
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан ФТН, на основу Одлуке НН већа и у складу са Статутом 

Датум именовања комисије:  Решење 012-199/79-2017 од 01.03.2018. 

Састав комисије:  

1. Др Владо Делић редовни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Др Драгана Бајић редовни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Др Жељен Трповски ванредни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Др Снежана Гудурић редовни 

професор 

Романистика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Филозофски факултет, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Др Татјана Грбић ванредни 

професор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

6. Др Јелена Николић доцент Телекомуникације 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електронски факултет, Ниш члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Острогонац (Јосо) Стеван 

2. Датум рођења:    15.10.1986 Место и држава рођења:  Суботица, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:    Универзитет у Новом Саду 

факултет:   Факултет техничких наука 

студијски програм:   Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:    Инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука 

студијски програм:  Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:     Мастер инжењер електротехнике и  рачунарства 

научна област: Телекомуникације и обрада сигнала 

наслов завршног рада: Евалуација система за синтезу говора на основу текста 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука 

студијски програм:    Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

2005 2009 8.73 

2009 2011 9.00 

2011 

120 10,00 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Branko Lučić, Stevan Ostrogonac, Nataša Vujnović-Sedlar, Milan Sečujski: 

Educational Applications for Blind and Partially Sighted Pupils Based on 

Speech Technologies for Serbian, The Scientific World Journal, Vol. 2015, No. 

1, pp. 1-14, Hindawi Publishing Corporation, ISSN 1537-744X, doi: 

10.1155/2015/839252, 2015. 

M21 

кратак опис садржине: Прегледни рад у коме су представљене две едукативне игре за слепу и 

слабовиду децу, које су базиране на говорним технологијама за српски језик, као и резултати 

тестова којима је потврђен значај оваквих апликација у раном развоју деце са оштећеним 

видом. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

Branislav Popović, Stevan Ostrogonac, Edvin Pakoci, Nikša Jakovljević, Vlado 

Delić: Deep Neural Network Based Continuous Speech Recognition for Serbian 

Using the Kaldi Toolkit, Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol. 9319, 

pp. 186-192, 17th SPECOM, Speech and Computer, Athens: Springer, 20-24 

September, ISBN 978-3-319-23131-0 

M33 

кратак опис садржине: У раду је представљен систем за препознавање говора на српском 

језику базиран на неуронским мрежама, које су имплементиране у оквиру Kaldi алата. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Robert Mak: The Use of Statistical 

Language Models for Grammar and Semantic Error Handling in Spell 

Checking Applications for Serbian, 12. ETAI, Ohrid, 24-26. septembar, 2015, 

ISBN 978-9989-630-76-7 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан концепт детекције семантичких и граматичких 

грешака у текстовима на српском језику помоћу језичких модела базираним морфолошким 

класама речи. Приказани су резултати иницијалних експеримената који потврђују потенцијал 

језичких модела базираних на морфолошким информацијама у детекцији грешака у 

текстуалним садржајима, које не спадају у класу грешака које је могуће открити простом 

провером постојања речи у речнику. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Branislav Popović, Dragiša Mišković, Darko Pekar, Stevan Ostrogonac, Vlado 

Delić: Enhanced Gaussian Selection in Medium Vocabulary Continuous Speech 

Recognition, 4th International Conference on Information Science and 

Technology (ICIST), Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 9-13. mart, 2014, 

str. 164-168, ISBN 978-86-85525-14-8 

M33 

кратак опис садржине: У раду је представљен поступак смањења комплексности модула за 

акустичко процесирање у оквиру система за аутоматско препознавање говора на речницима 

средње величине. 

../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Stevan Ostrogonac, Nataša Vujnović-Sedlar, Branislav Popović, Milan 

Sečujski, Darko Pekar: An Educational Application Comprising Speech 

Technologies for Serbian Adapted to Visually Impaired Children - 

anMasterMind, 4. International Conference on Information Science and 

Technology (ICIST), Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 9-13. mart, 2014, 

str. 422-427, ISBN 978-86-85525-14-8 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описана прва верзија рачунарске игре anMasterMind, која 

представља адаптацију игре Master Mind слепој и слабовидој деци. Приказани су резултати 

тестова који су спроведени у школи за децу са посебним потребама „Вељко Рамадановић“ у 

Земуну, чији је циљ био утврђивање могућности сналажења ученика и брзине адаптације на 

игру која подразумева комуникацију са рачунаром искључиво говорним командама, а која 

захтева концентрацију и представља средство за развој меморије и логичког резоновања код 

деце, када се примењује у склопу редовних наставних активности. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 

Branislav Popović, Stevan Ostrogonac, Vlado Delić, Marko Janev, Igor 

Stanković: Deep Architectures for Automatic Emotion Recognition Based on 

Lip Shape, 12. MeĎunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-

JAHORINA-2013, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-

22.03.2013, ISBN: 978-99955-763-1-8, str. 939-943. 

M33 

кратак опис садржине: Испитане су могућности коришћења слојевите структуре неуронске 

мреже у препознавању емоција на основу фотографија лица људи, тачније на основу облика 

усана. Постигнута је висока тачност препознавања четири основне емоције, чак и на веома 

малим скуповима података за обуку неуронске мреже. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Milan Sečujski, Robert Mak, Darko 

Pekar: Language model reduction for practical implementation in LVCSR 

systems, 12. MeĎunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA-

2013, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 20-22.03.2013, 

ISBN: 978-99955-763-1-8, str. 391-394. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду испитане су и поређене постојеће технике смањења 

величине језичких модела који се користе у систему за аутоматско препознавање говора на 

великим речницима. Показано је да је техника којом се итеративно уклањају N-грами, чије 

изузеће изазива најмањи пораст ентропије у датој итерацији (енг. entropy-based pruning), 

најпогоднија за редукцију броја N-грама код језичких модела за српски језик. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 

Vlado Delić, Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Darko Pekar, Dragiša 

Mišković, Branislav Popović, Stevan Ostrogonac, Milana Bojanić, Dragan 

Kneţević (2013) “Speech and Language Resources within Speech Recognition 

and Synthesis Systems for Serbian and Kindred South Slavic Languages”, 15th 

M33 



 5 

International Conference “Speech and Computer”, SPECOM-2013, Plzeň, 

Czech Republic: Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 

Plzeň, Czech Republic, St. Petersburg Institute for Informatics and Automation, 

Russian Academy of Sciences, 01-05.09.2013, M. Ţelezny et al. (Eds.), 

Springer LNAI 8113, ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-319-01930-7, pp. 319-

326, DOI: 10.1007/978-3-319-01931-4_42. 

