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Циљ предмета Упознавање са новом информатичком фазом развоја картографије и применом компјутерских
технологија и информационих система у картографији, кроз компјутерски подржан скуп метода и техника, где се сви
процеси одвијају у дигиталном облику (Дигитална картографија; ГИС; Web картографија и Web карта; мултимедијална
картографија). Образложење узрочно - последичних веза развоја и односа Картографије (дигиталне картографије) и
ГИС-а и предности дигиталних информационих технологија. Дигитална геовизуелизација у циљу истраживања и
сазнавања стања и мењања тематике простора: предмета, појава и процеса.
Исход предмета Студенти завршетком овог курса добијају проширена и апликативна знања из области картографије
(дигитална и Web картографија) и ГИС-а. Усвајањем знања студенти стичу компетенције за примену компјутерски
подржаних метода и техника проистеклих из дигиталне картографије као и основних ГИС алата у дигиталном
картирању, моделирању и обради карте (изради и анлизи карте). Дигитална картографија ће омогућити
геовизуелизацију и приказивање резултата свог рада и истраживања на карти. А ГИС информационе технологијие и
Web сервери њихово повезивање са различитим open source web порталима, мултимедијалним датотекама и креирање
интерактивних Web карти.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниција Дигиталне картографије; Основни појмови у дигиталној картографији;Дигиталнекарте; ГИС и дигитална
картографија, основни појмови; Моделирање геопростора уз помоћ дигиталног мапирања, дигитални картографски
модели и ГИС; ГИС софтвери који се користе код дигиталног картирања; Web картографија и Web карта; Оpen source
web портали – интерактивне карте; Оpen sourceдигиталне картографске базе података (NASA, European Space Agency,
Copernicus... SRTM; CORINE, NVDI); Мултимедијални системи и картографија; Сателитска картографија - примена и
обрада дигиталних авионских и сателитских снимака у картографији.
Практична настава
Дигитално картирање; Дигитално моделирање; Геореференцирање, векторизација и растеризација картографских
података; ГИС софвтери у дигиталној картографији; CAD софтвери и подаци; Практични рад са дигиталним
картографским моделима; Рад на терену и прављење дигиталне карте. Израда мултилејерне интерактивне дигиталне
карте и web презентација.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе: Усмено излагање, текстуална, дијалошка, илустративно-демонстративна, аудио-визуелна,
квантитативна.
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