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Циљ предмета
Свеобухватно проучавање геопростора уз помоћ ГИС софтвера као и софтвера даљинске детекције.
Упознавање и анализирање сателитских снимака као и њихова примена у проучавању геопростра.
Методе и процедуре у ГИС софтверима за проучавање геопросотра. Појединачно савладавање ГИС
софтвера и софтвера даљинске детекције који се користе у проучавању геопростора.
Исход предмета
Коришћење напредних ГИС софтвера и софтвера даљинске детекције у проучавању геопростора
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и основе даљинске детекције, историјски развој далјинске детекције; Принцип рада средстава за
даљинску детекцију; Даљинска детекција и проучавање геопростора; Електромагнетна енергија; сензор;
платформе; сателитски снимци; ГИС технологија у истраживању геопростора; ГИС софтвери који се
користе у ГИС-у; Софвери који се користе у даљинској детекцији; Интерграција и нивелација снимака у
ГИС софтверима; Анализа геопростора уз помоћ ГИС и софтвера даљинске детекције; Наменски
софтвери у даљинској детекцији; методе визуелизације података; дигитално моделовање података
добијених из геопросторне анализе; Даљински мониторинг; монохроматска и полихроматска анализа.
Практична настава
Врсте растерских и векторских података; Софтверски пакети у даљинској детекцији и њихова намена;
Софтверски пакети Географско Инфомационих Система; Поступци обраде сателитских снимака и
њихова селекција; Поступци и процудере обраде сателистких снимака; Анализа сателитских снимака у
софтверу Idrisi. Анализа сателитских података у софтверу R-Mapper; Анализа геопросорних података у
софтверу QGIS; Анализа геопросорних података у софтверу SAGA Анализа геопросорних података у
софтверу GRASS GIS; Моделовање и анализа обрађених и анализираних сателистких и геопросторних
подадатака; Визуелизација обрађених и анализираних сателистких и геопросторних подадатака.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Усмене, фронталне, групне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
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