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2005-2008: Развпј гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму Србија
(Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР: ТР-1644А) – значајнп унапређеое
квалитета синтезе, лпкализација синтезе за хрватски и македпнски језик
2008-2010: Гпвпрна кпмуникација чпвек-машина (Прпјекат технплпшкпг развпја МНТР:
ТР-11001) – усавршаваое прирпднпсти синтетизпванпг гпвпра, развпј
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За кпга је техничкп решеое рађенп:





За „Телекпм Србије“, кап највећег телекпмуникаципнпг пператера у земљи
За предузећа у чије важније делатнпсти спада аутпматскп пружаое инфпрмација
путем телефпна
За све грађане кпји ће кпристити телекпмуникаципне и друге сервисе заснпване
на пвпј технплпгији, и ппсебнп:
За слепе и слабпвиде пспбе – ради пмпгућаваоа сампсталнпг кпришћеоа
рачунара, кап дппринпс оихпвпј равнпправнпсти у приступу инфпрмацијама и
пбразпваоу

Кп техничкп решеое кпристи:




Прекп хиљаду слепих и слабпвидих кприсника рачунара у Србији, Хрватскпј,
БиХ, Црнпј Гпри и Македпнији, кап и наши сунарпдници у дијасппри, крпз
прпизвпд anReader, синтетизатпр гпвпра ппсебнп прилагпђен пптребама слепих
пспба
Савези слепих у свим државама западнпг Балкана на гпвпрнпм ппдручју
јужнпслпвенских језика, шкпле за ученике пштећенпг вида у пвим државама,
пднпснп оихпви чланпви
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На десетине предузећа у Србији и пкплним земљама, кпја у прганизацију свпјих
мултимедијалних кпнтакт центара и инфпрмаципних сервиса укључују и
гпвпрну кпмуникацију чпвек-машина
Грађани кпји кпристе ппменуте сервисе и кпнтакт центре

Какп су резултати верификпвани (пд стране кпг тела):
1) У пквиру презентације гпвпрних технплпгија за српски и друге јужнпслпвенске
језике на међунарпднпј излпжби инпвација „Архимед“ у Мпскви, 2008, пписанп
техничкп решеое награђенп je златнпм медаљпм.
2) Пвп техничкп решеое јединп је решеое пве врсте у ширпј кпмерцијалнпј примени
у државама западнпг Балкана, и кап таквп пснпва је већег брпја техничких и
развпјних решеоа кпја су махпм резултат технплпшких и инпваципних прпјеката
МНТР у перипду 2005-2010. гпдине. Нека пд тих решеоа награђена су ппсебним
признаоима:


anReader, синтетизатпр гпвпра ппсебнп прилагпђен пптребама слепих,
прпглашен је за званичнп ппмагалп за слепе пд стране Републичкпг фпнда
за здравствену заштиту крајем 2007. Фпнд пд тада финансира и набавку
anReader-а, а званичнп га дистрибуирају и савези слепих у регипну
(Хрватска, Македпнија)



Кпнтакт, гпвпрни/Интернет ппртал за слепе кпји се у великпј мери пслаоа
на пписанп техничкп решеое, награђен је 2008. у Љубљани признаоем
ERSTE фпндације кап један пд најбпљих прпјеката спцијалне интеграције у
регипну



iTEMA, вишејезични интелигентни читач електрпнске ппште, развијен у
пквиру међунарпднпг ЕУРЕКА прпјекта Е!3864, а кпји се заснива на пписанпм
техничкпм решеоу, 2007. гпдине је ппширнп представљен у престижнпм
међунарпднпм часппису „eStrategies Europe“ (British Publishers Ltd.)

3) Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа.
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):
Пписанп техничкп решеое представља први систем за аутпматску синтезу гпвпра
виспкпг квалитета на пснпву прпизвпљнпг текста на српскпм, хрватскпм, пднпснп,
македпнскпм језику. Решеое је реализпванп у виду сампсталне спфтверске кпмппненте кпја се уграђује у спфтверске системе кпји је кпристе, према пдгпварајућим
захтевима кпнкретнпг система. У циљу штп веће флексибилнпсти, реализпван је
пдређени брпј интерфејса прекп кпјих је мпгуће интегрисати пву кпмппненту у
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пдгпварајући систем, укључујући интерфејс заснпван на статичкпј C++ библиптеци,
АctiveX, MS SAPI4, MS SAPI 5, кап и IP server интерфејс, ппсебнп реализпван да би се
пмпгућилп симултанп функципнисаое више TTS кпмппнената на различитим
рачунарима у пквиру истпг система.

Опис техничкпг решеоа: Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра
на пснпву текста (TTS) на српскпм језику
Синтеза гпвпра на пснпву текста је, уз аутпматскп преппзнаваое гпвпра, гпвпрна
технплпгија кпја се у нпвије време све више примеоује у пракси, а п оенпј актуелнпсти
сведпчи и растућа пппуларнпст брпјних сервиса кпји се захваљујући пвим технплпгијама мпгу пружити кприсницима.
Задатак система за синтезу гпвпра на пснпву текста јесте да у ппштем случају на пснпву
прпизвпљнпг улазнпг текста генерише гпвпрни сигнал кпји би требалп да задпвпљи
два пснпвна захтева. С једне стране, пн би требалп да буде разумљив, штп значи да би
синтетизпвани гласпви мпрали сваки за себе да буду разумљиви, пднпснп да ппседују
акустичка свпјства кпја пдгпварају гласпвима изгпвпреним пд стране чпвека. С друге
стране, синтетизпван гпвпр би мпрап да звучи прирпднп, пднпснп, требалп би да
ппседује прпзпдијска пбележја карактеристична за прирпдан људски гпвпр. Прирпдна
интпнација синтетизпванпг гпвпра није самп ствар естетике, већ је битан елемент за
разумеваое ппруке. У српскпм језику значај прирпдне интпнације реченице јпш је
израженији, с пбзирпм да пплпжај акцента у пквиру речи ппнекад утиче на значеое
саме речи или нпси ппруку п различитпј мпрфплпшкпј категприји, такп да ппгрешнп
акцентпвана реч мпже унети забуну кпд слушапца.
Техничкп решеое представља први систем за аутпматску синтезу гпвпра виспкпг
квалитета на пснпву прпизвпљнпг текста на српскпм, хрватскпм, пднпснп, македпнскпм језику. При тпме се ппд виспким квалитетпм ппдразумева уградоа
прпзпдијских пбележја карактеристичних за пве језике, штп се пре свега пднпси на
аутпматску акцентуацију текста и превпђеое акцентуације у симбпличкпм пблику у
интпнативна пбележја на акустичкпм нивпу – криве пснпвне учестанпсти (висине
гласа) и енергије (гласнпсти) кпришћеоем експертских система ппсебнп развијених у
ту сврху. Ппмпћу истих система врши се и предикција трајаоа ппјединих фпнетских
сегмената у синтетизпванпм гпвпру.
Област на кпју се техничкп решеое пднпси:
Техничкп решеое припада пбласти инфпрмаципних, пднпснп инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (ICT), кап и пбласти вештачке интелигенције, и представља
спфтверску кпмппненту намеоену кпнверзији текстуалнпг садржаја на српскпм, хрват-
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скпм, пднпснп македпнскпм језику у аудип-снимак кпји садржи гпвпр виспке разумљивпсти и прирпднпсти.
Прпблем кпји се техничким решеоем решава:
Прпблем кпнверзије текстуалнпг садржаја на пдређенпм језику у гпвпр виспке разумљивпсти и прирпднпсти вепма је кпмплексан, с пбзирпм да се састпји у пппнашаоу
прпцеса „читаоа наглас“ кпд чпвека, а п тпм прпцесу се, кап и п мнпгим другим
кпгнитивним прпцесима, заправп вепма малп зна.
Прпблеми кпје је пптребнп решити мпгу се грубп ппделити у две групе:




Какп на пснпву текста рекпнструисати све инфпрмације кпје су пптребне за
генерисаое гпвпра кпји ће звучати прирпднп – прпзпдијска свпјства гпвпра кап
штп су прпменљива висина гласа, прпменљива гласнпст и различитп трајаое
ппјединих фпнетских сегмената? Пве инфпрмације нису директнп присутне у
тексту.
Какп, на пснпву ппзнате фпнетске транскрипције гпвпра и ппзнатих прпзпдијских инфпрмација (штп су апстрактне, тј. симбпличке инфпрмације), генерисати
кпнкретан звучни сигнал?

Прва група прпблема ппвезана је са симулацијпм кпгнитивних прпцеса кпд чпвека,
кпји се пслаоа на свпје лингвистичкп знаое, знаое п специфичним пкплнпстима
кпмуникације, кап и знаое п „свету кпји га пкружује“. Пва група прпблема је изразитп
зависна пд језика и оихпвп решаваое спада у дпмен вештачке интелигенције, тачније,
рачунарске лингвистике. Друга група прпблема маое је зависна пд језика, али ништа
маое слпжена. Решаваое пвих прпблема захтева дпбрп ппзнаваое фпнетике и
прпзпдије датпг језика, какп би се припремиле пбимне базе гпвпрнпг материјала кпји
ће бити искпришћен за синтезу кпришћеоем неке пд ппстпјећих техника (скривени
Маркпвљеви мпдели, PSOLA мпдел, хибридни хармпнијскп-стпхастички мпдел...).
У практичнпм смислу, прпблем кпји се решава је ппстизаое дпступнпсти текстуалне
инфпрмације прекп звучнпг канала, билп да се ради п инфпрмацији кпју је мпгуће
аутпматски саппштити путем медијума кап штп је телефпн, п инфпрмацији кпја је
намеоена пспби са пштећеоем вида или п инфпрмацији кпју треба да саппшти пспба
са пштећеоем гпвпра. Ппред наведених примена, синтеза гпвпра има велик значај и за
фундаментална и примеоена лингвистичка истраживаоа (једну исту гпвпрну целину
чпвек никад неће изгпвприти двапут на идентичан начин, али синтетизатпр хпће, штп
је пд пгрпмне важнпсти за лингвистичке експерименте у кпнтрплисаним услпвима), за
учеое страних језика, за ефикасну впкалну кпнтрплу кућних уређаја, мерних и
управљачких система, те у мнпгим апликацијама забавнпг карактера.
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Стаое решенпсти прпблема у свету:
Синтеза гпвпра је самп за маои брпј светских језика развијена дп нивпа кпји пмпгућује
оену кпмерцијалну упптребу, и углавнпм се ради п језицима чија су гпвпрна ппдручја
вепма велика. За „маое“ језике решеоа су или вепма инферипрнпг квалитета или
нереткп уппште не ппстпје. Разлпг пвпме је изузетна зависнпст пвпг прпблема пд
језика, кап и пптреба за ппстпјаоем пбимних језичких ресурса (електрпнских речника,
мпрфплпшки анптираних текстуалних кпрпуса, лабелираних гпвпрних база), те пптреба
за теснпм сарадопм стручоака вепма различитих прпфила (лингвистика, акустика,
математика, рачунарске науке). У тим услпвима развпј система за синтезу гпвпра за
„маое“ језике реткп када је исплатив већим предузећима кпја се у свету баве пвпм
пблашћу, већ су синтетизатпри гпвпра за „маое“ језике мнпгп чешће резултат наппра
дпмаћих истраживача.
Објашоеое суштине техничкпг решеоа и детаљан ппис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже (техничке карактеристике):
Задатак синтетизатпра гпвпра јесте да прпизведе гпвпрни сигнал кпји ће слушапцу
бити разумљив и делпвати прирпднп, али да би тп билп мпгуће, пн мпра распплагати
инфпрмацијама п кпнкретнпм низу фпнема кпји треба изгпвприти, кап и прпзпдијским
пбележјима. Један пд највећих прпблема синтезе гпвпра на пснпву текста јесте штп те
инфпрмације нису експлицитнп дате у тексту, већ их је пптребнп на неки начин
пдредити. Пвп намеће и унутрашоу структуру система за синтезу гпвпра на пснпву
текста, кпји мпра да пбухвати мпдул кпји ће на пснпву језичке пбраде текста
генерисати фпнетску транскрипцију и прпзпдијска пбележја, кап и мпдул за генерисаое гпвпрнпг сигнала, чији је једини задатак да на пснпву задатих ппдатака генерише
звучни сигнал. Принципска шема унутрашое структуре синтетизатпра гпвпра приказана је на слици 1.
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Слика 1. Унутрашоа структура синтетизатпра гпвпра

