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Предговор 

 

„Оно што видим у Природи је величанствени дизајн који ми само делимично 

разумемо, на који одговорна особа мора да гледа са понизношћу.“ 

— Алберт Ајнштајн  

 

Човек је научио много од Природе. Угледајући се на „величанствени дизајн“ тј. 

опонашајући његове основне концепте, човек је успео да развије технике и 

алгоритме који су способни да реше комплексне проблеме. Ове технике и 

алгоритми познате су под заједничким називом Рачунарска интелигенција (енг. 

Computational Intelligence).  

Практикум је осмишљен тако да студентима представи основне теоријске 

концепте рачунарске интелигенције, упозна их са њиховим предностима, 

недостацима и ограничењима, као и да их научи да те концепте примене у 

MATLAB-овом програмском окружењу. Намењен је студентима основних студија, 

као први уџбеник за примењену рачунарску интелигенцију. 

За успешно коришћење овог практикума потребно је познавање рада у 

програмском окружењу MATLAB, као и употребе основног скупа уграђених 

функција. Препорука аутора је да пре употребе овог практикума студент проучи 

I део уџбеника „Управљање системима: Практитум у MATLAB –у“. 

Практикумом су обухваћене три области рачунарске интелигенције: фази 

логика, неуронске мреже и еволутивно рачунарство. Уверење је аутора да је 

најбоље учење кроз примену односно примере, стога је фокус овог практикума 

на три MATLAB toolbox-а: 

▪ Fuzzy Logic Toolbox, кроз који ће бити илустрована примена фази логике; 

▪ Deep Learning Toolbox, кроз који ће бити илустрована примена плитких и 

дубоких неуронских мрежа; 

▪ Global Optimization Toolbox, кроз који ће бити приказане могућности за 

примену генетских алгоритама, као најпопулрније технике еволутивног 

рачунарс 
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Рад у сваком од toolbox-ова предстаљен је кроз решене примере проблема 

моделовања, (машинског) учења и оптимизације. Поред многобројних примера, 

у сваком поглављу су дати и задаци које студенти могу самостално решавати.  

Након уводног поглавља, приказана је примена фази логике у проблемима 

моделовања. Прво су обрађени фази скупови као основни концепт који је 

омогућио фази моделовање. Након тога, приказане су операције над фази 

скуповима и формирање ако-онда правила. На крају, објашњен је фази систем 

закључивања и рад са графичким окружењем за креирање таквих система у 

MATLAB-у.  

Треће и четврто поглавље практикума посвећени су неуронским мрежама. У 

другом поглављу приказана је примена класичних (плитких) неуронских мрежа 

у решавању проблема регресије, класификације и кластеровања. Поред тога, 

објашњено је коришћење графичког окружења за рад са неуронским мрежама. 

У четвртом поглављу приказане су основе дубоког учења, са посебним освртом 

на слојеве конволуционих мрежа и трансферно учење. На крају, приказана је 

примена дубоких неуронских мрежа у решавању проблема детекције објеката 

на сликама. 

Коначно, у петом поглављу приказана је примена еволутивног рачунарства у 

проблемима претраживања. Прво су објашњени основни теоријски концепти 

генетских алгоритама – најпопуларније технике евоултивног рачунарства. Затим 

је објашњена основна MATLAB функција за рад са генетским алгоритмима, 

заједно са неким од популарних функција за тестирање перформанси. Сваки од 

сегмената генетског алгоритма обрађен је у посебном делу поглавља, након 

чега је дат приказ коришћења графичког окружења за рад са генетским 

алгоритмима.  
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1. Увод у рачунарску интелигенцију 

Рачунарска интелигенција (РИ) је грана вештачке интелигенције која проучава 

адаптивне рачунарске механизме који омогућавају интелигентно понашање у 

комплексним и променљивим условима. Алгоритми и модели РИ за инспирацију 

имају биолошке системе и у одређеној мери имитирају њихове механизме 

закључивања, динамику и доношење одлука. По (Engelbrecht, 2007), на чију 

дефиницију ћемо се ослонити на у овом практикуму, парадигме које рачунарска 

интелигенција обухвата су: фази логика, вештачке неуронске мреже, 

еволутивно рачунарство, интелигенција ројева и вешташки имуни системи. 

Ипак, треба имати у виду да је у научној заједници у току дебата које парадигме 

треба сврстати под РИ, а које не, нпр. неки аутори за интелигентне алгоритме 

ројева и вештачке имуне системе сматрају да не припадају овој области. 

Како би се боље разумеле технике РИ, најпре треба дефинисати појам вештачке 

интелигенције. Наиме, вештачка интелигенција у ширем смислу обухвата све 

алгоритме развијене од стране човека који за циљ имају опонашање, подршку 

или замену човека при донешењу одлука или анализи проблема/података (Van 

der Mass et al., 2021). Под тим се може подразумевати и низ структуираних 

наредби, где се улазни подаци користе за експлицитну проверу одређених 

услова на основу којих се математичким или логичким моделом доноси одлука. 

Типичан пример су тзв. експертски системи (енг. expert systems) и системи за 

препоручивање (енг. recommendation systems ) – где се знају јасне „границе“ и 

логика по којој човек доноси одлуке на основу улазних информација (нпр. цена 

аутомобила на основу годишта производње, опреме, пређене километраже и 

слично) (Kulkarni et al., 2020). Под РИ се сврставају оне парадигме вештачке 

интелигенције које имају способност да уче и адаптирају се новим ситуацијама 

или пак да генерализују, откривају и описују различите повезаности 

(Engelbrecht, 2007). Појам рачунарске интелигенције се често доводи у везу и са 

машинским учењем. Машинско учење је грана вештачке интелигенције, која 

према дефиницији представља програм који учи из искуства Е (енг. experience) 

везаног за задатак Т (енг. task) и меру перформанси П (енг. performance), при 

чему се перформансе П на задатку Т, побољшавају са искуством Е (Mitchell, 

1997). РИ има пресечних тачки са машинским учењем, нпр. вештачке неуронске 

мреже. Такође, ове области, РИ и машинско учење се могу сматрати и 

компламентарним у смислу простора за хибридизацију алгоритама из обе 

области (Engelbrecht, 2007). На Слици 1.1 графички је илустрован однос 

наведених области. 
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Слика 1.1. Рачунарска интелигенција у односу на области вештачке интелигенције и 
машинског учења  

Овај практикум за основи задатак има да студентима приближи три главне 

парадигме РИ: фази логику, неуронске мреже и еволутивно рачунарство. 

Фази логика је уопштење Булове логике развијено над теоријом фази скупова 

(Zadeh, 1965). Она представља технику за закључивање, управљање и 

доношења рационалних одлука у случају непрецизности, неизвесности, 

непотпуности информација или делимично истиних података (Zadeh, 2008). За 

разлику од класичног двовредносног случаја, припадност елемента фази скупу 

се исказује кроз реално вредносни интензитет припадности. Стога, помоћу фази 

логике могуће је детаљније описати појединачне појаве или објекте кроз фину 

градацију појединачних атрибута. Даље, фази логику карактерише 

једноставност и разумљивост, нарочито кроз методологију рачунања речима и 

фази системе закључивања. Фази логика у програмском језику MATLAB је 

имплементирана кроз Fuzzy Logic Toolbox. Помоћу њега се могу креирати 

различити типови фази система коришћењем графичког корисничког 

интерфејса и из командне линије. Теоријски увод у фази логику и фази системе 

закључивања, као и примена ових техника у програмском окружењу MATLAB 

дати су у поглављу 2. Фази логика у MATLAB-у. Уз фази системе закључивања, 

фази логика се често примењује у оквиру алгоритама за кластеровање. У 

наставку овог поглавља, дат је и пример кластеровања алгоритмом фази C 

средњих вредности. 

Неуронскa мрежa je модел рачунарске интелигенције способан да стиче и 

сачува знања из окружења кроз процес учења. Реч је о сложеном систему 

састављеном од великог броја једноставних процесорских јединица, које на брз 
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и једноставан начин обрађују информације (Haykin, 1999). Deep Learning 

Toolbox је оквир за имплементацију, тренирање и тестирање различитих 

неуронских мрежа у MATLAB окружењу. Помоћу овог окружења могуће је 

имплементирати стандардне, ткз. плитке, неуронске мреже за решавање 

проблема регресије, класификације, кластеровања и моделовања динамике 

нелинеарних система, али и дубоке мреже, често коришћене за рад са сликама 

и временским серијама. Такође, Deep Learning Toolbox омоћава рад са великим 

бројем већ истренираних мрежа које се могу користити у различите сврхе. 

Основне функционалности Deep Learning Toolbox-а биће обрађене у поглављима 

3. Неуронске мреже у MATLAB-у и 4. Дубоко учење у MATLAB-у. 

Еволутивно рачунарство је заједнички назив за скуп хеуристичких метода 

претраге (оптимизације) које опонашају природну еволуцију (Fogel, 2006). 

Технике еволутивног рачунарства способне су да на брз и темељан начин 

претраже велике просторе решења, што их чини изузетно популарним и у науци 

и у пракси. Ове методе имају стохастичку природу, пошто се у оквиру 

еволутивних операција, који представљају срж ових алгоритама, случајност 

игра значајну улогу. Global Optimization Toolbox у MATLAB-у представља 

колекцију функција и метода за решавање оптимизационих проблема. 

Хеуристика којој ће у овом практикуму бити посвећена пажња су генетски 

алгоритми, вероватно најпознатија и најкоришћенија метода еволутивног 

рачунарства. Теоријски увод у генетске алгоритме и њихова имплементација и 

примена у програмском окружењу MATLAB тема су у поглављу 5. Еволутивно 

рачунарство у MATLAB-у: генетски алгоритми. 
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2. Фази логика у MATLAB-у  

Моделовање непрецизности и неодређености, као и начини представљања 

људског знања јесу изузетно битне теме у области рачунарске интелигенције. 

Велики је изазов резоновати на основу непотпуних, недостајућих или 

недовољно јасних података. Овакве проблеме није лако, нити је посве природно 

моделовати традиционалним математичким апaратом. Стога, средином 

двадесетог века су постављени темељи фази математике, дисциплине која 

укључује теорију фази скупова, фази логику и друге различите технике за рад 

са oваквим подацима. Термин и формалну дефиницију фази скупа (енг. fuzzy 

set) је увео Лотфи Заде (Zadeh, 1965), а затим је и поставио темеље фази 

логике (енг. fuzzy logic) као дисциплине. 

За разлику од класичне Булове логике, која је двовредносна и користи само 

вредности из скупа  0,1  (тачно или нетачно, поседује или не поседује особину, 

јесте или није елемент скупа), фази логика омогућава рад са било којом 

вредношћу из затвореног јединичног интервала  0,1 . На тај начин је 

постигнуто да се објекти објашњени фази вредностима могу детаљније описати, 

лакше рангирати и тачније упоређивати, док се истинитост израза у фази свету 

може градирати. Другим речима, иако у буквалном преводу реч fuzzy означава 

нејасаност, магловитост, фази логика у ширем смислу није нејасна, већ 

прецизна логика непрецизности и приближног резоновања (Zadeh, 2008).  

Услов за примену фази апарата је да се вредности ван јединичног интервала 

морају превести на интервал  0,1  применом методе фазификације (енг. 

fuzzification), која коинцидира са методом нормализације (енг. normalization). 

Фазификација је процес пресликавања улазних вредности на реални јединични 

интервал коришћењем фази скупова. 

2.1. Фази скупови 

Теоријске основе 

У фази математици, фази скуп представља основни инструмент за 

представљање људског знања. Суштински, фази скуп представља 

генерализацију класичног скупа, будући да се припадност (тј. степен 

припадности) елемента фази скупу карактерише вредношћу из јединичног 

интервала  0,1  Степен припадности фази скупу је описан функцијом 

припадности (енг. membership function), која пресликава сваки елемент 
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универзалног скупа на јединични интервал. Једна фази променљива (енг. fuzzy 

variable), може бити описана помоћу једне или више функција припадности. 

Фази скуп А  је дефинисан као пресликавање  : 0,1А X →
 
где је ( )А x

 
ниво 

припадности елемента x X  фази скупу А  (Hájek, 1998). Ниво припадности 

елемента фази скупу дефинисан је функцијом припадности ( ) ( )А x А x = . 

Крајње вредности интервала  0,1  представљају случајеве којима се бави 

класична теорија скупова и класична логика – када елемент у потпуности има 

или потпуно нема неку особину. Насупрот томе, сви елементи интервала, и 

крајњи случајеви и међуслучајеви, предмет су интересовања фази логике. У 

случају да је ( ) 1А x = , елемент x  у потпуности припада фази скупу ,А  док 

када је ( ) 0А x = , елемент x  у потпуности не припада фази скупу .А  

Функције припадности могу бити део-по-део линеарне или нелинеарне, при 

чему се најчешће користе троугаоне, трапезоидне, Гаусове, сигмоидне, 

полиномијалне, Z функције, итд. Функције припадности се задају помоћу 

вредности параметара које су карактеристичне за сваки тип функције (нпр. за 

трапезоидну функцију помоћу координата темена на x оси, за Гаусову функцију 

помоћу средње вредности и варијансе, итд.). 

Пример 2.1 

Фази променљива telesnaTemperatura биће описана помоћу три функције 

припадности: niska, normalna и visoka на интервалу  30, 43 : 

• niska: трапезоидна функција са параметрима  30, 30, 35, 36 ; 

• normalna: трапезоидна функција са параметрима  35, 35.5, 37, 37.5 ; 

• visoka: трапезоидна функција са параметрима  37, 38, 43, 43 .  

Овако математички задате функције припадности се могу графички реализовати 

као на Слици 2.1. 

 



Фази логика у MATLAB-у 

6 

 

 

Слика 2.1. Функције припадности које описују фази променљиву 

telesnaTemperatura 

Са Слике 2.1 очито је да особа са вредношћу атрибута telesnaTemperaturom 

једнаку 32, има вредност/интензитет функције припадности niska једнак 1, док 

су за такву особу интензитети функција припадности normalna и visoka 

једнаки 0. С друге стране, у случају да је вредност атрибута 

telesnaTemperatura неке особе 35.5 функција припадност visoka једнака је 

0, док су вредности функција niska и normalna између 0 и 1. 

Пример 2.2 

Рад са фази променљивима и функцијама припадности у MATLAB-у је уско 

повезано са дефинисањем фази система закључивања, што ће бити детаљно 

обрађено у поглављу 2.4. Без обзира на то, неке основне команде ће бити 

приказане даље у тексту. 

Креираћемо фази променљиву telesnaTemperatura на интервалу  30, 43  

применом функције fisvar. Креирана фази променљива се може посматрати 

као fisvar објекат чијим атрибутима можемо приступити. 

>> faziPromenljiva = fisvar([30,43],'Name','telesnaTemperatura');  

>> naziv = faziPromenljiva.Name 

naziv = 

"telesnaTemperatura" 

>> opseg = faziPromenljiva.Range 

opseg = 

30    43 

Даље, можемо креирати функцију припадности normalna помоћу fismf, која 

ће бити троугаоног облика са параметрима  35.5, 36.5, 37 . Креирана функција 
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припадности се може посматрати као fismf објекат чијим атрибутима можемо 

приступити. 

>> fjaPripadnosti = fismf('trimf',[35.5 36.5 37],'Name','normalna'); 

>> nazivFjePripadnosti = fjaPripadnosti.Name 

nazivFjePripadnosti =  

    "normalna" 

>> tipFjePripadnosti = fjaPripadnosti.Type 

tipFjePripadnosti =  

    "trimf" 

>> parametriFjePripadnosti = fjaPripadnosti.Parameters 

parametriFjePripadnosti = 

   35.5000   36.5000   37.0000 

Неке од честих функција припадности су трапезоидна функција припадности – 

'trapmf', Гаусова функција припадности – 'gaussmf', итд. У MATLAB-у је 

подржано 11 типова функција припадности. 

>> mf = [fismf('trimf',[0 1 5]) ... 

fismf('trapmf',[4 5.5 7 7.5]) ...     

fismf('gbellmf',[1 2 -4]) ... 

fismf('gaussmf',[-8 3]) ... 

fismf('gauss2mf',[3.5 10.5 4.5 13]) ... 

fismf('pimf',[0 8 15 30]) ...  

fismf('smf',[12 17]) ... 

fismf('zmf',[-17 -11]) ... 

fismf('psigmf',[2 -9 -4 -3]) ... 

fismf('dsigmf',[4.5 -3 1.5 5.5]) ... 

fismf('sigmf',[4 12])]; 

Алтернативно, у случају да хоћемо избећи рад са fismf објектом, функција 

припадности се може дефинисати и на следећи начин (нпр. Гаусова функција 

припадности са средњом вредношћу 36 и варијансом 2).  

>> x = 35:0.1:40; 

>> y = gaussmf(x,[36, 2]); 

Вредности дефинисане функције припадности се могу евалуирати применом 

функције evalmf за тачно одређене температуре или низ различитих 

температура. Ово може бити јако згодно за графички приказ функција 

припадности. 
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>> y = evalmf(fjaPripadnosti,36.4) 

y = 

    0.9000 

>> x = 35:0.1:40; 

>> y = evalmf(fjaPripadnosti,x); 

>> plot(x,y) 

Једна или више функција припадности се могу додати одређеној фази 

променљиви. Тим функцијама припадности, као и њиховим атрибутима се може 

приступити. Функције припадности се могу мењати и доделом нове функције 

припадности. 

>> faziPromenljiva = fisvar([30,43],'Name','temperatura'); 

>> faziPromenljiva = addMF(faziPromenljiva,'trapmf',[30 30 35 36], 

'Name','niska'); 

>> faziPromenljiva.MembershipFunctions 

ans =  

  fismf with properties: 

          Type: "trapmf" 

    Parameters: [30 30 35 36] 

          Name: "niska" 

>> faziPromenljiva.MembershipFunctions(1).Type 

ans =  

    "trapmf" 

>> faziPromenljiva.MembershipFunctions(1) = fismf('gaussmf',[36.5 

2],'Name','idealna'); 

Задатак 2.1 

Нека је фази променљива описана помоћу две функције припадности: троугаоне 

са параметрима  0,1, 5 , и трапезоидне  3, 4, 6, 7 . Нацртати обе функцијe 

припадности. Колико износе вредности ових функција припадности у тачкама 1, 

2 и 4? Задатак решити рачунски и у MATLAB-у. 

Задатак 2.2 

Потребно је описати фази променљивy netoPlata уколико знамо тачне 

вредности минималне (31747 дин), максималне (3000000 дин), просечне плате 

за ову годину (58513 дин) и просечне плате пре годину дана (55065 дин) 

помоћу 5 функција припадности: 
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• minimalna – само у тачки једнакој минималној плати; 

• ispodProseka – трапезоидном функцијом која максималну вредност 

припадности има за све вредности између просечне плате за прошлу 

годину и минималне плате, док је десно теме трапеза у тачки једнакој 

овогодишњој просечној плати; 

• prosecna – Гаусовом функцијом којој је средина једнака овогодишњој 

просечној плати, а варијанса једнака 10% минималне плате; 

• iznadProseka – трапезоидном функцијом која максималну вредност 

припадности има за све вредности између просечне плате за ову годину 

и максималне плате, док је лево теме трапеза у тачки једнакој 

прошлогодишњој просечној плати; 

• visokePlate – сигмоидном функцијом са параметрима 

 0.000005,1000000 .  

Одредити вредности свих функција припадности за плате у следећим 

износима: 40000, 50000, 80000 и 1000000. 

2.2. Операције над фази вредностима 

Теоријске основе 

У свету фази променљивих, које могу узети бесконачно много различитих 

вредности из јединичног интервала, постоји евидентна потреба да се операције 

дефинишу применом функција. Ове функције су морале да задрже својства 

стандардних логичких оператора у маргиналним случајевима, као и да успешно 

процесирају све друге вредности. Другим речима, фази логичке операције 

представљају генерализацију класичних логичких операција, пошто су 

прилагођене за рад са свим вредностима са интервала  0,1 . Функција 

конјункције, односно логичког и (у скуповној нотацији операција пресека), у 

фази логици се реализује коришћењем триангуларне норме (t-норме).  

Триангуларна норма је бинарни оператор на јединичном интервалу  0,1  који је 

комутативан, асоцијативан, монотон и има неутрални елемент 1 (Klement et al., 

2000). T-норма је функција    
2

: 0,1 0,1T →
 
таква да за све  , , 0,1x y z

 
важи: 

(т1) ( ) ( ), ,T x y T y x=  (комутативност); 
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(т2) ( )( ) ( )( ), , , ,T x T y z T T x y z=  (асоцијативност); 

(т3) ( ) ( ), ,T x y T x z  када је y z
 (монотоност); 

(т4) ( ),1T x x=  (неутрални елемент). 

Постоји читав спектар параметарских и непараметарских t-норми примењиваних 

за решавање различитих проблема. Најкоришћенија фази t-норма, коју је увео 

отац фази логике Заде, је функција минимума ( ) ( ), min ,T x y x y= . Поред ове 

функције, по својој једноставности и учесталој примени издвајају се и 

алгебарски производ ( ),T x y x y=   и ограничена разлика, знана и као 

Лукашиевичева t-норма ( ) ( ), max 1, 0T x y x y= + − . Наведене t-норме се сматрају 

најбитнијим (Ηájek, 1998) и за њих важи следећа релација поретка: 

( ) ( )max 1, 0 min ,x y x y x y+ −   
 

Функција дисјункције, односно логички оператор или (скуповној нотацији 

операција уније), у фази логици се реализује коришћењем триангуларне 

конорме (t-конорма, s-норма). 

Триангуларна конорма је бинарни оператор на јединичном интервалу  0,1  који 

је комутативан, асоцијативан, монотон и има неутрални елемент 0 (Klement et 

al., 2000). S-норма је функција    
2

: 0,1 0,1S →
 
таква да за све  , , 0,1x y z

 
важи: 

(с1) ( ) ( ), ,S x y S y x=  (комутативност); 

(с2) ( )( ) ( )( ), , , ,S x S y z S S x y z=  (асоцијативност); 

(с3) ( ) ( ), ,S x y S x z када је y z  (монотоност); 

(с4) ( ),0S x x=  (неутрални елемент).  

S-норма која је најкоришћенија и такође уведена од стране Задеа је оператор 

максимума 
 

( ) ( ), max ,S x y x y= . Такође, често су коришћене и следеће 

функције као s-норме: пробабилистичка сума ( ),S x y x y x y= + −  , ограничена 
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сума (Лукашиевичева s-норма) ( ) ( ), min ,1S x y x y= +
 
и друге. За поменуте s-

норме важе следеће релације поретка: 

( ) ( )max , min ,1x y x y x y x y + −   +  

Одабране t-норма и s-норма су дуални оператори (Hájek, 1998). Другим речима, 

избор одређене t-норме условљава избор њој одговарајуће s-норме, и обратно. 

На пример, ако се као фази конјункција две променљиве користи минимум, онда 

као фази дисјункцију између истих променљивих треба користити максимум.  

Функција фази негације (скуповној нотацији комплемент), дефинише се на 

следећи начин (Hájek, 1998): Фази негација је унарна функција    : 0,1 0,1N →  
 

таква да за све  , 0,1x y
 
важи: 

(н1) ( ) ( )0 1, 1 0N N= = ; 

(н2) ( ) ( )N y N x  када је x y  (антитоности / монотоност). 

Најчешће коришћена фази негација јесте функција ( ) 1N x x= − , која се често 

назива стандардна негација. Ова негација се може обележавати као 1x x= −  и 

1 .x x = −  

Пример 2.3 

Нека је аутомобил описан помоћу три фази променљиве: брзина b , удобност u  

и цена c : У случају Пежоа, вредности функција припадности износе 0.5, 0.7 и 

0.3, док у случају Ферарија су 1, 0.6 и 0.9, респективно. Три различита купца 

своје преференције изражавају вербалним моделима који се могу превести у 

следеће логичке изразе: 

Купац 1: Битно ми је да аутомобил буде брз и удобан, а цена ме не занима - 

b u ;  

Купац 2: Битно ми је да аутомобил не буде скуп или да буде удобан и брз - 

( )c b u   ; 

Купац 3: Битно ми је да аутомобил буде брз, удобан и није скуп - b u c  ; 

Потребно је израчунати вредности израза и рангирати аутомобиле за сваког 

купца, при чему као t-норму треба користити производ. У том случају, модели за 
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све купце, као и резултати за аутомобиле по купцима су дати у Табели 2.1. При 

прављењу математичких модела вођено је рачуна да је избором t-норме 

имплицитно одабрана и s-нормa. 

Табела 2.1. Модели и резултати рангирања аутомобила према преференцијама купаца 

Купац Модел  Резултат за 
Пежо 

Резултат за 
Ферари 

1 b u b u =   0.350 0.600 

2 ( ) ( ) ( )1 1c b u c b u c b u   = − +  − −  
 

0.805 0.640 

3 ( )1b u c b u c  =   −  0.245 0.060 

Јасно је да је за купца 1 боља солуција куповина Ферарија, док је за купце 2 и 3 

Пежо опција којој би требало да буду ближи. 

