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Академско звање магистра стекао је одбраном завршног рада II циклуса студија 
11.6.2015. године под називом „Паралелизација комплексних рачунарских програма 
на десктоп рачунарским системима“ из уже области Рачунарске науке; 
Уписан је на докторске студије 2017. године, на студијском програму 
Информационо-комуникационе технологије. 
 
1) Име, име једног родитеља, презиме; 
2) Датум рођења, општина, држава; 
3) Назив универзитета и факултета и назив студијског програма академских студија II циклуса, 
односно послиједипломских магистарских студија и стечено стручно/научно звање; 
4) Факултет, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране магистарског рада; 
5) Научна област из које је стеченонаучно звање магистра наука/академско звање мастера; 
6) Година уписа на докторске студије и назив студијског програма. 

 

III УВОДНИ ДИО ОЦЈЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Наслов дисертације је „Специјализована неуронска мрежа за класификацију и 
сегментацију аеро снимака“. 

Тему докторске дисертације је прихватио Сенат Универзитета у Бањој Луци 
28.2.2019. године. 

Садржај докторске дисертације са страничењем: 

1. Увод (стране 1-10) 
2. Математички модел неуронске мреже (стране 11-53) 
3. Програмски и логички модел неуронске мреже (стране 54-81) 
4. Области примјене и специјализација (стране 82-100) 
5. Методе пројектовања и развоја неуронских мрежа (стране 101-128) 
6. Класификација и сегментација аеро-снимака земљишта (стране 129-145) 
7. Закључак (стране 146-149) 

Oсновни подаци о докторској дисертацији: 

Обим: 173 странe (укупно 178 странa са свим додатним странама) 
Број табела: 4 
Број слика, шема, графикона: 68 
Број цитиране литературе: 246 

 
1) Наслов докторске дисертације; 

2) Вријеме и орган који је прихватио тему докторске дисертације 

3) Садржај докторске дисертације са страничењем; 
4) Истаћи основне податке о докторској дисертацији: обим, број табела, слика, шема, графикона, број 

цитиране литературе и навести поглавља. 

 

IV УВОД И ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Означавање снимака добијених даљинском детекцијом је од изузетног значаја за 
велики број области које укључују урбано планирање, надгледање, мониторинг 
усјева и процјену начина коришћења земљишта, превенцију поплава и пожара и 
многе друге. Најчешћи задаци у овом домену су класификација, детекција и 
сегментација аеро снимака. Аутоматско означавање оваквих снимака значајно 
смањује оптерећење инжињера из одговарајућих струка и омогућава уштеду времена 
и ресурса при обради оваквих снимака. У ту сврху се све више користе системи 
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базирани на машинском учењу, у посљедње вријеме углавном они који се ослањају 
на неуронске мреже. 

За специфичне проблеме често је неопходно конструисати специјализовану 
архитектуру неуронске мреже или адаптирати неку постојећу. Овај задатак обично 
захтијева дуготрајни период истраживања и развоја. Често су поступци развоја 
засновани на интуицији пројектаната и развојних инжињера, јер у области 
пројектовања и развоја архитектура неуронских мрежа конзистентна методологија 
развоја још увијек не постоји. Према томе, поред потребе за развојем употребљивог 
система за специфичне проблеме класификације и сегментације аеро снимака, 
отворено истраживачко питање представља и креирање методологије која би 
олакшала развој оваквих система. 

Циљеви исраживања проведеног у току израде ове докорске дисертације су 
пројектовање и развој аутоматизованог система за класификацију и сегментацију 
аеро снимака, те идентификација и спецификација основних принципа и 
методологије пројектовања и развоја аутоматизованих система за класификацију и 
сегментацију, базираних на неуронским мрежама. 

Основна хипотеза је да је могуће идентификовати  и описати основне принципе 
методологије пројектовања и развоја неуронских мрежа, те примјеном те 
методологије пројектовати и развити систем за класификацију и сегментацију аеро 
снимака веома високих перформанси. 

