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техничко

којом см о

одређени као чла нови Коми сиј е за подношење извештај а за оцену научне заснованости

тем е

и

и спуњен ости услова

канд идата за

и зраду докторске д исертације :

"Убрзање

ал горитама за сегментацију биомедицинских СЈiика коришћењем реконфигурабилне
хард верске

платформе"

у

н аучн ој

обл асти

примењена

информатика

и

рач унарско

инжењерство кандидата Ивана Миланковића, м аст. июк. еле ктр. и рачунар .. На основу

п одатака којима расп олажем о достављамо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.

Научни приступ проблему предложеног вацрта докторске дисертације и процева
научног доприноса крајњег исхода рада

У предложе н ој приј ави до кторске ди сертације, кандидат је дао образложе ње предм ета
и страживања

наводећи

а ктуелност

и

допринос

и стражи вања

у

области

п римене

реко нфигурабилне хардверске платформ е у би омедицинско м инжењерству као алата за

убрзање обраде сл ика .
Реконфи гурабил не хардверске платфо рме имају широку примену у области рачу нарства
в и со ких перформан си где процесо ри са виш е јез гара ил и графичке картице са много

ј езгара не могу да одговоре задацима, а уп отреба интегрисаних кола дизајнирани х према
а пл и кацији ј е

прескупа .

Ове

платформ е

су

показале

одличне

резултате

у

обради

дигитал них биомедицинских слика и као та кве се м огу користити у си стемима где је
нако н

а квизициј е

потребн о

м ом ентал н о

извршити

обраду

вел и ке

количине

биомедицинских слика, чим е про цес диј а гн озе постај е зн атн о бржи, а лабораторијски
експ ериме н ти им ај у п отенциј ал да п остану знатно ј ефтинији .
Ка ндидат је представи о а ктуелна истраживања и предложи о про грам истраживања у

наведе ној области који је у складу са савременим научни м методама истраживања .
Истражива ња се базирај у н а експери м ентал ним истраживањима на расп оложивој опреми,
као и експ ериментал ној поставци која ће бити развијена у оквиру дисертациј е .

Имајући у виду приказ проблема истраживања, полазне х ипотезе и предложен е научне
методе и страживања приказани нацрт до кторске дисертације садржи све елементе који су
потребни да би се изради докторске дисерта ције дао научни до принос значајан за даљи

развој науч ни х истраживања у области убрзања ал горитама за обраду биомеди цинских
слика.

Веза са досада шњим истраживањима
Научно- истраж ивачка активност кандидата припада области примење не ин формати ке и

рачунарског инжењерства, а уско је везана за аквиз ицију и обраду би омедицинских
сигнала и слика . Такође, кандидат је радио на о птими зациј и и убрзању различитих
алгоритама
радовима

прим еном
штампаним

реко нфигурабилне
у

хардве рске

н аучн о-струч ним

платформе.

часоп и с им а ,

радовима

То је

п открепљено

презентованим

на

међународним и домаћ им научно-стручним ску повима, као и учествовањем у пројектима
Министарства просвете, науке и тех нолошког развоја Републике Србиј е.
Рад у оквиру ове дисертације омогућава
истраживачком

раду,

што

п оред

кандидату да оствари континуитет у свом

стручног

усаврша вања

ка нд и дата

има

за

циљ

и

расветљавање проблематике у поме н утој области истраживања.

2.

Образложење предмета, метода 11 ц и ља кој и уверљи во упућују да је предложена
тема од з нач ај а за развој н ауке

Предм ет, циљеви и х ипотезе ове дисертациј е обухвата ј у следеће
Сл и ка представља начин преноса информациј а. Свака слика се састој и од вел иког броја
корисних информација. Разумевање слике и извлачење корисних информација из исте у
циљу испуњења неког задатка представља важ н у област апликација у обради слика. У
пракси , у највећем броју случај ева, нису од интереса сви делови слике већ сам о одређени
који имају сличне карактеристике. Ј едан од првих корака ка разумевању сл ика представља
у право сегме 1пациЈ а слика.

Сегментација слика је једна од најчешће примењи ваних процедура прил иком анал изе
биомедицинских слика. Она такође представља и један од најважнијих задатака пр иликом
обраде

слика.

