварувањето. 

 
Слика 1. Бриеровиот скор на учесниците на два симулирани 

предвидувачки турнири, за 0 0σ = . 

На Слика 1 се прикажани два симулирани предвидувачки турнири, 
за 0 0σ = . Симулациите се направени во софтверот Python. Иако, со 
зголемувањето на индексот (т.е. редниот број на натпреварувачот), се 
намалува неговата предвидувачка способност, сепак забележуваме дека 
во првиот симулиран турнир, најмал Бриеров скор има натпреварувачот
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кој е рангиран околу 50-тото место, а во вториот симулиран турнир, 
победникот е натпреврувачот рангиран околу 170-тото место.  

На Слика 2 е прикажан хистограм од честоти на рангот во кој се 
наоѓа победникот на турнирот изработен за 5000 симулирани предвиду-
вачки турнири, при веќе наведените услови и 0 0σ = .  

 
Слика 2. Хистограм од честоти за рангот на победниците на 5000-те 

симулирани турнири, за 0 0σ = . 
Како што се забележува од Слика 2, победникот најчесто бил меѓу 

натпреварувачите кои според предвидувачките способности биле ран-
гирани од 75-то до 100-то место. Ниту еднаш не се случило да победи 
некој од натпреварувачите кои биле најдобро рангирани на почетокот 
на турнирот, што е целосен контраст со нашата почетна интуиција и 
претставува парадокс на предвидувачките турнири. 

Дали со промена на вредноста на 0σ , би имале голема разлика во 
резултатите? На Слика 3 се дадени соодветните хистограми, при 

0 0,05σ =  и 0 0,1σ =  и 500 извршени симулации. 
Како што можеме да забележиме, хистограмите на Слика 3 имаат 

поинаков облик, но сè уште не е исполнето она што се очекува, односно 
дека најдобро рангираните би биле најголеми фаворити за победа на 
турнирот.  

Парадоксот што го добивме е лесен за објаснување. Група од по-
добро рангираните натпреварувачи според моделираната способност за 
предвидување врши скоро еднакви предвидувања, како да има само 
еден натпреварувач со иста способност. Но, ако гледаме кај натпревару-
вачите со корен на средно-квдратната грешка од 0,1, тие прават за ни-
јанса поразлични предвидувања, во просек добивајќи помалку бодови,
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но кај некои прогнозери постои шанса дека нивните предвидувања одат 
во насока на реалниот исход на настанот, па овие натпреварувачи би 
добиле подобар скор само поради имањето среќа.  

 
Слика 3. Хистограм од честоти за рангот на победниците на 500-те 

симулирани турнири, при 0 0,05σ =  односно  0 0,1σ = . 
Ако направиме една физичка аналогија, да замислиме дека имаме 

натпреварувачи кои стрелаат последователно во 100 различни црвени 
кругови на средината од една вообичаена мета. Да замислиме дека пос-
тои син круг кој се наоѓа во близина на црвениот круг и дека офици-
јалните лица ги бодуваат натпреварувачите според просечното расто-
јание од погодокот во метата и синиот круг. Оние натпреварувачи кои 
се поспособни и повешти, би имале стрелања кои би биле во или околу 
црвената мета на кругот, така што грубо кажано, тие ќе имаат сличен 
скор. Натпреварувачите со помала техника и вештини, вообичаено би 
имале полош скор, меѓутоа постои шанса нивните грешки да бидат 
повеќе во насока на синиот круг, така што како резултат на случајноста 
би имале подобар скор.  