Системи вјештачке интелигенције, поготово они базирани на неуронским мрежама, 
када су ограничени на специфичне задатке чешће дају боље резултате од људских 
експерата [1-6]. Ово је случај у различитим областима примјене укључујући 
медицину, аутоматско надгледање, симулацију, роботику, рачунарске игре и многе 
друге. 

С обзиром на све већу доступност означених скупова података, укључујући снимке 
добијене са беспилотних летјелица, кориштењем камера високе резолуције, 
обучавање система који користе дубоке неуронске мреже у надгледаном режиму 
постаје све једноставније. Ранији приступи су углавном користили обиљежја ниског 
нивоа укључујући трансформацију обиљежја инваријантну на скалирање [7], 
хистограм оријентисаних градијената [8] заједно са груписањем визуелних ријечи [9] 
за формирање вектора дескриптора [10-13]. Дубоке неуронске мреже, с друге стране, 
омогућавају рјешавање истог проблема уз боље семантичко моделовање [14-16]. 
Показује се [17-18] да приступи без учења са трансфером и са класичним 
обучавањем не дају значајно боље резултате у класификацији и сегментацији аеро 
снимака од приступа са обиљежјима ниског нивоа, те да се најбољи резултати 
постижу модификовањем постојећих архитектура [19]. Додатно, објектно-базиране 
класификације [20] и хибридни MLP-CNN приступ [21] са ансамблом се показују као 
употребљиви за уско специјализоване случајеве. 

У циљу идентификације и спецификације основних принципа и методологије 
пројектовања и развоја неуронских мрежа за класификацију и сегментацију 
неопходно је било систематизовати суштинске концепте из области машинског 
учења, почевши од оних основних као што су избјегавање преобучавања и 
побољшавање генерализације [22-24] и спречавања нестанка и експлозије 
градијената [25-27], до оних који захтијевају детаљнију анализу, као што је поређење 
различитих функција губитака, укључујући унакрсну ентропију и L1 и L2 норме [28-
30], и активационих функција за делинеаризацију и спречавање нестанка 
градијената, укључујући често кориштену ReLU функцију [31], те објашњење 
приступа учења са трансфером [32]. Поред тога, неопходно је било анализирати 
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приступе оптимизацији модела [33-34], почевши од стохастичког градијентског 
спуштања, до Нестеровог адаптивног градијента са импулсом. У раду је такође дат 
преглед врста слојева неуронских мрежа [35-36], као и различитих приступа 
иницијализацији параметара [37], које је од посебне важности код учења са 
трансфером ради индуковања трансфера пристрасности. У дисертацији су 
предложена правила за адаптацију постојећих архитектура, пројектовање нових, те 
приступи обучавању, аугментацији, претпроцесирању и постпроцесирању, и 
подешавању хиперпараметара модела, који у постојећој литератури не постоје као 
једна цјелина. Предложена методологија је изведена на основу карактеристика 
постојећих архитектура за класификацију као што су Inception, VGG и ResNet [38-
40], детекцију са R-CNN и SSD моделима [41], сегментацију кориштењем потпуно 
конволуционих мрежа [42], као и архитектура мрежа за аутоматско управљање и 
генерисање садржаја, укључујући и генеративне супарничке мреже и конволуционе 
аутоенкодере [43-44]. Изложена методологија се суштински заснива на пројектовању 
и развоју мреже са модулима, инспирисано Inception, VGG и ResNet моделима чије 
архитектуре садрже индивидуалне модуле и представљају главни искорак ка широј 
методологији у постојећој литератури [38-40]. 

Кориштење неуронских мрежа подразумијева учење обиљежја високог нивоа. 
Дубоке неуронске мреже имају капацитет да науче обиљежја изузетно високог 
нивоа, те због тога имају значајну предност у односу на приступе базиране на 
обиљежјима ниског нивоа. Додатно, постојеће имплементације засноване на 
неуронским мрежама обучавање врше на класичан начин, па је предложени приступ, 
базиран на изложеној методологији пројектовања и обучавања мрежа, заснован на 
вишефазном обучавању кориштењем учења за више задатака и учења са трансфером. 