Задатак 2.3 

Урадити задатак из примера 2.3 ако се као t-норме користе:  

а) производ; 

б) Лукашиевичева t-норма. 

Задатак 2.4 

У програмском језику MATLAB написати функције за све побројане операторе. 

2.3. Ако-онда правила 

Теоријске основе 

Главни механизам закључивања и управљања у фази свету је заснован на тзв. 

фази ако-онда правилима (енг. if-then rules). Ова правила су вербално 

дефинисана, једноставна и изузетно лака за разумевање и тумачење. Састоје се 

од два дела: узрока (премиса, ако део) и последицe (онда део) и подразумевају 

пресликавање премисе у последицу. У општем случају, најједноставније ако-

онда правило изгледа овако: 

АКО x = A ОНДА y = B 

при чему су x и y фази променљиве, а A и B функције припадности. И премиса и 

последица могу бити сложеније у смислу да могу бити задате у форми фази 

логичког израза, у коме могу фигурирати операције конјункције и дисјункције, 

као и негације али доста ређе. 
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Интерпретација ако-онда правила се одвија у два корака: 

• Евалуација премисе, која подразумева фазификацију улаза и примену 

фази логичких операција. 

• Импликација резултата на последицу. 

Уопштено, фази правила су фази релације изражене као фази импликација. 

Свака од импликација описује локална улазно-излазна пресликавања тј. 

локално понашање система (Sugeno & Kang, 1988). Иако у литeратури постоји 

изузетно велики број дефинисаних оператора импликације, два су се својом 

једноставношћу истакла. Мамдани (Mamdani, 1974) је предложио минимум за 

реализовање импликације, док је Ларсен (Larsen, 1980) импликацију дефинисао 

као класични производ. 

За дефинисање ако-онда правила потребно је изузетно знање о проблему који 

се описује, тако да ова правила махом настају као резултат рада једног или 

више доменских експерата или анкета о одређеном питању. Такође, постоје 

алгоритми за аутоматско генерисање ако-онда правила на основу података, 

махом засновани на неуронским мрежама. 

Фази закључивање се врши применом већег броја ако-онда правила 

истовремено. Сва правила у овом процесу не морају имати исти значај. Могуће 

је посебно истаћи значај неких правила додавањем тежинских коефицијената 

сваком правилу. 

Пример 2.4 

Користећи ако-онда правила описаћемо следећу ситуацију. Када је човек веома 

гладан или веома жедан, онда постоји велика вероватноћа да ће отићи у 

ресторан. Такође, велика вероватноћа је да ће у ресторан сести човек који је 

средње гладан и средње жедан. С друге стране, у случају да је човек мало 

гладан и мало жедан, мала је вероватноћа да ће ићи у ресторан.  

На основу вербалног описа, јасно је да постоје две улазне фази променљиве, 

gladan и zedan, и да треба да су описане са по три функције припадности, 

malo, srednje и veoma. Премисе ако-онда правила ће бити дефинисане 

помоћу њих и одговарајућих логичних операција. У последици ће постојати 

само једна фази променљива restoran, са две функције припадности 

vrloVerovatno и mаlоVerovatno. Стога, претходно дата ситуација ће бити 

описана са три правила, по једно за сваку реченицу вербалног описа. 

АКО gladan = veoma ИЛИ zedan = veoma ОНДА restoran = vrloVerovatno 



Фази логика у MATLAB-у 

14 

 

АКО gladan = srednje И zedan = srednje ОНДА restoran = vrloVerovatno 

АКО gladan = malo И zedan = malo ОНДА restoran = maloVerovatno 

Пошто није било назначено да неко од ових правила треба да буде значајније, 

тежински фактори за правила су једнаки. 

Пример 2.5 

Рад са фази ако-онда правилима у MATLAB -у је уско повезано са дефинисањем 

фази система закључивања, што ће бити детаљно обрађено у поглављу 2.4. Без 

обзира на то, неке основне команде ће бити приказане даље у тексту. 

Креираћемо прво и друго ако-онда правило задато у претходном примеру 2.4: 

АКО gladan = veoma ИЛИ zedan = veoma ОНДА restoran = vrloVerovatno 

АКО gladan = srednje И zedan = srednje ОНДА restoran = vrloVerovatno 

применом функције fisrule. Креирана фази променљива се може посматрати 

као fisrule објекат чијим атрибутима можемо приступити и чије вредности 

можемо мењати. Треба нагласити да вредност атрибута Connection je 1 ако је 

намера да се користи конјункција или 2 ако ће се користити дисјункција. 

>> pravilo1 = fisrule("gladan==veoma | zedan==veoma => 

restoran=vrloVerovatno"); 

>> pravilo2 = fisrule("gladan==srednje & zedan==srednje => 

restoran=vrloVerovatno"); 

>> tezinskiFaktorPravila = pravilo1.Weight  

tezinskiFaktorPravila = 

     1 

>> pravilo1.Weight = 0.5; 

>> pravilo2.Connection  

ans = 

     1 

>> pravilo2.Connection = 2; 

Правила се могу дефинисати и у алтернативној нотацији, ближој природном 

језику, при чему се тежина правила задаје у загради на крају правила. 

>> pravilo1 = fisrule("if gladan is veoma or zedan is veoma then 

restoran is vrloVerovatno (1)"); 
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Задатак 2.5 

Креирати у MATLAB-у преостало ако-онда правило задато у примеру 2.5. 

Задатак 2.6 

Дефинисати, а затим креирати у MATLAB -у ако-онда правила која се односе на 

избор спорта на основу физичких карактеристика. Улазни параметри модела су 

фази променљиве visina, gradja и brzina, при чему их све описујемо са две 

функције припадности променљиве: visina са visok и nizak; gradja са 

misicav и vretenast; brzinа са brz и spor. Кошарком би требало да се 

бави неко ко је висок и мишићав, или неко ко је мишићав и брз. Рукомет је 

спорт избора за или мишићаве или брзе. Одбојка је спорт за високог, 

вретенастог и брзог. 

2.4. Фази системи закључивања 

Теоријске основе 

Класични приступи моделовању система су се показали као ограничен и 

недовољно моћан алат за моделовање комплексних система у условима 

неодређености. Наиме, класични модели система, попут оних заснованих на 

диференцијалним једначинама, нису применљиви у ситуацијама када систем 

није у потпуности дефинисан или када је присутна неизвесност. Имајући у виду 

да су овакве ситуације изузетно честе у пракси, то је отворило природно место 

за примену система који функционишу са фази вредностима. 

Фази системи закључивања (енг. fuzzy inference system, ФИС) су системи који 

помоћу теорије фази скупова и фази логичких операција формализују 

експертско знање ради моделовања веза између улаза и излаза. Фази скупови 

код ових система су коришћени за представљање улаза и/или излаза из система 

у фази визури, док се механизам закључивања ФИС-а у потпуности ослања на 

фази ако-онда правила. У општем случају, изградња ФИС-а подразумева 

дефинисање функција припадности за сваку улазну променљиву, дефинисање 

фази ако-онда правила на основу којих ће ФИС радити, као и моделовање 

излазне променљиве. База правила ФИС-а, као и база података која се 

користила као основ за његову изградњу се називају базом знања. Ови системи 

представљају једну од најзначајнијих примена фази логике на реалне проблеме. 

У односу на моделе система засноване на класичним приступима, ФИС се 

наметнуо као добра алтернатива пошто не захтева подробну математичку 

анализу при моделовању већ само одговарајућу конструкцију модела и избор 
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параметара на основу експертског знања. У општем случају, фази системи дају 

стабилна решења када не располажемо прецизним подацима јер су мање 

осетљиви на шум као и на промену самих параметара система. Такође, ФИС-ове 

карактерише и висока флексибилност, пошто се систем може брзо и једноставно 

унапредити/прилагодити, било додавањем или брисањем неког од ако-онда 

правила, било изменама функција припадности (Mitra & Hayashi, 2000). 

Уопштено гледано, сложеност и прецизност су обрнуто сразмерне у смислу да 

са порастом сложености проблема могућност прецизне анализе и дефинисања 

опада, па отуда фази начин размишљања не може бити лош јер чини могућим 

решавање проблема који су превише сложени за прецизну анализу (Zadeh, 

1972).  

Процеси у раду фази система закључивања 

Рад са фази системом закључивања се одвија у четири корака: процес 

фазификације, процес евалуације ако-онда правила, процес закључивања на 

основу правила и процес дефазификације: 

1. Процес фазификације – подразумева пресликавање класичних 

вредности улазних променљивих у фази вредности помоћу функција 

припадности. Функције припадности се најчешће дефинишу на основу 

знања експерта или помоћу алгоритама машинског учења тренираних на 

предефинсаном скупу улазно-излазних података. Број, тип и параметри 

функција припадности имају велики утицај на ефикасност система, па 

проблему њиховог дефинисања треба озбиљно приступити. Препорука је 

да број функција припадности за једну фази променљиву не треба бити 

већи од 9, као и да се различите функције припадности могу, али и не 

морају преклапати; 

2. Процес евалуације ако-онда правила – подразумева израчунавање 

вредности последице за свако правило у систему на основу вредности 

улазних променљивих једне инстанце. Претходно, потребно је одабрати 

одговарајуће операторе за реализацију операција фази конјункције и 

дисјункције у премиси, као и импликације за пресликавање премисе у 

последицу; 

3. Процес закључивања на основу правила, односно агрегацију 

правила – подразумева сажимање појединачних вредности последица 

правила у један фази скуп или једну нумеричку вредност. Процес 

агрегације излаза се у многоме разликује у зависности од типа 

примењеног ФИС-а. Један од начина је креирање једног излазног фази 
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скупа, као комбинације свих појединачних излазних фази скупова. У 

другим случајевима појединачни излази су класични бројеви који се на 

различите начине комбинују (нпр. линеарном комбинацијом или методом 

максимума) у коначан излаз. У овим случајевима последњи корак 

дефазификације није потребан; 

4. Процес дефазификације – подразумева пресликавање излазних фази 

скупова у класичан број. Неке од најпознатијих метода дефазификације 

су: а) Метод центра гравитације (енг. centre of gravity), који је 

најпрецизнији али и рачунски најзахтевнији јер рачуна центар 

гравитације површине испод фази скупа излазних вредности; б) Метод 

половљења простора (енг. bisector of area), који тражи апцису оне 

вертикалне линије која дели простор испод функција припадности 

излазног скупа на два једнака дела. Рачунски је веома захтеван; в) 

Метод максимума (енг. maximum method), који за излаз узима ону 

вредност променљиве за коју функција припадности достиже највећу 

вредност. 

Типови фази система закључивања 

Фази системи се грубо могу поделити у зависности од начина моделовања 

последице. Наиме, излаз из ФИС-а може бити задат у облику фази скупа или 

неке линеарне комбинације нумеричких вредности. Најчешћи типови фази 

система закључивања су: Мамдани (Mamdani, 1974), Сугено (Sugeno & Kang, 

1988) и Tсукамото (Tsukamoto, 1979). Мамдани тип ФИС-а на излазу даје фази 

скуп, па је самим тим, потребно да користи неку од техника дефазификације 

фази излаза. Сугено тип (често зван и Такаги-Сугено-Канг тип ФИС-а) не 

захтева дефазификацију јер је излаз класичан број и (најчешће) користи 

тежинску суму за агрегацију појединачних излаза. Ова два типа ФИС-а су 

подржани у MATLAB окружењу. 

Мамдани (Mamdani, 1974) фази систем закључивања подразумева лингвистички 

модел који се састоји од скупа ако-онда правила при чему су и узрочни и 

последични део представљени фази скуповима. У основи, свако од правила као 

резултат даје појединачни излаз (фази скуп) који је добијен применом 

оператора минимум на одговарајуће излазне функције припадности. Тада се 

коначан излазни фази скуп добија максимизацијом појединачних излазних фази 

скупова. Овај тип система има форму погодну за представљање знања експерта 

блиско човеку, при чему су експресивност и интероперабилност у првом плану 

(Kaur & Kaur, 2012). Погоднији је у случајевима малог броја променљивих јер је 

у супротном тешко одредити везу између премисе и закључка (Mitra & Hayashi, 
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2000). Главни недостатак је што показује слабости приликом комплексних 

рачунања. Графички приказ Мамдани ФИС-а дат на Слици 2.2. 

 

Слика 2.2. Мамдани фази систем закључивања 

 

Слика 2.3. Сугено фази систем закључивања 
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Сугено фази систем закључивања (Sugeno & Kang, 1985) користи фази скупове 

за представљање узрочног дела правила док се последични деo апроксимира 

линеарном функцијом независних променљивих. Како последични део није 

фази, време процесирања је брже у односу на Мамдани системе, пошто је 

тежинска сума рачунски и временски мање захтевна него процес 

дефазификације. Тежинска сума је погоднија од фази скупова на излазу и за 

оптимизације, што га чини веома применљивим у проблемима управљања, 

нарочито код динамичких нелинеарних система (Kaur & Kaur, 2012). Процес 

закључивања у Сугено ФИС-у приказан је на Слици 2.3. 

Предност Мамдани модела представља лака интерпретација и разумљивост. С 

друге стране, прецизност и мања рачунска захтевност су на страни Сугено 

модела (Mitra & Hayashi, 2000). Због интероперабилности и интуитивне природе 

правила, Мамдани тип је широко коришћен у апликацијама за подршку 

одлучивању (Kaur & Kaur, 2012). С друге стране, Сугено тип је флексибилнији 

при дизајнирању система и ефикаснији захваљујући доступности великог броја 

алгоритама којима се лако врше подешавања. 

Кориснички интерфејс за рад са ФИС-ом у програмском окружењу MATLAB  

Кључном речи fuzzy отвара се графички интерфејс који умногоме олакшава 

рад са фази системима закључивања у програмском окружењу MATLAB. 

Интерфејс је интуитиван и једноставан, што га чини погодним и за почетнике. 

Добијени почетни прозор за рад са ФИС-ом приказан је на Слици 2.4.  

 

Слика 2.4. Графичко окружење за рад са ФИС-ом 
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Конкретно, овде је реч о прозору који одговара Мамданијевом типу ФИС-а. 

Прозор се састоји од 6 целина, набројаних одозго на доле: 

1. Списак менија за манипулацију и приказ садржаја: 

• кроз File мени може се креирати нови ФИС, који може бити 

Мамдани или Сугено типа, те из фајла или Workspace-a учитати 

постојећи ФИС или га снимити; 

• кроз Edit мени могу се додати или обрисати селектоване фази 

променљиве. Такође, могу се отворити прозори за измену 

функција припадности за одређену фази променљиву, као и 

измену фази правила. Ови прозори се могу отворити и двоструким 

притиском на одабрану фази променљиву, односно белу кутију 

која репрезентује систем са средишњег дела прозора; 

• кроз View мени се може отворити прозор са површином 

одлучивања, као и прозор за евалуацију правила, односно целог 

ФИС-а. 

2. Структура система приказана у централном делу прозора. Овде су 

приказане, с лева на десно, све улазне фази променљиве, систем 

приказан као бела кутија и све излазне вредности. Двоструким 

притиском на сваки од појединачних делова ФИС-а отвара се прозор кроз 

који се ови делови могу изменити. 

3. Назив и тип отвореног ФИС-а. Назив ФИС-а се задаје кроз снимање 

ФИС-а у Workspace. 

4. Списак оператора који се користе за различите операције у ФИС-у. Као 

t-норма, односно оператор конјункције, подржане су операције минимума 

и производа. Њима аналогне операције максимума и пробабилистичке 

суме су подржане као реализација s-норме. Импликација у ФИС-у се 

може дефинисати помоћу минимума и производа, док се агрегација 

последица може радити као максимум, сума или пробабилистичка сума. У 

случају рада са Мамданијевим типом ФИС-а, за дефазификацију се може 

користити метод центра гравитације, метод половљења простора и 

различите верзије методе максимума. С друге стране, дефазификација у 

случају Сугеновог типа ФИС-а се може радити помоћу просека или 

тежинске суме. Треба напоменути да поред наведених реализација ових 

операција, корисник може направити своје функције у облику m-фајлова 

и увести их као Custom. 
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5. Опис селектоване фази променљиве, који садржи податке о њеном 

називу, типу (да ли је улазна или излазна) и опсегу њених вредности. 

6. Статусна порука о последњој извршеној акцији. 

Прозор за дефинисање функција припадности је приказан на Слици 2.5. Преко 

менија Edit може се додати нова, или обрисати селектована функција 

припадности за фази променљиву у фокусу. Већ задате функције припадност су 

приказане, и могу се мењати превлачењем (енг. drag&drop) или директним 

уносом параметара кроз поља испод (назив функције, тип и њени параметри). 

Пре уноса или измене функција припадности потребно је подесити опсег 

променљивих, односно интервал вредности које се очекују на улазу. 

 

Слика 2.5. Графичко окружење за дефинисање функција припадности 

Прозор за дефинисање ако-онда правила је приказан на Слици 2.6. У горњем 

делу прозора је листа свих унетих ако-онда правила. Правило се уноси тако што 

се одаберу функције припадности за сваку улазну променљиву, затим функција 

припадности за излазну варијаблу, логички везник и тежина правила и изабере 

на Add rule. Постојеће правило се може селектовати, а затим и обрисати 

избором опције Delete rule, или изменити опцијом Change rule уз претходно 

подешавање функција припадности, оператора и тежина за то правило. 
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Слика 2.6. Графичко окружење за дефинисање ако-онда правила 

Прозори за евалуацију ФИС-а и површином одлучивања биће приказани и 

објашњени у склопу следећег примера. 

Пример 2.6 

У двадесетом веку је све присутнији развој софтвера применом агилних метода, 

нпр. скрама (енг. scrum). При примени ових методологија, највећи изазов је 

процена тежине појединачних задатака за програмере.  

Стога, потребно је направити ФИС који ће олакшати скрам мастеру процену 

потребног времена за извршење појединачних задатака програмера у једној 

компанији. У овом конкретном случају, улази у ФИС ће бити искуство 

програмера (iskustvo) и њихова процена појединачног задатка (procena). 

Излазна варијабла ће бити захтевност појединачног задатка за посматраног 

програмера, изражена кроз број поена (zahtevnost). Број, назив, типови и 

параметри функција припадности за дате фази променљиве су дате у Табелама 

2.2-2.4. 

Табела 2.2. Функције припадности за iskustvo 

Назив Тип Параметри 
Junior Pi облик 0.0, 0.0, 1.2, 4.0  
Senior Pi облик 1.8, 5.2, 10.0, 10.0 
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Табела 2.3. Функције припадности за procena 

Назив Тип Параметри 
Lak Pi облик 0.0, 0.0, 1.7, 3.5  
Srednji Pi облик 1.9, 3.4, 4.5, 6.0 
Tezak Pi облик 4.6, 6.2, 10.0, 10.0 

Табела 2.4. Функције припадности за zahtevnost 

Назив Тип Параметри 
Lak Трапезоидни облик 0.0, 0.0, 2.7, 15.0  
Srednji Трапезоидни облик 3.5, 10.9, 16.0, 25.0 
Tezak Трапезоидни облик 17.0, 24.0, 30.0, 39.0 
VeomaTezak Трапезоидни облик 28.0, 40.0, 50.0, 55.0 

У овом систему, закључивање ће се одвијати на основу следећих ако-онда 

правила, која су дефинисана на основу знања и искуства скрам мастера: 

АКО iskustvo = senior И procena = lak ОНДА zahtevnost = lak 

АКО iskustvo = senior И procena = srednji ОНДА zahtevnost = srednji 

АКО iskustvo = senior И procena = tezak ОНДА zahtevnost = tezak 

АКО iskustvo = junior И procena = lak ОНДА zahtevnost = srednji 

АКО iskustvo = junior И procena = srednji ОНДА zahtevnost = tezak 

АКО iskustvo = junior И procena = tezak ОНДА zahtevnost = veomaTezak 

Сва правила у којима је задатак процењен као лак треба да имају тежину 0.7, 

док остала правила треба да имају тежину 1. 

Операције конјункције, дијсункције, импликације, агрегације и дефазификације 

треба реализовати помоћу функција производа, пробабилистичке суме, 

минимума, максимума и центра гравитације, респективно. 

На крају, потребно је евалуирати исте процене два програмера различитог 

искуства, које су дате у Табели 2.5. 

Табела 2.5. Инстанце за евалуацију ФИС-а 

Р. бр. iskustvo procena 

1 9 5 

2 3 5 
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С обзиром да је излазна променљива овог ФИС-а дата у облику фази 

променљиве, јасно је да треба користити Мамданијев тип фази закључивања 

(Слика 2.5). Даље, потребно je да се дефинишу обе улазне променљиве са 

одговарајућим функцијама припадности, као и излазна променљива и њене 

функције припадности. Пре уноса параметара функција припадности обавезно 

унети опсег променљиве. Очито је да су опсези за улазне фази променљиве 

 0,10 , док је за излазну променљиву опсег вредности  0, 55 . Водити рачуна да 

вредности параметара функција припадности треба да буду раздвојене 

размаком. Функције припадности за све три фази променљиве приказане су на 

Сликама 2.7-2.9. 

 

Слика 2.7. Улазна фази променљива iskustvo са функцијама припадности junior и 

senior  
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Слика 2.8. Улазна фази променљива procena са функцијама припадности lak, 

srednji и tezak 

 

 

Слика 2.9. Излазна фази променљива zahtevnost са функцијама припадности lak, 

srednji, tezak и veomaTezak 
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Ако-онда правила су унета и приказана на Слици 2.10. 

 

Слика 2.10. Ако-онда правила ФИС-а за процену потребног времена за извршење 

појединачних задатака 

У случају да се ФИС типа Мамдани сними у Workspace, биће у облику објекта 

типа mamfis. Његови атрибути су стрингови чије су вредности одабрани 

оператори, као објекти fisvar који садржи 6 правила и два fisvar објекта, 

при чему један репрезентује улазе (и има две фази променљиве у себи), а други 

репрезентује излаз из система. 

Након уношења опција за реализације операција конјункције, дисјункције, 

импликације, агрегације и дефазификације које су тражене у поставци задатка 

може се посматрати прозор са површином одлучивања, приказан на Слици 2.11. 

Излазна променљива је монотоно опадајућа са растом искуства програмера 

(што је програмер искуснији, то је за њега задатак лакши), док је монотоно 

растућа са растом процене програмера (што је процена да је задатак тежи, 

захтеваће више врмена). Монотоне површине одлучивања су често право 

решење за велики број реалних проблема. Стога, пре евалуације ФИС-а треба 

проверити да ли изглед површине одлучивања одговара проблему који се 

решава.  
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Слика 2.11. Површина одлучивања ФИС-а за процену потребног времена за извршење 

појединачних задатака 

Након имплементирања ФИС-а, задаци и процене програмера се могу 

евалуирати. То се за појединачне евалуације најлакше може радити у прозору 

за евалуацију ФИС-а. Он се састоји од централног дела, где су по редовима 

приказана ако-онда правила ФИС-а. Свака колона одговара једној фази 

променљивој и приказана је она функција припадности која фигурира у 

правилу. У последњој колони дато је у којој мери је активирана излазна 

променљива у сваком правилу. Коначно, у последњем реду је дата агрегисана 

површина, као резултат свих правила. Коначан резултат, након операције 

дефазификације, дат је изнад последње колоне. На Слици 2.12. приказана је 

евалуација програмера који има искуство 9 и задатак процењује оценом 5 на 

скали од 0 до 10. 



Фази логика у MATLAB-у 

28 

 

 

Слика 2.12. Евалуација ФИС-а за процену потребног времена за извршење 

појединачних задатака 

У случају рада са већом количином података, ФИС је лакше евалуирати из 

командне линије, помоћу команде evalfis. 

>> programer1 = [9;5]; 

>> y = evalfis(scrum, programer1) 

y = 

   16.2415 

>> programer2 = [3;5]; 

>> y = evalfis(scrum, programer2) 

y = 

   23.0541 

Јасно је да задатак који два програмера различитог искуства процењују као 

једнако тежак, значајно је мање захтеван искуснијем програмеру. 

Такође, ФИС је могуће у потпуности изградити из командне линије. Овде је дат 

целокупни код за посматрани ФИС . 

