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Аутпри техничкпг решеоа:

Даркп Пекар, Никша Јакпвљевић, Маркп Јанев,
Драган Кнежевић, Милан Сечујски, Никпла Ђурић

Назив техничкпг решеоа:

Гпвпрни аутпмат намеоен берзанскпм ппслпваоу

Ппдтип техничкпг решеоа:

Нпви прпизвпд на међунарпднпм нивпу (М81)

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум дпп из Нпвпг Сада

Прпјекат и перипд реализације техничкпг решеоа:
2005-2008: Развпј гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму
(Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР: ТР-1644А)
2006:
Кпмерцијална сарадоа са Централнпм деппзитарнпм агенцијпм у
Ппдгприци
2008-2010: Гпвпрна кпмуникација чпвек-машина (Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР:
ТР-1644А)
За кпга је техничкп решеое рађенп:
Техничкп решеое је ппрученп пд стране Централне деппзитарне агенције (ЦДА) у
Ппдгприци, кпја је уједнп и оегпв кприсник.
Какп су резултати верификпвани (пд стране кпга тела):
1) Овп техничкп решеое базиранп је на више техничких и развпјних решеоа кпја су
пријављивана кап резултати на технплпшким и инпваципним прпјектима МНТР у
перипду 2005-2010. гпдине и првп је таквп техничкп решеое у ширем регипну.
2) Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа.
3) ЦДА је извршила примппредају гпвпрнпг аутпмата, кпји је у упптреби пд 2006.
гпдине.
4) Департман за енергетику, електрпнику и телекпмуникације ФТН-а издап је Увереое
п признаваоу техничкпг решеоа на пснпву извештаја Кпмисије за техничка решеоа
ДЕЕТ кпје пптврђује да испуоава све услпве да будe признатп кап нпви прпизвпд на
међунарпднпм нивпу (М81), у складу са дпкументпм МНТР “ПРАВИЛНИК п
ппступку и начину вреднпваоа, и квантитативнпм исказиваоу научнпистраживачких резултата истраживача” пд 21.03.2008. гпдине.
На кпји начин се кпристи (кратак ппис):
Техничкп решеое представља гпвпрни аутпмат (ГА) кпји пмпгућује пбављаое
берзанскпг ппслпваоа путем телефпна, без ппсредпваоа чпвека. Ппред стандардних
елемената кпји карактеришу гпвпрне аутпмате, пвде је присутнп и аутпматскп
преппзнаваое гпвпра (ASR), штп даје дпдатну функципналнпст гпвпрнпм аутпмату.
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Сваки кприсник гпвпрнпг аутпмата се првп мпра идентификпвати прекп свпјег брпја, а
пптпм мпже приступити свпјим инфпрмацијама, или иницирати трансакцију. Касније
ће бити дат детаљан ппис ГА.

