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За кога је рађено техничко решење и у оквиру ког пројекта МПНТР:
Tехничко решење je урађено у оквиру технолошког пројекта “Развој дијалошких
система за српски и друге јужнословенске језике” (TP32035, 2011-14) на Факултету
техничких наука, Нови Сад, као и у предузећу „АлфаНум“, такође из Новог Сада.
Ко користи техничко решење:
Сви корисници апликација које укључују најновију верзију софтверске компоненте за
синтезу говора на српском и хрватском језику AlfaNumTTS, укључујући и кориснике
софтвера anReader, синтетизатора говора намењеног слепима и слабовидима, који је
такође реализован за оба наведена језика.
Година када је техничко решење урађено:
Развој техничког решења започет је 2010. године, а довршен 2012. године.
Примена техничког решења почела је 2012. године у предузећу АлфаНум.
Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Техничко решење примењује се у свакој апликацији која користи најновију верзију
софтвера за синтезу говора на српском и хрватском језику AlfaNumTTS. Ово укључује
правна лица која користе апликације као што су интерактивни говорни аутомати или
позивни центри, те пружање информација синтетизованим говором у оквиру Интернет
1

У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, који је 21.03.2008. године донео Национални
савет за научни и технолошки развој Републике Србије («Службени гласник РС», бр. 38/2008).
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сајтова. Међу ова правна лица спадају, примера ради, установе попут Радио телевизије Србије, Радио телевизије Војводине, Телекома Србија, те институције органа локалне самоуправе широм Србије. Такође, међу правним лицима која користе овај
синтетизатор су и савези слепих Србије и Хрватске, између осталог и у оквиру
пројеката реализације аудио-библиотека намењених слепима и слабовидима, али и
других својих пројеката, као и Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ у Земуну. Физичка лица која користе ово техничко решење су пре свега корисници софтвера за слепе и слабовиде anReader, али и сви крајњи корисници услуга
које пружају претходно поменута правна лица. Прва верзија техничког решења била је
доступна крајњим корисницима почетком 2011, док је у току 2012. оно значајно унапређено у погледу тачности, а самим тим и квалитета синтетизованог говора.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
1) Техничко решење је реализовано у Лабораторији за акустику и говорне технологије
на Факултету техничких наука, и налази се у свакодневној експлоатацији од 2011.
као прво такво техничко решење у Србији и од 2012. у Хрватској, као и другим
државама у којима живе људи који се служе овим језицима.
2) Техничко решење базирано је на техничким решењима и научним радовима који
су урађени у оквиру пројеката технолошког развоја Министарства у претходном
периоду:
a. “Технологија аутоматске синтезе говора на основу текста на српском и
другим јужнословенским језицима” (2010) Аутори: М. Сечујски, В. Делић, Д.
Пекар, Д. Мишковић, Д. Кнежевић, М. Јанев; Реализатори: ФТН и АлфаНум,
Нови Сад; {TR-1644А, TR11001} [M81] (www.ftn.uns.ac.rs/ >> O fakultetu >
Tehnička rešenja)
б. Sečujski M., Jakovljević N., Pekar D. (2011) Automatic Prosody Generation for
Serbo-Croatian Speech Synthesis Based on Regression Trees, INTERSPEECH 2011,
Florence, Italy, pp. 3157-3160.
3) Пораст квалитета синтетизованог говора као последица новог начина предикције
прозодијских обележја евидентиран је у оквиру тестова слушања реализованих и
описаних у оквиру рада наведеног под 2.б.
4) Дато је писано мишљење два рецензента-експерта из области техничког решења:
a. Проф. др Маја Марковић, Филозофски факултет – Нови Сад,
b. Др Мишко Суботић, Центар за унапређење животних активности – Београд.
5) Наставно-научно веће Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
и Факултета техничких наука, на основу мишљења рецензената и приложених
доказа, издали су Уверење о признавању техничког решења које потврђује да оно
испуњава све услове да будe признато као нови технолошки поступак (М83) који
омогућује да се битно побољша АлфаНумов TTS као техничко решење примењено
на међународном нивоу (М81), у складу са Правилником Министарства.
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На који начин се користи (кратак опис):
Прозодијска обележја синтетизованог говора обухватају временску промену основне
учестаности (висине гласа), трајања појединих фонетских сегмената (гласова у говору),
као и временску промену њиховог интензитета (гласности). Ова обележја значајно
доприносе квалитету, па и разумљивости синтетизованог говора, али се не налазе
експлицитно у тексту, већ их је потребно на одређени начин естимирати на основу
језичке анализе текста. Наиме, чак и у случају да је оригинални текст акцентован,
акустичка реализација појединих врста акцената може драстично варирати у
зависности од контекстних фактора – како морфофонетских, тако и синтаксичких и
других. Слично, чак и ако је познато да се на одређеном месту у реченици налази
граница између две интонативне целине, акустичка реализација ове границе поново
може драстично варирати у зависности од истих (или сличних) контекстних фактора.
Ово техничко решење решава проблем предикције прозодијских обележја, при чему
се ограничава на проблем предикције временске промене основне учестаности и
трајања фонетских сегмената, а не и промене интензитета – али овај последњи фактор
готово и да нема перцептуални значај. То се постиже кроз поступак аутоматске обуке
система на обимној говорној бази података. Ова база анотирана је фонетски, али и
прозодијски, што значи да су обележени не само положаји граница између фонетских
сегмената, већ и акценти, као и одређени прозодијски елементи као што су типови и
интензитети граница између узастопних интонативних целина. Аутоматска обука и
каснија предикција прозодијских обележја врше се у складу са методологијом
регресионих стабала, детаљно описаном у Breiman, L., J. H. Friedman, R. A. Olshen & C. J.
Stone (1984). Classification and Regression Trees, Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, FL.
Идеја ове методологије јесте да кроз поступак обуке генерише структуру стабла која ће
омогућити да се у реалном времену ефикасно идентификују фонетски сегменти у бази
чији је контекст најсличнији траженом. Како је оправдано претпоставити да се у том
случају и њихова прозодијска својства у задовољавајућој мери поклапају са жељеним,
довољно је „пресликати“ њихова прозодијска својства на синтетизовани говор. Улаз
модула који представља предмет техничког решења представља, дакле, акцентовани
(и фонетизовани) текст са обележеним границама између интонативних целина, док
излаз представљају функција промене основне учестаности (висине гласа) у времену,
као и низ вредности трајања појединих фонетских сегмената (у милисекундама).