>> %kreiranje FIS-a 

>> fis = mamfis('Name', "scrumKrozKod"); 

>> %kreiranje ulazne fazi promenljive iskustvo i odgovarajućih 

funkcija pripadnosti 
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>> fis = addInput(fis, [0 10], 'Name', "iskustvo"); 

>> fis = addMF(fis, "iskustvo", "pimf", [0 0 1.2 4], 'Name', 

"junior"); 

>> fis = addMF(fis, "iskustvo", "pimf", [1.8 5.2 10 10], 'Name', 

"senior"); 

>> %kreiranje ulazne fazi promenljive procena i odgovarajućih 

funkcija pripadnosti 

>> fis = addInput(fis, [0 10], 'Name', "procena"); 

>> fis = addMF(fis, "procena", "pimf", [0 0 1.7 3.5], 'Name', 

"lak"); 

>> fis = addMF(fis, "procena", "pimf", [1.9 3.4 4.5 6], 'Name', 

"srednji"); 

>> fis = addMF(fis, "procena", "pimf", [4.6 6.2 10 10], 'Name', 

"tezak"); 

>> %kreiranje izlazne fazi promenljive zahtevnost i odgovarajućih 

funkcija pripadnosti 

>> fis = addOutput(fis, [0 55], 'Name', "zahtevnost"); 

>> fis = addMF(fis, "zahtevnost", "trapmf", [0 0 2.7 15], 'Name', 

"lak"); 

>> fis = addMF(fis, "zahtevnost", "trapmf", [3.5 10.9 16 25], 

'Name', "srednji"); 

>> fis = addMF(fis, "zahtevnost", "trapmf", [17 24 30 39], 'Name', 

"tezak"); 

>> fis = addMF(fis, "zahtevnost", "trapmf", [28 40 50 55], 'Name', 

"veomaTezak"); 

>> %kreiranje ako onda pravila 

>> p1 = fisrule("iskustvo==senior & procena==lak => zahtevnost=lak 

(0.7)"); 

>> p2 = fisrule("iskustvo==senior & procena==srednji => 

zahtevnost=srednji (1)"); 

>> p3 = fisrule("iskustvo==senior & procena==tezak => 

zahtevnost=tezak (1)"); 

>> p4 = fisrule("iskustvo==junior & procena==lak => 

zahtevnost=srednji (0.7)"); 

>> p5 = fisrule("iskustvo==junior & procena==srednji => 

zahtevnost=tezak (1)"); 

>> p6 = fisrule("iskustvo==junior & procena==tezak => 

zahtevnost=veomaTezak (1)"); 

>> pravila = [p1 p2 p3 p4 p5 p6]; 

>> fis.Rules = pravila; 

>> %podesavanje operatora za t-normu i s-normu 
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>> fis.AndMethod = "prod"; 

>> fis.OrMethod = "probor"; 

>> %evaluacija kreiranog fis-a 

>> programer1 = [9;5]; 

>> y = evalfis(fis, programer1) 

y = 

    16.2415 

Задатак 2.7 

Перформансе ФИС-а из примера везаног за процену захтевности задатака у 

скрам методогогији се могу побољшати увођењем нове варијабле која описује 

тенденцију  да ли програмери реално сагледавају своје задатке (tendencija). 

Дефинисати ову променљиву тако да је описана функцијама припадности са 

параметрима датим у Табели 2.6. 

Табела 2.6. Функције припадности за tendencija 

Назив Тип Параметри 
precenjivanje Pi облик 0.0, 0.0, 1.9, 3.5 
Realno Pi облик 2.0, 3.2, 4.6, 6.0 
podcenjivanje Pi облик 4.5, 6.3, 10.0, 10.0 

Изменити постојећа правила тако да се у закључивање укључи и ова фази 

променљива. 

Задатак 2.8 

Направити ФИС који ће служити за одређивање процентуалног износа 

остављеног бакшиша у ресторану. ФИС закључује на основу квалитета хране и 

услуге оцењeним на скали од 0 до 10 по следећим правилма: Ако је храна 

одлична или је услуга одлична онда бакшиш треба да буде висок. Ако је храна 

осредња, бакшиш треба да буде умерен. Ако је храна лоша или је услуга лоша, 

бакшиш треба да буде мали. Сва правила треба да имају различиту тежину. Све 

дефинисане функције припадности треба да буду различитог облика. 

Задатак 2.9 

Направити ФИС за помоћ при запошљавању нових кадрова у фирми. Улазне 

фази променљиве су strucnaSprema (srednja, visa, visoka), 

godineIskustva (malo, srednje, puno) и radNaSlicnimPozicijama (ne, 

da), док је излазна фази промeнљива zaposlenje (ne, mozda, da). ФИС треба 

да закључује на основу бар 10 правила. 
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3. Неуронске мреже у MATLAB-у 

Основна идеја на којој се заснивају неуронске мреже је да мноштво једноставих 

међусобно повезаних елемената који обављају базичне операције могу да 

изврше сложене задатке. Неуронскa мрежa je (масовни) паралелно 

дистрибуирани процесор састављен од једноставних процесорских јединица, 

које имају својство да складиште знања и чине га доступним за коришћење 

(Haykin, 1999). Масовна паралелна обрада омогућава процесирање великог 

броја података у кратком временском периоду. Сличност за људским мозгом 

сагледава се кроз два аспекта: мрежа стиче знања из окружења кроз процес 

учења и везе међу неуронима чувају стечена знања (Haykin, 1999).  

Некада располажемо подацима о понашању система у прошлости, односно 

имамо податке о вредностима улаза и излаза система, али истовремено улазно-

излазну релацију није једноставно уочити. Вештачка неуронска мрежа (енг. 

artificial neural network), или краће неуронска мрежа, може да ради са 

непотпуним и непрецизним подацима, способна је да генерализује и обавља 

комплексна нелинеарна улазно/излазна пресликавања без дефинисања 

експлицитног математичког модела. Њихова флексибилност омогућава њихову 

широку примену од медицине и роботике до економије и финансија. 

Архитектуру мреже чини скуп основних јединица који се називају неурони (јер 

опонашају особине биолошких неурона) или чворови, који су међусобно 

повезани. Тежина, придружена сваком улазу неурона, одговара релативној 

значајности тог улаза. Излаз из сабирача је линеарна комбинација улаза 

неурона, на који се затим примењује активациона (трансфер) функција. 

Основна структура неурона дата је на Слици 3.1. 

 

Слика 3.1. Архитектура неурона (Haykin, 1999) 
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где су: 

• 
1 2, , , nx x x  – улази у ( k -ти) неурон; 

• 1 2, , ,k k knw w w  – коефицијенти тежина (тежински фактори) сваког од n  

улаза k -тог неурон; 

•   – сабирач који формира тежинску суму улаза; 

•   – праг односно пристрасност k -тог неурона; 

• ( )f   – активациона функција која формира коначан излаз неурона; 

• ky  – излаз k -тог неурона. 

Излаз k -тог неурона, зависи од активационе функције f  примењене на 

тежинску суму улаза неурона, односно: 

( )k i ki k

i

y f x w =  +  

Избор активационе функције зависи од природе самог проблема који се решава, 

нпр. да ли је опсег излазних вредности у интервалу [0,1]  или [ 1,1]− , да ли су 

континуални или дискретни излази, итд.  

И поред великог броја активационих функција, у практичним применама, 

најчешће коришћене су: линеарна, логистичка, Хевисајдова (одскочна) и 

сигмоидна, које су приказне на Слици 3.2. 

 

Слика 3.2. Најчешћи облици активационих функција 

Неурони су организовани у слојеве, којих може бити један или више. Најчешће, 

први слој се назива улазни, последњи излазни, а међуслојеви се називају 

скривеним слојевима при чему број неурона у слојевима може бити различит. 

Архитектура мреже зависи од броја слојева, броја неурона у сваком слоју, као и 

од начина на који су неурони у различитим слојевима повезани. Коначан излаз 

неуронске мреже зависи од излаза свих неурона, односно од свих параметара 
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система. Показано је да се било која нелинеарна функција може апроксимирати 

неуронском мрежом са бар једним скривеним слојем (Funahashi, 1989). 

Са аспекта смера простирања сигнала неуронске мреже могу бити: 

• Mреже са простирањем сигнала у напред (енг. feedforward 

networks), код којих се сигнал простире само у једном смеру и то од 

улаза до излаза кроз све слојеве; 

• Mреже са поврaтним сигналом (спрегом), рекурентне или повратне 

мреже (енг. feedback networks) код којих се сигнал враћа у исти или у 

неки од претходних слојева. 

Учење (обучавање, тренирање) је процес у коме се параметри мреже 

итеративно коригују и подешавају, како би се побољшале перформансе система 

према некој унапред дефинисаној мери. Способност учења је по многима 

најважниje својство неуронских мрежа. Разликујемо три начина учења код 

неуронских мрежа (Jang et al., 1997): 

• Надгледано учење (енг. supervised learning) – могуће је у случају када 

располажемо улазно-излазним скупом податка за тренирање, па у сваком 

тренутку можемо вршити поређење добијених излаза са жељеним, 

стварним вредностима и у складу са тим вршити корекције. 

• Учење са подстицајем (енг. reinforcement learning) – постоји нека 

евалуација стања система али није тако директна и информативна као 

код надгледаног учења, систем индиректно добија информације о ефекту 

предузетог управљања. 

• Ненадгледано учење (енг. unsupervised learning) – приликом учења се 

не користе излазни подаци, већ је процес учења заснован на 

сличностима између улазних података. 

Алгоритми учења засновани на корекцији грешке (енг. error correction learning) 

имају за циљ да минимизирају функцију грешке (односно разлике добијених и 

жељених излаза). Подешавање се најчешће врши на основу улазно-излазног 

скупа података, који осликава понашање система у прошлости, и назива се 

тренинг скуп или скуп за тренирање. При учењу тј. тренирању, мрежа коригује 

своје понашање односно подешава параметре мреже на основу скупа за 

тренирање. 

Алгоритми учења засновани на меморији (енг. memory based learning) у основи 

претражују и анализирају скупове за тренирање у околини новог вектора, како 
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би класификовали нови вектор према неком критеријуму удаљености односно 

сличности. 

Код компетитивних алгоритама учења (енг. competitive learning) излазни 

неурони се међусобно такмиче како би само један, победник, постао активан у 

једном тренутку. 

Адаптивност мреже подразумева да након процеса обучавања (тренирања) 

параметрима мреже су додељене оптималне вредности у односу на иницијалне 

тј. почетне вредности. Неуронске мреже се користе за проблеме предвиђања, 

класификације или кластеровања улазних података. Оне су по својој 

структуринелинеарне и могу да изразе било које нелинеарне везе улаза и 

излаза. Ипак као модел црне кутије, њихов основни недостатак је мањак 

транспаретности.  

Генерално, са растом сложености модела грешка тренирања наставља да опада 

монотоно, док грешка тестирања убрзо успорава пад и почиње да расте. То се 

дешава услед тога што је модел „преучио” (енг. overfit), односно изгубио се 

способност генерализације модела на новим подацима. 

Mетоде тренирања се могу поделити на две класе: пакетно и секвенцијално 

тренирање. Пакетно тренирање (енг. batch learning) подразумева да нам је 

целокупан скуп за тренирање доступан пре почетка самог тренирања. 

Параметри се подешавају тек након што се одреди укупна грешка (измере 

перформансе) свих улаза, а учење се обавља кроз више итерација, односно 

пролаза кроз цео скуп за тренирање, које се називају епохе. Код секвенцијалног 

тренирања (енг. sequential learning) параметри мреже се подешавају након 

сваког улаза, на основу грешке (перформансе) сваког појединачног улаза. Не 

постоји епоха у правом смислу те речи. 

Битно је напоменути да улази неуронске мреже могу бити само нумеричке 

вредности. Дакле, уколико скуп података садржи ненумеричке вредности 

потребно је извршити њихово превођење у нумеричке вредности.  

3.1. Регресија применом неуронских мрежа 

Одређивање зависности између улазних променљивих и појаве коју проучавамо 

чест је проблем приликом предвиђања или одређивања тренда, нпр. зависност 

цене некретнине од локације, броја соба, старости некретнине, начина грејања 

или зависност вредности акције од понуде, потражње, финансијских 

показатеља компаније, атрактивности индустрије, итд. 
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Проблем регресије (енг. regression) је проблем налажења модела који 

анализира и одређује везе између улазних вредности и жељених (циљаних)  

излазних жељених вредности. У зависности од типа везе који се моделује, 

разликујемо линеарну и нелинеарну регресију. Проста линеарна регресија 

представља одређивање праве такве да је удаљеност сваке тачка улазног 

простора од ње минимална. У случају када имамо више од једне независне 

променљиве, такву регресију називамо вишеструком линеарном регресијом. 

Ипак, везе између улазних и излазних променљивих у природи су најчешће 

нелинеарне, па је из тог разлога је њихово моделовање изузетно значајан и 

актуелан проблем како у академским круговима, тако и у пракси. Неуронска 

мрежа као универзални апроксиматор, има способност да успешно моделује те 

везе. 

Генерално, регресија подразумева налажење функције која добро апроксимира 

дати скуп података у смислу да даје везу између зависне и независних 

променљивих са минималном грешком: 

1 2( , , , )ny f x x x=  

Код проблема регресије излаз, односно циљна променљива, је позната и 

користи се при обучавању модела. Најчешће, у случају регресије имамо грешку 

која представља разлику између стварне и предвиђене вредности. Грешке 

регресије изражавамо кроз: 

• средње апсолутну грешку mае : 

0

1 n

predviđeno tačno

i

mae x x
n =

= −  

• средње квадратну грешку mse: 

( )
2

0

1 n

predviđeno tačno

i

mse x x
n =

= −  

• корен средње квадратну грешку rmse: 

rmse mse=  
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Пример 3.1 

Скуп података Insurance1 садржи информације о осигуранику: његовим 

годинама, индексу телесне тежине, броју деце (3 нумеричке променљиве), полу, 

да ли је или није пушач и регион у коме живи (3 категоричке променљиве). 

Излазна променљива је висина премије за сваког конкретног осигураника. 

Потребно је на основу података првих 300 осигураника предвидети висину 

премија за преосталих 48. Одредити апсолутну и средње квадратну грешку 

предвиђања. Скуп података је доступан на линку http://labsys.fon.rs/teorija-

sistema/materijali. 

Примена неуронских мрежа у проблемима регресије, грубо гледано, могла би се 

свести на следеће кораке: обезбеђивање и припрема одговарајућег скупа 

историјских података који описује проблем који решавамо; дефинисање и 

креирање архитектуре мреже; тренирање мреже односно подешавање 

параметара мреже и симулација мреже новим скупом података. На конкретном 

примеру, ови кораци ће бити имплементирани у функцији Osiguranje(). 

function [] = Osiguranje() 

fajl = 'relativna_putanja_trening_skupa\insurance.xlsx'; 

trainInputs = (xlsread(fajl,'Sheet1','A2:F301'))'; 

trainTargets = (xlsread(fajl,'Sheet1','G2:G301'))'; 

simInput = (xlsread(fajl,'Sheet1','A302:F349'))'; 

Након навођења релативне путање на којој се налази скуп за тренирање, 

дефинишу се улази (у овом примеру године, пол, индекс телесне тежине, број 

деце, да ли је или није пушач и регион у коме живи осигураник – ћелије од A2 

до F301) и њима одговарајући излази (у овом примеру висина премије – ћелије 

од G2 до G301). Формат података мора бити такав да свака колона односи на 

податке о једној инстанци тј. једном осигуранику. Од укупно 348 осигураника, 

300 је коришћено за тренирање мреже како би се у процесу учења одредили 

оптимални параметри мреже, а 48 је коришћено за симулацију. На основу 

резултата предвиђања за 48 осигураника, можемо оценити ваљаност модела тј. 

грешке предвиђања. 

Након учитавања скупа за тренирање, потребно је дефинисати архитектуру 

мреже: број скривених слојева и број неурона у сваком слоју.  

mreza = fitnet([10,15,20],'trainlm'); 

 
1 https://www.kaggle.com/brandonyongys/insurance-charges/data 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
https://www.kaggle.com/brandonyongys/insurance-charges/data
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Наредбом fitnet креирамо неуронску мрежу за регресију (енг. fitting). Први 

параметар, вектор ред, указује да се мрежа састоји од три слоја у којима се 

налазе 10, 15 и 20 неурона респективно. Опционо се може навести и алгоритам 

који ће бити коришћен за обучавање мреже. У случају да не наведемо 

алгоритам подразумевани је trainlm тј. Levenberg-Marquardt који представља 

веома ефикасан алгоритам учења. Имплементирани алгоритми тренирања у 

MATLAB-у су: 

'trainbr' Bayesian Regularization 

'trainbfg' BFGS Quasi-Newton 

'trainrp' Resilient Backpropagation 

'trainscg' Scaled Conjugate Gradient 

'traincgb' Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts 

'traincgf' Fletcher-Powell Conjugate Gradient 

'traincgp' Polak-Ribiére Conjugate Gradient 

'trainoss' One Step Secant 

'traingdx' Variable Learning Rate Gradient Descent 

'traingdm' Gradient Descent with Momentum 

'traingd' Gradient Descent 

Креирани објекат mreza је типа network и поседује својства којим се 

дефинишу карактеристике дате мреже: улази, слојеви, излази, жељене излазне 

вредности, пристрасност и тежине. 

Својство mreza.layers{i}.size дефинише број неурона у i -том слоју, при 

чему број неурона у сваком слоју може бити 0 или било који позитиван цео број. 



Неуронске мреже у MATLAB-у 

38 

 

Својство mreza.layers{i}.initFcn дефинише функцију иницијализације 

која ће бити примењена за иницијализацију тежина и пристрасности за неуроне 

i -тог слоја.   

Својство mreza.layers{i}.transferFcn дефинише трансфер функцију која 

ће бити коришћена за израчунавање излаза i -тог слоја током процеса тренинга 

и симулације. 

compet Competitive transfer function 

elliotsig Elliot sigmoid transfer function 

hardlim Positive hard limit transfer function 

hardlims Symmetric hard limit transfer function 

logsig Logarithmic sigmoid transfer function 

netinv Inverse transfer function 

poslin Positive linear transfer function 

purelin Linear transfer function 

radbas Radial basis transfer function 

radbasn Radial basis normalized transfer function 

satlin Positive saturating linear transfer function 

satlins Symmetric saturating linear transfer function 

softmax Soft max transfer function 

tansig Symmetric sigmoid transfer function 
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tribas Triangular basis transfer function 

Kако не би дошло до преучености модела, целокупан скуп података се може 

поделити на скуп за тренирање, валидацију и независно тестирање. Конкретно 

70% скупа коришћено је за тренирање, 15% преосталих за валидацију и 

преосталих 15% за тестирање модела. Ово су уједно и подразумеване 

вредности, а уколико желимо да их променимо користимо својства 
divideParam. 

mreza.divideParam.trainRatio = 70/100;   

mreza.divideParam.valRatio = 15/100;   

mreza.divideParam.testRatio = 15/100;  

Када нам је на располагању тренинг скуп података и када смо дефинисали 

архитектуру мреже, следећи корак је процес тренирања мреже коришћењем 

изабраног алгоритма. 

[mreza,tr] = train(mreza, trainInputs, trainTargets); 

Функција train као улазне параметре прима претходно дефинисан објекат 

типа network, претходно дефинисане улазе (улазне атрибуте) и жељене 

излазне вредности. Параметри тренирања имају предефинисане вредности и 

има их смисла наводити само уколико желимо да променимо те вредности. Дати 

су неки од критеријума заустављања и њихове предефинисане вредности. 

Својство mreza.TrainParam.goal дефинише максималну грешку тестирања; 

идеално је да грешка буде 0, али се она у пракси ретко постиже. Подразумевана 

вредност овог својства је mreza.TrainParam.goal=0.1. 

Својство mreza.TrainParam.epochs дефинише максималан број епоха 

процеса тренирања. Подразумевана вредност овог својства је 

mreza.TrainParam.epochs=1000. 

Својство mreza.TrainParam.lr дефинише стопу учења током процеса 

тренирања. Подразумевана вредност је mreza.TrainParam.lr=0.01. Веће 

стопе учења могу брже довести до оптималног решења, носе ризик да 

алгоритам уопште и не нађе оптимално решење, већ да осцилује око њега. 

Својство mreza.trainParam.show дефинише број епоха између приказивања  

прозора са информацијама о процесу тренирања (подразумевана вредност је 

mreza.TrainParam.show=25). 
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Својство mreza.trainParam.timе дефинише максимално време тренирања 

изражено у секундама. Подразумевана вредност овог својства је 

mreza.TrainParam.time=inf. 

Након завршетка процеса тренирања добијене су вредности тежина које дају 

најмању разлику тачних и предвиђених вредности. Мрежи се могу представити 

нови улази, односно могу се симулирати излазни за нови скуп улазних 

променљивих (атрибута). 

predvidjeneVrednosti = (sim(mreza,simInput))'; 

tacneVrednosti = (xlsread(fajl,'Sheet1', 'G302:G349')); 

greskaPojedinacne = tacneVrednosti - predvidjeneVrednosti; 

xlswrite(fajl,predvidjeneVrednosti,'Sheet1','H302:H349'); 

xlswrite(fajl,greskaPojedinacne,'Sheet1','I302:I349'); 

xlswrite(fajl,mae(greskaPojedinacnе),'Sheet1','I350'); 

plotperf(tr) 

plotfit(mreza,trainInputs,trainTargets) 

plotregression(tacneVrednosti, predvidjeneVrednosti) 

Средња апсолутна грешка предвиђања износи 4333.69, а како износи осигурања 

крећу у распону од 1137 до 51 194 грешку предвиђања можемо сматрати 

прихватљивом. 

Напомена: Предвиђене вредности, а последично и вредности грешака, могу се 

разликовати у случају када се овај процес више пута понови над истим скупом 

података. Разлог томе је стохастичка природа неуронских мрежа, односно јер 

оне зависе од почетних вредности параматара мреже (тежине и пристрасност) 

које се бирају на случајан начин и самог начина тренирања мреже. Алгоритам 

учења оптимизује вредности параметара у односу на почетне, случајно 

изабране вредности, па се самим тим оне могу међусобно разликовати. 

Задатак 3.1 

Скуп података Housing2 садржи информације о подручју где се налази 

некретнина, броју спаваћих соба, броју купатила, да ли се у близини налази 

продавница, да ли је у близини главног пута, соби за госте, подруму, могућност 

загревања воде, клима уређају, паркингу, атрактивности локације и статусу 

опремљености. Излазна променљива је цена некретнине. Потребно је на основу 

података о првих 500 некретнина и њиховим ценама предвидети цене 

преосталих 45 некретнина. Одредити апсолутну и средње квадратну грешку 

 
2 https://www.kaggle.com/gauravduttakiit/housing-price-prediction-by-linear-regression/data 

https://www.kaggle.com/gauravduttakiit/housing-price-prediction-by-linear-regression/data
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предвиђања. Скуп података је доступан на линку http://labsys.fon.rs/teorija-

sistema/materijali. 

Напомена: Код категоричких променљивих скуп података садржи вредности 

„yes” и „no”, а како улази неуронске мреже могу бити само нумеричке вредности 

потребно их је прво превести у „1” и „0”. 

3.2. Класификација применом неуронских мрежа 

Класификација је један од најчешћих задатака који се јавља при доношењу 

одлука људи и/или машина. Она представља додељивање класе свакој 

инстанци на основу неког својства које та инстанца има. Под проблемом 

класификације може се сматрати доношење одлуке да ли захтев клијента за 

кредит треба бити одобрен, да ли је код пацијента присутна одређена болест, 

према ком типу купца треба усмерити маркетиншку кампању, итд. 

Класификација спада у проблеме надгледаног учења. Класификатор користи 

алгоритам учења како би описао везу између променљивих у улазним подацима 

и класе као излазни податак, тј. алгоритам учења би требало да добро описује 

улазне податке и да коректно предвиђа класу за нове инстанце (Koloseni, 2015). 

У зависности од броја класа разликујемо: бинарну класификацију, приликом 

које се инстанце разврставају у две класе, и мултикласну класификацију, којом 

се описује проблем где постоји три или више класа. 

Као основа за одређивање тачности класификације користи се матрица 

конфузије (енг. confusion matrix). Матрица конфузије за проблем бинарне 

класификације приказана је на Слици 3.3. 

 

Слика 3.3. Матрица конфузије 

 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali


Неуронске мреже у MATLAB-у 

42 

 

Ова матрица се састоји од следећих вредности: 

• True positives (TP) - број исправно класификованих инстанци позитивне 

класе, односно број позитивних инстанци које су класификоване као 

позитивне. 

• False negatives (FN) - број погрешно класификованих инстанци у односу 

на негативну класу, односно број позитивних инстанци класификованих 

као негативне. 

• False positives (FP) - број погрешно класификованих инстанци у односу 

на позитивну класу, односно број негативних инстанци класификованих 

као позитивне. 

• True negatives (TN) - број исправно класификованих инстанци негативне 

класе. 

Вредности матрице конфузије се користе за израчунавање евалуационих 

метрика које представљају показатеље успешности предвиђања. 

Тачност (енг. accuracy) показује колики је проценат инстанци тачно 

класификован у класу којој заиста и припада. 

TP TN
accuracy

TP TN FP FN

+
=

+ + +
 

Прецизност (енг. precision) показује колики је проценат позитивне класе је 

заиста и класификован као позитивна класа. 

TP
precision

TP FP
=

+
 

Oдзив (енг. recall) показује који проценат позитивне класе је тачно 

класификован. 

TP
recall

TP FN
=

+
 

F1 метрика се дефинише као хармонијска средина између прецизности и одзива. 