кратак опис садржине: Прегледни рад у коме су представљени ресурси који су прикупљени 

ради развоја говорних и језичких технологија за српски и сродне језике. Акценат је на 

говорним базама, које служе за обуку акустичких модела, као и на текстуалним корпусима, 

који су неопходни за обуку језичких модела за српски језик. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9. 

Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski, Dragan Kneţević, Siniša Suzić: Extraction 

of Glottal Features for Speaker Recognition, 9th International Conference on 

Computational Cybernetics, ICCC-2013, Tihany: IEEE, 8-10.07.2013, ISBN: 

978-1-4799-0060-2, pp. 369-373. 

M33 

кратак опис садржине: У раду су представљени резултати истраживања везаног за издвајање 

глоталних обележја и њихову употребу у препознавању говорника. Коришћен је постојећи 

алгоритам (SEDREAMS), који је унапређен додатним филтрирањем сигнала који се добија из 

говорних сегмената локалним усредњавањем. Додатно филтрирање значајно је смањило 

грешке у естимацији временског облика глоталне побуде, чиме је постигнута и висока тачност 

препознавања говорника на основу само два глотална обележја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10. 

Milana Bojanić, Milan Sečujski, Stevan Ostrogonac, Vlado Delić: Emotion 

models in automatic emotional speech recognition, 2nd International Conference 

TAKTONS-2013, Novi Sad, 13-16.11.2013, ISBN: 978-86-7892-555-9, pp. 92-

95. 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описано моделовање емоција помоћу акустичких 

параметара говорног сигнала. Тестови су показали високу тачност препознавања емоција у 

говору на српском језику, која је, уз високу тачност препознавања говора, предуслов за развој 

напредних дијалошких система. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11. 

Stevan Ostrogonac, Siniša Suzić, Milana Bojanić, Edvin Pakoci: Speech 

Resources for a Serbian LVCSR System, 21. Telekomunikacioni forum 

TELFOR-2013, Beograd, 26-28.11.2013, ISBN: 978-1-4799-1419-7, str. 478-

481. 

M33 

кратак опис садржине: Публикација у којој је представљена говорна база, која је прикупљена 

за потребе препознавања говора на великим речницима. База се састоји од око 200 сати 

студијских аудио снимака (аудио књиге) и око 10 сати снимака радио емисија. Описан је 

процес припреме говорне базе за коришћење у обуци акустичких модела. Процес припреме 

подразумева усклађивање квалитета снимака, сегментацију снимака (у идеалном случају, на 

сегменте који садрже по једну изговорену реченицу), транскрипцију уз вођење рачуна о 

оштећењима појединих фонема или дужих сегмената, додатне контроле и, на крају, креирање 

лабела (полуаутоматски процес), које се, уз саме снимке, користе у каснијој обуци система за 
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препознавање говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12. 

Branislav Popović, Ivan Stanković, Stevan Ostrogonac: Temporal Discrete 

Cosine Transform for Speech Emotion Recognition, 4th IEEE International 

Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom-2013, Budapest, 2-

5.12.2013, ISBN 978-1-4799-1544-6, pp. 87-90. 

M33 

кратак опис садржине: На говорној бази која је креирана ради истраживања везаног за 

препознавање емоција у говору, извршени су експерименти у оквиру којих је поређена 

тачност препознавања емоција у случају коришћења мел-фреквенцијских кепстралних 

коефицијената (MFCC), наспрам обележја која се добијају тзв. темпоралном дискретном 

косинусом трансформацијом (TDCT). TDCT обележја стандардно се користе у системима за 

верификацију говорника, али су се показала погоднијим за препознавање емоција у говору од 

MFCC коефицијената. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

13. 

Robert Mak, Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Milana Bojanić, Milan 

Sečujski: A System for Glottal Excitation Extraction from Speech Signal 

Comprising an Improved SEDREAMS Algorithm, 2nd International Conference 

TAKTONS-2013, Novi Sad, 13-16.11.2013, ISBN: 978-86-7892-555-9, pp. 84-

87. 

M33 

кратак опис садржине: У раду је описан систем за издвајање, односно естимацију временског 

облика глоталне побуде, на основу говорног сигнала. Систем се ослања на SEDREAMS 

алгоритам, који је за потребе овог истраживања унапређен увођењем додатног филтрирања 

сигнала, као и корекцијом грешака које настају применом поменутог алгоритма, а које су 

емпиријски утврђене. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

14. 

Stevan Ostrogonac, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Darko Pekar, Vlado 

Delić: A Language Model for Highly Inflective Non-Agglutinative Languages, 

10th SISY-2012 - International Symposium on Intelligent systems and 

Informatics, Subotica: IEEEXplore, 20-22.09.2012, ISBN: 978-1-4673-4749-5, 

pp. 177-181. 

M33 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је језички модел за српски језик који се 

састоји од три модула (посебна језичка модела), од којих је један обучен на корпусу речи, 

други на корпусу лема, а трећи на корпусу морфолошких класа речи. Излази појединих 

модула комбинују се, како би се дошло до естимиране вероватноће дате секвенце речи. Овај 

језички модел делимично решава проблем недовољне количине података за обуку, односно 

текстуалних садржаја који су, за ове потребе, прикупљене. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

15. 
Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski, Dragiša Mišković: Impact of training 

corpus size on the quality of different types of language models for Serbian, 20. 

