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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ГЛОБАЛНИХ ТРЕНДОВА И КРЕТАЊА У
СРБИЈИ У СОЦИЈАЛНОЈ И ЕКОНОМСКОЈ ОБЛАСТИ
Љиљана Лучић1
РЕЗИМЕ
У раду се тражи одговор на питање у којој мери су глобални трендови карактеристични за кретања у
друштву и привреди Србије. Презентују се и анализирају трендови у демографији, привредном развоју,
расподели дохотка и положају средње класе. У Раду се закључује да Србију карактерише изразито спор
привредни опоравак, раст сиромаштва и велика неједнакост у расподели дохотка, континуиран раст просечне
старости становништва и да УН за Србију прогнозирају дањи значајан пад броја становника.
Кључне речи: глобални трендови; старење становништва; расподела дохотка; средња класа;
економска и финансијска нестабилност;

COMPARATIVE ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS AND
DEVELOPMENTS IN SERBIA IN SOCIAL AND ECONOMIC AREAS
ABSTRACT
This paper deals with questions to what extent the global trends are typical for the developments in society and
the economy of Serbia. It is presented trends in demography, economic development, income distribution and the
position of the middle class. The paper concludes that Serbia is characterized by very slow economic recovery,
increases in poverty and inequality in income distribution, the continuous increase in the average age of the population
and to the UN prediction a significant population decline.
Key words: global trends; aging population; distribution of income; middle class; economic and financial
instability;

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Од 1990-тих година прошлог века трећа техничко технолошка револуција снажно је
подстакла нови талас раста и развоја у свету, допринела повећању друштвеног богатства,
повећању производње и доходака, побољшању животног стандарда, допринела развоју
сектора услуга, унапређењу индустријског и пољопривредног сектора. Данас у много
погледа, не само са економског аспекта Свет није ни близу ономе који је био 1990-тих
година. Р Србија је од 1990. године у процесу транзиције, али у њеној првој фази- фази
стабилизације. Друга фаза, фаза развоја требала је одавно да започне, међутим њој се још
увек само надамо. У овом раду анализирају се и пореде одређена кретања у економској и
социјалној сфери у Србији са остатком света да би се сагледао положај Србије. Рад се
састоји од уводних напомена и три поглавља. Уместо закључка, на крају сваког поглавља
након анализе излажу се и закључна разматрања. У првом поглављу презентују се и
анализирају подаци о кретању светске популације и становништва Србије са пројекцијом до
2100. године, а на основу Извештаја Уједињених нација (УН). У другом поглављу презентују
1
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се и анализирају подаци о бруто домаћем производу (БДП) и БДП по глави становника до
2001. године на основу Медисонове статистике светске привреде. Поред тога за период од
2001 године презентују се стопе раста БДП на основу Статистике Међународног монетарног
фонда и анализира правило 70 на примеру Србије. У трећем поглављу презентују се и
анализирају подаци о квалитету живота на основу Гини Коефицијента, Индекса хуманог
развоја и Показатеља среће.
2. КРЕТАЊА СВЕТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ И СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ
Становништво на Земљи данас је достигло број од 7,2 милијарде људи. То је девет
пута више у односу на 1750. годину када је почела прва индустријска револуција. Ако се
настави садашњи тренд рађања (то је пројекција УН по константној стопи рађања) пројекција
раста становништва које су израдиле УН упозорава да ће 2100. године на Земљи живети
близу 29 милијарди људи.
Табела бр. 1: Становништво Света, према областима и степену разијености 1950, 1980, 2013, 2050, 2100,
према различитим пројекцијама
Групе
Становништво
Становништво у 2050.
Становништво у 2100.
или
(у мил.)
(у милионима)
(у милионима)
области
1950 1980 2013 мала средња висока Конст. Мала средња висока Конст.
Раст
раст
Свет
2526 4449 7162 8342 9551
10868 11089 6750
10854
16641 28646
Више
813
1083 1253 1149 1303
1470
1268
801
1284
1960
1152
развијене
Мање
1713 3366 5909 7193 8248
9398
9821
5949
9570
14682 27494
развијене
Најмање
195
393
898
1594 1811
2043
2552
1944
2928
4266
13590
развијене
Остале
1518 2973 5011 5599 6437
7355
7269
4005
6642
10416 13904
мање
развијене
Африка
229
478
1111 2119 2393
2686
3210
2826
4185
6007
17221
Азија
1396 2634 4299 4482 5164
5912
5805
2739
4712
7558
8971
Европа
549
695
742
622
709
804
673
383
639
1005
508
Латинска 168
364
617
674
782
902
885
420
736
1215
1298
Америка
и Кариби
Северна
172
255
355
395
446
500
453
335
513
754
535
Америка
Океанија 13
23
38
50
57
64
62
46
70
102
114
Izvor: Population division of the Departman of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat
(2013), World Population Prospects: The 2012 Revision Highlights and Advanced tables New York: United
Nations стр. 2
Четири пројекције УН о будућем повећању броја становништва засноване су на следећим
претпоставкама
-мала: свака жена има 0,5 деце мање у односу на средњу варијанту
-средња: свака жена има двоје деце, једно мушко, једно женско дете
-висока: свака жена има 0,5 деце више у односу на средњу варијанту
-константан раст: повећање становништва наставља се по стопама текућег нивоа раста

Према малој пројекцији број становника 2100. године смањио би се на 6,7 милијарди
људи, према средњој пројекцији достигао би ниво од 10,8 милијарди, према високој 16,6
милијарди људи. Анализа УН указује да би средња пројекција била најпожељнија, ако се
2
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узму у обзир ограничења која поставља Планета Земља. Ако се искључи кретање према
малој пројекцији као сасвим нереално, свака друга пројекција осим умерене прети да угрози
опстанак на Земљи.
У 2015. години Р Србија има око 8,8 милиона становника. У број становника Р Србије
урачунато је и становништво Косова, зато што статистика УН региструје податке само за
међународно признате државе чланице УН. Према пројекцијама УН становништво Р Србије
током 21 века значајно се смањује.
Табела бр. 2:Становништво Р СРбије
1950
1960
1970
1980
1990
милиони 6.732.
7.557.
8.188.
8.908.
9.518.
Извор: United Nations Department of Economic and Social
(2015) World population
Prospects: The 2015
http://esa.un.org/unpd/wup/ посећено дана 30. 12.2015.