Модел предложен у овој дисертацији користи дубоку неуронску мрежу са циљем 
савладавања UCMerced [45] и NWPU-RESISC45[46] скупова снимака из ваздуха, као 
и детекције и сегментације слика високе резолуције из USGS[47] скупа снимака 
добијених аквизицијом са беспилотне летјелице. 
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У овој дисертацији изложена је употребљива методологија пројектовања и развоја 
специјализованих неуронских мрежа за класификацију и сегментацију, те је та 
методологија валидирана на имплементираном рјешењу за класификацију и 
сегментацију аеро снимака земљишта. Постигнути су резултати упоредиви са 
најбољим у области (98.61% на UCMerced и 86.38% на NWPU-RESISC45 скупу), 
кориштењем искључиво приступа са надгледаним учењем, уз примјену учења са 
трансфером у виду предобучавања. 

Предложен је, имплементиран и описан алгоритамски приступ који користи, у 
складу са датом методологијом развоја, параметризован алгоритам за употребу 
обученог класификационог модела за сврху сегментације аеро снимака. 

Додатно, анализиране су перформансе и скалабилност предложеног система, гдје се 
показује да је он изузетно употребљив и у дистрибуираним окружењима, што 
додатно повећава његову употребну вриједност. Изложена методологија омогућава 
инжињерима ван области машинског учења да искористе, адаптирају или поново 
имплементирају исти или сличан модел за класификацију и сегментацију аеро 
снимака. 

Презентовано рјешење, заједно са предложеном методологијом пројектовања и 
развоја, је директно употребљиво у области од интереса (обрада аеро снимака 
земљишта), те представља основу за потенцијални развој шире методологије 
пројектовања и развоја специјализованих неуронских мрежа. 

Предложено рјешење за класификацију и сегментацију аеро снимака земљишта је 
скалабилно и обезбјеђује изузетно високу тачност класификације, и на тај начин 
остварује основни циљ истраживања, односно обезбјеђује могућност замјене 
мануелног посла обраде аеро снимака аутоматском обрадом. Поред тога, рјешење је 
лако измјенљиво и адаптивно за друге класификационе и сегментационе примјене, 
захваљујући детаљно изложеној методологији, изведеној на основу властитих 
истраживања кандидата изложених у оквиру дисертације. 
 
1) Укратко истаћи разлог због којих су истраживања предузета и представити проблем, предмет, 

циљеве и хипотезе; 
2) На основу прегледа литературе сажето приказати резултате претходних истраживања у вези 

проблема који је истраживан (водити рачуна да обухвата најновија и најзначајнија сазнања из те 
области код нас и у свијету); 

3) Навести допринос тезе у рјешавању изучаваног предмета истраживања; 

4) Навести очекиване научне и прагматичне доприносе дисертације. 

 

 



Образац -3

 
V МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 

За имплементацију рјешења кориштен је Caffe алат за рад са неуронским мрежама уз 
Digits алат за надгледање и обучавање. Статистичка анализа тачности, као и 
обучавање подешене архитектуре, рађено је кориштењем ових алата. 

Основне научне методе истраживања примјењиване у раду су: 

 Прикупљање, анализа и систематизација доступне литературе. 

 Извођење закључака о методолошким приступима развоју специјализованих 
неуронских мрежа на основу постојеће литературе и истраживања. 

 Примјена одабраног методолошког приступа на развој и обучавање вјештачке 
неуронске мреже за класификацију снимака из ваздуха на основу 
установљене методологије. 

 Адаптација обучене неуронске мреже за детекцију и сегментацију снимака из 
ваздуха. 

 Статистичка анализа резултата добијених кориштењем имплементиране 
неуронске мреже и поређење са постојећим рјешењима. 

Потврда резултата истраживања извршена је поређењем са постојећим резултатима у 
литератури као и примјеном развијеног рјешења на бази снимака земљишта из 
ваздуха високе резолуције. У процесу обучавања мреже кориштене су јавно 
доступне базе означених снимака из ваздуха, укључујући UCMerced и NWPU-
RESISC45. 

За излагање методолошког приступа, код властитих рјешења, кориштени су 
различити алати, укључујући Tensorflow алат за рад са неуронским мрежама и Keras 
библиотеку. Презентовани су и статистички резултати на основу Digits и Tensorboard 
система. 

