Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електротехника и рачунарство
Изборно подручје (модул)
Заједнички
Врста и ниво студија
Докторске студије
Назив предмета
Пренос података и умрежавање
Наставник (за предавања)
Ђорђевић Љ. Горан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Стицање нових и продубљивање постојећих знања из области преноса података и умрежавања
с нагласком на савремене концепте и развој рачунарски заснованих система за ефикасан и брз
пренос података преко различитих комуникационих медијума. Упознавање студената са
Циљ
тенденцијама у развоју бежичних комуникација, ad-hoc и мобилних рачунарских и сензорских
предмета
мрежа.
Исход овог предмета јесте свеобухватно разумевање: а) технологија, концепата, принципа и
трендова у области савремених система за пренос податак; б) карактеристика различитих
типова мрежних архитектура; в) принципа рада различитих мрежних протокола и њихових
примена. Студенти би такође требало да буду у могућности да пројектују, на високом нивоу, и
Исход
анализирају перформансе рачунарски заснованих мрежа за пренос података.
предмета
Садржај предмета
Мреже за пренос података: еволуција мрежних архитектура, протокола и сервиса. Интернет
модел. ISO-OSI модел. Типови преносног медијума и карактеристике. Технике преноса,
мултиплексирање, комутација. Приступ мрежи и сигнализација. Управљање на нивоу везе и
протоколи: детекција и корекција грешака, контрола приступа медијуму, контрола протока,
локалне рачунарске мреже, Ethernet, локалне бежичне мреже, IEEE 802.11, Bluetooth. Локалне
рачунарске мрежа за примене у индустрији. Мрежни уређаји и опрема. Мрежни слој:
адресирање, интернет протокол, IPv6, рутирање: усмерено и вишесмерно рутирање,
унутардоменско и међу-доменско рутирање. Транспортни слој: UDP и TCP, контрола протока и
контрола загушења, контрола протока и квалитет сервиса. Апликациони слој: клијент-сервер
архитектура, преглед апликационих протокола. Протоколи за управљање мрежом.
Мултимедијалне комуникације: даљинска репродукција и репродукција у реалном времену звука
и видео-садржаја, протоколи за мултимедијалну комуникацију. Сигурност рачунарских мрежа:
основни криптографски концепти, безбедносни сервиси, поверљивост и интегритет порука,
Теоријска
провера идентитета, дигитални потпис, управљање кључевима. Мобилне ad-hoc мреже.
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
0
0
0
3
0
Методе
Настава се изводи у облику предавања и менторског рада са студетима. Самостални и тимски
извођења
рад студената на решавању задатака у оквиру научно-истраживачких пројеката
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
50