2000
2010
9.463.
9.059.
Affairs Population
Revision DVD

2015
8.851.
division
Edition

Према средњој пројекцији до 2100 године становнишво Србије би се смањило за око
3,5 милиона људи, према малој пројекцији за око 5,8 милиона људи, према високој
пројекцији за око 225 хиљада, а према досадашњим кретањима за око 4,5 милиона људи.
Табела бр. 3:Пројекција становништва Р СРбије (са Косовом)
Пројекције
Средња
Висока
Мала
Константан раст
Године
2020 2050 2100. 2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
милиони
8674 7331 5334 8743 8156 8626 8604 6546 2996 3760 7113 4397
Извор: United Nations Department of Economic and Social Affairs Population division (2015) World
population Prospects: The 2015 Revision DVD Edition http://esa.un.org/unpd/wup/ посећено дана 30.
12.2015.

Просечна старост становника Р Србије у 1950. години била је 25,8 година, у 1980.
години 30,4 године, у 2013. години 38,7 година, а за 2050 годину предвиђа се просечн
старост од 50,6 година, а у 2100. години 49,2 године.[1] Према пројекцији УН, Србија је
трећа земља на листи са 25 развијених земаља за коју се предвиђа до 2050 године смањење
броја становника за 25%.[2] Просечан животни век у Србији је око 75 година, а предвиђа се
да у периоду 2045-2050 година буде 78,7 година, а у периоду 2095-2100 година 84,6 година.
На светском нивоу просечан животни век је око 71 година, а предвиђа се да буде 75,9 у
периоду 2045-2050, а 81,8 година у периоду 2095-2100[3].
Земља са највећим бројем становника у 2013 години је Кина са 1,4 милијарде
становника, а у 2050. и 2100. години то ће бити Индија са око 1,6 односно 1,5 милијарди
људи (према средњој пројекцији) [4].
3. ПРИВРЕДНИ РАСТ И РАЗВОЈ СРБИЈЕ МЕРЕН КРЕТАЊЕМ БРУТО
ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА
Најједноставније уџбеничко објашњење шта је бруто домаћи производ дао је
Самјуелсон: „ бруто домаћи производ представља ону коначну цифру до које долазите када
новац као мерило или аршин примените на ону количину јабука, поморанџи и машина које
неко друштво производи својом земљом, радном снагом и капиталним добрима.“ [5] Буто
домаћи производ је најважнији макроекономски показатељ. По речима Манкјуа:“ За оцену
3
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значаја БДП, потребно је на брзину погледати међународне податке: у поређењу са својим
сиромашнијим парњацима, народи са високим нивоом БДП по становнику имају све, од
боље исхране за децу до више телевизора по домаћинству. Велик БДП не обезбеђује срећу
целокупног становништва, али он је, ипак, можда најбољи рецепт за срећу који
макроекономисти могу понудити.“ [6] Из наредне табеле, може се сагледати колико брзо су
повећавале продукцију поједине земље након увођења машина и других производа Прве
индустријске револуције, а све до револуционарних промена које су узроковали производи
треће техничко технолошке револуције. Да би сагледали ток кретања српске привреде у
скорије време, за период до 2000. године користе се подаци за некадашње државе чији део је
била и Србија. За наше просторе не постоје подаци о БДП у 1820. години. Након тога, развој
привреде текао је постепено, али учешће српске привреде у светкој продукцији је било и
остало веома мало.
Табела бр.4 Бруто домаћи производ
( у милионима International Geary Khamis dollars)
Западна
Источна
Бивша
САД
Кина
Индија
Југославија* Свет
Европа
Европа
СССР
1820
160.145.
24.906.
37.678.
12.548.
228.600.
111.417.
695.346.
1870
367.591.
50.163.
83.646.
98.374.
189.740.
134.882.
4.943.
1.112.655.
1913
902.341.
134.793.
232.351.
517.383.
241.344.
204.242.
14.364.
2.732.131.
1950 1.396.188.
185.023.
510.243. 1.455.916.
239.903.
222.222.
25.277.
5.329.719.
1973 4.096.456.
550.756. 1.513.070. 3.536.622.
740.048.
494.832.
88.813. 16.023.529.
2001 7.550.272.
728.792. 1.343.230. 7.965.795. 4.569.790. 2.003.193.
100.262. 37.193.868.
Извор: Maddison,А. (2003 )The World Economy: Volume 2: Historical Statistics (OECD Publishing): Table
8b.World GDP, 20 Countries and Regionals Totals, 1-2001 AD str.439; Table 3b.GDP Levels in Former Eastern
Europe and USSR, 1820-1949 str.476; Table 3b.GDP Levels in Former Eastern Europe and USSR, 1950-2002
str.477; *БДП за Југославију за 2001 израчунат као збир БДП свих бивших република

