
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗA 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију:   Факултет техничких наука 

Датум именовања комисије:   31. 05. 2018. год., одлука бр. 012-199/21-2018 

Састав комисије:  

1. др Стрезоски Владимир ред. проф. Електроенергетика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Вукмировић Срђан  ван. проф. Аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Чапко Дарко ван. проф. Аутоматика и управљање 

системима 

 презиме и име звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Лазић Љубомир ван.проф. Софтверско инжењерство 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет информационих технологија, Београд Члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Варга Ервин ван.проф. Електроенергетика 

 презиме и име Звање ужа научна област 

 ФТН, Нови Сад Члан 

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

 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Марко Миомир Ђуковић 

2. Датум рођења: 27. 09. 1985. Место и држава рођења: Пљевља, Република Црна Гора 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:   просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Мехатроника 

звање:  Дипломирани инжењер мехатронике - мастер 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: 

факултет: 

студијски програм: 

звање:     

научна област:  

наслов завршног рада:  

 

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Нови Сад 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:    Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

2004 2009 9.2 

 

  

  

2017 

120 9.86 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
Đuković M., Varga E., "Load Profile-based Efficiency Metrics for Code 

Obfuscators", Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No.5, pp. 191-212, 2015., 

ISSN 1785-8860, doi: 10.12700/APH.12.5.2015.5.11 

M23 

кратак опис садржине: Читљивост (енгл. readability) је термин, који је везан за погодност 

одржавања програма (eng. maintainability) на основу стандарда ISO/IEC 25010 

(http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010), и спада у атрибуте квалитета 

софтвера. Нечитљивост је нешто што се треба одгварајућим мерама отклонити, јер је генерално 

непожељна појава. Међутим, понекад се софтвер намерно прави нечитљивим, коришћењем разних 

техника и алата, да би се избегла могућност лаког реверзног инжењерства у циљу заштите 

интелектуалне својине. 

 

Тема овог рада је једна од техника заштите софтвера позната као маскирање (енгл. obfuscation). 

Оно се ради помоћу специјализованих алата, који без мењања семантике софтвера, праве 

комплексне измене на њему (енкодирање имена симбола, семантички еквивалентна промена 

контрола тока програма, итд.). Циљ рада је да проучи колико овакви захвати маскирања утичу на 

промену енергетске ефикасности извршавања софтвера. Прецизније, циљ је дефинисање метрика 

за упоређивање и рангирање алата за маскирање на бази енергетског профила (енгл. load profile) 

потрошње. 

 

Рад се не бави методама анализе како начинити код читљивијим, нити покушава да успостави нове 

метрике да би се изразио ниво нечитљивости. Тема је уско везана за намерну семанички 

еквивалентну промену софтвера ради заштите интелектуалних права аутора. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА  

 

 

III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 
1. Кандидат мора имати положене све испите предвиђене студијским програмом са просечном 

оценом не мањом од 8,00. 

2. Кандидат мора имати положен квалификациони испит. 

3. Кандидат мора имати најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису 

са ISI листе (категорије од М21 до М23) из области теме докторске дисертације. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА 

Образложење: Кандидат је успешно испунио обавезе предвиђене планом и програмом докторских 

студија студијског програма Енергетика, електроника и телекомуникације. Положио је како 

испите из обавезних и изборних предмета, тако и квалификациони испит и на тај начин је стекао 

120 ЕСПБ бодова. Просечна оцена из положених испита је 9.86. Преосталих 60 ЕСПБ бодова стиче 

са одбраном докторске дисертације. Поред тога, кандидат има један објављен рад у међународном 

часопису са SCI листе из категорије М23. 

На основу изнетих података, комисија је мишљења да кандидат испуњава услове за израду 

докторске дисертације. 

 

file:///C:/Users/darko.capko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 карактера): 
За ментора се предлаже проф. др Ервин Варга. 

Рођен 19. новембра 1970. године. Дипломирао и магистрирао на електротехничком одсеку 

Факултета техничких наука (ФТН) у Новом Саду 1999. и 1994. године, респективно. Докторску 

дисертацију одбранио 2007. године на истом факултету. На ФТН-у у Новом Саду изабран је у 

звање доцента 2009. године, од када је и засновао радни однос са 30 % радног времена. Године 

2017. изабран је за ванредног професора на истом факултету за ужу научну област 

Електроенергетика, где је тренутно запослен са 50% радним временом. Коаутор је више научних и 

стручних радова објављених у бројним релевантним међународним и домаћим часописима. 