1

2 precision recall
F

precision recall

 
=

+
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Пример 3.2 

Скуп података Transfusion3 описује даваоце крви преко следећих атрибута: када 

су последњи пут дали крв (у месецима), укупан број донирања, укупна количина 

крви која је донирана и време протекло од првог донирања (у месецима). На 

основу улазних података потребно је класификовати даваоце у две категорије: 

1 (уколико ће се одлучити да донира крв у текућем месецу) и 0 (уколико се неће 

одлучити за нову донацију). Креирати неуронску мрежу за дати проблем и на 

основу података о првих 697 давалаца крви, класификовати последњих 50. 

Одредити тачност и прецизност класификације. Скуп података је доступан на 

линку http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali. 

Након навођења релативне путање где се налази скуп за тренирање, 

дефинишемо улазе: када су последњи пут дали крв (у месецима), укупан број 

донирања, укупна количина крви која је донирана и време протекло од првог 

донирања – ћелије од А2 до D698, класа којој припадају и улази који ће се 

користити за симулацију. Битно је напоменути да број колона излазне табеле 

мора одговарати укупном броју класа у које је могуће класификовати сваки од 

улаза, при чему само једна вредност је једнака јединици (и она указује на класу 

којој припада дати улаз), а остале вредности су једнаке нули (јер један улаз 

може припадати само једној класи). Конкретно, сваки давалац крви може 

припадати само једној од класа „донира крв у текућем месецу“ или „не донира 

крв у текућем месецу“, тако да ће у једној од две колоне бити вредност 0, а у 

другој 1. Процес класификације биће имплментиран у функцији Davaoci(). 

function [] = Davaoci() 

fajl = 'relativna_putanja\Transfusion.xls'; 

trainInputs = (xlsread(fajl,'Sheet1','A2:D698')); 

trainTargets = (xlsread(fajl,'Sheet2','A2:B698')); 

simInput = (xlsread(fajl,'Sheet1','A699:D749')); 

Након тога, биће дефинисана архитектура мреже за класификацију која има 20 

неурона у скривеном слоју. 

mreza = patternnet(20); 

 

Поред броја неурона у скривеном слоју, опционо можемо дефинисати и 
алгоритам тренирања у оквиру функције patternnet, по узору на претходни 

пример. 

 
3 https://www.kaggle.com/ninalabiba/blood-transfusion-dataset 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
https://www.kaggle.com/ninalabiba/blood-transfusion-dataset
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Након дефинисања архитектуре мреже, следи процес тренирања и коначно, 

мрежи се могу представити нови улази, односно могу се симулирати излазни за 

нови скуп улазних променљивих (атрибута). 

[mreza,tr] = train(mreza,trainInputs,trainTargets); 

simOutput = sim(mreza,simInput); 

xlswrite(fajl,simOutput, 'Sheet2','C699:D749'); 

Коришћењем наредбе plotperf можемо исцртати перформансе мреже.  

plotperf(tr) 

end 

Матрице конфузије (на скупу за тренирање, валидацију и независно тестирање) 

показују да је тачност предвиђања око 80%, па можемо сматрати да овај модел 

успешно класификује даваоце крви у једну од две групе. 

 

Задатак 3.2 

Скуп података Drug4 описује пацијенте преко следећих атрибута: године, пол, 

индексу телесне тежине, вредности холестерола и односа натријума и калијума 

у крви. На основу улазних података потребно је класификовати пацијенте у три  

 
4 https://www.kaggle.com/prathamtripathi/drug-classification 

https://www.kaggle.com/prathamtripathi/drug-classification
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категорије у зависности од тога који лек им је потребан. Креирати неуронску 

мрежу за дати проблем и на основу података о првих 180 пацијената, 

класификовати последњих 20. Одредити тачност и прецизност класификације. 

Скуп података је доступан на линку http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali. 

3.3. Кластеровање 

Кластер анализа (енг. cluster analysis) или кластеровање је нумеричка техника 

настала из жеље човека да процес идентификације група ослободи његове 

традиционалне субјективности. Циљ је био да се створе објективне и стабилне 

поделе (групе) које могу бити основ за класификацију. Кластеровање спада у 

групу ненадгледаног учења, односно циљна променљива није идентификована 

већ алгоритам покушава да препозна правилности и структуру у оквиру свих 

променљивих. Овај начин учења се може користити код компресије података, 

препроцесирања, кластеровања, редукције димензија или визуелизације 

података (Larose, 2014). 

Kластер анализa дели скуп објеката у одређени број више или мање хомогених 

група (кластера) на бази, најчешће субјективно изабране мере, такве да је 

сличност између објеката унутар једног кластера већа него између објеката који 

припадају различитим кластерима (Jain et al., 1999). Груписање се врши на 

основу мера сличности (најчешће када располажемо квалитативним 

карактеристикама) или растојања (најчешће када располажемо квантитативним 

карактеристикама). Инстанце унутар једног кластера треба да имају већу 

сличност (мање растојање) него инстанце који припадају различитим групама.  

Кластер анализа се примењује када су подаци са којима располажемо и које је 

потребно груписати неозначени, односно када немамо никаква предзнања о 

појави – могућим структурама у подацима. Неопходан корак при кластеровању 

је одређивање оптималног броја кластера за посматрани проблем. Број 

кластера се може одредити експертски или помоћу неке квантитативне методе, 

нпр. методе лакта (енг. elbow method). Резултат кластеровања у потпуности 

зависи од особина тј. карактеристика које се узимају у обзир (нпр. људе можемо 

поделити у више група на основу образовања, узраста, материјалног статуса, 

физичким карактеристикама, итд.). Ваљаност кластеровања се пре свега 

оцењује на основу мишљења експерата, мада се у ту сврху могу користити и 

неке квантитативне методе попут коефицијента сенке (енг. silhouette score). 

Посебна врста неуронских мрежа звана самоорганизујуће мапе (енг. self-

organizing maps) се може користити за кластеровање података. 

Самоорганизујуће мапе разликују се од других типова неуронских мрежа, јер 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
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чувају информацију о тополошким својствима улаза на основу којих врше 

груписање. 

Пример 3.3 

Скуп података Iris5 садржи информације о цвету ириса: дужина чашице, ширина 

чашице, дужина латице и ширина латице. На основу ових података потребно је 

кластеровати инстанце у три групе. Скуп података је доступан на линку 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali. 

Најпре је потребно учитати скуп податакa. Како је у овом примеру решаван 

проблем ненадгледаног учења, немамо податке о излазим вредностима. 

Кластеровање помоћу само-организујућих мапа биће имплментирано у функцији 

Cvet(). 

function [] = Cvet() 

fajl = 'relativna_putanja\Iris.xlsx'; 

Inputs = (xlsread(fajl,'Sheet1','B2:Е151'))'; 

Након тога, потребно је креирати мрежу за кластеровање и дефинисати број 

кластера у који желимо да поделимо инстанце. 

Mreza = selforgmap([3 1]);  

Следећи кораци су обучавање мреже у циљу оређивања излаза.  

[mreza,tr] = train(mreza,Inputs);  

outputs = mreza(Inputs);  

Доступни су различити прикази добијених кластера. На графичком приказу 

видимо да првом кластеру припада 50, другом 61 и трећем 39 инстанци 

полазног скупа. 

view(mreza)  

 

 
5 https://www.kaggle.com/uciml/iris 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
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Такође, можемо да видимо и центре кластера у односу на све инстанце. 

plotsomtop(mreza)  

 

Тренирани објекат mreza типа network садржи информације о центрима 

кластера. Ова информација је есенцијална за разумевање и именовање 

добијених кластерова. 

mreza.IW{1} 

end 

Четвородимезионални центри кластера су: 

4.9896    3.4125    1.4583    0.2458  

5.8727    2.7527    4.3673    1.4309    

6.8556    3.1056    5.7056    2.0750 

Задатак 3.3 

Скуп података Young6 садржи информације о интересовањима младих везаним 

за музику и филм. На основу ових података потребно је класификовати 

инстанце у четири класе. Скуп података је доступан на линку 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali. 

 
6 https://www.kaggle.com/miroslavsabo/young-people-survey 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
https://www.kaggle.com/miroslavsabo/young-people-survey
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3.4. Графичко окружење за рад са неуронским мрежама у 

MATLAB-у 

Осим рада са неуронским мрежама применом одговарајућих функција кроз 

командну линију, рад са Deep Learning Toolbox-ом је подржан и кроз графичко 

корисничко окружење (eng. graphical user interface, GUI). На овај начин је 

омогућено лако коришћење неуронских мрежа и за кориснике који нису 

превише вични програмирању. Такође, коришћење графичких алата олакшава 

евалуацију коришћених мрежа користећи различите визуелизације 

перформанси. Графички интерфејс Deep Learning Toolbox-a се позива наредбом 

nnstart. 

>> nnstart 

 

Слика 3.4. Графичко окружење за рад са неуронским мрежама 

Добијени почетни прозор за рад са неуронским мрежама је приказан на Слици 

3.4 и води ка специфичним графичким корисничким интерфејсима за решавање 

проблема регресије, класификације, кластеровања и моделoвања временских 

серија. Поред прозора приказаног на Слици 3.4, специфичним графичким 

окружењима могуће је приступити и помоћу команди из Command Window-a. 

Графичко окружење за решавање проблема регресије се позива наредбом 

nftool: 

>> nftool 
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Слика 3.5. Графичко окружење за регресију помоћу неуронских мрежа 

Почетни прозор за рад са неуронским мрежама код проблема регресије 

приказан је на Слици 3.5. Код проблема регресије, графички интерфејс помаже 

приликом учитавања и манипулације скупом података, креирања и тренирања 

неуронске мреже, као и анализе њених перформанси помоћу средње квадратне 

грешке и регресионе анализе. Кроз графичко окружење, предефинисано је да 

се за проблем регресије креира неуронска мрежа са простирањем сигнала у 

напред са сигмоидном активационом функцијом у неуронима скривеног слоја, и 

линеарном у неуронима излазног слоја. 

Када је у питању класификација, за позивање графичког интерфејса користимо 

наредбу nprtool и добијамо прозор приказан на Слици 3.6.  

>> nprtool 

Преко графичког интерфејса, предефинисано је да се за решавање проблема 

класификације креира неуронска мрежа са простирањем сигнала у напред, чији 

неурони у скривеном слоју имају сигмоидну активациону функцију, док неурони 

у излазном слоју имају softmax активациону функцију. 
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Слика 3.6. Графичко окружење за класификацију помоћу неуронских мрежа 

Графички интерфејс за кластеровање се отвара наредбом nctool (Слика 3.7). 

>> nctool 

  

Слика 3.7. Графичко окружење за кластеровање помоћу неуронских мрежа 

Све мреже и процедуре тренинга и тестирања могуће је генерисати и сачувати 

као MATLAB функције и скрипте, а затим и применити на сличне проблеме. 
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Пример 3.4 

Скуп података Weather7 садржи информације о временским приликама једног 

места: влажност ваздуха, брзина ветра, правац у ком ветар дува, видљивост, 

облачност и притисак. Излазна променљива је висина дневне температурe по 

сатима. Потребно је на основу првих 81985 инстанци предвидети температуру 

за преосталих 14468 коришћењем графичког окружења. Одредити средњу 

квадратну грешку предвиђања. Скуп података је доступан на линку 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali. 

Задати проблем треба посматрати као проблем регресије пошто је циљ да се на 

основу постојећих улазних променљивих предвиди тачна вредност за конкретан 

сат. Стога, наредбом nftool позива се одговарајуће графичко окружење 

(Слика 3.5). Избором опције Neural Network Start у доњем левом углу враћа се 

на почетни прозор (Слика 3.4), док избор опције Next у доњем десном углу води 

ка прозору за дефинисање улазних и излазних променљивих (Слика 3.8), што је 

следећи корак у решавању овог проблема. 

 

Слика 3.8. Графичко окружење за дефинисање улазних и излазних променљивих код 

проблема регресије 

Улазни параметри и жељене вредности се могу учитати из Workspace-а или из 

фајла. Након одабира променљивих, потребно је одабрати да ли су инстанце 

представљене као колоне или као редови матрице. Некон тога добија се кратак 

преглед изабраних матрица из кога се може видети да улаз има 96453 инстанци 

које су описане помоћу шест атрибута. 

 
7 https://www.kaggle.com/budincsevity/szeged-weather 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
https://www.kaggle.com/budincsevity/szeged-weather
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Напомена: Постоји и могућност учитавања неког од скупа података који су већ 

укључени у оквиру MATLAB-а одабиром опције Load Example Data Set. Ово није 

релевантно за овај конкретни пример, али може бити корисно почетницима за 

вежбу. 

Даље, потребно је поделити скуп података на скупове за тренирање, 

валидацију и тестирање. Одабрано је да се 75% скупа података користи за 

тестирање, односно 72340 инстанци, 10% скупа података за валидацију, тј. 

9645 инстанци и преосталих 15%, односно 14468 инстанци за тестирање као 

што је приказано на Слици 3.9.  

 

Слика 3.9. Графичко окружење за дефинисање скупова података за тренирање, 

валидацију и тестирање код проблема регресије 

Следећи корак води ка дефинисању архитектуре неуронске мреже (Слика 3.10). 

Како је већ поменуто, у питању је неуронска мрежа са једним скривеним слојем 

код које се сигнал простире у напред. Оно што је потребно одредити јесте број 

неурона у скривеном слоју мреже. У конкретном примеру, изабрано је 20 

неурона. Уколико перформансе неуронске мреже не буду задовољавајуће након 

тренирања, постоји могућност поновног задавања броја неурона у скриверном 

слоју. 
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Слика 3.10. Графичко окружење за дефинисање броја неурона у скривеном слоју код 

проблема регресије 

Након дефинисања архитектуре, потребно је изабрати алгоритам за тренирање 

неуронске мреже. Могуће је изабрати један од понуђених алгоритма: Levenberg 

- Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradiet (Слика 3.11). 

Такође, могуће је поново тренирати мрежу избором опције Retrain.  

 

Слика 3.11. Графичко окружење за одабир алгоритма тренирања код проблема 

регресије 

Перформансе неуронске мреже могу се проценити користећи средњу квадратну 

грешку и регресиону анализу. На Слици 3.11 приказано је да је средња 
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квадратна грешка предвиђања 33.21677, док су средње квадратне грешке на 

тренинг и валидационом скупу података 33.21865 и 34.00728, респективно. 

Грешке на скуповима података за тренирање и тестирање су јако сличне, што 

говори да је неуронска мрежа стекла способност генерализација и да није 

преучила. 

Сам процес тренирања је имао 160 итерација и његове перформансе су 

приказане на Слици 3.12. Време потребно за обучавање неуронске мреже у 

овом конкретном примеру је 29 секунди. Тренинг мреже је заустављен након 

што је у 6 итерација грешка на валидационом скупу константно расла, као што 

је приказано у пољу Validation Checks. Средња квадратна грешка тренинга 

мреже у последњој итерацији може да се види у пољу Performance и она износи 

33.2, док вредност 2.31103 представља средњу квадратну грешку тренинга у 

почетној итерацији. 

 

Слика 3.12. Графичко окружење за приказ тренирања неуронске мреже код проблема 

регресије 

Перформансе и успешност трениране мреже се додатно могу анализирати 

помоћу различитих визуелизација као што су нпр. приказ грешки на свим 

скуповима кроз епохе тренинга, избором опције Performance (Слика 3.13), 
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хистограм грешки, избором опције Error Histogram (Слика 3.14) или дијаграм 

регресије, избором опције Regression (Слика 3.15). 

 

Слика 3.13. Приказ перформанси неуронске мреже на скуповима података за тренинг, 

валидацију и тестирање кроз епохе тренирања  

 

 

Слика 3.14. Хистограм грешки неуронске мреже 
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Слика 3.15. Приказ колико добро тренирани регресиони модел апроксимира поједине 

инстанце 

Постоји могућност побољшања перформанси неуронске мреже одабиром другог 

алгоритма за тренирање, променом броја неурона у скривеном слоју или 

учитавањем другог, најчешће већег скупа података. Ове опције представљене 

су у оквиру прозора на Слици 3.16. 

 

Слика 3.16. Побољшање перфоманси неуронске мреже код проблема регресије 
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Уколико поновимо поступак над истим скупом података коришћењем 

различитих параметара (нпр. алгоритам за тренирање, број неурона у 

скривеном слоју) може се закључити која архитектура неуронске мреже даје 

најбоље резултате.  

Могуће је генерисати MATLAB функцију обучене неуронске мреже која би могла 

да се примени на сличне проблеме са истим бројем атрибута (Слика 3.17). 

Избором опције MATLAB Function креира се функција која се помоћу MATLAB 

Compiler-a може делити као самостална или веб апликација, док дугме MATLAB 

Matrix-Only Function припрема неуронску мрежу за рад са MATLAB Coder-ом који 

генерише MATLAB код у C и C++ програмске језике. 

Такође, могуће је генерисати MATLAB скрипту за прилагођавање процеса 

тренирања и сачувати резултате у оквиру Workspace-a, као што је приказано на 

Слици 3.18. 

 

Слика 3.17. Графичко окружење за генерисање MATLAB функције за тренирање 

неуронске мреже код проблема регресије 
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Слика 3.18. Графичко окружење за чување резултата код проблема регресије 

 

Пример 3.5 

Скуп података Мobile8 садржи информације о спецификацији мобилних 

телефона: снага батерије, да ли има или не Bluetooth, брзина микропроцесора, 

могућност коришћења две телефонске картице, мегапиксели предње камере, да 

ли има или не 4G, интерна меморија у гигабајтима, дебљина телефона у 

центиметрима, тежина телефона, број језгара процесора, мегапиксели задње 

камере, висина резолуције пиксела, ширина резолуције пиксела, РАМ меморија, 

дужина екрана телефона у центиметрима, ширина екрана телефона у 

центиметрима, дужина трајања батерије, да ли има или не 3G, да ли има или не 

екран осетљив на додир и да ли има или не Wi-Fi. Излазна променљива је класа 

којој мобилни телефон припада на основу цене (ниска цена, средња цена, 

висока цена и веома висока цена). Потребно је на основу података првих 1700 

инстанци, класификовати последњих 300. Одредити тачност и прецизност 

класификације. Скуп података је доступан на линку http://labsys.fon.rs/teorija-

sistema/materijali. 

Пошто је циљ да се на основу постојећих атрибута предвиди класа којој 

одређени мобилни телефон припада, задати проблем треба посматрати као 

проблем класификације. У складу са тим, наредбом nprtool позива се 

одговарајуће графичко окружење (Слика 3.6).  

 
8 https://www.kaggle.com/iabhishekofficial/mobile-price-classification 

http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
http://labsys.fon.rs/teorija-sistema/materijali
https://www.kaggle.com/iabhishekofficial/mobile-price-classification


Неуронске мреже у MATLAB-у 

59 

 

Први корак у решавању овог проблема јесте учитавање улазних и жељених 

излазних вредности. Као код графичког окружења код проблема регресије и 

графичко окружење за проблем класификације даје могућност учитавања 

података из Workspace-a и из фајла. 

На Слици 3.19 приказано је да скуп улазних вредности има 2000 инстанци које 

описују 21 атрибут. Жељене вредности су описане матрицом са 2000 редова и 

четири колоне које указију припадност сваке инстанце једној од четири групе 

цена. Сваки мобилни телефон може припадати само једној од класа, тако да је 

само једна вредност атрибута једнака јединици, а остале вредности су једнаке 

нули. 

Када су сви подаци учитани, потребно је поделити скуп података на скупове за 

тренирање, валидацију и тестирање. Одабрано је да се 70% скупа података 

користи за тестирање, односно 1400 инстанци, 15% скупа података за 

валидацију, тј. 300 инстанци и преосталих 15%, односно 300 инстанци за 

тестирање као што је приказано на Слици 3.20.  

 

Слика 3.19. Графичко окружење за дефинисање улазних и излазних променљивих код 

проблема класификације 
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Слика 3.20. Графичко окружење за дефинисање скупова података за тренирање, 

валидацију и тестирање код проблема класификације 

Даље, следећи корак води ка дефинисању архитектуре неуронске мреже (Слика 

3.21). Како се овом приликом користи неуронска мрежа са једним скривеним 

слојем код које се сигнал простире у напред, потребно је одредити број неурона 

у скривеном слоју мреже. Изабрано је 20 неурона, али уколико перформансе 

неуронске мреже не буду задовољавајуће након тренирања, могуће је 

променити тај број. 

 

Слика 3.21. Графичко окружење за дефинисање броја неурона у скривеном слоју код 

проблема класификације 
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Разлика у односу на графичко окружење за проблем регресије, јесте што није 

могуће одабрати алгоритам тренирања, већ је он унапред одређен. За 

тренирање се користи Scaled conjugate gradient backpropagation. Тренирање се 

заустравља тачност и прецизност класификације почну да опадају (Слика 3.22). 

 

Слика 3.22. Графичко окружење за тренирање неуронске мреже код проблема 

класификације 

На Слици 3.23 је детаљан приказ тренирања неуронске мреже. Процес 

тренирања је имао 34 итерације. Време потребно за обучавање неуронске 

мреже је мање од једне секунде. Тренинг мреже је заустављен након што је у 6 

итерација грешка на валидационом скупу константно расла. Перформансе 

неуронске мреже могу да се процене користећи тачност и прецизност 

класификације, али и помоћу још једне грешке која се јавља у графичком 

окружењу, грешком унакрсне ентропије (енг. cross entropy еrror).  



Неуронске мреже у MATLAB-у 

62 

 

 

Слика 3.23. Графичко окружење за детаљан приказ тренирања неуронске мреже код 

проблема класификације 

Перформансе мреже се могу визуелизовати: приказ грешки кроз епохе 

тренинга, опција Performance (Слика 3.24), хистограм грешки, опција Error 

Histogram (Слика 3.25), матрица конфузије, опција Confusion (Слика 3.26), ROC 

крива, опција Receiver Operating Characteristic  (Слика 3.27). 

 

Слика 3.24. Приказ перформанси неуронске мреже на скуповима података за тренинг, 

валидацију и тестирање кроз епохе тренирања  
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Слика 3.25. Хистограм грешки неуронске мреже приликом класификације 

 

 

Слика 3.26. Матрице конфузије за скупове података за тренинг, валидацију и 

тестирање и свеобухватна матрица конфузије 
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Слика 3.27. ROC крива за скупове података за тренинг, валидацију и тестирање 

Са Слике 3.26 се види да све четири матрице конфузије показују да је тачност 

предвиђања изнад 95%, па можемо сматрати да овај модел успешно 

класификује мобилне телефоне у четири групе. 

Након завршетка тренирања и тестирања неуронске мреже, могуће је 

генерисати MATLAB функције и скрипте и сачувати резултате у Workspace-у. 

Задатак 3.4 

За скуп података Weather, из примера 3.4, креирати две неуронске мреже са 

различитим архитектурама. Упоредити средње квадратне грешке предвиђања за 

све три неуронске мреже и одредити најбољу. 

Задатак 3.5 

Креирати неуронску мрежу за скуп података Housing из задатака 3.1. Потребно 

је на основу улазних података о првих 500 некретнина и њиховим ценама 

предвидети цене преосталих 45 некретнина. Одредити средње квадратну 

грешку предвиђања. 
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Задатак 3.6 

За скуп података Mobile, који се користи у примеру 3.5, креирати три неуронске 

мреже са различитим архитектурама. Упоредити тачност и прецизност 

класификације за све три неуронске мреже и одредити најбољу. 

Задатак 3.7 

Креирати неуронску мрежу за скуп података Drug који је коришћен у задатку 

3.2. На основу улазних података о првих 180 пацијената потребно је 

класификовати последњих 20 у три категорије у зависности од тога који лек им 

је потребан. Одредити тачност и прецизност класификације. 
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4. Дубоко учење у MATLAB-у 

Дубоко учење (енг. deep learning, ДУ) представља скуп техника и метода 

заснованих на вештачким неуронским мрежама са великим бројем слојева, 

обучених на великим скуповима података (Goodfellow et al., 2016). Значајан број 

различитих задатака који се своде на пресликавања улазног вектора у излазни 

вектор, а које особа може брзо обавити, се успешно могу решавати дубоким 

учењем. Ипак, у данашње време, модели дубоког учења су пре свега нашли 

примену у комјутерској визији (енг. computer vision), биоинформатици, анализи 

текста и говора, индустрији видео игара и креативној индустрији. Пре 

детаљнијег објашњења теоријских постулата и алгоритама дубоког учења, 

битно је разумети однос ДУ са техникама објашњеним у ранијим поглављима.  

Као што је раније наведено, интелигенција алгоритма машинског учења се 

повећава што се он више тренира, односно учи (Е), за решавање одређеног 

проблема (Т) на скупу података Е. Генерално, под учењем се подразумева 

коришћење алгоритма за оптимизацију који максимизују перформансе модела 

на скупу података Е тако што итеративно подешавају – оптимизују његовe 

параметре. У случају неуронских мрежа (Слика 4.1), параметри који се 

подешавају алгоритмом за оптимизацију, нпр. употребом стохастичког 

градијентног спуста, су тежине неуронских мрежа. 