Опис техничког решења: Модул за аутоматску предикцију прозодијских обележја
синтетизованог говора на основу регресионих стабала
Модул за аутоматску предикцију прозодијских обележја синтетизованог говора на
основу регресионих стабала представља нови производ заснован на сопственим
говорним технологијама које су развијене на пројектима Министарства. Његов развој
био је праћен већим бројем научних радова, пријављиваних као резултати на
пројектима МНТР у периоду 2005-2010. године. Техничко решење је у примени од
2011. у Србији и од 2012. у Хрватској.
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Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области информационих, односно информационо-комуникационих технологија (ICT), и представља систем који аутоматски одређује акустичку
реализацију прозодијских обележја говора на основу текста који је акцентован и
анотиран у погледу интонационих целина. Решење је реализовано за српски и
хрватски језик, и као такво, омогућује значајно унапређење квалитета синтетизованог
говора на овим језицима.
Проблем који се техничким решењем решава:
Експлицитно моделовање прозодијских обележја синтетизованог говора и предикција
вредности појединих параметара модела на основу експлицитних правила која
укључују морфофонолошке, синтаксичке и друге факторе, показали су се као
релативно лоше решење у пракси, првенствено због огромног броја фактора које је
потребно узети у обзир, као и њиховог међусобног утицаја, који је сувише сложен да
би могао бити довољно детаљно испитан на говорним корпусима разумног обима (van
Santen J. P. H. & J. Olive. (1990). The Analysis of Contextual Effects on Vowel Duration,
Computer, Speech & Language, Elsevier, pp. 359–390; van Santen, J. P. H. (1992). Contextual
Effects on Vowel Duration, Speech Communication 11, Elsevier, pp. 513–546.). Додатни
проблем представља и недоследност говорника, односно чињеница да чак ни једна
иста особа никада неће једну исту ствар изговорити на потпуно идентичан начин, већ
између појединих акустичких реализација исте језичке поруке могу постојати и
значајне разлике, при чему је свака од њих слушаоцу сасвим прихватљива. С друге
стране, неадекватно одређена прозодијска обележја доводе до смањене природности, а у неким случајевима чак и смањене разумљивости синтетизованог говора, што
у значајној мери умањује његову употребљивост. Употреба методе машинског учења
као што је метода регресионих стабала управо елиминише потребу за експлицитним
моделовањем, а пракса показује да је квалитет синтетизованог говора значајно
унапрељен у односу на онај добијен конвенционалним методама предикције
прозодијских обележја (Dusterhoff, K. E., A. W. Black & P. Taylor, P. (1999). Using Decision
Trees Within the Tilt Intonation Model to Predict F0 Contours, EUROSPEECH’99, Budapest,
Hungary, pp. 1627-1630; Öztürk, Ö. & T. Çiloğlu. (2006). Segmental Duration Modeling in
Turkish, INTERSPEECH’06, Pittsburgh, PA, pp. 2378-2381; Lazaridis, A., P. Zervas, N.
Fakotakis & G. Kokkinakis. (2007). A CART approach for Duration Modeling of Greek
Phonemes, SPECOM 2007, Moscow, Russia, pp. 287–292.). Такође, са чисто лингвистичке
тачке гледишта, добијају се и важне информације о међусобном утицају појединих
лингвистичких фактора (нпр. о маскирању једног фактора другим), такође аутоматски.
Стање решености тог проблема у свету:
Идеја аутоматске предикције вредности параметара на основу класификационих и
регресионих стабала (енг. Classification and Regression Trees - CART) описана је, као што
је поменуто, још 1984. године, док је у употребу у предикцији прозодијских обележја
синтетизованог говора почела да улази деведесетих година прошлог века. Данас је ова
метода у веома широкој употреби, а њене реализоване варијанте за различите језике
под значајним су утицајем релевантних особина циљног језика, а могу се разликовати
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и у специфичним детаљима имплементације (како у погледу обуке, тако и у погледу
експлоатације стабла). Због своје практичности, класификациона и регресиона стабла
користе се и у многим другим научно-техничким областима, у случајевима када је
потребно естимирати вредност за коју се зна да зависи од великог броја фактора на
изузетно нелинеаран и нехомоген начин.
Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Основни принцип могуће је објаснити на (поједностављеном) примеру у вези са
одређивањем трајања фонетских сегмената (гласова). Под претпоставком да се за
сваки фонем реализује посебно стабло, може се анализирати развој овог стабла за
један конкретан фонем (нпр. фонем /а/), за који постоји N инстанци у говорној бази за
обуку. Први и најзначајнији корак је идентификација скупа обележја који ће бити
коришћен у експерименту. Овај (и само овај) корак захтева експертско знање, а остатак
процедуре је потпуно аутоматски и не захтева надзор стручњака. Скуп обележја
садржи обележја која се сматрају релевантним за трајање фонетског сегмента (у овом
случају, једноставности ради, може се претпоставити да релевантна обележја обухватају нагласак (вредности: наглашен, ненаглашен; применљиво само за вокале), позицију у оквиру слога (наступ, језгро, одступ) и позицију у односу на границу између
интонационих целина (изражену бројем слогова). У скупу за обуку вредности свих ових
фактора, као и вредности стварних трајања гласова, познате су. Овакав скуп је, према
томе, основа за предикцију трајања других инстанци истог фонема, засновану на
познатим вредностима њихових обележја.
Развој стабла се одвија на следећи начин. Сва могућа ДА/НЕ питања заснована на
дефинисаним обележјима (као нпр. „Да ли је глас наглашен?“, „Да ли је растојање до
најближе границе између интонационих целина веће од 3 слога?“) евалуирају се на
свим инстанцама фонема /а/ у скупу за обуку. Свако питање дели почетних N инстанци
дотичног фонема („коренски“ чвор стабла) у две групе („чворове потомке“) на основу
одговора (да ли је ДА или НЕ), и свако питање у општем случају чини то на другачији
начин. Најрелевантније питање је оно које смањује укупни диверзитет (у погледу
трајања) у оквиру оба чвора потомка у односу на иницијални диверзитет у коренском
чвору. Другим речима, међу иницијалних N гласова постоје инстанце различитих
трајања, и питање се сматра релевантним ако дели иницијалну групу од N гласова на
такав начин да су у једној подгрупи претежно „дуги“ гласови а у другој претежно
„кратки“. Најрелевантније питање је оно код ког је тај ефекат најизраженији. У овом
примеру појам диверзитета везује се за трајања гласова јер су трајања гласова оно што
стабло покушава да предвиди. У овом тренутку коренски чвор се дели према одговору
на најрелевантније питање (нпр. „Је ли глас наглашен?“) на два чвора потомка, и
поступак се рекурзивно понавља за сваки чвор-потомак, до развоја комплетног стабла.
Сваком терминалном чвору („листу“) крајњег стабла придружује се јединствена бројна
вредност, израчуната као просек вредности стварних трајања инстанци у том чвору.
Без сувишног улажења у детаље, треба констатовати да крајње стабло обично има по
више инстанци фонема у листовима, односно, стабло није „у потпуности разгранато“.
Иако је развој стабла (поступак обуке) рачунарски веома захтеван, касније коришћење
стабла за предикцију је изузетно једноставно и брзо. Инстанца гласа познатих
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вредности обележја али непознате вредности трајања пропушта се кроз стабло – од
корена до једног од листова, путањом заснованом на одговорима на питања која су
придружена чворовима. Естимирано трајање је трајање додељено крајњем листу.
Примера ради, ако је у питању наглашено /а/, а питање везано за коренски чвор било
је „Је ли глас наглашен?“, инстанца гласа ће сићи из коренског чвора у чвор потомак
који садржи искључиво наглашене инстанце /а/, где ће наићи на следеће питање итд.
Илустрације ради, на слици 1 приказана су прва 4 нивоа регресионог стабла за
предикцију трајања вокала /а/ за верзију предиктора за српски језик.
1334
DA
1817