Аутор/коаутор је три књиге из области софтверског инжењерства на енглеском језику. Власник је 

софтверске консултатнтске компаније Expro I.T. Consulting од 2008. године. Фирма је 100% 

извозник услуга из области софтверског инжењерства. Ервин је IEEE Software Engineering Certified 

Instructor и Senior Member IEEE-a. Ервин је аутор 6 радова у часописима из категорије од М21 до 

М23, од којих је 5 у последњих 10 година. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Đuković M., Varga E., "Load Profile-based Efficiency Metrics for Code 

Obfuscators", Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12, No.5, pp. 191-212, 2015., 

ISSN 1785-8860, doi: 10.12700/APH.12.5.2015.5.11 

M23 

2. 

Imre Lendak, Nikola Ivancevic, Srdjan Vukmirovic, Ervin Varga, Kosa Nenadic, 

Aleksandar Erdeljan, "Client Side Internet Technologies in Critical Infrastructure 

Systems", International Journal Of Computer Communications & Control, Vol. 7, 

No.5, pp. 879-891, 2012., ISSN 1841-9836, doi: 10.15837/ijccc.2012.5.1343 

M23 

3. 

Ervin Varga, Beretka Š., Noce C., Sapienza G., "Robust Real-Time Load Profile 

Encoding and Classification Framework for Efficient Power Systems Operation", 

IEEE Transactions on Power Systems, Vol.30, No. 4, pp. 1897-1904, 2015., ISSN 

0885-8950, doi: 10.1109/TPWRS.2014.2354552 

M21a 

4. 

Šagi M, Varga E., "Dependable Peer-to-Peer SCADA Architecture", Acta 

Polytechnica Hungarica, Vol. 14, No. 6, pp. 231-243, 2017., ISSN 1785-8860, doi: 

10.12700/APH.14.6.2017.6.13 

M23 

5. 

V. Savić, Varga E., "Extending the SEMAT Kernel with the TDD Practice", IET 

Software, Vol.12, No. 2, pp. 85-95, 2017., ISSN 1751-8814, doi: 10.1049/iet-

sen.2016.0305 

M23 

6. 
E. Varga, "Unraveling Software Maintenance and Evolution: Thinking Outside the 

Box", Springer, 2017., ISSN 978-3-319-71302-1, doi: 10.1007/978-3-319-71303-8 

M12 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 
1. Ментор мора бити наставник студијског програма кандидата. 

2. Ментор мора имати најмање пет радова у часописима из категорије од М21 до М23. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА 

Образложење: Ментор проф. др Ервин Варга испуњава све горе наведене услове: наставник је 

студијског програма Примењено софтверско инжењерство и има 5 радова у последњих 10 година из 

области енергетике у часописима из категорија од М21 до М23. 
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Анализа алата за промену разумљивости програма на бази 

енергетске ефикасности извршавања 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА 

 

V.2 предмета (проблема) истраживања 

Сведоци смо изузетно брзог развоја у области информационих технологија (ИТ) који 

подразумева и додатне нивое зависности са аспекта потрошње електричне енергије. Ова чињеница 

је посебно битна у области развоја мобилних решења. Споменути тренд немоновно прати виша 

цена електричне енергије, што због повећања серверских постројења тако и због центара података 

(data centers) итд...[1]. ИТ сектор данас користи око 8% укупне производње електричне енергије на 

глобалном нивоу са тенденцијом пораста [2]. Један од главних изазова са којима се суочава 

софтверско инжењерство је потрошња електричне енергије извршног кода. Редукција потрошње 

није битна само за преносне уређаје, већ и у глобалном смислу. Тренутно на тржишту постоје 

оптимизовани компајлери за посебне софтверске пакете који су намењени очувању ниског нивоа 

потрошње електричне енергије, док су још раније циљеви оптимизације компајлера били везани за 

брзину и утрошак меморије. Наравно, сваки облик наведене оптимизације представља врло 

комплексан задатак с обзиром да извршни код мора да постигне прихватљиве перформансе и да 

промишљено искористи расположиве рачунарске ресурсе. Ипак, без обзира на софистицираност 

компајлера, приликом генерисања најбољег бинарног репрезента са аспекта енергетске 

ефикасности, укупна потрошња је диктирана од стране самог изворног кода. Другим речима, 

немогуће је оставити компајлеру на решавање сва питања везана за потрошњу електричне 

енергије. Уколико алгоритам и његова имплементација захтевају веће количине ел.енергије, 

компајлеру се оставља врло мало простора за ублажавање овог проблема. 

