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Слика 2.4.1.  Прикупљање података и њихово претварање у информације

2.4. ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

К УЧНЕ РЕЧИ

интелигенција, учење, етика, AI, OCR, GDPR

 уди непрестано прикупљају податаке из окружења, об-
рађују их и анализирају. То им омогућава да се прила-
гођавају новим ситуацијама, да решавају проблеме и 

уче о свету који их окружује. Наведене менталне способности 
људима су урођене и једном речју називају се интелигенција.

Савремен човек се у великој мери ослања на машине и уређаје 
који испољавају облике интелигентног понашања јер, баш као и 
људи, могу да уче и решавају проблеме на основу података при-
купљених из окружења. За разлику од човека, машине и уређаји 
за прикупљање података користе сензоре, а за њихову обраду и 
анализу – уграђен софтвер. Стога се њихова интелигенција нази-
ва вештачком.

ВЕЖБАЈ

Истражи на интерне-
ту како биљке прику- 
пљају податке из ок-
ружења. Упореди њи-
хова чула са чулима 
људи и животиња. Да 
ли су и биљке интели-
гентне? Објасни.

Вештачка интелигенција (енгл. Artificial Intelligence, скр. AI) 
представља подобласт рачунарства. Њен задатак је развој соф-
твера који помаже машинама да размишљају и да се понашају 
интелигентно попут људи.

СЕНЗОРИ ЗА:

равнотежу

додир

температуру
звук

влажност

воду

гас

откуцаје срца

кишу

светлост
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Употребу термина ве-
штачка интелигенција 
први је предложио про-
фесор Џон Мекарти (John 
McCarthy) 1956. године.

САЗНАJ 
ВИШЕ Данас је вештачка интелигенција толико напредовала да се у 

оквиру ње развијају посебне области и подобласти истраживања 
(слика 2.4.2). Најзначајнија област је машинско учење (енгл. 
machine learning). Њен циљ је да омогући да рачунари самостал-
но уче из прикупљених података тако што ће користити алгори-
тме за уочавање образаца. Дубоко учење (енгл. deep learning) 
представља област машинског учења која је почела да се развија 
2010. године. Бави се симулирањем функционисања људског 
мозга ради тумачења података у форми слике, звука и текста.

Слика 2.4.2.  Области и подобласти вештачке интелигенције

Примери примене вештачке интелигенције

Данас се свакодневно сусрећемо с вештачком интелигенцијом 
употребљавајући паметне телефоне и друге паметне уређаје.

Најуочљивији пример примене алгоритама вештачке инте-
лигенције у свакодневном животу јесте одабир садржаја који се 
приказује корисницима на интернету и на друштвеним мрежама. 
У претходној лекцији поменули смо да веб-сајтови, веб-претра-
живачи и друштвене мреже памте твоје онлајн активности. Тиме 
прикупљају податке о твојим интересовањима. Касније их анали-
зирају и на основу тога ти нуде одговарајуће садржаје, рекламе, 
објаве пријатеља чије профиле најчешће прегледаш и слично. 

ВЕШТАЧКА  
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

МАШИНСКО
УЧЕЊЕ

ДУБОКО  
УЧЕЊЕ
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Пита а за проверу зна а
1) Објасни појам отворени подаци.

2) Каква је веза између отворених података и нових радних места?

3) Шта мислиш, како ће се даље развијати привредне гране за које су 
доступни отворени подаци?

ВЕЖБАЈ

1.  С веб-адресе https://data.gov.rs/sr/datasets/stajalishta-javnog-gradskog-
prevoza/ преузми дати скуп отворених података. 

 Отвори фајл и провери колико има стајалишта јавног градског прево-
за на територији града Београда. 

 Помоћу функције COUNTIF преброј стајалишта по зонама. 
 Податке о географској ширини (енгл. latitude) и дужини (енгл. longitude) за стајалиште 35 

(Патријарха Павла) унеси у поље за претрагу у апликацији Google мапе. Шта се све нала-
зи у близини тог стајалишта?

