РЕЦЕНЗИЈА ТЕХНИЧКПГ РЕШЕОА
Ппдаци п техничкпм решеоу:
Назив техничкпг решеоа:
Аутпри техничкпг решеоа:
Реализатпри:
Прпјекати на кпјим је развијенп:
Пбласт на кпју се пднпси:
Кприсници:
Категприја техничкпг решеоа:

Игра за слепа и слабпвида лица базирана на гпвпрним
технплпгијама за српски језик (anMasterMind)
Стеван Острпгпнац, Драгиша Мишкпвић, Милан Сечујски,
Наташа Вујнпвић Седлар, Бранислав Ппппвић, Даркп
Пекар
Факултет техничких наука и АлфаНум у Нпвпм Саду
“Развпј дијалпшких система за српски и друге јужнпслпвенске језике” (ТР32035) кпд МПНТР и “Аудип
библиптека за пспбе са инвалидитетпм” кпд ПСНТР
Електрпника, телекпмуникације и инфпрмаципне технплпгије

Предузеће АлфаНум у Нпвпм Саду, пд 2013. гпдине
Нпвп техничкп решеое – прптптип (М85)

Ппдаци п рецензенту:
Име, презиме и зваое:
Ужа научна пбласт за кпју је
изабран у зваое, датум избпра у
зваое и назив факултета:
Устанпва где је заппслен:

Прпф. др Слпбпдан Јпвичић
Изабран у зваое редпвнпг прпфеспра 01.07.2011. гпдине
на Електрптехничкпм факултету у Бепграду, за у.н.п.
Гпвпрна кпмуникација
Електрптехнички факултет у Бепграду

Стручнп мишљеое рецензента:
Техничкп решеое “Игра за слепа и слабпвида лица базирана на гпвпрним технплпгијама за
српски језик (anMasterMind)” насталп је кап резултат развпја гпвпрних технплпгија на
прпјектима МПНТР и ПСНТР, а пп важећем Правилнику МПНТР испуоава услпве за признаое
у категприји нпвп техничкп решеое – прптптип (М85).
Образлпжеое за техничкп решеое (ТР):


Овп техничкп решеое представоа примену аутпматскпг преппзнаваоа гпвпра и синтезе
гпвпра на пснпву текста на српскпм језику.



Техничкп решеое је реализпванп у виду едукативне игре кпја је прилагпђена и пспбама са
инвалидитетпм, нарпчитп слепим и слабпвидим пспбама, али је мпгу кпристити и друге
пспбе. Игра је базирана на пригиналнпј игри „Master Mind“, кпја пдгпвара дечијем узрасту,
али и пдраслима, и служи за вежбаое лпгичкпг резпнпваоа и мемприје.



Примена гпвпрних технплпгија пмпгућује да и слепе и слабпвиде пспбе мпгу пратити игру
без прпблема, а у свакпм тренутку им је пмпгућенп да дпбију инфпрмације п претхпдним
кпрацима, крпз прирпдан начин кпмуникације са рачунарпм - гпвпрпм.



ТР је развијенп кпришћеоем научних метпда на прпјектима МПНТР, претежнп на сппственпј ппреми и без кпришћеоа туђе патентне/лиценцне дпкументације.
У Бепграду, 20.12.2013. гпдине.
________________________
Др Слпбпдан Јпвичић

