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Тему треба обрадити на основу одговарајуће литературе која се може пронаћи на интернету.
Литература може обухватити књиге, чланке публиковане у часописима, радове публиковане на
конференцијама, чланке које су публиковали стручњаци или организације, садржаји са сајтова
софтверских организација, садржаји блогова и форума, стандарди и други документи који се
односе на одабрану тему.
Израда документа у којем је обрађена тема семинарског рада
Документ треба да садржи следеће секције:


Образложење теме и њен значај за праксу софтверског инжењерства. [10 бодова]



Опис и дефиниције термина који се користе. [5 бодова]



Кратак преглед теме – концепти, ставови, стање праксе, препоруке, стандарди. [10 бодова]



Закључак са препорукама за интересантна истраживања и препорукама за праксу. [10
бодова]



Списак обрађене литературе. [5 бодова]

Документ треба да садржи насловну страницу са називом теме, подацима о студенту који обрађује
тему (име, презиме и број индекса) и податке о факултету и предмету. Дужина документа треба да
буде најмање 15 страница укључујући насловну страницу, садржај и списак литературе.
Студентски семинарски рад треба технички да припреме у складу са упутством за писање
семинарских радова на факултету, које је доступно на сајту факулета.
Напоменe
1. Студент пре почетка рада пријављује одабрану тему предметном наставнику.
2. Студенти могу самостално предложити тему, уз образложење. Тему мора одобрити предметни
наставник
3. Сваку тему обрађује искључиво један студент.
4. Током израде теме од студента се очекује етичко понашање, што подразумева да студент не
плагира садржаје које су други аутори публиковали и да наведе све литературне јединице које је
користио. Рад треба да буде оригинално и самостално дело студента. У случају неетичког
понашања, студенту неће бити признат рад на обради теме и биће му додељена друга тема од
стране наставника.
5. Студенти тему могу урадити на српском или енглеском језику.

Списак тема за семинарске радове
Школска година 2019/2020

1. Архитектуре дистрибуираних система
[Distributed systems architecture]
2. Комуникација у дистрибуираним системима
[Communication in distributed systems]
3. Позив удаљене процедуре
[Remote procedure call]
4. Комуникација базирана на порукама
[Message oriented communication]
5. Поуздана комуникација у клијент-сервер системима
[Reliable communication in client-server systems]
6. Поуздана групна комуникација
[Reliable group communication]
7. Репликација у дистрибуираним системима
[Replication in distributed systems]
8. Дистрибуирани системи базирани на објектима
[Distributed objects-based systems]
9. Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
[Common Object Request Broker Architecture (CORBA)]
10. Enterprise JavaBeans (EJB)
[Enterprise JavaBeans (EJB)]
11. Лоцирање компоненти и ресурса у дистрибуираном окружењу
[Locating components and resources in a distributed environment]
12. Rазвој софтвера у cloud-у
[Software development in the cloud]
13. Испорука софтвера у cloud окружење
[Software delivery to cloud]
14. Модели сервиса у cloud computing-у
[Cloud computing service models]
15. Поузданост сервис провајдера за cloud computing
[Cloud computing service provider reliability]
16. Приватност података у cloud computing-у
[Cloud computing data privacy]
17. Правци развоја технологија за cloud computing
[Development directions for cloud computing]

18. Квалитет сервиса у cloud computing-у
[Quality of services in cloud computing]
19. Превођење пословања у cloud окружење
[Moving business to cloud]
20. Веб сервиси базирани на сервисно оријентисаној архитектури
[Web services based on SOA]
21. Simple Object Access Protocol (SOAP)
[SOAP]
22. Web Services Description Language (WSDL)
[Web Services Description Language (WSDL)]
23. RESTful веб сервиси
[RESTful web services]
24. Клијентска страна RESTful веб сервиса
[Client side of RESTful web services]
25. Регистри веб сервиса
[Web service registries]
26. Имплементације веб сервиса
[Web service implementations]
27. Имплементације веб сервиса на JEE платформи
[Web service implementations in JEE]
28. Веб сервиси и серверске технологије
[Web services and server technology]
29. Безбедност веб апликација
[Web application security]
30. Платформски независна размена података
[Platform-independent data exchange]
31. Трансформација XML докумената
[Transforming XML documents]
32. Употреба XML језика на JEE платформи
[Using XML on JEE platform]
33. JAXB Архитектура
[JAXB Architecture]
34. Поновна употреба софтвера
[Software reuse]
35. Испорука и ажурирање софтвера у дистрибуираном окружењу
[Software delivery and update in distributed systems]
36. Линије софтверских производа у дистрибуираним системима
[Software product lines in distributed systems]

37. Лоцирање и отклањање дефеката у дистрибуираним софтверским системима
[Locating and removing defects in distributed software systems]
38. Управљање конфигурацијом дистрибуираних софтверских системима
[Configuration management of distributed software systems]
39. Брзина и скалабилност дистрибуираних софтверских системима
[Responsiveness and scalability of distributed software systems]