Новац је неопходан за живот али финансијска добит никако не треба да буде примарни циљ за 
младог човека. Никола Тесла је о томе рекао: За славу и богатство света не дајем ништа. Тако 
сам створен. Задовољство налазим у раду. Ако и ти на нечему радиш јер ти то причињава задо-
вољство, новац ће сигурно бити један од крајњих резултата.

Тесла је објаснио свој метод доласка до открића:
Има људи који оног тренутка кад хоће да конструишу нешто или да ураде неки посао, залете 
се без довољне припреме и одмах уђу у појединости, уместо да се држе средишње идеје. Они могу 
постићи резултат, али жртвују квалитет. Ево укратко моје методе. Кад зажелим да пронађем 
неку ствар, ја се у духу бавим својом идејом месецима или годинама. Кад год то осетим, ја се упу-
стим у маштање и размишљам о проблему без намерног удубљивања. То је време инкубације. 
Затим долази период непосредног напора. Врло пажљиво тражим решења која ми изгледају мо-
гућна. Размишљам, и постепено усредсређујем мисли на уже поље испитивања. А када намерно 
размишљам о проблему у његовим специфичним облицима, онда почињем осећати да ћу можда 
наћи решење. И чудна је ствар да, чим почнем тако да осећам, ја одмах знам да сам заиста ре-
шио проблем, и да ћу постићи оно за чим тежим.
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2.2. ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ

ВЕЖБАЈ

2.  На веб-страни https://opendata.stat.gov.rs/odata/ у категорији Угости-
тељство и туризам пронаћи ћеш скуп отворених података под називом 
Доласци туриста – месечни подаци. Преузми га у Excel формату, отвори 
фајл и уради следеће:

 Филтрирај табелу тако да буду приказани само подаци за Републику Србију (колона nter) 
и за бројеве (колона nVrPod) страних туриста (колона nTuristi) у 2019. години (колона 
god).

 Израчунај просечан месечни број страних туриста у 2019. години.
 Израчунај укупан број страних туриста у 2019. години. 
 Графички представи број страних туриста по месецима у 2019. години. 

Напомена: Бројчани подаци које треба да анализираш сачувани су у текстуалном формату. На-
кон што филтрираш табелу означи потребне податке из колоне Vrednost па их претвори у број-
чане (Convert to Number).

Портал отворених података Шта су отворени подаци?, 
доступан је на веб-страни: https://data.gov.rs/sr/posts/shta-
su-otvoreni-podatsi/; посећен је 17. 1. 2020. године

укратко
Насупрот подацима које не смеш слободно користити, на вебу постоје и отворени подаци. Њих 
можеш употребљавати на који год начин хоћеш. Можеш их и делити с било ким (дистрибуира-
ти их). Једини услов је да наведеш име аутора, односно извор одакле су преузети. Отворени 
подаци се налазе на веб-порталима где су најчешће подељени по темама и дати у скуповима. 
Скупови отворених података морају бити у машински читљивом формату. Сваки скуп отворених 
података треба да прате додатне информације које описују дати скуп и називају се метаподаци.
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ТЕСТИРАЈ ЗНА Е

1. Уколико је исказ тачан, закружи Т, а уколико је нетачан, заокружи Н.

а) За коришћење Jupyter-а потребна је веза с интернетом. Т              Н
б)  Свеску из Jupyter-а можеш сачувати као Python фајл. Т              Н
в)  Функција AVERAGE служи за одређивање аритметичке средине 

серије података.  Т              Н
г)  Листе не могу садржати различите типове података. Т              Н
д) Табелу можеш сачувати у .txt формату позивом функције to_csv. Т              Н
ђ) Функција plt.plot() не служи за цртање стубичастог графикона. Т              Н
е) Статистичке функције се не могу примењивати по редовима. Т              Н

2. Заокружи слово испред тачног одговора. Jupyter Notebook је:

а) веб-браузер б) веб-претраживач в) веб-апликација г) веб-читач д) веб-прегледач

3. Заокружи слово испред тачног одговора. Екстензија Jupyter-ових свезака је:

а) .xls б) .xlsx в) .txt г) .ipynb д) .pdf ђ) .csv

4. Испод слика активних ћелија напиши у ком се режиму рада налазе. 