Бруто домаћи производ је добра мера за оцену величине једне привреде, међутим није
практична за потребе сагледавања ефеката на животни стандард становника. Из тог разлога
БДП се дели са бројем становника да би се добили подаци којима се може на лакши начин
вршити поређење између различитих земаља, али истовремено и пратити кретања у једној
земљи током низа година. Подаци у табелама су упоредиви зато што су национална кретања
изражена у истој мери - 1990 International Geary Khamis dollars.
Табела бр.5: Бруто домаћи производ по глави становника
( 1990 International Geary Khamis dollars)
Западна
Источна
Бивша
САД
Кина
Индија
Југославија
Свет
Европа
Европа
СССР
1820
1.204
683
688
1.257
600
533
667
1870
1.960
937
943
2.445
530
533
599
875
1913
3.458
1.695
1.488
5.301
552
673
1.695
1.525
1950
4.579
2.111
2.841
9.561
439
639
1.551
2.111
1973
11.416
4.988
6.059
16.689
839
853
4.361
4.091
2001
19.256
6.027
4.626
27.948
3.583
1.957
4.376
6.049
Извор: Maddison,А. (2003 )The World Economy: Volume 2: Historical Statistics (OECD Publishing) :Table 8c.
World Per Capita GDP, 20 Countries and Regional Averages, 1 -2001 AD str. 642; Table 3c. Per Capita GDP in
Former Eastern Europe and USSR, 1950-2002 str.479: Table 3c Per Capita GDP in Former Easten Europe and
USSR, 1820-1949 стр.478;

Р. Србија је све до 1990. године остваривала у оквиру бивше државе стални раст БДП
по глави становника.
4

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.
Табела бр. 6: БДП по глави становника у Југославији у1990 International Geary Khamis dollars
година
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1551
1797
2437
3071
3755
4836
6063
6325

1990
5779

Извор: Maddison,А. (2003 )The World Economy: Volume 2: Historical Statistics (OECD Publishing)
Table 3c. Per Capita GDP in Former Eastern Europe and USSR, 1950-2002 str.479

Међутим, након распада Југославије, БДП је у константном паду. У 2001. години БДП
по глави становника био је на нивоу 1960. године. С обзиром да публикација у издању ОЕЦД
статистички обухват завршава са 2002. годином, не постоје подаци за период после тога који
би били упоредиви.
Табела бр. 7:Бруто домаћи производ у милионима International Geary Khamis dollars
и Бруто домаћи производ по глави становника у1990 International Geary Khamis dollars)
БДП
БДП бивша
БДП
по
глави БДП
по
глави
Србија и Црна Југославија
становника
становника бивше
Гора
Србија и Црна Гора
Југославије
1990
51.266.
129.953.
5.249
5.779
1991
45.319.
112.710.
4.524
4.942
1992
32.675.
91.392.
3.194
3.989
1993
22.611.
76.268.
2.186
3.349
1994
23.176.
79.190.
2.215
3.513
1995
24.590.
83.343.
2.311
3.729
1996
26.041.
87.483.
2.417
3.923
1997
27.968.
92.850.
2.586
4.147
1998
28.667.
95.527.
2.654
4.245
1999
23.593.
92.675.
2.205
4.101
2000
25.103.
96.878.
2.354
4.258
2001
26.660.
100.262.
2.497
4.376
Извор: Maddison,А. (2003) The World Economy: Volume 2: Historical Statistics (OECD
Publishing) Table 3b Levels in Succesor Republics of Yugoslavia and Czechoslovakia, 1990-2001
Table3c Per capita GDP in Succesor Republics of Yugoslavia and Czechoslovakia, 1990-2001 str.
483

Међутим, из Табеле бр.8 на основу стопа раста БДП у периоду после 2000. године
може се закључити да је кретање било променљиво и када је било раста неадеакватно за
озбиљнији преокрет у животном стандарду грађана.
Табела бр.8: Стопа раста БДП
(годишња промена у процентима)
2009
2010
2011
2012
2013

1997- 2007
2008
2006
Свет
4.0
5.7
3.1
0.0
5.4
4.2
3.4
3.3
САД
3.3
1.8
-0.3
-2.8
2.5
1.6
2.2
1.5
ЕУ
2.6
3.3
0.7
-4.3
2.1
1.8
-0.4
0.2
Русија 5.0
8.5
5.3
-6.3
4.6
4.8
3.4
1.3
Кина
9.4
14.2
9.6
9.2
10.6
9.5
7.7
7.7
Србија 5.9
5.4
-3.1
0.6
1.4
-1.0
2.6
Извор: International Monetary Fund, Octobar 2015, Output (Tables A1-A4)

2014

2015

2016

2020

3.4
2.4
1.5
0.6
7.3
-1.8

3.1
2.6
1.9
-3.8
6.8
0.5

3.6
2.8
1.9
-0.6
6.3
1.5

4.0
2.0
1.9
1.5
6.3
4.0

На основу предвиђања ММФ Србија би могла, након изласка из рецесије у 2015.
години, да оствари привредни раст у 2016. години по стопи од 1,5% и да у 2020. години
достигне ниво од 4%. Извештај Светске банке потврђује оптимизам ММФ. У Извештају
Светске банке наводе се очекивања да би Србија у 2016. години могла да оствари стопу раста
од 1,5%, а у 2017. години 2,0%.[7] На основу правила 70 и стопе раста БДП може се
израчунати колико је потребно година да би се удвостручио БДП по глави становника. Ако
5
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се у наредној години и годинама након 2016. одржи раст БДП по стопи од 1,5% тада ће бити
потребно 46,6 година да би се БДП удвостручио.
4. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
За оцену квалитета живота у једној земљи, поред показатеља БДП по глави
становника који је мера просечног дохотка и просечног животног стандарда, израчунавају се
и други показатељи: Гини коефицијент који мери неједнакост у расподели дохотка; Индекс
хуманог развоја (ХДИ) је показатељ који поред дохотка обухвата образовање и здравље као
компоненте хуманог развоја друштва; а у скорије време пракса је да се грађани анкетирају на
питање да ли су задовољни животом, да ли су срећни.
Гини коефицијент мери унутар једне земље до ког степена расподела дохотка одступа
од савршено једнаке расподеле. Коефицијент 0 изражава савршену једнакост где сви имају
једнак доходак, док коефицијент 1 или 100 изражава потпуну неједнакост где само једна
особа има цео доходак.
Табела бр. 9: Гини Коефицијент 2005-2013
Р Србија
Русија
САД
Кина
Извор: UNDP Human Development Report 2015 стр.215