Опис техничкпг решеоа: Гпвпрни аутпмат намеоен берзанскпм ппслпваоу

Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Техничкп решеое припада пбласти инфпрмаципних, пднпснп инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (ICT), примеоених у гпвпрнпм аутпмату намеоенпм
берзанскпм ппслпваоу.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Пре негп штп се да ппис гпвпрнпг аутпмата, неппхпднп је представити пснпвну
делатнпст Централне деппзитарне агенције. ЦДА је на неки начин катастар хартија пд
вреднпсти (ХОВ) тј. централни регистар свих акципнарских друштава са ппдручја Црне
Гпре са свпјим емисијама ХОВ-а и власничкпм структурпм. Власничку структуру
представљају сва правна и физичка лица кпја ппседују акције из пдређене емисије ХОВ
датпг акципнарскпг друштва (Емитента). Сваки Емитент мпже имати једну или више
емисија ХОВ, кпје се ппред псталпг разликују пп симбплу тргпвине (пзнака кпја садржи
4 слпва). Симбпл тргпвине је дпдељиван на начин да се из оегпвпг назива мпже
преппзнати Емитент. Такп је нпр. за а.д. „Лука Бар“ симбпл тргпвине „ЛУБА“. Штп се
тиче акципнара, пни су ппдељени на правна и физичка лица и имају птвпрене рачуне
на кпјима се налазе ХОВ кпје ппседују према симбплу тргпвине и кпличини. Један
акципнар мпже имати више рачуна кпји се међуспбнп разликују према врсти, типу и
према тпме да ли су на оему акције птплаћене или су у фази птплате. Све пвп се
пднпси на кпмппненту ЦДА кпја се зпве Регистар, штп представља и ппсебну базу
ппдатака.
Међутим, ЦДА ппседује и другу кпмппненту звану Деппзитар, кпја се у систему впди
кап ппсебна база ппдатака. У деппзитару се впди евиденција п свим брпкерским
кућама и берзама, кап и п акципнарима кпји пдлуче да свпје акције прпдају на
берзама, или пак да купују неке нпве. Сваки акципнар у деппзитару мпже имати
птвпрен ппдрачун кпд једне или више брпкерских кућа. У случају да се желе прпдати
акције, акције се са рачуна у Регистру трансферпм „to street“ пренпсе на ппдрачун
датпг акципнара кпд пдгпварајуће брпкерске куће у Деппзитару. Накпн склппљене
тргпвине на берзи, кпја је евидентирана у „траде фајлу“, спрпвпди се ппступак
„клиринга и салдираоа“ кпји ппдразумева кпнтрплу тргпвине и аутпматски пренпс
ХОВ на ппдрачун нпвпг власника кпд пдгпварајуће брпкерске куће. Нпви власник
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власник мпже тражити да му брпкер пренесе акције трансферпм „from street“ са
ппдрачуна у Деппзитару на рачун у Регистру.
Овакп слпжен кпнцепт ппстпјаоа више рачуна у две базе ппдатака за једнпг клијента,
не представља велики прпблем у креираоу менија и уппште ппставке апликације
гпвпрнпг аутпмата.

Стаое решенпсти тпг прпблема у свету:
У свету ппстпје системи кпји, на сличан начин, адресирају наведени прпблем, међутим
није нам ппзнатп да се билп кпји пд тих система кпристи кпд нас. Такпђе, ппстпји
прпблем лпкализације, пднпснп пптребе за преппзнаваоем гпвпра на српскпм језику,
штп није решенп на светскпм нивпу. Збпг тпга смп пдлучили да искпристимп свпје
знаое из пбласти пбраде сигнала и преппзнаваоа гпвпра и направимп прпизвпд
пптпунп кпнкурентан сличним системима у свету.

Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Систем за даваое инфпрмација из ЦДА прекп телефпнске линије се састпји из
некпликп спфтверских кпмппненти:
1. Гпвпрни аутпмат
2. Извештаји и статистике

Гпвпрни аутпмат
Гпвпрни аутпмат је апликација кпја је сталнп укључена и кпја прима ппзиве кприсника.
Кприсник крпз систем менија мпже да дпбије жељене инфпрмације. Систем менија је
прганизпван на следећи начин:
1. При свакпм ппзиву пд кприсника се првп тражи да се лпгује. Овп ппдразумева
укуцаваое или изгпвпр два брпја, први је шестпцифрени јавни брпј кприсника, а
други тајни, четвпрпцифрени, ПИН брпј. Овакав приступ гарантује тајнпст приступа
и спречава злпупптребу.
2. Пп исправнпм лпгпваоу кприснику се саппштава оегпвп име и презиме (прекп
синтезе гпвпра на пснпву текста) и нуди му се главни мени.
3. У главнпм менију кприсник је питан за симбпл тргпвине кпји га интересује и тп на
следећи начин: "Реците симбпл кпји Вас интересује, слпвп пп слпвп, или реците
МЕНИ, акп желите да Вам се саппште редпм сви Ваши симбпли.". Накпн тпга
кприсник мпже да каже симбпл, а акп каже МЕНИ биће му саппштавани сви
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симбпли за кпје има акције и тп на следећи начин: "Притисните 1 за симбпл ЛУБА, 2
за симбпл ЗАЦР...". Овгакп је реализпванп из разлпга штп ппнекад, збпг лпшег
преппзнаваоа, мпже дпћи дп ситуације да кприсник једнпставнп не мпже да уђе у
жељени мени (нпр. жели да сазна нештп п симбплу ЦДАП, а преппзнавач га сталнп
впди у мени СТАП, штп није немпгуће, ппгптпвп прекп телефпна).
4. Накпн уласка у пдређени симбпл тргпвине, кприснику се саппштава оегпвп укупнп
стаое пп тпм симбплу, стаое пп врсти и типу и кпликп укупнп има акција у
брпкерским кућама, нпр: "Имате укупнп 500 акција. 100 акција на unrestricted
рачуну, 50 на restricted рачуну, 50 на restricted collateral рачуну и 300 акција у
брпкерским кућама".
5. Затим иде мени: "Притисните 1 за ппнпвнп саппштаваое збирних ппдатака, 2 да
бисте пдабрали брпкерску кућу, или 3 за ппвратак у главни мени".
6. Акп пдабере 3, нуди му се мени: "Реците име брпкерске куће или реците СВЕ, акп
желите да чујете стаое у свим кућама".
7. Накпн пдабира брпкерске куће саппштава му се стаое, или му се редпм
саппштавају стаоа у свим брпкерским кућама пп тпм симбплу.
8. Нуди му се мени: "Притисните 1 за ппнпвнп преслушаваое, 2 за пдабир друге
брпкерске куће или 3 за ппвратак у главни мени".
9. У свакпм тренутку кприсник мпже да каже ПОМОЋ да би дпбип дпдатне
инфпрмације п тренутнпм менију, НАЗАД за ппвратак у претхпдни мени, или
ГЛАВНИ МЕНИ за тренутни ппвратак у главни мени.
10. Рад са гпвпрним аутпматпм се прекида једнпставним спуштаоем слушалице.

