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Предмет: Извештај Комисије о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и испуњености услова кандидаткиње Слађане Ђурашевић, мастер професорa технике 

и информатике. 

 

На седници Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку одржаној 23. 

06. 2021. године (број одлуке: 50-2650/19) и на седници Већа за техничко-технолошке 

науке одржаној 14. 07. 2021. године (број одлуке: IV-04-560/30) именовани смо за 

чланове Комисије за подношење извештаја за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације под радним насловом: 

  

„МОДЕЛ ПРЕДИКЦИЈЕ ОТКАЗА МАГНЕТНИХ ДИСКОВА 

ЗАСНОВАН НА ДЕТЕКЦИЈИ АНОМАЛИЈА“ 

 

из поља Техничко-технолошких наука, научна област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа научна област Рачунарска техника, кандидаткиња Слађане 

Ђурашевић, мастер професорa технике и информатике. На основу пријаве дисертације 

и увида у научни рад кандидаткиње достављамо следећи извештај: 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. Научни приступ проблему предложеног нацрта докторске дисертације и 

процена научног доприноса крајњег исхода рада  

 

Предложена тема дисертације бави се предикцијом отказа магнетних дискова и 

припада областима рачунарске технике и машинског учења. 

Магнетни дискови, односно хард дискови HDD (енг. Hard Disk Drives) су врста трајне 

меморије који податке складиште на површини ротирајућих плоча пресвучених 

феромагнетним материјалом. Иако су се појавили пре 65 година они су и даље 

најзаступљенији тип меморије за трајно складиштење података у рачунарским 

системима. У односу на FLASH полупроводничке технологије трајних меморија 

(NAND и NOR меморије), они пружају већи капацитет и вишеструко нижу цену по 

јединици ускладиштених података.  

Развој савремених дигиталних технологија се ослања на складиштење великих 

количина података. Из године у годину расте потражња за складиштењем података, 



тако да су у 2020. години водећи произвођачи испоручили дискове укупног капацитета 

близу један зетабајт (ZB) што је еквивалент 1 милијарде терабајта (TB) новог простора 

за складиштење података. Пројекције предвиђају да ће 2025. године произвођачи 

испоручити дискове укупног капацитета близу 4 ZB од чега ће хард дискови чинити 

приближно 60% испорученог капацитета. На основу ново развијених технологија 

HAMR(енг. Heat-Аssisted Мagnetic Рecording) и MAMR (енг. Microwave-Аssisted 

Magnetic Recording) произвођачи очекују даљи напредак у густини записа података 

(количина података која се може уписати на јединицу површине диска) што ће 

омогућити да магнетни дискови задрже своју ценовну предност по јединици података 

($/ТB) у односу на полупроводничке меморије до средине 2030-их
1
. 

Магнетни дискови су због своје електромеханичке конструкције подложнији отказима 

од осталих компоненти рачунарског система., при чему је типична вероватноћа отказа 

диска на годишњем нивоу реда од 1 до 3 %. Отказ магнетног диска најчешће доводи до 

трајног губитка података који су на њему ускладиштени, при чему трошкови услед 

губитка података са магнетног диска најчешће вишеструко превазилазе цену самог 

диска. Отказ магнетног диска настаје услед физичких дефеката који представљају 

кварове механичких и електронских делова магнетног диска или оштећења магнетног 

материјала на којем се складиште подаци. У неким случајевима физички дефекти 

настају као резултат деловања изненадних екстерних сила као што су: вибрације, 

ударци, утицај воде и ватре, неправилно руковање и фабрички дефекти. Утицај ових 

сила се не може предвидети као и сам губитак података који је последица њиховог 

деловања. Физички дефекти могу настати и услед постепеног хабања механичких 

склопова магнетног диска, који доводе до деградације перформанси диска.  

Приступ сервисирању отказа магнетног диска може бити реактиван или проактиван. 

Реактиван приступ подразумева реаговање тек када се догоди отказ магнетног диска. 

Овакав приступ може се применити у случају да су магнетни дискови повезани у RAID 

(енг. Redundant Array of Independent Disks) редундантни низ независних дискова, који 

толерише отказ једног или више дискова у низу с тим да не долази до губитка 

података. Проактивни приступ се примењује у случају нередундантних система где се 

на основу одређених показатеља рада диска може предвидети отказ магнетног диска у 

блиској будућности. Оваквим приступом корисник је у стању да непосредно пре 

отказивања магнетног диска предузме неопходне кораке како би направио резервну 

копију података и спречио трајни губитак података који настаје отказом диска. 

