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Апстракт—Применом Copras методе укључени су поједини фактори који утичу на избор таблет рачунара, а коришћене су 
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1 УВОД 

Таблет рачунари су у потпуности прилагођени корисницима мултимедије. Једино што је потребно за читање, 
гледање фотографија или уживање у филмовима и музици су екран и звучници. Управљање уређајем се врши 
додиривањем команди које се приказују на екрану. Писање текста на таблет рачунару се обавља преко тастатуре 
која се појављује на екрану уређаја. Због недостатка физички опипљивих тастера, куцање дужих текстова на 
таблет рачунарима је јако заморно. Постоје специјалне тастатуре које се могу повезати на поједине таблет 
рачунаре, али је њихова функција прилично ограничена и дискутабилна. Таблет рачунари и јесу осмишљени као 
уређаји који ће у потпуности елиминисати потребу за тастатуром и мишем. Све што се види на екрану таблет 
рачунара је максимално прилагођено за управљање прстима и то треба схватити као непобитну чињеницу. 

Развоју таблет уређаја претходио је развој сличних уређаја који нису имали широку примену. Корен идеје 
овог изума је у телеаутографу, изумљеном још 1888. године. Ипак, широку примену таблет је доживeо 2010. 
године, изумом iPad Apple iOS уређаја. Дeо разлога вероватно лежи и у чињеници да потенцијални корисници 
нису показивали довољно велики интерес за уређај који је нешто између стоног рачунара и лаптопа. Све 
убрзанијим начином живота, та се перцепција променила. Сви таблети имају екран осетљив на додир, тако да 
особе које га употребљавају морају функционално користити барем један прст. Такође, ако се особи руке тресу, 
може имати проблема с кориштењем таблета, што особе с инвалидитетом морају посебно узети у обзир. Неки 
таблет рачунари користе препознавање рукописа, користећи алат сличан грамофонској игли. Стога, ако особа 
има проблема с кориштењем руку, биће јој тешко да користи таблет, премда неки од тих уређаја имају и 
спољашњу, тј. „физичку“ тастатуру. Ипак, она је врло мала и не одговара потребама сваког корисника. Управо 
зато је веома битно уређај испробати пре евентуалне куповине. 

2 ТАБЛЕТ КАО УРЕЂАЈ 

Постоје три основне врсте таблет рачунара (према оперативном систему који користе): 

•  Microsoft таблет рачунари 

• Apple таблет рачунари 

• Google таблет рачунари 

Избор таблета зависи од очекивања и личним преференцијама корисника. 

Андроид омогућава кориснику манипулацију кроз улаз додиром који одговара стварним акцијама. Реакција 
на унос корисника је осмишљена тако да буде непосредна и пружа могућност течног кориштења екрана 
осетљивог на додир, често користећи могућности да корисник вибрацијом уређаја пружи повратну информацију. 
Интерни хардвери омогућавају и намештање заслона од портрета до пејзажа, у зависности од тога како је уређај 
окренут. На пример, то кориснику омогућава скретање возила у играма трка окретањем уређаја, које симулира 
контролу над воланом. Уз врх заслона постављена је статусна трака која се може „повући“ према доле, како би се 
отворила обавештења исписана на екрану, у којима апликације приказују важна обавештења или ажурирања, као 
што су недавно примљени е-маилови или СМС поруке. На тај начин се не прекида оно што корисник тренутно 
ради. У ранијим верзијама Андроида та обавештења су могле бити кориштене за отварање припадајуће 
апликације, али промјене попут могућности за позивање броја из пописа пропуштених позива, повећале су 
функционалност, јер није потребно прво отворити апликацију. Ознака за обавештења стоји док год је корисник 
не прочита или не одбаци. 

Неки корисници су iPad окарактерисали као таблет рачунар који се углавном фокусирао на кориштење 
медија, попут претраживања web страница, е-mail-ova, фотографија, видео снимака, те читање преко интернета, 
иако је већ прва верзија овог таблета имала потпуно опремљени Microsoft Office софтвер компатибилан за 



обраду текста (Pages), прорачунских таблица (Numbers) и презентација (Keynote). Увођењем iPad 2 Apple је 
представио потпуно опремљен први софтвер за музички састав (GarageBand) и видео едитинг (iMovie). Од 
изласка iOS 5 у октобру 2011., iPad таблет не треба бити прикључен на посебном персоналном рачунару за 
почетну активацију. Тиме се елиминише један од недостатака кориштења таблет рачунара. 