M33 
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Telekomunikacioni forum TELFOR-2012, Beograd, 20-22.11.2012, ISBN: 978-

1-4799-1419-7, str. 478-481. 

кратак опис садржине: Истраживање које је описано у овом раду представља детаљно 

испитивање утицаја количине података за обуку језичких модела за српски језик на квалитет 

репрезентације језика. Истраживање обухвата моделе N-грама речи, лема и морфолошких 

класа. Тестирани су модели различитих величина и различитог реда (2-грам, 3-грам, 4-грам). 

Показано је да је постојећи корпус довољан да се достигне потенцијал модела који су 

базирани на морфолошким класама, док је за моделе обучене на корпусима лема и речи 

могуће постићи побољшање повећањем корпуса за обуку. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

16. 

Edvin Pakoci, Robert Mak, Stevan Ostrogonac: Subjective Assessment of Text-

to-Speech Synthesis Systems for the Serbian Language, 20. Telekomunikacioni 

forum TELFOR-2012, Beograd, 20-22.11.2012, ISBN: 978-1-4673-2984-2, str. 

732-735. 

M33 

кратак опис садржине: Субјективним оцењивањем квалитета синтетизованог говора од 

стране групе испитаника, евалуирани су и поређени системи за синтезу говора на основу 

текста за српски језик. Показало се да је квалитет параметарске синтезе говора упоредив или 

бољи од квалитета синтезе базиране на селекцији сегмената говора. Истраживањем су 

утврђени проблеми код параметарске синтезе који највише сметају слушаоцима, а на основу 

добијених информација одређен је правац даљег развоја ове технике синтезе говора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

17. 

Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Milan Sečujski: The Use of Semantic 

Classes in Document Classification, Language Technologies & Digital Humani-

ties, Ljubljana: Slovenian Language Technology Society, 29. септембар – 1. 

октобар, 2016, str. 216-217, ISBN 978-961-237-862-2 

M34 

кратак опис садржине: У овој публикацији описан је нов начин за семантичку кластеризацију 

речи, која  у комбинацији са моделовања докумената као смеше различитих тематика помоћу 

латентне Дирихлеове алокације, чини основ за класификацију докумената на основу садржаја, 

чија је примена могућа у детекцији аутоматски генерисане непожељне електронске поште 

(енг. spam), као и у многим другим апликацијама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

18. 

Branislav Popović, Edvin Pakoci, Nikša Jakovljević, Darko Pekar, Stevan 

Ostrogonac: A Robust Voice Activity Detection in Voice Assistant Application, 

3rd International Conference TAKTONS, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 

Univerzitet u Novom Sadu, 18-21. novembar, 2015, str. 38-39, ISBN 978-68-

7892-758-4 

M34 

кратак опис садржине: У контексту апликације за управљање телефоном путем говорних 

команди (енг. Voice Assistant) oписан је начин ефикасне детекције почетка и краја говорног 

сигнала у снимцима, којим се минимизује трајање сигнала који се прослеђује систему за 

препознавање говора, чиме се убрзава рад, односно интеракција човека и уређаја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

19. 

Stevan Ostrogonac, Branislav Popović, Robert Mak, Milan Sečujski: Automatic 

Word Clustering Based on Semantics – an Approach for Serbian, 3rd 

International Conference TAKTONS, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 

Univerzitet u Novom Sadu, 18-21. novembar, 2015, str. 36-37, ISBN 978-68-

7892-758-4 

M34 

кратак опис садржине: Представљен је начин семантичке кластеризације речи помоћу 

језичких модела за српски језик. Алгоритам је применљив и на друге језике, али за српски 

језик важну улогу играју модели засновани на морфолошким класама речи, којима се постиже 

задовољавајућа ефикасност алгоритма. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

20. 

Stevan Ostrogonac: Automatic Detection and Correction of Semantic Errors in 

Texts in Serbian, Primenjena lingvistika, broj 17, str. 265-278, ISSN 1451-

7124, UDK: 81’33, 2016. 

M52 

кратак опис садржине: У раду је детаљно описан прототип алата за детекцију и корекцију 

семантичких и граматичких грешака у текстовима на српском језику. Анализом паралелних 

излаза језичких модела који су обучавани на корпусима речи и морфолошких класа, могуће је 

утврдити локацију и тип грешке. Након идентификовања грешке, тражи се једна или скуп 

потенцијалних замена, у зависности од тога да ли се корекција грешке оставља кориснику, 

или је потребно извршити аутоматску корекцију.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

21. 

Siniša Suzić, Stevan Ostrogonac, Edvin Pakoci, Milana Bojanić: Building a 

Speech Repository for a Serbian LVCSR System, Telfor Journal, Vol. 6, No. 2, 

pp. 109-114, ISSN 1821-3251, 2014. 

M52 

кратак опис садржине: У овом раду описан је комплетан процес припреме аудио снимака и 

пратећих докумената који су потребни за обуку система за аутоматско препознавање говора 

на српском језику. Део овог процеса представља и писање транскрипција за аудио снимке, 

које подразумевају посебне ознаке за различите артефакте у говорним сигналима. У раду је 

описан и рад алата LMCorpusExtractor, који служи за издвајање текстуалног садржаја из 

транскрипција, односно издвајање текста у облику који је погодан за коришћење у обуци 

језичких модела. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

22. 

Milan Sečujski, Stevan Ostrogonac, Siniša Suzić, Darko Pekar: Reprodukcija 

rečeničnog naglaska u sintezi govora na američkom engleskom jeziku, 11. 

DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka 

(Novi Sad), 2017, str. 9-12, ISBN 978-86-7892-633-4, UDK: 004.932/.934(082) 

M63 

кратак опис садржине: Истраживање спроведено у оквиру овог рада предлаже увођење скупа 

ознака намењеног експлицитном моделовању степена наглашености појединих речи. 