Проактиван приступ се може користити и у случају редундантног низа независних 

дискова, где би се правовременим реаговањем у овим системима значајно повећала 

сигурност складиштења података у односу на реактиван приступ. 

Све већа количина ускладиштених података као и њихова важност, како код 

појединачних корисника, тако и у великим центрима података, указује да је област 

предикције отказа магнетних дискова изузетно актуелна у области рачунарства. 

Предикција отказа се може успешно примењивати и код полупроводничких трајних 

меморија или код других компоненти рачунарског система. Области истраживања 

везаних за предвиђање отказа магнетних дискова могу се поделити у три категорије: 

предвиђање отказа, предвиђање преосталог радног века RUL (енг. Remaining Useful 

Time) и класификација оперативног стања магнетног диска. 

Технологија SMART (енг. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) 

омогућава праћење низа параметара (атрибута) магнетног диска, као што су: 

                                                           
1
 Chris Mellor, Seagate: our disk drives are safe from SSDs for at least 15 years, 
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температура диска, број радних сати, број укључења, број оштећених сектора и слично. 

Основни принцип који стоји иза SMART технологије је да се многи проблеми са 

магнетним дисковима не јављају изненада, већ као резултат споре деградације 

различитих механичких или електронских компонената. Предвидиви кварови се 

јављају постепено током времена и често дају назнаке предстојећег отказа које се могу 

детектовати коришћењем SMART технологије. Када вредности SMART атрибута пређу 

дозвољене границе (прагове), дефинисане од стране произвођача, корисник се 

обавештава како би благовремено заштитио податке од губитка услед потенцијалног 

отказа магнетног диска. Студија спроведена од стране Google-a на популацији од 

100000 магнетних дискова, показала је да око 64% отказа магнетних дискова могу да се 

предвиде помоћу SMART параметара, док је остатак отказа узрокован деловањем 

непредвидљивих утицаја. Овакав начин индикације потенцијалног отказа, када 

одређени SMART атрибут пређе унапред дефинисан праг, најчешће не пружа довољно 

времена да се правовремено спречи губитак података. Разлог томе је што се прагови за 

SMART атрибуте постављају високо од стране произвођача, како би се спречила појава 

лажних аларма. Тренутно се у пракси у области предикције отказа магнетних дискова, 

искључиво користи приступ базиран на праговима SMART атрибута, дефинисаним од 

стране произвођача. Овакав приступ, иако најједноставнији, поседује малу тачност и 

стопу детекције отказа у распону од 3% до 10%. SMART атрибути су међусобно 

зависни па се детаљнијом анализом може препознати потенцијални отказ знатно пре 

него што неки од њих пређе критични праг. Међусобна зависност SMART атрибута је 

најчешће изузетно сложена тако да ју је тешко експлицитно одредити. Примена метода 

машинског учења је постала изузетно актуелна јер оне омогућавају да алгоритам научи 

зависност између SMART атрибута и отказа диска из скупа података популације 

дискова која се користи за обучавање алгоритма, без потребе за експлицитним 

програмирањем. 

Веза са досадашњим истраживањима 

Тренутна истраживања ослањају се на примени различитих метода машинског учења 

како би на основу скупа података дошли до зависности између SMART атрибута и 

потенцијалног отказа магнетног диска. Mетоде машинског учења захтевају дугорочно 

прикупљање података популације дискова за креирање поузданих алгоритама за 

одговарајући модел магнетног диска. Прикупљање података за дужи период 

представља и главни недостатак ових модела који ограничава њихову практичну 

примену, јер услед динамичног развоја магнетних дискова, модел диска за кога је 

креиран поуздан алгоритам је већ одавно престао да се производи. Истраживачи су се у 

досадашњим истраживањима ослањали на коришћење малог број отворених скупова 

података од којих је најчешће коришћен CMRR (енг. Center for Magnetic Recording 

Research) скуп података. Овај скуп података садржи податке 369 дискова, при чему је 

за сваки диск прикупљано 59 SMART атрибута у временском интервалу од два часа. 