У

рачунарским

наукама

сегме нтација

слика

представља

процес

партиционисања слика у већ и број сегмената . Ова техника или група техн и ка се односи на
дељење сл ика у регионе са сл ичним атр и бутима . У нај већем броју случајева атр ибути
представљају 11иво сиве бој е, боје,
својства. Главни циљ
нешто

што

им а

и ви це,

карактеристике текстуре

ил и

спектрал на

сегмента циј е сл ика ј есте да упрости начин представљања сл ике у

.

више смисла и да Ј е

.

на таЈ

начин

.

.

учини Јед н оставн иЈ ОМ за анал изу

у

оквиру процеса обраде слике .
Сегментациј а сл ика се најчешће користи за проналажење објеката и граница (лин иј а,
кривих и сл ичн о) у сликама. Прецизније речено, сегм ентација сли ка представља процес
додељивања ети кете сваком пиксел у у слици на тај начин да пиксели са истом етикетом

деле одређене карактеристике . Резултат сегментациј е слика јесте сет сегмената који
прекривају

читаву

слику

и ли

сет

контура

и зву ч е них

из

слике

код детектовања

ивица.

Сваки од пиксела у извученом регио ну су међусобно слични са становишта одго варајуће
карактеристи ке ил и прорачунатог својства .

Када се сегментација

примени

над стеком

сл ика,

најч ешће биомедицинских слика,

резултујуће контуре се могу искори стити за креирање тродимензионалне реконструкције
уз уп отребу одговарајућих интерполацио них алгоритама. Како би тродимензионална
реко нструк ција била што већег квалитета, потребно је обезбедити велики стек улазних
слика, тако да ј е размак између две суседне слике што мањи . Такође је од вели ке важ ности

и да слике буду што ј е могуће боље резолуциј е.

Сегментација слика и ма широку и веома знач ајну у п отребу и у дигиталн ој мамографији.
Главни циљ науч ника и истраживача јесте развој софисти цираног алата за анализу слика
који могу аутоматски да откриј у сумњиве регионе н а мамограмским сликама груди. Овај
про цес за почиње извлачењем региона од ин тереса на мамограмским сл икама груди. Након

тога прелази се на откривање сумњивих региона и њихову класификациј у. На крају се

врши поређење са већ постојећим базама слика. За биомедицинске системе одлучивања је
од вел ике важности обезбеђивање великог скупа података за тренирање.
Време про цесирања, како мамограмских слика дојки , тако и стека биомеди цин ских слика
који се користи за трод имензионал но реко нстру исање, м оже бити ограничавајући фактор.
Како би се извршило убрзање процесирања ових слика користе се разл ичите платформе,
као ш то су рачунари в исоких перформа н си са виш е језгара, платформ е са великим бројем
јез гара као што су граф ичке ка ртице и реко нфигурабил не хардверске платфо рме .

Предмет рада ове докторске д и сертациј е ј есте убрзање алгоритама за сегм ентацију
мамограмских

сл ика

дојки

и

стека

б и омедицин ских

слика

који

се

користе

за

тродим ензионал но реконструисање употребом реко нфигурабил н е хардверске платформе.
Осн ов ни циљеви ове ди сертациј е ј есу обј а шњавање поступка ефикасн ог пребацивања
ал горитама и тока података на реконфигураб ил не хардверске платформе, приказ и анализа

различитих конфигурација и сте платформ е као и приказ и анализа постигнуrих резултата.
У оквиру израде ове докто рске дисерта циј е б иће дат опи с три алго ритма за сегментацију
биомедицинских слика . Ј едан ал горитам ће вршити сегментацију мам ограмских слика
дојки, а два алго ритма ће вршити сегме нта цију стека биомедицинских слика који се
користи за тродимензионал но реко нструисање. Један стек сл ика ће се састојати од
микротомографских сл и ка мишјих плућ а, а други стек ће се састојати од слике колена
добијених процесом рачунарске томографије . Сва три алгоритма ће вршити обраду слика
кој е се користе у реал н ој биомедицинској пракси .
Очекуј е

се

користити

да

резултати

ове докто рс ке дисертације

п о кажу да ј е

могуће

успешно

реко нфигурабилну хардверску платформу у циљу убрзања алгоритама за

сегментацију разл ичитих би омедицинск их сл ика . Такођ е, оч екује се да се п оред убрзања

алгоритама

оствари

и

уш теда

електр ичне

енергије

употребом

реко нфиграбилне

хардверске платфо рме.