Како се апликације извршавају на различитим врстама уређаја, њихова изложеност 

проницљивим појединцима са малициозним намерама је потенцијално већа. Стога је уложен 

велики напор како би се софтверски пакети заштитили од инверзног инжењеринга и 

модификације, као и крађе интелектуалне својине. Један од видова заштите је техника маскирања, 

односно маскирања кода. Основна идеја је веома једноставна и односи се на реорганизацију кода у 

циљу повећања неразумљивости за кориснике, уз истовремену гаранцију семантичке 

еквиваленције оригиналном коду што  предстравља имеративни захтев. Наравно, свака 

реорганизација кода неизбежно доводи до промена карактеристика извршавања оригиналног кода, 

као што је потрошња електричне енергије. Упркос свему, маскирање представља најпопуларнију 

технику заштите спречавања илегалног присвајања интелектуалне својине. Цена примене 

маскирања кода је нарушавање перформанси у терминима меморије, времена извршавања а 

нарочито потрошње енергије.  

Овај истраживачки рад има за циљ да адресира проблем естимације додатне потрошње 

електричне енергије услед примене техника/алата маскирања. Ово је изузетно велики проблем код 

мобилних уеђаја због њихових лимитираних енергетских ресурса, као и изузетно захтевних 

хардверских карактеристика. Један од предмета истраживања је и потенцијални корак унапред у 

разумевању сврхе подизања сигурности кода по цену смањених енергетских ресурса. У циљу 

квантификовања ефеката маскирања кода на електричну ефикасност, неопходно је пре свега 

естимирати неопходна мерења. Без естимације мерења пораста потрошње ел.енергије корисници 
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маскираних апликација би могли опазити деградацију са становишта њихове употребљивости, 

односно, уколико би мобилни уређају морали бити чешће пуњени услед енергетски захтевног 

кода, бенефиције услед повећане сигурности апликације би имале противтежу у повећаним 

потребама за енергијом. 

Маскирање има позитиван утицај и на квалитет софтвера по питању сигурноси (енгл. security) 

на коју утиче поверљивост (енгл. confidentiality) и интегритет (енгл. integrity) програмског кода и 

података. Сходно овоме суштина рада је нагласак и на овим аспектима развоја софтвера. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА 

 

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

 Анализа утицаја маскираног кода на потрошњу је неистражена област и тренутно не постоје 

радови који се баве конкретно овом проблематиком. Постоје повезани радови који се баве 

потрошњом у глобалу или за специфичне намене при чему се сама област може поделити на 

неколико целина: рефакторинг кода [3], структуре података [4], дизајн патерни [5] [6], сервиси 

[7]. 

 Андерсон у [8] презентује систем за детекцију злоћудног кода анализирајући шаблоне 

диманичке потрошње електричне енергије у току извршавања помоћу профила потрошње. 

Предложено решење је корисно у контролисаним срединама (рутери, прекидачка опрема...) где је 

жељено понашање система унапред познато. Тивари у [9] презентује приступ базиран на 

мерењима за одређивање нивоа потрошње електричне енергије на нивоу асемблерске инструкције 

за одређени тип процесора (ЦПУ). У раду [10] је приказана методологија за естимацију потрошње 

наменских процесора у великим системима док [11] елаборира модел за естимацију потрошње 

заснован на методама константних параметара. Рад [12] даје опис потрошње на нивоу групе 

инструкција напредних рачунарских система. 

С обзиром да енергија постаје веома битан фактор у дизајнирању напредних рачунарских 

система, истраживачи улажу значајна средства како би се потрошња електричне енергије 

минимизовала [13] [14]. Захваљујући великој популарности и брзом развоју информационих 

технологија, софтверске компаније се све више суочавају са опасношћу од крађе интелектуалне 

својине. Захваљујући техникама инверзног инжењеринга, конкуренција може са лакоћом открити 

разне битне технолошке иновације/тајне, све у циљу разумевања пословне логике. Маскирање се 

најчешће спроводи да би се смањио ризик од неауторизованог приступа изворном коду који 

укључује губитак интелектуалног власништва, налажења рањивости софтвера као и економских 

губитака које појединац или компанија могу да претрпе. 