Да разгледаме турнир со 100 прашања во кој вистинската 
веројатност за реализација на секој настан е 0,5. Во овој случај, ако 
имаме натпреварувач кој направил перфектни прогнози, тогаш негови-

от скор ќе биде 2100 0,5 25⋅ = . Да претпоставиме дека еден натпревару-
вач одговарал со веројатности 0,4 или 0,6 на секое од прашањата.  
Тогаш, неговиот скор е случаен со математичко очекување 26, според 
формулата (8), и стандардна девијација 0,98, па може да се пресмета 
дека има околу 15% шанса да го победи перфектниот предвидувач, [1]. 
Во типичен спортски натпревар, очекувано е дека победникот ќе биде
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некој од најдобрите екипи/натпреварувачи. Затоа, треба да се сфати 
дека нашиот турнир е концептуално различен од спортските натпрева-
ри. Во спортот грешките најчесто нѐ чинат скапо и многу ретко имаме 
среќа да профитираме од нив (на пример, некој лош удар може да се 
одбие од некој играч во голот), за разлика од предвидувачките турнири 
каде што предвидување од 0,6 или 0,4 кога вистинската веројатност е 
0,5 е скоро подеднакво профитирачко или штетно. 100 грешки на спорт-
ски натпревари ќе не чинат многу повеќе од 100 грешки во предвиду-
вачките турнири, кои некогаш може да бидат чист бенефит. За пред-
видените веројатности, очекуваната штета од малите грешки се скалира 
како квадратот од грешката, додека стандардната девијација се скалира 
како грешката. 

Се поставува прашањето дали нашиот модел е реален? Две од 
нашите претпоставки во едноставниот модел се нереални. Првата е дека 
натпреварувачите немаат систематска пристрасност кон доволно 
високите или доволно ниските предвидувања. Второто е дека грешките 
се независни и во однос на прашањата и во однос на натпреварувачите. 
Во реалноста, ако натпреварувачите ги носат одлуките на слично мно-
жество од податоци, тогаш нивната одлука ќе биде пристрасна во иста 
насока на дадено прашање. Во нашиот модел очигледно е дека оваа 
претпоставка за независност на грешките ни значи дека различни 
натпреварувачи би имале избор кој е рамномерно распределен на некоја 
низа од веројатности блиски до вистинската, што во реалноста не е 
така. Сепак, парадоксот на предвидувачките турнири изложен со овој 
модел, претставува доволен поттик за понатамошни истражувања на 
полето на примената на Бриеровиот скор за мерење на предвидувачката 
способност на натпреварувачите на предвидувачките турнири.  

 
5. ЗАКЛУЧОК 
 
Математиката може да понуди модел за секој реален проблем. 

Гледано од аспект на математичкиот јазик, некои од моделите се поед-
ноставни, некои посложени. Сложеноста на моделот не е секогаш пред-
услов за негова примена. Бриеровиот скор е пример за едноставна мате-
матичка алатка за мерење на предвидувачката способност која успешно
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се користи со децении. Во овој труд ги анализиравме својствата на Бри-
еровиот скор, неговата оправданост, правилност и веродостојност. Слу-
чајната природа на проблемот е една од причините да заклучиме дека и 
покрај оправданоста, постои простор за подобрување на Бриеровиот 
скор.   
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ФЕНОМЕНОТ „ПРОПАСТ НА КОЦКАРОТ“ И  
СЛУЧАЈНОТО ТАЛКАЊЕ 

Стефан Мирчевски 1 

Марко Димовски 2 
    

1. ВОВЕД 

Во последната деценија, коцкањето стана една од најпосакуваните 
„занимации“ ширум светот. Дел од луѓето кои се искусни во практику-
вање на таа активност, вложуваат пари со надеж дека ќе добијат многу 
повеќе. Постојат и такви кои „пробуваат само еднаш“, а со самото тоа, 
свесно или несвесно, се доведуваат до работ да изгубат сè, т.е. до така-
наречената пропаст на коцкарот. 

