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Задаци које треба обрадити у оквиру теме 

 

1. Објаснити шта је Машинско учење 

2. Објаснити Надгледано, Ненадгледано и Појачано учење 

3. Навести основне алгоритме Надгледаног, Ненадгледаног и Појачаног учења и 

укратко и површно их објаснити 

4. Описати Неуронске мреже и Дубоко учење 

5. Објаснити важност базе података приликом коришћења Машинског учења 

6. Описати практичан пример употребе Машинског учења над базом података 
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1. Вештачка интелигенција (енгл. Artificial Intelligence) 

Рачунарска наука дефинише Вештачку интелигенцију као проучавање „интелигентних 
агената“ односно било који уређај који опажа своју околину и предузима акције које 
повећавају шансу за успешно постизање својих циљева. 

Сложенија дефиниција карактерише Вештачку интелигенцију као способност система 
да правилно интерпретира екстерне податке, да учи из таквих података и да их користи 
за постизање одређених циљева и задатака путем флексибилног прилагођавања. 
 

Вештачка интелигенција у рачунарској науци се још назива и Машинска 
интелигенција. Вештачка интелигенција је интелигенција коју демонстрирају машине. 
 

Вештачка интелигенција је као академска дисциплина основана 1956. године.  
Поље истраживања Вештачка интелигенција је настала на радионици која се одржала 
1956. године на Дортмунском колеџу, где је Џон Мекарти (енгл. John McCarthy) први 
пут употребио термин „Вештачка интелигенција“ да би разликовао поље од 
кибернетике и избегао утицај кибернетичара Норберта Виенера. 
Учесници су били:  

 Ален Њувл (енгл. Allen Newell) са Карнеги Мелон универзитета (енгл. Carnegie 
Mellon University) 

 Херберт Симон (енгл. Herbert Simon) са Карнеги Мелон универзитета (енгл. 
Carnegie Mellon Universit) 

 Џон Мекарти (енгл. John McCarthy) са Масачусетс института за технологију 
(енгл. Massachusetts Institute of Technology) 

 Марвин Мински (енгл. Marvin Minsky) са Масачусетс института за технологију 
(енгл. Massachusetts Institute of Technology 

 Артур Семјуел (енгл. Arthur Samuel) из ИБМ компаније 

и они су постали оснивачи и вође Вештачке интелигенције.  
 

1.1. Основне подобласти Вештачке интелигенције 

Основне подобласти Вештачке интелигенције су: 

 Машинско учење 
 Обрада природног језика 
 Рачунарска визија 
 Експертни системи 
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Слика 1 – Основне подобласти Вештачке интелигенције 

 

1.1.1. Машинско учење (енгл. Machine Learning) 

Машинско учење је подобласт Вештачке интелигенције које рачунарима даје 
могућност учења без експлицитног програмирања. 

 

 

Слика 2 – Машинско учење 

 

Примери употребе Маишинског учења: 

 Предвиђање вредности станова у будућности 
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 Предвиђање раста акција на берзи 
 Груписање података 
 Анализе особа на друштвеним мрежама 
 Доношење одлука у реалном времену 
 Навигација робота 
 Играње игрица 

 

1.1.2. Обрада природног језика (енгл. Natural Language Processing) 

Обрада природног језика је подобласт Вештачке интелигенције која се бави 
интеракцијама између рачунара и људских језика. Ова област  омогућава машинама да 
читају, разумеју и добијају значење из људских језика. 
 

 

Слика 3 – Обрада природног језика 

 

Примери употребе Обраде природног језика: 

 Проверавање граматичих грешки шприликом куцања текста 
 Аутоматско довршавање текста 
 Писање порука путем гласа 
 Филтрирање порука 
 Виртуелни асистенти (Сири, Алекса, Гугл асистент...) 

 

1.1.3. Рачунарска визија (енгл. Computer Vision) 

Рачунарска визија је подобласт Вештачке интелигенције која се бави начином на који 
рачунари могу разумети дигиталне слике или видео записе. 
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Слика 4 – Пример Рачунарске визије за препознавање објеката 

 

Примери употребе Рачунарске визије: 

 Аутономна возила (приликом виђења и разумења пута на којем се кола возе) 
 Препознавање објеката на сликама 
 Препознавање лица особа 
 Спознавање зрелих воћки за брање 
 Здравствена заштита 

 

1.1.4. Експертни системи (енгл. Expert Systems)  

Експертни системи су подобласт Вештачке интелигенције и представљају рачунарске 
програме који опонашају способности људског стручњака за доношење одлука. 
Експертни системи су дизајнирани да реше сложене проблеме резоновањем кроз тела 
знања која су представљена као ако-онда (енгл. if-then) правилима.  
 

Експертни системи функционишу на начин тако што корисних извршава упите преко 
Корисничког интерфејса који путен Интерфејс механизма добија знање из Базе знања. 
База знања се састоји из знања које је сакупљено од експерта. Као резултат корисник 
добија предлог односно савет Експертног система. 
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Слика 5 – Функционисање Експертних система 

 

Примери употребе Експертних система: 

 Дијагнозе доктора 
 Хемијска истраживања 
 Дијагнозе кварова на аутомобилу 
 Финансијска одлучивања 
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2. Машинско учење (енгл. Machine Learning) 

Артур Семјул (енгл. Arthur Samuel), амерички пионир у пољу Вештачке интелигенције, 
први је употребио 1959. године термин „Машинско учење“. 

Машинско учење је дефинисао као – „Подручје студија које рачунарима даје 
могућност учења без експлицитног програмирања“. 

 

На врло лаички начин, Машинско учење се може објаснити као аутоматизација и 
побољшавање процеса учења рачунара на основу њихових искустава а да се они 
заправо не програмирају, тј. без икакве људске помоћи. 
Процес почиње храњењем квалитетним подацима и затим тренирањем машина 
односно рачунара израдом модела машинског учења користећи податке и различите 
алгоритме. Избор алгоритама зависи од тога какву врсту података имамо и какав 
задатак покушавамо да аутоматизујемо. 
 

Пример тренирања студента током исита 

Док се припремају за испите, студенти заправо не „бубају“ предмет напамет, већ га 
покушавају научити са потпуним разумевањем. Пре испитивања, своју машину (мозак) 
хране добром количином висококвалитетних података (питања и одговора из 
различитих књига или белешки наставника). Заправо они тренирају свој мозак како са 
улазима тако и са излазима да би пронашли неку смисао односно логику да би могли 
решити другачију врсту питања. Сваки пут када реше тестне задатке и спознају своје 
перформансе (тачност/резултат) тако што упоређују решења која су решили на 
тестовима са кључем одговора односно тачним одговорима, перформансе се постепено 
повећавају и студент добија више самопоуздања. 

На исти начин се тако и граде модели Машинског учења, тренира се машина са 
подацима за тренирање (улазни и излазни подаци су дати моделу) па се затим тестира 
са подацима за тестирање (са само улазним подацима) и резултат модела се упоређује 
са стварним резултатима (са излазним подацима за тестирање) и на крају резултат 
упоређивања преставља прецизност модела. 
 

Разлика између Машинског учења и традиционалног програмирања 

Разлика између Машинског учења и традиционалног програмирања је у томе што код: 

 Традиционалног програмирања - ми уносимо податке (улаз) и програм (логику) 
и покретањем машине ми добијамо резултат (излаз) 

 Машинског учења - ми уносимо податке (улаз) и резултат, покрећемо их на 
машини током тренирања и затим машина креира свој програм (логику) који се 
може оценити током тренирања  
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Слика 6 - Разлика између Машинског учења и традиционалног програмирања 

 

Шта заправио учење значи за рачунар 

За рачунар се каже да учи из искуства (искуство играња неке игре) с обзиром на неку 
класу задатака (задатак играња игре), уколико се његово обављање у задатку побољша 
(побољша вероватноћа да ће програм победити у следећој игри) с искуством. 
 

Како Машинско учење функционише 

1. Прикупљање прошлих података у било којем облику погодном за обраду. Што 
је бољи квалитет података, то ће они бити прикладнији за моделовање 

2. Препроцесирање података – неки пут подаци који су прикупљени у облику 
редова морају да се препроцесирају из разлога што се може десити да у неком 
реду недостају неки подаци.  
 
Недостајуће нумеричке вредности се могу заменити средњом вредношћу тог 
атрибута односно независне варијабле. 
Категоричке недостајуће вредности се могу заменити категоријом која се 
највише појављује у том атрибуту 
 
Ако су подаци у облику текста или слике, онда је потребно претворити их у 
нумерички облик, било да је листа или низ или матрица. Једноставно подаци 
морају да се претворе у формат који је машини разумљив. 

3. Подела података на податке за тренирање и на податке са тестирање. 
Уобичајена подела је 70% : 30% 

4. Израда модела путем одговарајућих алгоритама и техника над сетом података за 
тренирање односно учење 

5. Тестирање нашег модела с подацима који нису коришћени приликом тренирања 
односно са подацима који служе за тестирање. Тестирањем се добија 
прецизност модела, односно колико је модел тачно пута предвидео исправан 
резултат. 

 



Завршни рад Машинско учење над базама података Године 2019. 

15 
 

 

Слика 7 – Како Машинско учење функционише 

 

Алгоритми Машинског учења 

Алгоритми Машинског учења се могу поделити у три основне групе: 
1. Надгледано учење 
2. Ненадгледано учење 
3. Појачано учење 

 

 

Слика 8 – Подела алгоритама Машинског учења 
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2.1. Надгледано учење (енгл. Supervised Learning) 

Надгледано учење шредставља модел учења где се алгоритму дају улазни и излазни 
подаци. Алгориритам учи да за дате улазне податке да одговарајуће излазне податке. 
 

Сет података за тренирање којим баратају алгоритми Надгледаног учења се састоји од 
низа примера. Сваки пример за тренирање има један или више улаза и жељени излаз. 
У математичком моделу, сваки пример за тренирање предстаљен је низом односно 
вектором а целокупни подаци за тренирање су представљени матрицом. 
 

Кроз итеративну оптимизацију, алгоритми за Надгледано учење креирају функцију 
која ће се користи за предвиђање резултата. 
Оптимална функција омогућава алгоритму да правилно одреди излаз за улазе који нису 
били део података за тренирање. 
 

Алгоритми за Надгледано учење се могу поделити на алгоритме за: 
1. Класификацију 
2. Регресију 

 

2.1.1. Класификација (енгл. Classification) 

Модели који сортирају примере у категорије називају се алгоритмима за 
класификацију. 
 

Класификација може бити: 

1. Бинарна 
2. Вишекласна 

 

Код Бинарне класификације примери се класификују у две категорије.  
Код Вишекласне класификације примери се класификују у три или више категорија. 
 

Примери Бинарних класификационих проблема могу бити: 

 Да ли је имејл спам или није 
 Да ли је пас или мачка 
 Да ли ће време бити сунчано или кишовито 
 Да ли је корисник задовољан или није 
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Примери Вишекласних класификационих проблема могу бити: 

 Да ли новински чланак припада категорији спорт, технологија, бизнис или 
политика 

 Да ли је пас , мачка, медвед или вук 
 Да ли ће време бити сунчано, кишовито или снежно 

 

Класификација се разликује од Регресије по томе што код Регресије предвиђамо 
вредност односно број а код Класификације предвиђамо категорију. 
 

2.1.1.1. Алгоритми за класификацију 

2.1.1.1.1.  Логистичка регресија (енгл. Logistic Regression) 

Логистичка регресија је бинарни класификациони алгоритам. У имену „Логистичка 
регресија“ реч „регресија“ означава да се предвиђа вероватноћа припадања примера 
одређеној категорији. 
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Слика 9 – Логистичка регресија 

 

Логистичка регресија скицира праву која нам помаже да предвидимо којој категорији 
припада пример на основу улазних података. Та права се оптимизује током тренирања 
све док грешка не постане минимална. Све тачке изнад криве представљају једну 
категорију а све тачке испод криве представљају другу категорију. Ако се пример са 
одређеним независним варијаблама представи тачком и та тачка се нађе изнад криве 
онда ће то значити да пример припада одређеној категорији. 
 