DA

JE LI BROJ
SLOGOVA DO
FR. GRANICE
VEĆI OD 1

NE

NE

JE LI BROJ
FONEMA U
REČI MANJI
OD 5

129
1205

JE LI AKCENAT
SLOGA
DUGOUZLAZNI

DA
NE

283
200

DA LI
NEPOSREDNO
PRETHODI
/K/

DA
NE

105
327

1515

12133
NE
JE LI SLOG
NAGLAŠEN

JE LI BROJ
REČI U
REČENICI
MANJI OD 5

DA
NE

399
1116

48
DA
1023

NE

NE

432
DA
1947

DA

DA

483

3764
DA LI JE U
PITANJU DUG
AKCENAT

DA LI
NEPOSREDNO
SLEDI /J/

DA

DA LI
NEPOSREDNO
PRETHODI
VOKAL

NE

NE

23
25

JE LI BROJ
REČI DO KRAJA
REČENICE VEĆI
OD 2

DA
NE

265
710

6961
DA
7346

NE

DA

975

8369
DA LI
NEPOSREDNO
SLEDI TIŠINA

JE LI BROJ
SLOGOVA U
INTON. FRAZI
VEĆI OD 14

JE LI SLOG
KRATAK I
NENAGLAŠEN

JE LI BROJ
KONSONANATA
U SLOGU
VEĆI OD 1

DA
NE

6100
861

385

NE

JE LI BROJ
STOPA DO
FR. GRANICE
VEĆI OD 0

DA
NE

231
154

Слика 1 – Прва 4 нивоа регресионог стабла за предикцију трајања вокала /а/. Питања
за поделу чвора наведена су у самим чворовима, док бројеви показују заузетост
чворова (број инстанци у сваком чвору).
Модул за аутоматску предикцију прозодијских обележја синтетизованог говора на
основу регресионих стабала за српски језик обучава се на говорној бази која садржи
око 5 сати говора једне професионалне говорнице (радијске спикерке), што је уједно и
глас који је коришћен у самој синтези (без обзира да ли се синтеза врши конкате6/8
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нативном методом или на основу скривених Марковљевих модела). Верзија модула за
хрватски језик обучена је на нешто мањој говорној бази (око 1,5 сат говора). У овом
случају радило се такође о професионалној говорници, глумици, чији је глас такође
коришћен за саму синтезу. Детаљне конвенције анотације ових говорних база описане
су у раду (Sečujski, M. et al, 2011), поменутом у одељку о верификацији резултата
техничког решења (стр. 2).

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене
(техничке могућности):
Техничке могућености примене овог решења дефинисане су могућностима примене
технологије синтезе говора на основу текста. С друге стране, поље примене ове
технологије сматра се веома широким, и обухвата бројне телекомуникационе сервисе,
интелигентну комуникацију човек-машина (нпр. паметне куће и уређаје), као и развој
помагала за особе са инвалидитетом. Самим тим, овакав систем се може применити
било где на српском и хрватском говорном подручју.
Кратак резиме техничких могућности Модула за аутоматску предикцију прозодијских
обележја синтетизованог говора на основу регресионих стабала дат је у наставку:


Предикција акустичке реализације појединих типова акцената и граница између
интонационих целина



Предикција временске промене основне учестаности (висине гласа)



Предикција трајања фонетских сегмената (гласова)

Укратко, модул значајно подиже квалитет синтетизованог говора, како у погледу
природности тако и разумљивости (поготово у отежаним условима), те тиме доприноси његовој употребљивости и повећава перспективе комерцијалне примене.

Докази (прилози):


Писано мишљење два рецензента-експерта из области техничког решења



Фактура израелске компаније Aharon за “CART based TTS”.



Фактуре за Радио телевизију Војводине и Србије (www.rtv.rs, www.rts.rs).



Уговор са РНИДС-ом за озвучавање сајтова неколико општина и Извештај о
реализацији уговора (www.backapalanka.rs, www.temerin.rs, www.zrenjanin.rs).



Уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање о подели anReader
софтвера као ортопедског помагала.



Фактура према Савезима слепих за продају anReader софтвера у Хрватској,
Македонији и Босни и Херцеговини.
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Уверење о признавању техничког решења Наставно-научног већа Факултета техничких наука, на основу мишљења рецензената и приложених доказа, издато након
одговарајуће процедуре на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације.

Нови Сад, децембар 2012. године.

Подносилац пријаве:
Проф. др Владо Делић
Руководилац пројекта ТР32035
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9nar

7.

9nar

8.

l4cnopyqnnaq je 4yxan Aa npe [3AaBarba noMarana oc[rypaHoM n[qy, u3BpuJt4 KoHrpony
ncnpaBHocrr noMarara v Aa n3Aa Ynyrcreo sa ynorpe6y il oApxaBaFbe, Kao n rapaHTHt4 nucr rojn
caApxt4: rapaHTHH poK 3a qeflo noMaraflo, npaBo Ha peKnaMaqnjy, npaeo I ycnoBe oApxaBaFba n cn[caK
oenaulheFr ilx cepBrca sa o4pxaBaFbe.
l-apanrnn poK n3 craBa 1. oeor i{flaHa je 12 n,teceqta oA AaHa ucnopyqeHor npeAMerHor
noMarana.

l4cnopyvnnaq je gyxan Aa no 3axreBy ochrypaHor n[Lla, orKnoHn HeAocrarKe Ha noMarany, a
aKo ro nnje uoryhe, ,qa [3Bptxt4 3aMeHy noMarar]a, yKonilKo je pernarrltaquja no4xera y poKy.
Cnaarpa ce 4a je pexnarvraqraja y cM[cny craBa 1. oeor q.naHa noAHera y poKy, axo je noAHera y
poKy oA 15 gana oA AaHa ypyqeFba noMarara.
l4syeerno, l4cnopyvnnaq je 4yxan Aa npnMta pexnarraarlrajy u nocne poKa ta3 craBa 2. oaor qnaHa
aro je uaa6panr neKap roju je Aao npeAnor sa xa6aaKy noMarana nilcMeHo KoHcraroBao 4a je xa
noMarany norpe6no orKnoHnrt4 He4ofiarKe.
O no4nerunlt pexnartaaqrajaura l4cnopyqrnaq ao4u noce6Hy eBfiAeHqrajy y xojy ce yHoce nogaqu o
ocnrypaHilKy, nocrynKy no peKnaMaqujn u AaryMy noiqHere pe nanaaqnje.

Hnan 9.
l4cnopyvnnaq je 4yxau Aa o cBoM rporur<y orKrroHr4 HegocrarKe Ha noMarany 4o xpaja rapaHrHor
pora rojn u3Hoc14 12 uecequ oA AaHa [cnopyKe noMarafla, octaM aKo je 4o xaapa rnr ou:rehersa
noMarana Aouno ycneA Henaxbe 14fl14 HenpaBuJrHor pyKoBaFba oA fipaHe ocnrypaHor nIqa.

