
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА    

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Новом Саду 

Датум именовања комисије:  31.05.2018. 

Састав комисије:  

1. Др Јелена Николић доцент Телекомуникације 

 презиме и име Звање ужа научна област 

 Електронски факултет Ниш Председник комисије 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. Др Тибор Лукић ванредни 

професор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име Звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. Др Душан Јаковетић доцент Математичко моделирање 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Природно-математички факултет Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. Др Жељен Трповски ванредни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. Др Војин Шенк редовни 

професор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  Марко (Драгица) Панић 

2. Датум рођења:    24.04.1986. Место и држава рођења: Шабац, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду, Србија 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика електроника и телекомуникације 

звање: Инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду, Србија 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика електроника и телекомуникације 

звање:  Мастер инжењер електротехике и рачунарства 

научна област: обрада сигнала 

наслов завршног рада: Класификација слика заснована на “АдаБоост” алгоритму и стаблима 

одлуке са ХОГ и ЛБП обележјима. 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:  Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

  

2005. 2009. 9.44 

2009. 2010. 9.86 

2010. 

86 10 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Panić M, Aelterman J, Crnojević V, Pižurica A. Compressed sensing in MRI 

with a Markov random field prior for spatial clustering of subband 

coefficients. 2016 24TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE 

(EUSIPCO) 2016. p. 562–566, ISSN 2076-1465 

[M33] 

кратак опис садржине: Тренутна истраживања из области реконструкције снимака магнетне 

резонанце коришћењем теорије ретке репрезентације фокусирају се на моделовање структуре 

између коефицијената ретке репрезентације слике. Приступи који користе wavelet структуру 

стабла за моделовање коефицијената показују значајан напредак у перформансама 

реконструкције. У овом раду је показано да модел коефицијената заснованом на 

Марковљевом случајном пољу уз коришћење проксималног оптимизационог поступка у 

реконструкцији слике надмашује у перформансама тренутно најпознатије алгоритме из 

области укључујући и алгоритме базиране на wavelet структури стабла. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ           

ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

Panić M, Vukobratović D, Crnojević V, Pižurica A. Sparse MRI with a Markov 
Random Field Prior for the Subband Coefficients. Proceedings of the third 
“international Traveling Workshop on Interactions between Sparse models 
and Technology” (iTWIST’16). 2016. 

[M33] 

кратак опис садржине: Модел за коефицијенте ретке репрезентације слике магнетне 

резонанце базиран на Марковљевом случајном пољу показао је значајно побољшање у 

реконструкцији слике из недовољног броја мерења. У овом раду је анализиран greedy 

алгоритам који користи поменут модел. Показано је да и једноставнија процедура 

реконструкције са усвојеним моделом доприноси побољшању реконструкције слике.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           

ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

Panić, M., Aelterman, J., Crnojević, V. and Pižurica, A., 2017. Sparse 
recovery in magnetic resonance imaging with a Markov random field prior. 
IEEE Тransactions on Мedical Imaging, 36(10), pp.2104-2115. ISSN 0278-
0062. 

[M21а] 

кратак опис садржине: Статистички модел базиран на Марковљевом случајном пољу (Исинг 

модел) коришћен за моделовање значајних позиција коефицијената ретке репрезентације 

сигнала слике па самим тим и њихове структуре, је уведен у оптимизациони поступак за 

реконструкцију слике преко предлога нове регуларизационе функције. У овом раду је 

приказано извођење два оптимизациона поступка који користе само регуларизациону 

функцију базирану на Исинг моделу и њену комбинацију са регуларизационом функцијом 

базираној на укупној варијацији сигнала. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ           

ДЕЛИМИЧНО  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Panić M., Ćulibrk D., Sladojević S., Crnojević V., Local binary patterns and 

neural networks for no-reference image and video quality assessment, in 

Proc. Eng. Appl. Neural Network., 2013, pp. 388– 395. 
[M33] 

кратак опис садржине: У раду је описано коришћење обележја локалног бинарног облика у 

сврху описа квалитета компримоване слике и видеа без познавања референтне слике (видеа). 