Основне полаз не х ипотезе кој е воде и сп уњавању циље ва ове докторске дисертације
настале

су

као

р езултат детаљ н ог

пр оучавања

досадашњег

и страживања

и

наЈН О ВИЈИХ

достигнућа и сазнања у области реконфигурабилних хардверских платформи и њихове

п ри ме не

у

обради

биомед ицинских

сл ика.

На

основу

тога

се

дефиниш у

следеће

претпоставке:

•

Мамограмске слике дојки су све веће резолуц иј е а и сетови ових слика КОЈ И се
користе за тренирање су све већи

•

Стек слика који се користи за тродимензионалну реконструкцију је све већи,
односно све ј е мање растојање између две суседне сли ке у сте ку, а и саме слике су

све веће резолуције

•

Збо г све већих сетова биомеди цинских слика и све веће резолуциј е истих потребно
је извршити убрзање алгоритама за сегме нтациј у ти х сл ика

•

Прим е на реконфигурабилних хардверских платформи у обради б и омедицинских
сл и ка дај е добре резултате

•

На реконфигурабил ној хардве рској платформи п остој и до вољно ресурса, односн о

логич ких ј единица и дигиталних процесо ра сигнала како би се алгоритми за обраду
биомедицин ски х сл ика могли им п лементирати
Методе истраживања

У

оквиру

овог

истраживања

ће

бити

о пи са н а

три

ал горитм а

за

сегментацију

биомедицин ских сл ика. Један ј е алго ритам за сегментациј у мамограмских слика дојке који
има велику прим ену у раном откривању канцера дојке. Други алгоритам ј е алго ритам за
сегментациј у микротомографских сл и ка м ишјих плућа у циљу њихове тродимензионалне
реконструкције. Трећи ал горитам је алгорита м за се гм ентацију сл и ке колена добиј ених
процесом

раt1ун арске

томографиј е ,

такође

у

циљу

њихове

тродимензионалне

реко н стр укције .

Такође, б иће коришћена и рекон фигураби лна хардверска платформ а као посебан алат који
дозвољава паралелизацију алгоритама на знатно вишем нивоу, односно развој ал горитам а
у простору, а не у време ну као што ј е то случај са рачунарима високих перформа нси . Као
програмски језик за ди зајнирање реко нфигураб илне хардверске платформ е бић е коришћен
МахЈ . Такође, би ће дат и детаљан опис пребацивања алгоритама за сегментацију сл ика са
рачунара високих перф орманси на реко нфи грабилну хардверску платформ у, пошто само
ефи кас н о пребацивање гара нтуј е убрзање алгоритама .

Окв ирни садржај до кторске ди сертаци ј е
Оквирни план дисертације је конципиран у десет п о главља:

1.

Уводна разматрања

2.

Преглед платформи за убрзање алгоритама за се гме нта цију биомедицинск их сл ика

3.

Реконфигурабилна хардверска платформ а

4.

Систем и за а квиз ициј у би омедицинских слика

5.

Алгоритми за сегмента циј у био медицински х сл и ка

6.

Алгоритам за сегм ента цију мам о грамских сл ика дојке

7.

Ал гор итам за сегм ентацију микротомо графски х сл и ка мишјих плућ а

8.

Ал горитам

за

сегм ентацију

сл ика

коле на

добије них

процесом

рачунарске

томо графиј е
Пребацивање алгоритам а за сегмента цију сл ика н а реко нфигураб ил ну хардверску

9.

платфо рм у са постигнутим резултатима

1О .
3.

Закључна разматрања

Обра зл ожење

теме

за

юраду

докторске

дисертације

које

омогућава

закључак да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања

проблема

Коми сиј а за кључуј е да ј е предложена тем а докторс ке д исертациј е "Убрзање алгоритама
за сегментацију биомед ицинских слика коришћењем реконфигурабилне хардверске

платформе" , кандидата Ивана Миланковића, са образложеним предметом и циљевима
рада ,

нау чним

до прин ос им а

и

о ч екив а ни м

резултати ма ,

н астал им

детаљ н ом

а нали зом

доступних научних радо ва у научн ом и стручн ом сми слу оригинал на идеј а.

4.

Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, предложене
хипотезе,

из вора

података ,

метода

анализе

са

критеријумима

науке

уз

поштовање научних принципа у и зрад и коначне верзије докторске д исертације

Кандидат Иван Мил анковић ће у својој до кторс кој дисерта цији обухватити све елементе
сав реме но г н ауч но-и стражи вачко г рада по штуј ући осн овне критериј уме н ауке, научних
циље ва и метода а н ал изе, им пле ментациј ом постој ећих и разв иј ањем оригин алн их идеј а

н ауч н о г и страж и вања.