9nan 10.
l4cnopyvunaq ce o6aeesyje 4a noMarano ocilrypaHoM

nrqy rcnopyqr y

poKy oR 30 AaHa oA

AaHa npt,tMrbeHor oBepeHor o6pacqa.

l4cnopyvnnaq Moxe Aa npuxBarn caMo oBepeH o6pasarl xoje je ocrrypaHo nrLle npeAano y poKy
og 90 4axa oA flaHa npon[cnBarba. Y cynporHoM, rpor.rKoBe 3a il34aro noMarano He cHoct4 Hapyvrnaq.
l4cnopyuunaq je 4yxan Aa BoA]r noce6ny eara4enqrajy o n3AarnM noMaralrilMa nonybaBaFbeM
ra6ene roja je cacraBHu Aeo oBor yroBopa.
Ta6eny il3 craBa 3 oeor qflaHa l4cnopyvunarl je o6aae3aH Aa .qocraBt,t Cerrropy sa jaene
Ha6aere Hapyvuoqa xajracxraje Ao 10-ror y Meceqy, 3a nperxoAHr MeceLl.

Oanypucaue u3Aar[x noMarana
npeTXoAHl4 Meceq.

Ys Qamypy

l4cnopyvranaq

je

9nax 11.
ce je4noru MeceqHo n

BpuJr4

o6aeeeaH

Aa AocraBr

ro Ao 10-ror y

14 ypeAHo

Meceqy 3a

nonybeH O6pasaLt 3a

nponilcvtBarbe noMarana - Onn, norBp4y opraHil3aqilje Caeeaa cnenux Cp6raje
nornucoM nilqa KoMeje nouarano ypyqeHo.

ra

o6pasaq peBepca ca

{nan 12.
Hapyvunaq he, npero HaAnexHe Onnujane, o6aeege ta3 qraHa 4. oeor yroBopa ta3BpuaBaru y
poKy oA 90 nana oA AaHa npnjenaa ype,qHe Samype ca nparehoM,qoKyMeHraqrajorrl HaBe.qeHoM y qnaHy
11. cl'ae2.

9nan 13.

.
.

l4cnopyvunaq je 4yxan Aa HaAoKHaAn crBapHy urery Hapyvraoqy roja nacrane 360r:
[3AaBaFba noMarana cynporHo o4pe46aua qnaHa 5. oeor yroBopa,
HenpnApxaBarba nponrca rojurvr ce ypelyje napruqunaquja ocurypaHnx nrlla y rporxKoBnMa

34paBCTBeH e 3alrITt4Te,

r

QamypncaFba 3a il3BplxeHe ycnyre cynporHo o4pe46aua qnaHa 1 1. oeor yroBopa.

9nan 14.
lulcnopyvunaq

ce o6asesyje 4a

nprnr4KoM nornt,tctaBaFba oBor yroBopa AocraBr Hapyvraoqy
MeHhL{y sa 4o6po n3BplueFbe nocna y BVcuHtA og 10o/o oA BpeAHocrt4 yroBopeHor nocna.
Hapyvnnaq he y cnyvajy HenoruroBalba oBor Yroeopa oA crpaHe klcnopyvroqa y norneAy
KBan[TeTa noMarana, poKoBa ncnopyKe, cepBrc[paFba, Kao I HannaTe rpotuKoBa 3a il3AaTo noMaraflo, a
no 4o6njaruy raseer-uraja og Qnnujane na vujeu no4pyvjy je l4cnopyvrnaLl nocrynilo cynporHo
onpe46anaa oeor Vroeopa, t Marn npaBo rqa:
. peanu3yje MeHxqy HaBeAeHy y craBy 1 oeorqflaHa,
. 3axreBa HaKHaAy urere, cxo,qHo qnaHy 199 3axona o 3ApaBcrBeHoM oc[rypaFby,
. jeAHocrpaHo pacKhHe yroBop.

9nax 15.
Hapyvunall ilMa npaBo KoHrpone l4cnopyvuoqa y Aeny rojra ce
143

o.qHocr4 Ha n3Bp[xaBarue o6aseea

OBOr yrOBOpa.

Konrpona ce Bpul4 Henocpe4HvrM yByrAoM Ha43opHilKa oct4rypaFba Hapyvraorla, oAHocHo
HaA3opHl/Ka ocnrypaFba ils flrperq]ije, florpajnxcxor Son4a v Qnnujana, y Suxancnjcxy goryrvrenrarlrajy
lzlcnopyvuoqa, Kao r KoHTpona t,tcnopylreHyrx noMarafla ocrrypaHilM nilLltaMa.
Aro ce no oKoHqaby nocrynKa KoHrpone frBpAr4 4a je yvr,truex nperpuraj npe4enlen Ka3HeHilM
oApeAoanaa 3axona o 3ApaBcrBeHoM ocnrypaFby, oAroBopHo n14qe xoje oenacrh Ailpe|Top Peny6nuvxor
Qon4a, oAHocHo ArpeKrop Srnnjane, noAHocr4 3axreB 3a noKperaFbe npexpuajxor nocrynKa.
9nan 16.
Oeaj Yroaop ce sarruyvyje Ha nepilo,q oA rogylHy gaHa oA AaHa nornilcilBatua.
Yroaopne crpaHe Mory cnopa3yMHo pacKt,tHyrn Yroaop il npe hcreKa BpeMeHa xa xoje ce
saxruyvyje.
Kao noce6an pa3nor 3a pacKvrA Vroaopa oA crpaHe Hapyvraoqa yaehe ce Hapoquro
oneuoryhaaaFbe Bpuerba KoHrpone y cMt4cny qnaHa 15. oeor Yroeopa r peKflaMaqraje ocurypaHnx ru4qa
roje ce o4Hoce Ha poK rcnopyKe, KBanurer, cna6geearue p$epBHr4M AenoB[Ma I cepBncupaFbe
A3qarvx noMarana, a xoje cy, o6snpou na 6poj npyxeHylx ycnyra eehe og yo6rvajenrx.
OrxasHil pox y cnyvajy pacK[Aa Vroeopa npeMa uaay 2. u 3. oBor qfiaHa u3Hoct4 30 Aaxa
pavynajyhn oA npBorAaHa HapeAHor Meceqa no AocraBtbauy o6aaeureFba o pacKilAy Yroeopa.

9nax 17.
Cse eeenryanHe il3MeHe, AonyHe Kao il pacKilA oBor Yroaopa yroBopHe crpaHe Mory Bpull4rt4
ilcKrbyqrBo y nncanoj $opuu.
9nan 18.
Cea cnopHa nilTaFba Ao rojr,rx Moxe ,qohn y nprMeHr oBor Yroeopa, yroBopHe crpaHe he
noKyruaTn fla peue cnopa3yMHo, a yKonhKo y roMe He ycnejy yrapf yje ce crBapHa HagnexHocr
l-lpyrBpe4Hor cyrqa y Seorpagy.
9nan 19.
Oaaj yroBop je cavilFbeH y 4 (verrapil) ilcroBerHa n pil MepaKa, og roj wx Vlcnopy.t ilnaq 3aApxaea 2
(nsa), a Hapy.{nnaq 2 (gea) nprMepKa.