Након трансформације слике у простор кодова локалног бинарног облика, њихов хистограм 

је коришћен као коначан вектор обележја. Регресија базирана на овако извученим обележјима 

показује високу корелацију са измереним субјективним мерама квалитета слике. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ          

ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Panić M., Vukobratović D., Crnojević V., Pižurica A., Greedy MRI 
reconstruction using Markov Random Field prior. Proceedings of the IEICE 
Information and Communication Technology Forum (ICTF 2017). Poznań, 
Poland: Polish Association of Telecommunication Engineer; 2017. ISBN 
978-83-932602-2-5. 

[M33] 

кратак опис садржине: У раду је показан једноставан greedy алгоритам за реконструкцију 

слике магнетне резонанце из недовољног броја мерења базираном на статистичком моделу 

Марковљевог случајног поља за коефицијенте ретке репрезентације слике. Развијени 

алгоритам је тестиран на стварним мерењима и показана је његова предност у односу на 

тренутно најефикасније алгоритме у области. 

 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ          ДЕЛИМИЧНО 

 

III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

 

Кандидат је завршио основне академске и мастер студије на ФТН-у, и 2010. уписао 

докторске студије на истом факултету. У току докторских студија кандидат је положио 

све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10 као и 

квалификациони испит. У току истраживачког рада, кандидат је објавио запажен број 

радова који су објављени у релевантним научним базама (укључујући и прво ауторство у 

раду категорије М21а). 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: 

Кандидат је аутор или коаутор публикацијама у категоријама М21a и М33. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 

Др Дејан Вукобратовић дипломирао је 2001. године и докторирао 2008. године на 

Факултету техничких наука у Новом Саду. Током 2009-2010. године био је постдокторски 

истраживач на Универзитету Стратклајд у Глазгову, Велика Британија. Од 2009. године 

је изабран у звање доцента, а од 2014 у звање ванредног професора на Факултету 

техничких наука у Новом Саду. Предаје предмете из области теорије информација и 

кодовања. Учествовао је у FP7 QoSTREAM и FP7 ADVANTAGE пројектима и учествује 

у H2020 SENSIBLE пројекту. У истраживачком домену оријентисан је на 

пробабилистичке графичке моделе и алгоритме пробабилистичког закључивања са 

применом у теорији кодовања и бежичним комуникацијама. Објавио је 30 радова у 

часописима са високим импакт фактором и око 70 радова на водећим интернационалним 

IEEE конференцијама. На Google Scholar бази има h-индекс 20 и преко 1300 цитата. 

 

 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница 
категорија 

1.  Dusan Jakovetic, Dragana Bajovic, Dejan Vukobratovic, Vladimir 

Crnojevic: "Cooperative Slotted ALOHA for Multi Base Station Systems," 

IEEE Transactions on Communications, Vol. 63, No. 4, pp. 1443-1456, 

April 2015  

M21  

2.  Andrea Tassi, Ioannis Chatzigeorgiou, Dejan Vukobratovic: "Resource 

Allocation Frameworks for Network-Coded Layered Multimedia 

Multicast Services," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 

Vol. 33, No. 2, pp. 141-155, February 2015.  

M21  

3.  Dejan Vukobratovic, Chadi Khirallah, Vladimir Stankovic, John 

Thompson: "Random Network Coding for Multimedia Delivery Services 

in LTE/LTE-Advanced," IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 16, 

No.1, pp. 277-282, January 2014  

M21  

4.  Chadi Khirallah, Dejan Vukobratovic, John Thompson: "Performance 

Evaluation and Energy Efficiency of Random Network Coding in LTE-

Advanced," IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 11, 

No. 12, pp. 4275-4285, December 2012.  

М21  

5. Panić M, Vukobratović D, Crnojević V, Pižurica A. Sparse MRI with a 

Markov Random Field Prior for the Subband Coefficients. Proceedings of 

the third “international Traveling Workshop on Interactions between 

Sparse models and Technology” (iTWIST’16). 2016. 

M33 

6. Panić M, Vukobratović D, Crnojević V, Pižurica A. Greedy MRI 

reconstruction using Markov Random Field prior. Proceedings of the 

IEICE Information and Communication Technology Forum (ICTF 2017). 

