Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм: Информатика у инжењерству
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Наставник: Зоран Д. Николић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је овладавање знањима о пројектовању информационих системима и у том контексту о
коришћењу информационоих система. Студент треба да се упозна са појмом и врстама информационих
система, као и са фазама развоја информационих система. Затим, студента треба упознати са одликама
најсавременијих метода за развој нових и редизајнирање постојећих нформационих система. IDEF методе
престављају комбинацују графике и текста и омогућавају брзо и лако моделирање система. Посебну
пажњу треба посветити функционалном и информационом моделирању који чине основу за аутоматско
генерисање база података. Такође треба овладати начином генерисања података из базе података у
информациони модел.
Исход предмета
Након положеног испита студент зна методолошки приступ анлизи информационог система који треба да
се пројектује, функционално моделирање употребом BPwin (IDEF0) алата, информационо моделирање
употребом ERwin (IDEF1X) алата и поступке ауотоматског генерисања информационог модела у базу
података у програму MS Access и генерисање података из MS Access–a u Erwin. Студент разуме значења
ентитета и атрибута и може да презентује рад пројектованог информационог система. Реализацијом
оваквог програма студент је оспособљен за апликацију стечених знања на реалним задацима у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Микрорачунари. Рачунарски системи и технологије. Базе података. Информациони системи (ИС). ИС у
пословном окружењу. Управљање развојем ИС. Развојне фазе ИС . Управљачки информациони системи.
Mоделирање ИС и стандарди као подршка. IDEF стандарди. Функционално моделирање - IDEF0.
Информационо моделирање - IDEF1X. Дефинисање логичког модела података. Креирање структуре базе
података на бази урађеног информационог модела. Генерисање података из базе података у
информациони модел.
Практична настава: Лабораторијске вежбе
На лабораторијским вежбама, које прате ток теоријске наставе, студенти раде програмске примере из
области слушаних на предавањима.
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Остали часови
Број часова активне наставе
0
Предавања: 3
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
1
2
рад: 0
Методе извођења наставе
Предавања и аудитивне вежбе се изводе у учионици, на табли и уз помоћ видео-бима, са активним
учешћем студената. Лабораторијске вежбе се раде за рачунарима. Консултације према потреби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
усмени испит
5
30
и вежби
колоквијум
30
семинарски рад
35