Потврђено је да се увођењем додатних ознака у ToBI (Tones and Break Indices) систем ознака 

долази до говора који слушаоцу звучи природније, као и да се реченични нагласак може 

одредити са већом поузданошћу. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

23. 

Tijana Delić, Siniša Suzić, Stevan Ostrogonac, Simona Kašterović, Darko 

Pekar: Multi-style Statistical Parametric TTS, 11. DOGS, Digitalna obrada 

govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), 2017, str. 22-25, 

ISBN 978-86-7892-633-4, UDK: 004.932/.934(082) 

M63 

кратак опис садржине: У овом раду представљен је једноставан начин да се уведу различити 

стилови говора у параметарску синтезу. Испитивани су синтетизатори базирани на скривеним 

Марковљевим моделима и синтетизатори базирани на неуронским мрежама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

24. 

Milan Sečujski, Stevan Ostrogonac, Siniša Suzić, Darko Pekar: Speech 

database production and tagset design aimed at expressive text-to-speech in 

Serbian, 10. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet 

tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski 

fakultet (Niš), 5-9 oktobar, 2014, str. 51-54, ISBN 978-86-7892-633-4, UDK: 

004.932/.934(082) 

M63 

кратак опис садржине: Овај рад садржи опис креирања говорне базе за потребе обучавања 

система за синтезу експресивног говора на основу текста. Описан је садржај базе, као и систем 

који је усвојен за анотацију садржаја. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

25. 

Stevan Ostrogonac, Dragan Kneţević, Robert Mak, Dragiša Mišković, Darko 

Pekar: Clustered CART in speech synthesis for Serbian, 10. DOGS, Digitalna 

obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), 

Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9 oktobar, 

2014, str. 43-46, ISBN 978-86-7892-633-4, UDK: 004.932/.934(082) 

M63 

кратак опис садржине: Овај рад представља резултате увођења додатне кластеризације 

листова класификационих и регресионих стабала, која се користе у синтези говора на основу 

текста за српски језик. Додатна кластеризација врши се на основу акустичких обележја, док се 

за процес декодовања користе статистички N-грам језички модели. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

26. 

Branislav Popović, Edvin Pakoci, Stevan Ostrogonac, Darko Pekar: Large 

vocabulary continuous speech recognition for Serbian using the Kaldi toolkit, 

10. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka 

(Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9 

oktobar, 2014, str. 31-34, ISBN 978-86-7892-633-4, UDK: 004.932/.934(082) 

M63 

кратак опис садржине: У раду је описан систем за аутоматско препознавање говора, који је 

имплементиран уз помоћ Kaldi алата. Овај систем представља први препознавач говора за 

српски језик који је базиран на неуронским мрежама, а који се може користити на великим 

речницима. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 
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27. 

Stevan Ostrogonac, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Darko Pekar: 

Diskriminativne mogućnosti modela jezika zasnovanog na konceptu klasnog N-

grama, DOGS-2012, Digitalna obrada govora i slike, Kovačica, 4-6.10.2012, 

ISBN: 978-86-7892-439-2, str. 28-31. 

M63 

кратак опис садржине: За евалуацију квалитета језичких модела најчешће се користи мера 

која се назива перплексност. Међутим, та мера често не одговора перформансама језичког 

модела у реалним ситуацијама. У овом раду представљена је нова мера за евалуацију језичког 

модела – коефицијент дискриминације, који описује потенцијал модела језика да разликује 

аутентичан текст од текста са, на случајан начин, испремештаним речима на нивоу реченице. 

Акценат је на евалуацији модела базираних на морфолошким класама речи. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

28. 

Edvin Pakoci, Robert Mak, Stevan Ostrogonac: Sintetizator govora za srpski 

jezik na bazi skrivenih Markovljevih modela, DOGS-2012, Digitalna obrada 

govora i slike, Kovačica, 4-6. 10.2012, ISBN: 978-86-7892-439-2, str. 44-47. 

M63 

кратак опис садржине: Први синтетизатор за српски језик, који је базиран на скривеним 

Марковљевим моделима, представљен је у овој публикацији. Истакнуте су предности и мане у 

односу на претходну верзију синтетизатора говора за српски језик, који се заснива на 

селекцији сегмената. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

29. 

Robert Mak, Edvin Pakoci, Stevan Ostrogonac: Primena globalne varijanse 

radi unapređenja kvaliteta govora sintetizovanog na osnovu skrivenih 

Markovljeih modela, DOGS-2012, Digitalna obrada govora i slike, Kovačica, 4-

6.10.2012, ISBN: 978-86-7892-439-2, str. 48-51. 

M63 

кратак опис садржине: У радује описан начин да се реши проблем који настаје претераним 

ублажавањем параметара говорног сигнала при синтези која се заснива на скривеним 

Марковљевим моделима. Коришћењем глобалне варијансе добија се говорни сигнал који 

звучи живље и природније. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

30. 

Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski: DRT i SUS testovi razumljivosti 

sintetizovanog govora na srpskom jeziku, 19. Telekomunikacioni forum 

TELFOR-2011, Beograd, 22-24.11.2011, ISBN: 978-1-4577-1500-6, str. 659 

662. 

M63 

кратак опис садржине: Систем за синтезу говорна на основу текста на српском језику, који је 

заснован на селекцији сегмената говора, евалуиран је по питању разумљивости и других 

параметара квалитета говорног сигнала у односу на претходне верзије синтетизатора. 

Коришћени су стандардни DRT и SUS тестови. Показана је значајна предност гласа „АлфаНум 

Снежана“ у односу на старије верзије синтетизатора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

31. 
Stevan Ostrogonac: Merenje razumljivosti prirodnog govora, DOGS-2010, 

Digitalna obrada govora i slike, Iriški venac, 16-18.12.2010, ISBN: 978-86-

M63 
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7892-311-1, str. 41-44. 