Poznań, Poland: Polish Association of Telecommunication Engineer; 

2017. ISBN 978-83-932602-2-5 

M33 
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Биографија ментора (до 500 каракетра): 

 

Др Александра Пижурица је дипломирала 1994. на Факултету техничких наука у Новом 

Саду. Магистрирала је на предмету Tелекомуникације на Универзитета у Београду 1997. 

и одбранила докторат на Универзитету у Генту, Белгија 2002. Као доктор наука била је 

научна сарадница са Фондом за научна истраживања у Фландрији - ФВО (2005-2011) и 

главни истраживач у истраживачком одељењу Мултимедијална технологија фламског 

истраживачког института иМиндс (2009-2016). Од 2011. године је професор на предмету  

Статистичко моделирање слика на Универзитета у Генту. Објавила је више од 250 

научних радова, од којих око 60 у часописима из домена обраде слике и видеа, који 

укључују мултирезолуциону статистичку анализу слике коришћењем Марковљевог 

случајног поља, реконструкције слике и видеа као и рестаурацију дигиталне слике. 

 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. 

бр. 

аутори, наслов, издавач, број страница 
категорија 

1. Panić, M., Aelterman, J., Crnojević, V. and Pižurica, A., 2017. Sparse 

recovery in magnetic resonance imaging with a Markov random field 

prior. IEEE Тransactions on Мedical Imaging, 36(10), pp.2104-2115. 

ISSN 0278-0062. 

M21a 

2.  Panić, M., Aelterman, J., Crnojević, V. and Pižurica, A., 2016, August. 

Compressed sensing in MRI with a Markov random field prior for spatial 

clustering of subband coefficients. In Signal Processing Conference 

(EUSIPCO), 2016 24th European (pp. 562-566). IEEE. 

M21  

3.  Pizurica, A., Philips, W., Lemahieu, I. and Acheroy, M., 2003. A 

versatile wavelet domain noise filtration technique for medical imaging. 

IEEE Trans. Med. Imaging, 22(3), pp.323-331. 

M21  

4.  Pizurica, A., Philips, W., Lemahieu, I. and Acheroy, M., 2002. A joint 

inter-and intrascale statistical model for Bayesian wavelet based image 

denoising. IEEE Transactions on Image Processing, 11(5), pp.545-557. 

M21  

5.  Pizurica, A. and Philips, W., 2006. Estimating the probability of the 

presence of a signal of interest in multiresolution single-and multiband 

image denoising. IEEE Transactions on image processing, 15(3), pp.654-

665. 

М21  

6. Panić M, Vukobratović D, Crnojević V, Pižurica A. Sparse MRI with a 

Markov Random Field Prior for the Subband Coefficients. Proceedings of 

the third “international Traveling Workshop on Interactions between 

Sparse models and Technology” (iTWIST’16). 2016. 

M33 

7. Panić M, Vukobratović D, Crnojević V, Pižurica A. Greedy MRI 

reconstruction using Markov Random Field prior. Proceedings of the 

IEICE Information and Communication Technology Forum (ICTF 2017). 

Poznań, Poland: Polish Association of Telecommunication Engineer; 

2017. ISBN 978-83-932602-2-5 

M33 
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IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

 

На основу члана 73. став 1 тачка 6. и члана 102. став 2. Статута Универзитета у Новом 

Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28.12.2010, 23.03.2012, 11.10.2012. године), 

Сенат Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 12. и 19.03.2009. године, 

28.05.2009. године, 17.11.2011. године и 25.02.2013. године усвојио је „Правила 

докторских студија“, где према члану 12: „За ментора за израду докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта (у даљем тексту: ментор) може бити именован 

наставник Универзитета односно факултета који је у радном односу на факултету који 

реализује студијски програм докторских студија као и наставник који је у радном односу 

на другом универзитету односно факултету или научној установи, који има потребну 

научну односно уметничку способност из области проблематике докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта.“. 