Један пример у скупу података Е обично је описан вектором атрибута, својстава 

која би требало на репрезентативан начин да преставе једну инстанцу 

(јединку). На пример, некретнина је описана следећим атрибутима: површином, 

локацијом, годином градње итд. Међутим, при донешењу одлука на основу 

података често није могуће дефинисати јасна правила или постоји и сувише 

много варијација и нелинеарних релација између атрибута који описују проблем 

и одлуке којe треба донети на основу тих атрибута (пример: детекција 

аутомобила на сликама, превођење књига, разумевањe говора итд.). Веома 

често атрибути нису директно доступни у скупу података Е (нпр. слика се чува 

као RGB тензор) већ их је потребно „извадити“ из сирових (енг. raw) података. 

Како су атрибути често нумеричке вредности, може их бити више стотина или 

хиљада, те немају интуитивну интерпретацију у реалном свету, па често нису 

јасно разумљиви ни блиски човеку. 

Код традиционалних алгоритама машинског учења, потребно је експертски 

одредити атрибуте. Овај процес моделавања улаза (енг. feature engineering) 

(Слика 4.1 а – горњи ред), осим што је веома временски захтеван, подразумева 

поседовање великог доменског знања из области проблема који се решава. Ово 
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представља једно од најзначајних ограничења за примену традиционалних 

алгоритама за решавање комплексних проблема. Додатно, показало се да 

перформансе традиционалних алгоритама расту заједно са растом доступне 

количине података само до једне тачке, а затим улазе у засићење (Слика 4.1 б). 

Другим речима, упитно је да ли су традиоционални алгоритми добро решење за 

рад са проблемима са великом количином података (енг. big data problems). 

 

Слика 4.1. Разлике између машинског учења и дубоког учења9 

Као једно од моћних решења за ове проблеме, појавили су се алгоритми 

дубоког учења (Goofellow et al., 2016) који се данас често представљају као 

засебна област рачунарске интелигенције и машинског учења. Алгоритми ДУ су 

базирани на концептима вештачких неуронских мрежа, па се често називају 

дубоким неуронским мрежама (енг. deep neural networks, ДНМ) (Dong et al., 

2021). Попут класичних, плитких, неуронских мрежа, алгоритми ДУ су 

инспирисани структуром и начином на који функционише људски мозак. Главна 

разлика у односу на класичне неуронске мреже је начин на који се информације 

по слојевима добијају из улазних података. Наиме, супротно експертском 

одабиру и моделовању улазних променљивих, слојеви дубоких неуронских 

мрежа хијерархијски „ваде“ (енг. extract) информације из улазних података. То 

се остварује кроз велики број имплементираних слојева ДНМ, при чему сваки 

има своју јасну намену, нпр. први скривени слој ДНМ би требало да служи за 

препознавање ивица (енг. edges), други за препознавање контура и преломних 

тачки (енг. corners), трећи за препознавање делова лица (нос, очи, уши), итд. 

Слојеви по природи и сврси могу бити различити: конволуциони, за агрегацију, 

редукцију редундантних инфомрација, итд. Завршни слој ДНМ служи за 

доношење коначне одлуке, нпр. за класификацију слике на основу претходно 

 
9 Слика а) је преузета и адаптирана са https://lawtomated.com/a-i-technical-machine-vs-deep-
learning/ 
   Слика б) је преузета и адаптирана са https://www.slideshare.net/ExtractConf 

https://lawtomated.com/a-i-technical-machine-vs-deep-learning/
https://lawtomated.com/a-i-technical-machine-vs-deep-learning/
https://www.slideshare.net/ExtractConf


Дубоко учење у MATLAB-у 

68 

 

издвојених атрибута. Слично томе, на Слици 4.2 је дата графичка илустрација 

слојева дубоке неуронске мреже која може служити за класификацију слика 

сходно томе који су објекти приказани на њима. 

 

Слика 4.2. Пример вишеслојне конволуционе неуронске мреже за класификацију слика 

Историјски развој и баријере за развој ДУ приказане су на Слици 4.3 са фокусом 

на моделе дубоких неуронских мрежа који су обрађени у овом практикуму. Као 

што се види, иако су полазни математички концепти потребни за развој ДУ 

постојали још шездесетих година прошлог века, рапидан развој забележен је 

тек у претходних пет до десет година.  

 

Слика 4.3. Историјски развој и баријере/предуслови за развој дубоког учења 

Конкретно, потребно је разумети три предуслова за развој (и употребу) 

алгоритама ДУ у пракси, а то су доступност: 
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• велике количине података потребне за учење алгоритама ДУ; 

• процесорска моћ потребна за оптимизацију великог броја (више 

милиона) параметара неуронских мрежа; 

• интуитивни програмски оквири за развој и коришћење модела дубоких 

неуронских мрежа. 

Током неколико последњих година, алгоритми ДУ су направили значајне помаке 

у решавању великог броја у којима је човек био доминантан у односу на 

рачунарску интелигенцију. Неки од примера приказани су на Слици 4.4: 

детекција и идентификација људи са слика и видео записа (Wang et al., 2021), 

превођење и анализа говора и текста (Kumar et al., 2021), реконструкција 

објеката (Anupama et al., 2021), итд. 

 

Слика 4.4. Примена и утицај дубоког учења на реалне проблеме у свакодневном 

животу и привреди: а) Примери проблема који се могу решити применом техника 

дубоког учења и б) Прогрес у решавању појединих проблема (зелена боја означава 

прогрес уз помоћ дубоког учења)10 

4.1. Основе Deep Learning Toolbox-а 

Deep Learning Toolbox програмског окружења MATLAB је интерфејс који 

омогућава коришћење оквира за креирање и имплементацију дубоких 

неуронских мрежа са пратећим алгоритмима, претренираним моделима и 

апликацијама које олакшавају рад са подацима, тренирање и тестирање 

модела. Могуће је користити конволуционе мреже (енг. Convolutional neural 

networks, CNNs) и LSTM (енг. Long short-term memory) неуронске мреже за 

прављење класификатора и регресора који раде са сликама, текстуалним 

подацима или различитим сигналима. Употребом Deep Network Designer-а, алата 

у оквиру овог toolbox-a, могуће је креирати и анализирати неуронске мреже 

 
10 http://www.verenigingvoorauteursrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2018/06/ 
Deep_learning_and_IPR_15_06_2018_FINAL.pdf 

http://www.verenigingvoorauteursrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2018/06/
http://www.verenigingvoorauteursrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2018/06/
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визуелно у графичком окружењу. Алат Experimenter manager помаже у 

извођењу вишеструких експеримената са моделима дубоког учења, што је честа 

потреба јер обично желимо да пратимо параметре који се подешавају током 

учења или желимо да пратимо перформансе и поредимо их са алтернативним 

моделима или приступима за решавање датог проблема. Поред тога, омогућена 

је и визуелизација активације неурона у слојевима од интереса, чиме се 

кориснику омогућава визуелни надзор процеса обучавања дубоке мреже. 

У оквиру овог toolbox-а могуће је преузети значајан број претренираних модела 

(укључујући DarkNet-53, ResNet-50, SqueezeNet и многе друге). Ови модели могу 

бити добра основа за решавање реалних проблема на основу трансферног 

учења (енг. transfer learning), било кроз додатно тренирање мреже или 

екстракцију атрибута за неки други класификатор. Омогућено је и учитавање 

модела развијених помоћу различитих Python библиотека, попут TensorFlow и 

PyTorch или помоћу ONNX формата који омогућава импортовање модела из Cafe 

и TensorFlow-Keras-a. Могуће је убрзати процес обучавања мрежа употребом 

једне или више GPU картица (Parallel Computing Toolbox) или у облаку (енг. 

cloud) на NVIDIA GPU Cloud или Amazon EC2 инстанцама (са MATLAB Parallel 

Server-а). 

Дубоке конволуционе мреже показале су се као супериорне у решавању низа 

проблема рачунарске визије (Khan et al., 2018). На Слици 4.5 су илустровани 

проблеми класификације слике (улаз је слика – циљ је класификовати целу); 

семантичке сегментације (циљ је класификовати сваки пиксел на слици); 

детекције објеката на слици (улаз је слика – циљ је одредити присуство 

објеката и њихове координате); сегментација инстанци (улаз је слика – циљ је 

извдојити пикселе који припадају класама од интереса).  

 

Слика 4.5. Проблеми који ће се разматрати употребом дубоких конволуционих мрежа 

Имајући у виду да ће фокус овог поглавља бити примена дубоких неуронских 

мрежа у Deep Learning Toolbox за рад са сликама, потребно је укратко увести 

појмове слике, канала, као и основних типова слика. У MATLAB -у, као и у 

другим програмским окружењима, слике у боји се најчешће чувају као RGB 
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тензори (вишеканалне матрице). Ове матрице имају три канала (енг. channels), 

по један за сваку боју, при чему је сваки пиксел је описан као комбинација три 

вредности (енг. red, green, blue). Број колона (енг. width) и број редова (енг. 

height) одређују позицију пиксела на слици, при чему је горњи леви угао слике 

пиксел са почетним координатама (1,1). Претпоставимо да је у Workspace-у 

учитана слика названа picture. Димензије слике се добијају помоћу функције 

[height,width,channels] = size(picture) која враћа три параметра: 

број редова, број колона и број канала слике. Дуплим притиском на 

променљиву picture у Workspace-у отворила би се варијабла picture са 

приказаом RGB вредности за сваки од пиксела на слици. У показаном примеру 

на Слици 4.6 види се први канал, тј. R-канал слике (Szeliski, 2021). RGB формат 

за опис слика је само један од многих (нпр. постоје RGB, HSV, YCbCr, итд.). За 

разлику од слика у боји, црнобеле и grayscale слике имају само један канал, при 

чему су вредности пиксела интензитети нивоа беле боје.  

 

Слика 4.6. Приказ вредности пиксела слика у Workspace Editor-у 

Пример 4.1 

Код у наставку коришћена је ДНМ AlexNet11, претренирани модел конволуционе 

мреже која је обучена на преко милион слика (Krizhevsky et al., 2017). Пример 

подразумева учитавање слика са USB камере12, а затим и класификацију 

учитаних слика. Кодови су преузети из документације MATLAB Deep Learning 

Toolbox-а. 

% Copyright 2016 The MathWorks, Inc.  

 
11 https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59133-neural-network-toolbox-tm--model-
for-alexnet-network 
12 https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45182-matlab-support-package-for-usb-
webcams 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59133-neural-network-toolbox-tm--model-for-alexnet-network
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59133-neural-network-toolbox-tm--model-for-alexnet-network
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45182-matlab-support-package-for-usb-webcams
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45182-matlab-support-package-for-usb-webcams
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>> clear 

>> camera = webcam; % konekcija sa kamerom 

>> nnet = alexnet; % ucitavanje neuronske mreze 

>> while true   

picture = camera.snapshot; % slikati   

picture = imresize(picture,[227,227]); % Promena velicine 

label = classify(nnet, picture); % Klasifikacija slike    

image(picture);     % Prikaz slike 

title(char(label)); % Prikaz labele 

drawnow;  

end 

Уколико неки од потребних toolbox-ова није инсталиран, појавиће се следећа 

порука у Command Window-у: 

>> camera = webcam; 

Error using webcam (line 68) 

MATLAB Support Package for USB Webcams has not been 

installed. Open Add-On Explorer to install the 

Webcam Support Package. 

Сходно томе, потребно је клинкути на Add-On Explorer и како би се инсталирали 

недостајући модули (Слика 4.7). 

 

Слика 4.7. Прозор који се отвара након избора опције Add-On Explorer 

Слична порука добија се ако модели ДУ који су примењени нису инсталирани. 

Након тога, потребно је одабрати Install и покренути процес скидања и 

инсталације (Слика 4.8). Након инсталације AlexNet мреже требало би да је све 

спремно за детаљну анализу, а затим и покретање кода13.  

>> nnet = alexnet; 

Error using alexnet (line 53) 

 
13 Пре тога, потребно је проверити да ли имате компатибилну GPU картицу за брже извршавање 
модела дубоког учења – позивањем наредбе gnuDevice у Command Window-у. Више информација 
о упутствима како одабрати GPU картицу (ако их имате више на вашој радној машини) можете 
наћи на: https://www.mathworks.com/help/parallel-computing/identify-and-select-a-gpu-device.html 

https://www.mathworks.com/help/parallel-computing/identify-and-select-a-gpu-device.html
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alexnet requires the Deep Learning Toolbox Model for 

AlexNet Network support package. To install this 

support package, use the Add-On Explorer. 

 

Слика 4.8. Прозор за инсталирање AlexNet пакета 

У првој линији кода, позвана је команда clear која врши брисање свих 

променљивих у Workspace-у. 

У другој линији кода, креиран је објекат webcam14 који служи за повезивање са 

веб камером прикљученом на рачунар и узимање слика са ње. Листу камера 

који су тренутно доступне рачунару можете видети наредбом webcamlist. У 

показаном примеру, коришћена је USB камера резолуције 640x480 пиксела. 

У трећој линији кода креиран је објекат nnet=alexnet, тј. учитан је 

претренирани AlexNet модел који је претходно додат у MATLAB окружење. 

У преосталим линијама кода, коришћена је бесконачна петља за итеративно:  

• узимање слике са камере (позивом camera.snapshot15); 

• промена величине слике (енг. resize) узете са камере, тако да њене 

димензије одговарају димензијама улазног слоја дубоке мреже, а то је у 

случају AlexNet архитектуре 227x227 пиксела.  

• класификовање слике са USB камере употребом AlexNet архитектуре; 

• приказивање-исцртавање слике и лабеле-предикције дубоке мреже. 

На Слици 4.9 су приказани резултати добијени USB камером где се види да је 

мрежа успешно класификовала слике мобилног телефона и рачунарског миша 

на радном столу. Пошто дати код ради у приближно реалном времену, лако га је 

покренути и тестирати у реалном окружењу како би се видело како ради и у 

којим случајевима греши.  

 
14 https://www.mathworks.com/help/supportpkg/usbwebcams/ug/acquire-images-from-webcams.html 
15  Могуће је користити и наредбу snapshot(camera). 

https://www.mathworks.com/help/supportpkg/usbwebcams/ug/acquire-images-from-webcams.html
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Слика 4.9. Приказ резултата покретања кода у примеру 4.1 

Пример 4.2 

У наредном примеру биће креирана дубока конволуциона мрежа која врши 

класификацију слика, тј. бројева на сликама. Кроз тај пример, биће објашњено 

како се: 

• учитавају потребни подаци; 

• дефинише архитектура мреже; 

• подешавају параметри обучавања; 

• покреће тренирање; 

• врши предикција, приказивање резултата и одређивање прецизности 

направљеног модела. 

Кодови су преузети из документације MATLAB Deep Learning Toolbox-а. У 

наредне две линије извршиће се учитавање слике из показаног скупа података 

који се налази у склопу инсталираног MATLAB окружења. 

Исечак кода 4.2.1: 

>> digitDatasetPath = fullfile(matlabroot,'toolbox','nnet', 

'nndemos','nndatasets','DigitDataset'); 

>> imds = imageDatastore(digitDatasetPath, 'IncludeSubfolders',  

true,'LabelSource','foldernames'); 

У првој линији дефинисана је путања до предефинисаног скупа података 

digitDatasetPath. Садржај фолдера на који показује путања приказан је на 

Слици 4.10. 
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Слика 4.10. Садржај DigitDataset фолдера 

У десет фолдера приказаних на Слици 4.10 разврстане су слике цифара од нула 

до девет. Уколико би отворили фолдер „0“, видели би базу примера нула 

исписаних различитим рукописима, са различитим закривљењима, величинама 

и сл. као на Слици 4.11. При раду са ДНМ битно је да се у скупу података за 

тренирање мреже налази што више различитих инстанци. 

 

Слика 4.11. Изглед инстанци у фолдеру „0“ 

У другој линији кода коришћена је наредба imageDatastore помоћу које се 

аутоматски учитавају улазни подаци и лабеле из фолдера са подацима. У овом 

случају, подешено је да се лабеле инстанци које се учитавају одговарају називу 

фолдера у коме се дата слика налази. Пример учитаних слика, односно самих 

бројева, можемо илустровати извршавањем следећег исечка кода: 

Исечак кода 4.2.2: 

>> figure; 

>> perm = randperm(10000,20); 

>> for i = 1:20 
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subplot(4,5,i); 

imshow(imds.Files{perm(i)}); 

end 

Даље, потребно је израчунати број примера за сваку од десет категорија. У ту 

сврху користи се наредба countEachLabel(imds) која као резултат даје 

табелу у којој је у првој колони назив (лабела) класе, а у другој број примера за 

дату класу. У наставку је дат исечак кода чијим изрвшавањем добијамо 

расподелу примера у datastore, који садржи по хиљаду примера сваке од 

цифара. Сходно томе, може се закључити да је коришћени скуп података 

балансиран. 

Исечак кода 4.2.3: 

>> labelCount = countEachLabel(imds) 

labelCount =  

10x2 table 

 

     Label      Count 

    ________    _____ 

 

       0     1000  

       1       1000       

       2     1000 

       3      1000 

       4      1000 

       5       1000 

       6       1000 

       7     1000 

       8       1000 

       9       1000     

Димензије улазне слике морају бити једнаке броју неурона у улазном слоју 

мреже. Пошто се у овом примеру креира мрежа на основу датих улазних 

података који су сређени, број неурона у улазном слоју одредићемо учитавањем 

једне слике и провером њених димензија. 

Исечак кода 4.2.4: 

>> img = readimage(imds,1); 

>> size(img) 

ans = 

    28    28 

Употребом наредбе splitEachLabel потребно је поделити податке на скуп за 

тренирање и скуп за валидацију. Подела се врши тако што се из сваке класе 
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издваја једнак, унапред одабран број инстанци који постаје део скупа за 

тестирање, у нашем случају по 750. То се постиже са следеће две наредбе: 

Исечак кода 4.2.5: 

>> numTrainFiles = 750; 

>> [imdsTrain,imdsValidation] = splitEachLabel(imds,numTrainFiles, 

'randomize'); 

Архитектура (слојеви) конволуционе мреже коришћенa у овом примеру се 

дефинише следећим низом наредби: 

Исечак кода 4.2.6: 

>> layers = [imageInputLayer([28 28 1]) , ... 

    convolution2dLayer(3,8,'Padding','same') , ... 

    batchNormalizationLayer, ... 

    reluLayer, ... 

    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2) , ... 

    convolution2dLayer(3,16,'Padding','same') , ... 

    batchNormalizationLayer, ... 

    reluLayer, ... 

    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2) , ... 

    convolution2dLayer(3,32,'Padding','same') , ... 

    batchNormalizationLayer, ... 

    reluLayer, ... 

    fullyConnectedLayer(10) , ... 

    softmaxLayer, ... 

    classificationLayer]; 

Свака линија кода је наредба за креирање специфичног слоја ДНМ, о чему ће 

бити речи даље у тексту. 

Обучавање конволуционе мреже биће извршено употребом стохастичког 

градијентног спуста са моментумом (енг. stochastic gradient descent with 

momentum, SGDM) са почетном стопом учења од 0.01 и 4 епохе. Праћење 

обучавања мреже се врши употребом валидационог скупа и постављањем 

фреквенције валидације. Мешање (енг. shuffle) података се врши током сваке 

епохе. Дакле, другим речима, подаци за валидацију су коришћени за праћење 

промене перформанси мреже током учења, док се подаци за тренинг користе за 

проналажење оптималних вредности тежина неурона употребом SGDM 

aлгоритма. 



Дубоко учење у MATLAB-у 

78 

 

Исечак кода 4.2.7: 

>> options = trainingOptions('sgdm', ... 

    'InitialLearnRate',0.01, ... 

    'MaxEpochs',4, ... 

    'Shuffle','every-epoch', ... 

    'ValidationData',imdsValidation, ... 

    'ValidationFrequency',30, ... 

    'Verbose',false, ... 

    'Plots','training-progress'); 

Наредном наредбом врши се обучавање креиране конволуционе мреже 

(дефинисане помоћу layers из исечка кода 4.2.6), коришћењем учитаних 

података imdsTrain и дефинисаних параметара учења options. 

Исечак кода 4.2.8: 

>> net = trainNetwork(imdsTrain,layers,options); 

На Слици 4.12 приказан је резултат извршавања комплетног до сада приказаног 

кода. 

 

Слика 4.12. Изглед прозора који се отвара при започињању креиране дубоке мреже 

Након што је процес креирања модела завршен, потребно је извршити његову 

валидацију на засебном скупу података како би се објективно утврдило да ли 

модел добро ради на подацима који ће први пут бити представљени мрежи. То 

се остварује позивањем наредбе classify, чији су аргументи претходно 
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обучена неуронска мрежа net и инстанце издвојене за валидацију. У овом 

примеру, тачност мреже ће се користити као једини показатељ перформанси. 

Исечак кода 4.2.9: 

>> YPred = classify(net,imdsValidation); 

>> YValidation = imdsValidation.Labels; 

>> accuracy = sum(YPred == YValidation)/numel(YValidation) 

accuracy = 

    0.9884 

Као што се види, тачност је приближно 99%, што значи да креирани модел са 

великом прецизношћу решава постављени задатак. 

Задатак 4.1 

Направите сопствени скуп података (можете прикупити слике са интернета, а 

можете их и сами направити) и на основу кода из примера 4.2 направити мрежу 

за класификацију нпр. паса и мачака, мишева и тастатура, авиона и аутомобила 

и сл. 

4.2. Слојеви конволуционих мрежа – врсте, инспекција и 

визуелизација 

У претходном примеру, у варијабли layers дефинисана је архитектура мреже 

која представља низ слојева дефинисаних засебним функцијама. Управо ће 

типови слојева мреже бити детаљно анализирани у овом делу практикума 

(исечак кода 4.2.6). На Слици 4.13 дат је графички и табеларни приказ слојева 

претходно креиране дубоке конволуционе мреже. Приказани дијалог се добија 

наредбом analyzeNetwork(net), где net представља претходно креирану 

дубоку мрежу.  

Са слике се могу издвојити типични слојеви конволуционе неуронске мреже: 

улазни слој (imageInputLayer); конволуциони слој (convolution2dLayer); 

нормализацоини слој (batchNormalizationLayer); слој са неуронима са 

ректификованим линеарним активационим функцијама (reluLayer); слој за 

редукцију димензије мапе атрибута (maxPooling2dLayer); слој са неуронима 

са softmax активационим функцијама (softmaxLayer); класификациони слој 

(classificationLayer). Ови слојеви ће даље у тексту бити детаљније 

објашњени. 
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Слика 4.13. Приказ слојева дубоке конволуционе мреже 

• imageInputLayer() - улазни слој којим се уједно дефинише и 

величина улазне слике. У нашем случају је то било 28x28x1 – односно број 

редова x број колона x број канала (енг. heights x widths x channels). Број канала 

је био један јер смо користили grayscale слике. Да смо користили слике у боји 

(RGB), број канала на улазу би био једнак броју три. 

• convolution2dLayer() - jе као што име каже конволуциони свој. Он је 

заснован на матрици (мањих димензија од димензија претходног слоја) којом се 

врши конволуција дефинисаног филтера по хоризонталном и вертикалном 

правцу, како је приказано на Слици 4.14. На тај начин се рачуна производ две 

матрице истих димензија тј. дефинисаног филтера и захваћених 

пиксела/неурона претходног слоја (Слика 4.15). Први аргумент функције је 

filterSize којим се дефинише димензија конволуционог филтера. У 

показаном примеру, convolution2dLayer(3,8,’Padding’,’same’) број 3 

указује да ће бити коришћен филтер димензија 3x3. Променом вредности 

filterSize можете експериментисати са различитим величинама филтера. 

Други аргумент numFilters, одређује број неурона у конволуционом слоју који 

обилазе улаз и дефинишу број канала на излазу конволуционог слоја. 
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Слика 4.14. Илустрација два корака конволуције филтера 3x3 преко RGB слике 

Поред два обавезна параметра којима су обрађене димензије улаза/излаза 

конволуционог слоја, функција convolution2dLayer има могућност задавања 

допуне (енг. padding) који се често користи у пракси. Додавање допуне или 

оквира jе техника која се користи да би се избегао ткз. border effect проблем 

чиме се осигурава да сваки пиксел на слици може бити центар конволуционог 

филтера, а утиче и на димензију излаза. На пример, ако филтер 3x3 применимо 

на улазну слику 5x5 са допунoм 1, добијамо нову слику 7x7 по којој вршимо 

конволуцију 3x3 филтера, а излаз ће бити димензија 5x5 (исто као и улазна 

слика) као што је приказано на Слици 4.15. Поред тога што веома често желимо 

да извршимо смањење димензија излазног канала (енг. downsapling), што због 

потребе смањења броја рачунских операција, што због жеље да филтери не 
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анализирају само „суседне - локалне“ пикселе, већ да узимају шири контекст 

слике. То се постиже помоћу параметра помераја (енг. stride). У питању је 

повећање корака који се користи приликом примене конволуционог филтера. 