Аутори CMRR скупа података нису навели детаље о произвођачу и моделу магнетног 

диска чији подаци су прикупљани. Алгоритми машинског учења за детекцију отказа, 

обучавају се на такав начин да осигурају да стопа предвиђања лажних отказа не 

прелази 0,1% FAR (енг. False Alarm Rate), истовремено постижући високу стопу 

детекције отказа FDR (енг. Failure Detection Rate). 

Кандидаткиња је прикупила и анализирала велики број публикованих радова од стране 

других аутора који су представили резултате својих истраживања у међународним 

часописима и конференцијама. Један од првих алгоритама машинског учења за 

предвиђање отказа магнетних дискова, заснован на Наивном Бајесовом алгоритму, 



постигао је стопу предикције отказа од 30% FDR, при 0,67% FAR
2
. Даља истраживања 

заснована на статистичким тестовима са збиром ранг-дистрибуције, побољшала су 

предвиђањa стопе отказа на 32% FDR при 0,2% FAR
3
 и 43,1% FDR на 0,6% FAR

4
. 

Аутори рада
5
 су применили SVM (енг. Support Vector Machine) алгоритам 

подржавајућих вектора и постигли стопу детекције од 50,6% FDR при 0% FAR. 

Алгоритам заснован на Скривеном Марковљевом моделу
6
 постигао је резултат од 52% 

FDR са 0% FAR. FSMD (енг. Feature selection-based Mahalanobis distance) метода
7
 

заснована на Махаланобисовој удаљености, при чему је постигнута стопа детекције 

отказа од 67% FDR са 0% FAR. Иста група аутора је у раду
8
 предложила двостепену 

параметарску методу TCP засновану на Махаланобисовој удаљености и методи 

клизних прозора, чиме је постигнута стопа детекције од 68% FDR, истовремено 

задржавајући 0% FAR. Проактивном методом предвиђања заснованом на 

приоритетима
9
 постигнута је стопа предвиђања од 86,3% FDR са 0,52% FAR. 

Алгоритам заснован на моделу вештачке неуронске мреже са селективним 

параметрима
10

 постигао је 94,62% FDR и 0,48% FAR. Још боље резултате постигао је 

GMFD (Gaussian Mixture based Fault Detection method) модел заснован на коришћењу 

Гаусове и непараметарске статистике
11

 који је постигао стопу детекције отказа 92,21% 

FDR са 0% FAR. 

Анализом досадашњег стања у области предикције отказа магнетних дискова, 

кандидаткиња је увидела да алгоритми на бази детекције аномалија до сада нису 

коришћени за предвиђање отказа магнетних дискова, па је своја истраживања усмерила 

у том правцу и своје резултате публиковала на међународним научним 

конференцијама и научном часопису категорије М23. Прегледом приложених радова 

које је кандидаткиња Слађана Ђурашевић публиковала, може се закључити да поседује 

истраживачко искуство из области теме докторске дисертације и да публиковани 
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радови представљају добру основу за успешну реализацију постављених циљева 

докторске дисертације као и за даљи научно-истраживачи рад. 

 

Научни доприноси 

Научни доприноси докторске дисертације који ће се остварити реализацијом 

предложеног плана истраживања и коришћене методологије су: 

1. реализација оригиналног модела за предикцију отказа магнетних дискова 

заснованог на детекцији аномалија 

2. остваривање високе тачности предвиђања отказа (FDR>90%) 

3. елиминација детекције лажних отказа 

4. могућност предикције отказа од 12 до 48 часова унапред 

5. редукција комплексности модела оствариће се селекцијом значајних атрибута 

 

2. Образложење предмета, методе и циља који уверљиво упућују да је 

предложена тема од значаја за развој науке  

Предмет истраживања  

Предложено истраживање би обухватило развој модела за предикцију отказа 

магнетних дискова заснованог на методама машинског учења. Развијени модел би у 

значајној мери побољшао стопу детекције отказа магнетних дискова у односу на 

досадашњи приступ базиран на праговима SMART атрибута, што би омогућило 

благовремено спречавање губитка података.  

Циљеви истраживања 

Основни циљ истраживања је развој модела заснованог на методама машинског учења 

који ће омогућити предикцију отказа магнетног диска на основу праћења SMART 

атрибута који се прикупљају током оперативног рада магнетног диска. Додатни 

циљеви истраживања су: 

1. Редуковање комплексности модела елиминацијом појединих атрибута; 

2. Постизање високе тачности детекције FDR отказа магнетног диска;  

3. Елиминисање појава лажних детекција FAR отказа магнетног диска; 

4. Способност предвиђања отказа од 12 до 48 часова пре стварне појаве отказа.  