2.1.1.1.2.  Стабло одлучивања (енгл. Decision Tree) 

Стабло одлучивања је алгоритам Машинског учења који сам креира стабло 
одлучивања. Стабло одлучивања се формира на основу сета правила која се добијају на 
основу анализе података.  
 

Стабла одлучивања се састоје од чворова и грана, које спајају чворове родитеље са 
чворовима наследника – деце.  
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Чвор који се налази на врху стабла (корен) нема родитеља, док сви остали тзв. 
унутрашњи чворови имају само једног родитеља.  
 

Чворови који немају наследнике се називају листови. Листови представљају сва могућа 
решења која се могу добити из датог стабла.  
 

Сви чворови који нису листови називају се чворови одлучивања. 
 

 

Слика 10 – Пример алгоритма Стабло одлучивања 

 

2.2.1.1.3. Случајне шуме (Random Forest) 

Случајне шуме је алгоритам који функционише на начин тако што се креирају више 
стабала одлучивања који су тренирани над различитим подацима. Стабло које оствари 
најбоље перформансе, односно оно које направи најмању грешку се узима као крајње 
стабло одлучивања које ће да се користи. 
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Слика 11 – Алгоритам Случајне шуме 

 

2.2.1.1.4. Мултиномни Наив Бајес (енгл. Multinomial Naive Bayes) 

Мултиномни Наив Бајес је алгоритам који се користи за класификацију. 
Алгоритам Мултиномни Наив Бајес има за темељ Бајесову теорему. Теорема је добила 
назив по енглеском математичару Томасу Бајесу (енгл. Thomas Bayes). 
 

 

Слика 12 - Бајесова теорема, слика 1 
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Слика 13 - Бајесова теорема, слика 2 

 

Бајесова теорема нам говори да је вероватноћа хипотезе дата неким доказима једнака 
вероватноћи хипотезе помноженој са вероватноћом доказа који дају хипотезу, а затим 
подељени са вероватноћом доказа. 
 

Уколико класификујемо новинске чланке, „хипотеза“ је: новински чланак се уклапа у 
категорију C. „Докази“ су речи W које се појављују у новинском чланку. 

 

Ако имамо речи „хардвер“, „софтвер“ или „чип“ вероватноћа да текст припада 
категорији Технологија је већа него вероватноћа да припада категорији Спорт. Наив 
Бајес разврстава текст у категорије на основу тога која вероватноћа је највећа. 

 

Будући да задаци класификације укључују поређење две (или више) хипотезе, можемо 
употребити облик Бајесове теореме који упоређује вероватноћу за сваку хипотезу. То 
радимо на начин што рачунамо колико се свака реч из новинског чланка појављује у 
различитим категоријама текстова, односно у сету података који смо дефинисали за 
тренирање. Рачунамо колико се пута реч појавила посебно за сваку категорију. На 
пример ако имамо текст „Технологија и уређаји су невероватни“ и ми имамо две 
категорије „Технологија“ и „Спорт“, ми ћемо рачунати вероватноћу да новински 
чланак припада категорији „Технологија“ и категорији „Спорт“, односно рачунаћемо 
број пољављивања сваке речи у текстовима који припадају категорији „Технологија“ 
па ћемо затим рачунати број појављивања сваке речи у текстовима који припадају 
категорији „Спорт“ и то на следећи начин: 
Рачунамо за категорију „Технологија“: 

Pr(технологија)*Pr(„тегнологија“|технологија)*Pr(„и“технологија)*Pr(„уређаји“|технол
огија)*Pr(„су“|технологија)*Pr(„невероватни“|технологија)  

За категорију „Технологија“ добијамо вероватноћу од 0,82. 
 

Рачунамо за категорију „Спорт“: 

Pr(спорт)*Pr(„тегнологија“|спорт)*Pr(„и“спорт)*Pr(„уређаји“|спорт)*Pr(„су“|спорт)*Pr(
„невероватни“|спорт) 

За категорију „Спорт“ добијамо вероватноћу од 0,12. 
 

И пошто је вероватноћа за „Тенхологију“ већа онда новински чланак припада 
категорији „Технологија“. 
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Закључак је да алгоритам „Наив Бајес“ „учи“ из података за тренирање на тај начин 
што гледа колико се речи из текста за предвиђање категоије појављују у категоријама 
из сета података за тренирање. Да би резултат предвиђања био прецизнији потребно је 
да сет података буде што бољи, односно да има што више примера и да буде што 
„чистији“, односно да у тексту има што мање речи које асоцирају на неку другу 
категорију. 
 

Битно је и напоменути да уколико алгоритам приликом предвиђања наиђе на неку реч 
коју нема у сету података за тренирање он је занемарује приликом рачунања 
вероватноће. 
 

Такође је битно напоменути о називу алгоритма, да се не ради о „наивном“ алгоритму 
како се може закључити из назива на енгеском „Naive Bayes“ већ је реч о томе да се 
подразумева да су атрибути између себе независни. На тај начин сваки атрибут 
доприноси доношењу одлуке у једнакој мери и потпуно независно од других атрибута. 
 

2.2.1.1.5.  К-најближих суседа (енгл. K-Nearest Neighbours) 

К-најближих суседа представља алгоритам који служи за класификовање у 
Машинском учењу. 
 

К-најближих суседа је једноставан алгоритам који чува све доступне случајеве и 
класификује нове случајеве на основу мере сличности. 
 

Назив је добио по параметру „К“ који представља број суседа који ће да се посматрају 
приликом доношења одлуке којој категорији случај припада. 
Уколико је К=3 онда ће се гледати 3 најближа суседа са сличним карактеристикама и 
од та 3 суседа која категорија има највише чланова онда се та категорија узима као 
крајњи резултат. Уколико је К=5 онда ће се гледати 5 најближих суседа. 
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Слика 14 – К-најближих суседа 

 

Постоје 2 начина како се траже најближи суседи а то су: 
1. Насилна метода 
2. К-Д метода 

 

2.2.1.1.5.1. Начини тражења најближих суседа 

Постоје 2 начина како се траже најближи суседи и то су: 
1. Насилна метода 
2. К-Д стабло метода 

 

2.2.1.1.5.1.1. Насилна метода (енгл. Brute Force Method) 

Насилна метода је најједноставнија метода тражења најближих суседа. 

 

У основи, то је само израчунавање еуклидске удаљености од објекта који је 
класификован до сваке тачке односно суседа у скупу. Еуклидска удаљеност је 
једноставно дужина линијског сегмента који повезује две тачке. 

 

Насилна метода је корисна када је број тачака односно суседа мали. 
Како се број тачака односно суседа повећава тако ће се исто толико и број рачунања 
еуклидске удаљености повећавати и на тај начин ће перформансе алгоритма опадати. 
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2.2.1.1.5.1.2. К-Д стабло метода (енгл. K-D Tree Method) 

К-Д стабло је скраћениза од К-Димензино стабло (енгл. K-Dimensional Tree). 

К-Д стабло метода тражења најближих суседа је корисна када имамо велики број 
суседа односно када имамо велики сет података јер смањује број рачунања еуклидске 
удаљености. 

 

Идеја која стоји иза ове методе је да ако знамо да су две тачке односно суседа блиска 
један другом и израчунамо еуклидско растојање до једне од њих онда знамо да је 
удаљеност до друге тачке слична. 
 

 

Слика 15 – К-Д стабло метода 

 

К-Д стабло функционише на тај начин да чвор у стаблу представља и садржи податке 
из н-димензионог графикона. Сваки чвор представља поље у графикону. 
 

Прво креирамо К-Д стабло од сета података па затим када желимо да класификујемо 
тачку ми само погледамо где ће та тачка бити у стаблу и онда рачунамо еуклидску 
удаљеност само за тачке које су близу ње у стаблу односно које су близу ње у пољу 
графикона. 
 

2.2.1.1.6. Метода потпорних вектора (енгл. Support Vector 

Machine) 

Метода потпорних ветора је алгоритам који се може користи и за проблеме 
класификације и за регресије али се највише користи за класификацију и то тачније 
бинарну класификацију и она ће бити описана у даљем тексту. 
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Циљ алгоритма је да се пронађе права (енгл. Hyperplane) у Н-димензионом простору 
која  јасно раздваја тачке које представљају податке. 
 

 

Слика 16 – Логистичка регресија (лево) и Метода потпорних вектора (десно) 

 

Логистичка регресија, као што се види на слици изнад, није толико прецизна из разлога 
што се може генерисати мноштво различитих прави које раздвајају податке и оне могу 
бити непрецизне док права код Методе потпорних вектора јасно раздваја податке. 
 

Да би се јасно радвојили подаци мора да се пронађе максимална маргина у односу на 
праву која раздваја податке. 
 

 

Слика 17 – Потпорни вектори 
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Потпорни вектори су тачке података које су најближе прави која раздваја податке и оне 
утичу на положај праве. Користећи потпорне векторе ми проналазимо максималну 
маргину праве. Брисањем потпорних вектора промениће се полозај праве која раздваја 
податке. Потпорни вектори нам помажу у изградњи оптималне Методе потпорних 
вектора. 
 

2.1.2. Регресија (енгл. Regression) 

Алгоритми који служе за предвиђање вредности спадају у групу алгоритама која се 
зове Регресија. 
 

Регресија служи за решавање проблема као што су: 

 Предвиђање цене куће 
 Предвиђање раста акција на берзи 
 Предвиђање броја пуполације на планети Земљи 

 

2.1.2.1. Алгоритми за регресију 

 

2.2.2.1.1.  Линеарна регресија (енгл. Linear Regression) 

Линеарна регресија је најједноставнији алгоритам регерсије. 

Користи се за откривање односа између независне варијабле и зависне варијабле 
односно предвиђања. 
 

Функционише на начин тако што скицира праву што је ближе могуће тачкама које 
представљају примере. 

Од велике важности је да права буде добро скицирана односно тренирана јер колико је 
добро права скицирана толико ће прецизно предвиђање бити. 
 

Права се скицира помоћу Линеарне функције: 
f(x) = k x + n 

Такође се Линеарна функција може написати и у облику: 
y = k x + n 

x – представља независну варијаблу 

y – представља зависну варијаблу односно вредност која се предвиђа 
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k – представља нагиб 

n – представља тачку пресека са y осом 

 

 

Слика 18 – Пример скицирања праве помоћу Линеарне функције 

 

На слици изнад су три линеарне функције - црвена и плава имају исти нагиб (k), док 
црвена и зелена имају исту тачку пресека са y-осом (n). 
 

Најоптималнија права се узима за предвиђања и она се бира тако што се рачунају 
вредности грешке за сваку праву и она која има најмању грешу користи се даље за 
предвиђања. 

 

Помоћу добијене праве и независне варијабле (x) се предвиђа зависна варијабла (y).  

 

На слици испод дат је пример Линеарне регресије која служи за предвиђање зависне 
варијабле (y) користећи једну независну варијаблу (x). 
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Слика 19 – Линеарна регресија 

 

Колико је модел односно права прецизна рачуна се помоћу Квадратног губитка који 
представља једну од најпопуларнијих функција губитка. Образац за Квадратни губитак 
је квадрат разлике између ознаке (енгл. Label) односно стварне вредности и 
предвиђања које је остварила права: 
(y - y')2 – Квадратни губитак  
y – Стварна вредност 

y' – Вредност предвиђања 
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2.2.2.1.2. Вишеструка линеарна регресија (енгл. Multiple Linear 

Regression) 

Вишеструка линеарна регресија је Линеарна регресија која користи више независних 
варијабли за предвиђање. Такође се још и назива Линеарна регресија са више 
независних варијабли. 
 