Peny6nhqrr SoHlq 3a 3flpaBcrBeHo ocrrypabe
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LFANUM
TEHNOLOGIJE

Vl3BewTaj

npojexry 4MTajMM.pC

<j>MHaCMpaHOr OA CTaHe
Peracrpa Ha~MOHaI1HOr MHTepHeT AOMeHa Cp6Mje Y OKBMPY Flporpaeaa
nOAPWKe npojeKTMMa nonynapasaua]e MHTepHeTa sa 2011. 4nVl

1.1

npeAMeT

0 peaIU130BaHOM

AlfaNum d.o.o., Novi Sad
Trg Dositeja Obradovica 6
02114750080
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Teku6iracun: 335-6188-21
Registarski broj: 002890219
Sifra delatnosti: 72400
Devizni racun: 54010-103141-08790949

npojexra

Flpenver npojekra YIIITajMIII.pc je nOCTIII3al-be Belie CPYHKLlMOHanHOCTM cajroaa onWTIIIHa 03SY4asal-beM
rexcryanaor
canpscaja cajrosa y3 nOMon TTC noprana, IIIHosaTIIISHor npoaaaona 6a3111paHor Ha
SIIICOKOKsanlllTeTHOMCIIIHTeTIII3aTOpy rosopa aa cpnCKIII je3l11K,a cse ea l.\lMbeM Aa ce YHanpeAM nocrynuocr
MHcpopMaLlMja
koje onWTIIIHe Ha osaj Ha4111HHYAe CSOjlllM rpaf)aHIIIMa, a noce6HO OHIIIMca YMal-beHIIIM ncnxoCPlll31114KIIIM
cnocotiaocraua (cnene III cna60SIIIAe oco6e, oco6e ca uepeopanuoa
III Ae4111joMnapanaaou, oco6e
ca AlllcneKcllljoM III o6onene OA MynTlllnna cxnepose).
1.2

CaAP)f(aj

npojexra

AyroroAlllwl-b1ll pasaoj roaopanx

rexaonoraja

3a cpnCKIII je3111Knocrurao je HIIISOna ce MO>Ke1113SpWIIITIII
y OKSIIIPY6pOjHIIIX KOPIIICHIIIXannaxauaja xao WTOje III TTS
nopran. TTS nopran je cepsac KOjlll nacaue IIIHcpopMal..\lIIje nare Ha cajroaaua
npersapa y rosopae
IIIHcpopMal.\lIIje III TaKO He A03S0Ibasa AlllrlllTanHY IIICKIbY4eHOCT oco6a ca YMal-beHIIIM nClllxo-cplll31114KIIIM
cnocooaocraua.
TTS nopran je cepsac aa IIIcTospeMeHo oaey-iaea-se seher 6poja cairosa, Te ne TaKO Kp03
osaj npojexar 6111TIII
peanasosaao
oaay-raaa-se cajroaa 4en1pIII onWTIIIHe: 6a4Ka Flanaaxa, 6e4ej, V'lsal-bllll..\a III
TeMepIIIH.
Caue aKTIIISHOCTIIIHa npojeicry Mory ce nonernrru Y nse rpyne: 1) nOSe3111Sal-becajroaa onWTIIIHa ca TTS
nopranov
(aKTIIISHOCTIII2, 3 III 4 AaTe y nlllCTIII aKTIIISHocTIII); 2) npOMOl.\lIIja npojekra III Hose CPYHKl..\IIIOHanHOCTIII
cajrosa (aKTIIIBHOCTIII1 11I5nare y nlllCTIII aKTIIISHocTIII).
flpsa rpyna aKTIIIBHOCTIIIje YCMepeHa Ha caM TeXHIII'-IKO-TeXHonOWKIIIAeo peanasaua]e npojexra. Aa 611Ice
peanasoaano
oasyvaea-se cajrosa HeonXOAHO je HanpaBIIITIII oaroaapajyhe uiatinoae III ynyrcrasa
sa
KOMYHIIIKal.\lIIjyca cepsepOM Ha KOMe ce SpWIII KOHBep3111jaonpefjeaor TeKCTa y CIIIHTeTIII30BaH roBOP, 1113SpWIIITIII
AOAasal-be onrceapaiyhax IIIKOHIIIl..\aIII nnejepa SOAenlll pa-iyaa 0 I-blllxosoj AocTynHocTIII, xao III IIICTeCTlllpaTIII ueo
CIIICTeM npe nyurra-sa Y jasHOCT. Ilpyra rpyna aKTIIISHOCTIII06YXBaTa aKTIIIBHOCTIIIHeonXOAHe aa ynoauasa-ee
l..\IIIIbHIIIXrpyna IIIjaBHocTIII ea npojeKTOM. 360r Kpajl-ber l..\IIIJbanpojexra, noaeha-sa AocTynHocTIII cajrosa
onWTIIIHa aa oco6e ea IIIaaan iliAIIITeTOM, npyroj rpyna aKTIIISHOCTIII6111nenocaeheaa senaxa nasoea KaKO611Ice
CBa YAPY>Kel-baoco6a ca IIIHBan IIIAIIITeTOM, xao III ocrann rpaf)aHIII ynoaaana ca HOSOMCPYHKl..\1II0Hanwny

rpaacoep 11I3cdiepe paasoja y cdiepy ynorpeee

cairosa.
npojeKaT YIIITajMIII.pc yseuihe HOBIIIHYy KOMYHIIIKal..\lIIjlllonWTIIIHa ca CSOjlllM rpahaacrsou IIIcnYl-baBajynlll npa
TOMe 3aKOHe KOjlll ce onsoce Ha AlllrlllTanHY YKIbY4eHOCT oco6a ca IIIHBanlllAIIITeTOM y HaweM APyWTSy.

1.3

WIIIJb npojexra

Ilpojexar '-t Io1TajM101.
pC Io1Ma3a L\Io1Jbna 06e36e,[l101 nocryru-ocr Io1HTepHeT cajrosa onWTIo1Ha aa cse rpahase y3
nOMon TTS noprana aa oaay-raea-se caapxaja cajrosa paasajeaor
Ha 6a3101cmrrernaaropa rosopa aa cpncka
je3lo1K. npeAnO>KeHIo1 npojexar Io1Masa L\II1Jbna cIo1HTe3Y rosopa crasv y cnY>K6y rpaf)aHIo1Ma Cp6101je 101AP>KaSHoj
ynpasa. 3axsaJbyjynlo1 OSOM npojekry CSIo1Mrpaf)aHIo1Ma ce Ha osaj Ha4101H06e36ef)yje
Aa Ha je,[lHOM MeCTY,
ecplo1KaCHO III naxo npacrynajy Io1HcpopMaL\lo1jaMa. Ca ,[lpyre crpase jasse cnY>K6e cy AY>KHe no 3aKoHY Aa csoje
ycnyre paeaonpaaao
nOHYAe CB\I1M rpaf)aHIo1Ma, WTO yKJby4yje 101oco6e ca Io1HsanIo1AIo1TeToM.Oaayvaaa-se
cajroaa je nocetiao Sa>KHO sa cnene JbY,[le, oco6e ca uepeopanuov 101
Ae4101joM napanaaov, ocooe ca
,[lIo1CneKclo1joM101otionene OA Mymlo1nna cxnepoae jep aa fblo1XOHO 3HaLtlo1caaocranaa
npucryn Io1HcpopMaL\lo1jaMa,
WTO je 1013Y3eTHo3HaLtajHo aa f-blo1xosy naxury couajanay
Io1HTerpaL\lo1jy y CKnaAY ea HaLtenlo1Ma YH 0 jeAHaKIo1M
MoryliHocTIo1Ma.