___________________________ ___________________________

5.  Заокружи слово испред тачног одговора. Програм можеш покренути помоћу тастерске 
пречице:

а) Ctrl + A б) Ctrl + Esc в) Ctrl + Enter г) Enter д) Esc

6.  Испод слика напиши назив одговарајуће програмске структуре у којој су сачувана имена 
наших великана.

___________________________ ___________________________

7.  Заокружи слова испред тачних одговора. Структуре података које су део библиотеке Pandas су:

а) једнодимензиона серија б) речник в) Data Frame г) листа д) торка



Први пројектни задатак биће подељен у осам фаза и трајаће четири не-

деље. Час у последњој недељи је намењен презентовању резултата.

Активности заступљене током рада на пројектном задатку:

• Прикупљање података

• Сараднички рад у програму за табеларне прорачуне

– Обрада прикупљених података 

– Анализа

– Визуелизација 

– Извоз документа у PDF

• Израда инфографика

• Групна комуникација путем електронске поште

ТЕМЕ пројектног задатка могу бити:

 Како се дигитална технологија користи у 
мојој школи

 Анализа успеха ученика моје школе

 Чиме желимо да се бавимо у будућности

 Завршни испит у мојој школи и школама 
из окружења

 Анализа података из прошлогодишњих 
пројеката 

 Популарни филмови и музика

 Занимљиве статистике у НБА лиги

Фаза 1: формирање тимова, избор тема и подела послова.
  Наставник/-ца ће на почетку часа говорити о свим темама 

и захтевима које треба испунити. Затим ће одредити ко-
лико ће тимови имати чланова, а ви ћете се сходно томе 
поделити.

 Сваки тим треба да одабере тему и капитена.
  Капитен ће поделити појединачне и групне задатке. 

Пројекат можете радити и тако да сви сарађују на сва-
ком задатку. 
  Више тимова се може определити за исту тему али се 

оне морају друкчије обрадити (не сме се преписивати).

На ПРВОМ часу ћете проћи кроз прве две фазе пројектног задатка. То су:

Никола Тесла је рекао: 
Није ми жао што други 
краду моје идеје, него ми је 
жао што немају своје. 
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Фаза 2: прикупљање података.
  За одабрану тему треба да прикупите податке које ћете касније анализи-

рати. То можете учинити помоћу Google упитника, преузимањем одгова-
рајућих скупова отворених података или претраживањем веба.

  Податке можете прикупљати до наредног часа.
  Све податке треба отпремити на Google диск и документе поделити са свим 

члановима тима.
  Договарајте се мејлом и то тако да се свака порука шаље свим члановима 

тима.

Фаза 3: обрада података.
  Прикупљене податке треба представити табеларно. За то можете користи-

ти Excel или Google табеле.
  Документ треба да се налази на Google диску. Сви чланови тима треба да 

му имају приступ тако да могу мењати његов садржај.
  Приликом прављења табеле треба следити сва правила наведена у првој 

лекцији. 
  Табела треба да буде уређена (форматирана) и сортирана тако да се наве-

дени подаци могу једноставно аутоматски анализирати.

Фаза 4: анализа и визуелизација података.
  У овој фази се ради код куће. Она траје до наредног часа. Предвиђено је да се обрађе-

ни подаци анализирају тако да се у посебним радним листовима примене: 
  Опције за филтрирање
  Опције условног форматирања
  Уграђене функције за израчунавање основних статистичких показатеља, те функције 

COUNTIF, AVERAGEIF и SUMIF
  Потребно је израдити неколико графикона којима ће се приказати кључне информа-

ције. Графикони ће се касније користити за прављење инфографика.

ДРУГИ час биће посвећен трећој и четвртој фази:
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