кратак опис садржине: Тестовима слушања испитиване су акустичке карактеристике 

читаонице Факултета техничких наука, у контексту разумљивости говора у зависности од 

положаја говорника и слушаоца. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

32. 

Milan Sečujski, Nataša Vujnović-Sedlar, Stevan Ostrogonac: Softver za 

predikciju prozodije govora baziran na ToBi konvencijama za prozodijsku 

transkripciju, 2015, str. 1-8. (Recenzenti: dr Zoran Šarić (Centar za unapreĎenje 

ţivotnih aktivnosti, Beograd), dr Jerneja Ţganec Gros (Alpineon, Ljubljana, 

Slovenija)) 

M81 

кратак опис садржине: На претходно анотираној бази обучен је систем за предикцију 

прозодије у виду прозодијских ознака. Скуп прозодијских ознака базиран је на ToBi 

конвенцијама, уз одређене измене које су уведене ради побољшања квалитета синтезе говора 

за српски језик. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

33. 

Dragan Kneţević, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Stevan 

Ostrogonac, Siniša Suzić (2012) “Sistem za red voţnje”, AlfaNum i FTN, Novi 

Sad (Recenzenti: doc. dr Mihajlo Katona (“Frobas d.o.o.” Novi Sad), doc. dr 

Aleksandra Jovanović (EF Niš)), str. 1-8. 

M81 

кратак опис садржине: Дијалошки систем који се ослања на говорне технологије, а омогућава 

корисницима приступ информацијама о поласцима и одласцима аутобуса у било које доба 

дана, без потребе ангажовања оператера. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

34. 

Dragiša Mišković, Nataša Vujnović Sedlar, Robert Mak, Stevan Ostrogonac, 

Milana Bojanić, Edvin Pakoci (2012) “Sistem za automatsko anketiranje 

(anDialer)”, AlfaNum i FTN, Novi Sad, str. 1-10. (Recenzenti: prof. dr Zorica 

Nikolić (EF Niš), dr Zoran Šarić (CUŢA Beograd)) 

M82 

кратак опис садржине: AnDialer је решење намењено корисницима који имају потребе за 

брзим, ефикасним и једноставним системом за вођење телефонских кампања. То је систем 

који омогућава позивање и анкетирање унапред изабраних контаката и за његово исправно 

функционисање потребно је да на рачунару оператера буде инсталиран, подешен и покренут 

софтверски IP телефон. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

35. 

Edvin Pakoci, Nataša Vujnović-Sedlar, Stevan Ostrogonac, Robert Mak: Wavfilt 

– aplikacija za modifikovanje audio datoteka, FTN i AlfaNum, Novi Sad, 2015, 

str. 1-10. (Recenzenti: prof. dr Aleksandar Rodić (Institut Mihajlo Pupin, 

Beograd), mr Dejan Todorović (Dirigent Acoustics, Beograd)) 

M85 

кратак опис садржине: Wavfilt је конзолна апликација која је намењена обради дигиталних 

аудио датотека. Може се користити на Windows и Linux оперативним системима, на 
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појединачним или на групи аудио датотека. Неке од могућности које ова апликација пружа су: 

промена брзине, темпа, боје и висине звука, затим промену учестаности одабирања, 

симулацију процеса кодовања аудио и говорних сигнала, вештачко додавање буке, као и 

покретање екстерних програма за манипулацију аудио датотекама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

36. 

Stevan Ostrogonac, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Nataša Vujnović Sedlar, 

Branislav Popović, Darko Pekar (2014) “Igra za slepa i slabovida lica bazirana 

na govornim tehnologijama za srpski jezik (anMasterMind)”, FTN i AlfaNum, 

Novi Sad, str. 1-10. (Recenzenti: prof. dr Slobodan Jovičić (ETF Beograd), prof. 

dr Zoran Perić (EF Niš)) 

M85 

кратак опис садржине: Апликација којом је игра MasterMind адаптирана лицима са 

оштећеним видом. Ова игра је од посебног значаја за развој меморије и логичког размишљања 

код слепе и слабовиде деце. Визуелни интерфејс такође постоји, управо у сврху праћења тока 

игре од стране персоналног асистента, када се игра користи у едукативне сврхе.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

37. 

Stevan Ostrogonac, Darko Pekar, Dragiša Mišković, Milan Sečujski, Branislav 

Popović, Vlado Delić: Pametna kuća bazirana na govornim tehnologijama za 

srpski jezik (anSmartHome), Fakultet tehničkih nauka i AlfaNum d.o.o, Novi 

Sad, realizovano 2013-2014, verifikovano 24. decembra 2014, str. 1-11. 

(Recenzenti: dr Zoran Šarić (Centar za unapreĎenje ţivotnih aktivnosti, 

Beograd), prof. dr Zoran Perić (Elektronski Fakultet, Niš)) 

M85 

кратак опис садржине: Апликација којом се демонстрирају могућности примене говорних 

технологија у тзв. „паметним кућама“. Овим прототипом демонстриране су могућности 

аутоматског и даљинског управљања уређајима или читавим системима уређаја у кући путем 

говорних команди, при чему се повратне информације добијају гласовним порукама. 

Апликација омогућава и креирање одређених стања уређаја у кући, која се могу сачувати и 

користити у даљем раду позивањем једноставном говорном командом. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

38. 

Milana Bojanić, Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski, Nataša Vujnović Sedlar, 

Siniša Suzić (2012) “Detektor štamparskih i pravopisnih grešaka za srpski jezik 

(anSpellChecker)”, FTN i AlfaNum, Novi Sad (Recenzenti: doc. dr Aleksandra 

Jovanović (EF Niš), prof. dr Sneţana Gudurić (FF Novi Sad)), str. 1-8. 