1.4

Jlncra peaJ111130BaHlllx aKTIIIBHOCTIII

AKTIo1SHOCT
1. npOMOL\lo1ja
npojexra no
onWTIo1HaMa

2. nplo1npeMa cajra sa
oaay-raaatse

Hocunau
aKTIo1SHOCTIo1
OnwTIo1He 6a4Ka
nanaHKa, 6eLtej,
VlBafbll1L\a 101
Tevepnx.

OnwTIo1He
nanaHKa,
Vlsaf-blo1L\a
TeMeplo1H.
AncpaHYM

6aLtKa
6eLtej,
101
A.O.O.

3. Oaeyvasasse cajra

AncpaHYM ,[l.0.0.
OnWTIo1He 6aLtKa
flanaaxa, 6eLtej,
VlSafblo1L\a 101
TeMeplo1H.

4. Tecrupa-se
03SY4eHor caira

AncpaHYM ,[l.o.o.
OnWTIo1He 6aLtKa

Ilanaaka, Ee-tej,

5. npe3eHTaL\lo1ja
pesyrrrara npojexra

Vlsaf-blo1L\a 101
TeMeplo1H,
KOPIl1CHIo1L\101
caira
OnwTIo1He 6a4Ka
flanaaka, 6eLtej,
Vlsal-blo1L\a 101
Teuepna.

HaLtIo1HHa KOjlo1je aKTIo1BHOCT
peanlo130saHa
Ha cajrosuaa onWTIo1Ha ofijaarseua je
BeCT Aa je ornovena peanaaauuja
npojexra '-tIo1TajMIo1.pc y3 nOAPwKIo1
PHVl,QC 101
Aa lie 3aXSaJbyjynlo1 OBOM
npojekry 6101TlI103sYLteHIo1 cajrosa
onWTIo1Ha. Ofiaaeurreae cy 0
opranuaauaje ocofia ea
Io1Hsanlo1AIo1TeTOM0 n04eTKY
peanaaaua]e
npojexra 101
zioroeopeao
je ea fblo1Ma Aa ofiasecre csoje
snauose.
Vl3paf)eHIo1 cy onrosapajyhn urafinoau
101ynyrcrasa sa KOMYHIo1KaL\lo1jyea
cepaepou
Ha KOMe ce SpWIo1
KOHsep3101ja onpetjeuor
TeKCTa y
CIo1HTeTIo130saHrosop.
nOpeA secra Ha cajry nOCTaSJbeHe cy
Io1KOHIo1L\e
4101TajMe Io1nlo1mac (y
3aSIo1CHOCTIo1sa KOjy onL\lo1jy ce
onWTIo1He noje,[lIo1HaLtHO onny-mne) 101
nnejep KOjlo1KOPIo1CHIo1KY
06e36ef)yje
npncryn CIo1HTeTIo130saHOM TeKCTY, xao
101MaHlo1nynaL\lo1jy ea aYAIo10 ca,[lp>KaieM
Tecrnpa-ee je peanaaosano
y3 nouoh
KOplo1cHIo1Ka,xao 101caMIo1X peanuaaropa
oaeyvaeaisa cajrosa. Ycsojeae cy cse
nplo1MeA6e 101ypaheue onrosapajyhe
xopekuaje.
360r CMaf-bef-ba 6Yl,leTa Ha «pajy
npojexra peanaaosaaa
je CKpoMHlo1ja
npeae-rraunja pesyrrrara npojexra. Y
YAPY>KefbIo1Ma ocofia ea
Io1HSanlo1,[lIo1TeTOMnpe,[lCTasHIo1L\101
OnWTL!1Ha cy npencraanna npojexar.

nplo1n03101xao AOKa3
Print screen
seCTIo1

06jaSJbeHIo1X

03sYLteHIo1 cajrosa
onWTIo1Ha
http://www.ivanjica.rs
http://www.backapalanka.rs
http://www.temerin.rs
http://www.becej.rs/
03SYLteHIo1 cajroaa
onWTIo1Ha
http://www.ivanjica.rs
http://www.backapalanka.rs
http://www.temerin.
rs
http://www.becej.rs
03SYLteHIo1 cajrosa
onWTIo1Ha
http://www.ivanjica.rs
http://www.backapalanka.rs
http://www.temerin.rs
http://www.becej.rs
AKTIo1SHOCTIo1cy
pearmaosane caue
OnWTL!1He y cpa,[l1-b101ca
y,[lpY>Kef-bIo1Ma ocofia ea
Io1Hsanlo1AIo1TeToMTaKO Aa
npenysehe AncpaHYM He
nocenyje noxaae y se3101ea
peanlo13aL\lo1joM ose
aKTIo1SHOCTIo1.

2.

TPOWKOBIt1 npojeicra

CaM npojekar npencraarsa

cajra aa 03BY4aBal-be, 03BY4aBal-be cajra VI
Kao VIaa BenVlHY npyrnx
corpraepcsux npojekara TpOUJKOBe VI osor npojerra npencrasrsa pan aHra)KOBaHVlX nuua Ha npojekry. PaA
aHra)KOBaHVlX naua Ha npojexry Vl3 onUJTVlHa npencrasrsa AonpVlHOC onUJTVlHa Ha OBOM npojexry, xoje cy
aaxaarsyjyha l-beMY A06V1ne MorynHocT na paauonpasue]e
YKJbY4e oco6e ea VlHBanVl,QVlTeTOM y CBOj pan.
npeAY3ene AncpaHYM je rasohe nano CBOj AonpVlHoc Y pany AVlpeKTOpa npenyaeha AapKa Ilekapa, kao VI nporp.
,QP Bnaae AenVlna. Aaraxoea-se OCTanVlX nnua Ha npojexry cpVlHacVlpaHo je OA CTaHe Perncrpa aauaoaanaor
VlHTepHeT ,QOMeHa Cp6V1je Y OKBVlPY Flporpaua nOAPUJKe npojeKTVlMa nonynapuaauaje
VlHTepHeTa sa 2011. 4nVl
aa UJTa VI npnnaxevo AOKa3 (Vl3BOAVI aa okrotiap, HOBeM6ap VIAeLleM6ap Ha KojVlMa cy Ha3Ha4eHe sapaae
aHra)KOBaHVlX Ha npojesry).

recrnparee oaeyseeor

coq:)TBepCKVI npojsxar, rne cy npanpeva

cajra aKTVlBHOCTVI HeonXOAHVI sa l-beroBY peannaauajy.