29,7
39.7
41.1
37.0

Просечан Гини коефцијент у Р Србији за период 2005-2013 износио је 29.7, међутим
према Извештају Владе Р Србије овај показатељ у 2012. години износи 38, што је знатно
већа вредност од просека ЕУ-28 за 2012. годину (30,6) и већа је од вредности Гини
коефицијента земаља са највећом неједнакошћу, као што су Летонија (35,7), Шпанија (35),
Португалија (34,5) и Грчка 34,3) [8]
Индекс хуманог развоја (ХДИ) је сложен индекс усмерен на три основне димензије
хуманог развоја: имати дуг и здрав живот мерено дужином животног века; способост да се
стиче знање мерено годинама школовања и очекиваним годинама школовања; способност да
се оствари пристојан стандард живота мерено БДП по глави становника. Горњи лимит ХДИ
је 1. [9] Ранг земље мерен Индексом хуманог развоја може бити другачији од ранга земље на
основу БДП по глави становника. То значи да је могуће да се у једној земљи са малим БДП
по глави становника, води рачуна о образовању и здрављу људи.
Табела бр.10: Тренд индекса хуманог развоја у периоду 1990-2014
1990
2000
2010
2011
2012
Р Србија
0.714
0.710
0.757
0.761
0.762
Могуће
вредности
Веома
0.801
0.851
0.887
0.890
0.893
висок
Висок
0.592
0.642
0.723
0.730
0.737
Средњи
0.473
0.537
0.611
0.619
0.623
Мали
0.368
0.404
0.487
0.492
0.497
Свет
0.597
0.641
0.697
0.703
0.707
Извор: UNDP Human Development Report 2015

2013
0.771

2014
0.771

0.895

0.896

0.741
0.627
0.502
0.709

0.744
0.630
0.505
0.711

Према ХДИ Р Србија се сврстава међу земље у којима се води рачуна о хуманом
развоју – сврстава се у земље са високим ХДИ. На основу анализе компоненти индекса у
6
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2014. години може се уочити да је Р Србија према рангу ХДИ рангирана на вишем нивоу
него што је рангирана према висини БДП по глави становника.

Табела бр.11: Индекс хуманог развоја и његове компоненте у 2014. години
ХДИОчекивани
Очекиване
Године
вредност
животни век
године
школовања
школовања
66 Србија
0.771
74.9
14.4
Вредност
Веома велик 0.896
80.5
16.4
Велик
0.744
75.1
13.6
Средњи
0.630
68.6
11.8
мали
0.505
60.6
9.0
Свет
0.711
71.5
12.2
Извор: UNDP Human Development Report 2015 стр.211

БНД
(2011PPP$)

10.5

12.190

11.8
8.2
6.2
4.5
7.9

41.584
13.961
6.353
3.085
14.301

Ранг БНД по
глави
становникаранг ХДИ
20

Задовољство животом је показатељ који се у скорије време прати редовно за оцену
квалитета живота у једној земљи. У Европској Унији испитиван је индивидуални осећај
задовољства по неколико основа. Анализе су вршене и за државе кандидате међу којима и за
Србију. У наредној табели презентовани су показатељи задовољства животом у 2013. години
у Србији и на нивоу ЕУ-28.
Табела бр. 12 : Показатељ задовољства животом у процентима од популације
Вредности
ЕУ-28
Задовољство финансијском ситуацијом
13.2
Задовољство са смештајем
32.5
Задовољство послом
24.8
Задовољство са трајањем путовања на посао
37.9
Задовољство са коришћем времена
22.7
Укупно задовољство животом
21.7
Задовољство са простором за рекреацију и зеленим површинама
29.0
Задовољство са животним окружењем
29.4
Задовољство са личним односима
39.1
Значење живота
28.2
Извор: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do посећено дана 30. децембар 2015

Р Србија
3.6
18.0
18.8
29.9
22.0
6.2
15.8
12.4
54.5
30.1

У Р. Србији је свега 3,6% грађана задовољно финансијском ситуацијом, зато што је
стопа ризика сиромаштва или социјалне искључености достигла међу анализираним
земљама највиши ниво од 24.6%.
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ЛОЗИНКЕ И ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА
Андрија Тошић1
РЕЗИМЕ
Постали смо информатичко друштво све је на интернету. Tо захтева подизање нивоа сигурности
приступа важним и остљивим информацијама, које међународни стандард ИСО 27001 третира као имовину,
коју применом одрђених мера треба заштитити. Једна од оновних мера за смањење ризика од оштећења и
губитка информација у пословном окружењу рачунара и посебно интернета је коришћење квалитетних лозики.
Лозинке су прва линија одбране од криминалаца на интернету. Од битне је важности да изаберемо
„јаке“ лозинке и да за сваки битан налог користитимо различиту лозинку, а добро је и да их редовно
ажурирамо. Поред већ традиционално најслабије карике у сигурносним системима – човека, данас је веома
популарно прикупљање лозинки разним методама које се базирају на сигурносним пропустима. За то постоје
бројни начини као што су моћни програми који могу да генеришу лозинке користећи речник познатих речи,
програми који генеришу лозинке користећи Random функције и наше слабости на фишинг и пријаве на јавним
компјутерима.
У овом раду дат је приказ одговора студената Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву са
тестова о њиховој оспособљености у оквиру наставног процеса по теми Лозинке и заштита информација која се
реализује, на предмету Увод у пословну информатику који слушају студенти прве године на модулу Основе
информационих и комуникационих технологија.
Кључне речи: лозинке; заштита информација; студенти; наставни процес.