M85 

кратак опис садржине: Самостална апликација за корекцију грешака у текстовима на српском 

језику. Корекција грешака врши се провером постојања сегмената текста (речи) у речнику, без 

анализе контекста. На овај начин се, ипак, могу детектовати бројне грешке, а ослањајући се на 

речник који садржи преко 4 милиона уноса (речи у изведеним облицима), тачност овог алата 

је висока. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

39. 
Edvin Pakoci, Robert Mak, Stevan Ostrogonac, Nikša Jakovljević, Milan 

Sečujski (2012) “Sintetizator govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za 

M85 
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srpski jezik”, FTN i AlfaNum, Novi Sad (Recenzenti: prof. dr Slobodan Jovičić 

(ETF Beograd), prof. dr Aleksandar Rodić (Institut “M. Pupin” Beograd)), str. 

1-10. 

кратак опис садржине: Опис технике изведбе система за синтезу говора на основу текста за 

српски језик, базираног на скривеним Марковљевим моделима. Описан је процес обуке 

система, као и саме синтезе говорног сигнала. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
Према члану 21, став 2 Правилника ФТН донетог 01.07.2015, и према Члану 15. став 1, Правила 

докторских студија УНС-а од 25.02.2013. године, за пријаву тезе потребно је да кандидат: 

1. положи све испите одређене студијским програмом докторских студија, 

2. положи Квалификациони испит. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење:  
Кандидат је успешно савладао градиво предвиђено програмом за докторске студије и положио све 

испите са просечном оценом 10,00 укључујући и Квалификациони испит. Поред тога, кандидат је 

аутор или коаутор 31 научног рада и 8 техничких решења, од којих је 8 радова уско повезано са 

темом дисертације. 

Осим тога, кандидат је од 2011. до 2017. године био ангажован на пројекту ТР32035 - „Развој 

дијалошких система за српски и друге јужнословенске језике“, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, а током тог периода био је запослен као истраживач – сарадник на Факултету 

техничких наука, на Катедри за телекомуникације и обради сигнала. 
 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 
Проф. др Милан Сечујски рођен је 1975. године у Новом Саду. Дипломирао је 1999. године, 

магистрирао 2002. и докторирао 2009. на Факултету техничких наука у Новом Саду. Године 2010. 

изабран је у звање доцента, а 2016. у звање ванредног професора Факултета техничких наука у 

Новом Саду. Аутор је преко 100 научних радова, од којих је већина из области говорно-језичких 

технологија, и учесник више међународних и националних пројеката из ове области. Међу 

водећим је учесницима дугогодишњег пројекта развоја говорно-језичких технологија за српски и 

друге јужнословенске језике на ФТН.  

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Popović Branislav, Janev Marko, Pekar Darko, Jakovljević Nikša, Gnjatović Milan, 

Sečujski Milan, Delić Vlado (2012) “A Novel Split-and-Merge Algorithm for 

Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models”, Applied Intelligence, ISSN: 

0924-669X, Springer-Verlag, New York, Vol. 37, No. 3, pp. 377-389. 

DOI:10.1007/s10489-011-0333-9,  

М21 

2. 

Lučić Branko, Ostrogonac Stevan, Vujnović Sedlar Nataša, Sečujski Milan (2015) 

"Educational Applications for Blind and Partially Sighted Pupils Based on Speech 

Technologies for Serbian", The Scientific World Journal, 2015, Vol. 2015, No 1, 

pp. 1-14, ISSN 1537-744X, DOI:10.1155/2015/839252,  

М21 

3. 

Delić Vlado, Bojanić Milana, Gnjatović Milan, Sečujski Milan, Jovičić Slobodan 

(2012) “Discrimination Capability of Prosodic and Spectral Features for Emotional 

Speech Recognition”, Electronics and Electrical Engineering, ISSN: 1392-1215, 

Kaunas University of Technology, Vol. 18, No. 9, pp.51-54. DOI: 

10.5755/j01.eee.18.9.2806  

М22 

4. 

Bojović Ţivko, Perić Zoran, Delić Vlado, Šećerov Emil, Sečujski Milan, Šenk 

Vojin (2012) “Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a 

live VoIP network using SIP protocol”, Electronics and Electrical Engineering, 

ISSN: 1392-1215, Kaunas University of Technology, Vol. 117, No. 1, pp. 37-42.  

М22 
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5. 

Jakovljević Nikša, Mišković Dragiša, Janev Marko, Sečujski Milan, Delić Vlado 

(2013) “Comparison of Linear Discriminant Analysis Approaches in Automatic 

Speech Recognition”, Electronics and Electrical Engineering, ISSN: 1392-1215, 

Kaunas University of Technology, Vol. 19, No. 7, pp. 76-79. DOI: 

10.5755/j01.eee.19.7.5167  

М23 

 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
Према члану 12 став 1 Правила докторских студија УНС од 25.02.2013, за ментора за израду 

докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта може бити именован наставник 

Универзитета који је у радном односу на факултету који реализује студијски програм докторских 

студија. 

Према члану 12 став 4 истих Правила, за ментора може бити именован наставник који је способан 

за извођење наставе на докторским студијама и има најмање 5 научних радова објављених или 

прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма 

са листе министарства надлежног за науку, у последњих 10 година и који испуњава допунски 

критеријум за поље техничко-технолошких наука, а то је да има 5 радова објављених у часописима 

са ISI листе. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 
Ментор је запослен на ФТН, изводи наставу на докторским студијама и у последњих 10 година 

има више од 5 радова објављених у часописима из одговарајуће области студијског програма. 

Ментор испуњава и допунски услов да има бар 5 радова објављених на ISI листи. 

 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Модели српског језика и њихова примена у говорним и језичким технологијама 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Развој говорних и језичких технологија за српски језик током протекле две деценије обухватао је 

креирање ресурса, истраживање и имплементацију постојећих алгоритама, као и развој нових 

алата и техника којима су третиране специфичности српског језика. Као резултат, развијени су 

системи високог квалитета за синтезу говора на основу текста и конверзију говора у текст. 

Међутим, многе савремене примене ових технологија континуирано померају границе које је 

потребно достићи, како би се корисницима омогућила што већа тачност и једноставност у 

комуникацији са машинама. 