 

Поред тога у истом члану стоји да: „За ментора може бити именован наставник односно 

научни радник који је способан за извођење наставе на докторским студијама и има 

најмање 5 научних радова објављених или прихваћених за објављивање у научним 

часописима из одговарајуће области студијског програма са листе министарства 

надлежног за науку, у последњих 10 година и који испуњава следеће допунске 

критеријуме у оквиру образовног научног односно образовно уметничког поља“, где за 

поље техничко-технолошких наука за ментора може бити именован: „наставник односно 

научни радник који има најмање 5 радова објављена у часописима са ISI листе;“. Према 

„Правилнику о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања 

доктора наука, односно, доктора уметности“, који је у складу са чланом 87. Закона о 

високом образовању (Службени гласник Републике Србије 76/07) и чланом 149 – 156 

Статута Факултета техничких наука и Правила докторских академских студија 

Универзитета у Новом Саду, Наставно - научно веће Факултета техничких наука усвојило 

на седници одржаној дана 01.07.2015. године, у члану 5 стоји да је ментор „по правилу 

наставник датог студијског програма, који поред услова, који су дефинисани стандардима 

за акредитацију има најмање пет радова из категорије М21, М22 односно М23.“ 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 

Др Дејан Вукобратовић је запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду, где је 

2014. године изабран у наставно звање ванредног професора за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала. Такође испуњава и услове у погледу потребног броја 

радова објављених у међународним часописима на SCI листи у прописаном временском 

периоду, а чија тематика је у домену пријављене теме докторске дисертације, чиме је 

потврђено да може да буде изабран за ментора ове докторске дисертације. Дејан 

Вукобратовић у потпуности испуњава неопходне услове подобности за ментора 

предметне дисертације.  

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: 

Др Александра Пижурица је запослена на Универзитету у Генту, где је 2011. године 

изабрана у наставно звање ванредног професора на предмету Статистичко моделовање 

слика. Такође испуњава и услове у погледу потребног броја радова објављених у 

међународним часописима на SCI листи у прописаном временском периоду, а чија 

тематика је у домену пријављене теме докторске дисертације, чиме је потврђено да може 

да буде изабрана за ментора ове докторске дисертације. Александра Пижурица у 

потпуности испуњава неопходне услове подобности за ментора предметне дисертације.  
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Кандидат је у пријави теме за израду докторске дисертације, уз консултације са ментором, 

предложио следећи наслов тезе: 

 

„Реконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању 

алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанце“ 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмет (проблема) истраживања 

У оквиру докторске дисертације главни предмет истраживања биће развој ефикасних 

нелинеарних алгоритама за реконструкцију слике добијене са магнетне резонанце 

користећи теоријске основе ретке репрезентације сигнала и статистичке моделе 

Марковљевог случајног поља. Анализираће се постојеће методе реконструкције базиране 

на теорији ретке репрезентације и применом постојећих модела Марковљевог случајног 

поља предложиће се нове методе (итеративни алгоритми) реконструкције. 

 

У докторској дисертацији биће предложена нова функција регуларизације базирана на 

Исинг моделу Марковљевог случајног поља који ће бити коришћен за моделовање 

позиција ретких коефицијената. Ново дефинисана функција регуларизације биће 

коришћена у две различите итеративне процедуре (greedy-based, optimization-based) и на 

тај начин креирани алгоритми реконструкције тестираће се на реалним подацима и 

поредити са постојећим алгоритмима. Такође анализираће се и успешност предложене 

регуларизације у комбинацији са TV регуларизацијом 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Постојећи алгоритми за реконструкцију сигнала слике се ослањају на претпоставку о 

реткој репрезентацији слика магнетне резонанце у неканоничној бази или речнику 𝑷 и 

карактеризацији исте само кроз коначан број значајних ретких коефицијената, тј. 

компоненти вектора 𝜽 = 𝑷𝒙. Ова карактеристика математички је формулисана у 

оптимизационом проблему кроз ℓ1 или TV норму чиме се приликом претраге простора 

решења фаворизују они 𝒙 који имају мали број значајних компоненти вектора 𝜽. Оваквом 

претпоставком сужава се простор претраге могућих решења али постоји могућност даљег 

сужавања уз додатне претпоставке односно карактеризације првенствено позиционирања 

значајних коефицијената на домену канала у различитим скалама. 