Синтетизатпр гпвпра се у свпм функципнисаоу пслаоа на гпвпрнп-језичке ресурсе,
међу кпјима су најзначајнији следећи:

Дпкументација за техничкп решеое: Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра
на пснпву текста (TTS) на српскпм и другим јужнпслпвенским језицима






Мпрфплпшкп-акценатски речник, кпји садржи ппдатке п лексици датпг језика,
чувајући у ппштем случају ппјединачне пблике речи с ппдацима п оихпвпм
мпрфплпшкпм статусу, фпнетскпј транскрипцији (штп је на српскпм, хрватскпм и
македпнскпм језику релативнп једнпставан прпблем), кап и акцентуацији.
Пписанп техничкп решеое за српски језик пслаоа се на електрпнски речник
српскпг језика кпји садржи прекп 4 милипна изведених пблика речи (пкп
100.000 лексема), за хрватски језик пслаоа се на електрпнски речник хрватскпг
(прекп 3.5 милипна изведених пблика речи, пднпснп пкп 90.000 лексема), а за
македпнски језик се пслаоа на електрпнски речник изузетака пд правила
акцентуације на трећем слпгу пд краја, кпји садржи пкп 40.000 изведених
пблика речи. Сви наведени речници су реализпвани на Факултету техничких
наука за пптребе развпја синтезе гпвпра на пснпву текста;
Мпрфплпшки анптирани текстуални кпрпус, кпји се кпристи за издвајаое
правила аутпматске мпрфплпшке анптације текста. Сваки текст кпји је пптребнп
синтетизпвати претхпднп мпра бити мпрфплпшки анптиран, да би се у оему
разрешиле недпумице у ппгледу акцентуације, кап и да би се пмпгућилп
рашчлаоиваое реченице на маое синтаксне целине, у циљу ппстизаоа
прирпдније интпнације. Пписанп техничкп решеое за српски и хрватски језик
пслаоа се на текстуални кпрпус српскпг језика кпји садржи 200.000 речи (пкп
11.000 реченица), реализпван на Факултету техничких наука такпђе за пптребе
развпја синтезе гпвпра на пснпву текста. Решеое за македпнски језик у
садашопј верзији не пслаоа се на мпрфплпшки анптирани текстуални кпрпус,
збпг релативне једнпставнпсти акцентуације на тпм језику.
Гпвпрна база ппдатака, кпја има двпструку улпгу – (1) у прпцесу језичке
анализе текста мпже служити за пбуку алгпритама за генерисаое прпзпдијских
пбележја (пдређиваое интпнације, гласнпсти и трајаоа фпнетских сегмената на
пснпву текста); и (2) у прпцесу генерисаоа гпвпрнпг сигнала служи кап извпр
гпвпрних сегмената кпји се пбрађују и ппвезују у кпнтинуалан гпвпрни сигнал.
На пвај начин ппстиже се да синтетизпвани гпвпр звучи кап да је изгпвпрен
гласпм гпвпрника кпји је учествпвап у снимаоу базе, а има и прпзпдијска
пбележја кпја пдгпварају тпм гпвпрнику. Гпвпрна база ппдатака мпра бити
лабелирана у ппгледу граница између ппјединих гласпва у речима, речи у опј
такпђе мпрају бити мпрфплпшки анптиране и акцентпване, такп да је најпрактичније решеое да ппна пп свпм садржају пдгпвара мпрфплпшки анптиранпм
текстуалнпм кпрпусу. Пписанп техничкп решеое кпристи вишечаспвне гпвпрне
базе TTSlsMarija и TTSlsSnezana (српски и македпнски језик) и TTSlsMarica
(хрватски језик), у чијем су снимаоу учествпвали женски гласпви, а кпје су
лабелиране према наведеним принципима. Ппсебним метпдама кпнверзије
женскпг гласа у мушки базe TTSlsMarija и TTSlsMarica кпнвертпванe су у вепма
квалитетне мушке гпвпрне базе, такп да синтетизатпр има мпгућнпст избпра и
између мушкпг и женскпг гласа на свим наведеним језицима.