 Први концепти маскирања се спомињу 1976 од стране Диффие и Хелман-а [15] у концепту 

размене кључева. 

 Циљ ове студије је идентификација проблема енергетске ефикасности као последице техника 

маскирања, тренутно најкоришћенијег механизма заштите кода од инверзног инжењеринга. 

Постоји неколико типова маскирање [16] али у овој студији ће бити обрађена: лексичка, 

маскирање података и маскирање тока извршавања. 

 Лексичка маскирање подразмева промену имена идентификатора у циљу скривања правог 

значења и као таква спада у слабији вид заштите. 

 Маскирање података утиче на саме структуре података унутар програма, компликујући 

операције и онемогућавајући њихово коришћење. Основне трансформације овог типа укључују: 

низове, дељење и спајање променљивих (variable merging/splitting), (data encoding), модификацију 

релација наслеђивања као и промену распореда променљивих [17]. Манипулације над низовима су 

детаљније објашњене у [18] и [19]. У односу на лексичко маскирање, овај тип представља знатно 

бољи вид заштите, детаљније дат у [20], [28], [29]. 

Маскирање тока извршавања представља најкомплекснији тип од наведена три, и заснива се на 
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промени редоследа метода, петљи, односно целих кодовних блокова. Више детаља о овом типу је 

дато у [21-27] и [31]. 
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Избор литературе је одговарајући?    ДА 

 

V.4 циљевa истраживања 

Глобални циљ истраживања јесте идентификација и адресирање ефеката маскирања кода на 

потрошњу електричне енергије програма и његова репрезентација у виду профила потрошње. Ради 

постизања наведеног глобалног циља идентификовани су следећи индивидуални циљеви: 

1. Истраживање актуелних техника/алгоритама за промену разумљивости кода у случају 

програмских подршки писаних за .НЕТ платформу. 

2. За потребе генерисања профила потрошње, развити програмску подршку (генератор 

профила потрошње). 

3. Формирати низ сценарија са различитим степеном комплексности како би се јасније уочиле 

разлике у анализираним степенима маскирања. 

4. Тестирањем уочити утицај различитих алоритама за промену разумљивости кода  на 

потрошњу електричне енергије. Тестирање извршити са следећим софтверским подршкама: 

• Agile.NET (Агиле.НЕТ) 

• Smart Assembly (Смарт Асембли) 

• Confuser (Конфусер) 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА 
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V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 

Очекивани резултати докторске дисертације су: 

1. Показати да различити типови маскирања (технике за промену разумљивости кода) значајно 

мењају профил потрошње електричне енергије анализираног узорка. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?    ДА 

 

V.6 план рада 

Оријентациони план истраживања састоји се од следећих фаза: 

1. Упознавање са релевантном научном литературом. 

2. Преглед основних техника и метрика за промену разумљивости програма из угла енергетске 

ефикасности извршавања. 

3. Теоријска поставка проблема. 

4. Имплементација програмске подршке за генерисање профила потрошње. 

5. Извођење експеримената на тестним сценаријима. 

6. Анализа добијених резултата. 

7. Закључци 

 

Анализом предвиђеног редоследа истраживачких фаза, Комисија је утврдила да су све неопходне 

методе и фазе научно-истраживачког рада укључене у план израде ове докторске дисертације. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Експериментално истраживање биће извршено коришћењем наменски развијених, 

специјализованих програмских подршки. Тестни узорци ће се разликовати по степену 

комплексности. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментални рад у лабараторији није предвиђен докторском дисертацијом. 

 

Услови за експериментални рад су одговарајући?    ДА    

 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 
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Статистичка обрада података није предвиђена докторском дисертацијом. 

 

Предложене методе су одговарајуће?    ДА 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА 

ментор је подобан         ДА 

тема је подобна         ДА 

 

Образложење (до 500 карактера): Тематика која ће бити обрађена у докторској дисертацији је 

врло актуелна у свету, имајући у виду да до сада није предложен алгоритам који је широко 

прихваћен од стручне и научне јавности, а који је ефикасан за решавање проблема оперативног 

планирања реконфигурације дистрибутивних мрежа реалних (великих) димензија. Предлог 

докторске дисертације јасно показује значај истраживања за практичну експлоатацију 

дистрибутивних мрежа. Ментор и кандидат испуњавају све законом и правилницима предвиђене 

услове. 
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