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Последњих година све је већи 
број универзитета који поред 
стандардних видова организо-
вања наставе нуде и различите 
могућности студирања и специја-
лизација путем Интернета. Често 
су у употреби појмови: on-line 
education (онлајн образовање), 
e-learning (електрoнско учење), 
distance-learning (учење на даљи-
ну), итд. Сви они у основи озна-
чавају јединствен вид везе између 
професора и студената заснован 
на интеракативној рачунарској 
комуникацији. Све је, заправо,  
почело од малих фирми и школа 
које су тражиле начина да при-
вуку већи број полазника. Када 
су у игру ушла велика и значајна 
имена попут МИТ-а, Берклија и 
Стенфорда, ствари су добиле на 

значају и тежини. Данас, поред 
редовних онлајн студија можемо 
наћи и одређен број јавних, бес-
платних курсева. У пролећном 
семестру 2012. Стенфорд је пону-
дио заинтересованим студентима 
8 курсева са дипломских студија: 
Design and Analysis of Algorithms 
I (Дизајн и анализа алгоритама 
I),  Probabilistic Graphical Models 
(Пробаблистички графички моде-
ли), Natural Language Processing 
(Обрада природног језика), Game 
Theory (Теорија игара), Software 
Engineering for SaaS (Софтверс-
ко инжењерство за софтвер као 
сервис), Machine Learning (Ма-
шинско учење), Human-Computer 
Interface (Интерфејс човек-рачунар) 
и Cryptography (Криптографија). 
Пријављивање путем електронске 



поште је било почетком јануара. За редов-
не студенте Стенфорда тако положени курс 
значи и оцену у индексу, за нас остале, који 
нисмо редовни студенти, а долазимо из свих 
крајева света, положени курс  доноси много 
знања из дате области као и похвалу профе-
сора предавача. 

Станфорд, иначе,  своје курсеве објављује 
у сарадњи са непрофитном специјализова-
ном организацијом Cousera. На страници 
http://www.class-central.com/ се у сваком 
тренутку могу наћи спискови курсева који 
су у датом семестру завршени, у току или 
су у припреми, са именима предавача и ду-
жином трајања.

Моје подручје интересовања је обрада 
природних језика. Зато нисам ни тренутка 
размишљала када сам електронском поштом 
послала пријаву на курс из обраде природ-
них језика, који држе врло угледни професо-
ри Крис Менинг (Chris Manning) и Денијел 
Џурафски (Daniel Jurafsky). Сам почетак је 
био планиран за 23. јануар, али је број од 
више од 45.000 пријављених полазника само 
за овај курс, принудио организаторе да по-
раде на хардверском проширењу како би се 
тако велики  број студената могао прихва-
тити. Коначно, после пар одлагања термина, 
12. марта кренула су предавања. Сам Стен-
форд је то, такође, сматрао важном вешћу, 
па ју је објавио на својој интернет страни 
http://www.stanforddaily.com/2012/03/06/
stanford-partners-with-coursera-to-offer-more-

online-courses/ . У међувремену смо доби-
ли списак литературе која ће бити потреб-
на за праћење курса: „Speech and Language 
Processing“ (Обрада говора и језика), Деније-
ла Џурафског, затим „Speech and Language 
Processing:An Introduction to Natural Language 
Processing, Computational Linguistics, and 
Speech Recognition“ (Обрада говора и језика: 
увод у обраду природног језика, рачунарску 
лингвистику и препознавање говора), Де-
нијела Џурафског и Џејмса Мартина (James 
H. Martin) и „An Introduction to Information 
Retrieval“ (Увод у истраживање информација) 
Криса Менинга и сарадника. Томе је придо-
дат и известан број линкова ка Интернет сад-
ржајима и алатима. Полазницима је скренута 
пажња да ће се признавати радови писани на 
језицима Џава (Java) и Пајтон (Python). Ис-
такнут је наставни план и програм, термини 
објављивања лекција и домаћих задатака као 
и начини оцењивања. Регистровани смо ко-
рисничким именима, добили смо лозинке што 
је потребно за слање радове на оцењивање и 
онда је све могло да почне, што се и десило 
12. марта.