Основне хипотезе од којих се полази:  

1. Прва претпоставка је да поједини SMART атрибути значајније доприносе 

детекцији отказа, па се они могу рангирати према утицају на отказ магнетног 

диска применом метода машинског учења; 

2. Детекција отказа се може побољшати моделом који прати међусобну зависност 

између атрибута (у односу на модел који независно прати појединачне атрибуте, 

а који се тренутно примењује у пракси). У том случају се неки од атрибута који 

не утичу значајно на отказ магнетног диска могу уклонити из модела, како би се 

повећала отпорност модела на појаву претераног уклапања (енг. overfitting); 



3. Може се креирати модел базиран на методама машинског учења који ће 

детектовати отказе магнетног диска са високом стопом детекције и са веома 

ниском стопом лажних аларма; 

4. Модел за предикцију отказа детектује потенцијални отказ диска довољно рано 

тако да омогући кориснику да сачува податке и спречи губитак истих. 

Методе истраживања 

Основна метода истраживања базира се на прикупљању и проучавању доступне 

литературе (публикованих научних радова у часописима, зборницима конференција и 

монографијама), као и представљених метода од стране других истраживача и анализу 

постојећих модела за предвиђање отказа магнетних дискова са циљем да се покаже 

оправданост развоја новог модела. 

Специфичне методе истраживања коришћене у области предвиђања отказа магнетних 

дискова засноване су на:  

1. Прикупљању података из јавно доступних извора из центара података који су 

коришћени као референтни сет података у већини досадашњих истраживања 

CMRR (енг. Center for Magnetic Recording Research). 

2. Статистичкој обради података – попуњавање недостајућих вредности података и 

уклањање екстремно високих вредности података (енг. outliers). 

3. Селекцији значајних атрибута – коришћењем рекурзивне елиминације атрибута 

методом подржавајућих вектора SVM RFE (енг.– Support Vector Machine 

Recursive Feature Elimination) вршиће се рангирање атрибута према њиховом 

утицају на отказ магнетног диска. 

4. Нормализација податка Box Cox методом – применом ове методе извршиће се 

трансформација непараметарски распоређених података у параметарско-

дистрибуирани облик, који је неопходан за примену метода машинског учења. 

5. Мерење удаљености између вредности различитих атрибута применом 

Махаланобисове удаљености – помоћу ове методе биће извршено мерење 

удаљености у вишедимензионалном простору изражено у стандардним 

одступањима. 

Оквирни садржај докторске дисертације 

1. Увод 

2. Алгоритми машинског учења за предикцију отказа  

3. Прикупљање и обрада података из доступних отворених извора  

4. Селекција значајних атрибута 

5. Трансформација непараметарски дистрибуираних података  

6. Детекција аномалија 

7. Анализа добијених резултата  

8. Закључак 

 

У уводном поглављу биће дефинисани предмет и циљ истраживања, представљене 

полазне хипотезе и методе истраживања које ће се користити у дисертацији. Биће 

приказан преглед претходних истраживања у области предикције отказа магнетних 

дискова.  



У другом поглављу биће описани узроци који доводе до отказа магнетног диска, и 

представљени алгоритми машинског учења за предикцију отказа.  

Треће поглавље описује поступак прикупљања и обраде података из доступних 

отворених извора. Обрада података ће укључити статистичке методе за попуњавање 

недостајућих вредности података, уклањање екстремно високих вредности података и 

опис техника за балансирање сета података.  

У четвртом поглављу биће представљен поступак селекције значајних атрибута 

коришћењем алгоритма рекурзивне елиминације. На тај начин ће се добити уређена 

листа атрибута при чему највише рангирани атрибут у листи има највећи утицај на 

појаву отказа, а последње рангирани атрибут најмањи утицај на појаву отказа 

магнетног диска.  

