Математички факултет
Универзитета у Београду

МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Развоj метапредиктора за утврђивање неуређености протеина”
Значаj теме и области:
Протеини су наjважниjи састоjак живе материjе и утичу на броjност и разноликост живих бића.
Структура протеина, коjа зависи од распореда аминокиселина, може бити примарна, секундарна,
терциjарна и кватернарна, и она утиче на његову функциjу. Секундарна структура подразумева да
протеини заузимаjу неки облик у простору: спиралу (хеликоиду) или траку. Протеине са нестабилном
секундарном структуром називамо неуређеним. Поред значаjне улоге у обављању броjних биолошких
функциjа, откривено jе и да постоjи веза између ових протеина и развоjа савремених, неизлечивих болести
и због тога су они у фокусу биоинформатичке заjеднице.
Специфични циљ рада:
Неуређеност протеина се утврђуjе експериментално, лабораториjским анализама, или уз помоћ
предиктора за аутоматско предвиђање неуређености протеина. Лабораториjске анализе спадаjу у споре,
веома скупе методе, коjе не могу да одговоре на потребе академске заjеднице и индустриjе. Из
тог разлога, последњих година, дошло je до развоjа великог броjа алата за аутоматско предвиђање
неуређености протеина. Због велике броjности ових алата, развиjаjу се метапредиктори коjи представљаjу
њихове комбинациjе. Специфичан циљ овог мастер рада jе развоj jедног метапредиктора за одређивање
неуређености протеина коjи би консензусом обjединио резултате наjновиjих предиктивних алата на основу
методологиjе на коjоj су засновани. Алат ће бити тестиран на скупу протеина са експериментално
утврђеном неуређеношћу ДисПрот (енг. DisProt).
Остале битне информациjе:
Технологиjе коришћене за израду софтвера биће програмски jезик Python и неки од постоjећих оквира
за израду графичког корисничког интерфеjса.
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Na 354. sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 14.09.2018. godine, prihvaćen je predlog
teme za master rad (na smeru Informatika) kandidata Une Stanković: “Razvoj metaprediktora za
urvrđivanje neuređenosti proteina “ i izabrana je komisija za pregled i ocenu u sastavu: prof. dr
Gordana Pavlović-Lažetić, doc. dr Nina Radojičić-Matić i doc. dr Jovana Kovačević (mentor).
Zbog najavljenog bolovanja Nine Radojičić-Matić, molimo da se u sastav komisije umesto nje
uvrsti dr Nevena Veljković, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”.
prof. dr Nenad Mitić,
šef Katedre za računarstvo
Beograd, 03.09.2019.