PE4EH3~JA TEXHW·IKOr PEWEl-bA

MOAYIl sa avrcraarcxv
npeAI-1Ku.l-1jy np030AI-1jCKI-1X 06elle}f{ja
CI-1HTeTI-130BaHOrrosopa Ha OCHOBY perpeCI-10HI-1X crafiana

Ha3101BTeXHIo1"1KOrpeurejea:

Ml-1llaH Ce4yjcKI-1, AapKO neKap, AparaH

Ayroplo1 TeXHIo1"1KOrpeurejea:

KHe}f{eBl-1n,

HI-1KWa JaKOBJbeBl-1n, 6paHI-1CIlaB Ilonosah

Peanaaaropa:

<t:>aKYIlTeTTeXHW..IKI-1XHaYKa 1-1AllcpaHYM Y HOBOM CaAY

"Pasao] Al-1jallowKI-1X CI-1CTeMasa CpnCKI-11-1APyre jY}f{HOCIlOBeHCKe

npojeKTIo1 Ha KOjlo1Mje passajeao:

je31-1Ke" (TP32035

KOA MnHTP,

2011-2014)

ElleKTpOHI-1Ka, TelleKOMYHI-1Ka u.l-1je 1-1I-1HCPOPMau.1-10He
rexnonoruje

0611acT Ha KOjy ce 0AHOCIo1:

flpenyaehe "AllcpaHYM",
KO PIo1CH
101
U,101:

CI-1HTe3erosopa

HOBI-1CaA, KOPI-1CHI-1U.1-1
annuxauaja
Ha cpnCKOM 1-1xpBaTCKOM je31-1KYAlfaNumTIS,

1-1KOPI-1CHI-1U.1-1
CI-1HTeTI-13aTOparosopa
Kareropaja

Kao

aa cnene oco6e anReader

HOBIo1TeXHOIlOWKI-1 nocrvnak (M83)

TeXHIo1"1KOrpeuieiea:

l-1Me, npe3101Me 101
aaaiee:

Ap Maja Mapxoaah,

Y>Ka Hay"lHa 0611acT sa KOjy je 1013a6paH
y aaaiee, AaryM 101360pa y saaiee 101
Ha3101B<!>aKYIITeTa:

V13a6paHa Y ssa-ee saupenuor npooecopa 20 ..12 ..2012 ..
Ha <t:>1-11l030CPCKOM
cpaKYllTery Y HOBOM CaAY,
aa y.H.O. AH rn 1-1
CTI-1Ka (HaYKa o je31-1KY)

YCTaHOBa rAe je sanocnea:

<t:>1-11l030CPCKI-1
cpaKYllTeT, YHI-1Bep31-1TeTaY HOBOM CaAY

BaHpeAHI-1 npoćecop

CTPV"IHO MIo1WJbel-be peueH3eHTa:
Pe3YIlTaT HaY4HO-I-1CTpa}f{I-1Ba4KOr paaa "MOAYIl
aa avrowarcxv npeAI-1Ku.l-1jy np030AI-1jCKI-1X očenexqa
CI-1HTeTI-130BaHOr rosopa
Ha OCHOBY perpeCI-10HI-1X crafiana" I-1CnYl-baBa YCIlOBe aa npasua-ee csojcrea
TeXHI-14KOr peure-sa 1-1TO Kao HOBIo1 TeXHOIIOWKIo1 nocrvnax
(M83) Y CMI-1CIlYoApeA61-1 Koje ce oziuoce Ha
TeXHI-14Ka peuieiea Y npaBl-1llHI-1KY KOjl-1 je 21.03.2008.
roAI-1He AOHeo Hau.1-10HaIlHI-1 caser aa HaY4HI-1 1-1
TeXHOIlOWKI-1 pasaoj
06pa31l0}f{el-be
•

Peny61ll-1Ke Cpčnje.

3a TeXHI-14KO pewel-be

Onac TP 1-1npočnewa
KOjl-1 peurasa: TP 06e36e1)yje avrowarcxv
npeAI-1Ku.l-1jy np030AI-1jcKI-1x očenexqa
CI-1HTeTI-130BaHor rosopa,
OAHOCHO, aKYCTI-14KY peanasauajv
nojeAI-1Hl-1x BpCTa axueuara
1-1 APyrl-1x
I-1HTOHaTI-1BHI-1X
elleMeHaTa

•

•

Y cpnCKOM 1-1xpBaTCKOM je31-1KY·

Kako ce n P1-1
Me I-byje 1-1Koje TeXHI-14Ke MorynHOCTI-1 I-1Ma: TP je peall1-130BaHO Y BI-1AYcooreepcxor MOAYlla
I-1HTerpl-1CaHOr Y OKBl-1py annuxauaje
sa CI-1HTe3Y rosopa, Koja npencrasrsa caCTaBHI-1 Aeo npnponuor
rosopaor
I-1HTepcpejca 1-13Me1)y40BeKa 1-1pa-rvaapa.
Kako je peanasoaaao:

TP je paasajeao

xopaurhe-ea rvhe nareurue/naueuuue
•

(TP):

npl-1MeHOM HaY4HI-1X MeTOAa, Ha concrseao]
AOKYMeHTau.l-1je.

OnpeMI-1 1-16e3

rAe ce npl-1Mel-byje: Flpenysehe AllcpaHYM KOPI-1CTI-1
TP Y OKBl-1py annuxauaje
sa CI-1HTe3Yrosopa Koja je Y
KOMepu.l-1jallHoj vnorpeču
Ha reparopajawa
Ha Kojl-1Ma ce rosope CpnCKI-1 1-1xpBaTCKI-1 je31-1K, 1-13MeT:Jy
ocranor 1-1OA crpaue cnenux ocoča Y OKBl-1py CI-1HTeTI-13aTOparosopa anReader.

