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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да  се одобри израда мастер рада под називом:
Пројекат  и  имплементација  информационог  система  за  задавање, 
прегледање и решавање програмерских задатака

чији су значај и специфични циљ следећи:

Информациони системи представљају једну од најважнијих области 
рачунарства.  Са  друге  стране,  задавање,  прегледање  и  решавање 
програмерских  задатака  имају  немерљив  значај  у   процесу  школовања 
информатичара.  Значај теме овог рада је у повезивању ове две области.

Циљ   рада  је  да  се  пројектује  и имплементира  веб  засновани 
информациони  систем  за  задавање,  решавање   и  прегледање 
програмерских  задатака.   План  је  да  систем  садржи две  наменски 
различите целине:

• Прва целина ће пружити интерфејс преко којег ће наставници моћи 
да задају домаће задатке у оквиру постојећих курсева, а студенти ће 
моћи  да  постављају решења  ових  задатака  и  да  одмах  добијају 
повратне  информације  о  тачности  решења  и  потенцијалним 
грешкама.  Наставници  ће  бити  обавештавани о  активностима 
студената и моћи ће да исправљају аутоматски одређене оцене.

• Друга целина ће омогућити студентима да у своје слободно време 
усавршавају  програмерска  знања на пажљиво  одабраним  и 
разврстаним,  задацима  за  вежбу.  Предлагањем  и  додавањем 
задатака ће се заједно бавити наставно особље и студенти.

(Сам  поступак  оцењивања  решења није  део  овог  рада,  већ  представља 
посебан пројекат.)

Додатни циљеви рада  су да се  изврши интеграција система са већ 
постојећим сервисима Математичког факултета (уколико се за то остваре 
потребни услови), чиме би се додатно олакшала употреба.
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