Када се модел тренира за две независне варијабле и уместо да се тражи оптимална 
права тражи се оптимална раван која раздваја тачке у тродимензионом простору. 

 

 

Слика 20 – Вишеструка линеарна регресија са две независне варијабле 

 

Изнад је дат пример где се предвиђа потрошња горива односно зависна варијабла на 
основу тежине и коњских снага које представљају две независне варијабле. 
Када се користи више од две независне варијабле онда је теже то представити 
визуелно. 
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2.2.2.1.3. Полиномна регресија (енгл. Polynomial Regression) 

Полиномна регресија је једноставна модификације Линеарне регресије која може да 
функционише добро над нелинеарним подацима. 
 

 

Слика 21 – Полиномна регресија 

 

Пример са слике изнад представља продају кафе у различитом добу дана. Са слике 
видимо да је у периоду између 10 и 12 сати продаја кафе веома велика а да је у 6 сати 
ујутру и у 4 сати после подне продаја мала и ако би смо користили Линеарну регресију 
онда би скицирали праву (на слици је приказана испрекиданом линијом)  која не би 
давала прецизна предвиђања. И због тога се за нелинеарне податке користи Полиномна 
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регресија која учењем из података скицира криву која је далеко прецизнија за 
нелинеарне податке од праве коју би скицирала Линеарна регресија. 

 

2.2. Ненадгледано учење (енгл. Unsupervised Learning) 

Ненадгледано учење шредставља модел учења где се алгоритму дају само улазни 
подаци за примере које треба да обради. Надгледано учење је откривање шаблона и 
груписање неозначених података. 
 

Када имамо сет податак који нема ознаке (енгл. Labels) ми можемо да користимо 
Ненадгледано учење да пронађемо неку врсту структуре односно шаблона или начин 
груписања у подацима. 
 

Надгледано учење се много чешће користи од Ненадгледаног али нам Ненадгледано 
учење може помоћи да врло брзо добијемо неку анализу над подацима без много 
напора. 
 

Алгоритми за Ненадгледано учење се могу поделити на алгоритме за: 
1. Груписање 
2. Анализу главних компоненти 

 

2.3.1. Груписање (енгл. Clustering) 

Груписање је метода за груписање примера у скупу података. Скупови података су 
неозначени и због тога се Груписањем траже примери само на основу независних 
варијабли. 
 

Примери коришћења Груписања могу бити: 

 Анализе особа на друштвеним мрежама 
 Научне анализе у Биологији 
 Научне анализе у Астрономији 
 Анализе потрошача 

 

2.3.1.1. Алгоритми за Груписање 

2.3.1.1.1.  К-средњих вредности (енгл. K-Means) 

К-средњих вредности је алгоритам који служи за груписање необележених података. 
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У имену „К“ означава да се алгоритму каже на колико група треба да групише 
необележене податке (ако је к = 5 онда ће их грушисати у 5 група). 
 

Алгоритам К-средљих вредности групише примере у групе на осново просека односно 
средње вредности групе. 
Алгоритам користи цеонтроиде које представљају К различите насумично 
иницијализоване тачке у подацима и онда додељује примере података (који су 
представљени као тачке) њиховим најближим центроидама. Након сваке додељене 
тачке, центроиди се померају до просека свих тачака које су им додељене. Затим се 
овај поступак понавља: свака тачка је додељена свом најближем центроиду, центроиди 
се премештају на просек додељених тачака. Алгоритам завршава када ниједна тачка не 
промени додељени центроид. 
 

 

Слика 22 – К-средњих вредности 

 

Све што је потребно алгоритму јесте скуп података и број група на колико треба да се 
поделе примери из сета података. 
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2.3.2. Смањивање димензионалности (енгл. Dimensionality 

Reduction) 

Смањивање димензионалности је метода за смањивање броја независних варијабли 
приликом тренирања. 
Смањивање димензионалности је процес сажимања независних варијабли у такозване 
„главне компоненте“ које сажето преносе сличне информације. 
Одабиром само неколико главних компоненти смањује се количина независних 
варијабли и мали део података се приликом тог процеса губи. 
 

Примери Смањивања димензионалности могу бити: 

 Убрзавање осталих алгоритама за Машинско учење смањивањем броја 
рачунања 

 Проналажење групе најпоузданијих карактеристика односно независних 
варијабли у подацима 

 

2.3.2.1. Алгоритми за Смањивање димензионалности 

2.3.2.1.1.  Анализа главних компоненти (енгл. Principal Component 
Analysis) 

 

Анализа главних компоненти је ненадгледана статистичка техника која се користи за 
испитивање односа између скупа варијабли да би се идентификовала основна 
структура тих променљивих. 
 

Такође се још назива и Анализа фактора (енгл. Factor analysis). 

 

Анализа главних компоненти не бира независне варијабле а остале одбацује већ креира 
нове независне варијабле комбинациjом других независних варијабли које су у 
узајамној вези и на тај начин смањује димензионалност. Варијабла настала 
комбинацијом других варијабли зове се Прва главна компонента а следећа варијабла 
која је настала комбинацијом неких других варијабли зове се Друга главна компонента 
а следећа би се звала Трећа главна компонента и тако даље. 
 

Код регресије се одређује линија која најбоље одговара скупу података а код Анализе 
главних компоненти се одређује неколико ортогоналних линија које најбоље 
одговарају скупу података. Ортогонално значи да су линије под правим углом тј. 
линије су нормалне једна на другу у н-димензионом простору. 
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Н-димензиони простор преставља простор који представља варијабле. Онолико колико 
има варијабли толико има и димензија, на пример ако имамо четири варијабле онда 
ћемо имати четири димензија. 
 

На пример када смањујемо две димензије на једну, прво тражимо праву која најбоље 
одговара подацима и та права је Прва главна компонента. Права се тражи тако што се 
рачунају растојања свих тачака од праве и узима се она права која има најмање 
растојање од тачака. 

 

Слика 23 – Скицирање Прве главне компоненте 

 

Добијена Прва главна компонента представља нову варијаблу која је настала спајањем 
две варијабле и на тај начин су димензије смањене. 
 

Другу главну компоненту тражимо на начин тако што постављамо ортогоналну праву 
над том правом односно над Првом главном компонентом и та ортогонална права 
представља Другу главну компоненту. 
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Слика 24 – Скицирање ортогалне праве 

 

2.3. Појачано учење (енгл. Reinforcement Learning) 

Појачано учење представља модел учења који се бави начином на који софтверски 
агенти требају да предузму акцију у окружењу како би повећали награду до највише 
тачке. 
 

На слици испод је представљен пример јабуке за сва три типа учења. 
Као резултат код Надгледаног учења би био да је ова ствар јабука, односно ову ствар 
смо класификовали као јабуку. 
Као резултат код Ненадгледаног учења би био да је ова ствар као друге ствари, 
односно ова јабука је као друге јабуке. 
Као резултат код Појачаног учења би био да треба појести јабука из разлога што би нас 
она одржала у живопту, односно научили смо да сваки пут када би појели јабуку онда 
би добили награду. 



Завршни рад Машинско учење над базама података Године 2019. 

36 
 

 

Слика 25 – Поређење Појачаног учења са Надгледаним и Ненадгледаним учењем 

 

Примери коришћења Појачаног учења могу бити: 

 Доношење одлука у реалном времену 
 Навигација робота 
 Играње игрица 
 Стицање вештина 

 

2.3.1. Алгоритми Појачаног учења 

2.3.1.1. Марковљев процес доношења одлуке (енгл. Markov 
Decision Process) 

Марковљев процес доношења одлуке представља алгоритам над којим се темељи 
појачано учење. Он представља начин на који функционише Појачано учење. 
 

Кључни концепти Марковљевог процеса доношења одлуке у Појачаном учењу су: 

 Агент 
 Окружење 
 Акције 
 Запажања 
 Стање 
 Награда 
 Епизода 
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Из било којег Стања, Агент шаље Окружењу излазну информацију у форми Акције, 
затим Окружење враћа Агентово ново Стање и награду која је уследила том Акцијом. 

 

Слика 26 – Кључни концепти Марковљевог процеса доношења одлуке 

 

2.3.1.1.1.  Агент (енгл. Agent) 

Агент је главна компонента Појачаног учења. Агент је алгоритам који предузима 
акцију у окружењу. 
 

На пример Агент може бити дрон који доставља пошиљку или Супер Марио у игрици 
који покушава да се креће или у стварном животу човек. 
 

2.3.1.1.2.  Окружење (енгл. Environment) 

Окружење је место у коме агент постоји и извршава операције. 
 

2.3.1.1.3.  Акције (енгл. Actions) 

Акција је потез који агент може да направи у Окружењу. 
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2.3.1.1.4.  Запажања (енгл. Observations) 

Запажања представљају запажања агента у окружењу након предузете Акције. 
 

Запажања садрже информације о томе како се Стање мења и о томе колика је Награда 
после предузете Акције. 
 

2.3.1.1.4.1. Стање (енгл. State) 

Стање представља ситуацију коју агент опажа након предузете Акције. 
 

Ако би пример Агента био човек онда би Стање било оно што би човек видео. 
Стање би било улаз података који су добијени сензорима, односно оно што би видели, 
додирнули или чули. 
 

2.3.1.1.4.2. Награда (енгл. Reward) 

Награда је повратна информација која представља односно мери колики је успех или 
грешка постигнута Агентовом Акцијом у Окружењу. 
 

На пример када Супер Марио у игрици додирне новчић он добија Награду. 
 

2.3.1.1.4.2.1. Врсте награде 

Награда може бити:  

 Тренутна (енгл. Immediate Reward) 
 Одложена (енгл. Delayed Reward) 

 

2.3.1.1.4.2.1.1. Тренутна награда (енгл. Immediate Reward) 

Тренутна награда је награда која се добија одмах након предузете акције. 
 

2.3.1.1.4.2.1.2. Одложена награда (енгл. Delayed Reward) 

Одложена награда је награда која се не добија одмах него насније односно после 
неколико предузетих акција. 
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2.3.1.1.5.  Епизода (енгл. Episode) 

Епизода представља једну секвенцу стања, акција и награда. 
 

Већина проблема Појачаног учења се може рашчланити на секвенце у којима агент 
комуницира са окружењем све док не достигне одређено крајње стање (енгл. Terminal 
state) које иницира ресетовање на почетно стање (енгл. Initial state). 

 

На пример у игрању Стоног тениса, једна епизода би била један освојени или 
изгубљени поен.  Играч односно агент би играо Стони тенис све док не освоји или 
изгуби поен (док не достигне крајње стање) након тога би се вратио на почетак новог 
поена (на почетно стање). 
 

2.3.1.2. Кју-учење (енгл. Q-Learning) 

Кју-учење (енгл. Q-Learning) представља алгоритам Појачаног учења који има за циљ 
да каже агенту коју акцију да изведе у којим ситуацијама. 
 

У имену алгоритма „Q“ означава функцију која враћа награду и може се рећи да 
представља квалитет (енгл. Quality) акције предузете у датом стању. 
 

2.3.1.2.1.  Кју-функција (енгл. Q-Function) 

Код Кју-учења имамо Кју-функцију (енгл. Q-function) која као параметре узима 
тренутно стање у којем је агент и акцију коју треба да изврши а као резултат даје 
вредност очекиване награде односно Кју-вредност (енгл. Q-value). 

 

 

Слика 27 – Кју-функција 
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2.3.1.2.2.  Кју-табела (енгл. Q-Table) 

Када се врши Кју-учење, креира се Кју-табела (енгл. Q-table) која се још назива и 
Матрица (енгл. Matrix).  

Кју-табела следи облик [стање, акција] и на почетку се вредности у њој иницијализују 
на нуле. После сваке Епизоде се ажурирају и уписују Кју-вредности односно награде. 
 