Језички модел представља основу сваке апликације за корекцију грешака у тексту, која пружа 

више могућности од просте претраге речника. Језички модел је, такође, један од основних 

елемената система за препознавање говора, а примену налази и у аутоматској класификацији 

докумената по садржају, синтези говора на основу текста и многим другим технологијама. 

Када је у питању српски језик, језички модели који су претходили овом истраживању 

представљали су скуп хеуристика, којима се могао третирати одређен скуп проблема. Међутим, за 

напредне верзије програмске подршке, која је заснована на говорним технологијама, потребно је 
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креирати статистичке моделе, који су обучени на великим текстуалним корпусима. С обзиром на 

веома комплексну морфолошку структуру српског језика, прикупљање корпуса довољне величине 

да се приближно достигне потенцијал језичких модела представља временски изузетно захтеван 

задатак. Алтернатива којој се често прибегава код језика са сличним нивоом комплексности 

морфолошке структуре јесте груписање речи које се појављују у сличним контекстима. На тај 

начин, ублажава се ефекат недостајућих података за обуку модела, али се и губи на тачности 

моделовања оних секвенци речи које се у корпусу појављују много пута. 

Предмет овог истраживања је целокупан процес креирања статистичких модела језика, као и 

њихове примене у говорним и језичким технологијама за српски језик. Овај процес обухвата 

прикупљање и обраду текстуалних садржаја на српском језику, истраживање и имплементацију 

постојећих техника обуке језичких модела, третирање специфичности српског језика уз 

имплементацију нових метода за побољшање квалитета моделовања, као и прилагођавање модела 

појединим применама. 

С обзиром на значајне разлике у реченичним структурама, као и у величинама и садржајима 

речника који се користе у различитим ситуацијама, текстуалне садржаје потребно је 

класификовати по функционалним стиловима. За сваки од функционалних стилова потом се може 

креирати посебан језички модел, а по потреби се корпуси за поједине функционалне стилове могу 

комбиновати. Дефинисање класа речи ради креирања класних модела представља један од 

најважнијих делова овог истраживања. Захваљујући постојећим ресурсима, а пре свега 

акценатско-морфолошком речнику српског језика, могуће је дефинисати класе речи на основу 

морфолошких информација, са циљем да се са малим бројем класа постигне што боља 

репрезентација језика. Морфолошки класни модел, у односу на класни модел код ког су класе 

дефинисане само на основу статистика текстуалног корпуса, требало би да има значајну предност 

по питању квалитета моделовања језика, и предмет овог истраживања је управо потврђивање ове 

претпоставке. Примена морфолошких класних модела, као и комбинације класних модела и 

модела речи у говорним и језичким технологијама ради унапређења тачности и природности у 

комуникацији човека са машинама представља главну мотивацију за ово истраживање. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Преглед владајућих ставова и схватања у литератури у подручју истраживања са наводом 

литературе која је консултована: 

Језички модел, у теорији, представља расподелу вероватноћа по свим могућим секвенцама речи 

неког језика. Најраспрострањенији приступ моделовању језика је тзв. статистички N-грам модел 

[1]. Овакав модел представља скуп секвенци речи дужина од 1 до N, са одговарајућим 

вероватноћама појављивања, које се естимирају на основу текстуалних корпуса, као и са 

одговарајућим back-off коефицијентима, који су важни у ситуацијама када неки од тражених N-

грама (у процесу одређивања вероватноће неке нове секвенце речи) нису део језичког модела. У 

[1] је, поред детаљне математичке подлоге везане за N-грам моделе језика, дат и преглед техника 

за повећање робусности естимације расподеле вероватноћа. У [2] је описан алат, који се користи у 

већини истраживања која су везана за поменути тип језичких модела – SRILM. 

У последњих неколико година све се више експеримената спроводи коришћењем неуронских 

мрежа за моделовање језика. У овој области једно од најзначајнијих је истраживање Томаша 

Миколова [3], који је развио и алат под називом RNNLM (Recurrent Neural Networks Language 

Modeling) toolkit [4]. На његово истраживање надовезују се многи експерименти са различитим 

структурама неуронских мрежа [5] [6] [7] [8]. 

Један од највећих изазова у области језичког моделовања јесте решавање проблема мале количине 

података за обуку. Најраспрострањеније решење овог проблема представља кластеризација речи и 

обука тзв. класних језичких модела [9]. Овај проблем је нарочито присутан код језика са 

комплексном морфолошком структуром, какав је и српски. Кластеризацију речи могуће је 

извршити неком од техника ненадгледане кластеризације [2], што је најчешће случај, иако модели 
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базирани на оваквим класама имају многе недостатке. У оквиру овог истраживања, велика пажња 

је посвећена дефинисању класа речи на основу морфолошких информација, које су доступне 

захваљујући акценатско-морфолошком речнику српског језика, и алата за аутоматску морфолошку 

анотацију [10] [11]. Употреба модела заснованих на оваквим класама доноси значајно побољшање 

и нове могућности за примену језичких модела. 

Језички модели играју важну улогу у многим говорним и језичким технологијама. У оквиру овог 

истраживања, фокус је на примени у аутоматском препознавању говора [1] [3] [12], синтези 

говора на основу текста (пре свега у решавању проблема аутоматске сегментације текста на 

реченице) [13] [14] [15] [16] [17] и аутоматској детекцији и корекцији различитих типова 

грешака у текстовима [18] [19] [20]. 

Евалуација језичких модела представља веома важан део истраживања [1][3]. Најчешће 

коришћена мера квалитета модела је тзв. перплексност. У препознавању говора користи се и 

грешка препознавања на нивоу речи – WER (Word Error Rate). Обе наведене мере имају своје 

недостатке. У оквиру овог истраживања, један од циљева је и дефинисање погодније мере 

квалитета језичког модела, која би се могла користити и за директно поређење два или више 

модела који су обучавани и евалуирани на различитим корпусима. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

Ово истраживање се ослања на резултате ранијих истраживања везаних за говорне и језичке 

технологије. У поменуте резултате, између осталог, спадају ресурси попут акценатско-

морфолошког речника српског језика, као и алата за аутоматску морфолошку анотацију текстова 

на српском језику. Главни циљ овог истраживања је усавршавање језичких модела за српски језик 

и њихова примена.  

