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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Програмски jезици Елм и Еликсир у развоjу студентског веб портала”
Значаj теме и области:
Савремен развоj програмских jезика и одговараjућих окружења за рад у њима усмерен jе ка убрзавању
процеса изградње сложених програмерских решења. Посебно напредуjе развоj подршке функционалним
концептима и развоj функционалних програмских jезика са применама у свим областима модерног
рачунарства. Примери нових функционалних програмских jезика коjи све више добиjаjу на популарности
су Елм и Еликсир. Елм jе статички типизиран функционални програмски jезик, настао 2012. године,
намењен за израду корисничког интерфеjса веб апликациjа. Приоритети jезика су лака употребљивост,
високе перформансе, робустност и отпорност на грешке. За разлику од Елма, Еликсир jе динамички
типизиран функционални програмски jезик опште намене, настао 2011. године. Нашао jе своjу употребу
у готово свим областима рачунарства. Еликсир омогућава лак развоj конкурентних решења и кроз радно
окружење Феникс заузима значаjно место у развоjу веб апликациjа.
Специфични циљ рада:
Циљ рада jе приказ наjбитниjих карактеристика и концепата програмских jезика Елм и Еликсир, као
и могућности развоjног окружења Феникс, у контексту развоjа веб апликациjа. У оквиру рада, биће
развиjен веб портал за студенте коjи ће олакшати многоброjне активности коjе прате курс Методологиjа
стручног и научног рада. Оваj портал омогућиће студентима да прођу кроз искуство приjављивања,
рецензирања и оцењивања стручних радова, као и приступ библиотеци постоjећих семинарских радова
остварених у оквиру овог курса. Такође, портал ће омогућити наставном особљу олакшан процес
прузимања радова, обавештавања студената и организациjе самог курса.
Литература:
Званичне веб странице програмских jезика Елм (https://elm-lang.org) и Еликсир (https://elixir-lang.org),
као и окружења Феникс (https://hexdocs.pm/phoenix/Phoenix.html ).
Књиге: Richard Feldman, Elm in Action, Manning Publications, 2020, и Saša Jurić, Elixir in Action, Manning
Publications, 2019.
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