Овој феномен датира од многу одамна, практично веднаш по са-
мото појавување на коцкарниците и, главно, карактеристичен е за игри-
те како што се рулетот (Roulette) и VLT апаратите (Video Lottery Termi-
nal). Благодарение на случајноста во игрите, поим за кој ќе зборуваме 
малку подоцна, математичарите многу брзо ја препознале проблема-
тиката која може лесно да се опише со помош на модели од теоријата 
на веројатност. Така, уште во далечната 1656 година Пјер де Ферма и 
Блез Паскал први го поставиле таканаречениот феномен „Пропаст на 
коцкарот“ (Gambler’s Ruin) [6]. Подоцна во 1657 година, Хајгенс дал 
ново толкување на истиот проблем. Како резултат на досегашните 
истражувања, математичарите успеале да дадат одговор на три клучни 
прашања во врска со овој феномен: 

1. Колкава е веројатноста да се победи во коцкарските игри? 

2. Колкава е веројатноста да се случи „пропаст на коцкарот“? 

3. Колку долго ќе трае играта? 

2. СЛУЧАЈНО КОЦКАЊЕ И ИСТО ШТО И СЛУЧАЈНО ТАЛКАЊЕ... 

Треба да се запрашаме што значи случајноста во една коцкарска 
игра? Случајноста на играта се појавува заради непредвидливоста во 
одредени фази од играта. Главно, исходот од играта кој е случаен, прет-
ставува основна карактеристика на една коцкарска игра. Поради тоа,
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одлуката за обложување во рундата зависи од исходот на претходната 
рунда. Но, постојат уште неколку карактеристики на коцкарските игри, 
кои се однесуваат на пристап во играта кој не е случаен. Така, на 
пример, во секоја наредна рунда играчот може да се обложува по соп-
ствено убедување. Ова значи дека играчот може да пристапи со прет-
ходно дефинирана стратегија со која ќе игра.  

Токму заради можноста случајноста на игрите да се толкува како 
случаен процес, оваа проблематика ги допира најсуптилните матема-
тички теории и идеи и со нивна помош гради реална слика за „задни-
ната“ на коцкарниците. На Слика 1 е прикажано придвижување на 
точка на реалната права, која има особина да се движи горе, долу или да 
остане во место, со одредена веројатност. Па, така, доколку во една 
коцкарска игра, играта се реализира по правилото за придвижување на 
влогот за една парична единица, тогаш интепретацијата за придвижува-
ње на влогот во текот на играта е следната: влогот може да се придвижи 
за една единица нагоре (победа) со веројатност p , или за една единица 
надолу (загуба) со веројатност 1 p− . Ваквото придвижување со помош 
на „талкање“ на точка по релна права е познато како случајно талкање. 
Овој модел (случаен процес) ќе го користиме во понатамошното изла-
гање при опишување на коцкарските игри. 

 

Слика 1. Графичка интерпретација на случајно талкање. 

  

2. ФЕНОМЕНОТ „ПРОПАСТ НА КОЦКАРОТ“ 

Во продолжение ќе бидат презентирани генералните заклучоци 
добиени за коцкарот кој се обидел со постојано вложување (обложува-
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ње) да освои максимални € N  без да доживее коцкарска пропаст. Дали 
успеал? Колкава е веројатноста да успее? Одговорите на сите прашања 
ќе ги објасниме со математичка терминологија. 

Имено, коцкар решил да вложи почетен влог од €1 во казино, 
пришто ако потегот е успешен, ќе добие €1, во спротивно, ќе изгуби €1 
независно од минатото и тоа со веројатност p , односно 1q p= − , соод-
ветно. Нека со nT  ја означиме вкупната добивка по n  рунди. За коцка-
рот е важно да достигне добивка од € N , без да се случи коцкарска 
пропаст. Во тој случај, се вели дека коцкарот победил. Практично, коц-
карот ја завршува играта веднаш по победата или по губењето на сите 
пари, без разлика што ќе се случи прво, [4]. 