Уобичајена вредност за померај је 0, што означава да се филтер у свакој 

итерацији помери за 1 пиксел. У случају вредности за померај једнаке 1, филтер 

би се уместо за 1, померио за 2 пиксела (Слика 4.15). Поред ових основних 

техника – аритметрике конволуције, постоје и разне друге, сложеније. На 

пример дилатација (енг. dilatation), која је такође илустрована на Слици 4.15. 

• batchNormalizationLayer – нормализациони слој, који служи да 

неутралише негативне ефекте попут осетљивости на начин иницијализације, 

односно дубину неуронске мреже и обично се ставља између конволуционих 

слојева и нелинеарних слојева. 

• reluLayer – нелинеарни слој, који обично следи након 

нормализационог слоја. У овом слоју се код дубоких неуронских мрежа 

доминантно користи ректификована линеарна (енг. rectified linear unit, ReLU) 

активациона функција. За разлику од класичних неуронских мрежа код којих се 

пре свега користе тангенс хиперболичка или сигмоидна, ReLU је погоднија за 

рад са дубоким мрежама због рачунарске ефикасности.  

• maxPooling2dLayer – врши смањење димензије мапе атрибута и 

редукује редундантне информације. Функција maxPooling2dLayer враћа 

максималну вредност регије чија се конволуција врши као и на Слици 4.15 (само 

што се не врши множење, већ се узима највећа вредност у захваћеној регији). 

• softmaxLayer – слој са неуронима са softmax активационим 

функцијама. Обично се налази на крају мреже, непосредно пре 

класификационог слоја. 

• classificationLayer - налази се на крају мреже и служи за 

доношење коначне одлуке на основу излаза слоја са softmax функцијом. 
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Слика 4.15. Илустрација употребе допуне, помераја и дилатације приликом 

конволуције 3x3 филтера преко 5x5 улазног канала 

Пример 4.3  

Операција конволуције се може илустровати на следећем показном примеру, 

где су вариране димензије коришћених филтера. За потребе приказа и анализе 

вредности неурона по слојевима, користи се функција deepDreamImage. У 

наставку је дат исечак кода који може служити као основа за даље 

експерименте са мрежом направљеном у претходном примеру. Резултати за 

одабране вредности параметара приказени су на Слици 4.16. Кодови су 

преузети из документације MATLAB Deep Learning Toolbox-а. 

>> layer = 10; % pogledati sliku 4.13 

>> name = net.Layers(layer).Name; 
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>> channels = 1:32; % pogledati sliku 4.13 

>> I = deepDreamImage(net,name,channels, ... 

    'Verbose',false, ... 

    'PyramidLevels',1); 

>> figure 

>> I = imtile(I,'ThumbnailSize',[64 64]); 

>> imshow(I) 

>> name = net.Layers(layer).Name; 

>> title(['Layer',name,'Features'], 'Interpreter','none') 

 

       

Слика 4.16. Визуелни приказ канала у слојевима 2, 6 и 10 у претходно тренираној 

мрежи 

Задатак 4.2 

Измените постојећу архитектуру на показаном примеру додавањем нових 

слојева и визуелизујте слојеве пратећи пример дат у исечку кода у овој секцији. 

4.3. Трансфер претренираних модела дубоких неуронских мрежа 

У претходним примерима приказано је: 

• како преузети претренирану дубоку мрежу и користити је за 

класификацију слика; 

• како направити сопствену дубоку неуронску мрежу за класификацију 

слика. 

Мрежа коришћена у првом примеру тренирана је помоћу огромног броја слика и 

дата је на коришћење јавности. Поменута AlexNet ДНМ је једна од пионирских 

архитектура дубоког учења и датира из 2012. Поред ње, MATLAB  омогућава 
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коришћење већег броја новијих и напреднијих архитектура претренираних16 на 

изузетно великим јавним скуповима података. Реална ситуација из праксе јесте 

да потреба да се направи дубока неуронска мрежа која врши предикцију 

односно анализира проблем од вашег интереса (чији примери не постоје у нпр. 

ImageNet17, COCO18, Cityscapes19 или неком другом јавно доступном скупу 

података). У ситуацијама када постоји релативно мало података (пар хиљада, 

што је занемарљиво у односу на поменуте скупове од више милиона слика) 

развој и тренирање дубоких конволуционих мрежа од нуле не доводи до пуног 

коришћења њихових потенцијала. Уместо тога, може се искористити чињеница 

да постоје јавно доступне претрениране архитектуре које можете „доучити“ да 

решавају ваш проблем. Овај процес се назива трансферно учење и омогућава 

бржи и јефтинији развој дубоких мрежа за специфичне намене. Укратко, 

конволуционе мреже се састоје из два дела: почетног који служи за вађење 

атрибута из сирових података (слика) и крајњег који у овом случају служи за 

класификацију. У практичном смислу, трансферно учење омогућава 

искоришћавање робустних екстрактора атрибута и оставља нам да развој новог 

модела сведемо на дефинисање и тренирање завршног дела мреже који служи 

за класификацију слике (у нашим показним примерима). Графичка илустрација 

корака у трансферном учењу дата је на Слици 4.17. У наставку ће бити 

приказан пример трансферног учења GoogLeNet дубоке неуронске мреже 

(Szegedy et al., 2015). 

 

Слика 4.17. Типичан ток трансферног учења дубоких неуронских мрежа у MATLAB-у 

Пример 4.4 

У овом примеру биће обрађена класификација слика употребом GoogLeNet 

мреже. Учитавање података коришћених у овом примеру врши се такође 

употребом imageDatastore команде. Након тога се врши подела скупа 

 
16 https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/pretrained-convolutional-neural-networks.html 
17 https://www.image-net.org/  
18 https://cocodataset.org/ 
19 https://www.cityscapes-dataset.com/ 

https://www.mathworks.com/help/deeplearning/ug/pretrained-convolutional-neural-networks.html
https://www.image-net.org/
https://cocodataset.org/
https://www.cityscapes-dataset.com/
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података на делове за тренинирање, валидацију и тестирање, при чему је 70% 

инстанци узето за тренирање. 

Исечак кода 4.4.1: 

>> unzip('MerchData.zip'); 

>> imds = imageDatastore('MerchData','IncludeSubfolders',true, 

'LabelSource', 'foldernames'); 

>> [imdsTrain,imdsValidation] = splitEachLabel(imds,0.7, 

'randomized'); 

Визуелизација појединих примера у скупу података се врши следећим исечком 

кода.  

Исечак кода 4.4.2: 

>> numTrainImages = numel(imdsTrain.Labels); 

>> idx = randperm(numTrainImages,16); 

>> figure 

>> for i = 1:16 

subplot(4,4,i) 

I = readimage(imdsTrain,idx(i)); 

imshow(I) 

end 

Претренирана googlenet архитектура се преузима на исти начин као AlexNet 

модел у примеру 4.1. 

Исечак кода 4.4.3: 

>> net = googlenet; 

Мрежа googlenet употребом deepNetworkDesigner команде може се 

визуелизовати, што је значајно за даљи рад с њом. Треба напоменути да је ова 

архитектура значајно већа, односно дубља, од претходно коришћених. 

Исечак кода 4.4.4: 

>> deepNetworkDesigner(net) 

У наредном исечку врши се провера број класа у разматраном скупу података. 

Исечак кода 4.4.5: 

>> inputSize = net.Layers(1).InputSize 

inputSize =  
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   224   224     3 

>> lgraph = layerGraph(net);  

>> numClasses = numel(categories(imdsTrain.Labels)) 

numClasses =  

5 

На основу броју класа, предефинисани завршни слој googlenet мреже, који је 

имао 1000 класа, биће замењен одговарајућим слојем који подржава 

класификацију на 5 класа. 

Исечак кода 4.4.6: 

>> newLearnableLayer = fullyConnectedLayer(numClasses, ... 

    'Name', 'new_fc', ... 

    'WeightLearnRateFactor',10, ... 

    'BiasLearnRateFactor',10);   

>> lgraph = replaceLayer(lgraph,'loss3-classifier', 

newLearnableLayer); 

>> newClassLayer = classificationLayer('Name','new_classoutput'); 

>> lgraph = replaceLayer(lgraph,'output',newClassLayer); 

Пошто разматрана архитектура захтева улазну слику димензија 224x224x3, 

потребно је осигурати да слике других димензија буду сведене на одговарајућу. 

Додатно, при процесу тренирања вршиће се тзв. аугментација слика (енг. image 

augmentation), што подразумева примену различитих техника измене слика у 

циљу повећања варијабилности код малих скупова података. Типични примери 

аугментације су насумична рефлексија по Y/X оси, насумично изрезивање регија 

слике, додавање шумова, замућивање слика, итд. На тај начин се повећава 

робустност тренираног модела. У следећем исечку кода направљена је 

променљива augimdsTrain који ће бити коришћена у процесу тренирања и 

вршиће скалирање улазне слике на 224x224x3 и аугментацију употребом 

imageAugmenter и augimdsValidation који ће бити коришћен у процесу 

валидације. 

Исечак кода 4.4.7: 

>> pixelRange = [-30 30]; 

>> imageAugmenter = imageDataAugmenter( ... 

    'RandXReflection',true, ... 

    'RandXTranslation',pixelRange, ... 

    'RandYTranslation',pixelRange); 
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augimdsTrain = augmentedImageDatastore(inputSize(1:2),imdsTrain, ... 

    'DataAugmentation',imageAugmenter); 

>> augimdsValidation = augmentedImageDatastore(inputSize(1:2), 

imdsValidation); 

Параметри учења дефинишу се употребом trainingOptions, а тренирање 

употребом trainNetwork слично као и у претходним примерима. 

Исечак кода 4.4.8: 

>> options = trainingOptions('sgdm', ... 

    'MiniBatchSize',10, ... 

    'MaxEpochs',6, ... 

    'InitialLearnRate',1e-4, ... 

    'Shuffle','every-epoch', ... 

    'ValidationData', augimdsValidation, ... 

    'ValidationFrequency',3, ... 

    'Verbose',false, ... 

    'Plots','training-progress'); 

>> netTransfer = trainNetwork(augimdsTrain,lgraph,options); 

Након успешно завршеног тренирања, потребно је извршити валидацију 

перформанси направљене мреже. 

Исечак кода 4.4.9: 

>> [YPred,scores] = classify(netTransfer,augimdsValidation); 

>> idx = randperm(numel(imdsValidation.Files),4); 

>> figure 

>> for i = 1:4 

subplot(2,2,i) 

I = readimage(imdsValidation,idx(i)); 

imshow(I) 

label = YPred(idx(i)); 

title(string(label)); 

end 

>> YValidation = imdsValidation.Labels; 

>> accuracy = mean(YPred == YValidation) 

accuracy =  

    1 
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Напомена: Поред GoogLeNet на сличан начин можете употребити и друге врсте 

модела за класификацију слика попут MobileNetv2, Resnet, VGG19, итд. који у 

појединим ситуацијама могу бити боље решење, било у смислу брзине 

извршавања или тражене прецизности. 

4.4. Детекција објеката на сликама употребом SSD модела 

Детекција објеката на сликама подразумева исцртвање оквира око објеката од 

интереса (енг. bounding box). Пример оквира је приказан на Слици 4.10 (колона 

„Детекција објекта“). Конкретно, уместо класификације целе слике што је 

обрађено у претходним примерима, у проблему детекције објеката циљ је 

одредити две тачке које дефинишу оквир око објекта од интереса: (Xmin, Ymin) 

и (Xmax, Ymax). Уколико има више објеката, потребно је назначити сваки од 

њих. Ово се може вршити помоћу различитих претренираних детектора 

објеката, попут SSD модела (енг. single-shot detector). Поред SDD модела, 

MATLAB  омогућава коришћење више различитих модела за детекцију објеката 

на сликама попут: YOLO модела, Faster R-CNN и др. 

Пример 4.5  

За потребе детекције објеката у овом примеру, потребно је скинути 

претренирани SSD модел и скуп података покретањем следећег кода из исечка 

4.5.1. 

Исечак кода 4.5.1: 

>> doTraining = false; 
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>> if ~doTraining && ~exist('ssdResNet50VehicleExample_20a.mat', 

'file') 

disp('Downloading pretrained detector (44 MB)...'); 

pretrainedURL = 

'https://www.mathworks.com/supportfiles/vision/data/ssdResNet50Vehic

leExample_20a.mat'; 

websave('ssdResNet50VehicleExample_20a.mat',pretrainedURL); 

end 

На овај начин, преузет је и скуп података од 295 анотираних слика које треба 

припремити за тренинг. Овај скуп података није велик, јер је у пракси често 

потребно да скуп података за трансферно учење садржи пар хиљада слика. 

Слике се могу распаковати и учитати у облик табеле кроз командну линију. 

Исечак кода 4.5.2: 

>> unzip vehicleDatasetImages.zip 

>> data = load('vehicleDatasetGroundTruth.mat'); 

>> vehicleDataset = data.vehicleDataset; 

Прва колона табеле садржи путању до слике, док преостале колоне садрже 

лабеле. 

Исечак кода 4.5.3: 

>> vehicleDataset(1:4,:) 

ans= 

4x2 table 

 

             imageFilename                vehicle 

    ________________________________  _________________ 

  

    {'vehicleImages/image_0001.jpg'}    {1x4 double} 

    {'vehicleImages/image_0002.jpg'}    {1x4 double} 

    {'vehicleImages/image_0003.jpg'}    {1x4 double} 

    {'vehicleImages/image_0004.jpg'}    {1x4 double}     

У наставку је потребно поделити скуп података, тако да 60% слика буде 

коришћено за тренирање. Такође, поново ћемо користити imageDatastore, 

али ће овај пут бити потребан и boxLabelDatastore пошто сада подаци нису 

класе већ оквири елемената које треба уочити. 

Исечак кода 4.5.4: 

>> rng(0); 

>> shuffledIndices = randperm(height(vehicleDataset)); 



Дубоко учење у MATLAB-у 

91 

 

>> idx = floor(0.6 * length(shuffledIndices) ); 

>> trainingData = vehicleDataset(shuffledIndices(1:idx),:); 

>> testData = vehicleDataset(shuffledIndices(idx+1:end),:); 

>> imdsTrain = imageDatastore(trainingData{:,'imageFilename'}); 

>> bldsTrain = boxLabelDatastore(trainingData(:,'vehicle')); 

>> imdsTest = imageDatastore(testData{:,'imageFilename'}); 

>> bldsTest = boxLabelDatastore(testData(:,'vehicle')); 

Скупови података за тренирање и тестирање добијају се на крају 

комбиновнањем imageDatastore и boxLabelDatastore објеката: 

Исечак кода 4.5.5: 

>> trainingData = combine(imdsTrain,bldsTrain); 

>> testData = combine(imdsTest, bldsTest); 

Следећим линијама кода служе за приказ друге по реду инстанце из 

променљиве trainingData заједно са одговарајућом анотацијом: 

Исечак кода 4.5.6: 

>> data = read(trainingData); 

>> data = read(trainingData); 

>> I = data{1}; 

>> bbox = data{2}; 

>> annotatedImage = insertShape(I,'Rectangle',bbox); 

>> annotatedImage = imresize(annotatedImage,2); 

>> figure 

>> imshow(annotatedImage) 
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SSD модел се састоји из два дела, екстрактора атрибута и дела за детекцију. 

Први део је обично нека од претренираних дубоких конволуционих мрежа, а у 

показном примеру ће то бити ResNet-50 (уколико није додата, требало би је 

додати у MATLAB  окружење по узору на претходне примере). Параметре које је 

потребно подесити су величина улазног слоја и број класа. 

Исечак кода 4.5.7: 

>> inputSize = [300 300 3]; 

>> numClasses = width(vehicleDataset)-1; 

>> lgraph = ssdLayers(inputSize, numClasses, 'resnet50'); 

>> augmentedTrainingData = transform(trainingData,@augmentData); 

Како би се унапредиле перформансе мреже, као и у претходном примеру, 

коришћене су технике за аугментацију слика. 

Исечак кода 4.5.8: 

>> augmentedData = cell(4,1); 

>> for k = 1:4 

data = read(augmentedTrainingData); 

augmentedData{k} = insertShape(data{1},'Rectangle',data{2}); 

reset(augmentedTrainingData); 

end 

>> figure 

>> montage(augmentedData,'BorderSize',10) 

У претходном исечку кода, позвана је кориснички дефинисана функција 

augmentData која је дата у исечку кода 4.5.9. У овој функцији се слике 

насумично ротирају или скалирају са циљем увећањем скупа података. 
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Исечак кода 4.5.9: 

function B = augmentData(A) 

B = cell(size(A)); 

I = A{1}; 

sz = size(I); 

if numel(sz) == 3 && sz(3) == 3 

    I = jitterColorHSV(I,'Contrast',0.2, ... 

        'Hue',0, 'Saturation',0.1, 'Brightness',0.2); 

end 

tform = randomAffine2d('XReflection',true,'Scale',[1 1.1]);   

rout = affineOutputView(sz,tform,'BoundsStyle', 'CenterOutput');     

B{1} = imwarp(I,tform,'OutputView',rout); 

B{2},indices] = bboxwarp(A{2},tform,rout,'OverlapThreshold',0.25);     

B{3} = A{3}(indices); 

if isempty(indices) 

    B = A; 

end 

end 

Препроцесирање аугментисаних података се врши на следећи начин. 

Исечак кода 4.5.10: 

>> preprocessedTrainingData = transform(augmentedTrainingData, 

@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

>> data = read(preprocessedTrainingData); 

При процесирању, позвана је кориснички дефинисана функција 

preprocessData, дата у исечку кода 4.5.11. Кроз ову методу подешава се 

жељена величина слика и оквира. 

Исечак кода 4.5.11: 

function data = preprocessData(data,targetSize) 

sz = size(data{1},[1 2]); 

scale = targetSize(1:2)./sz; 

data{1} = imresize(data{1},targetSize(1:2)); 

data{2} = bboxresize(data{2},scale); 

end 

Исцртавање аугментираних података се може урадити на следећи начин: 
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Исечак кода 4.5.12: 

>> I = data{1}; 

>> bbox = data{2}; 

>> annotatedImage = insertShape(I,'Rectangle',bbox); 

>> annotatedImage = imresize(annotatedImage,2); 

>> figure 

>> imshow(annotatedImage) 

Исечак кода за тренирање изгледа слично као и у претходним примерима. 

Исечак кода 4.5.13: 

>> options = trainingOptions('sgdm', ... 

    'MiniBatchSize',16, ... 

    'InitialLearnRate',1e-1, ... 

    'LearnRateSchedule','piecewise', ... 

    'LearnRateDropPeriod', 30, ... 

    'LearnRateDropFactor', 0.8, ... 

    'MaxEpochs', 300, ... 

    'VerboseFrequency', 50, ... 

    'CheckpointPath', tempdir, ... 

    'Shuffle','every-epoch'); 

>> if doTraining [detector,info] = 

trainSSDObjectDetector(preprocessedTrainingData,lgraph,options); 

else 

pretrained = load('ssdResNet50VehicleExample_20a.mat'); 

detector = pretrained.detector; 

end    

>> data = read(testData); 

>> I = data{1,1}; 

>> I = imresize(I,inputSize(1:2)); 

>> [bboxes,scores] = detect(detector,I,'Threshold', 0.4); 

>> I = insertObjectAnnotation(I,'Rectangle',bboxes,scores); 

>> figure 

>> imshow(I) 

Евалуација направљене мреже на тест скупу врши се следећим исечком кода. 
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Исечак кода 4.5.14: 

>> preprocessedTestData = transform(testData, 

@(data)preprocessData(data,inputSize)); 

>> detectionResults = detect(detector, preprocessedTestData, 

'Threshold', 0.4); 

>> [ap,recall,precision] = evaluateDetectionPrecision 

(detectionResults, preprocessedTestData); 

>> figure 

>> plot(recall,precision) 

>> xlabel('Recall') 

>> ylabel('Precision') 

>> grid on 

>> title(sprintf('Average Precision = %.2f',ap)) 

 

4.5. Анотирање података за проблем препознавања објеката 

Уколико је циљ развити дубоку конволуциону мрежу која препознаје 

специфичне објекте од интереса који нису обухваћени постојећим јавним 

скуповима података, неопходно је уложити додатни напор и направити 

сопствени скуп података. Под тим се подразумева прикупљање слика од 

интереса и њихово анотирање. У зависности од задатка који желите да решите 

применом ДУ комплексност анотирања података може варирати. На пример, код 

класификације слика довољно је разврстати слике по фолдерима; код детекције 

објеката неопходно је ручно назначити оквире; код сегментације слика 

неопходно је назначити целе регије (затворене полигоне представљене низом 

тачки), а код нпр. детекције позе људи на сликама морате водити рачуна и о 
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редоследу тачака које означавају карактеристичне делове тела, итд. MATLAB  за 

те потребе има развијен низ алата, од који ћемо поменути Image Labeler20. 

Уносом наредбе imageLabeler отвориће се радни прозор приказан на Слици 

4.18. Након тога, избором опције Import →From File биће додате претходно 

припремљене слике у фолдер vehicleImages. 

 

Слика 4.18. Image Labeler алат у MATLAB-у 

Позивом опције Label започеће се означавање објеката од интереса на сликама 

(енг. labeling). У случају првог уласка на Label, потребно је навести назив 

лабеле/класе, као на Слици 4.19. 

 
20 https://www.mathworks.com/help/vision/ref/imagelabeler-app.html 

https://www.mathworks.com/help/vision/ref/imagelabeler-app.html
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Слика 4.19. Дефинисање класа у Image Labeler-у 

Након тога, може се започети означавање података употребом опције Label, као 

на Слици 4.20. 

 

Слика 4.20. Дефинисање оквира у Image Labeler -у 

Када се анотирање података заврши, потребно их је сачувати за даље 

коришћење, нпр. при тренирању алгоритама дубоког учења. Потребно је 

изабрати опцију Еxpert →To Workspace, као што је приказано на Слици 4.21. 
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Слика 4.21. Експортовање анотација из Image Labeler-а у радни простор MATLAB-а 

На Слици 4.22 приказан је садржај варијабле gTruth која је типа table. За 

сваку слику која је претходно учитана у алат за анотирање података табела 

садржи путању и одговарајуће оквире које смо претходно ручно назначили 

(види се да су анотиране само прве три слике: прва слика има две лабеле, 

друга једну и трећа шест). 

 

Слика 4.22. Дефинисање класа у Image Labeler-у
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5. Еволутивно рачунарство у MATLAB-у: генетски 

алгоритми 

Еволутивно рачунарство (енг. еvolutionary computation) обухвата скуп техника 

које су у стању да решавају проблеме оптимизације и учења користећи се 

принципом еволуције. Ове методе имају три главне карактеристике (Yu & Gen, 

2010): 

1. базиране су на популацији – скупу решења, који се користе да 

паралелизују оптимизацију/учење; 

2. орјентисани су ка прилагођености – свако решење из популације има 

своју генетску репрезентацију тј. код. Еволуција подстиче што већу 

прилагодљивост јединки, што је основа за оптимизацију и конвергенцију 

алгоритма; 

3. вођени су варијацијама – јединке из популације ће проћи кроз низ 

промена како би имитирале промену гена, што је основ за претрагу 

простора решења. 

Ове технике су врло популарне јер брзо долазе до довољно добрих решења и 

погодне су за решавање неструктурираних проблема. Неке од најпозатијих 

техника еволутивног рачунарства су: 

- еволутивне стратегије (енг. evolution strategies), 

- еволутивно програмирање (енг. evolutionary programming), 

- генетски алгоритми (енг. genetic algorithms), 

- меметски алгоритми (енг. memetic algorithms) 

- генетско програмирање (енг. genetic programming), 

- оптимизација мрављом колонијом (енг. ant colony optimization), 

- вештачки имуни системи (енг. artificial immune systems),  

- неуро-еволуција (енг. neuroevolution) 

- оптимизација ројевима честица (енг. particle swarm optimization), 

- диференцијална еволуција (енг. differential evolution), 

- процена алгоритама расподеле (енг. estimation of distribution algorithms). 

5.1. Генетски алгоритам 

Генетски алгоритам је један од најпознатијих метода еволутивног рачунарства. 

Отац генетских алгоритама је Џон Холанд (Holland, 1967). У почетку их је 

Холанд називао генетским планом (енг. genetic plan). Назив генетски алгоритми 

усталио се након изласка његове чувене књиге (Holland, 1975) Адаптација у 
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природним и вештачким системима: уводна анализа са применом у биологији, 

управљању и вештачкој интелигенцији.  

5.2. Основни појмови генетског алгоритма 

У генетском алгоритму, јединка представља скуп параметара (особина) које 

описују једно могуће решење проблема (енг. solution candidate). Популација 

(енг. population) представља скуп јединки међу којима се тражи потенцијално 

решење проблема. Популација је динамична – мења се итеративно (кроз 

генерације). Генерација је скуп јединки које у истом тренутку чине популацију. 

Свака нова генерација је резултат уклањања („смрт“) мање прилагођених 

јединки и увођењем („рађање“) нових јединки.  