Пето поглавље описује трансформацију непараметарски дистрибуираних података и 

методу за мерење Махаланобисове удаљености. SMART параметри су у већини 

случајева непараметарски распоређени, тако да их треба трансформисати у 

одговарајући облик пре примене метода машинског учења. Трансформација података 

врши се применом Box-Cox методе на сваком податку оригиналног скупа података, 

при чему се подаци трансформишу у параметарски дистрибуирани облик. Употребом 

Махаланобисове удаљености биће извршено мерење удаљености у 

вишедимензионалном простору, од одређене тачке података до тачке која представља 

центар масе података, изражене у стандардним одступањима.  

У шестом поглављу биће приказан реализовани модел за предикцију отказа заснован 

на алгоритму за детекцију аномалија. Алгоритми за детекцију аномалија детектују 

отказ када вредност Махаланобисове удаљености податка од центра масе пређе 

дефинисани праг. Праг детекције се одабира тако да би се остварила максимална 

вредност неког критеријума, што у пракси предикције отказа магнетних дискова има за 

циљ постизање што више стопе детекције отказа уз услов одржавања што ниже стопе 

лажних аларма. Тачност модела за предикцију отказа дискова мора бити врло висока, 

како би се избегла детекција лажних аларма. Праг детекције ће бити одређен претрагом 

интервала у два корака: грубом претрагом у логаритамској скали, како би се нашао 

интервал са максималном стопом детекције и фином претрагом у линеарној скали, како 

би се нашла вредност прага са максималном стопом детекције.  

У седмом поглављу анализираће се резултати перформанси предложеног модела за 

предикцију отказа на скупу за тестирање. Добијени резултати ће бити упоређени са 

резултатима који су остварили GMFD, TSP и FSMD модели за предикцију отказа 

магнетних дискова на CMRR отвореном скупу података. Критеријуми на основу којих 

ће бити извршено поређење модела је остваривање што веће тачности детекције FDR 

при чему је потребно избећи лажне детекције отказа FAR. Такође, осим тачности 

детекције, модели ће бити тестирани и према способности да предвиде појаву отказа 12 

до 48 часова пре стварне појаве отказа.  

У завршном поглављу биће дата закључна разматрања ове дисертације и предлог 

могућих праваца за даља истраживања у овој области.  

  



3. Образложење теме за израду докторске дисертације које омогућава закључак 

да је у питању оригинална идеја или оригиналан начин анализирања 

проблема 

 

Истраживања у области предикције отказа магнетних дискова ослањају се на примену 

различитих метода машинског учења за развој модела, који омогућавају висок степен 

тачности предикције отказа. У овој дисертацији истраживање обухвата развој модела 

машинског учења за предикцију отказа, који је заснован на детекцији аномалија.  

Како би се реализовао модел за предикцију отказа, истраживачки процес спроведен је у 

неколико фаза у којима је на оригинални и систематски начин извршено анализирање 

расположивих метода машинског учења за детекцију аномалија. Доступни скупови 

података популације магнетних дискова су обрађени статистичким методама, како би 

се из њих отклониле екстремно високе вредности података и извршило рангирање 

атрибута према њиховом утицају на појаву отказа. 

Методе засноване на детекцији аномалија предвиђају отказ када вредност атрибута 

пређе унапред дефинисану вредност, познату као праг детекције. Пошто у случају 

магнетних дискова постоји већи број атрибута које је потребно пратити, основна идеја 

ове дисертације је да се све вредности атрибута представе јединственом вредношћу 

исказаном преко Маханлобисовог растојања. Како би се различите вредност атрибута 

могле представити јединственом вредношћу, најпре је потребно да њихове вредности 

буду параметарски распоређене, што се остварује применом Box-Cox трансформације. 

Вредност прага детекције одређује се на основу подскупа података за тренирање, док 

се перформансе модела одређују на основу скупа за тестирање применом методе 

унакрсне валидације са к-преклапања. 

Комисија закључује да је предложена тема „Модел предикције отказа магнетних 

дискова заснован на детекцији аномалија“ кандидаткиње Слађане Ђурашевић са 

образложеним предметом и циљем рада, наведеним хипотезама и предложеним 

методама истраживања и очекиваним резултатима оригинални начин анализирања 

проблема предикције отказа магнетних дискова. Избор метода и предложена 

методологија такође има елементе оригиналности јер превазилази досадашњу примену 

истих у овој области. Очекује се да ће реализовани модел предикције отказа постићи 

високу стопу тачности, уз минималну стопу лажних аларма, што омогућава успешну 

примену добијеног модела предикције отказа у пракси. Предложени модел се може 

користити и у академским истраживањима и области предикције отказа других типова 

техничких система. На тај начин кандидаткиња је на оригиналан начин анализирала 

проблем, а резултате истраживања је публиковала у претходном периоду. 

