Универзитет у Београду
Математички факултет
Катедра за рачунарство и информатику

Предмет:

Извештај о прегледу мастер рада Ане Бајић

Одлуком Наставно-научног већа Математичког факултета од 19. априла 2019.
године, уз сагласност Катедре за рачунарство и информатику, именовани смо за
чланове Комисије за преглед и одбрану мастер рада „Идејни пројекат
информационог система за међународни културни центар“ кандидата Ане Бајић,
студентa мастер студија на Математичком факултету, смер Информатика, број индекса
1089/2017.
Кандидат Ана Бајић је 21. септембра 2020. доставила комисији довршен текст
свог рада.
Рад се састоји од пет делова и списка референци. У првом делу („Увод“) се
излаже проблем рада међународног културног центра и његовог повезивања са
локалним центрима, као и проблем пројектовања информационих система и алати који
се за то користе. У другом делу („Анализа“) се детаљно анализира проблем, препознају
се и описују главни процеси и основни подаци неопходни за подршку рада центра. У
трећем делу се излаже пројекат информационог система. Препознају се и детаљно
описују случајеви употребе, представља се модел података информационог система и
прави се предлог корисничког интерфејса апликација инфомационог система. У
четвртом делу („Имплементација“) се представљају архитектура и имплементација
прототипа апликације, као и предложени алати и помоћни подсистеми. У петом делу
(„Закључак“) се резимира урађено и разматрају могућности даљег унапређивања.
Рад се бави актуелним проблемом развоја информационог система са одликама
подршке комуникацији и сарадњи локалних културних центара и могућностима
укључивања корисника у рад. Кандидат Ана Бајић је анализирала карактеристике
проблема и самостално понудила идејно решење које би могло да послужи као основа
за израду информационог система. Уз то је и имплементирала прототип који потврђује
применљивост представљеног решења. Све урађено је веома добро представљено у
предатом тексту мастер раду.

Закључак:
Увидом у текст Ане Бајић „Идејни пројекат информационог система за
међународни културни центар“ закључили смо да рад у потпуности задовољава захтеве
који се постављају при изради мастер рада и предлажемо Катедри да одобри јавну
одбрану овог рада.
У Београду
23. септембар 2020.
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