
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Управување и складирање на податоци 
2. Код 2FI132512 
3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за Компјутерско инженерство и 
комуникациски технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 
6. Академска година / семестар Четврта / седми 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Доц. д-р Доне Стојанов 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Цел на курсот е студентите да се запознаат со архитектури, карактеристики и 
придобивките од користење на интелигентни системи за складирање, проучување 
на мрежни технологии за складирање, како решенија за континуитет на бизнисот  
како што се правење на резервна копија, репликација и архивирање. 

11. Содржина на предметната програма:  
Еволуцијата на архитектури за складирање на информации, главни елементи на 
центар за податоци. 
Детално проучување на клучните елементи на податочен центар: хостот, 
поврзувањето и складирањето. Исто така се фокусира  и на компонентите, 
адресните шеми и перформанси на дискови. 
Изучување на RAID имплементации, техники, и нивоа, заедно со влијанието на 
RAID перформансите на апликациите. 
Компоненти на интелигентни системи за складирање, обезбедување на виртуелен 
простор  и  имплементации на интелигентни систем за складирање. 
Внатрешен и надворешен DAS (Direct Attached Storage), придобивки, разликите, 
примена и опции на поврзување. Еволуција на SCSI интерфејсот, архитектура и 
адресирање на SCSI. 
Storage Area Network  (SAN) -  бенефиции, еволуцијата и компоненти. Fibre Channel 
Storage Area Network (FC SAN) компоненти, опции на поврзување, топологии, FC 
протокол стек и адресирање. 
Network Attached Storage (NAS) - се фокусира на технологија на делење на 
датотеки  со користење NAS, и ги покрива и  придобивките, компонентите, и 
имплементациите на NAS. 
IP SAN - споредба на IP SAN со други начини на мрежно складирање. iSCSI и FCIP 
протоколи за пристап преку IP мрежа.  Протокол FCoE (Fibre Channel over Ethernet) 
и неговите компоненти се исто така изучуваат. 
Content Addressed Storage (CAS) - CAS архитектура, технологија, операции: 
складирање и извлекување на податоци. 
Складирање со виртуелизација. Форми на виртуелизација. Виртуелизација на 
складирање и конфигурација на виртуелизацијата. Концепт, бенфиции и примена 
на облак инфраструктурата (Cloud infrastructure). 
Обезбедување на континуитет на бизнисот (Business continuity (BC)). Правење на 
резервна копија и реставрација на податоци. 
Локална и далечна реликација: видови и реализација. Управување и 
обезбедување на инфраструктурата за складирање на податоци. 



12. Методи на учење:Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, 
електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1
. 

Предавања- теоретска 
настава  
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2
. 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 
16.2 Самостојни задачи 30 часа 
16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
60% успех од сите предиспитни активности 
т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 
семинарската, редовноста на предавања и 
вежби 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Самоевалуација 

22. 
     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Somasundaram, 
Alok Shrivastava  

Information Storage 
and Management: 
Storing, Managing, 
and Protecting 
Digital Information 

Wiley,  EMC 
Education 
Services 

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

1.     

2.     

3.     