Предности iPad-а у односу на Microsoft Surface таблет: 

 iTunes: то је најбоље место за куповину апликација, музике и других садржаја. У онлајн трговинама iTunes 
има највећи број музичких наслова. 

 Апликације: iPad има највећи број доступних апликација за таблете. Развојна подршка за iOS и даље има 
веће магнитуде него друге платформе мобилних телефона, укључујући Андроид. Док ће Pro верзија 
Microsoft Surface, моћи да покреће чак већи број доступних Windows апликација, верзија Windows RT је 
потпуно друга прича. Тек треба видети колико Windows RT апликација ће бити доступно након 
представљања, какви ће они бити у поређењу са апликацијама које имају iPad и Андроид. 

 Потпуна интеграција производа: Apple пакет технолошких производа већ је неприметно интегриран. То 
укључује и елегантну интеграцију Apple iPhone-a, iPad-a, Mac рачунара и Apple Tv-а. Корисници iOS 
производа могу једноставно поделити своје медијске датотеке између тих уређаја. 

 Mind Share: просечан корисник сматра да је Apple-ове производе лакше користити и да су квалитетнији од 
конкурентских производа. Стога, иако је Microsoft Surface таблет снажан уређај, Microsoft ће још увек 
имати задатак да увери корисника да купи његов производ уместо iPad-a. 

 Цена: Један од кључних фактора који ће одредити успех или неуспех код нових Windows таблета је цена. 
Уколико Microsoft Surface таблет буде имао исту цену као iPad, Microsoft ће пред кориснике морати да 
стави добар разлог за куповину његовог уређаја. 

Предности Microsoft Surface таблета у односу на iPad: 

 Компатибилност Windows 8 система: Windows 8 Pro верзија MS Surface биће у могућности да покрене 
исте оперативне системе и апликације као персонални рачунар. Стога ће корисник моћи да употребљава 
потпуно верзију Microsoft Office пакета. Такође, може да покрене више извора за захтевније апликације 
попут Adobe Photoshop-а. 

 Шири слотови и улази: RT верзија MS Surface са microSD слотом и улазом у који стане USB 2.0. RT 
верзија MS Surface са microSD слотом и улазом у који стане USB величине 3.0. и малим улазом на 
екрану за екстерни видео. 

 Touch Cover: има двоструки поклопац за заштиту заслона уређаја и тастатуру са multi-touch подршком. 
Иако има доста опција за додавање тастатуре за iPad, неки корисници не желе трошити новац на скупе 
додатке. MS Surface без компромиса омогућује функционалност тастатуре. 

 

 
Слика 1. Apple таблет уређај iPad Pro 

 

Предности и недостаци Андроид таблета: 

Предност Андроида је то велики брендови као што су Samsung, Google и Amazon производе таблете који 
користе Андроид оперативнии систем из Google-а. Сваки произвођач може у свој таблет уређај уградити 
Андроид систем. На пример, Amazon Kindle Fire HD користи модифицирану верзију Андроида, која даје 
могућност приступа Amazon-овим трговинама путем апликације, али има ограничен приступ Google Play 
продавницама, у односу на приступ на Андроидовим таблетима. Андроид оперативни систем је врло 
прилагодљив и често се ажурира. То је добро, ако корисник жели променити изглед и приказ екрана свог 



таблета. Осим тога, Андроид је јефтинији од iPad. Један од Андроидових недостатака је што нема толико 
апликација колико има за Apple. Међутим, доста их се може за изабрати из трговине на Google Play-а. Иако је 
још увек релативно једноставан за кориштење, систем Андроид недвосмислено није интуитиван као Apple-ов 
оперативни систем. 

Windows 8 таблет: 

Windows 8 је нови Microsoft-ов оперативни систем. Овај ОС је доступан за преносне рачунаре, али је намењен 
и за контролу и коришћење заслона осетљивог на додир на таблетима. Верзија Windows RT је посебно 
прилагођена за кориштење таблета. Windows 8 таблети су компатибилни с Microsoft Office софтвером, што значи 
да би требало да су  прилагођени за радну употребу. Почетни заслон не изгледа као традиционални Windows 
екран, будући да има плочице и плоче које представљају апликације и пречице. 