 

Слика 28 – Табела Кју-учења, састављена од стања и акција, која се ажурира током 
тренирања 
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2.3.1.2.3.  Кју-учење Експлоатацијом и Истраживањем 

Агент учи и предузима акцију у окружењу на два начина: 
1. Експлоатацијом 
2. Истраживањем 

 

Ова два начина се могу комбиновати тако да се бира колико ће агент вршити акције 
Експлоатацијом а колико Истраживањем. 
 

2.3.1.2.3.1. Експлоатација (енгл. Exploitation) 

Експлоатацијом агент користи Кју-табелу као референцу и преглед свих могућих 
акција за дато стање. Затим агент бира акцију на основу максималне вредности у Кју-
табели. 

 

То је познато као Експлоатација односно искоришћавање јер користимо информације 
које су нам доступне за доношење одлуке. 
 

2.3.1.2.3.2. Истраживање (енгл. Exploration) 

Истраживањем агент предузима акцију насумично. Уместо да бира акције засноване на 
максималној будућој награди, он бира акције насумично. Предузимање акције 
Истраживањем односно насумично поступање је важно  из разлога што омогућава 
агенту да истражује и открива нова стања која се у супротном не могу одабрати током 
процеса Експлоатације. 
 

2.3.1.2.4. Ажурирање Кју-табеле 

Ажурирања Кју-табеле се дешавају након сваке акције или након сваког завршетка 
епизоде односно након достизања неке крајње тачке од стране агента. 
 

Агент неће научити много након једне епизоде али на крају уз довољно истраживања 
(акција и епизода) конвергираће и научити оптималне Кју-вредности. 
 

Три основна корака приликом ажурирања Кју-табеле су: 
1. Агент започиње у стању (s1) и предузима акцију (a1) и прима награду (r1) 
2. Агент бира акцију са највишом вредношћу из Кју-табеле или насумично  

(епсилон, ε) предузима акцију 
3. Ажурирају се Кју-вредности 
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Кју вредности се ажурирају помоћу формуле Учења привременом разликом. 
 

2.3.1.2.4.1. Учење привременом разликом (енгл. Temporal 

Difference Learning) 

Формула Привремене разлике за ажурирање Кју-вредности гласи: 

 

Слика 29 – Формула привремене разлике 

 

У формули привремене разлике, стрелица на лево („←“) означава једнако („=“) 
односно додељивање вредности. 
 

У формули привремене разлике параметри значе следеће: 

 S – тренутно стање агента 
 A – тренутна акција агента 
 𝛼 – (енгл. Learning rate) предстаља брзину учења односно представља колико 

прихватамо нову Кју-вредност у односу на стару 
 R – тренутна награда која је добијена из укружења тренутном акцијом 
 𝛾 – (енгл. Gamma) је број који је (>0 и <=1), представља фактор снижавања за 

награде. Будуће награде су мање вредне од тренутних па их зато морамо 
снизити. Кју-вредност је процена очекиваних награда стања па се због тога овде 
примењује правило снижавања 

 S’ – следеће агентово стање 
 А’ – следећа најбоља акција која се бира на основу тренутне Кју-вредности. То 

је акција која има највећу Кју-вредност у следећем стању 
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3. Вештачке неуронске мреже (енгл. Artificial Neural 

Networks) 

Вештачке неуронске мреже су системи који се састоје од одређеног броја међусобно 
повезаних јединица или чворова који се називају вештачки неурони. Вештачки 
неурони су настали инспирацијом модела биолошких неуронских мрежа у биолошком 
мозгу. Свака веза, попут синапсе у биолошком мозгу, може пренети сигнал на друге 
неуроне. Вештачки неурон прима сигнал па га потом обрађује и на крају га прослеђује 
неуронима који су на њега повезани. 
 

 

Слика 30 – Биолошки неурон 

 

Код биолошких неурона, Дендрити примају сигнал а Аксони шаљу сигнал. 

 

Код Вештачких неуронских мрежа „сигнал“ је реалан број а излаз сваког неурона се 
израчунава неком нелинеарном функцијом суме његових улаза. Сваки неурон има 
локалну меморију у којој памти податке које обрађује. 
Везе између вештачких неурона се називају Ивице. Неурони и Ивице имају Тежину 
која се прилагођава како се учење одвија. Тежина је реалан број. Тежина повећава или 
смањује јачину сигнала. Неурони могу имати праг такав да се сигнал шаље само ако 
сигнал пређе тај праг. 
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Слика 31 – Биолошки неурон (лево) и Вештачки неурон (десно) 

 

Првобитни циљ Вештачких неуронских мрежа био је решавање проблема на исти 
начин на који би то урадио људски мозак. Међутим, с временом је пажња прешла на 
обављање одређених задатака, што је довело до одступања од биологије. Вештачке 
неуронске мреже су коришћене за различите задатке, укључујући рачунарску визију, 
препознавање говора, машински превод, играње друштвених и видео игара и 
медицинску дијагнозу. 
 

3.1. Конструисање Вештачких неуронских мрежа 

Процес констуисања Вештачких неуронских мрежа се састоји од више фаза и свака од 
њих је подједнако важна. 
Фазе конструисања Вештачких неуронских мрежа су следеће: 

1. Прикупљање података 
2. Препроцесирање података 
3. Прављење Вештачких неуронских мрежа 
4. Тренирање Вештачких неуронских мрежа 
5. Тестирање Вештачких неуронских мрежа 
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Слика 32 – Фазе конструисања Вештачких неуронских мрежа 

 

3.1.1. Прикупљање података 

Као друштво стварамо податке невиђеном брзином. Ови подаци могу бити нумерички 
(температура, износ зајма), категорички (пол, боја) или чак текст (на пример белешке 
лекара или анкете мишљења). Прикупљање података је процес прикупљања и мерења 
информација из безброј различитих извора. Да бисмо користили податке које 
прикупљамо за развој вештачке интелигенције и решења за машинско учење, они се 
морају сакупљати и чувати на начин који има смисла за постојећи пословни проблем. 
 

Прикупљање података омогућава да снимимо запис прошлих догађаја како бисмо 
могли да користимо анализу података да бисмо пронашли понављајуће обрасце. Из тих 
образаца градимо моделе за предвиђања користећи алгоритме Машинског учења. 

 

Модели за предвиђања су добри онолико колико су добри подаци из којих су 
изграђени, тако да су добре праксе прикупљања података пресудне за развој модела са 
високим перформансама. Подаци морају бити са што мање грешака и морају садржати 
релевантне информације за тренутни задатак. На пример, модел за предвиђање раста 
акција банке не би имао користи од величине популације тигра, али могао би имати од 
месечних плата. 

 

Подаци се прикупљаљу и групишу у две врсте.  
Прву врсту података чине Зависне варијабле (енгл. Labels) које представљају податке 
који зависе од других података. Зависне варијабле представљају излазне податке и 
користе се у Излазном слоју Вештачких неуронских мрежа. 
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Другу врсту података чине Независне фаријабле (енгл. Features) које представљају 
податке кој не зависе од других података. Независне варијабле представљају улазне 
податке и користе се у Улазном слоју Вештачких неуронских мрежа. 
 

3.1.2. Препроцесирање података 

Препроцесирање података је веома важно из разлога зато што се њиме постиже 
претварање података у формат разумљив Вештачкој неуронској мрежи. 
 

Вештачке неуронске мреже прихватају као улаз нумеричке податке тако да је, у 
зависности проблема који се решава и података који служе за тренирање, потребно 
претворити у нумеричке податке да би Вештачке неуронске мреже могле да врше 
тренирање. На пример ако вршимо препознавање објеката на слици онда је потребно 
да за улаз слику односно пикселе слике претворимо у векторе односно нумеричке 
вредности а ако на пример вршимо препознавање текста онда је потребно да речи 
претворимо у векторе односно у нумеричке вредности. 
 

Најједноставнији вид препроцесирања је када учитавамо табеларне податке из .csv 
фајла у Pandas DataFrame и затим их претварамо у NumPy низ. 
„DataFrame„ представља табелу са подацима, док „Series“ представљају колоне 
података. 
 

Већина алгоритама Машинског учења захтева да се подаци форматирају на врло 
специфичан начин, тако да скупови података обично захтевају одређену количину 
припреме да би могли да дају корисне резултате. Неки скупови података имају 
вредности које недостају, нису исправне или су на неки други начин тешке за 
алгоритам који треба обрадити. Ако подаци недостају, алгоритам их не може 
користити. Ако су подаци неважећи, алгоритам даје мање прецизне или чак погрешне 
резултате. Добра припрема података даје чисте и добро сакупљене податке што доводи 
до практичнијих, тачнијих резултата модела. 
 

У препроцесирање података најчешње сpадају: 
1. Недостајући или некомплетни подаци 
2. Неисправно форматирани подаци 
3. Прављење нових независних варијабли (енгл. Feature engineering) 

 

3.1.2.1. Недостајући подаци  

Проблем са недостајућим подацима се решава на начин тако што се: 

1. Редови недостајућих података се бришу 
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2. Недостајући подаци се замењују са средњом вредношћу података колоне у којој 
се то десило 

3. Такође се може пребројати број недостајућих података и затим се тај податак 
може користити као нови „feature“ 

 

3.1.2.2. Неисправно форматирани подаци 

Дешава се да неки подаци имају други формат од очекиваног, на пример на местима 
где очекујемо да имамо бројеве ми имамо текст. То решавамо на начин што такве 
податке претварамо у очекиване формате.  

 

3.1.2.3. Прављење нових независних варијабли (енгл. Feature 

engineering) 

Чак и ако су доступни сви подаци, поступак припреме података може захтевати 
технике као што је „Прављење нових независних варијабли“ да би се створио додатни 
садржај који ће дати прецизнији резултат. На прамер ако имамо текст новинског 
чланка као независну варијаблу, ми из те независне варијабле можемо сворити нову 
која би представљала на пример број речи у тексту новинског чланка и тиме би довели 
до прецизнијег резултата. 
 

3.1.3. Прављење Вештачких неуронских мрежа 

 

Неурони се групишу у слојеве. Структура неуронске мреже се разликује по броју 
слојева. Први слој се назива Улазни, а последњи Излазни, док се слојеви између 
називају Скривени слојеви. 
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Слика 33 – Вештачка неуронска мрежа 

 

3.1.3.1. Улазни слој (енгл. Input Layer) 

Улазни слој се састоји од неурона који представљају независне варијабле. Над тим 
неуронима се врши тренирање података. 
 

3.1.3.2. Скривени слој (енгл. Hidden Layer) 

Скривени слој у вештачкој неуронској мрежи је слој између улазних и излазних 
слојева, где вештачки неурони узимају улазне вредности које су помножене предходно 
са вредностима тежина и стварају излаз кроз неку од активационих функција. То је део 
сваке Вештачке неуронске мреже у којем инжењери симулирају активности које се 
одвијају у људском мозгу. 
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3.1.3.3. Излазни слој (енгл. Output Layer) 

Излазни слој се састоји од неурона који представљају зависне варијабле. Ти неурони 
представљају добијени резултат. Резултат могу бити вредности које су: 

 Непрекидне (нпр. цена нечега) 
 Бинарне (нпр. да или не) 
 Категоричке (нпр. пас, мачка, жирафа, слон) 

 

3.1.3.4. Ивице (енгл. Edges) 

Ивице се такође називају и Синапсе. 
 

Ивице представљају везе између једног слоја у други. Ивице трансформишу податке 
када пролазе кроз њих једноставним множењем.  
 

3.1.3.5. Додатни неурон (енгл. Bias) 

Сваки слој неуронске мреже може опционо садржати Додатни неурон. 
Додатни неурон је један неурон који нема улаз и увек је активиран и има своју тежину. 
Додатни неурон осигурава да када су све улазне вредности 0 да ће доћи до активирања 
неурона. 
 