D. Needell и J. A. Tropp [1] у њиховом раду из 2009. год. предлажу greedy методу Cosamp 

која кроз итерације примењује бинарно праговање одабирањем 𝐾 највећих по амплитуди 

компоненти вектора који је добијен применом псеудоинверзне матрице на вектор мерења 

𝒚. Током итерација естимира се и скуп индекса за ретке коефицијенте који се потом 

користи приликом креирања псеудоинверзне матрице. На тај начин се фаворизују 

одређена мерења приликом реконструкције сигнала. 

R. G. Baraniuk и V. Cevher [2] предлажу алгоритам реконструкције сигнала који се заснива 

на претрази подпростора сигнала са ретком репрезентацијом након линеарне 
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трансформације. Претрага потпростора остварује се кроз линеарне пројекције 

задржавајући 𝐾 по амплитуди највећих компоненти вектора под реконструкцијом. 

T. Blumensath et all. у радовима [3],[4] и [5] предлажу мале модификације алгоритма за 

реконструкцију који се заснива на грубом (бинарном) праговању (hard thresholding) уз 

очување сличних теоријских гаранција и стабилну конвергенцију као и оригинални 

алгоритам. Предлози обухватају и адаптивно регулисање корака у правцу смањења 

градијента приликом итерација повећавајући тиме брзину конвергенције алгоритма и 

самим тим смањење времена његовог извршавања. 

I. Daubechies и M. Defrise предлажу у раду [8] алгоритам за реконструкцију који се 

заснива на ℓ1 норми као регуларизационој функцију у једначини 2. Ова претпоставка о 

реткој репрезентацији преко дефинисане регуларизације у оптимизационом проблему 

доводи до финог праговања на коефицијентима слике кроз итерације алгоритма. 

Напреднa верзијa основне идеје алгоритма предложена је у сличном алгоритму у раду 

[10] где се значајно убрзава конвергенција.  

M. V. Afonso, J. и M. Bioucas-Dias у свом раду [7] предлажу нову поставку проблема преко 

оптимизације са условом коју ефикасно решавају применом ADMM методе. Поред првог 

извода грешке у обзир узимају и други извод (Hessian matrix). Ипак, комплексност 

алгоритма се своди на само на цену множења матрица са вектором. Дефиниција 

регуларизационе функције остаје ограничена и у сличним радовима у области на ℓ1 или 

TV (Total Variation) норму или комбинацију обе. Предложени итеративни алгоритам 

назван C-SALSA ефикасно се примењују на проблеме реконструкције слике, отклањања 

шума из слике, попуњавања недостајућих вредности пиксела у слици, уклањања 

замућења у слици. У раду је разматрана и analysis (анализа) и synthesis (синтеза) поставка 

оптимизационог проблема за оригиналан проблем неодређеног система линеарних 

једначина. 

C. Chen и J. Huang у њиховим радовима [11],[12] и [13] анализирају примену структуре 

приликом дефинисања оптимизационог проблема за реконструкцију слике магнетне 

резонанце. Уводе wavelet tree модел који користе за груписање значајних коефицијената 

кроз различите скале ретке репрезентације сигнала у неканоничној бази или речнику. 

Обједињујући регуларизацију на коефицијентима повезаним преко wavelet tree модела 

остварује се фаворизација одређених коефицијената током реконструкције. 

Регуларизација се заснива на фином праговању које потиче од коришћења ℓ1 норме над 

формираним групама у wavelet tree моделу. 

V. Cevher и M. F. Duarte у свом раду [14] користе примену Марковљевог случајног поља 

у моделовању позиција ретке репрезентације слике у каноничној бази. Алгоритам који 

предлажу спада у групу greedy-based или такозваних похлепних алгоритама. Показани 

резултати на синтетичким подацима у реконструкцији слике као и у детекцији покретних 

објеката у видео дају доста добру потврду да идеја о коришћењу просторног моделовања 

преко Марковљевог случајног поља има потенцијал. 

 

[1] D. Needell and J. A. Tropp, “Cosamp: Iterative signal recovery from incomplete and 

inaccurate samples,” Applied and Computational Harmonic Analysis, vol. 26, no. 3, pp. 301–

321, 2009 

[2] R. G. Baraniuk, V. Cevher, and M. B. Wakin, “Low-dimensional models for dimensionality 

reduction and signal recovery: A geometric perspective,” Proceedings of the IEEE, vol. 98, no. 