Програмски језици кориштени за имплементације разних аспеката рјешења 
укључују: C#, Python, C++, као и ProtocolBuffer JSON спецификације архитектура 
мрежа. 

Истраживање је изведено на основу предвиђеног плана и остварило је резултате 
упоредиве са најбољим из области, уз широк преглед постојећег стања у области. 

Верификација резултата извршена је и објављивањем резултата истраживања у 
научним часописима и конференцијама. Најзначајнији од ових радова јесте: 
I. Ševo i A. Avramović, „Convolutional neural network based automatic object detection 
on aerial images,“ IEEE geoscience and remote sensing letters, t. 13, br. 5, pp. 740-744, 
2016. 
 
1) Објаснити материјал који је обрађиван, критеријуме који су узети у обзир за избор материјала; 

2) Дати кратак увид у примијењени метод истраживања при чему је важно оцијенити сљедеће: 
1. Да ли су примијењене методе истраживања адекватне, довољно тачне и савремене, имајући у 

виду достигнућа на том пољу у свјетским нивоима; 
2. Да ли је дошло до промјене у односу на план истраживања који је дат приликом пријаве 

докторске тезе, ако јесте зашто; 
3. Да ли испитивани параметри дају довољно елемената или је требало испитивати још неке, за 

поуздано истраживање; 

4. Да ли је статистичка обрада података адекватна. 



Образац -3

 
VI РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА

 

Најважнији резултати ове докторске дисертације су: 

1. Преглед области и сродних истраживања везаних за тему докторске 
дисертације. 

2. Извођење методологије за пројектовање и развој специјализованих 
архитектура вјештачких неуронских мрежа за класификацију и сегментацију. 
На основу литературе и властитог истраживања, предложена је методологија 
за пројектовање и развој специјализованих архитектура. Ова методологија 
укључује неопходне кораке за одабир и адаптацију постојећих рјешења, као и 
пројектовање нових рјешења, са смјерницама и препорукама за ефикасан и 
брз развој. Поред методологије, дати су и властити примјери употребе. 

3. Пројектовање, развој и обучавање неуронске мреже за класификацију и 
сегментацију аеро снимака. На основу предложене методологије пројектована 
је и реализована специјализована мрежа адаптацијом архитектуре Inception 
мреже и приступом базираном на учењу за више задатака уз поступак 
предобучавања. 

Кандидат је јасно приказао добијене резултате, правилно, логично и јасно их је 
тумачио и поредио са резултатима других аутора, при чему је испољавао довољно 
критичности. 

У овом истраживању показана је ефикасност приступа са адаптацијом и 
предобучавањем постојећих архитектура неуронских мрежа опште класификационе 
намјене за сврху класификације и сегментације аеро снимака. Добијени резултати су 
упоређени са резултатима других аутора, гдје је утврђено да предложени приступ 
даје резултате међу најбољима у области. Поред тога, изложени су додатни 
резултати као валидација предложене методологије, упоредиви са најажурнијим 
приступима у области, те је на тај начин показана ефикасност кориштења адаптације 
и предобучавања у односу на приступе са ненадгледаним учењем. 

Представљена је и алгоритамска имплементација која користи класификациону 
мрежу за сврху сегментације, те је образложена њена функционалност. Предложено 
рјешење је дато уз опис и образложење имплементационих детаља и уз анализу 
перформанси и скалабилности, са циљем повећања употребне вриједности. 
 
1) Укратко навести резултате до којих је кандидат дошао; 
2) Оцијенити да ли су добијени резултати јасно приказани, правилно, логично и јасно тумачени, 

упоређујући са резултатима других аутора и да ли је кандидат при томе испољавао довољно 
критичности; 

3) Посебно је важно истаћи до којих нових сазнања се дошло у истраживању, који је њихов теоријски 
и практични допринос, као и који нови истраживачки задаци се на основу њих могу утврдити или 
назирати. 

  





Образац -3 

 
ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ: Члан комисије који не жели да потпише извјештај јер се не слаже са 
мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извјештај образложење, односно разлог 
због којих не жели да потпише извјештај. 
 
 