Генетски алгоритам захтева генетску репрезентацију решења. Другим речима, 

свака јединка у себи носи генетски материјал који у потпуности описује њене 

карактеристике. Тај генетски материјал је записан помоћу генетског кода – низа 

гена. Ген (енг. gene) је онај део генетског материјала који у потпуности описује 

једну карактеристику јединке. На Слици 5.1 приказана је генетска 

репрезентација решења. Алел (енг. allele) је најмања градивна јединица гена 

(Слика 5.1). Позиција гена у низу назива се локус (енг. locus).  

 

Слика 5.1. Генетска репрезентација решења 

Скуп свих гена које носи једна јединка назива се генотип (енг. genotype). У 

литератури за генетске алгоритме генотипи се често називају хромозомима (енг. 

chromosome). Генотип је подскуп генома (енг. genome) – скупа свих могућих 

генотипова који се могу створити комбиновањем различитих гена. Геном, у 

ствари, представља скуп свих могућих решења (простор претраживања) који 

претражујемо у потрази за оптималним решењем. 

Реализација генотипа јединке у одређеном окружењу назива се фенотип (енг. 

phenotype). Другим речима, фенотип представља физичка својства генотипа. 

Фенотип зависи од окружења - исти генотип може се реализовати кроз 

различите фенотипе у различитим окружењима.  
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Јединке се међусобно такмиче и рангирају у оквиру једне генерације. Опстанак 

јединке у популацији и њен потенцијал за репродукцију зависи од њене 

прилагођености (енг. fitness). Јединке које се нису у довољној мери 

прилагодиле уклањају се из популације, а нове заузимају њихово место. 

Механизам селекције (енг. selection) контролише овај процес. Кључ селекције је 

управо прилагођеност јединке, која се најчешће дефинише као вредност 

критеријумске функције (енг. objective function). Јединке се међусобно упоређују 

и рангирају на основу њихове прилагођености.  

 

Слика 5.2. Генетски алгоритам 

Процес репродукције омогућава еволуцију популације – квалитативно 

побољшање јединки кроз генерације. Репродукција се врши коришћењем два 

генетска оператора (енг. genetic operator). Оператор мутације (енг. mutation) 

врши измену гена постојећих јединки. Оператор укрштања (енг. crossover) 
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укршта генетски материјал две или више постојећих јединки како би произвео 

нове.  

5.3. Структура и параметри генетског алгоритма 

Генетски алгоритам је итеративна процедура (Слика 5.2) која своју претрагу 

започиње генерисањем иницијалне популације потенцијалних решења. Јединке 

се оцењују према функцији прилагођености, након чега пролазе кроз процесе 

селекције, укрштања и мутације како би као „родитељи“ створили „потомство“. 

Боље прилагођене јединке имају већу вероватноћу преживљавања процеса 

селекције и учешћа у репродукцији. Након репродукције врши се замена 

популације тј. укључивање потомства у популацију. Овај процес се понавља 

изнова, све до тренутка испуњења критеријума заустављања алгоритма. 

Кодирање решења 

Генетска репрезентација, односно кодирање решења директно зависи од 

природе проблема и може доста утицати на ефикасност генетског алгоритма. У 

генетским алгоритмима најчешће се користи бинарна репрезентација, која је 

уједно и прва коришћена од стране Холанда. Због своје једноставности, врло је 

погодна за имплементацију.  

Бинарна репрезентација је основни и уједно најчешће коришћени облик 

репрезентације код генетских алгоритама. У овој репрезентацији генетски 

материјал јединке се кодира помоћу низа нула и јединица (Слика 5.3).  

 

Слика 5.3. Бинарна репрезентација 

Један од недостатака бинарне репрезентације је у томе што је Хамингова 

удаљеност два узастопна цела броја понекад већа од 1, што може утицати на 

ефикасност генетског алгоритма. На пример, могућност да анализирана 

променљива промени вредности из 3 (бинарни запис 011) у 4 (бинарни запис 

100) није иста као и могућност промене вредности из 3 (бинарни запис 011) у 2 

(бинарни запис 010).  
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Да би се овај недостатак решио, најчешће се користи Грејево кодирање (енг. 

Graycoding) – посебан систем кодирања бројева који личи на бинарни систем, 

али се разликује тако да исправља претходно примећени недостатак (Табела 

5.1).  

Табела 5.1. Разлика између бинарног и Грејевог кода  

Децимални запис Бинарни код Грејев код 

0 000 000 

1 001 001 

2 010 011 

3 011 010 

4 100 011 

5 101 111 

Реалновредносни проблеми могу отежати употребу бинарне репрезентације 

гена, па се у таквим случајевима често примењује реалновредносно кодирање 

генетског материјала – коришћењем реалних бројева за запис генетског кода. 

Поред наведених, често се користи и пермутацијски приказ јединки. Он је 

посебно популаран за решавање проблема одређивања поретка (нпр. проблем 

распореда послова). У оваквој врсти приказа јединке су кодиране низом бројева 

који описују редослед, односно поредак. 

Величина популације 

Величина популације је слободни параметар генетског алгоритма и зависи од 

тежине проблема који се решава, односно од величине простора који се 

претражује. Већа популација значи већу прецизност генетског алгоритма 

(Rylander & Gotshall, 2002). Популација се најчешће састоји од неколико стотина 

јединки; ретко кад је тај број мањи од 50 или већи од пар хиљада јединки.   

Иницијализација почетне популације 

Почетна популација се најчешће иницијализује на случајан начин (енг. random 

generated), посебно када корисник нема никаквих информација о простору 

решења који се претражује. Ређе се популација задаје плански. Популација се 

плански иницијализује тако да почетна решења најбоље „покрију“ простор који 

се претражује или да детаљније „покрију“ одређене области у којима је највеће 

очекивање да ће оптимално решење бити пронађено. 
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Селекција 

Један од основних механизама генетског алгоритма је селекција. Селекција је 

процес избора јединки из популације које ће „преживети“ и узети учешћа у 

процесу репродукције. Циљ селекције је чување и преношење добрих особина 

на следећу генерацију јединки. Идеја је аналогна природној селекцији, што 

значи да јединке са већом вредношћу функције прилагођености имају већу 

шансу да буду изабране, док се јединке са мањом прилагођеношћу бришу из 

популације. На тај начин, „добри гени“ се чувају и преносе у следећу 

генерацију, док „лоши“ одумиру. Ипак, одређени број „лоших гена“ требало би 

сачувати ради одржања генетског диверзитета, како би се спречила прерана 

конвергенција генетског алгоритма. Проблем преране конвергенције се односи 

на ситуацију у којој већина или све јединке у популацији после малог броја 

генерација личе једна на другу.  

Функција прилагођености 

Функција прилагођености је функција која има за циљ да мери квалитет 

решења (јединке). Она је најважнији део генетског алгоритма и представља 

кључ процеса селекције. На основу ове функције алгоритам је у стању да 

одреди која јединка је погодна да преживи селекцију и учествује у 

репродукцији. У свакој генерацији, за сваку јединку рачуна се вредност 

функције прилагођености.  

Функција прилагођености зависи од проблема. Она се често поклапа са 

критеријумском функцијом проблема који се решава. Ипак, постоје проблеми у 

којима је тешко дефинисати како критеријумску функцију, тако и функцију 

прилагођености. То су најчешће проблеми који се не могу описати 

математичким моделом (на пример берзанско тржиште). У оваквим проблемима 

се користи симулација како би се одредила степен прилагођености јединки. 

Генетски оператори 

Репродукција се врши помоћу генетских оператора укрштања и мутације. 

Укрштање је основни генетски оператор који омогућава размену генетског 

материјала постојећих јединки (родитеља) са циљем стварања нових јединки 

(потомства). Најчешће се користи принцип два родитеља, који је инспирисан 

биолошким процесима – тада је укрштање бинарни оператор. Ипак, постоје и 

истраживања који сугеришу коришћење n-арног оператора укрштања са више 

од два родитеља како би се генерисала решења вишег квалитета (Eiben, Raue & 

Ruttkay, 1994). Главна карактеристика укрштања је да новостворене јединке 

потомства наслеђују (комбиноване) особине родитеља. 
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Генетски оператор укрштања одређен је кроз параметар стопе укрштања (енг. 

mutation rate). Стопа укрштања описује број укрштања који се десе на 

хромозомима једне популације. Другим речима то је вероватноћа да ће се две 

јединке укрстити. Ако је стопа укрштања 0,9 то значи да је 90% хромозома нове 

популације настало укрштањем. Поред укрштања могуће је и клонирање 

јединки – копирањем генетског материјала старе популације. У том случају 

стопа укрштања је 0. 

Мутација је генетски оператор чијим се деловањем врши измена над случајно 

или намерно изабраним деловима генетског материјала. Мутација је унарни 

оператор (делује само на једној јединки). Овај генетски оператор је врло 

користан јер омогућава враћање генетског материјала који је изгубљен у 

процесима селекције и репродукције, као и откривање новог генетског 

материјала који раније није постојао у популацији. Мутација, дакле, омогућава 

велике „генетске скокове“ до којих није могуће доћи укрштањем. То је чини 

одличним механизмом за избегавање локалних екстремума.  

Генетски оператор мутације одређен је кроз параметар стопе мутације (енг. 

mutation rate), који представља вероватноћу да генетски материјал мутира. 

Оператор мутације ради на нивоу гена, што значи да се сваки ген у генетском 

материјалу посматра посебно. Висока стопа мутације води генетски алгоритам 

ка стохастичкој (случајној) претрази. Са друге стране, ниска стопа мутације 

смањује разноврсност генетског материјала у популацији и води ка прераној 

конвергенцији решења (енг. premature convergence). У практичној примени, 

стопа мутације се најчешће дефинише у распону од 0,5% до 1%. 

Критеријум заустављања 

Најчешћи критеријуми заустављања (енг. stopping criteria) су: 

- проналазак решења које задовољава критеријуме оптималности, 

- достигнут унапред задат максимални број генерација, 

- достигнуто унапред задато максимлано време извршавања, 

- просечна прилагођеност популације конвергира или нема значајних 

промена у најбољим решењима.  

- комбинација претходно наведених критеријума. 

5.4. Функција ga 

Основна функција за генетске алгоритме у MATLAB-у је 

[x,vrFitnes,razlogPrekida,izlaz,populacija,popFitnesFun]= 

ga(fitnesFun,brVar,A,b,Aeq,beq,DG,GG,nonlcon,opcije) 
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Улазни аргументи функције ga су: 

- функција прилагођености fitnesFun; 

- број променљивих (димензионалност) функције прилагођености brVar; 

- матрица А кроз коју се задају линеарна ограничења у форми 

неједнакости 

A x b  ; 

- вектор b кроз коју се задају линеарна ограничења у форми неједнакости 

A x b  ; 

- матрица Aeq кроз коју се задају линеарна ограничења у форми 

једнакости 

A x b = ; 

- вектор beq кроз коју се задају линеарна ограничења у форми једнакости 

A x b = ; 

Напомена: Уколико не постоје линеарна ограничења у форми једначина 

потребно је поставити вредности Aeq=[] и beq=[]; 

- доња граница DG и горња граница GG за потенцијална решења x односно 

DG x GG  ; 

Напомена: Уколико не постоје ограничења вредности решења x 

потребно је поставити вредности DG=[] и GG=[]; 

- нелинеарна ограничења се задају у форми функције nonlcon која 

прихвата x као улаз, а враћа векторе C и Ceq који представљају 

нелинеарне неједначине и једначине [C,Ceq]=nonlcon(x) 

Напомена: Функцију нелинеарних ограничења могуће је дефинисати 

преко анонимне функције nonlcon=@constraintfile 

- улазни аргумент opcije описује параметре генетског алгоритма: 

величину популације, начин њене иницијализације, скалирање функције 

прилагођености, избор метода селекције, генетских оператора итд. 

Детаљном објашњењу овог улазног аргумента и његовом подешавању 

може се приступити кроз MATLAB-ову документацију помоћу команде: 
>> doc gaoptimset 

Излазни аргументи функције ga су: 

- локални минимум x односно јединка са најбољом функцијом 

прилагођености fitnesFun у финалној популацији; 

- вредност функције прилагођености добијеног решења vrFitnes; 

- целобројна вредност razlogPrekida која објашњава разлог прекида 

извршавања генетског алгоритма; 
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Напомена: Више информација о могућим вредностима razlogPrekida и 

њиховим објашњењима могуће је пронаћи у оквиру MATLAB-ове 

документације за функцију ga;   

- структура izlaz која садржи излаз из сваке генерације и друге 

информације о перформансама алгоритма; 

- матрицу populacija која представља финалну популацију, са редовима 

као јединкама; 

- вектор колона popFitnesFun која садржи остварене вредности 

функције прилагођености за финалну популацију. 

Пример 5.1 

Коришћењем генетског алгоритма оптимизовати функцију 
3 5 1y x x= −  + . 

 

>> % definisanje zadate funkcije 

>> fitnesFun = @(x) abs(x^3-5*x+1); 

>> % iscrtavanje zadate funkcije 

>> ezplot(fitnesFun) 

>> % pokretanje optimizacije pomocu genetskog algoritma 

>> [x, vrFitnes] = ga(fitnesFun,1) 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

x = 

    0.1769 

vrFitnes = 

    0.1210 
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Напомена: У зависности од верзије MATLAB -а могу се појавити упозорења 

након коришћења функције ezplot. Упозорења је могуће искључити 

коришћењем команде  

>> warning('off','all'); 

Пример 5.2 

Произвођач картонских кутија има задатак да максимизира запремину своје 

кутије за паковање малина тако да не потроши више од 2000 цм2 картона за 

њено прављење. Машина за прављење кутија има ограничења да ниједна од 

страница кутије не сме бити мања од 5 цм нити већа од 15 цм, као и да ширина 

кутије мора бити најмање двоструко већа од висине кутије. Коришћењем 

генетског алгоритма одредити које су оптималне димензије нове кутије. 

Запремина кутије може да се израчуна помоћу формуле 

V visina sirina dubina=   , 

док је употребљена количина картона за производњу кутије једнака је њеној 

површини  

( )2P visina sirina sirina dubina visina dubina=   +  +  . 

Решавани проблем може се математички записати на следећи начин: 

( )

( )

1

2 3

2 3

при ограничењима

2000

2

5 5 5

15 15 15.

1 2 3

2

1

1

P x ,x ,x ,

x x ,

x , x , x ,

x , x , x



 

  

  

1 2 3
max V x , x , x

 

Функције запремине, површине и функција ограничења дефинисане су посебно. 

function V = zapremina(x) 

V = x(1)*x(2)*x(3); 

end 

function P = povrsina(x) 

P = 2*(x(1)*x(2)+x(1)*x(3)+x(2)*x(3)); 

end 

function [ogranicenja, ogranicenja_eq] = fun_ogranicenja(x) 
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ogranicenja = [povrsina(x)-2000; 2*x(2)-x(1)]; 

ogranicenja_eq = []; 

end 

У Command Window-у покрећемо генетски алгоритам. 

>> [x, vrFitnes] = ga(@(x) -zapremina(x), 3, [], [], [], [], [5 5 

5], [15 15 15], @fun_ogranicenja) 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance and constraint violation is less than 

options.ConstraintTolerance. 

x = 

   15.0000    7.5005   15.0000 

vrFitnes = 

  -1.6876e+03 

Задатак 5.1  

Коришћењем генетског алгоритма оптимизовати следећу функцију 

( ) ( )
2 22

1 2 1100 1y x x x=  − + −
 

тако да добијено решење задовољава следећа ограничења 

1 2 1 2

1 2

1

2

1 5 0

10 0

0 10

1 13

x x x x , ,

x x ,

x ,

x .

 + − + 

−  

 

 

 

Проблем решити дефинисањем посебних функција за прилагођеност и 

ограничења. Пре него што се изврши оптимизација задате функције потребно је 

исцртати њен график у интервалу 
1 210 10x ,x−   .  

5.5. Тест функције за оптимизацију 

У примењеној математици, тест функције су корисне за процену карактеристика 

алгоритама оптимизације, као што су: 

- прецизност, 

- степен конвергенције и 

- робустност. 
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Табела 5.2. Тест функције 

Аклијева функција 

 

Функцију је предложио Дејвид Акли 1987. године у својој докторској дисертацији 

(Ackley, 1987). Формула ове функције је 

( )
( )

( )

2

1 1

1 1

1

d d

i i
i i

b x cos c x
d d

f x a e e a e
= =

    −   
   
   

 
= −  − + + . 

Оригиналне вредности параметара су 20a = , 0 2b .=  и 2a =  , док d представља 

број димензија. Глобални минимум је ( )0 0 0minf , = . 

Код за исцртавање функције: 

>> fsurf(@(x1,x2)20+exp(1)-20*exp(-0.2*sqrt((1/2).*(x1.^2+x2.^2)))-

exp((1/2).*(cos(2*pi*x1)+cos(2*pi*x2))),[-10 10 -10 10]) 

Розенброкова функција 

 

Функцију је предложио Хауард Розенброк (Rosenbrock, 1960), назива се још и 

долина (енг. Valley) или банана функција. Формула је 

( ) ( ) ( )
1

22

1

1

100 1
d

i i i

i

f x x x x
−

+

=

 =  − + −
  , 

при чему d представља број димензија. Глобални минимум се налази у дугој 

долини параболичког облика. Проналажење долине је тривијално, али је 

конвергенција ка глобалном минимуму ( )1 1 0minf , =  тешка.  

Код за исцртавање функције: 

>> fsurf(@(x1,x2) (1-x1).^2 + 100*(x2-x1.^2).^2, [-10 10 -10 10]) 



Еволутивно рачунарство у MATLAB-у: генетски алгоритми 

111 

 

Растригинова функција 

 

Први пут је предложена од стране Растригина 1974. године (Rastrigin, 1974), 

касније је генерализована. Општа формула функције је  

( ) ( )2

1

10 10 2
d

i i

i

f x d x cos x
=

 =  + −     , 

при чему d представља број димензија. Ова мултимодална функција има већи 

број локалних минимума, који отежавају стандардним методама оптимизације 

проналажење глобалног минимума ( )0 0 0minf , = .  

Код за исцртавање функције: 

>> fsurf(@(x1,x2)10*2+(x1.^2+x2.^2)-10*(cos(2*pi*x1)+cos(2*pi*x2)), [-

10 10 -10 10]) 

Швефелова функција 

 

Предложена од стране Ханс-Паул Швефела (Schwefel, 1981), ова функција има 

општу формулу 

( ) ( )
1

418 9828
d

i i

i

f x . d x sin x
=

=  +  , 

где d представља број димензија. Ова комплексна мултимодална функција има 

већи број локалних минимума са глобалним минимумом у тачки 

( )420 9687 420 9687 0minf . , . = . 

Код за исцртавање функције: 

>> fsurf(@(x1,x2) 418.9828*2+(-x1.*sin(sqrt(abs(x1))))+(-

x2.*sin(sqrt(abs(x2)))), [-550 550 -550 550]) 
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У Табели 5.2 представљене су неке од познатих функција за тестирање 

алгоритама за глобалну оптимизацију: Аклијева, Розенброкова, Растригинова и 

Швефелова функција. 

Задатак 5.2 

Коришћењем генетског алгоритма извршити оптимизацију Розенброкове 

функције у две димензије. 

5.6. Графички приказ перформанси генетског алгоритма 

Команде за графички приказ перформанси генетског алгоритма прослеђују се у 

оквиру аргумента options. Функцији ga се може проследити једна или више 

команди за исцртавање.  

Подешавање графичког приказа перформанси генетског алгоритма може се 

извршити преко optimoptions.  

>> opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

Функција gaplotbestf приказује најбољи и средњи резултат популације у 

свакој генерацији. Друга функција је gaplotstopping, која исцртава проценат 

испуњености критеријума заустављања. 

Након измене параметра у optimoptions може се покренути оптимизација 

помоћу генетског алгоритма. 

Пример 5.3 

Графички приказати перформансе оптимизације Аклијеве функције у две 

димензије помоћу генетског алгоритма са предефинисаним параметрима. 

Дефинишемо скрипту opt_Akli_2d.m са следећим кодом.  

f_Akli = @(x) 20+exp(1)-20*exp(-0.2*sqrt((1/2).*(x(1).^2+x(2).^2)))-

exp((1/2).*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2)))); 

brDim = 2; 

opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

[x, vrAkli, razlogPrekida, izlaz, populacija, pop_vrAkli] = 

ga(f_Akli, brDim, [], [], [], [], [], [], [], opts); 

fprintf('Izvrseni broj generacija: %d\n', izlaz.generations); 

fprintf('Izvrseni broj evaluacija funkcije: %d\n', izlaz.funccount); 

fprintf('Najbolja dobijena vrednost funkcije: %g\n', vrAkli); 
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Покретањем скрипте извршавамо оптимизацију Аклијеве функције са приказом 

перформанси оптимизације.  

>> opt_Akli_2d 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

Izvrseni broj generacija: 113 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 5700 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 0.857446 

 

5.7. Величина популације 

Величина популације је параметар који значајно утиче на перформансе 

генетског алгоритма. Већа популација омогућава генетском алгоритму да лакше 

и боље претражи простор решења. Са друге стране, већа популација захтева 

већи број израчунавања функције прилагођености, односно веће рачунарске 

ресурсе и/или време. 

Подразумевана величина популације која се користи у оквиру функције ga је 

50, уколико је број променљивих мањи од 5, у супротном величина популације 

је 200. Подешавање величине популације се врши помоћу optimoptions. 

>> opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

>> opts.PopulationSize = 100; 

Пример 5.4 

Тестирати перформансе генетског алгоритма са популацијом од 50 и 100 

јединки при оптимизацији дводимензионе Растригинове функције.  



Еволутивно рачунарство у MATLAB-у: генетски алгоритми 

114 

 

Упоредну анализу перформанси извршићемо тако што ћемо исцртати 

перформансе обе оптимизације и упоредити их. У ту сврху дефинишемо скрипту 

opt_Rastrigin_2d.m са следећим кодом.  

clear; close all; 

f_Rastrigin = @(x) 10*2+(x(1).^2+x(2).^2)-

10*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2))); 

brDim = 2; 

velPopulacije = 50; 

opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

opts.PopulationSize = velPopulacije; 

[x, vrRastrigin, razlogPrekida, izlaz, populacija, pop_vrRastrigin] 

= ga(f_Rastrigin, brDim, [], [], [], [], [], [], [], opts); 

fprintf('Velicina populacije: %d\n', opts.PopulationSize); 

fprintf('Izvrseni broj generacija: %d\n', izlaz.generations); 

fprintf('Izvrseni broj evaluacija funkcije: %d\n', izlaz.funccount); 

fprintf('Najbolja dobijena vrednost funkcije: %g\n', vrRastrigin); 

Покретањем скрипте извршавамо оптимизацију са 50 јединки у популацији. 

>> opt_Rastrigin_2d 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

Velicina populacije: 50 

Izvrseni broj generacija: 53 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 2700 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 0.559364 
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Поновним покретањем скрипте са измењеном величином популације (100 

уместо 50) добијају се резултати и перформансе друге тражене оптимизације. 

velPopulacije = 100; 

 

>> opt_Rastrigin_2d 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

Velicina populacije: 100 

Izvrseni broj generacija: 57 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 5800 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 1.59586 

 

У овом случају се испоставило да повећање популације није довело до бољег 

резултата. Алгоритам са мањом популацијом је успео да дође до бољег решења, 

и то кроз мањи број итерација (генерација). Ипак, кретање просечне 

прилагођености популације кроз генерације указује на конзистентнију 

конвергенцију. Такође, не треба занемарити чињеницу да ће генетски 

алгоритам у сваком новом извршавању дати другачије резултате због 

стохастичке природе алгоритма. Стога, да би поређење било адекватно, 

најбоље је урадити већи број покушаја оптимизације, а потом сагледати 

просечна добијена решења. 

5.8. Почетна популација 

Најчешће, генетски алгоритам покреће оптимизацију са случајно дефинисаном 

почетном популацијом (Maaranen, Miettinen, & Penttinen, 2007). Ово је посебно 

добро урадити када је простор претраге решења непознат. Тиме се спречава 

прерана конвергенција решења у „погрешном смеру“. Ипак, у случају да је 
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позната регија у којој се очекује оптимално решење, онда дефинисање почетне 

популације има смисла и може убрзати конвергенцију ка коначном решењу. 

Дефинисање почетне популације 

Подешавање почетне популације може се урадити помоћу опције 

InitialPopulationMatrix у оквиру optimoptions. У следећем примеру, 

генеришемо  матрицу почетних 100 решења на случајан начин из 

стандардизоване нормалне расподеле за дводимензиони проблем.  