 

Слика 34 – Додатни неурон 
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3.1.3.6. Тежине (енгл. Weights) 

Тежине представљају вредности које су кључне за тренирање података. Тежине се 
множе са сваким улазним подацима неурона и добијени резултати се прослеђују даље 
следећим неуронима који су повезани на тај неурон. Тренирањем се вреднисти Тежина 
мењају и задржавају се само оне оптималне које дају најбољи резултат. 
 

 

Слика 35 – Вештачка неуронска мрежа са великим слојевима, пример 1 
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Слика 36 - Вештачка неуронска мрежа са великим слојевима, пример 2 

 

3.1.3.7. Функције активирања (енгл. Activation Functions) 

Ивице нису увек активне. Чворови се могу искључити ако су све вредности података 
који су стигли у чвор прениске. Чворови се укључују и искључују функцијом 
активирања коју бира корисник. 
Различите функције активирања имају различите прагове за искључивање чвора. 
Многе функције активирања ће ограничити вредност излаза на максимално 1.  
Неки савремени алгоритми, могу аутоматски тестирати различите функције 
активирања и дати најбољи резултат. 
 

3.1.3.7.1.  Функција прага (енгл. Threshold Function) 

Ово је најједноставнија функција. Ако је x већи или једнак од нуле онда је излаз 
активиран а ако је мањи онда није активиран. 



Завршни рад Машинско учење над базама података Године 2019. 

52 
 

 

Слика 37 – Функција прага 

 

3.1.3.7.2.  Сигмоидна функција (енгл. Sigmoid Function) 

Слична је функцији прага. Код Сигмоидне функције ако је вредност изнад нуле онда је 
излаз активиран а ако је испод нуле онда излаз није активиран. Сигмоидна 
закривљеност значи да је прикладнија за вероватноће када се примењује на излазном 
слоју неуронске мреже. 
 

 

Слика 38 – Сигмоидна функција 
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3.1.3.7.3.  ReLu функција (енгл. ReLu Function) 

ReLu је скраћеница од Rectified linear unit. Она је једна од најкоришћенијих функција. 
Ако је вредност позитивна онда ће резултат бити та вредност а ако није онда ће 
вредност бити 0. 
 

 

Слика 39 – ReLu функција 

 

3.1.4. Тренирање Вештачких неуронских мрежа 

Тренирање неуронске мреже се врши на начин тако што се вредности тежине у свакој 
итерацији тренирања мењају и вредности које су дале најприближније резултате 
стварним резултатим се узимају и касније користе за предвиђања. 
 

3.1.4.1. Функција трошка (енгл. Cost Function) 

Функција која одређује прецизност трениране неуронске мреже се зове Функција 
трошка.  
 

Функција трошка се израчунава на следећи начин:  

C = 1/2(y^ - y)
2 где је, 

C – Функција трошка 

y^ -  Излазна вредност током тренирања неуронске мреже 

y – Стварна вредност 

 

Што је мања вредност Функције трошка то је вредност y^ (излазна вредност током 
тренирања неуронске мреже) ближа вредности y (стварна вредност), што значи да је 
тренирани модел прецизнији. 
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Слика 40 – Конвергирање фунцкије трошка 

 

После извесних итерација када вредности функције трошка конвергирају (вредности из 
сваке итерације се приближавају једна другој) то значи да је достигнута оптимална 
вредност тежина. 
 

3.1.4.2. Беч (енгл. Batch) 

Беч представља број редова после којих се мења вредност тежина које се користе за 
тренирање. 
 

3.1.4.3. Епоха (енгл. Epoch) 

Епоха представља једно пролажење алгоритма за тренирање кроз цео сет података за 
једну исту неуронску мрежу. 
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3.1.4.4. Брзина учења (енгл. Learning Rate) 

Брзина учења (енгл. Learning rate) се такође назива и „Величина корака“ (енгл. Step 
size). 

 

Брзина учења је вредност којом се тежине ажурирају током тренирања Вештачке 
неуронске мреже. Вредност брзине учења нам говори колики би требало да направимо 
корак у правцу минимума грешке. 

 

Ако је вредност Брзине учења мала онда је потребно доста времена за тренирање 
Вештачке неуронске мреже. 
 

 

Слика 41 – Мала вредност Брзине учења 

 

Ако је вредност Брзине учења велика онда може доћи до тога да се минимум грешке 
прелети. 
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Слика 42 – Велика вредност Брзине учења 

 

Оптимална вредност Брзине учења доводи до тога да се минимум грешке не прелети и 
да тренирање Вештачке неуронске мреже не траје предуго. 
 

 

Слика 43 – Оптимална вредност Брзине учења 

 

Нова тежина се израчунава на следећи начин: 
нова тежина = стара тежина – (брзина учења * нагиб) 

Нагиб (енгл. Gradient) нам говори у којем правцу ће се губитак померити ка минимуму. 
Нагиб се израчунава помоћу деривације функције 

нагиб = Δ грешке / Δ тежине 

Δ – означава приближно 
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Брзина учења је кључни Хајперпараметар. 
 

3.1.4.5. Алгоритми за оптимизовање тежина 

3.1.4.5.1.  Стрмо силажење (енгл. Gradient Descent) 

Стрмо силажење се такође назива и Беч стрмо силажење (енгл. Batch Gradient Descent). 

 

Стрмо силажење представља алгоритам за оптимизовање вредности тежина приликом 
тренирања неуронских мрежа 

 

Стрмо силажење фунционише на начин тако што се одаберу вредности тежина и са 
тим вредностима се рачуна за сваки ред Функција трошка и добијени резултати из 
сваког реда се сабирају и коначна вредност представља суму Функције трошка 
примењену на сваки ред а да се притом није мењала вредност тежина. Закључак је да 
се вредности тежина мењају само после тога када се Функција трошка израчуна за 
сваки ред. 
 

3.1.4.5.2.  Стохастичко стрмо силажење (енгл. Stochastic Gradient 

Descent) 

Стохастичко стрмо силажење представља алгоритам за оптимизовање вредности 
тежина приликом тренирања неуронских мрежа 

 

Стохастичко стрмо силажење функционише на начин тако што се за сваки ред сета 
података узимају различите вредности тежина и затим се рачуна Функција трошка. 
 

Разлика између Стрмог силажења и Стохастичког стрмог силажења је у томе што 
путем Стохастичког стрмог силажења можемо брже да нађемо минимум (да нађемо 
вредности тежина које дају најприближније резултате) зато што код Стрмог силажења 
ми мењамо вредности тежина па рачунама Функцију трошка за сваки ред сета података 
док код Стохастичког стрмог силажења мењамо вредности тежина па рачунамо 
Функцију трошка за један ред па затим мењамо вредности тежина и онда рачунамо 
Функцију трошка за следећи ред и тако редом за сваки ред у сету података. 
 

3.1.4.5.3.  Мини серија стрмо силажење (енгл. Mini-Batch Gradient 

Descent) 

Мини серија стрмо силажење представља алгоритам за оптимизовање вредности 
тежина приликом тренирања неуронских мрежа.  
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То је хибрид алгоритама Стрмо силажење и Стохастичко стрмо силажење. 
 

Функционише на начин тако што се за рачунање грешке узима по два или више редова 
из сета података па се над њима врши рачунање Функције трошка и онда се мењају 
вредности тежина и  врши се поново рачунање Функције трошка на следећа два или 
више редова из сета података. 
 

3.1.4.6. Ширење унапред (енгл. Forward Propagation) 

Ширење унапред представља начин на који подаци протичу кроз неуронску мрежу. 
 

 

Слика 44 – Проток података употребом Ширења унапред 

 

Код Ширења унапред подаци протичу у једном смеру и то унапред од неурона који 
представљају улазне податке преко неурона у скривеним слојевима па до неурона који 
представљају излазне податке. Подаци протичу унапред тако да не формирају круг. 
 

3.1.4.7. Повратно ширење (енгл. Backpropagation) 

Повратно ширење је алгоритам који се користи за тренирање неуронске мреже. 
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Слика 45 – Повратно ширење 

 

То је алгоритам који функционише интеративно, заједно са Стрмим силажењем, на 
начин тако што када се добије резултат тренирања односно када се израчуна колика је 
грешка модела за предвиђање онда се проверава да ли је то минимум, ако није 
минимум онда се иде уназад у нову итерацију тако што се вредности тежина ажурирају 
и онда се поново рачуна колика је грешка новонасталог модела за предвиђање а ако 
јесте крајњи минимум односно глобални минимум онда се тај модел узима за 
предвиђања. 
 

Генерално алгоритам Повратно ширење је враћање на почетак односно у нову 
итерацију приликом тражења најоптималнијих вредности тежина. 
 

Повратно ширење омогућава да се све вредности тежина истовремено мењају. 
 

3.1.5. Тестирање Вештачких неуронских мрежа 

Неуронске мреже се тестирају, односно валидирају на начин тако што се пре почетка 
прављења Вештачких неуронских мрежа сет података подели на податке који ће 
служити за тренирање и на податке који ће служити за тестирање. Најчешће се користе 
два модела поделе сета података: 

1. Подаци за тренирање - 70% и подаци за тестирање – 30% 
2. Подаци за тренирање - 80% и подаци за тестирање – 20% 

 

Ово су само два уобичајена модела поделе сета података који се користе а може се и 
произвољно поделити сет података. 
 

Генерално постоје три типа сета података: 
1. За тренирање (енгл. Training dataset) 
2. За валидирање (енгл. Validation dataset) 
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3. За тестирање (енгл. Test dataset) 

 

 

Слика 46 – Подељени сет података 

 

Процес тренирања и тестирања Вештачких неуронских мрежа над подељеним сетом 
података функционише тако што се модел тренира над сетом података за тренирање, 
затим се модел процењује са сетом података за валидирање и на крају се резултати 
потврђују са сетом за тестирање. 
 

 

Слика 47 – Процес тренирања и тестирања Вештачких неуронских мрежа над подељеним 
сетом података 

 

3.1.5.1. Сет података за тренирање (енгл. Training dataset) 

Сет података за тренирање је сет података који се састоји од примера података који ће 
служити за учење односно тренирање модела за предвиђање. 
 

Над овим подацима се врши тренирање тако што се мењају вредности тежина све док 
се не добије оптимална прецизност модела. 
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3.1.5.2. Сет података за валидирање (енгл. Validation dataset) 

Сет података за валидирање је сет података који се користи за подешавање 
Хајперпараметара (енгл. Hyperparameters). Хајперпараметри су вредности које се 
конфигуришу пре тренирања Вештачке неуронске мреже и то су: 

1. Број скривених слојева 
2. Број неурона у скривеним слојевима 
3. Избор активационих функција у скривеним слојевима 
4. Брзина учења (енгл. Learning rate) 
5. Број епоха 

 

Сет података за валидирање се користи приликом поређења перформанси различитих 
модела Вештачке неуронске мреже и након поређења се узима најоптималнији модел. 
Он служи за тестирање модела Вештачке неуронске мреже. 
 

Сет података за валидирање спада у оквиру сета података за тренирање јер се бирање 
модела сматра тренирањем. 
 

3.1.5.3. Сет података за тестирање (енгл. Test dataset) 

Сет података за тестирање је сет података који је независан од сета података за 
тренирање и он служи да се одреди прецизност крајње Вештачке неуронске мреже. 
 

Подела података на тренирање и тестирање се врши због тога што ако би на истим 
подацима тренирали и тестирали модел онда то не би било прецизно јер би алгоритам 
одмах препознао шаблон из сета података за тренирање а циљ је да се направи модел за 
предвиђање у новонасталим ситуацијама. 

 

Са подацима за тренирање се тренира односно конструише Вештачка неуронска мрежа 
а са подацима се тестира односно валидира колико је модел за предвиђање прецизан. 
 