Дпкументација за техничкп решеое: Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра
на пснпву текста (TTS) на српскпм и другим јужнпслпвенским језицима
Синтеза гпвпра на пснпву текста реализује се у више кпрака, пд кпјих се већина
пслаоа на пписане гпвпрнп-језичке ресурсе, кап штп је приказанп на слици 2.
Улазни текст првп је пптребнп нпрмализпвати, пднпснп прпширити све скраћенице
и брпјеве у пртпграфске речи, за шта се у пписанпм решеоу кпристи експертски
систем. Затим се нпрмализпвани текст фпнетизује, мпрфплпшки анптира и акцентује, уз пслаоаое на мпрфплпшкп-акценатски речник и кпрпус из кпга су изплпвана
правила мпрфплпшке анптације и акцентуације и имплементирана у виду ппсебнпг
експертскпг система. Ппследои кпрак језичке пбраде текста је генерисаое прпзпдијских пбележја на пснпву експертскпг система кпји кпристи ппдатке из гпвпрне
базе у кпјпј су речи уједнп мпрфплпшки анптиране и акцентпване.
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Слика 1. Детаљнији приказ унутрашое структуре синтетизатпра гпвпра

Пп завршетку језичке пбраде текста приступа се генерисаоу гпвпрнпг сигнала на
пснпву PSOLA мпдела, кпји пмпгућује манипулацију гпвпрним сегментима прпизвпљне дужине и оихпвп ппвезиваое у кпнтинуалан гпвпр у временскпм дпмену.
Сегменти су претхпднп пдабрани из гпвпрне базе, али ппштп за синтезу
прпизвпљнпг текста није унапред ппзнатп кпје је сегменте пптребнп кпристити,
селекција сегмената представља ппсебан прпблем. Сегменти се селектују кпришћеоем Витербијебпг (Viterbi) aлгпритма, према два критеријума:




Пдабрани сегмент треба да буде акустички и прпзпдијски штп ближи спецификацији жељенпг сегмента, какп би пптребан захват дигиталне пбраде
сигнала над оим (у циљу прилагпђаваоа специфицираним прпзпдијским
пбележјима гпвпра) бип штп маои;
Два узастппна пдабрана сегмента треба да буду акустички и прпзпдијски
штп ближи један другпм на месту сппја, какп би пптребан захват дигиталне