Без губење на општоста, претпоставуваме дека коцкарот започнал 
со почетен влог од   € i , 0 i N< < . Од претходно напишаното, може да 
формираме случаен процес { }, 0nT n ≥ , дефиниран на следниот начин: 

                                       
( )0

1
, 1

n

n k
k

T X T i
=

= =∑  

каде што kX  се независни еднакво распределени случајни променливи 
коишто го означуваат придвижувањето на добивката во k -oт временски 
момент. Притоа, во секоја наредна рунда, коцкарот учествува со цело-
купните дотогашни средства. Вака дефинираниот процес е случајно 
талкање, а { }kP X 1 p= =  и { }kP X 1 q 1 p= − = = −  се веројатностите за 

добивка при последователно обложување во играта. Придвижувањето 
на добивката се поистоветува со општиот модел на случајно талкање на 
точка по реална права, [8]. Заради тоа, преминот од една во друга 
состојба може да се прикаже со конечна Маркова верига. Во теоријата 
на случајни процеси, конечна Маркова верига се дефинира како Марков 
процес со конечно множество состојби и дискретно параметарско 
множество.  

 
Слика 2. Конечна Маркова верига со состојбите добиени во феноменот 

„Пропаст на коцкарот“, [2].
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Неколку карактеристики на состојбите во феноменот „Пропаст на 
коцкарот“. 

Состојбите прикажани на Слика 2 може да се класифицираат во 
три класи состојби и тоа: { }1 0C =  е затворена класа која ја содржи 

состојбата 0, за која велиме дека е апсорбирачка состојба, бидејќи 
комуницира само сама со себе. { }2 1,..., 1C N= −  е посебна класа состој-

би коишто заемно комуницираат. Третата класа состојби { }3C N=  ја 

има истата карактеристика како класата 1C . Уште повеќе, состојбите од 

двете затворени класи 1C   и 3C  може да се класифицираат како преодни 

состојби, додека состојбите од класата 2C  се повратни состојби, [7]. 

Сега, ако се вратиме на случајниот процес ( )1  лесно може да зак-

лучиме дека играта завршува кога 0nT =  или nT N= , при што ако 

{ }
{ }00, 0,

min
n

i n T N
t n T i

≥ ∈
= = , 

тогаш 0
it

T = , што значи дека коцкарот загубил, или 
it

T N= , што значи 

дека коцкарот победил. Со it  се означува времето во кое играта завршу-

ва, при услов 0T i= . 

Нека { }0ii tP P T N T i= = =  е веројатноста дека коцкарот победил и 

освоил € N  при услов да започнал со € i . Сега треба да ги разгледаме 
сите можности коишто произлегуваат од вака дефинираната веројат-
ност. Следното тврдење ни дава рекурзивна врска на веројатностите за 
победа на коцкарот во зависност од висината на почетниот влог. 

Тврдење 1. Нека iP   е веројатноста дека коцкарот победил и освоил 
€ N , при почетен влог од € i  и нека со p  ја означиме веројатноста за 
добивка при последователно обложување во играта. Тогаш 

                         

( )
1 1

0, 0
1, 2

(1 ) , 0 .
i

i i

i
P i N

pP p P i N+ −

=
= =
 + − < <

 

Доказ. За да го докажеме ова тврдење ќе ги користиме дефинициите и 
основните својства за условна и тотална веројатност. 
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Јасно, { }00 0 0 0tP P T N T= = = = , па играчот сигурно ќе загуби. Аналог-

но, { }0 1
NN tP P T N T N= = = = , значи дека играчот сигурно ќе победи. 

Сега, нека 0 i N< < . Ги воведуваме следните настани: 

E : Првиот влог е победа и F : Првиот влог е загуба. 

