
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм : Мастер академске студије форензике  

Назив предмета: Заштита	и	опоравак	софтверских	система																																																																							ДФ‐04 

Наставник: Гордана Милосављевић, Бранко Милосављевић, Игор	Дејановић, Мирослав	Поповић 
Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  Одслушан предмет Форензика дигиталних података 

Циљ предмета 

Оспособити студенте за препознавање степена критичности домена примене сложеног софтвера, анализу, 
моделовање и имплементацију механизама ауторизације и заштите у склопу сложених софтверских система. 
Овладавање применом прописа који регулишy сегмент заштите и опоравка сложених софтверских система 

Исход предмета  

Идентификација, спецификација, моделовање и имплементација механизама заштите и опоравка сложених 
софтверских система. Након успешно положеног испита студенти могу пројектовати механизме заштите и 
опоравка у склопу сложених софтверских система и учествовати у надзору и контроли степена заштите, 
безбедности и сигурности софтверских система. 

Садржај предмета: 

Основни појмови везани за заштиту, безбедност и сигурност софтверских система. Механизми и методе 
ауторизације, заштите и опоравка софтверских система. Моделовање заштитних механизама, дизајн 
заштићеног софтвера, динамичко конфигурисање софтверских система. Принципи опоравка софтверских 
система у инцидентним ситуацијама. Имплементација механизама заштите и опоравка сложених 
софтверских система. Стандарди и прописи у домену заштите софтверских система. Обавезе свих учесника 
у процесу имплементације механизама заштите и опоравка. 

Литература  
1. Група аутора, "	Заштита и опоравак софтверских система ", електронски радни материјал, 2013, 

Српски     
 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи у облику предавања, аудиторних и рачунарских вежби (у рачунарској лабораторији) и 
консултација. Током целокупног процеса извођења наставе, студенти се подстичу на интензивну 
комуникацију, критичко резоновање, самостални рад и активан однос према процесу наставе. Усвајање 
знања се обавља континуирано у току семестра у форми инспекција и рада на тимском пројекту анализе и 
имплементације форензичких поступака у склопу дигиталних података. Одбрана тимских пројекта је јавна. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

пројекат 30 усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 
 


