
1. Nastaven predmet OBJEKTNO - ORIENTIRANA ANALIZA I DIZAJN 

2. [ifra ETF083L10 
3. Studiska programa INFO 

4. Semestar (izbornost) Leten (zadol`itelen)  
5. Celi na predmetot Izu~uvawe na objektno orientirani paradigmi za 

analiza i dizajn na informacioni sistemi. Zapoznavawe 
so notacii za objektno orientirana analiza i dizajn. 

6. Osposoben za 
(kompetencii) 

Koristewe na objetno orientiraniot pristap vo 
procesot na analiza i dizajn na informacionite 
sistemi so koristewe na standardni objektno 
orientirani notacii 

7. Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

Sistemska analiza i dizajn, Bazi na podatoci 1,  

8. Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-
Oriented Analysis and Design and the Unified Process Second 
Edition. Craig Larman, 2002. Prentice-Hall. 
2. M. Fowler. Refactoring: Improving the design of 
existing Code, 1999. Addison Wesley.  

9. Broj na krediti 5,5 

10. Vkupen raspolo`iv fond na vreme 165 

Raspredelba na raspolo`ivoto vreme 2+2+1 

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava  30 ~asa 

11.2. LV - Laboratoriski ve`bi  15 ~asa 

11.3. AV - Auditorni ve`bi, konsultacii 45 ~asa 

11.4. SU - Samostojno u~ewe  60 ~asa 

11.5. PZ - Proverka na znaewe  7 ~asa 

11. 

11.6. SZ - Seminarski raboti, samostojni zada~i 8 ~asa 

Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava do 10 boda  10 boda 

12.2. Parcijalni ispiti  200 boda 

12.3. Testovi     boda 

12.4. Seminarski raboti i samostojni zada~i 40 boda 

12.5. Laboratoriski ve`bi 50 boda 

Bodovi: Ocenki: 
od 180 do204 6 ({est) 

od 205 do 222 7 (sedum) 

od 223 do 252 8 (osum) 

od 253 do 276 9 (devet) 

12. 

Zabele{ka:  

od 277 do 300 10 (deset) 

13. Uslov za potpis i formalen ispit Realizirani aktivnosti: od 11.1 do 11.5 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET Objektno - orientirana analiza i dizajn      

 

Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi ned 
ela ~asa tema ~asa tema 

2 
Решавање на задачи и проблеми поврзани со објектно ориентираната 
парадигма I. 2 

Основни принципи на примена објетно ориентираниот пристап при процесот на 
анализа и дизајн на информационите системи 

        

2 
Запознавање со UML како стандард за моделирање на објектно 
ориентирани системи II. 2 

Основни концепти на УМЛ. Примена на УМЛ. Нотации изведени на УМЛ. Статички 
и динамички дијаграми во УМЛ.      

        

2 Решавање на задачи кои вклучуваат класни дијаграми, објектни дијаграми 
III. 2 

Основни компоненти на УМЛ и нивната врска со објектно ориентираната 
парадигма.              

2 
Решавање на задачи кои вклучуваат класни дијаграми, дијаграми 
кориснички сценарија IV. 2 

Базични класни дијаграми. Дијаграми на објекти. Дијаграми на кориснички 
активности. 

        

2 Решавање на задачи со дијаграми на активности  
V. 2 

Дијаграми на активности. Интеракција со други системи. Дефинирање на 
интерфејси кон други системи со користење на УМЛ. 1 

Запознавање со алатки за работа со објектно ориентираните нотации. 
Вовед во алатката Визио 

2 
Примери за дијаграми на состојби, секвентни и колаборациски 
дијаграми VI. 2 

Дијаграми на премин на состојби во УМЛ. Секвентни дијаграми и Дијаграми на 
колаборација во УМЛ. 2 Користење на Визио за реализација на дијаграми од УМЛ нотацијата 

2 
Примери за имплементациски (комбинација од развојни и дијаграми на 
компоненти) дијаграми VII. 2 

Дијаграми на компоненти во УМЛ. Развојни дијаграми на имплементација во 
УМЛ. Modelirawe na realniot svet.     2 Користење на Визио за реализација на дијаграми од УМЛ нотацијата 

2 Прв парцијален испит      
VIII. 2 Колоквиумска недела (парцијален испит)      

        

2 Воведни задачи за ОО бази на податоци. Запознавање со ODL нотацијата 
IX. 2 

Objektno-orientirani bazi na podatoci. Jazik za definirawe na objektnite 
{emi.  2 
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2 Примери за ООБП и манипулација со податоците 
X. 2 Jazik za manipulacija so OOBP,  OQL, SQL::1999  

2 Користење на Визио за реализација на дијаграми од УМЛ нотацијата 

2 Воведни задачи за ОР бази на податоци.  
XI. 2 

Objektno-relacioni bazi na podatoci. Korisni~ki definirani tipovi na 
podatoci i definirawe na objektno-relaciona {ema. 2 Користење на Визио за реализација на дијаграми од УМЛ нотацијата 

2 
Моделирање на пробелми преку ОР начин на моделирање на базите на 
податоци. XII. 2 Jazik za manipulacija so objektno-relacionite bazi na podatoci SQL::2003 

2 Разгледување на систем за управување со ООБП 

2 Кориснички дефиниран тип на податоци. Дефинирање на методи. 
XIII. 2 Elementi na ORACLE. 

2 Разгледување на систем за управување со ОРБП 

2 Примери за поставување на прашања до ОРБП. 
XIV. 2 Primena na OOBP kaj multimediskite aplikacii. 

        

XV. 2 Primena na OOBP i ORBP vo medicinata i bioinformatikata. 2 Подготовка за парцијалниот испит      



        

Zbir 30  45  

 