 

Слика 5. Пример Microsoft Hybrid таблет рачунара 

3 КОМПОНЕНТЕ ТАБЛЕТ РАЧУНАРА 

Процесор је једна од најбитнијих компоненти сваког таблет рачунара јер највише од њега зависи да ли ће 
уређај моћи да уради оно што од њега очекујете (да покрене неку видео игру или апликацију). Таблет рачунари 
не поседују класичне процесоре, онакве какви се налазе унутар десктоп и лаптоп рачунара. Код таблет рачунара 
се процесор налази унутар једног већег чипа који се зове SoC, што је скраћеница од System-On-Chip. Поред 
процесора, у Soc-у се налази и графички подсистем којег корисници често називају и графичка карта, што је 
технички неисправно. Најбоље процесоре за таблет рачунаре производе компаније Intel, Qualcomm, Samsung и 
nVidia, док у нижу категорију спадају произвођачи као што су: MediaTek (познат још и као МТК), Rockchip и 
Аllwinner. 

RAM меморија је још једна важна компонента коју поседује сваки таблет рачунар. Као и код процесора, 
произвођачи се често служе разним триковима из области маркетинга. Наиме, количина RАМ меморије се мери 
гигабајтима, али више није увек и боље, поготово ако се ради о RАМ меморији ниског квалитета. Реномирани 
произвођачи таблет рачунара ће у своје уређаје радије уградити мању количину квалитетне RAM меморије која 
истовремено има и високе перформансе, док ће се мање познати произвођачи одлучити за већу количину RAM 
меморије нижег квалитета и перформанси како би скренули пажњу мање искусних купаца на своје производе. 
Два таблет рачунара могу имати и исту количину RАМ меморије, али она не мора бити истог квалитета, па ће се 
то приметно одразити на рад уређаја. Иако количина RАМ меморије није кључна за лагодан рад таблет рачунара, 
ипак не треба куповати моделе који поседују мање од 1GB (један гигабајт) RАМ меморије. 

Таблет рачунари марке Аpple, односно iOS оперативни систем, другачије управљају RАМ меморијом, па је 
и 1GB више него довољно за комфоран рад. Када је реч о таблет рачунарима са Windows оперативним системом, 
минимална количина RАМ меморије која је потребна за комфорно коришћење уређаја износи 2GB, мада се 
основне радње (коришћење интернета, емаил-а и слично) могу обављати и на уређајима који поседују 1GB RАМ 
меморије. Када су таблет рачунари у питању, могућност да накнадно повећате количину RАМ меморије не 
постоји. 

Постоји неколико врста екрана, а у таблет рачунаре се најчешће уграђују ТN, IPS и АМOLED екрани. ТN 
екрани нуде најнижи квалитет слике и гледање у њих може бити заморно. Наиме, уколико се ова врста екрана 
посматратпод углом од 90 степени, слика ће и изгледати колико-толико пристојно. Међутим, када се промени 
угао из којег се посматра екран, боје ће се потпуно изгубити и слика ће бити налик негативу из фотоапарата. 
Таблет рачунар са ТN екраном се мора увек држати у одговарајућем положају, што може бити јако заморно за 
тело. IPS и АМOLED екрани немају овај проблем и слика ће бити савршено приказана без обзира на то из којег 



угла се гледа у екран. IPS и АМOLED екрани боје приказују изузетно реално и живописно, с тиме да су боје код 
АМOLED екрана често и превише засићене, па се често одаје утисак да су превише јаке и нереалне. Логично, 
најјефтинији модели таблет рачунара су опремљени углавном ТN екранима, а нешто ређе и IPS екранима, док 
нешто скупљи и бољи таблет рачунари увек имају IPS и АМOLED екране. 

Кућиште (тело) таблет рачунара може бити израђено од пластике (мање или више квалитетне) или 
алуминијума. С обзиром на то да се унутрашње компоненте таблет рачунара доста греју, поготово приликом 
интензивнијег коришћења, кућишта израђена од алуминијума су увек бољи избор јер овај метал јако добро 
проводи топлоту и на тај начин помаже унутрашњим компонентама да се лакше и боље расхладе. Боље хлађење 
позитивно утиче на век трајања самог уређаја. Још једна од предности алуминијума је и чињеница да је овај 
материјал мање подложан козметичким оштећењима, па ће уређај и после дужег периода изгледати као нов. 