PASSWORDS AND DATA SECURITY
ABSTRACT
We have become an information society and all is on the Internet. This requires high level of security and
access to important accessible information that international standard ISO 27001 is treated as an asset, which we should
protect by specific measures. One of the primary measures to reduce the risk of damage and loss of information in the
business environment of computers and especially in the Internet is to use good passwords.
Passwords are the first line of defense against criminals on the Internet. It is essential to choose the "strong"
passwords for each of the tasks and use a different password, and it is good to be regularly updated. In addition,
traditionally the weakest link in the security system - man, now days is a very popular gathering passwords by various
methods that are based on security trends. For those there are numerous ways as powerful programs that can generate
passwords using dictionary of known words, programs that generate passwords using the random function and our
weaknesses by “fishing” and sign ups on public computers.
This article presents the certified results from student of HIGH BUSINESS SCHOOL OF VOCATIONAL
STUDIES VALJEVO with tests of their proficiency in the teaching process of passwords and protection and which
information is realized, in the course Introduction to the business informatics - program for first year of education in
major Fundamentals of information and communication technologies.
Keywords: password; data protection; students; teaching process.

1. УВОД
Једна од основних мера за заштиту и безбедност информација у базама података како
појединаца тако и компанија је употреба квалитетних такозваних „јаки“ лозинки, које су
прва линија одбране од криминалаца на интернету. Лозинке су стари али
најраспрострањенији начин заштите података.
Лозинке (passwords) су као кључеви од вашег стана: прва и основна препрека између
вашег приватног простора и оних који би том простору непозвано приступили. Слично као
1
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што чињеница да су ваш стан или кућа закључани неће увек спречити лопова да уђе, тако ни
лозинке не представљају апсолутну заштиту – али ипак јесу врло важан корак који ће
онемогућити велики број злоупотреба [1].
Највећа слабост на почетку масовне употребе лозинки су били људи, а то су остали и
до данашњих дана. Сви сте сигурно много пута чули и прочитали препоруке за прављење
сигурних или популарно „јаких” лозинки. Па опет, када се год врше масовне провере
безбедности система велики је број лозинки типа „qwerty”, „Password”, „password1”или
„12345” су и даље у употреби [2]. Колико људи умеју бити неинвентивни, показује и избор
лозинки које се лако погађају на интернет налозима. Листа лозинки које се лако погађају
међу интернет корисницима састављена је на основу података хакованих налога који садрже
милионе украдених шифара. По истраживањима коју је спровео "SplashData" у 2013. години
ранг од 10 најгорих (лаких за откривање) лозинки приказан је на слици 1. [3].

Слика 1. Ранг лозинки које се лако погађају
Поред већ традиционално најслабије карике у сигурносним системима – човека, данас
је веома популарно прикупљање лозинки разним методама које се базирају на сигурносним
пропустима. Ако мислите да то не може да се деси вама јер користите компликоване лозинке
и услуге најпознатијих сервиса на интернету, можда се ипак варате? Да ли стварно користите
различиту, или заиста довољно различиту лозинку за сваки од силних система на којима сте
се регистровали [2]?
Ако ипак више верујете да вашу сигурност штите најпознатији интернет сервиси
можда ће вас разочарати ово сазнање. Октобра месеца 2013. године, забележена је крађа чак
142 милиона лозинки са Adobe система [2].
Употреба баналних лозинки, омогућава огроман број неовлашћених облика
коришћења наших налога на друштвеним мрежама или провале криминалаца у наше
банковне рачуне или компјутере, због чега треба да се потрудимо да креирамо безбедне
лозинке.
2. ОСОБИНЕ КВАЛИТЕТНИХ ЛОЗИНКИ
Да бисмо допринели одржавању безбедности информација, требало би да се
потрудимо да направимо јаке лозинке. Шта лозинку чини јаком (или слабом) показћемо
навођењем особина јаке лозинке којих се треба прдржавати током креирања и употребе
лозинки.
2.1. Јединственост лозинке
Лозинка треба да буде јединствена. Никада немојте да употребљавате исту лозинку за
пријаву на више сајтова. Уколико би се догодио злонамерни упад у један сајт и ваши
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приступни подаци постану откривени, злоупотреба би лако могла да се прошири на друге
налоге и сервисе, на којима сте поставили исту лозинку [4].
2.2. Дужина и комплексност лозинкe
Прошло је време када је за квалитетну лозинку било потребно око 6 карактера.
Постали смо дигитално друштво, све је на мрежи, а то захтева подизање нивоа сигурности
приступа осетљивим подацима. Хакери су развили програме који имају огромну базу већ
употребљених лозинки, до којих су дошли упадима у системе разних сајтова. Ти програми
користе све могуће верзије речи из речника, чак врше и замену слова бројевима, као на
пример Е=3, и=1, А=4, што се некада сматрало довољном променом за креирање добре
шифре [4].
Квалитетна и комплексна лозинку треба да има више од 10 карактера, неки
препоручују и 20 до 30 карактера [5]. Више није довољно да шифра има 6 карактера, мада
већина сајтова још увек дозвољава коришћење таквих лозинки. Што је лозинка дужа, теже се
открива. У креирању комплексне шифре немојте користити тривијалне персоналне
информације попут адресе, броја телефона или датума рођења, као ни речи које се налазе у
речнику речи. Треба да користите знакове из сваке од следеће четири категорије приказане у
табели 1. [5].
Табела 1. Категорије знакова за креирање лозинки
Категорија знака
Велика слова
Мала слова
Бројеви
Симболи који нису слова и бројеви

Примери
A, Б, Ц
a, б,ц
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
` ~ ! @ # ; $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } \ | : “ „ / . , <> ?

Лозинка или шифра за пролаз може да испуњава све горе наведене критеријуме, а да
ипак буде слаба. На пример, Hello2U! испуњава све критеријуме за јаку лозинку који су
наведени горе, али је и даље слаба јер садржи целу реч. H3ll0 2 U! је јача алтернатива јер
замењује нека слова у целој речи бројевима, а укључује и размаке [5].
Смислите неку реченицу коју ћете лако запамтити, или фразу или стих песме, а онда
почетна или последња слова претворите у шифру уз употребу малих и великих слова. На
пример: “Најбоље сам се провео на летовању на Светом Стефану у Црној Гори 2015 године”.
Од тога може настати рецимо следећа лозинка “НсспнлнССуЦГ15г!”. То је већ лозинка од
16 карактера, комплексна и јединствена, без речи и имена. Комбинације су неограничене, јер
све зависи од ваше инспирације. Али једно је сигурно, имаћете квалитетну шифру коју само
ви знате [4].
2.3. Памћење лозинки
Било би идеално да се лозинка лако памти. Али, употреба вишеструких лозинки може
створити конфузију код корисника, која лозинка служи за који сајт? Зато сваки корисник
који то осећа као проблем, треба да чува лозинке на сигурним локацијама (папиру, другим
медијима и сл.). Мада постоје различита гледишта на записивање свих лозинки у папирни
нотес. Уколико неко дође у посед тог нотеса, имаће све ваше приступне параметре за све
сајтове и сервисе. Управо из тог разлога је добро нотес држати у сефу, као неку драгоценост,
јер он то и јесте [4].
У оваквој ситуацији решење ће вам бити употреба апликација за управљање
лозинкама, као што су на пример LastPass и KeePass. То су апликације кроз које у
криптовану базу убацујете све шифре које су вам битне и које ћете аутоматски користити
одласком на сајтове где треба да се пријавите. Довољно је да осмислите једну главну,
изузетно јаку шифру за приступ бази са лозинкама, а после ћете у бази чувати лозинке за
разне сервисе, сајтове, па чак и разне друге вама битне и тајне податке. Све лозинке су
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криптоване уз помоћ ваше главне лозинке која се користи као кључ и налазе се на сигурном.
База је неупотребљива без ваше главне лозинке. Ове апликације вам такође могу и
генерисати насумичну шифру и олакшати регистрацију на новим интернет сервисима и
сајтовима [4].
2.4. Тајност лозинке
Никада немојте другима откривати вашу лозинку – ово укључује ваше другове и
другарице, вашег дечка или девојку, родбину, наставнике, друге ученике или студенте, као и
људе са којима радите. Ово се посебно односи на све непознате особе. Никада немојте
записивати своје лозинке на папирићима које држите поред компјутера. Осим што је
релативно лако да неко нађе записану лозинку, папирић лако можете да изгубите. Никада
немојте лозинку држати записану ни у свом мобилном телефону. Телефон може да буде
украден или изгубљен, тако да ћете, осим проблема самог изгубљеног телефона, морати да се
бавите и променама свих лозинки које су остале запамћене у том телефону. Најбоље је да
најважније лозинке направите тако да буду довољно безбедне, али лаке за памћење [1].
2.5. Лозинке за осетљиве налоге
За осетљиве налоге, какви су финансијски сервиси, треба периодично мењати
лозинку, са препоруком да то треба чинити често. А од банака се тражи да примењују
додатне мере строже аутентификације. Најпознатија од њих је двострука аутентификација по
посебном каналу комуникације. Рецимо, коришћењем СМС-а кориснику се шаље шифра која
важи само неколико минута. Унапређени метод ове технике је коришћење специјалних
апликација на паметним телефонима, а често финансијске институције користе и уређаје који
генеришу ове једнократне додатне лозинке – tokene [2].
2.6. Без пријаве на јавним компјутерима
Избегавајте пријаве на сајтове и сервисе преко јавних компјутера из кафића, хотела,
аеродрома, али уколико то не можете да избегнете, обавезно очистите историју и кеш из
прегледача. Никако не прихватајте да browser запамти унете параметре [4].
Пошто су то јавни рачунари, они нису довољно безбедни и не знате да ли су заражени
злонамерним софтвером који снима уношење података, а самим тим и ваше лозинке. Што се
тиче личних рачунара, важно је редовно ажурирати програме, а систем скенирати
антивирусним софтверима [4].
2.7. Пазите се фишинга
За одавање лозинки су често криви сами власници, који не пазе довољно при
отварању линкова које добију у порукама. На друштвеним мрежама, у емаиловима и у
коментарима на сајтовима се често шире спам поруке са линковима који воде на сајтове који
подсећају на оригиналне, али се налазе на сасвим другој адреси. Када им приступите, траже
да се улогујете са корисничким именом и лозинком. Уносом својих приступних података
заправо шаљете те податке хакеру, који је поставио такав лажни (фишинг) сајт [4].
Многи корисници интернета не примете да се ради о злонамерном сајту и унесу своје
податке и на тај начин компромитују своје налоге. Важно је увек проверити извор поруке и
уколико вам делује сумњиво, никако не отварати линкове који се у њој налазе. Такође,
уколико посетите неку страницу из сумњивих порука, проверите да ли web адреса одговара
правој, пре било каквог уноса података на таквом сајту [4].
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3. СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ
За потребе овог рада реализовано је истраживање везано за заштиту информација
употребом лозинки.
3.1. Циљ истраживања/Мотивација
Циљ спроведеног истраживања јесте да се анализирају ефекти предавања по теми
Лозинке и заштита информација, одржане студентима Високе пословне школе струковних
студија у Ваљеву школске 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 и 2014/15. године. Добијени
резултати треба да дају одговоре каква је оспособљеност студената за заштиту информација
употребом лозинки, и да послуже као полазна основа за уочавање питања на која су студенти
најслабије одговорили, како би се на будућим предавањима на њих обратилала већа пажња у
циљу што бољег оспособљавања студената за креирање квалитетних лозинки.
3.2. Методе истраживања
За потребе овог истраживања коришћена је метода тестирања студената Високе
пословне школе струковних студија у Ваљеву из области заштите падатака путем креирања
лозинки.
3.3. Технике и алати истраживања
Алат за истраживање су тестови студената из области заштите информација
лозинкама.
Тестови садрже питањe којe проверава знање из области заштите информација.
Тестови су са питањем на које су понуђена четири одговора од којих студенти треба
да изаберу (заокруже) само један тачан одговор.
3.4. Спроведено истраживање
За ово истраживање узети су резултати са тестова од 1103 студената I године, који су
испунили услов за излазак на испит из предмета Увод у пословну информатику. Услов за
излазак на испит су положена три колоквијума (модула) по ECDL стандарду а они су:
коришћење рачунара и рад са датотекама; обрада текста, и табеларни прорачуни до 2012.
године [6], а од 2012. године уместо табеларних прорачуна полаже се модул за израду
презентација [7].
4. РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА
Студенти су радили тестове, на којима је једно питање било из проблематике која се
односила на заштиту информација. У тесту I је питање: Шта се од наведеног може
користити да би само регистровани корисници могли да се користе рачунар? У тесту
II је питање: Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у организацији? У
тесту III је питање: Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за приступ
рачунару? У тесту IV је питање: Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
У тесту V је питање: Зашто је кориснику потребно корисничко име и шифра за логовање
на рачунар? У тесту VI је питање: Која од наведених шифри је најјача? У тесту VII је
питање: Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани корисници приступе
рачунару? У тесту VIII је питање: Шта се од наведеног не сматра добром праксом за
шифре у организацији?
У наредном делу овог рада дати су резултати са тестова спроведеног истраживања.
На питање у тесту I. Шта се од наведеног може користити да би само
регистровани корисници могли да користе рачунар?, одговарао је 171 студент. Резултати
њихових одговора приказани су у табели 2 и слици 2.
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Табела 2. Одговори на питање: Шта се од наведеног може користити да би само
регистровани корисници могли да користе рачунар?
Шта се од наведеног може користити да би само регистровани корисници могли да
користе рачунар?
а. Анти-вирусни
програм.