Модел се тестира тако што се њиме врше предвиђања над сетом података који је 
предвиђен за тестирање. 
 

4. Дубоко учење (енгл. Deep Learning) 

Дубоко учење је подобласт Машинског учења. Базира се на Вештачким неуронским 
мрежама. 
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У Дубоком учењу, учење може бити Надгледано и Ненадгледано. 
 

Основна архитектура Дубоког учења је представљена Дубоким неуронским мрежама 
(енгл. Deep Neural Networks).  

 

Најкоришћеније архитектурe неуронских мрежа у Дубоком учењу су: 

 Дубоке неуронске мреже 
 Конволуцијске неуронске мреже 
 Рекурентне неуронске мреже 

 

4.1. Дубоке неуронске мреже (енгл. Deep Neural Networks) 

Дубоке неуронске мреже (енгл. Deep Neural Networks) и Вештачке неуронске мреже 
(енгл. Artificial Neural Networks) имају све потпуно исто и функционишу на исти 
начин, једина разлика између Дубоких неуронских мрежа и Вештачких неуронских 
мрежа је у томе што Дубоке неуронске мреже имају више од једног Скривеног слоја 
док Вештачке неуронске мреже имају само један Скривени слој. 
 

 

Слика 48 – Вештачка неуронска мрежа 
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Слика 49 – Дубока неуронска мрежа 

 

Вештачке неуронске мреже су детаљно описане у делу овог завршног рада „3.  

Вештачке неуронске мреже (енгл. Artificial Neural Networks)“. 

 

4.2. Конволуцијске неуронске мреже (енгл. Convolutional Neural 

Networks) 

Kонволуцијске неуронскe мрежe су врста Дубоких неуронских мрежа, најчешће 
примењених за анализу слика. Kонволуцијске неуронскe мрежe су верзије вишеслојних 
перцептрона. Вишеслојни перцептрони обично се односе на потпуно повезане мреже, 
тј. сваки неурон у једном слоју је повезан са свим неуронима у следећем слоју. 
Потпуна повезаност ових мрежа чини их склоним преоптерећењу података. 
 

Kонволуцијске неуронскe мрежe имају примену у препознавању слика и видеа, 
системима за препоручивање, класификацији слика, анализи медицинских слика и 
обради природног језика. 
 

Име "Конволуцијска неуронска мрежа" означава да мрежа користи математичку 
операцију названу Конволуција. 
Конволуција је специјализована врста линеарне операције. 
 

Конволуцијске мреже су неуронске мреже које користе операцију Конволуција уместо 
општег множења матрице у барем једном од њихових слојева. 
 

Конволуцијске неуронске мреже раде на начин тако што проналазе шаблоне на слици, 
тј. проналазе линије и углове и затим их прослеђују даље кроз неуронску мрежу. 
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4.2.1. Конструисање Конволуцијске неуронске мреже 

Процес конструисања Конволуцијских неуронских мрежа се састоји ид следећих 
корака: 

1. Претварање улазне слике у матрице 
2. Операција конволуција 
3. Повећавање нелинеарности 
4. Сажимање 
5. Равнање 
6. Потпуна повезаност 
7. Функције Софт макс и Крос ентропија 

 

Слика 50 – Конструисање Конволуцијске неуронске мреже 

 

4.2.1.1. Операција Конволуција (енгл. Convolution Operation) 

У математичким терминима, конволуција је функција изведена из две дате функције 
интеграцијом, која изражава како је један облик модификован другим. 
 

 

Слика 51 - Формула операције Конволуција 
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Сврха операције Конволуција је у томе да се детектују битне карактеристике на слици 
и да се смањи величина слике. 

 

Три елемента која чине операцију Конволуција су: 

 Улазна слика 
 Детектор карактеристика 
 Мапа карактеристика 

 

Представљање улазних слика рачунару 

Улазне слике се представљају помоћу матрица. Слике које су црно беле представљају 
се помоћу 2Д матрица а оне које су у боји представљају се помоћу 3Д матрица. 
 

Оба типа слика су слична у следећим стварима: 

 Сваки пиксел садржи 8 битова (1 бајт) информација 
 Боје су представљене на скали од 0 до 255. Разлог за то је да су битови бинарне 

јединице и пошто имамо 8 по бајту, он може имати било коју од 256 (2 ^ 8) 
могућих вредности. Пошто рачунамо 0 као прву могућу вредност, можемо ићи 
до 255 

 У овом моделу 0 је црно а 255 је чисто бело, а између њих су различите нијанси 
сиве боје 

 Рачунари не разумеју ништа осим 1 и 0 и због тога нумеричке вредности боја су 
представљене мрежи у бинарном формату 

 

Црно-беле слике су дводимензионалне, док су слике у боји тродимензионалне. Разлика 
коју ово чини је у вредности додељеној сваком пикселу када се представи неуронској 
мрежи. У случају дводимензионалних црно-белих слика, сваком пикселу се додељује 
један број између 0 и 255 да би се приказала његова боја. 
С друге стране, сваки пиксел унутар обојене слике је представљен на три нивоа. Пошто 
је свака боја комбинација црвене, зелене и плаве на различитим нивоима, једном 
пикселу у боји се додељује посебна вредност за сваки од ових слојева. То значи да је 
црвени слој представљен бројем између 0 и 255, као и плави и зелени слојеви. Они се 
затим приказују у РГБ формату. На пример, светло плави пиксел ће бити представљен 
неуронској мрежи као (173, 216, 230). 
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Слика 52 - Пример улазне слике код операције Конволуција 

 

Да би смо лакше разумели операцију Конволуција, пикселе из слике 3, представићемо 
са 1 и 0 тако да је 1 црни пиксел а 0 бели пиксел. 
 

 

Слика 53 – Пиксели слике 2 представљени помоћу 1 и 0 

 

Детектор карактеристика 

Детектор карактеристика је обично 5х5 или 7х7 матрица али да би јасније разумели 
како ради операција Конволуција користићемо Детектор карактиристика као 3х3 
матрицу. Такође Детектор карактеристика се још зове и Језгро као и Филтер. 
 

Мапа карактеристика 

Мапа карактеристика је матрица која представља резултат множења матрице Улазне 
слике и матрице Детектора карактериситка.  
 

Начин на који ради операција Конволуција 
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Детектор карактеристика се поставља преко улазне слике почевши од горњег левог 
угла а затим се рачуна број ћелија у којима се Детектор функција подудара са улазном 
сликом, рачуна се на начин тако што се свака подударена ћелија матрица Улазне слике 
и Детектора функција помножи а затим се добијени производи саберу. 
Добијени збир се убацује у горњу леву ћелију Мапе карактеристика. 
Затим се Детектор карактеристика помера за једну ћелију удесно и поново се на исти 
начин врши множење подударених ћелија и збир добијених производа се поново 
уписује у Мапу карактеристика удесно од претходно уписаног резултата. 
Након што се прође кроз први ред матрице Улазне слике, прелази се на следећи ред и 
пролази се кроз исти поступак. 
 

 

Слика 54 – Операција Конволуција, корак 1 

 

 

Слика 55 – Операција Конволуција, Корак 2 
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Слика 56 – Операција Конволуција, корак 6 

 

 

 

Слика 57 – Операција Конволуција, Корак 25 (последњи корак) 

 

Што је већи број у ћелији Мапе карактеристика то је сигурније да је карактеристика 
пронађена. 
 

Како Конволуцијске неуронске мреже заправо изводе операцију Конволуција 

Пример који смо навели је веома поједностављен. У стварности, Конволуцијске 
неуронске мреже развијају вишеструке Детекторе карактеристика и користе их за 
израду неколико Мапа карактеристика које се називају Конволуцијски слојеви. 
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Слика 58 – Конволуцијски слојеви 

 

Кроз тренинг, мрежа одређује које су јој карактеристике важне како би могла да 
скенира слике и тачније их категорише. 
На основу тога развијају се Детектори карактеристика. У многим случајевима, 
карактеристике које мрежа разматра биће неприметне за људско око, управо због тога 
су Конволуцијске неуронске мреже невероватно корисне. 
 

Rectified Linear Unit (ReLU) слој 
ReLU је компонента која се користи заједно са Конволуцијским слојем у циљу 
повећања нелинеарности у сликама. 
 

 

Слика 59 – Примена ReLU слоја са Конволуцијским слојем 

 

Разлог због којег то радимо је тај што су слике природно нелинеарне. 
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Слике су по себи нелинеарне али када се над сликом изврши нека математичка 
операција попут операције Конволуција, ризикује се да се негде створи линеарност. 
Неуронске мреже се користе да би решиле нелинеарне проблеме над скупом података 
са нелинеарним везама. Ако би се сигнал преносио линеарно, мрежа не би могла да 
научи нелинеарне везе. Да би се осигурало да се сигнал преноси нелинеарно, користи 
се ReLU функција која прекида линеарност. 

Пример линеарности може бити линеарно мењање боје на слици, нпр. на неким 
деловима слике се линеарно мења боја почевши од беле боје до црне боје. 
 

4.2.1.2. Слој сажимања (енгл. Pooling Layer) 

Слој сажимања користи се за смањивање величине слике и за проблем када су слика и 
карактеристике на њој под различитим угловима. 
 Смањивање слике доводи до смањивања комплексности израчунавања и самим тим се 
перформансе рачунања побољшавају. 
Такође доводи и до решавања проблема када су слика и карактеристике на њој под 
различитим угловима. Решавањег овог проблема доводи до прецизнијег предвиђања. 
 

Најчешћи типови сажимања могу бити: 

 Сажимање максимумом 
 Сажимање средњом вредношћу 
 Сажимање сумом 

 

Пример употребе Сажимања максимумом 

Из Мапе карактеристика врши се Сажимање максимумом и добијене вредности се 
уписују у Сажету мапу карактеристику. 
 

 

Слика 60 – Сажимање максимумом 
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За пример узмимо Мапу карактеристика 5х5 над којом вржимо сажимање и као 
резултат добијамо Сажету матрицу 3х3. Сажимање вршимо на начин што 
постављамамо оквир 2х2 у левом горњем углу Мапе карактеристика и из оквира 
узимамо највећу вредност којиу затим уписујемо у леви горњи угао Сажете мапе 
карактеристика. Након тога померамо оквир удесно за онолико поља колико је велики 
оквир. Померајући оквир удесно, када стигнемо до краја, прелазимо на нови ред за 
онолико колико је велики оквир. 
 

Сажимање средњом вредношћу и Сажимање сумом раде на исти начин као и 
Сажимање максимумом само што се из оквира не узима максимална вредност већ 
средња вредност или сума. 
 

4.2.1.3. Равнање (енгл. Flattening) 

Равнање има за циљ да Сажету мапу карактеристика претвори у колону са 
вредностима. Разлог тог претварања јесте тај да се те вредности користе као улазне 
вредности за Вештачке неуронске мреже које ће бити следећи корак у Конволуцијским 
неуронским мрежама. 
 

 

Слика 61 – Равнање Сажете мапе карактеристика 

 

Претварање се врши на начин што се вредности из Сажете мапе, почевши из горњег 
левог угла ка десно до последњег реда, убацију једна једна испод друге у колони. 
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Слика 62 - Улога Равнања између слоја Сажимања и слоја Улазних података Вештачне 
неуронске мреже 

 

4.2.1.4. Потпунa повезаност (енгл. Full Connection) 

У овом кораку се Конволуцијске неуронске мреже разликују од Вештачких неуронских 
мрежа. 
 

