Универзитет у Београду
Математички факултет
Катедра за рачунарство и информатику

Предмет:

Извештај о прегледу мастер рада Вишње Тарбук
Одлуком Наставно-научног већа Математичког факултета од 25.09.2015. уз
сагласност Катедре за рачунарство и информатику, именовани смо за чланове Комисије
за преглед и одбрану мастер рада „Имплементација СМС услуге мобилне
телефоније „Кредит аларм“ коришћењем веб сервиса у Microsoft .NET
технологији“ кандидаткиње Вишње Тарбук, студенткиње мастер студија на
Математичком факултету, на смеру за Рачунарство и информатику.
Рукопис Вишње Тарбук чини 36 страница и састоји се из: Предговора, 5
поглавља, закључка и литературе. Поглавља носе, редом, нзиве: Увод, Основни
појмови, Имплементација, Примери корићења услуге „Кредит аларм“ и Статистички
подаци везани за услугу „Кредит аларм“. У Уводу су описане врсте корисника мобилне
телефоније, као и сама услуга „Кредит аларм“. У поглављу Основни појмови описани
су: регуларни изрази, веб сервиси, ускладиштене процедуре итд, тј. основи појмови
који се користе код веб сервиса. У поглављу Имплементација описани су главни
програмски делови апликације. Описана је и архитектура система у којем се налази
услуга „Кредит аларм“. У поглављу Примери коришћења услуге „Кредит аларм“
приказано је на конкретним примерима како се користи услуга. Као што и назив казује,
поглавље са статистичким подацима садржи податке као што су: број кориснка, број
захтева по каналима итд.
Анализом рукописа закључујемо да кандидаткиња добро познаје проблематику
која се односи на класичне веб сервисе и да успешно може да имплемнтира веб
сервисе коришћењем .НЕТ технологије. Описујући апликацију „Кредит аларм“
кандидаткиња је навела комплетан развојни циклус од архитектуре система и базе
података па све до извештавања. Рад је добро структуриран и написан је јасним
језиком.
Закључак:
Увидом у рукопис Вишње Тарбук „Имплементација СМС услуге мобилне
телефоније „Кредит аларм“ коришћењем веб сервиса у Microsoft .NET технологији“
дошли смо до закључка да рад у потпуности задовољава захтеве који се постављају при
изради мастер рада и предлажемо Катедри да одобри јавну одбрану овог рада.
У Београду
18.12. 2015.
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