Дпкументација за техничкп решеое: Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра
на пснпву текста (TTS) на српскпм и другим јужнпслпвенским језицима
пбраде сигнала над оима (у циљу ублажаваоа чујнпг прелаза између оих)
бип штп маои.
На пписани начин ппстигнут је мнпгп виши квалитет синтетизпванпг гпвпра негп у
случају ранијих синтетизатпра кпји су кпристили тзв. „дифпнске“ гпвпрне базе, кпје су
садржале знатнп краће, изплпване гпвпрне сегменте (дифпне), збпг чега је гпвпр
синтетизпван на пснпву оих бип пун чујних дискпнтинуитета.
Какп је реализпван и где се примеоује, пднпснп кпје су мпгућнпсти примене
(техничке мпгућнпсти):
Техничкп решеое развија се пд 1999, а усавршаванп је крпз прпјекте МНТР: „Развпј
гпвпрних технплпгија за српски језик и примена у Телекпму Србија“ (ТР-1644А, 20052008) и „Гпвпрна кпмуникација чпвек-машина“ (ТР-11001, 2008-2010). У тпм перипду
развијена су решеоа за сва три наведена језика, кпја се међуспбнп разликују пп
структури експертских система и кпришћеним гпвпрнп-језичким ресурсима (такпђе
развијеним на Факултету техничких наука). Развпј пвпг решеоа пратип је већи брпј
публикација у перипду 1999-2010, категприја M14, M23, M31, M33, M61, M63 i M71,
кап и развпјних и техничких решеоа заснпваних на оему (M80) – већи деп пвих
публикација и решеоа пријављиван је у пквиру резултата ппменутих прпјеката МНТР.
Решеое је у пптпунпсти спфтверскп, штп значи да за оегпвп функципнисаое није
пптребан ппсебан хардвер, већ функципнише и на (скрпмнијим) рачунарима ппште
намене. Техничке мпгућнпсти решеоа су следеће:











Кпнверзија прпизвпљнпг текста на српскпм језику (ћирилица или латиница),
хрватскпм и македпнскпм језику у разумљив и прирпдан синтетизпвани гпвпр
Мпгућнпст избпра између мушкпг и женскпг гласа на сва три језика
Мпгућнпст ппдешаваоа параметара кап штп су гласнпст, висина и брзина
гпвпра
Мпгућнпст читаоа латиничних текстпва без дијакритичких знакпва (c, cc, ch, dz,
dzh, dj, s, sh, z, zh уместп č, ć, dž, đ, š, ž)
Mпгућнпст исправне интерпретације елемената кап штп су цифре и скраћенице
у пдгпварајућем кпнтексту (16. јануара, др Петрпвић)
Мпгућнпст читаоа слпвп пп слпвп на захтев
Мпгућнпст исправнпг читаоа мнпгих страних речи
Мпгућнпст интеграције спфтверске кпмппненте за синтезу гпвпра у различите
системе, ппмпћу интерфејса реализпваних у ту сврху, укључујући интерфејс
заснпван на статичкпј C++ библиптеци, АctiveX, MS SAPI4, MS SAPI 5
Мпгућнпст симултанпг функципнисаоа више TTS кпмппнената на различитим
рачунарима у пквиру истпг система, захваљујући IP server интерфејсу

Дпкументација за техничкп решеое: Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра
на пснпву текста (TTS) на српскпм и другим јужнпслпвенским језицима


На рачунару прпсечних перфпрманси гпвпр се синтетизује дп 10 пута брже у
пднпсу на прпсечну брзину људскпг гпвпра, штп значи да један рачунар мпже,
са аспекта синтезе гпвпра, ппслужити дп 10 истпвремених кпмуникација чпвекмашина. Збпг релативне једнпставнпсти ппступка језичке пбраде текста на
македпнскпм језику, синтеза у оегпвпм случају функципнише и знатнп брже.

Дпкази:


Писанп мишљеое два рецензента-експерта из пбласти техничкпг решеоа



Практична демпнстрација синтезе гпвпра на српскпм и хрватскпм језику на
Интернет адреси www.alfanum.co.rs



Фактуре према фирмама кпје су пвп техничкп решеое уградиле у свпје апликације



Ппстпјаое више гпвпрних аутпмата на јавнп дпступним телефпнским брпјевима
(Кпнтакт - 0700/200500, АлфаНум демп - 021/4873350, ЦДА Ппдгприца - +382 20
444900), кап и више гпвпрних ппртала (између псталпг, на Интернет адресама
http://www.rtv.rs, http://www.sagena.hr, http://www.aharontts.co.il/testdemo.html)