б. Корисничко име и
лозинка.

0

ц. Firewall.

д. Приступна права.

0

15

156

Шта се од наведеног може користити да би само
регистровани корисници могли да користе рачунар?

0, 0%

15, 9%

0, 0%
а. Анти-вирусни
програм.
б. Корисничко име
и лозинка.
ц. Firewall.

156, 91%

д. Приступна
права.

Слика 2. Одговори на питање: Шта се од наведеног може користити да би само
регистровани корисници могли да користе рачунар?
На питање у тесту II. Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у
организацији?, одговарало је 190 студената. Резултати њихових одговора приказани су у табели 3 и
слици 3.

Табела 3. Одговори на питање: Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у
организацији?
Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у организацији?
а. Шифре
требају да се
мењају редовно.
171

б. Шифре треба да буду
осмишљене од имена и
презимена појединачних
корисника.
7

14

ц. Шифре треба
да имају
највише 4 знака.

д. Шифре треба да се
запишу и да се држе
поред рачунара.

5

7
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Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у
организацији?
7, 4%

5, 2%

а. Шифре требају да се
мењају редовно.

7, 4%

б. Шифре треба да буду
осмишљене од имена и
презимена појединачних
корисника.
ц. Шифре треба да имају
највише 4 знака.

171, 90%

д. Шифре треба да се
запишу и да се држе
поред рачунара.

Слика 3. Одговори на питање: Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у
организацији?
На питање у тесту III. Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за
приступ рачунару?, одговарао је 101 студент. Резултати њихових одговора приказани су у
табели 4 и слици 4.

Табела 4. Одговори на питање: Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за
приступ рачунару?
Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за приступ рачунару?
а. Да би се
пратило ко је
у згради.
0

б. Да се заштити мрежа
од неауторизоване
употребе.

ц. Да би се проверила
временска заузетост
корисника.

д. Да се омогући лична
поздравна порука
сваком кориснику.

0

1

100

Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за
приступ рачунар?
а. Да би се пратило ко је
у згради.
0, 0%
0, 0%
1, 1%
б. Да се заштити мрежа
од неауторизоване
употребе.
ц. Да би се проверила
временска заузетост
корисника.

100, 99%

д. Да се омогући лична
поздравна порука сваком
кориснику.

Слика 4. Одговори на питање: Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за
приступ рачунару?
15
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На питање у тесту IV. Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?,

одговарло је 98 студента. Резултати њихових одговора приказани су у табели 5 и слици 5.
Табела 5. Одговори на питање: Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
а. Да би се заштитили
рачунари на мрежи
од неауторизоване
употребе.

б. Да би олакшало
проналажење
информација на
рачунару.

94

0

ц. Да би се олакшало
повезивање рачунара
на мрежу.

д. Да би се заштитио
рачунар од
непожељног email-a.

0

4

Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
0, 0%

4, 4%

а. Да би се заштитили
рачунари на мрежи од
неауторизоване употребе.
б. Да би олакшало
проналажење информација
на рачунару.
ц. Да би се олакшало
повезивање рачунара на
мрежу.
д. Да би се заштитио
рачунар од непожељног
email-a.