 

4. Усклађеност дефиниције предмета истраживања, основних појмова, 

предложене хипотезе, извора података, метода анализе са критеријумима 

науке уз поштовање научних принципа у изради коначне верзије докторске 

дисертације  

 

Кандидаткиња Слађана Ђурашевић је у својој пријави докторске дисертације 

обухватила све елементе научно-истраживачког рада. Кандидаткиња је правилно 

дефинисала предмет и циљ истраживања, при чему је користила одговарајућу научну и 

стручну терминологију. Предложене хипотезе су дефинисане на основу детаљне 

анализе досадашњих истраживања предикције отказа магнетних дискова, објављених у 

међународним часописима, научним конференцијама и стручној литератури. За 



потребе истраживања биће коришћен CMRR (Center for Magnetic Recording Research) 

скуп података из јавно доступних центара података, који је коришћен као референтни 

сет података у већини досадашњих истраживања. Добијени резултати истраживања 

биће упоређени са резултатима постигнутим GMFD, TSP и FSMD моделима за 

предикцију отказа магнетних дискова, који су други истраживачи примењивали над 

CMRR отвореним скупом података, при чему је циљ остваривање што веће тачности 

детекције FDR и постићи што мање стопе лажне детекције отказа FAR. Такође осим 

тачности детекције модели ће бити упоређени и према способности да предвиде појаву 

отказа 12 до 48 часова пре стварне појаве отказа. 

 

5. Преглед научно-истраживачког рада кандидаткиње 

Биографски подаци 

Слађана Ђурашевић, рођена је 20. априла 1985. године у Ивањици, где је завршила 

основну и средњу техничку школу. Студије на Техничком факултету (данас Факултет 

техничких наука) у Чачку уписала је 2004/2005. године. Интегрисане академске студије 

Технике и информатике завршила је 2011. године, у трајању од пет година, обима 300 

ЕСПБ, са просечном оценом 8,57 и стекла је звање дипломирани професор технике и 

информатике – мастер. По завршетку интегрисаних академских студија, радила је као 

наставник у основној школи за предмете Техничко и информатичко образовање и 

Информатика и рачунарство. Полагањем диференцијалних испита, 2015. године стекла 

је услов за упис на докторске академске студије на смеру Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, модул Рачунарска техника, на Факултету техничких наука у 

Чачку. Положила је све предмете прописане планом и програмом докторских 

академских студија са просечном оценом 9,67. У мају 2018. године изабрана је у звање 

истраживач-приправник, а од јуна 2019. године ангажована је на пројекту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ТР32043 „Развој и моделовање 

енергетско ефикасних, адаптибилних, вишепроцесорских и вишесензорских 

електронских система мале снаге“. Истраживања је наставила кроз пројекте 

институционалног финансирања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

на Факултету техничких наука у Чачку у периоду 2020-2021.  

Стечено научно-истраживачко искуство 

Кандидаткиња је положила све испите предвиђене планом и програмом докторских 

академских студија, остваривши 130 ЕСПБ бодова и стекла услове за пријаву теме 

докторске дисертације. 

Списак положених испита: 

Предмет Оцена ЕСПБ 

Теоријске и експерименталне методе истраживања 9(девет) 5 

Методе и технике вештачке интелигенције 10(десет) 10 

Примена рачунара при синтези и карактеризацији материјала 10(десет) 10 

Интелигентни системи 10(десет) 15 

Сензорика 9(девет) 15 

Одабрана поглавља из метрологије 10(десет) 15 

Интегрисани приступ пројектовању хардвера и софтвера 9(девет) 15 

Перформансе дискова и система датотека 10(десет) 15 

Докторска дисертација - теоријске основе 10(десет) 30 
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Ranđić, Nadgledanje aktivnosti pčela procesiranjem nizova podataka o broju ulaza i 

izlaza iz košnice, XXV savetovanje o biotehnologiji”, Zbornik radova 1, pp 167-172, 

Agronomski fakultet Čačak, 13 - 14. mart 2020. godine, ISBN: 978-86-87611-73-3, 

M63 
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Сертификати, награде и чланство 