Кандидат ће детаљн о про веравати п олазне х ипотезе анализом

оби м н е л итературе и извора, у већини случај е ва новиј е г датума.
У достављеној
области

пријави тем е, кандидат се служи о од говарај ућом те рминологиј ом

кој а ј е

предмет рада. Дефиниција

предм ета

истраживања ј е

усклађ ена

из
са

основним појм ов има, предложеним хипотезам а и методам а истраживања. Кандидат ј е
показао изразиту способ ност за селе кциј у и анал изу литературних извора.

Тем а

докторске

проблематике

дисерта ције

из

области

обух вата

прим ене

и страживање

веом а

р еко нфигурабилне

актуелне

хардверске

и

значајне

пл атформе

у

био м едицинском инже њерству као алата за убрзање обраде сл ика. Обзиром на то да су
циљев и

и стр аживања

проблема, доб ијени
области .

пр о и сте кли

резултати

из

за п аже ни х

недоста та к а

и

недовољ н е

и з р ажености

представљал и б и оригиналан допринос истраживачкој

5.

Прегл ед 11ауч н о-и страж11 ва•1 ког рада ка ндидата
а . Кратка биогра фија ка нд идата

Ива н Мила н ковић ј е рођен

14.03. 1988.

године у Горњем Милановцу, Ре публ и ка С рб ија.

Основ но образова ње је стекао у Ос н о вној

школи ,.Десанка Максим овић " у Горњем

Миланов цу као носилац Вукове дипломе. Техничку школу ,,Јован Жујовић'' завршава

20 17.

године као

нос илац Вукове дипломе .

Током основ ног и средњег образовања

учествовао је на такмичењима из математике, фи з ике, електротех нике и електро нике а
н ајвећи

успех је

освајање

п етог

места

на

Републичком

такм ичењу

из

енергетске

електрон ике.

Основне а кадемске студије је заврш ио

20 11 .

године на Техничком факултету у Чачку

Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом

9.44

у току студија и оценом

1О

на

ди п ломском и с пи ту и сти че з вањ е д ип лом ир а ни инже њ ер електротех нике .

Мастер академске студиј е је завр ши о

2012.

године на Техничком факултету у Чачку

Универзитета у Крагујевцу са просечн ом оце ном

10

и стиче звање мастер инжењер

електротех нике и р а чун а р ств а .

У н овембру

20 13. године уписује докторске а каде мске студије

на Факултету инжењерских

наука Универзитета у Крагујевцу, на студијском про грам у машинско инжењерство, обл аст
прим ењена информатика и рачун а рско инжењерство. Предмет његови х истраж и вања јесу
алгор итми

за

обраду

биомедицинск их

сл ика

и

примен а

различитих

хардверс ких

платформи у биомедицинском инжењерству .

Запослен је у истраживачко развојном центру за биоинжењеринг БиоИРЦ од фебруара

20 13.

године. У периоду од јуна

20 14. до јула 2015.

године је био зап ослен на Факултету

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
У чествовао је н а два прој екта ресо рног Министарства :

•

ОИ

•

ИИИ 45 005

174028 -

"Методе моделирања на ви ш е скала са п рименом у би омедицини "
"Функционални,

функци онализовани

и

усаврш е ни

нано

материјали " .

У чествовао ј е и у реал изације наставе н а Факултету инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и то на предметима :

•

Електротех ника са електроником

•

Мерење и управљање

б. Научно-11ст раж11 вач ка1 рад

Као аутор или коаутор обј авио ј е укупно

16

радова у научно-стручним •1асописима као и

н а међународн им и домаћим научно-стручним с куповим а:

М22

1. lvan L. Milankovic, Nikola У . M ijai lov ic, Nenad D. Fi lipovic, A leksandar S. Peulic,
Acce leration o f Tmage Segmentation Algorithm for (Breast) Mammogram Images Using
Hi gh-Perfoпnance
Reconfi gura Ы e
Dataflow Computers,
Computational
алd
Mathematical Methods in Medi cine, Volume 2017, Article ID 7909282, 11 pages, ISSN
1748-670Х, DOI 10. 1155/2017/7909282, 2017
2. А. М. Milovanovic, В. М. Koprivica, А. S. Peulic, 1. L. Milankovic, Analys is of Square
Coaxial Line Family, The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES),
Yol . З О, No. l , рр. 99- 108, JSSN 1054-4887, 2015
М23