Тогаш: 

{ }
( ){ } ( ){ }
{ } ( ){ }
{ } ( ){ }
{ } ( ) { }
{ } ( ) { }

( )
1 1

0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

1 1

1 1 1

1 1 1

1 .  

i

i i

i

i

i i

i i

i t

t t

t

t

t t

t t

i i

P P T N T i

P T N E T i P T N F T i

P E T i P T N E T i

P F T i P T N F T i

pP T N T i p P T N T i

pP T N T i p P T N T i

pP p P
+ −

+ −

= = = =

= = ∩ = + = ∩ = =

= = = ∩ = +

+ = = ∩ = =

= = = + + − = = − =

= = = + + − = = − =

= + − 

     

Бидејќи 0 0P =  и 1NP = , од последната рекурзивна формула во Тврде-
њето 1 може да стигнеме до следните заклучоци: 
( )i  ако 1 1X = , тогаш вкупната заработка на коцкарот нараснува до 

1 1T i= + , што значи дека ќе победи со веројатност 1iP+  (поради својство-
то за отсуство на меморија во Марковите вериги (Markov memoryless 
property)). 
( )ii  ако 1 1X = − , тогаш вкупната заработка на коцкарот се намалува до 

1 1T i= − , што значи дека ќе победи со веројатност 1iP− . 

Исто така, бидејќи 1p q+ = , може да ја направиме следната трансфор-
мација во последната рекурзивна формула 

( )1 1i i i i
qP P P P
p+ −− = − . 

Заради, ( )2 1 1 0 1
q qP P P P P
p p

− = − = , со последователна замена се добива 

следниот запис: 
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1 1, 0
i

i i
qP P P i N
p+

 
− = < < 

 
.  

Оттука, ( )1 1 1 1
1 1

ki i

i k k
k k

qP P P P P
p+ +

= =

 
− = − =  

 
∑ ∑ , па 

( )

1

1

1 1 1 1
1 0

1

1
,

1

11 , .
2

i

k ki i

i
k k

q
p

P p qq q qP P P P
p p p

P i p q

+

+
= =

  
−  
  ≠    = + = = −   

    


+ = =


∑ ∑  

Ако искористиме дека NP 1=  и i N 1= − , тогаш добиваме 

1

1
,

1

1 1, ,
2

N

q
p p q

qP
p

p q
N

 −
≠

  = −  
 


= =



 

па според тоа 

1
,

1

1, .
2

i

N

i

q
p

p q
qP
p

i p q
N

  
−  
  ≠  =  −    


 = =


 

На овој начин сме одговориле колкава е веројатноста коцкарот да 
победи пред да доживее коцкарска пропаст. Потребата од разгледување 
на двата случаи за p  и q  се воведува од причина што во зависност од 
играта, коцкарот нема еднакви шанси за победа при секоја рунда кога 
игра против машината, додека пак постојат реално еднакви можности 
за успех и неуспех кога се обложуваат двајца играчи во коцкарските 
игри. Заради тие расудувања, во пракса, постојат игри кои се „фер“, 
односно игри во кои играчите имаат еднакви шанси за успех во секоја
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рунда, а и такви кои се „нефер“, во кои играчите немаат еднакви шанси 
за успех во секоја рунда, [1]. 

Од последниот резултат, следува дека веројатноста коцкарот да 
загуби е  

1
,

1 1

1, .
2

N i

i

N

i

q
pq p q

p qP
p

N i p q
N

−  
−      ≠    − =  −    

 − = =


 

 3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЕДНА КОЦКАРСКА ИГРА 

Практиката покажала дека многу мали се шансите да се победи во 
коцкарските игри, особено кога тие се пристрасни (нефер) игри. Според 
тоа, логична последица е фактот дека голема е веројатноста играчот да 
ја заврши играта без да освои ниту една парична единица. За таа цел, 
исто така, многу важен сегмент е времето кое е потребно да се заврши 
една игра.  

Математичките модели се изградени на претпоставка дека, во ве-
ројатносна смисла, не постои можност играта да трае засекогаш, дури и 
во оние случаи кога станува збор за непристрасни (фер) игри. Веродос-
тојноста на оваа претпоставка ја дава следното тврдење. 

Тврдење 2. За секое ( )0,1p∈ , веројатноста дека играта нема нико-

гаш да заврши е 0. 