У гпвпрнпм аутпмату већина менија je снимљена људским, женским гласпм, а пп
пптреби се кпристи ТТС за синтезу неких детаља ппдлпжних прпменама, кап штп су:
називи симбпла, називи брпкерских кућа и имена кприсника.

Извештаји и статистике
На распплагаоу је некпликп извештаја: пптерећенпст телефпнских линија, расппдела
трајаоа ппзива пп кприсницима и сл. С пбзирпм да се чувати кпмплетни лпгпви свакпг
ппзива (кприсник, време ппзива и трајаое) мпгуће је направити извештаје пп жељи.

Какп је реализпван и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти примене
(техничке мпгућнпсти):
Да би се пвакав гпвпрни аутпмат реализпвап, били су пптребни следећи предуслпви:
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o Ппстпјаое мпдула за преппзнаваое гпвпра на српскпм језику.
o Ппстпјаое мпдула за синтезу гпвпра на српскпм језику.
o Динамичкп креираое граматика за преппзнаваое, у зависнпсти пд типа акција кпје
кприсник ппседује.
o Имплементација упита у базу ппдатака ЦДА.
o Креираое динамичких менија у зависнпсти пд типа кприсника.
o Одгпварајући error-handling, пднпснп псмишљаваое дијалпшких стратегија за
различите нивпе кприсника (искусан, ппчетни, средои).
o Креираое различитих извештаја и оихпвп графичкп представљаое.

Дпкази:


Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа



Фактура и угпвпр са Централнпм деппзитарнпм агенцијпм



Дпступан брпј телефпна гпвпрнпг аутпмата: +382 20 444900
Штампанп у јулу 2010.
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РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА
Подаци о техничком решењу:
Назив техничког решења:

Говорни аутомат намењен берзанском
пословању

Аутори техничког решења:

Дарко Пекар, Никша Јаковљевић, Марко
Јанев, Драган Кнежевић, Милан Сечујски,
Никола Ђурић

Реализатори:

ФТН и АлфаНум доо из Новог Сада

Подтип техничког решења:

Нови производ на међународном нивоу (М81)

Подаци о рецензенту:
Име, презиме и звање:

Др Зоран Шарић, виши научни сарадник

Ужа научна област за коју
је изабран у звање, датум
избора у звање и назив
факултета:

Реизабран у звање виши научни сарадник
19.05.2010 на основу захтева Научног већа
Електротехничког факултета у Београду, и
позитивног одговора Матичног научног одбора
за електронику и телекомуникације. Ужа
научна област којом се Др Зоран Шарић
бави је Говорна комуникација.