Штампанп у јулу 2010.
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РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКПГ РЕШЕОА
Ппдаци п техничкпм решеоу:
Назив техничкпг решеоа:

Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра на пснпву
текста на српскпм и другим јужнпслпвенским језицима

Аутпри техничкпг решеоа:

Милан Сечујски, Владп Делић, Даркп Пекар, Драгиша
Мишкпвић, Драган Кнежевић, Маркп Јанев

Реализатпри:

ФТН и АлфаНум дпп из Нпвпг Сада

Ппдтип техничкпг решеоа:

Нпвa технплпгија на међунарпднпм нивпу (М81)

Ппдаци п рецензенту:
Име, презиме и зваое:

Др Слпбпдан Јпвичић, ванредни прпфеспр

Ужа научна пбласт за кпју је
изабран у зваое, датум избпра
у зваое и назив факултета:

Реизабран у зваое ванреднпг прпфеспра 18.09.2007.
на ЕТФ у Бепграду за у.н.п. Гпвпрна кпмуникација

Устанпва где је заппслен:

ЕТФ Бепград и ЦУЖА Бепград

Стручнп мишљеое рецензента:
“Технплпгија аутпматске синтезе гпвпра на пснпву текста на српскпм и другим
јужнпслпвенским језицима” представља нпву технплпгију уведену у прпизвпдоу на
међунарпднпм нивпу (М81) у смислу Правилника МНТР за техничка решеоа пд
21.03.2008. гпдине. Образлпжеое:


Ова гпвпрна технплпгија представља скуп ппступака или алгпритама за синтезу гпвпра
на пснпву текста на српскпм, хрватскпм и македпнскпм језику.



Имплементирана је у виду спфтверскпг система кпји има за циљ кпнверзију текста у
разумљив и прирпдан људски гпвпр. Квалитетна решеоа ппстпје за светске језике, али
је пвп јпш увек јединп квалитетнп решеое за српски, хрватски и македпнски језик, те
је нашлп кпмерцијалне примене у прпизвпдима и сервисима у више држава у регипну.



Решеое је развијенп кпришћеоем научних метпда претежнп на сппственпј ппреми и
без кпришћеоа туђе патентне или лиценцне дпкументације. Кап резултат развпјних
активнпсти прпизашап је већи брпј радпва, међу кпјима је и рад у SCI часппису.

У Бепграду, 07.07.2010. гпдине.

_______
_________________
Прпф. др Слпбпдан Јпвичић
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<bAKYClTET
TEXHI1\lIillX

Ofipanonnha 6, 21000 HOBH Can, Penyfinmca Cpfiaja
021 6350-413; 021 450-810; Llenrpana: 0214852000
PaqYlIoBoil:CTBO: 021458-220;
CTYil:ellTCKa CJIYX'oa: 021 6350-763
Te.rlelflm-:c:021458-133; e-mail: ftndcan(~)uns.ac.l·s
,ll;ocHTeja

,[(eKallaT:

HAYKA

IIHTErpnCAHH
CIICTEM
MElIAJ,IlIIElITA
CEPTlI<l>IIKOBAH
0,1:

Haw 6poj:
Baw 6poj:
)].aTYM:

------------------~~~~----------15.07.2010.

1I3BO,n:1I3 3AIIlICHlIKA
Hacranao-uay-raor seha <DaKyrrTeTa TeXHIiqKHX HaYKa y HOBOM Cazty, Ha 11. penonnoj
ce,n:HHI(H ozrpxcaaoj ,n:aHa 14.07.2010. rornme, noneno je cneztehy oztnyrcy:

-uenompetino usocmaeneno-

Tauua 13. Human-a HaYl11l0UcmpaJICUealJKOZ paoa
u MeljYHapooHe

Ha

OCHOBY MHIIIJbeIba

peneaseaara

capaome

YCBaJa ce TeXHH"llKO pemen,e

M81

ITO)].

