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Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Овладавање научним, стручним и практичним знањем у области специјализованих
Циљ
информационих система, посебно метода, технологија и платформи за пројектовање и
предмета
имплементацију ових система.
Исход
Научна и стручна знања о принципима, методама, технологијама и платформама за развој
предмета
специјализованих информационих система.
Садржај предмета
Информациони системи специјалне намене, сервисно-оријентисане архитектуре, засновани на
савременим технологијама. Дистрибуирани и peer-to-peer информациони системи. Мобилни и
свеприсутни информациони системи. Географски, мултимедијални, медицински, пословни,
транспортни и интелигентни информациони системи. Командно-управљачки информациони
системи. Информациони системи засновани на обради и анализи великог обима података.
Информациони системи засновани на принципу издавач-претплатник, системи засновани на
догађајима, као и системи за нотификацију догађаја. Middleware специјализованих
информационих система: брокери порука, middleware оријентисан на поруке, middleware
оријентисан на трансакције и управљање трансакцијама, апликациони сервери. Анализа,
Теоријска
пројектовање и имплементација специјализованих информационих система.
настава
Практична
настава
(вежбе,
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
Предавања, самосталан рад студената на изради пројеката, студентски семинари.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
40
колоквијуми
40
семинари
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