Доказ. Нека 0 1p< < . Случаите кога 0p =  и 1p =  се јасни, бидејќи 
тогаш настанува пропаст на коцкарот, односно сигурна победа, соод-
ветно.  

Дефинираме { }0iQ P G T i= = , каде што G  е настанот дека играта 

ќе трае засекогаш. Лесно се заклучува дека  

( )1 1

0, 0
0,

1 , 0 .
i

i i

i
Q i N

pQ p Q i N+ −

=
= =
 + − < <
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Со последната рекурзивна формула е определена линеарна диференцна 
равенка од втор ред 

( ) 0i 1 i i 1pQ Q 1 p Q+ −− + − =  

чија карактеристична равенка е од облик ( )2pr r 1 p 0− + − = . Нејзини-

те решенија како квадратна равенка по променлива r  се 1
1 ,pr

p
−

=  

2 1r = . Оттука, 1 1,
2

i

i
pQ A B p

p
 −

= + ≠ 
 

, па еден начин да се определат 

A  и B  е да се искористи условот 0A B+ = , [3]. Бидејќи 0iQ =  за 
i N= , од последното равенство добиваме дека  

1 0
N

pA A
p

 −
− = 

 
. 

Бидејќи 1
2

p ≠ , следува 0A B= = , па 0iQ =  што значи веројатноста 

дека играта ќе трае засекогаш е 0. Инаку, ако 1
2

p = , тогаш iQ Ai B= + . 

Ако искористиме дека 0 0Q B= = , тогаш следува дека 0B = . Слично, 

0NQ AN B= + = , па и 0A = , што значи дека следува истиот заклучок.                                                                                  
Ако дадеме толкување во смисла на случајно талкање, тоа значи 

дека не постојат случајни талкања на една точка кои никогаш не запи-
раат. Знаејќи го овој резултат, може да определиме колку долго ќе трае 
една коцкарска игра. Нека со D  го означиме бројот на рунди потребни 
за да се победи, односно загуби во една коцкарска игра. Тогаш  

{ }0iE E D T i= =  

е очекуваното време на траење на една коцкарска игра, при услов да 
сме започнале со € i . Со E  го означуваме математичкото очекување. 
Последното може да се сумира во следното тврдење: 

Тврдење 3. ([5]) Нека iE  е очекуваното времетраење на една коцкар-
ска игра, при услов да сме започнале со € i  и нека p  ја означува добив-
ката при последователно обложување во играта. Тогаш 



Феноменот „пропаст на коцкарот“ и случајното талкање 

163 

( )1 1

0, 0
0,
1 1 , 0 .

i

i i

i
E i N

pE p E i N+ −

=
= =
 + + − < <

 

По низа трансформации во рекурзивната формула од Тврдењето 3, се 
добива дека должината на една игра, во случај кога p q≠ , може да се 
пресмета со формулата 

1

1

i

i N

q
pi NE

q p q p q
p

 
− 

 = − ⋅
− −  

− 
 

. 

Аналогно, во случај кога 1
2

p q= = , ја добиваме формулата 

( )iE i N i= − . 

Она што е јасно за секој играч-коцкар, а поврзано со неговата сигурна 
загуба, е следното тврдење. 

Тврдење 4. ([5]) Ако играчот започне со влог од € i  при 1
2

p =  и 

продолжи да игра сè додека не загуби сè , тогаш за сите i , коцкарот 
скоро сигурно ќе доживее коцкарска пропаст. 

Тврдењето покажува дека дури и ако играчот започне да игра со 
еден милион евра и игра непристрасна (фер) игра, тогаш со веројатност 
1 ќе ги загуби сите пари. 

 

Слика 3. Графички приказ на сигурен пропаст на коцкарот при услови од 
Тврдењето 4.
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Од посебна важност за математичарите е и прашањето: Дали 
може коцкарот да биде „бесконечно богат“? Теориските модели доз-
волуваат да се разгледа случајот кога коцкарот ја продолжува играта и 
се стреми да достигне сума пари за која важи N →∞ . 

