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Реферат за избор у звање
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Факултет техничких наука
Академија уметности
Грађевински факултет
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Медицински факултет
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Ужа научна област:
редовни професор
редовни професор
ванредни професор
редовни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Ервин Д. Варга
Ужа научна област:
6
У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Разврстај референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
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У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Унеси референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
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После поновног избора за доцента ФТН 2014. године, кандидат је остварио индекс компетентности од 11 бодова (основна група 11).
 
Рад објављен у часопису ”IEEE Transactions on Power Systems” ранга М21 приказује потпуно нову дистрибуирану методу класификације дијаграма потрошње (load profile) у реалном времену, која се базира на употреби неуралних мрежа и тзв. locality-sensitive hashing система. Помоћу ове методе је могуће реализовати концепт наплате електричне енергије на основу понашања потрошача у неком тренутку времена, узимајући у обзир тренутне услове потрошње. Такође, метода омогућује класификацију како потрошача тако и генератора електричне енергије. У склопу рада је имплементирана и комплетна софтверска библиотека за коришћење поменуте методе.
 
Рад објављен у часопису ”Acta Polytechnica Hungarica” ранга М23 приказује нову метрику за оцењивање ефикасности обфускатора изворног кода на бази дијаграма потрошње електричне енергије током извршавања заштићеног програма. Овај рад илуструје могућности употребе дијаграма потрошње за добијање нових квалитативних показатеља постигнутог нивоа обфускације. Потрошња енергије је посебно актуелна за мобилне уређаје, и остале уређаје у категорији Internet of Things (IoT). За ове врсте уређаја је такође битна и одговарајућа заштита инсталираног софтвера, а једна од њих је и техника обфускације, са циљем спречавања реверзног инжењеринга и тиме заштитила интелектуална права власника. У склопу рада је реализован и систем за генерисање дијаграма потрошње на бази статичке анализе извршног програма.
 
Кандидат је објавио и књигу код реномиране међународне издавачке куће Apress (у власништву Springer-a). Књига је погодна као уџбеник за напредније курсеве у вези одржавања и квалитета софтвера. Она се бави проблематиком креирања одрживих апликативних програмских интерфејса (АПИ), који су предуслов за изградњу одрживих, сложених софтверских система уз висок квалитет и продуктивност. Ово последње произилази из чињенице да ефикасно поновно коришћење софтвера директно зависи од стабилности и једноставности АПИ-а.
 
Као најбоља оцена постигнутих резултата кандидата сведочи и чињеница да је 2016. г. промовисан у звање Senior Member у IEEE-у. Кандидат рецензира радове у M21 часопису IEEE Transactions on Power Systems. Кандидат је показао и адекватан педагошки рад у настави, чему најбоље сведочи висока оцена студената од 9,56. На основу ових чињеница комисија позитивно оцењује рад и учинак кандидата, те сматра да испуњава услове за ванредног професора за ужу научну област Примењени софтверски инжењеринг.
Ервин Д. Варга
ванредни професор
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Позитивна оцена претходног педагошког рада
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
(1) 1.
x
На основу прегледа професионалне биографије кандидата др Ервина Варге, дипл. инж. ел., комисија доноси закључак да кандидат испуњава  критеријуме за научно-истраживачки рад; минималне критеријуме за рад у настави, дакле све услове предвиђене правилником за избор у наставна знања а у вези избора за ванредног професора за ужу научну област Електроенергетика.
проф. др Владимир Стрезоски
Нови Сад, 17. 02. 2017.
проф. др Драган Поповић
проф. др Горан Швенда
проф. др Александар Купусинац
проф. др Душан Малбашки
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