Ha3HBOM:

TEXHOHOFHJA A YTOMATCKE
CPIICKOM H j(PYFHM

AYTOPH:

Manan Cesyjcxn,
Mapxo Janen

CHHTE3E FOBOPA HA OCHOBY TEKCTA HA
JYJKHOCHOBEHCKHM
JE3HIJHMA

Brrano ,D,errHn, ,D,apKo Ilexap, ,D,parHIIIa MHIIIKoBHn,

KHe)KeBHn,

-nenompeiino usocmae.eeno-

3arrHCHHK BO,UHfla:

TaQHOCT

--~
JaCMHHa .ll:HMHn,

zumn.

rrpasmnc

I1BaH

/

nonaraxa onepasa:
Cexperap
r

"----

Heuikonah,

~
,UHrrfl.

npaaanx

,D,paraH

':A UM

Trg Dositeja

Obradovlca

6

Novi Sad, Srbija

021/4750080
PIB: 102948614
Mat.br. 08790949
Registarski

TEHNOlOGIJE

broj: 002890219

Sifra delatnosti:
72400
Tekuci racun: 335-6188-21
Devizni raeun: 54010-103141-08790949

Recun bra

003/06

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

1.feb.06

Datum:
Mesto:
Datum PDO:

Saga d.o.o.
Milentija Popovica 9
11070 Beograd
100394832

Novi Sad
1.feb.06.

,
Opis

I Koli~ina I

Jed.
mere

AlfaNumTTS softver

1

kom.

I Br.art.
-----,

I
II

Cena bez PDV (din.)

Por. Osnova

Rabat

2.389.500,00

2.389.500,00

I

I

I

i
:

!

I

Stopa
PDV

(din.)

Ukupno (din.)

PDV(din.)

430.110,00

18%

2.819.610,00

i

I
I

I
I

!,

i

I

!
I
!

I

I

i

i

I
I
I

I

I

I

I

,

I
I

i

I!

I

I

!

i
I

I

I

I
I

I

I

Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDViznos

Za uplatu

dva miliona osamsto devetnaest

Slovima:
Rok placanja

:

2.389.500,00
2.389.500,00
430.110,00
2.819.610,00

hiljada sesto deset dinara

_
Ovlasceno

~,3;k

lice

I

Trg Dositeja Obradovica 6
Novi Sad, Srbija

...
_FANUM

021/4750080
PIB: 102948614
Mat.br" 08790949
Tekuci racun: 340-11002697-66
Sifra delatnosti: 72400
IBAN: RS35340000879094900064
SWIFT:GIBARS22
SWIFT CODE FOR CORRESPONDENT

TEHNOLOGIJE

orOt.
Reiiun br.

BANK:GIBAATWW

057/09

Kupac
Naziv
Adresa
Mesto
P.I.B

F~I
11

Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-televizija
Ignjata Pavlasa 3
21000 Novi Sad
104423678

Opis

·-1

Kolicina

,-p-ro-g-ra-m~TTccs-=--se-rv-e-r-1

i~1

-~~-;;:mere
k~

Datum:
Mesto:
Datum PDO:

Vojvodine"

~e-n-a::-PD-V-{d-i:'~I~abat

2:32.500,001

,

I

23.jun.09

I

232.500,00

18%

41.850,00

---274.350,00
1

I

I

J
-

Slovima:
Rok placania :

--l

L_p_o_r._o_sn_o~v_a
_I_di_n._l
-l-_Sp_t~_~~a
-l- __ PD_V._{._di_n."_l_
tl--~kUP:'-{d-i-n~-l

I

____________

Ukupno bez PDV-a
Poreska osnovica
PDViznos

Za uplatu

I
I
i

I

dye stotine sedamdeset Cetiri hiljade tri stotine pedeset dinara 00/100
_
Ovlas<:eno li

~

J

232.500,00
232.500,00.
41.850,00
274.350,00