Ако во формулата за пресметување веројатност за добивка на 
коцкарот побараме гранична вредност кога N →∞ , треба да ги 
разгледаме следните можности: 

( )i  Ако 1
2

p > , тогаш 1q
p
< , па добиваме lim 1 0

i

iN

qP
p→∞

 
= − > 

 
. 

( )ii  Ако 1
2

p ≤ , тогаш 1q
p
≥ , па добиваме lim 0iN

P
→∞

= . 

Последното може да се протолкува на следниот начин: Ако коцкарот со 
секоја рунда се стреми да освои што повеќе пари додека не доживее 
пропаст, тогаш практично не постои сума пари N  која може да се наре-
че „победа“, туку едноставно, тој ќе запре само ако доживее коцкарска 
пропаст. Во првиот случај ( )i , коцкарот има поголеми шанси за добив-

ка во секоја рунда, што значи постои позитивна веројатност којашто по-
кажува дека тој никогаш нема да доживее коцкарска пропаст. Во вто-
риот случај ( )ii , со веројатност 1, коцкарот ќе доживее коцкарска 

пропаст. 

4. МОДЕЛ НА ЕВРОПСКИ РУЛЕТ 

Во продолжение ќе бидат презентирани резултати добиени врз ос-
нова на претходните теориски изведувања, а поврзани со веројатноста 
за добивка во коцкарските игри, пред да се случи пропаст на коцкарот. 
За таа цел ќе го разгледаме моделот на Европски рулет (European 
Roulette), бидејќи резултатите што ќе ги презентираме малку подоцна се 
добиени како последица на движењето на веројатноста за добивка при 
играње Европски рулет, во секоја рунда, кога коцкар одлучува да се 
обложува само на боја, и тоа, или црвена или црна, при секоја рунда.  

Низ годините наназад, играта рулет доживеала две суштински 
поделби, и тоа на Европски рулет и Американски рулет. Основната 
разлика, која е причина за оваа поделба, се зелените полиња во рулетот. 
Имено, во моделот на Европски рулет постои само едно зелено поле во
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кое се наоѓа една „нула“, додека во моделот на Американски рулет, 
постојат две зелени полиња пополнети со „нула“ (0) и „двојна нула“ 
(00). 

За нас од интерес е само Европскиот рулет, кој во основа се состои 
од 37 полиња нумерирани со броевите од 1 до 36, и едно поле во кое се 
наоѓа бројот 0. Како што беше кажано погоре, полето во кое се наоѓа 
„нулата“ е зелено поле, а останатите броеви се распределени во полиња 
со црвена или црна боја. Распределбата на броевите од множеството 
{ }1,...,36  и соодветните бои, е направна на следниот начин: 

Множество со броеви Парни броеви Непарни броеви 

{ }1,...,10  и { }19,..., 28  ЦРНА ЦРВЕНА 

{ }11,...,18  и { }29,...,36  ЦРВЕНА ЦРНА 

Табела 1. Распределба на броевите { }1,...,36  и соодветните  

бои во полињата од Европски рулет. 

Знаејќи ги потребните информации за Европскиот рулет, задачата 
за коцкарот и неговата добивка пред да доживее пропаст, може да ја 
модифицираме во следниот конкретен проблем. 

Коцкар решил да се обложува само на боја (црвена или црна) во 
казино, на играта рулет, така што по извесен број рунди, да достигне 
максимални €100 добивка пред да доживее пропаст во играта. Негови-
от почетен влог изнесува €50. Ако потегот е успешен, тогаш коцка-
рот добива €2, додека во случај кога потегот не е успешен, губи €2. 
Притоа, во секоја следна рунда коцкарот се обложува со парите кои 
му преостанале од претходната рунда. Колкава е веројатноста коцка-
рот да ја реализира својата цел?  

