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10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Да се омогући студентима увид у актуелна истраживања у области
инжењерства података и знања, напредне концепте и моделе база података, нове
Циљ
апликације за базе података и базе знања, претраживања информација, интеграције
предмета
информација, е-система, процеса откривања података и знања.
Студенти ће бити у стању да препознају актуелне проблеме у овој области, и потенцијална
решења. Биће у стању да примене неке од предложених метода и техника и биће
оспособљени за критички приступ њиховом вредновању. Студенти ће бити оспособљени за
Исход
истраживање у доменима актуелних теоријских тема.
предмета
Садржај предмета
Напредни концепти и модели, укључујући просторне, временске, мултимедијалне,
дистрибуиране, и мобилне базе података. NoSQL базе података и нови концпети у
организацији података. Велика количина података, особине, начини прикупљања, смештања и
обраде. Системи за анализу велике количине података. Друштвене мреже као изврои података.
Претраживање информација. Интелигентни агенти за претраживање података на Web-у.
Знање, репрезентација знања, семантика и онтологије. Велике базе знања. Процес откривања
знања: код просторних база података, мултимедијалних, Web mining, откривање знања из
текста. Нове апликације за базе података и базе знања: документационе базе података, Wеб и
Теоријска
базе података, е-пословање, е-управа, е-учење, складишта података, data mining.
настава
Практична Пројектовање, развој и имплементација система за обраду и анализу података. Пројектовање,
настава
развој и имплементација система заснованог на знању. Коришћење отвореног кода за
(вежбе,
имплементацију система за обраду података и знања.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
0
0
0
0
Методе
Курс се састоји од предавања, студентских презентација, израде домаћих задатака и
извођења пројекта.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
50

