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Циљ предмета Циљ предмета јесте стицање знања из области саобраћајних
геоинформацијских система; упознавање са функционисањем, саставом, развојем и
применом ГИС-а у саобраћају; упознавање са геопросторном технологијом, моделима
геопросторних података, анализом пута и превозних мрежа, ГИС моделима и
моделирањем идр.; оспособљавање студента да анализира и објасни задатке које
намећу проблеми у саобраћају.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена знања и оспособљеност студента за ефикасно
налажење података, унос и измену података у ГИС-у; оспособљеност за разумевање
принципа и примену ГИС-а у саобраћају.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у предмет; Дефинисање и функционисање ГИС-а; Геопросторна технологија;
Геопросторни подаци; Састав ГИС-а; Развој ГИС-а; ГИС програмски производи;
Примене ГИС-а, саобраћај и транспорт; Координантни састав геопросторних података;
Модели геопросторних података; Векторски модел података; Растерски модел
података; ГИС операције; Класификација ГИС операција; Прикупљање података;
Управљање атрибутима; Приказ података; Истраживање података; Анализа података;
Анализа векторских података; Анализа растерских података; Картографска
пројекција, размера; Картирање и анализа терена; Интерполација просторних
података; Геокодирање и динамичка сегментација; Анализа пута и превозних мрежа;
ГИС модели и моделирање;
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима, унос података, графички приказ
података у ГИС-у , интерактивне радионице, студије случаја, индивидуалне
презентације.
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Број часова активне наставе Остали
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Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијум-и 30 ..........
израда и презентација 10

http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/07/Goran_srp..pdf


семинарских радова