Имамо 3 слоја у кораку потпуне повезаности: 

 Улазни слој 
 Потпуно повезани слој 
 Излазни слој 

 

 

Слика 63 – Корак Потпуна повезаност 
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У погледу неуронских мрежа, разлика између Конволуцијских неуронских мрежа и 
Вештачких неуронских мрежа је у Потпуно повезаном слоју. Као што код Вештачких 
неуронских мрежа имамо Скривени слој тако имамо код Конволуцијскигх неуронских 
мрежа Потпуно повезани слој. Разлика је у томе што неурони код Вештачких 
неуронских мрежа и Скривеног слоја не морају да буду потпуно повезани, односно не 
мора сваки неурон из једног слоја бити повезан са сваким неуроном из следећег слоја 
док код Конволуцијских неуронских мрежа сви неурони из једног слоја морају бити  
повезани са сваким неуроном из следећег слоја. 
 

У улазном слоју се стављају векторизовани подаци који су добијени из корака 
Равнање. 
 

Циљ овог корака је у томе се помоћу неуронских мрежа класификује слика класи којој 
припада. 
 

Класификовање се врши на исти начин на који раде Вештачке неуронске мреже које су 
такође описане у овом раду. 

 

4.2.1.5. Функције Софтмакс и Крос ентропија (енгл. SoftMax and 

Cross-Entropy Functions) 

Софтмакс 

Софтмакс функција се користи за претварање резултата предвиђања у проценте од 
укупно 100%. 
 

 

Слика 64 – Софтмакс функција 
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 На пример ако путем неуронске мреже предвиђамо да ли је на слици мачка или пас и 
као резултат добијемо вероватноће да је на слици мачка 90% а да је пас 45% онда 
резултати не би били добри. Због тога користимо Софтмакс функцију да би те 
вредности биле сразмерне и да би њихов збир био 100%. 
 

 

Слика 65 – Примена Софтмакс функције 

 

Крос ентропија 

Крос ентопија представља функцију која мери перформансе класификационог модела.  

 

Слика 66 – Фунцкија Крос ентропија 

 

Такође се још назива и Логаритамски губитак. Она мери удаљеност вектора. Што је 
удаљеност мања, односно што је вредност Крос ентропије мања то је модел 
прецизнији. 
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Слика 67 – График вероватноће и Крос ентропије 

 

Функције Софт макс и Крос ентропија се користе заједно једна са другом из разлога 
зато што да би се рачунала Крос ентропија потребно је да p и q (образац са слике 14) 
буду у истом формату, односно да збир свих p и збир свих q буду вредности до 1 (1 
представља 100%). 
 

Крос ентропија се користи за мерење грешке при класификацији а Средња квадратна 
грешка се користи за мерење грешке при регресији. 
  



Завршни рад Машинско учење над базама података Године 2019. 

76 
 

5. Важност базе података приликом коришћења 

Машинског учења 

Као друштво стварамо податке невиђеном брзином. Ови подаци могу бити нумерички 
(температура, износ зајма), категорички (пол, боја) или чак текст (на пример белешке 
лекара или анкете мишљења). Прикупљање података је процес прикупљања и мерења 
информација из безброј различитих извора. Да бисмо користили податке које 
прикупљамо за развој вештачке интелигенције и решења за машинско учење, они се 
морају сакупљати и чувати на начин који има смисла за постојећи пословни проблем. 
 

Прикупљање података омогућава да снимимо запис прошлих догађаја како бисмо 
могли да користимо анализу података да бисмо пронашли понављајуће обрасце. Из тих 
образаца градимо моделе за предвиђања користећи алгоритме Машинског учења. 

 

Модели за предвиђања су добри онолико колико су добри подаци из којих су 
изграђени, тако да су добре праксе прикупљања података пресудне за развој модела са 
високим перформансама. Подаци морају бити са што мање грешака и морају садржати 
релевантне информације за тренутни задатак. На пример, модел за предвиђање раста 
акција банке не би имао користи од величине популације лавова, али могао би имати 
од месечних плата. 

 

Важност базе података приликом коришћења Машинског учења је веома велика из 
разлога зато што модел Машинског учења који служи за предвиђање учи на тај начин 
што анализира претходне податке и на основу анализираних података доноси одлуке. 
Због тога је веома важно да база података буде добро организована. 
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6. Практичан пример употребе Машинског учења над 
базом података 

6.1. Анализа новинских чланака 

6.1.1. Опис пројекта 

Анализа новинских чланака је пројекат који је направљен за потребе овог завршног 
рада и представља део завршног рада. 
 

Пројекат служи за предвиђање категорије и сентимент анализу новинских чланака. 
 

Функционише на начин тако што корисник копира текст чланка у апликацију и кликом 
на дугме „Анализа“ исписује му се резултат анализе текста.  
Анализа садржи следеће резултате: 

1. Предвиђање категорије чланка 
2. Сентимент анализу, где се у процентима исписује колико је текст чланка 

позитиван, негативан и неутралан 

 

За предвиђање и сентимент анализу користи се Вештачка интелигенција, тачније 
области Машинско учење и Обрада природног језика. 
 

6.1.2. Сет података за тренирање 

Сет података који ће се користити за предвиђање категорије чланка је “BBC Datasets”,  
састављен је из новинских чланака сајта https://www.bbc.com/ . 

 

Сет података који се користи за тренирање модела за предвиђање чланка је преузет са 
сајта https://www.kaggle.com/yufengdev/bbc-fulltext-and-category#bbc-text.csv који 
представља податке груписане у .csv формату и они су пре груписања преузети 
претходно са сајта http://mlg.ucd.ie/datasets/bbc.html .  

 

Сет података садржи чланке из следећих спортских категорија: 

 business (посао) 
 entertainment (забава) 
 politics (политика) 
 sport (спорт) 
 tech (технологија) 

 

https://www.bbc.com/
https://www.kaggle.com/yufengdev/bbc-fulltext-and-category#bbc-text.csv
http://mlg.ucd.ie/datasets/bbc.html
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Од велике важности је да текст чланка буде на енглеском језику јер фрејмворк за 
Сентимент анализу и класификацију текста ради са енглеским речима. 
 

6.1.3. Технологије 

Кључне технологије које су се користиле за израду апликације су: 
1. Angular (на клијентској страни) 
2. Python (на серверској страни) 

 

На клијентској страни се уноси текст новинског чланка. 
На серверској страни се анализира новински чланак. 
 

6.1.4. Опис алгоритама 

Предвиђање категорије новинског чланка се одвија помоћу следећих области Вештачке 
интелигнеције: 

 Обрада природног језика 
 Машинско учење 

 

Сентимент анализа новинског чланка се одвија помоћу области Вештачке 
интелигенције: 

 Обрада природног језика 

 

6.1.4.1. Предвиђање категорије новинског чланка 

Процес предвиђања категорије новинског чланка се састоји од 9 главних корака: 
1. Токенизација 
2. Уклањање зауставних речи 
3. Лематизација 
4. Векторизација 
5. Бинарна трансформација ознака 
6. Тренирање модела за предвиђање 
7. Валидирање модела за предвиђање 
8. Предвиђање 
9. Обрнута бинарна трансформација 
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Слика 68 - Процес предвиђања новинског чланка 

 

6.1.4.1.1.  Токенизација (енгл. Тokenization) 

Токенизација је процес раздвајања низа речи на појединачне делове као што су речи, 
симболи или било који други елементи који имају значење. Добијени појединачни део 
назива се Токен. 
Токени могу бити појединачне речи, фразе или чак целе реченице. У процесу 
токенизације, неки знакови попут интерпункцијских знакова се одбацују. 
Токени постају улаз за други процес у Обради природног језика. 
 

Токени се одвајају на следећи начин: 
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 Токени су одвојени размаком, знаковима интерпункције или новим редом 
 У зависности од потребе размак или знак интерпункције могу или не морају 

бити укључени 
 Сви знакови у непрекидним низовима су део токена 
 Токени могу бити састављени од алфа карактера, алфанумеричких карактера 

или само од нумеричких карактера 

 

Пример Токенизације 

Улаз: Стефан, Лазар и Никола су отишли на пецање. Вратили су се касно увече. 
Излаз: Стефан Лазар и Никола су отишли на пецање Вратили су се касно увече 

 

6.1.4.1.2.  Уклањање зауставних речи (енгл. Removing Stop Words) 

Зауставне речи су оне речи које су најчешће у неком језику. Не постоји јединствени 
универзални списак Зауставних речи који користе сви алати за обраду природног 
језика. 
 

Зауставне речи, које су у склопу Python-ове „NLTK“ библиотеке, у Енглеском језику 
су: 
 

‘ourselves’, ‘hers’, ‘between’, ‘yourself’, ‘but’, ‘again’, ‘there’, ‘about’, ‘once’, ‘during’, 
‘out’, ‘very’, ‘having’, ‘with’, ‘they’, ‘own’, ‘an’, ‘be’, ‘some’, ‘for’, ‘do’, ‘its’, ‘yours’, 
‘such’, ‘into’, ‘of’, ‘most’, ‘itself’, ‘other’, ‘off’, ‘is’, ‘s’, ‘am’, ‘or’, ‘who’, ‘as’, ‘from’, 
‘him’, ‘each’, ‘the’, ‘themselves’, ‘until’, ‘below’, ‘are’, ‘we’, ‘these’, ‘your’, ‘his’, 
‘through’, ‘don’, ‘nor’, ‘me’, ‘were’, ‘her’, ‘more’, ‘himself’, ‘this’, ‘down’, ‘should’, ‘our’, 
‘their’, ‘while’, ‘above’, ‘both’, ‘up’, ‘to’, ‘ours’, ‘had’, ‘she’, ‘all’, ‘no’, ‘when’, ‘at’, ‘any’, 
‘before’, ‘them’, ‘same’, ‘and’, ‘been’, ‘have’, ‘in’, ‘will’, ‘on’, ‘does’, ‘yourselves’, ‘then’, 
‘that’, ‘because’, ‘what’, ‘over’, ‘why’, ‘so’, ‘can’, ‘did’, ‘not’, ‘now’, ‘under’, ‘he’, ‘you’, 
‘herself’, ‘has’, ‘just’, ‘where’, ‘too’, ‘only’, ‘myself’, ‘which’, ‘those’, ‘i’, ‘after’, ‘few’, 
‘whom’, ‘t’, ‘being’, ‘if’, ‘theirs’, ‘my’, ‘against’, ‘a’, ‘by’, ‘doing’, ‘it’, ‘how’, ‘further’, 
‘was’, ‘here’, ‘than’ 

 

Зауставне речи се уклањају из разлога зато што могу бити ометајуће, неинформативне 
и заузимају меморију. 
 

Пример уклањања зауставних речи из токенизованих речи: 
Улаз: ['This', 'is', 'a', 'sample', 'sentence', ',', 'showing', 'off', 'the', 'stop', 'words', 'filtration', '.'] 

Излаз: ['This', 'sample', 'sentence', ',', 'showing', 'stop', 'words', 'filtration', '.'] 
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6.1.4.1.3.  Лематизација (енгл. Lemmatization) 

Лематизација је процес претварања речи у њен основни облик који је дефинисан 
речником и тај облик речи се назива Лема. 
 

Лематизација узима у обзир значење речи у реченици.  
 

Пример Лематизовања речи: 
Улаз: “better”, “meeting” 

Излаз: ”good” и “meeting”. 

 

Поред Лематизације постоји и техника Стемовање (енгл. Stemming) која се често 
користи у препроцесирању текста и која уклња почетак или крај речи користећи листу 
заједничких префикса и суфикса као што су (-ing, -ed, -es). 

Разлика је у томе што Лематизација морфолошки анализира речи и враћа Лему а 
Стемовање само уклања део речи да би се добио њен корен речи који се назива Стем. 
 

 

Слика 69 – Разлика између Стемовања и Лематизације 

 

6.1.4.1.4.  Векторизација (енгл. Vectorization) 

Векторизација је процес претварања текста у низове односно векторе бројева. 

Претварање се врши на тај начин што се све речи сакупе на једном месту односно у 
низу. Свако место у низу представља реч. 
Ако одређена реч из низа постоји у тексту који се Векторизује, онда се у низу уписује 1 
а уколико не постоји уписује се 0. 
 

