
 
КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 01.09.2020. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Драгане Милојевић под насловом „Анализа употребе QR кода у форензици 
слике и видео сигнала“. Након прегледа материјала Комисија подноси следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Биографски подаци кандидата  
 

Драгана Милојевић је рођена 06.03.1995. године у Зрењанину. Завршила је основну 
школу "Петар Петровић Његош" у Зрењанину као носилац Вукове дипломе. Уписала је 
"Зрењанинску гимназију" у Зрењанину (општи смер) коју је завршила са одличним успехом, 
као носилац Вукове дипломе. Током школовања учествовала је на многим такмичењима. 
Добитник је више награда и признања. Члан је Карате репрезентације Србије, освајач награде 
на светском шампионату у конкуренцији борбе, и носилац црног појаса у каратеу, звање 
1.Дан – World Fudokan Karate Federation. Електротехнички факултет уписала је 2013. године. 
Дипломирала је на одсеку за Електронику 2019. године са просечном оценом 7,33. 
Дипломски рад „А/Д и Д/A конвертори у аудио технологији ” одбранила је у септембру 2019. 
године са оценом 10.  

Дипломске академске – мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, на 
Модулу за аудио и видео комуникације уписала је у октобру 2019. године. 
 
2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 64 страна, са укупно 43 слика, 13 табела и 48 референци. Рад 
садржи увод, 6 поглавља и закључак (укупно 8 поглавља) и списак коришћене литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Предмет 
мастер рада представља преглед и анализу примене QR (QuickResponse) кода, односно кода 
брзог одзива, и то као воденог жига. Циљ рада је употреба оваквог кода за додавање и 
заштиту садржаја који служи у едукативне сврхе, односно за потребе учења на даљину (e-
learning). 

У другом поглављу је дат кратак увод у основне вресте воденог жига, као и начини за 
уграђивање воденог жига (watermarking). Разматране су могућности утврђивања 
аутентичности садржаја и ауторизованог приступа, што су важни аспекти форензике, као и 
најчешћи утицаји на дигитални водени жиг. 

У трећем поглављу је представљен приступ уметања воденог жига у просторном 
домену, где је објашњен директан рад за интензитетима пиксела слике. 

У четвртом поглављу је представљен приступ заснован на трансформационом домену, 
где је посебна пажња посвећена дискретној таласној трансформацији за скривање података 
унутар слике. Фокус је стављен на невидљив жиг. 

У петом поглављу је представљенао генерисање и употреба QR кода, нарочито за 
потребе заштите података. 

У шестом поглављу описане су основне фазе експерименталне анализе, где је 
коришћен и twister шум и QR код како за уграђивање у просторном тако и у 
трансформационом домену, као видљив и невидљив водени жиг. Разматрана је употреба 
оваквог дигиталног жига за реализацију платформе за држање online и offline курсева. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Булевар краља Александра 73,11000 Београд, Србија 
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Y cegrvrour nornaBJby cy rIpHKa3aHI{ 4o6ajerur excflepr,rMer{Tiurur,r pe3yJrrarr,r qpeTxols{o
om'IcaHI{}( $a:a raro 6u ce pasnailpao yuapj na cagpxaj ra rrpero3rranarle qpoMeHa e4rrarrrBrror
ca4pNaja.

Y ocuour noilIiIBIEy 4a:rje 3alclb),r{aK Fffiauorlllcaue cy uoryhnocra sr} AaJEr.r par.

3. Anarmm paAa ca KrbytrnrrMpe3yJrrarrilMa

Macrep paA 4rlr. ranx. {paraua Mrarojerufi ce 6aBr,r au:utrrsoM npeffi{osrur as6opa AoMer{a
sa yrpafrmaH'e Alrrr{raJrlror myMa sa norpe6e naa:rSop*re sa Apxtarte rq/pceBa, floryr Epr{Barr{r.D(
qacoBa, Ha Aiubltr{y. I{rur pam je arra;rrn3a )morpe6e r{ rrpr{Meao eR (eaickResponse) rcona rcarco 6ra
ce eru/KaTlrBtul c44pxaj 3alurl4rrro, aJIlz. H la 6w ce ouoryhrnno npom4pe6e Br{Aeo ca4pxaja
AoAarHI4M roAalurMa. Anamasapana je rE ynorpe6a rcrreparopa cryuajr*or 6pojena ra Mersenne
Twister aJIropHTMa sa rorpede resepucama myua Kao Ju{nrraff{or xcr,tra, rAe cy racra66yre
npe.4{ocrl{ r'I HeAocraqa ynorpe6e KoXa 6peor oI3r{Ba r{ rtryMir Kao BoAerror xxra. Iloce6na na:rc6aje 6una ycueperra rpr.rrpr.IBarsy rroAararca ncuohy napaMerapa xojr 4rperrno ygr{y Ha
BrlrIJbr{BocT }Kr.rra. ocnonrul Aonpr4r{ocE paAa cy creAeha:

1) recrrapaua je npurvrena twister myMa Kao Borenor x(Hra y qpocropr{oM roMeHy 3a r\e{p6y
cJrltr(y rI BHIeo, Kao a y rpauc$opMatFonoM AoMeHy sacrroBtrrroM Ha Mgro4r{ roja ropacru
Br.GyeJtr{y MacKy cJrrtr(s, cKail[pane :rrara lr TaJr{tcry rpanc$opnraruajy;

2) anwuswpana je [pr{MeHa QR xoaa ca crarroBr{rrra BuArbr.{Bocrr{ Ha cagpxajy, r4e je
Tecrl{pana crpylffypaffra c.lrl{ttrIocr 4pe }r fiocre yrpafmana Borerror xrrra y flpocropgoM r,r

rp anc$oprvrarulronoM AoMeHy;
3) npegroxen je ruoxex yurrpe6e jearocrpyror H .qBocrpyxor x{Hra sa uorpe6e nnar$oprrae

3a JrqeBe Ha AaJbrrtr{/, uruajyfiu y rlaqy narpe6uo BpeMe ea yrpalNramo Ar{nrTaJrHor 16gra;
4) rcc-rupan je pasrnurrr eAyrltrrdBril{ caapxaj Hocr{oqa xr,rra y qa;ry :grcfisrrprBa*.a

yotlJbr'Bocrfl BoAeHor ]Kplra, KAO Lr grpyKr]/pam{a cJr[rrr{ocr rrpe I{ rrocJre,4oAaBarLa HeBr4IJbreOr r{
(cna6o) 8r.r&16r{80r xura, xoju uroxe 6:slwrwlEocrpylc{ xcrrr Kora qr{He rBa eR roaa.

4. 3ax*y.rarc r.r rrpe4rror

Kan4'r4ar pIrIJr. lrur. flparara Mruojerrh je y crou Macrep pa4y npeAcraBr{Jra r.r

aHam{3r{paJla rrroryhnocra yuorpe6e rposropaor u ryanc$opMarg.ronor np}rsryna raro 6r,r ce
npr'rKpl4llr,r AoIarHI,I rroAaru ilpeAcraBJBegu twister myMoM r4 crarr{rrrr}rM arul gnnarralrwnrnr eR
I(o.4oM sa uorpeSe jeplocrasuor yrpa$rcar;a y cJtr{rry ,{ Br,rgeo caapxaj. Kanrotxar je racrasao
cHcreMarr{tlHocr y alriuM3r,I u ucrpaxHBamy naoryhnosru rrpaKTlrlme r{MlneMemargaje BoAerror
xura, flpe cBera cxpr{Beuor xtltra, y cBpxy elryKarr.rBue nxa$oprre 3a )rse6e Ha Aiu6ril{y.

Kan/pagar: je noxa:ao Aa Moxs caMocralruo Aa Kopaffr,r peJreBarrn{y Jrrrreparypy, Aa
[pe[o3r{a rl .qeabmrlrme npo6nenaarurcy r{ AoHocrn cenerTr.rBlre 3irr}Eftr(e. Ha ourory }rsJroxegor,
Kowcraja 4PeAnaxe Korrmcuja sa urya4ie II srenesa Eaercrporoauru<or $arrynrera y Eeorpary
Ia paA lflrlJr. HIDK. I{ar{l[{Ifira'{paraxe MNrojernh rpx}<narr{ Kao Macrep pag rr Karrlg,rA:ilry
o4o6pn janny ycMerry oa6palry.

Eeorpa4, 24.06.2A21. m4rre rlnanonN rolwrcaje:

#

Ap Ana larforcxa, AorIeHr

-/il,nLflp Mapro Bafiamaddwrh;'saxpe4u npogecop
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