1. N. Mijailov ic, R . Vulovic" 1. Milankovic, R . Radakovic, N. Filipovic and А. Peulic,
Assessment of Клее Cartilage Stress Distribution and Deformation Using Motion
Capture System and WearaЫe Sensors for Force Ratio Detection, Computational and
Mathematical Methods in Medicine, Vol шne 2015 , Article Ш 963746, 8 pages, ISSN
1 748-670Х, DOI 10.1 155/201 5/963746, 20 15
М24

1. Milankovic lvan, Mijai lovic Nikola, Peulic Aleksandar, Nikolic DaliЬor, Koncar Igor,
Exarcl1os Them isd, Parodi Oberdane, Filipovic Nenad, Softverski i hardverski sistemi za
ispitivanje mehanickih karakteristika abdom ina lne aorte zahvacene aneurizmom, FМЕ
Transactions, Yol. 43 , No.
2, рр.
161-167, ISSN
145 1-2092, DOI
.10.593 7/ fmetl 5 02 1 61т, 20 15
мзз

1.

А. Peu lic, 1. Milankovic, N. Mijailovic, Z. Jovanovic, Remotely analyze spine angle in
rehabilitation after spine surgery using acceleration and gyro sensors, 2016 l Зth
lnternational Conference on Remote Engineering and Virtual lnstrumentation (REY), рр .
28 1-282, ISBN 978-1-4673-8246-5, DOI 10. l 109/REV.20 16.7444482, Madrid, Spain,
24-26 Feb. 20 16

2. lvan Milankovic, Vesna Rankov ic , Miodrag Peu lic, Nenad Filipovic , Aleksandar
Peulic, D iagnosis of Lumbar Di sc Herniation us ing Multilayer Perceptron Neural
Network, JCIST 20 15 5th lnternational Conference on lnformation Society and
Technology, рр . 2 10-213 , ISBN 978-86-85525- .16-2, Kopaonik, SerЬia , 8- 11 Маг.2 01 5.
3. Tijana Suste rsic, Nikola Mij ai lovic, Ivan Milankovic, Nenad Filipovic , A leksandar
Peulic, Segmentation and Three-Dimens ional Visualization of Brain Tumor and
Poss iЬility of Mapping Such A lgorithms on Нi gh Perforrnance ReconfiguraЫe
Computers, ICIST 2015 5th International Conference on Information Society and
Technology, рр . 45 5-459, ISBN 978-86-85525-16-2, Kopaonik, SerЬia, 8- 11 Маг. 20 15.
4 . Mijailovic, N ikola; Radakovic, Rad ivoje; Peulic, Aleksandar; Milankovic, lvan ;
Filipovic, Nenad, Using force plate, computer s imulation and image a lignment in
jшnping ana lysis, Bioinformatics and Bioengineering (ВШЕ), 20 15 IEEE 15th
lnternational Conference оп, 4 pages, TSBN 978-1-4673-7982-3, Be lgrade, 2-4 Nov. 201 5
5. Milankovic, lvan; Peulic, A leksandar; Ysas i, A lexandra В . ; Wagner, Willi L.; Pabst,
Andreas М .; Ackermann, Maximilian; Houdek, Jan; Fohst, Sonja; Mentzer, Steven Ј. ;

Koпerdiп g, Moritz А.; Fil ipovic, Neп ad; Tsuda, Akira, Acce l eratioп of image fi lteri ng
algorithms for 3D visual izati oп of mur i пe luпgs us iп g dataflow engines, Bioinformatics
апd Bioeпgi п eeriпg (ВIВЕ) , 20 15 IEEE l 5th Iпternati oпal Coпference оп , 5 pages, ISBN
978- 1-4673-7982-3, Be lgrade, 2-4 Nov. 2015

6.