Векторизација се користи за претварање Независних варијабли. 
 

На слици испод је представљен пример Векторизације три боје „”Red”, “Yellow”, 
“Green”.  
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Слика 70 – Векторизација, пример 1 

 

На слици испод је представљен пример Векторизације речи “Rome”, “Paris”, “Italy” и 
“France”, 

 

Слика 71 - Векторизација, пример 2 

 

На слици испод је представљен пример Векторизације текста „The quick brown fox 
jumped over the brown dog”. 
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Слика 72 - Векторизација, пример 3 

 

6.1.4.1.4.1. Векторизација бројањем (енгл. Count Vectorization) 

У нашем случају приликом предвиђања новинског чланка користи се специфична 
врста Векторизације која се зове Векторизација бројањем (енгл. Count Vectorization). 

 

Векторизација бројањем функционише на сличан начин као класична Векторизација 
само  што када реч из низа постоји у тексту онда се не уписује 1 у низу него се уписује 
укупан број појављивања те речи у тексту. Ако реч из низа не постоји у тексту онда се 
уписује 0. 

 

На слици испод је приказан пример Векторизације бројањем. 
 

 

Слика 73 – Пример Векторизације бројањем 

 

6.1.4.1.5.  Бинарна трансформација ознака (енгл. Label Binarization) 

Бинарна трансформација ознака се користи за претварање Зависних варијабли у низове 
односно векторе. 
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Функционише на сличан начин као класична Векторизација Независних варијабли.  
Функционише тако што се на основу свих речи у тексту формира речник помоћу низа 
односно вектора и свако место у низу представља једну реч. 
Реч се трансформише на тај начин што се у низу на месту којем одговара реч упише 1 а 
на свим осталим местима у истом низу уписује се 0 и због рога се зове „Бинарна“ 
трансформација. 
 

Свака реч је представљена једним низом. 
 

На слици испод видимо пример Бинарне трансформације речи “cold”, “hot” и “warm”. 

 

 

Слика 74 – Пример Бинарне трансформације ознака 
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6.1.4.1.6. Тренирање модела за предвиђање 

За тренирање и предвиђање категорије новинског чланка користе се Вештачке 
неуронске мреже. 
Python-ова библиотека која је коршћена за Вештачке неуронске мреже је „Keras“ која 
се  извршава над библиотеком „Tensorflow“. 

 

Тренирање модела за предвиђање је детаљно описано у делу Завршног рада  
3.1.4. Тренирање Вештачких неуронских мрежа .  

 

У даљем делу овог текста приказане су информације о тренираном моделу који служи 
за предвиђање категорије новинских чланака. 
 

Векторизоване независне варијабле односно векторизовани текст чланка и Бинарно 
трансформисане зависне варијабле односно категорија чланка, користе се за тренирање 
Вештачке неуронске мреже. 

 

Овај процес обраде текста користимо пре тренирања из разлога зато што Вештачке 
неуронске мреже функционишу само са бројевима. 
 

Неуронска мрежа направљена за предвиђање категорије новинског чланка, састоји се 
од следећих слојева: 

 Улазног слоја 
 Три скривена слоја 
 Излазног слоја 

 

Број неурона по слојевима: 

 Улазни слој: 30 687 неурона 
 Први скривени слој: 512 неурона 
 Други скривени слој: 32 неурона 
 Трећи скривени слој: 16 неурона 
 Излазни слој: 5 неурона 

 

Укупан број синапси односно тежина између неурона је: 15 729 285 
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Слика 75 – Део Вештачке неуронске мреже за предвиђање категорије новинског чланка 
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6.1.4.1.6.1. Рачунање броја синапси 

Број синапси је исти као и број тежина односно параметара који служе за тренирање. 
Од тог броја зависи колика ће трајати тренирање. Што је већи број онда је тренирање 
дуже. 
 

Укупан број синапси у Вештачкој неуронској мрежи се рачуна на следећи начин: 
 

(број неурона првог слоја * број неурона следећег слоја + број синапси Додатног 
неурона (енгл. Bias) ) и тако редом за сваки следећи слој 
 

Пример рачунања броја синапси за Вештачку неуронску мрежу која се користи за 
предвиђање категорије новинског чланка: 
( (30 687 * 512+512) + (512*32+32) + (32*16+16) + (16*5+5) ) = 15 729 285 

 

6.1.4.1.7.  Валидирање модела за тренирање 

Валидирање модела да је добар, односно његове прецизности детаљно је описано у 
делу Завршног рада 3.1.5. Тестирање Вештачких неуронских мрежа . 

 

Тренирани модел за предвиђање категорије новинског чланка је достигао прецизност 
од 97.9%. Што значи да је приликом тестирања тачно погодио 979 категорија 
новинских чланака од укупно 1000. 

6.1.4.1.8. Предвиђање 

Након завршеног тренирања Вештачке неуронске мреже, вршимо предвиђање 
категорије чланка. 
 

Предвиђање које је добијено из Вештачке неуронске мреже је у формату Бинарно 
трансформисане ознаке. 
 

Пример: 
Излаз: [0 0 1 0 0] 

 

У том формату је из разлога што се као резултат, односно излаз неуронске мреже 
активира само један неурон у последњем слоју, односно у Излазном слоју и тај неурон 
представља категорију новинског чланка. 
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6.1.4.1.9.  Обрнута бинарна трансформација ознака 

Добијени резултат предвиђања је у формату Бинарно трансформисане ознаке и 
потребно је тај податак претворити у текст и то радимо Обрнутом бинарном 
трансформацијом ознака која функционише на исти начин као Бинарна 
трансформација ознака само у супротном смеру. 
 

У нашем случају предвиђања новинског чланка, претварамо низ саставњен од једне 
јединице и четири нула. Јединица постављена на одређеном месту представља 
предвиђану категорију. 
 

Пример Обрнуте бинарне трансформације ознака: 
Улаз: [0 0 1 0 0] 

Излаз: sport 

 

6.1.4.2. Сентимент анализа новинског чланка 

Процес сентимент анализе новинског чланка се састоји од 2 главна корака: 
1. Токенизација 
2. Сентимент анализа 
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Слика 76 – Процес сентимент анализе новинског чланка 

 

6.1.4.2.1.  Токенизација (енгл. Тokenization) 

Токенизација је процес раздвајања низа речи на појединачне делове као што су речи, 
симболи или било који други елементи који имају значење. Добијени појединачни део 
назива се Токен. 
Токени могу бити појединачне речи, фразе или чак целе реченице. У процесу 
токенизације, неки знакови попут интерпункцијских знакова се одбацују. 
Токени постају улаз за други процес у Обради природног језика. 
 

Токени се одвајају на следећи начин: 

 Токени су одвојени размаком, знаковима интерпункције или новим редом 
 У зависности од потребе размак или знак интерпункције могу или не морају 

бити укључени 
 Сви знакови у непрекидним низовима су део токена 
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 Токени могу бити састављени од алфа карактера, алфанумеричких карактера 
или само од нумеричких карактера 

 

Пример Токенизације 

Улаз: Стефан, Лазар и Никола су отишли на пецање. Вратили су се касно увече. 
Излаз: Стефан Лазар и Никола су отишли на пецање Вратили су се касно увече 

 

6.1.4.2.2.  Сентимент анализа (енгл. Sentiment Analysis) 

За сентимент анализу је коришћена Python-ова библиотека „vaderSentiment“ која је у 
апликацији „import“-ована путем библиотеке „NLTK“. 

 

Сентимент анализа функционише тако што постоји речник у коме су дефинисане речи 
и коефицијент колико је свака реч позитивна, негативна или неутрална. 
 

Анализирањем свих речи добијају се збирови колико је текст позитиван, негативан и 
неутралан и затим се претварају у проценте. 
 

6.1.5. Слике апликације 

 

Слика 77 – Анализа новинских чланака – 1. Уношење текста чланка 
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Слика 78 – Анализа новинских чланака – 2. Анализирање текста чланка 
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Слика 79 – Анализа новинских чланака – 3. Резултат анализе чланка 

 

6.1.6. Покретање апликације 

Апликација се састоји из два дела апликације: 
1. WebAPI 
2. GUI 

 

Код апликације: 

https://github.com/kovacevic-marko/newspaper-article-analysis 

 

Да бисмо користили апликацију морамо да покренемо оба дела апликације. 
 

https://github.com/kovacevic-marko/newspaper-article-analysis
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6.1.6.1. Покретање WebAPI дела апликације 

1. Инсталирати Python са сајта https://www.python.org/  
 

Преузимамо Python инсталацију кликом на дугме „Downloads“ 

 

 

Слика 80 – Преузимање Python инсталације – Корак 1 

 

 

Затим кликнемо на дугме „Download Python“ (верзија за Windows). 

 

https://www.python.org/
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Слика 81 – Преузимање Python инсталације – Корак 2 

 

Затим инсталирамо Python фајл који смо преузели. 
На слици испод је објашњено да прво морамо да обележимо поље „Add Python 3.7 to 
PATH“ па да кликнемо на „Install Now“. 
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Слика 82 – Инсталирање Python-а – Корак 1 

 

Програм се инсталира. Након завршетка кликнућемо на „Close“. 
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Слика 83 – Инсталирање Python-а – Корак 2 

 

2. Након инсталације Python-а отворите „Command Prompt“ 
 

3. У Command Prompt-у, путем команде „cd путања фолдера“, отворите фолдер 
WebAPI (у њему се налазе фајлови „requirements.txt“ и  „manage.py“) 
 

4. У Command Prompt-у извршите команду „pip install -r requirements.txt“ која ће 
инсталирати неопходне библиотеке које су коришћене у Python апликацији 
 

5. Затим је потребно да подигнемо Python Django сервер, тако што ћемо у 
Command Prompt-у извршити команду „python manage.py runserver“ 
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Слика 84 – Подизање Python сервер-а 

 

Сервер је успешно подигнут када се на крају испише порука као што је на слици испод. 
 

 

Слика 85 – Успешно подигнут Python сервер 

 

6.1.6.2. Покретање GUI дела апликације 

 

1. Инсталирати NodeJS са сајта https://nodejs.org  

 

https://nodejs.org/
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Преизимамо NodeJS апликацију кликом на дугме „верзија NodeJS-а LTS“ на почетној 
страници. 
 

 

Слика 86 – Преузимање Node-JS-a 

 

Затим инсталирамо фајл који смо преузели. Отварамо фајл и кликнемо на дугме 
„Next“. 
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Слика 87 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 1 

 

Затим кликнемо на „I accept the terms in the License Agreement“ па кликенмо на дугме 
„Next“. 
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Слика 88 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 2 

 

Затим кликнемо на дугме „Next”. 
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Слика 89 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 3 

 

Затим кликнемо на дугме „Next”. 
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Слика 90 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 4 

 

Затим кликнемо на дугме „Install”. 
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Слика 91 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 5 

 

Након завршетка инсталације кликнемо на дугме „Finish”. 
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Слика 92 – Инсталирање NodeJS-а – Корак 6 

 

2. Отварамо нови „Command Prompt“ (битно је да не затварамо претходни 
Command Prompt преко којег је покренут Python део апликације) 

 

3. Извршимо команду „npm install -g @angular/cli“ 
 

4. Отворимо фолдер „GUI“ помоћу Command Promt-а („cd“ команда) 
 

5. Извршимо команду „npm install“ 
 

6. Извршимо команду „ng serve --open" 
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Слика 93 – Покретање GUI дела апликације 

 

Након успешног покретања GUI дела апликације у Commant Prompt-у треба да се 
испише порука као на слици испод. 
 

 

Слика 94 – Успешно покренут GUI део апликације 

 

Након тога ће се отворити апликација у Web browser-у и моћи ћемо да је користимо. 
Web локација апликације након успешног покретања је http://localhost:4200/ . 

  

http://localhost:4200/
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