Узорак: 

 Таблет Denver TAQ-70302 (а1) 

 Таблет Denver TAQ-10342 (а2) 

 Таблет Acer B1-850 (а3) 

 Таблет Vivax TPC-101 3G (а4) 

 Таблет Samsung Galaxy Tab A T280 (а5) 

 Таблет Samsung Tab E SM-T560 (а6) 

 Таблет Lenovo IdeaTab4 10 TB-X304F (а7) 

 Таблет Lenovo Mix 320-10ICR Win10 (а8) 

 Таблет Apple 9.7-inch iPad 6 Cellular 128GB (а9) 

4 ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЖИНА КРИТЕРИЈУМА 

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

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

Компензационе методе се користе за агрегацију парцијалних вредности у методама вишеатрибутске теорије 
вредности, док се некомпензационе користе за агрегацију парцијалних вредности у методама вишег ранга 
(outranking methods). Прва група метода подразумева строгу компензацију између критеријума и тежине 
критеријума се користе као прорачунски фактори, док се код друге групе не врши компензација и тежине 
критеријума се користе као коефицијенти важности у агрегационим формулама. 

У основи, већина приступа одређивању тежина критеријума може се поделити на субјективне и објективне. 
Субјективни приступи су засновани на одређивању тежина критеријума на основу информације добијене од 
доносиоца одлуке или од експерата укључених у процес одлучивања. Субјективни приступи одражавају 
субјективно мишљење и интуицију доносиоца одлуке и тиме доносилац одлуке утиче на резултат процеса 
одлучивања. Објективни приступи су засновани на одређивању тежина критеријума на основу информације 
садржане у матрици одлучивања применом одређених математичких модела. Објективни приступи занемарују 
мишљење доносиоца одлуке. 

Количина информације садржана у сваком критеријуму доводи се у везу са интензитетом контраста сваког 
критеријума. Стандардна девијација и ентропија су могуће мере интензитета и начини извођења објективних 
тежина критеријума. Најпознатије објективне методе су: метода ЕNTROPIJE, метода CRITIC и метода FANMA. 

5 РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЉУЧАК 

У табели се могу видети податци о таблет рачунарима: 

 f1 - Рам меморија 

 f2 – Интерна меморија 

 f3 – Дијагонала екрана 

 f4 – Цена (динар) 

 f5 – Тежина 



 ТАБЕЛА I. Табела сам улазним подацима 

Критеријум f1 f2 f3 f4 f5 

  RAM меморија Интерна меморија Дијагонала екрана Цена Тежина 

a1 1 8 17.78 6999 279 

a2 1 8 25.65 11999 610 

a3 1 16 20.32 12899 350 

a4 2 16 25.65 14999 540 

a5 1.5 8 17.78 15399 283 

a6 1.5 8 24.38 19999 490 

a7 2 32 25.65 24999 530 

a8 4 32 21.34 44899 310 

a9 2 128 20.07 65099 304 

 

Процес доношења одлука представља избор једне из скупа расположивих алтернатива која у највећој могућој 
мери испуњава задате критеријуме. Процес вишекритеријумског одлучивања може бити представљен следећим 
фазама: 

 Идентификација и формулација проблема; 

 Формирање модела одлучивања; 

 Примена методе вишекритеријумског одлучивања; 

 Избор најприхватљивије алтернативе. 

 

Методе вишекритеријумског одлучивања су широко анализиране у научној литератури, а примењују се на 
решавању проблема у стварним животним ситуацијама. Предложена методологија је веома релевантна у 
привреди. Комплекс пропорционалне процене алтернатива (COPRAS) анализира различите алтернативе, утврди 
њихов степен корисности,показује у процентима, у којој мери је једна алтернатива боља или гора од других које 
су узете за поређење. Алтернативе се рангирају према вредностима критеријума. 

Оптимална алтернатива је она која је у геометријском смислу најближа идеалном решењу, односно најдаља 
од идеалног негативног решења. 

У последњих неколико година, вишекритеријумске методе су у широкој употреби за упоредну процену 
компликованих технолошких и друштвено-економским процесима, као и за одређивање шта је најбоље међу 
понуђеним опцијама и рангирање алтернатива на основу њиховог значаја за одређену сврху. Професор 
Универзитета у Виљнусу Завадскас је био први који користе ове методе за оцењивање и избор оптималних 
технолошких решења. 