5. РЕЗУЛТАТИ ОД СИМУЛАЦИЈА НА ИГРАТА РУЛЕТ 

Во програмскиот софтвер Python, симулиравме 5000 игри во кои 
коцкар кој почнува со €50, завршува со играта по одреден број на рунди 
и тоа во моментот кога ќе заработи €100 или ќе ги изгуби сите пари. Во 
една рунда, тој на случаен начин одбира да игра на црвено или црно



С. Мирчевски, М. Димовски 

166 

поле од рулетот, т.е. со веројатност 0,5 ја одбира секоја од боите, при 
што може да добие или загуби €2. Од 5000 игри, дури во 4004 се 
случило коцкарот да банкротира, додека до замислената цел стигнал 
само 496 пати. Доколку неговата желба беше да дојде до повеќекратно 
поголема сума од почетната (а, не двојно како во нашиот случај), тогаш 
разликите во бројките ќе беа уште поголеми, во корист на игрите во кои 
банкротира. На Слика 4 е прикажано како се менувала сумата со која 
располагал по k -тата рунда, додека не дошол до крајот на играта, која 
во дадениот случај бил банкротот. Дополнително, на десната оска е 
дадено движењето на веројатностите за успешно завршување на играта, 
пресметани со формулата ( )2 . 

 
Слика 4. Движењето на добивката (црвена линија) и веројатноста за 

освојување на двојно поголема сума од почетната (сина линија) во една од 
симулираните игри, која завршила со пропаст на коцкарот. 

Интересно е да се види после колку рунди завршувале игрите. 
Хистограмот со интервалите составени од бројот на рунди, потребни за 
да дојдеме до крајот на играта (без разлика на исходот) е даден на 
Слика 5. Од него можеме да забележиме дека најчесто бројот на рунди 
потребни да се дојде до крајот на играта е помеѓу 0 и 400. 
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На Слика 6 е прикажан график од густината на распределба (Density 
Plot), за бројот на одиграни рунди во секоја од петте илјади симулирани 
игри.  Дадени се две криви кои ја опишуваат густината на распределба, 
при што со црвената боја е дадена распределбата за бројот на рунди, 
потребни да се дојде до крајот на играта, додека со бледо сина боја е 
дадена кривата која ја опишува распределбата на бројот на рунди, 
потребни да се дојде до крајот на играта, меѓутоа само во случаите во 
кои коцкарот банкротирал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Графички приказ на густината на распределба на бројот на рунди 
потребни за да се дојде до крајот на играта.

 

Слика 5. Хистограм на честоти за бројот на рунди, потребен за да 
се дојде до крајот на играта. 
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Овие графици со густината на распределба, всушност претставува-
ат еден поглаток, непрекинат, графички приказ на хистограмот на чес-
тоти.  

Сите овие резултати од симулациите, претставуваат потврда на те-
орискиот дел кој претходно е изложен во трудот.  

6. ЗАКЛУЧОК 

Од приложениот теориски пристап во овој труд може да заклу-
чиме дека веројатносниот модел основан на случаен процес, во голема 
мера ја упростува позадината на коцкарските игри, т.е. дава прецизно и 
јасно толкување за движењето на веројатностите поврзани со играта на 
коцкарот, во текот на сите рунди. Поточно, со помош на случајно талка-
ње се определуваат најважните веројатности за една коцкарска игра, во 
зависност од почетниот влог на играчот, а тие, всушност, се одговори 
на трите поставени прашања на почетокот од трудот. Вториот дел од 
овој труд беше посветен на изгледот на Европскиот рулет и некои 
негови карактеристики. Исто така, со помош на програмскиот софтвер 
Python, беа симулирани 5000 игри во кои јасно се забележува какво е 
однесувањето на веројатностите врз победата/загубата на коцкарот кој 
ја игра играта рулет. Дополнително, резултатите беа прикажани и со 
помош на хистограм на честоти за да се стигне до крајот на играта, како 
и со дијаграм на кој се забележува густината на распределба за бројот 
на рунди во една игра.  
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