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Обавезни

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Упознавање са концептом паметних система и интернета ствари (IоТ). Стицање основних знања
Циљ
о архитектури и начину функционисања и пројектовању паметних система.
предмета
Разумевање начина функционисања паметних система и интернета ствари. Остваривање
индивидуалних софтверских и хардверских решења за једноставније паметне системе.
Исход
Разумевање улоге и значаја IoT концепта у модерном друштву. Могућност пројектовања
предмета
једноставнијих IoT система. Представљање резултата пројекта.
Садржај предмета
Основни концепт паметних система. Интернет ствари (IoT -Internet of Things). Сензори и
актуатори у паметним системима. Комуникационе технике за паметне системе. Обрада података
за IoT. Сигурност у IoT системима. Напајање уређаја и обновљиви извори енергије. Платформе
за ИоТ системе. Примери паметних система (паметна кућа, паметни градови, паметни системи у
саобераћају, IoT у медицини, и др.) Перспективе развоја и друштвени аспекти примене IoT.
Практична настава: Комуникација са сензорима и аквизција података. Повезивање уређаја на
Интернет. Процесирање података. Пројекат (рад у групама): Пројектовање једноставнијих
Теоријска
примера паметних система.
настава
Практична Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији. Рад на
настава
пројекту. Предавање по позиву стручњака из компанија и студијска посета некој од компанија
(вежбе,
ради упознавања са начином реализације паметних система.
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
2
1
2
0
0
Методе
Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, тимски пројекат, консултације
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
30
50
колоквијуми
семинари
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