Raпkov ic,

Vesп a;

Milankovic, lvan; Peulic, Miodrag; Filipovic, Nenad ; Peulic,
fuzzy mode l fo r supporting the diagnosis of lumbar disc hemiation,
Bioiпform ati cs апd B i oengineeriп g (ВIВЕ) , 2015 IEEE 15th lnternational Conference on,
5 pages, JSBN 978-1-4673-7982-3 , Belgrade, 2-4 Nov. 2015
Aleksaпdar, А

7. l van Milankovic, N iko la Mijailovic, Jas11a Radu lovic, A leksandar Peulic, Neпad
Fi lipovi c, DEVELOPМENT OF А SYSTEM FOR ANAL YZING ТНЕ
ELECTROMAGNEТIC RADIATION CAUSED ВУ ТНЕ СТ SCANNER, 8th
Inte rnati oпa l Q uality Сопfеrепсе, рр. 893-898, ISBN 978-86-6335 -004-5, Кragujevac,
SerЬia, 23 . Мау 2014
8. Uros Pesovic, Milankovic lvan, Jagodic D ij aпa, Sinisa Randic, Model iпtenz iteta
globalnog suncevog zraceпja па h o rizoпtalпu povrsinu, INFOTEH, рр. 204-207, JSBN:
978-99938-624-8-2, Elektrotehnicki fakultet, Uпi verzitet u Istocnom Sarajevu, Bosna i
Hercegoviпa, 11 . Маг. 201 2
MSI
1. Milankovic Ivan , Mijai lovic N iko la, Копса г Igor, N ikolic Dalibor, Filipovic Neпad ,
Peulic Aleksandar, Devel o pmeпt of the system for abdominal aortic aneurysm
mechanical properties research using 'В uЬЫ е iпfl ated' method, SerЬian Journal of
Electrical Eп gin eering, Vo l. l О, No.3, рр . 4 15-423, JSSN Ј 451 -4869, DOI:
10.2298/SJEE 13 1007013M, 20 13
М63
Ј.

Ivan Milankovic, Nikola Mijailovic, Jgor Koncar, Dalibor Nikolic, Nenad Filipovic,
Aleksandar Peu lic, Razvoj sistema za ispiti vaпje mehanickih karakteristika tkiva
abdomiп a lпe aorte zahvacenog aneurizmom pomocu "BtrbЫe Inflated" metode, 57th
ETRAN Co пference, 4 strane, ISBN 978-86-80509-68-6, Z latiЬor, 3-6 јuп 20 ] 3

2. l va n Milankovic, Niko la Mijai lovic, Miodrag Peulic, Vojin Kovacevic, Nenad Filipovic,
A l eksaпdar Peulic, Dij agп ostika lumbalne diskus hemije primenom uredaja za
odredivanj e povrs iп ske ras podele pritiska stopala na pod logu, 57th ETRAN Coпference,
5 straпa, ISBN 978-86-80509-68-6, Zlatibor, 3-6 jun 20 13
3.

Al eksa пdar

Peulic, Ivan Milankovic, Nikola M ijai lovic, Nadzor e lektromagnetnog polja
u radnom i z ivotnom okruzeпju , Naucno-strucna konferencija s medunarodnim ucescem
"Zastita z ivotne sredine izrn edu nauke i prakse - stanje i perspektive'', ISBN 978-99938846-6-8, Banja Luka, Воs па i Hercegovina, 13. decembar 2013

•

На основу свега н аведеног у претходним тачкама овог извештаја Комисиј а доноси следећи

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Иван Миланковић, маст. инж . електр. и рачунар., испунио је све предвиђене услове за
одобрење израде докторске дисертациј е.

Комисија предлаже Наставно -научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу и Већу за техничко-технолошке науке Универз итета у Крагујевцу да
наведену предложену тему за докторску дисертацију:

"Убрзање алгоритама за сегментацију биомедицинских слика

коришћењем реконфигурабилне хардверске платформе"
прихвати и одобри њену израду кандидату Ивану Миланковићу, маст. инж. електр. и
рачунар "

Комисија предлаже да ментор ове докторске дисертације буде др Александар Пеулић,
редовни професор Фа култета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
У Крагујевцу,

22

11 о 2..оЛ

i·
итшовић, редовни професор Факултет инжењерских наука, У н иверз итет

едник комисије
рагујевцу

Ужа науч на област: Примењена механика, Примењена
информатика и рачу нарско инжењерство

.-.r--="·~

вановић, редовни професор

Факултет техн ичких наука, Универзитет у Но вом Саду
Ужа науч.на област: Аугоматика и управљ ње системима

Др

· ~Ла

адимир МИЈIОВЗНОВИli , доцент

Фа ултет инжењерских наука, Универз итет у Крагујевцу
Ужа научна област: Електротехничко и ра чун арско инжењерство