>> opts.InitialPopulationMatrix = randn(100,2) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

         InitialPopulationMatrix: [100×2 double] 

                         PlotFcn: {@gaplotbestf  @gaplotstopping} 

                  PopulationSize: 100 

   Default properties: 

             ConstraintTolerance: 1.0000e-03 

                     CreationFcn: @gacreationuniform 

                    CrossoverFcn: @crossoverscattered 

               CrossoverFraction: 0.8000 

                         Display: 'final' 

                      EliteCount: '0.05*PopulationSize' 

                    FitnessLimit: -Inf 

               FitnessScalingFcn: @fitscalingrank 

               FunctionTolerance: 1.0000e-06 

                       HybridFcn: [] 

             InitialScoresMatrix: [] 

                  MaxGenerations: '100*numberOfVariables' 

             MaxStallGenerations: 50 

                    MaxStallTime: Inf 

                         MaxTime: Inf 

                     MutationFcn: {@mutationgaussian  [1]  [1]} 

    NonlinearConstraintAlgorithm: 'auglag' 

                       OutputFcn: [] 

                  PopulationType: 'doubleVector' 

                    SelectionFcn: @selectionstochunif 
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                     UseParallel: 0 

                   UseVectorized: 0 

Напомена: Структура opts је већ дефинисана. 

Дефинисање опсега почетне популације 

Опсег почетне популације се може дефинисати коришћењем опције 

InitialPopulationRange. Ово може бити корисно када не желимо да „ручно“ 

дефинишемо почетну популацију, али желимо да усмеримо алгоритам на 

одређену област за коју сумњамо да крије оптимално решење. Почетни опсег 

може бити исти за све променљиве или  постављен за сваку променљиву 

појединачно. 

>> opts.InitialPopulationRange = [-1 1; 0 1] 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

         InitialPopulationMatrix: [100×2 double] 

          InitialPopulationRange: [2×2 double] 

                         PlotFcn: {@gaplotbestf  @gaplotstopping} 

                  PopulationSize: 100 

Пример 5.5 

Тестирати перформансе генетског алгоритма при оптимизацији 

дводимензионалне Растригинове функције у случају када опсег почетне 

популације није дефинисан и када је дефинисан у оквиру следећих ограничења: 

12 1 5x ,−    и 
21 5 2 5, x ,−   . 

Користићемо раније дефинисану скрипту opt_Rastrigin_2d.m како би проверили 

перформансе генетског алгоритма са популацијом од 50 јединки у случају када 

опсег почетне популације није дефинисан.  

>> opt_Rastrigin_2d 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

Velicina populacije: 50 

Izvrseni broj generacija: 137 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 6900 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 0.471077 
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У раније дефинисану скрипту уносимо линију кода која се односи на 

подешавање опсега почетне популације.  

clc; clear; close all; 

f_Rastrigin = @(x) 10*2+(x(1).^2+x(2).^2)-

10*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2))); 

brDim = 2; 

velPopulacije = 50; 

opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

opts.PopulationSize = velPopulacije; 

opts.InitialPopulationRange = [-2 1.5; -1.5 2.5]; 

[x, vrRastrigin, razlogPrekida, izlaz, populacija, pop_vrRastrigin] 

= ga(f_Rastrigin, brDim, [], [], [], [], [], [], [], opts); 

fprintf('Velicina populacije: %d\n', opts.PopulationSize); 

fprintf('Izvrseni broj generacija: %d\n', izlaz.generations); 

fprintf('Izvrseni broj evaluacija funkcije: %d\n', izlaz.funccount); 

fprintf('Najbolja dobijena vrednost funkcije: %g\n', vrRastrigin); 

Након тога, покрећемо скрипту. 

>> opt_Rastrigin_2d 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

Velicina populacije: 50 

Izvrseni broj generacija: 115 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 5800 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 0.000441531 
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Уз приближан број генерација, алгоритам са унапред дефинисаним опсегом је 

постигао значајно бољи резултат веома се приближивши глобалном оптимуму 

функције.  

5.9. Критеријуми заустављања  

У MATLAB-у су имплементирана четири критеријума заустављања извршавања 

генетског алгоритма: 

- достигнут максимални број генерација opts.MaxGenerations чија је 

подразумевана вредност 100 brDim , где је brDim  број димензија 

оптимизоване функције; 

- непостојање промене у вредности функције прилагођености током 

максимално прихватљивог броја узастопних генерација 

opts.MaxStallGenerations, чија је подразумевана вредност 50; 

- непостојање промене у вредности функције прилагођености за 

максимално прихватљиво време дато у секундама opts.MaxStallTime; 

овај критеријум нема подразумевану вредност, што значи да се генетски 

алгоритам са подразумеваним скупом подешавања извршава све док се 

не испуни један од два претходно наведена критеријума; 

- достигнуто максимално време рада opts.MaxTime, које такође нема 

подразумевану вредност (није ограничено).  

Пример 5.6 

Тестирати перформансе генетског алгоритма при оптимизацији 

дводимензионалне Растригинове функције са подразумеваним критеријумима 

заустављања и када је критеријум максималног броја генерација подешен на 

1000, а непостојање промене у вредности функције није се десило у 300 

узастопних генерација. 
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Оптимизацију на основу подразумеваних параметара радимо у Command 

Window-у.  

>> f_Rastrigin = @(x) 10*2+(x(1).^2+x(2).^2)-

10*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2))); 

>> opts = optimoptions(@ga, 

'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

>> [x, vrRastrigin, razlogPrekida, izlaz, populacija, 

pop_vrRastrigin] = ga(f_Rastrigin, 2, [], [], [], [], [], [], [], 

opts); 

Optimization terminated: average change in the fitness value less 

than options.FunctionTolerance. 

>> opts.PopulationSize 

ans = 

    '50 when numberOfVariables <= 5, else 200' 

>> opts.MaxGenerations 

ans = 

    '100*numberOfVariables' 

>> opts.MaxStallGenerations 

ans = 

    50 

>> izlaz.generations 

ans = 

   101 

  

У раније дефинисану скрипту opt_Rastrigin_2d.m уносимо линију кода која се 

односи на подешавање критеријума заустављања.  

clc; clear; close all; 
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f_Rastrigin = @(x) 10*2+(x(1).^2+x(2).^2)-

10*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2))); 

brDim = 2; 

opts = optimoptions(@ga,'PlotFcn',{@gaplotbestf,@gaplotstopping}); 

opts.PopulationSize = 50; 

% opts.InitialPopulationRange = [-2 1.5; -1.5 2.5]; 

opts.MaxGenerations = 1000; 

opts.MaxStallGenerations = 300; 

[x, vrRastrigin, razlogPrekida, izlaz, populacija, pop_vrRastrigin] 

= ga(f_Rastrigin, brDim, [], [], [], [], [], [], [], opts); 

fprintf('Velicina populacije: %d\n', opts.PopulationSize); 

fprintf('Kriterijum zaustavljanja - max broj generacija: %d\n', 

opts. MaxGenerations); 

fprintf('Kriterijum zaustavljanja - max broj generacija bez promene: 

%d\n', opts. MaxStallGenerations); 

fprintf('Izvrseni broj generacija: %d\n', izlaz.generations); 

fprintf('Izvrseni broj evaluacija funkcije: %d\n', izlaz.funccount); 

fprintf('Najbolja dobijena vrednost funkcije: %g\n', vrRastrigin); 

Након тога, покрећемо скрипту. 

>> opt_Rastrigin_2d 

Optimization terminated: maximum number of generations exceeded. 

Velicina populacije: 50 

Kriterijum zaustavljanja - max broj generacija: 1000 

Kriterijum zaustavljanja - max broj generacija bez promene: 300 

Izvrseni broj generacija: 1000 

Izvrseni broj evaluacija funkcije: 50050 

Najbolja dobijena vrednost funkcije: 4.71661e-05 
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5.10. Методе за селекцију 

У MATLAB-у је имплементирано више функција за селекцију у генетским 

алгоритмима. Најпопуларније међу њима су: 

- случајна селекција selectionuniform, која бира родитеље користећи 

униформну расподелу (свака јединка из популације има исту шансу да 

постане „родитељ“); 

- проста или рулет селекција selectionroulette; 

- универзално стохастичко узорковање selectionstochunif; 

- турнирска селекција selectiontournament. 

Подразумевана селекција је универзално стохастичко узорковање.  

Проста селекција 

Проста селекција, позната још и као рулет-селекција (енг. roulette wheel 

selection), је метод пропорционалне селекције. Овај тип селекције примењује 

механизам рулета. Популација се мапира на точку рулета, при чему свака 

јединка заузима онај део простора пропорционално њеној вероватноћи избора. 

Другим речима, избор јединке се врши на основу вероватноће, при чему је 

вероватноћа избора пропорционална прилагођености јединке: 

1
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где је ip  вероватноћа избора i -те јединке, if  њена прилгођеност, а kf  

прилагођеност k -те јединке.  

Подешавање функције за селекцију врши се у оквиру optimoptions. 

>> clear 

>> opts = optimoptions(@ga,'SelectionFcn',@selectionroulette) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

                    SelectionFcn: @selectionroulette 

>> % drugi nacin 

>> opts = optimoptions(@ga); 

>> opts.SelectionFcn = @selectionroulette; 
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Универзално стохастичко узорковање 

Универзално стохастичко узорковање (енг. stochastic universal sampling) користи 

принцип рулета, али у једном окретању бира n  јединки из популације. То се 

постиже тако што се на точку генерише n  тачака са једнаким међусобним 

растојањем.  

>> opts = optimoptions(@ga,'SelectionFcn',@selectionstochunif) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

                    SelectionFcn: @selectionstochunif 

Турнирска селекција 

Код турнирске селекције ранг јединке зависи од исхода турнира − међусобног 

такмичења случајно одабраних јединки на основу њихове вредности 

прилагођености. При k -турнирској селекцији, из популације се на случајан 

начин (са подједнаком вероватноћом избора) бира k - јединки које се међусобно 

упоређују по прилагођености. Победник турнира улази у процес репродукције, а 

поступак се понавља онолико пута колико је потребно да издвојимо родитеља. 

Недостатак турнирске селекције је тај што резултати могу драстично зависити 

од избора параметра k , као и од броја турнира који ће бити изведени. 

>> opts = optimoptions(@ga,'SelectionFcn',@selectiontournament) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

                    SelectionFcn: @selectiontournament 

Пример 5.7 

Упоредити перформансе генетског алгоритма при коришћењу различитих 

метода селекције. За сваку од претходно наведених метода селекције извршити 

100 оптимизација дводимензионалне Швефелове функције помоћу генетским 

алгоритмом, одредити просечну вредност добијених решења и упоредити је са 

просечним решењима добијених коришћењем других метода селекције. 

При подешавању генетског алгоритма користити подразумеване параметре осим 

за следеће: 

- величину популације подесити на 100, 
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- критеријум заустављања максимални број генерација подесити на 1000,  

- број узастопних генерација у којима није било промене функције 

прилагођености као критеријум заустављања подесити на 250. 

Дефинисаћемо нову скрипту opt_Svefel_2d.m.  

clc; clear; close all; 

f_Svefel = @(x) 418.9828*2+(-x(1).*sin(sqrt(abs(x(1)))))+(-

x(2).*sin(sqrt(abs(x(2))))); 

brDim = 2; 

brSim = 100; 

opts = optimoptions(@ga); 

opts.PopulationSize = 100; 

opts.MaxGenerations = 1000; 

opts.MaxStallGenerations = 250; 

opts.SelectionFcn = @selectionuniform; 

rezultati = []; 

for brojac = 1 : brSim 

    [x, vrSvefel, razlogPrekida, izlaz] = ga(f_Svefel, brDim, [], 

[], [], [], [], [], [], opts); 

    rezultati(brojac,1) = x(1); 

    rezultati(brojac,2) = x(2); 

    rezultati(brojac,3) = vrSvefel; 

    rezultati(brojac,4) = izlaz.generations; 

    rezultati(brojac,5) = izlaz.funccount; 

end 

prosecniRezultati = mean(rezultati); 

fprintf('Rezultati za metod selekcije: %s\n', 

func2str(opts.SelectionFcn)); 

fprintf('prosecno resenje x1: %.3f\n', prosecniRezultati(1)); 

fprintf('prosecno resenje x2: %.3f\n', prosecniRezultati(2)); 

fprintf('prosecna vrFunkcije: %.3f\n', prosecniRezultati(3)); 

fprintf('prosecan brGeneracija: %.3f\n', prosecniRezultati(4)); 

fprintf('prosecan brIzracunavanjaFunkcije: %.3f\n', 

prosecniRezultati(5)); 

Први тестирани метод селекције је случајни метод. 

>> opt_Svefel_2d 

Rezultati za metod selekcije: selectionuniform 
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prosecno resenje x1: -20.647 

prosecno resenje x2: 18.157 

prosecna vrFunkcije: 340.319 

prosecan brGeneracija: 424.630 

prosecan brIzracunavanjaFunkcije: 42563.000 

Други тестирани метод селекције је проста или рулет селекција. Пре покретања 

скрипте opt_Svefel_2d.m потребно је изменити линију кода и дефинисати нови 

метод селекције. 

opts.SelectionFcn = @selectionroulette; 

 

>> opt_Svefel_2d 

Rezultati za metod selekcije: selectionroulette 

prosecno resenje x1: 38.373 

prosecno resenje x2: 40.097 

prosecna vrFunkcije: 683.446 

prosecan brGeneracija: 282.170 

prosecan brIzracunavanjaFunkcije: 28317.000 

Трећи тестирани метод селекције је универзално стохастичко узорковање. 

Поново је, пре покретања скрипте opt_Svefel_2d.m, потребно изменити линију 

кода у којој се дефинише метод селекције. 

opts.SelectionFcn = @selectionstochunif; 

 

>> opt_Svefel_2d 

Rezultati za metod selekcije: selectionstochunif 

prosecno resenje x1: 44.246 

prosecno resenje x2: 37.620 

prosecna vrFunkcije: 661.530 

prosecan brGeneracija: 289.820 

prosecan brIzracunavanjaFunkcije: 29082.000 

Коначно, тестирамо и турнирски метод селекције.  

opts.SelectionFcn = @selectiontournament; 

 

>> opt_Svefel_2d 

Rezultati za metod selekcije: selectiontournament 

prosecno resenje x1: 24.723 
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prosecno resenje x2: 40.487 

prosecna vrFunkcije: 720.799 

prosecan brGeneracija: 276.160 

prosecan brIzracunavanjaFunkcije: 27716.000 

Перформансе тестираних метода селекције су пописани у Табели 5.3. 

Табела 5.3. Тест функције између бинарног и Грејевог кода  

Метод 
селекције 

Просечно 
решење 
x1 

Просечно 
решење 
x2 

Просечна 
вредност 
функције 

Просечан 
број 
генерација 

Просечан број 
израчунавања 
функције 

Случајна 
селекција 

-20.65 18.16 340.32 424.63 42563 

Рулет 
селекција 

38.37 40.10 683.45 282.17 28317 

Универзално 
стохастичко 
узорковање 

44.25 37.62 661.53 289.82 29082 

Турнирска 
селекција 

24.72 40.49 720.80 276.16 27716 

Из табеле се може закључити да је случајна селекција у просеку била најдаља 

од глобалне оптималне тачке ( )420 9687 420 9687. , . , али је остварила најбољу 

просечну вредност функције, уз највећи достигнути број генерација и број 

израчунавања функције. Остале методе су показале приближне резултате. 

5.11. Генетски оператори: Укрштање 

Генетски оператор укрштања одређен је избором методе укрштања и параметра 

стопе укрштања. Неки од оператора укрштања који су имплементирани у 

MATLAB-у су: 

- случајно укрштање crossoverscattered, који укрштање врши 

насумично бирајући гене од родитеља; овај метод укрштања не би 

требало користити за целобројне проблеме и проблеме са линеарним 

ограничењима; 

- једнопозиционо укрштање crossoversinglepoint; 

- двопозиционо укрштање crossovertwopoint; 

- аритметичко укрштање crossoverarithmetic. 

Подразумевана подешавања генетског алгоритма у MATLAB-у обухватају 

случајно укрштање са стопом укрштања од 0,8 (80%). 
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Једнопозиционо укрштање 

Ово је најједноставнији начин укрштања. Генетски материјал родитеља се 

пресеца у једној тачки на два дела. Тачка пресека се најчешће одређује 

случајним избором, али се може и унапред дефинисати као параметар. 

Потомство се ствара комбинацијом добијених делова генетског материјала: 

први део од родитеља Р1, други од родитеља Р2 и обрнуто (Слика 5.4).  

 

Слика 5.4. Једнопозиционо укрштање 

Једнопозиционо укрштање се може подесити у оквиру опције optimoptions, 

заједно са параметром стопе укрштања. 

>> clear 

>> opts = optimoptions(@ga,'CrossoverFcn',@crossoversinglepoint) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

                    CrossoverFcn: @crossoversinglepoint 

Вишепозиционо укрштање 

Вишепозиционо укрштање је проширење метода једнопозиционог укрштања 

које користи n тачака за пресецање генетског материјала родитеља. У оквиру 

MATLAB-а је имплементирано двопозиционо укрштање (Слика 5.5). 

 

Слика 5.5. Двопозиционо укрштање 

>> opts = optimoptions(@ga,'CrossoverFcn',@crossovertwopoint) 

opts =  

  ga options: 
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   Set properties: 

                    CrossoverFcn: @crossovertwopoint 

Аритметичко укрштање 

Аритметичко укрштање користимо код реалновредносног кодирања гена. 

Генетски материјал потомства настаје као отежана аритметичка средина 

(линеарна комбинација) родитељских гена: 

( )1 1 21d r r

i i igen w gen w gen=  + −   и ( )2 1 21d r r

i i igen w gen w gen= −  +  , 

где 1d

igen  и 2d

igen  означавају гене првог и другог детета на i -тој позицији, а 

1r

igen  и 1r

igen  родитељске гене на истим позицијама, док је w  тежински 

коефицијент. 

Овако добијена деца су увек допустива са аспекта линеарних ограничења. 

>> opts = optimoptions(@ga,'CrossoverFcn',@crossoverarithmetic) 

opts = 

  ga options: 

   Set properties: 

                    CrossoverFcn: @crossoverarithmetic 

Задатак 5.3 

Упоредити оптимизационе перформансе генетског алгоритма на 

дводимензионалној Швефеловој функцији при коришћењу различитих 

оператора укрштања. За сваки метод укрштања алгоритам покренути 100 пута и 

сагледати просече резултате.  

При подешавању генетског алгоритма користити подразумеване параметре осим 

за следеће: 

- величину популације подесити на 150, 

- критеријум заустављања максимални број генерација подесити на 1500,  

- број узастопних генерација у којима није било промене функције 

прилагођености као критеријум заустављања подесити на 300, 

- као метод селекције одабрати рулет селекцију. 

У оквиру претходно дефинисане скрипте opt_Svefel_2d.m унети део кода који се 

односи на избор оператора укрштања. 
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5.12. Генетски оператори: Мутација 

Генетски оператор мутације одређен је избором методе мутације и параметра 

стопе мутације. Неки од оператора мутације који су имплементирани у MATLAB-

у су: 

- униформна мутација mutationuniform, 

- Гаусова мутација mutationgaussian,  

- адаптивна допустива мутација mutationadaptfeasible. 

Подразумевани оператор мутације у MATLAB-у за случај када постоје 

ограничења је адаптивна допустива, а када ограничења не постоје Гаусова 

мутацију са стопом укрштања од 0,01 (1%). 

Униформна мутација 

Униформна мутација мења вредности изабраних гена са случајним бројем са 

униформном расподелом из интервала којим су дефинисане вредности 

изабраних гена над којима ће се извршити промена. 

Подешавање мутације врши се у оквиру опције optimoptions. 

>> clear 

>> opts = optimoptions('ga','MutationFcn',{@mutationuniform,0.02}) 

opts =  

  ga options: 

   Set properties: 

                     MutationFcn: {@mutationuniform  [0.0200]} 

Гаусова мутација 

Гаусова мутација мења вредности изабраних гена тако што на постојећу 

вредност гена додаје случајну вредност из Гаусове расподеле са средњом 

вредношћу 0. Стандардна девијација расподеле је одређена параметрима 

Scale и Shrink.  

opts = optimoptions('ga','MutationFcn',{@mutationgaussian, 'Scale', 

'Shrink'})  

Адаптивна допустива мутација 

Ова мутација на случајан начин генерише усмерење и корак мутације тако да 

задовољи сва линеарна ограничења, не покушавајући да задовољи нелинеарна.  
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5.13. Кориснички интерфјес за рад са генетским алгоритмима 

Кориснички интерфјес (Слика 5.6) за рад са генетским алгоритмима је део 

MATLAB-овог toolbox-а за оптимизацију. Покреће се коришћењем следећег кода 

>> optimtool('ga') 

или избором опције Optimization из менија APPS. 

 

У оквиру Optimization tool-а, потребно је изабрати opciju ga – Genetic Algorithm 

из падајућег менија Solver. 

 

Слика 5.6. Кориснички интерфејс за оптимизацију (Optimization tool). 

Дефинисање оптимизационог проблема 

Дефинисање проблема врши се уношењем адекватних параметара у оквиру 

секције Problem.  

Употреба корисничког интерфејса биће приказана на примеру оптимизације 

Растригинове функције са две променљиве, чију формулу ћемо унети у 

одговарајуће поље. 
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Подешавање ограничења 

Ограничења оптимизације подешавамо у оквиру секције Constraints. У 

конкретном примеру имамо следећа ограничења: 
110 10x−    и 

210 10x−   . 

 

Подешавање параметара популације 

Подешавање параметара популације врши се у оквиру секције Population. 

Величину почетне популације подесићемо на 150, а опсег за почетну популацију 

на [-7 -9; 8 6] имајући у виду да функција која се оптимизује има две варијабле.  

 

Избор функције прилагођености 

У секцији Fitness scalling можемо изабрати начин скалирања функције 

прилагођености. Изабраћемо пропорционални метод, као најчешће коришћени. 
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Избор метода селекције 

Секцију Selection можемо искористити за избор метода селекције и подешавања 

њених параметара. У конкретном случају, изабраћемо турнирску селекцију, а 

величину сваког турнира подесити да обухвата 3 јединке. 

 

Подешавање параметара репродукције 

У оквиру секције Reproduction подешавају се параметри репродукције. За 

конкретан случај, подесићемо степен елитизма на 10% (0,1), а степен укрштања 

на 90% (0,9). 

 

Избор оператора мутације 

Секција Mutation служи за избор оператора мутације и подешавање стопе 

мутације. Иако постоји препорука да се униформна и Гаусова мутација не 

користе у проблемима са ограничењима, у овом показном примеру можемо 

изабрати униформни оператор мутације и подесити стопу мутације на 2% 

(0,02). 
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Избор оператора укрштања 

Избор оператора укрштања се врши у оквиру секције Crossover. У овом примеру, 

изабраћемо двопозиционо укрштање. 

 

Подешавање критеријума заустављања 

У оквиру секције Stopping criteria могуће је подесити услове заустављања рада 

генетског алгоритма. У овом случају, максималан број генерација ограничићемо 

на 1000, док ћемо број узастопних генерација у којима нема промене функције 

прилагођености поставити на 300.  

 

Исцртавање резултата 

У оквиру секције Plot function могу се изабрати типови графика које желимо да 

MATLAB исцртава током оптимизације.  У овом конкретном случају то ће бити 

график вредности најбоље функције прилагођености, као и график критеријума 

заустављања.  
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Покретање оптимизације 

Оптимизација се покреће у оквиру секције Run solver and view results. 

Покретање се врши притиском дугмета Start.  
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5.14. Предности и ограничења генетских алгоритама 

Генетски алгоритми, као и све друге методе, имају предности и мана. У 

наредним пасусима набројане су неке од најважнијих предности и ограничења 

генетских алгоритама.  

Снага генетских алгоритама лежи у чињеници да они брзо претражују простор и 

да су способни да избегну замке локалног екстрема у вишемодалном простору 

(простору са више локалних екстрема). За разлику од њих, класичне методе 

претраге лако се заглаве у локалном екстрему. Због тога су генетски алгоритми 

ефикасни претраживачи – способни да за кратко време претраже велике 

просторе и лоцирају довољно добро решења.  

Још једна добра карактеристика генетског алгоритма јесте да резултати његове 

претраге нису зависни од почетног скупа решења.  

Основни недостатак генетских алгоритама јесте тај да решења добијена 

њиховом претрагом нису гарантовано оптимална (Rudolph, 1994). Ипак, 

истраживачи лако прелазе преко ове чињенице имајући у виду да се квалитетна 

решења добијају у кратком временском року.  

Иако су ефикасни као глобални оптимизатори, генетски алгоритми су изразито 

неефикасни у локалној претрази. Када се једном нађу у околини глобалног или 

локалног екстремума, потребно им је доста времена (генерација) како би га 

открили.  

Генетски алгоритми су комплексни оптимизатори. Рад генетског алгоритма 

зависи од не малог броја параметара (величине популације, метода селекције, 

оператора укрштања, стопе укрштања, оператора мутације, стопе мутације, 

улова заустављања итд.) што може створити проблем доносиоцу одлуке при 

избору адекватне поставке алгоритма за решавање оптимизационог проблема. 

Такође, стално израчунавање функције прилагођености може се испоставити 

рачунарски веома захтевним код комплексних вишедимензионалних проблема. 

Због тога се понекад користи апроксимација функције прилагођености уместо 

егзактног израчунавања. 
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