Према програму за курс из обраде природ-
них језика у првој недељи слушају се основе 
обраде текста: стеминг, токенизација, нор-
мализација, подела на реченице, регуларни 
изрази, дефинише се појам минималног рас-
тојања двеју речи као и алгоритми којима се 
оно налази. Уводе се тежине термина и тести-
рају се лагоритми који их примењују, а крајем 
недеље је приказана примена ових алгорита-
ма у биоинформатици.  Све то подељено је на 
10 лекција обрађених у 10 видео записа. За 
оне који више воле .pdf или .ppt датотеке, до-
ступни су и одговарајући документи. Ипак, ја 
више волим „живу“ реч професора, нарочито 
када „жврља“ и дописује по „табли“. Једино 
што нема колега уоколо, па се не чује шуш-
кање, крцкање столица, а нема ни звона за 
крај часа. 
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Упоредо са лекцијама појаве се две врсте 
провера: проблемски тестови и програмер-
ски задаци. Ово прво је познато као једна 
врста „абц теста“ где се мора одговорити на 
4 до 5 питања. На нека се питања одговара 
означавањем једног од понуђених одгово-
ра, за нека се врше израчунавања локално 
на рачунару, па се уписују нумеричке вред-
ности као одговори, а за нека је потребно 
да напишете читав програм и да нумерички 
резултат тог програма упишете као одговор. 
Тест има временско трајање од 7 дана, пос-
ле чега се и наредних 7 дана могу примати 
резултати теста, али се дају казнени поени у 
висини од 50% освојених. Дакле, не исплати 
се каснити са задацима. Поготову што сваке 
недеље пристижу нови домаћи задаци и тес-
тови. Полазник може да понови тестирање и 
тада добије нову групу питања. Као коначни 
резултат се узима тест са бољим резултатом. 
И док су проблемски тестови замишљени 
као рекапитулација градива, дотле се  у ре-
шавању програмерских задатака од студе-
ната очекују висок степен инвентивности и 
маште. Домаћи задаци су конципирани тако 
да пишете програмски кôд који ће најопти-
малније решити неки задати проблем. Мени 
се чини да се поставка проблема јако разли-
кује од поставки проблема на нашим факул-
тетима. Код нас се акценат даје на реалним 
параметрима, на могућности примене кода 
у стварним условима и  проблемима, док 

(бар ја имам такав утисак) поставка про-
блема на овом курсу више личи на шетњу 
кроз лавиринт пун трикова. Ево примера: 
први задатак је био да осмислимо софтвер 
мистичног имена SpamLord. Задатак је био 
да „прошетамо“ кроз низ веб страна настав-
ника и сарадника Универзитета Стенфорд и 
да „покупимо“ све маскиране адресе елек-
тронске поште. С обзиром да нико не воли 
спам у свом сандучићу, свако се онда тру-
ди да своју адресу не нуди на „изволте“. 
Она може бити маскирана на много начина: 
pera at matf dot bg dot ac dot rs 
или  pera (at) matf;bg;ac;rs или 
pera where matf dt bg DOT ac;rs 
итд. Такође, требало се помучити и око екс-
тракције бројева телефона. Када се допре 
до могућих кандидата, треба их трансфор-
мисати у познати облик адресе adresa@
domen или телефона xxx-xxx-xxxx. При 
томе се оцењивање врши проценом лажно 
позитивних и лажно негативних података и 
број зарађених поена расте са смањењем ова 
два параметра. Како је поступак итеративан 
и задатак се не може решити „док дланом 
о длан“ већ се мора развијати стратегија и 
мора се правити компромис ради оптими-
зације решења, то је важно да полазник не 
изгуби стрпљење или ентузијазам. Морам 
признати да сам и ја била скептик у почетку. 
Нарочито код другог сета задатака, након 
друге недеље предавања. Требало је импле-
ментирати четири различита алгоритма за 
тзв. моделе језика, односно дефинисати ве-
роватноће појављивања речи на основу сис-
тема за учење и такав систем за учење при-
менити на развојном и тест моделу. Услов је 
био постићи прецизност већу од прописане. 
Почетне нуле у прецизности мојих програ-
ма бациле су ме у очај, али дивно чудо овог 
курса је форум студената. Ту сретнете оста-
ле студенте,  негде из Куала Лумпура, Мос-
кве, Торонта и  видите да мука није само 
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ваша, а да радост поготка може да се чује 
надалеко. Посаветујете неког ко је преспа-
вао логаритме да је log(a/b)=log(a)- log(b), а 
неко вам „добаци” да се у формулу узимају 
и фамозне ознаке граница реченице <s> и 
</s>.   

И тако теку „студентски“ дани. Не разликују 

се од класичних. Осим што нема студент-
ског бифеа, нема фамозне паузе од 15 ми-
нута и нових ликова око вас. Све у животу 
има својих добрих и лоших страна. На нама 
је да максимизујемо добре, а минимизујемо 
лоше. То се још увек може и без рачунарс-
ких програма — сва срећа! 
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