6, pp. 959–971, 2010 
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[3] T. Blumensath and M. E. Davies, “Iterative hard thresholding for compressed sensing,” 

Applied and Computational Harmonic Analysis, vol. 27, no. 3, pp. 265–274, 2009. 

[4] T. Blumensath and M. E. Davies, “Normalized iterative hard thresholding: Guaranteed 

stability and performance,” Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of, vol. 4, no. 

2, pp. 298–309, 2010. 

[5] T. Blumensath, “Accelerated iterative hard thresholding,” Signal Processing, vol. 92, no. 3, 

pp. 752–756, 2012. 

[6] S. R. Rajani and M. Ramasubba Reddy, “An iterative hard thresholding algorithm for CS 

MRI,” in SPIE Medical Imaging, 2012, pp. 83 143W1–83 143W7. 

[7] M. V. Afonso, J. M. Bioucas-Dias, and M. A. Figueiredo, “An augmented Lagrangian 

approach to the constrained optimization formulation of imaging inverse problems,” IEEE 

Trans. Image Process., vol. 20,no. 3, pp. 681–695, 2011 

[8] I. Daubechies, M. Defrise, and C. De Mol, “An iterative thresholding algorithm for linear 

inverse problems with a sparsity constraint,” Communications on pure and applied mathematics, 

vol. 57, no. 11, pp. 1413–1457, 2004. 

[9] J. M. Bioucas-Dias and M. A. Figueiredo, “A new twist: two-step iterative 

shrinkage/thresholding algorithms for image restoration,” IEEE Trans. Image Process., vol. 16, 

no. 12, pp. 2992–3004, 2007 

[10] A. Beck and M. Teboulle, “A fast iterative shrinkage-thresholding algorithm for linear 

inverse problems,” SIAM Journal on Imaging Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 183–202, 2009 

[11] C. Chen and J. Huang, “Compressive sensing MRI with wavelet tree sparsity,” in Advances 

in neural information processing systems, 2012, pp. 1115–1123.  

[12] C. Chen and J. Huang, “Exploiting the wavelet structure in compressed sensing MRI,” 

Magnetic Resonance Imaging, vol. 32, no. 10, pp. 1377–1389, 2014 

[13] L. He and L. Carin, “Exploiting Structure in Wavelet-Based Bayesian Compressive 

Sensing,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 57, no. 9, pp. 3488–3497, 2009 

[14] V. Cevher, M. F. Duarte, C. Hegde, and R. Baraniuk, “Sparse signal recovery using Markov 

random fields,” in Advances in Neural Information Processing Systems, 2009, pp. 257–264 

 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

У оквиру докторске дисертације биће анализиране додатне претпоставке о реткој 

репрезентацији сигнала слике увођењем модела за позиције ретких коефицијената слике 

и коришћење предложеног модела у процесу реконструкције слике. Користиће се 

статистички модел Марковог случајног поља (Исинг модел) који ће при том утицати на 

дефинисања функције регуларизације и самим тим на процес реконструкције. Резултати 

анализе биће поређени са тренутним постојећим алгоритмима за реконструкцију слике 

магнетне резонанце. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 
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Предложени алгоритми за реконструкцију биће тестирани на реалним подацима и 

разматраће се њихова унапређења за примену у реалном времену. Такође, због 

генералности поставке проблема, предложени алгоритми ће се тестирати и за решавање 

других проблема са сличном математичком формулацијом. Међу тим проблемима 

издваја се отклањање шума из слике, попуњавање вредности недостајућих пиксела, 

реконструкције слика других модалитета (ултразвучна слика, компјутерска томографија), 

уклањање замућења из слике. Конкретно, највише примена предложених алгоритама 

може се очекивати на реконструкције различитих модалитета слика. Уз поменуте мање 

модификације оператора мерења, анализираће се примене и на отклањање шума из 

сателитских снимака добијених са радарском апаратуром као и за добијање вредности 

недостајућих пиксела у сателитским сликама где се налазе облаци. 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.6 план рада 

Истраживање ће бити реализовано кроз следеће фазе: 

- Прикупљање и проучавање литературе. 