 Сертификат о положеном курсу Java Fundamentals, Факултет техничких наука у 

Чачку, фебруар 2014. године 

 Сертификат о положеном курсу машинског учења, Универзитет Станфорд, 

фебруар 2017. године 



 Награда за освојено друго место на дану иновација са идејом „СМС пастир“, 

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, ADRIATinn пројекат, 

јун 2015. године 

 Награда за прво место за идеју Пчеларство за сваког, Развојне агенције Србије 
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 Рецензент у међународном часопису ACM Transactions on Storage 

 

6. Предлог за менторе са њихови референцама којима се доказује испуњености 

услова за менторство 

 

С обзиром на специфичност тематике која се обрађује у оквиру предложене теме која 

обухвата области рачунарског хардвера и машинског учења, Комисија предлаже да 

ментори докторске дисертације „МОДЕЛ ПРЕДИКЦИЈЕ ОТКАЗА МАГНЕТНИХ 

ДИСКОВА ЗАСНОВАН НА ДЕТЕКЦИЈИ АНОМАЛИЈА“ буду др Вања Луковић, 

ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, 

(ужа научна област: Рачунарска техника) и др Борислав Ђорђевић, научни сарадник, 

Институт Михајло Пупин, Београд, Универзитета у Београду (ужа научна област: 

Електроника, телекомуникације и информационе технологије), који са својим 

референцама доказују испуњеност услова за менторство. 

Референце ментора: др Вања Луковић, ванредни професор 
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Референце ментора: др Борислав Ђорђевић, научни сарадник 
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https://doi.org/10.4316/AECE.2021.01002, M23 

[3] Vujicic Dejan, Pavlovic Rade, Milosevic Danijela, Djordjevic Borislav, Randjic 

Sinisa, Stojic Dijana, Classification of Asteroid Families with Artificial Neural 

Networks, Serbian Astronomical Journal, 2020 Vol. 201, pp: 39-48, ISSN: 1450-

698X, eISSN: 1820-9289, DOI: https://doi.org/10.2298/SAJ2001039V, M23 
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На основу приложене документације, и на основу свега наведеног у извештају, 

Комисија доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

1. Кандидаткиња Слађана Ђурашевић, мастер проф. техн. и инф., испуњава све услове 

предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и 

Статутом Факултета техничких наука у Чачку за одобрење теме за израду докторске 

дисертације. 

2. Предложена тема докторске дисертације „МОДЕЛ ПРЕДИКЦИЈЕ ОТКАЗА 

МАГНЕТНИХ ДИСКОВА ЗАСНОВАН НА ДЕТЕКЦИЈИ АНОМАЛИЈА“ припада 

областима рачунарске технике и машинског учења. На основу предложених полазних 

https://doi.org/10.1080/08839514.2021.1922840
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https://doi.org/10.17559/TV-20131113112940
https://doi.org/10.17559/TV-20131113112940
http://dx.doi.org/10.12700/APH.12.4.2015.4.9
https://doi.org/10.12700/APH.12.8.2015.8.3
http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.20.7.8025


хипотеза, научних циљева, метода истраживања, предложеног модела за предикцију 

отказа и очекиваних резултата, Комисија сматра да је тема докторске дисертације 

оригинална и актуелна и да се развојем модела предикције отказа пружа могућност 

примене у пракси и за даља академска истраживања. 

3. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука у Чачку и 

Већу за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу да прихвати Извештај 

комисије и кандидаткињи Слађани Ђурашевић одобри израду докторске дисертације 

под наведеним насловом. 

4. Комисија предлаже да ментори докторске дисертације „МОДЕЛ ПРЕДИКЦИЈЕ 

ОТКАЗА МАГНЕТНИХ ДИСКОВА ЗАСНОВАН НА ДЕТЕКЦИЈИ АНОМАЛИЈА“ 

буду др Вања Луковић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку, 

Универзитета у Крагујевцу, (ужа научна област: Рачунарска техника) и др Борислав 

Ђорђевић, научни сарадник, Институт Михајло Пупин, Београд, Универзитета у 

Београду (ужа научна област: Електроника, телекомуникације и информационе 

технологије), који са својим референцама доказују испуњеност услова за менторство. 

 

У Београду и Чачку, 31. август 2021. године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 