Y HOBOM CaAY, 22.12.2012.
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Maja MapKoBl-1n

rOAI-1He.
L '

PE4EH311JA TEXHW·lKOr
nOAaUIfl

0 TeXHIfl4KOM

peWetby:

MOAYJ1 sa aYTOMaTCKY npeAI1KL\l1jy

peurejea:

Ha31flB TeXHIfl4KOr

CI1HTeTI130BaHOr rosopa

061laCT

<PaKYflTeT TeXHI14KI1X HaYKa 11AJ1(paHYM Y HOBOM CaAY

Ha KOjlflM je

"Paaso] Al1jaJ10WKI1X CI1CTeMa sa CpnCKI1 11APyre jY>KHOCJ10BeHCKe

paasajeao:

jesnxe"

(TP32035

KOA MnHTP,

2011-2014)

EJ1eKTpOHI1Ka, TeJ1eKOMYHI1KaL\l1je 11I1H<!>opMaL\110He TeXHOJ10rl1je

Ha KOjy ce 0AHOCH:

flpenvsehe

"A!1<!>aHYM", HOBI1 CaA, KOPI1CHI1L\11anJ1I1KaL\l1ja

CI1HTe3e rosopa

KOPHCHIflL\Ifl:

Ha cpnCKOM 11xpBaTCKOM je311KY AlfaNumTIS,

11KOPI1CHI1L\11CI1HTeTI13aTOpa roaopa

Hareropaja

lt1Me,

Y>t<a HaY4Ha

Ha3HB

peureiea:

TeXHIfl4Kor

npesawe

y 3Batbe,

KHe>KeBl1n,

H I1KWa Ja KOBlbeBl1n, 6pa HI1CJ1aB Ilonoanh

Peanasaropa:
Ilpojexra

npo30AI1jCKI1X o6eJ1e>Kja

Ha OCHOBY perpeCI10HI1X crafiana

MI1J1aH Ce4yjcKI1, ,[\apKO Hekap, ,[\paraH

peure+sa:

AYTOPIfl TeXHIfl4Kor

PEWHbA

Ifl

ssasee:

ofinacr aa

AaTyM

HOBI1 TeXH0J10WKI1 nocrvnax

Mp MI1WKO Cy6oH1n,

sa cnene

oco6e

xao

an Reader

(M83)

I1CTpa>KI1Ba4-CapaAHI1K

KOjy je H3a6paH

1fl36opa

y 3Batbe

Ifl

<!>aKYIlTeTa:

YCTaHoBa

CTPY4HO

rAe je

aanocneu:

MHWlbetbe

tleurap aa vaanpehe-ee

peyeH3eHTa:

Pe3YJ1TaT HaY4HO-I1CTpa>KI1Ba4KOr
CI1HTeTI130BaHOr

rosopa

pana

"MOAYJ1

Ha OCHOBY perpeCI10HI1X

sa

aYToMaTcKY

crafiana"

TeXHI14KOr peuie+sa 11TO xao HOBH !eXHOIlOWKH nocrvnax
TeXHI14Ka peuie+sa Y npaBI1J1HI1KY KOjl1 je 21.03.2008.
TeXH0J10WKI-1 pasao]

>KI1BOTHI1XaKTI1BHOCTI1- 6eorpaA

npeAI1KL\l1jy

ofienexqa

npo30AI1jcKI1x

I1CnYH>aBa YCJ10Be sa

npl13HaH>e

csojcraa

(M83) Y CMI1CJ1YOApeA611 xoje ce onaoce

rOAI1He AOHeo

HaL\110HaJ1HI1 caser

Ha

aa HaY4HI1 11

Peny6J1I1Ke Cpfinje.

06pa3J10>KeH>e 3a TeXHI14KO peweH>e (TP):

•

KOjl1 peurasa: TP ofiesfiehvje

Onac TP 11np06J1eMa

nOY3AaHY 11Ta4HY npeAI1KL\l1jy

•

xpera-ea

BI1COKY pa3YMlbl1BOCT CI1HTeTI130BaHOr rosopa
11rpaja-ea

BI1CI1He rnaca

nojeAI1Hl1x

<!>oHeTCKI1Xcervieaara,

OCHOBY o6YKe Ha BI1We4aCOBHI1M 6a3aMa

rOBOpHI1K CHI1MaKa aHOTl1paHI1X Ha onroaapajvha

KaKO ce npl1MeH>yje

MorynHOCTI1

11 xo]e

TeXHI14Ke

I1Ma: TP je

•

•

npl1MeHOM

HaY4HI1X MeTOAa,

Ha concrseuo]

OnpeMI1

11 6e3

Tyt)e naTeHTHe/J1I1L\eHL\He AOKYMeHTaL\l1je.

rAe ce npI1MeH>yje:

Peureise

CI1HTeTI13aTOpe rosopa
crpase

Ha OCHOBY TeKCTa Ha

je311L\I1Ma (KOHKpeTHO, peure-se ce OAHOCI1 Ha CpnCKI1 11xpBaTCKI1 je3I1K).

KaKO je peaJ11130BaHO: TP je paasajeuo
xopaurhe-ea

Ha

Ha4I1H.

peaJ11130BaHO y BI1AY KOMnaKTHor

CO<!>TBepCKorMOAYJ1a KOjl1 je noroziau sa I1HTerpaL\l1jy y anJ1I1KaL\l1je CI-1HTe3e rosopa
OAfOBapajynl1M

Kp03

npl1MeH>yje

npezivsehe

"A!1<!>aHYM" 1-13HOBor Cana, xo]e ra I1HTerpl1We y

Ha cpnCKOM 11xpBaTCKOM je311KY, KOjl1 cy y WI1POKOj KOMepL\l1jaJ1Hoj ynOTpe61-1 OA

<!>113114KI1X
11npaBHI1X J111L\aHa nOAPY4jl-1Ma rne ce KOpl1CTe OBa ABa je3l1Ka.

Mp MI1WKO Cy6oTI1n

YHl!1BEP3l!1TET
YHOBOmCA,CJ.Y

t/'&<bAKYC1TET
TEXHI1"lIillX HAYKA

"1iI

Tpr .n:OCHTeja Očpaaosnha 6, 21000 HOBn Can, Penyfimnca Cp6nja
.n:eKaHaT: 021 6350-413; 021 450-810; Ilearpana: 021 485 2000
PaqyHoBO!l:CTBO: 021458-220; CTYJl;eIITCKaCJl)?K6a: 0216350-763
TeiletIJaKc: 021458-133; e-mail: ftndean@uns.ac.rs
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H3BOj( H3 3ATIHCHHKA
seha
pe.L(OBHoJ Ce.L(HI1U;11oztpacaaoj
HaCTaBHo-HaytIHOr

<l>aKynTeTa
naua

TeXHIlqKI1X

30.01.2013.

-uenompetino

HaYKa

y

Cazty, Ha 4.
cnenehy oztnyxy:

HOBOM

rO.L(I1He, .L(OHenO je

U30Cma6JbenO-

Tauua 15.1.33.: Ilumatsa nayuuoucmpaseueauuoz
paoa u uehynapooue
eepuqnacauuja n06UX mexuu llKUX petuetea

naaeurraja penensenara
nepnrpaxyje
mexnuuuo petueue (M83) noa na:JU60M:

Ha OCHOBY I103I1TI1BHOr

capaone /

ce

MOJ(YJl3A AYTOMATCKY llPEJ(HKaHJY llP030J(HJCKHX OEEJlE)J(JA
CHHTETH30BAHOr rOBOPA HA OCHOBY PErPECHOHHX CTAEAJlA
AYTOPI1 TeXHJ1qKOr
HI1KIIIa

JaKOBJbeBl1n,

pemersa:

.L(P Mnnaa

EpaHI1CnaB

Cesyjcxa,

,lJ;apKo

TI0I10Bl1n.

-nenompetino usocmaeneno-

3arrHCHHK

BO.L\HJIa:

Ta'lHOCT

nozraraxa
Cexperap

o

Ilexap,

,lJ;paraH

Kneacesah,