- Предлог и тестирање статистичког модела у процесу реконструкције. 

- Креирање коначног поступка реконструкције са уведеним претпоставкама кроз 

усвојен статистички модел. 

- Писање докторске дисертације. 

 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

У оквиру докторске дисертације анализираће се оптимизационе методе које се користе у 

проблемима реконструкције слике, отклањања шума у слици, попуњавања недостајућих 

региона у слици. Међу методама издваја се ADMM (Alternating Directional Methods of 

Multipliers) метода која ће представљати основ за формирање нових алгоритама 

реконструкције. Она се базира на наизменичној оптимизацији променљиве по два 

критеријума, грешке реконструкције према мерењима и грешке реконструкције према 

усвојеној претпоставци о сигналу који се реконструише. Анализираће се и ткз. greedy-

based тј. похлепни итеративни алгоритми реконструкције који нису проистекли из 

математичке формулације (у виду оптимизационог проблема) проблема реконструкције. 

 

Подаци на којима ће се вршити анализа и поређење алгоритама биће прибављени са 

Универзитета у Генту. Укупан скуп података чиниће слике реконструисане стандардним 

методама из 100 процената мерења и реална мерења генерисана на неправилном домену 

(Non Cartesian Grid). Први део података (слике) користиће се за симулацију 

реконструкције из мањег броја мерења са циљем задржавања квалитета реконструкције 

док други део података реална мерења су коришћена за тестираће комплексности 

алгоритма и анализу реконструкције битних структура у слици. Додатно анализираће се 

и тежинско вредновање прикупљених мерења приликом реконструкције на основу 

облика одабирања тј. трајекторије у простору мерења. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 
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Експериментални рад ће се одвијати на Факултету техничких наука у Новом Саду, у 

оквиру Катедрe за телекомуникације и обраду сигнала и на Универзитету у Генту на 

ТЕЛИН департману.  

 

Услови за експериментали рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Резултати у дисертацији добијени су употребом алата линеарне алгебре, статистичке 

обраде слике засноване на теорији вероватноће и случајним процесима, теорије 

оптимизације и дигиталне обраде сигнала. Сви резултати верификовани су одговарајућим 

симулацијама реализованим у програмском пакету МАТЛАБ под условима који су 

стандардни у научним публикацијама ове области. 

 

Предложене методе  су одговарајући?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

 

VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

ментори су подобни         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна         ДА                НЕ            ДЕЛИМИЧНО 

 

Образложење (до 500 карактера): 

Тема „Реконструкција сигнала из непотпуних мерења са применом у убрзању 

алгоритама за реконструкцију слике магнетне резонанце“ проистекла је из 

вишегодишње међународне сарадње између катедре за телекомуникације Факултета 

техничких наука и групе за обраду слике департмана за телекомуникације и процесирање 

информација на  Универзитету у Генту. Током једне од међународних посета 

проф. др. Дејан Вукобратовић и кандидат Марко Панић започели су истраживање на теми 

примене статистичких графичких модела у процесу реконструкције сигнала слике са 

проф. Др. Александром Пижурицом. Кандидат Марко Панић, током свог запослења на 

Факултету техничких наука, је у више наврата боравио у Генту где је обавио део својих 

истраживања са фокусом на реконструкцију слика магнетне резонанце. Комисија 

закључује да је одабрана тема веома актуелна, а добијени резултати истраживања указују 

на могућности примене постигнутих теоријских резултата и на друге проблеме са 

сличном математичком формулацијом проблема. Комисија предлаже Наставно-научном 

већу ФТН и Сенату УНС да кандидату Марку Панићу одобри израду докторске 

дисертације са наведеним насловом, а да се за ментора одреде др Дејан Вукобратовић, 

ванредни професор и др Александра Пижурица, ванредни професор. 

 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       Др Јелена Николић, председник 

 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       Др Тибор Лукић, члан 
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                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       Др Душан Јаковетић, члан 

 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       Др Жељен Трповски, члан 

 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       Др Војин Шенк, члан 

 

 


