
Студијски програм : Струковни пословни информатичар 
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Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета:  

Основни циљ предмета је овладавање основним начелима и технологијама из области комуникационих и 

рачунараских мрежа. Поред обучавања теоретским аспектима врши се обучавање студената за практичан 

рад и примену истих технологија 

Исход предмета  

Након успешно савладаног курса студенти постају упознати са основним темама из области 

комуникационих и рачунарских мрежа. Поред обучавања о теоретским аспектима врши се обучавање 

студената за практичан рад, примену, пројектовање и администрацију таквих система и технологија. 

Савладавањем знања кроз рад у реалном и виртуелном лабораторијском окружењу студенти стичу знања и 

практичне вештине у конфигурисању рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. Очекује се да 

студент овлада одређеним степеном оспособљености за рад са савременим комуникационим и рачунарским 

мрежним технологијама.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови комуникационих и рачунарских мрежа. Општи модел комуникационог система. 

Класификација. OSI модел. Хармонијска анализа периодичних и апериодичних. Дискретизовање 

континуалних сигнала. Аналогне и дигиталне модулације. Системи преноса: аналогни и дигитални. 

Стандарди за локалне рачунарске мреже (Ethernet, IEEE 802.11). Виртуелне локалне мреже WLAN. 

Бежичне персоналне мреже WPAN. Увод у TCP/IP протокол. Приватне VPN мреже. Мобилне 

комуникације друге (2G), треће (3G) и четвртге генерације (4G).  

 

Практична настава  

Решавање задатака и практичних проблема и примера примене са применом рачунара и мрежних уређаја, 

као и софтвера за симулацију комуникационих и рачунарских мрежа. 

Литература  
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2. Скрипте за предавања и вежбе 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

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 

 