Под применом модела подразумева се њихова употреба у постојећим системима за аутоматско 

препознавање говора и синтезу говора на основу текста (уз евентуална посебна прилагођавања), 

као и у технологијама које је, за српски језик, тек потребно развити или значајно унапредити 

(аутоматска детекција и корекција граматичких и семантичких грешака у текстовима, аутоматска 

класификација текстова). Ово истраживање ће, такође, пружити основе за семантичку анализу 

текстова на српском језику, што представља важан корак за будућа истраживања, која ће се 

кретати у правцу развоја система за машинско превођење, као и напредних дијалошких система за 

спрски језик. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Квалитет  језичких модела зависи од неколико основних фактора. Пре свега, од величине корпуса 

за обуку и, свакако, квалитета садржаја корпуса. У зависности од примене, језичке моделе је 

углавном потребно прилагодити функционалном стилу који доминира у текстовима који ће бити 

евалуирани. Комплексност морфологије језика представља посебан проблем, који се може 

решавати или изузетно великом количином података за обуку, што подразумева огромне напоре 

при прикупљању и обради текстуалних садржаја, или адаптацијом модела на начин на који се са 
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мање података могу постићи задовољавајући резултати. Очекује се да истраживање потврди 

претпоставку да морфолошки класни модел, у односу на класни модел код ког су класе 

дефинисане само на основу статистика текстуалног корпуса, има значајну предност по питању 

квалитета моделовања језика. Поред тога, очекивани резултати овог истраживања су, пре свега, 

настајање адекватног корпуса за обуку модела за различите намене, затим адаптација техника 

обуке и коришћења језичких модела којима се решава проблем комплексне морфологије, за шта ће 

главни ослонац бити постојећи језички ресурси. Најзад, главни циљ креирања софистицираних 

језичких модела за српски језик јесте консеквентно усавршавање говорних и језичких технологија, 

међу којима су аутоматско препознавање и синтеза говора, корекција грешака у текстовима, 

класификација докумената на основу садржаја итд. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.6 план рада 

Кандидат је током више година био ангажован на пројектима МПНТР, у оквиру којих се, између 

осталог, бавио и развојем језичких модела за српски језик. Значајан део истраживања које је 

везано за предложену тему докторске дисертације је реализован у том периоду, а преостали део 

истраживања ће бити реализован по следећем плану: 

- Имплементација окружења за евалуацију језичких модела у контексту аутоматског 

препознавања говора (WER тестови) и сама евалуација модела; 

- Додатни тестови и анализа резултата раније спроведених експеримената; 

- Писање публикација; 

- Писање дисертације. 

Крај истраживања, закључно са писањем дисертације, планиран је за средину 2018. године. 
 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

За евалуацију језичких модела за опште потребе користиће се вредност перплексности. Модели ће 

такође бити тестирани у оквиру сваке примене посебно. За препознавање говора, мера која ће се 

користити је грешка препознавања на нивоу речи (WER), односно промена грешке која се деси 

након увођења новог модела језика. За синтезу говора, с обзиром на то да ће се језички модел 

користити за поделу текста на реченице у оквиру модула за претпроцесирање текста, мера која ће 

се користити је проценат тачно утврђених почетака реченица заједно са процентом „лажно 

позитивних“, односно места на којима је утврђено да постоји почетак нове реченице иако то није 

био случај. У детекцији и корекцији семантичких грешака, евалуација модела ће бити у складу са 

структуром прототипа.  

Прикупљање текстуалних садржаја, њихова обрада и класификација ради обуке језичких модела за 

српски језик представља иницијални део овог истраживања. Поред тога, користе се и акценатско-

морфолошки речник српског језика, које је настао током ранијих пројеката МПНТР, као и алати за 

аутоматску морфолошку анотацију, који су такође настали током ранијих пројеката. У оквиру 

истраживања испитују се различити параметри везани за квалитет обучених језичких модела. 

Испитују се модели за опште потребе, као и модели који су прилагођени одређеним специфичним 

применама, као што су аутоматско препознавање говора, аутоматска детекција и корекција 

граматичких и семантичких грешака и др. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 
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Део истраживања спроведен је у Лабораторији за акустику и говорне технологије, на Катедри за 

телекомуникације и обраду сигнала, на Факултету техничких наука у Новом Саду. Такође, за 

истраживање је од великог значаја сарадња са предузећем АлфаНум д.о.о. из Новог Сада. 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

За обуку, евалуацију и употребу статистичких N-грам модела језика, као и за обуку модела језика 

који су базирани на неуронским мрежама, коришћене су постојеће технике, које су углавном 

независне од језика. Ове технике су потпомогнуте додатним информацијама, које се добијају из 

језичких ресурса за српски језик. За потребе обраде текстуалних садржаја развијени су посебни 

алати у оквиру овог истраживања. 

 

Предложене методе  су одговарајуће?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење: 

На основу увида у до сада објављене радове, формулацију теме, предмета и циља истраживања, 

показаног познавања проблематике и очекиваних резултата, Комисија сматра да је тема „Модели 

српског језика и њихова примена у говорним и језичким технологијама“ подобна за 

докторску дисертацију и да кандидат Стеван Острогонац испуњава све законске услове за рад на 

предложеној теми докторске дисертације. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета 

техничких наука и Сенату Универзитета у Новом Саду да прихвати као подобну предложену тему 

и кандидата и да се за ментора именује проф. др Милан Сечујски, који испуњава актуелне услове 

за вођење докторске дисертације кандидата према Правилнику УНС, и према Правилима за 

акредитацију у високошколском образовању. 

 

Датум: 31. март 2018. 
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