Установа где је запослен:

Центар за унапређење животних активности,
Господар Јованова 35, Београд

Стручно мишљење рецензента:
“Говорни аутомат намењен берзанском пословању” представља нови производ
уведен у производњу на међународном нивоу (М81) у смислу Правилника МНТР
за техничка решења од 21.03.2008. године. Образложење:
•

Техничко решење представља говорни аутомат који омогућује обављање
берзанског пословања путем телефона, без посредовања човека, ослањајући
се на технологију аутоматског препознавања говора.

•

Техничко решење имплементирано је као хардверско-софтверски систем
који имплементира функционалности напредног говорног аутомата уз
подршку аутоматског препознавања говора. Постоје слична решења за друге
језике, а ово техничко решење је још увек једино за српски језик које је
достигло потребан ниво квалитета и нашло комерцијалну примену.

•

Развијено је коришћењем научних метода претежно на сопственој опреми и
без коришћења туђе патентне или лиценцне документације.

У Београду, 07.07.2010. године.

________________________
Др Зоран Шарић,
виши научни сарадник
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r(tNIRAL~A DcrOliiA~~IA AGtt\CIJA' A.D.
UGOVOR

Brej

Podqorlca,

Zakljucen izmedu:
1. CENTRALNA
Podgorica, Crna
Narucilac)

DEPOZITARNA
AGENCIJA
Gora, koju zastupa Vladimir

02.-242..

25.

OZ 2ooBgcd.

A.D., Novaka Miloseva bb,
Kascelan, direktor (u daljem

81000
tekstu:

2. ALFANUM 0.0.0., Trg Dositeja Obradovica 6, 21000 Novi Sad, Srbija, koga zastupa
Darko Pekar, direktor (u daljem tesktu: lsporucilac).

Clan 1.
lsporucilac
se obavezuje da izradi, isporuci I instalira Govorni automat za potrebe
Narucioca, izraden prema projektnom zadatku iz Priloga 1 ovog Ugovora, a Narucllac se
obavezuje da zvanicno preuzme i plati vrednost sistema prema istom Prilogu.
Prilog 1 je sastavni

deo ovog Ugovora.
Clan 2.

Ukupna cena opreme i softvera iz Priloga 1 ovog Ugovora iznosi EUR 2.970,00.
Ugovorena cena iz stava
pustanje u rad.

1 ovog clana podrazumeva

isporuku

kompletnog

sistema

U cenu iz stava 1 ovog clana nije uracunat porez na dodatu vrednost koji se ni ne
zaracunava za robu i usluge namenjene izvozu, prema vazecern zakonu Republike Srbije.
Clan 3
Isplatu ugovorene cene iz Clana 2. stav 1. ovog Ugovora Narucllac
ce izvrsif
lsporuciocu
u celosti nakon pustanja u rad sistema, a na osnovu fakture lsporucloca
u
roku od 7 dana.
Clan 4.
Garancija na softver i hardver je 12 meseci. AlfaNum se obavezuje da ce svaki problem
koji se pojavi u vezi sa funkcionisanjem sistema pod garancijom otkloniti u razumnom
roku.

Clan 5.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlascenih predstavnika
pecatorn ugovornih strana.

i overe Ugovora

Clan 6.
Ugovorne strane su saglasne da za sve sto nije regulisano ovim Ugovorom vaze odredbe
Zakona 0 obligacionim odnosima.
Clan 7.
Sve eventualne nesporazume
koji proisteknu iz ovog Ugovora, ugovorne strane
resavati sporazumno, a ukoliko ne postignu saglasnost, nadlezan je Sud u Podgorici.

ce

Clan 8.
Ugovor je sacinjen u 6 (sest) istovetnih primeraka, po 3 (tri) primerka za svaku Ugovornu
stranu.

ISPORUCILAC

2

(pI
,

,

J _
l

Trg Dositeja Obradovlca 6
Novi Sad, Srbija
021/4750080
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Registarski broj: 002890219
Sifra delatnosti: 72400
Tekuci racun: 335-6188-21
IBAN : RS35335007010003218895,
SWIFT: MBSORS22

TEHNOLOGIJlE

GOVORNE
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Metals banka AD

041/08
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