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Теоријска и практична знања о концептима, начинима решавања, пројектовању и 
имплементацији основних елемената интероперабилности система и интеграције информација.

Практична имплементација једноставних примера интеграције информација који показују 
постојање проблема хетерогености и њихово решавање на техничком и синтаксном нивоу. 
Коришћење отворених ESB система за имплементацију решења хетерогености на синтаксном и 
техничком нивоу (Mule ESB). Имплементација пресликавања између онтологија. 
Имплементација механизама за одређивање семантичке сличности онтологија. Имплементација 
механизама за одређивање семантичке хетерогености система на основу анализе података и 
структуре података коришћених у оквиру система. Имплементација интероперабилности 
система заснованог на ESB и сервисно оријентисаној архитектури. Коришћење отворених 
података за интеграцију хетерогених система. Одређивање семантичке сличности онтологија 
отворених података.

Упознавање са потребом за интеграцијом информација и потребом за реализацију 
интероперабилности апликација и система. Упозвавање са проблемима код интеграције 
информација и овладавање технологијама за реализацију интеграције и интероперабилности  
система.

Садржај предмета
Увод у проблем интеграције информација. Проблем хетерогеност и и начини решавања: 
техничка, синтаксна, семантичка. Архитектуре за интеграцију информација. Онтологије и 
семантичка хетерогеност. Обрасци за креирање онтологија. Решавање проблема семантичке 
хетерогености, типови онтологија за интеграцију информација, пресликавања између онтологија. 
Интероперабилност апликација и система. Приступи и платформе за реализацију 
интероперабилности. Технологије за реализацију интероперабилности: Enterprise Service Bus, 
сервисно оријентисане архитектуре. Стандарди и њихов значај за реализацију 
интероперабилности. Онтологије отворених података и Web портали као приступне тачке 
интегрисаним информацијама. Отворени подаци и семантичка интероперабилност система 
заснованих на отвореним подацима. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката
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Рачунарство и информатика
Софтверско инжењерство
Мастер академске студије
Интероперабилност и интеграција информација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стоименов В. Леонид, Нејковић М. ВалентинаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
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семинари
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