COPRAS метода се састоји од следећих корака: 

1. Избор најважнијих критеријума који описују алтернативе : , ,….., .;  

2. Формирање матрице одлучивања:     X= ,где је n –број алтернатива,а m -број 
критеријума;  

3. Нормализовање матрице одлучивања: = ; i= и  j= ;  

4. Одређивање тежинске нормализоване матрице перформанси : 

Њени чланови се одређују као:  = *  ; i= и  j=  , -тежински фактор;  

5. Одређивање идеалног решења: Најбоље су алтернативе које имају највеће  у односу на критеријума 

који се максимизирају и најмање који се минимизирају. A+ указује на најбољу алтернативу 
тј.идеално решење, а по истој логици А- указује на идеално негативно решење.  

6. Сума вредности атрибута(критеријума), чије су веће вредности пожељније(смер     оптимизације је 
максимизација),  и обратно. Идеално решење се дефинише помоћу најбољих рејтинг вредности 
алтернатива за сваки појединачни критеријум, обрнуто, негативно идеално решење представљају најгоре 
вредности рејтинга алтернатива. Појмови ‘најбољи’ и ‘најгори’ интерпретирају се за сваки критеријум 

посебно, према томе да ли је у питању максимизација или минимизација критеријума.  



= , 

= , i= и  j= ;  

7. Прорачун релативне тежине за сваку алтернативу: =  + , j= ; Где је S_min 

минимална вредност од .  

8. Прорачун степена корисности (приоритета)сваке алтернативе: Већи значај Qј, већи је приоритет (ранг) 
пројекта. Релативни значај Qј пројекта ј указује на степен задовољења потреба учесника у пројекту. У 
случају Qмаx, задовољен  је највиши степен. Релативни значај осталих пројеката је мањи, а потребе 
учесника пројекта и пројекта су задовољни у мањој мери него у најбољем пројекту. Степен корисности 
пројекта одређује се упоређивањем анализираних пројеката  са најбољим пројектом. Вредности степена 
корисности се крећу од 0% до 100% између најгоре и најбоље алтернативе. Корисност Nj сваког 

алтернативног ј израчунава се као: Nj =  *100%  

9. Рангирање алтернатива : Алтернатива са највећем степеном корисности је прва у рангу. 

Резултати након извршених тестирања коришћењем пет критеријума о таблетима. 

 f1 – Рам меморија 

 f2 – Интерна меморија 

 f3– Дијагонала екрана 

 f4 – Цена 

 f5 – Тежина 

 ТАБЕЛА II. Тежински фактори добијени преко метода ENTROPIJA, CRITIC, FANMA 

  w1 w2 w3 w4 w5 

Entropija 0.1135 0.5837 0.0107 0.2453 0.0468 

Critic 1.614288 1.824437 2.629142 2.362829 2.383329 

Fanma 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.046766 

 

Припадајући графици степена корисности  за сва три начина одређивања тежинског критеријума: 

 

 ГРАФИК I. COPRAS метода са тежинским критеријумом ENTROPIJA за 5 критеријума 

 



 

 ГРАФИК II. COPRAS метода са тежинским критеријумом CRITIC  за 5 критеријума 

 

 

 ГРАФИК III. COPRAS метода са тежинским критеријумом FANMA  за 5 критеријума 

Доношење одлука укључује многобројне процесе којима претходе, укључујући сакупљање информација, 
стварање, посматрање и процену алтернативних токова акција, као и процесе имплементације и процене који би 
требало да уследе након доношења одлуке. Побољшање квалитета одлука, зато, укључује спектар процеса који 
се морају узети у обзир.  

Да би утврдили најбоље и најоптималније решењу при избору таблета применом метода вишекритеријумског 

одлучивања коришћени су рачунарски таблети. Од критеријума анализирани су: рам меморија, интерна 

меморија, дијагонала екрана, цена и тежина. Одређивање тежина критеријума представља основни проблем који 

се јавља у моделима вишекритеријумске анализе. У раду су коришћене објективне методе одређивања тежина 

критеријума и то: метода ENTROPIJA, метода CRITIC и метода FANMA. 
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