0, 0%

94, 96%

Слика 5. Одговори на питање: Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
На питање у тесту V. Зашто је кориснику потребно корисничко име и шифра за
логовање на рачунар?, одговарло је 107 студента. Резултати њихових одговора приказани
су у табели 6 и слици 6.
Табела 6. Одговори на питање: Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
Зашто је кориснику потребно корисничко име и шифра за логовање на рачунар?
а. Да би се верификовало да
је особа која се логује она
која тврди да јесте.
105

б. Да би се
пратило ко је
у згради.

ц. Да би било
усаглашено са
законским
правилима.

0

2

16

д. Да би се проверила
временска заузетост
корисника.
0
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Зашто је кориснику потребно корисничко име и шифра за
логовање на рачунар?

а. Да би се верификовало
да је особа која се логује
она која тврди да јесте.

0, 0%
2, 2%

0, 0%

б. Да би се пратило ко је у
згради.
ц. Да би било усаглашено
са законским правилима.

105, 98%

д. Да би се проверила
временска заузетост
корисника.

Слика 6. Одговори на питање: Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
На питање у тесту VI. Која од наведених шифри је најјача?, одговарло је 65
студента. Резултати њихових одговора приказани су у табели 7 и слици 7.
Табела 7. Одговори на питање: Која од наведених шифри је најјача?
Која од наведених шифри је најјача?
а. мариа. б. 5552368. ц. ПЈ89. д. 4pRtea@3.
0

0

1

64

Која од наведених шифри је најјача?
0, 0%

1, 2%

0, 0%
а. мариа.

б. 5552368.
ц. ПЈ89.
д. 4pRtea@3.

64, 98%

Слика 7. Одговори на питање: Која од наведених шифри је најјача?
На питање у тесту VII. Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани
корисници приступе рачунару?, одговарло је 183 студента. Резултати њихових одговора
приказани су у табели 8 и слици 8.
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Табела 8. Одговори на питање: Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани
корисници приступе рачунару?
Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани корисници приступе рачунару?
а. Програм за филтрирање
спам-а.

б. Приступна
права.

1

ц. Анти-вирусни
програм.

36

д. Корисничко име и
лозинка.

0

146

Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани
корисници приступе рачунару?
1, 0%
0, 0%
36, 20%

а. Програм за
филтрирање спам-а.
б. Приступна права.

ц. Анти-вирусни
програм.
д. Корисничко име и
лозинка.

146, 80%

Слика 8. Одговори на питање: Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани
корисници приступе рачуна
На питање у тесту VIII. Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у
организацији?, одговарло је 188 студента. Резултати њихових одговора приказани су у
табели 9 и слици 9.
Табела 9. Одговори на питање: Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у
организацији?
Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у организацији?
а. Шифре треба да
се држе у тајности.
14

б. Шифре требају
да се мењају
редовно.

ц. Шифре треба да
имају највише 4
знака.

39

123

18

д. Шифре треба да буду
комбинација слова и
бројева.
12
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Шта се од наведеног не сматра добром праксом за
шифре у организацији?
12, 6%
14, 8%
а. Шифре треба да се
држе у тајности.
39, 21%

б. Шифре требају да се
мењају редовно.
ц. Шифре треба да
имају највише 4 знака.

123, 65%

д. Шифре треба да
буду комбинација
слова и бројева.

Слика 9. Одговори на питање: Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у
организацији?
5. АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Резултати са овог истраживања приказани приказани су у табели 10.
Табела 10. Резултати истраживања
Рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

% тачних
одговора

Питање
Зашто је кориснику потребно корисничко име и лозинка за приступ
рачунару?
Зашто је кориснику потребно корисничко име и шифра за логовање на
рачунар?
Која од наведених шифри је најача?
Зашто је креирање шифре за приступ рачунару важно?
Шта се од наведеног може користити да би само регистровани
корисници могли да се користе рачунар?
Шта се од наведеног сматра добром праксом за шифре у
организацији?
Шта од наведеног омогућава да само ауторизовани корисници
приступе рачунару?
Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у
организацији?

99%
98%
98%
96%
91%
90%
80%
65%

Из табеле је уочљиво да студенти ни на једно питање нису дали све тачне одговоре.
Распон њихових тачних одговара креће се од 65% до 99%. Посебан коментар заслужује
питање: Шта се од наведеног не сматра добром праксом за шифре у организацији?, на које
тачно одговорило само 65% студената. Њихов лошији проценат тачних одговора на ово
питање је последица њиховог лошег читања наведеног питања где 35% одговара шта се
сматра добром праксом за шифре а не добром. Резултатима на питањима на којима студенти
имају 80% и више тачних одговора а таквих је 7 можемо бити задовољни и закључити да су
студенти добро оспособљени за заштиту информација употребом лозинки.
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6. ЗАКЉУЧАК
За заштиту информација од непроцењиве важности су „јаке“, „снажне“, „квалитетне“,
„тајне“ једним изразом безбедне лозинке. За њихово креирање непходно је знање и вештина
која се постиже оспособљавањем. У Високој пословној школи струковних студија у Ваљеву
оспособљавају се стеденти на смеровима пословна економија и пословна информатика чији
рад ће се након завршетка школе сводити на рад с информацијама и брига за њихово
оспособљавање за заштиту информација мора увек бити присутна.
Како време пролази, расте потреба за све комплекснијим лозинкама. Једно од решења
су поменуте апликације лозинки. А биће нам и знатно лакше када се технологија још више
развије и када уместо уношења шифри будемо скенирали палац, шаку или рожњачу.
Употреба ових непроменљивих и јединствених биометријских података већ постоји, али
само за одређене производе и доступна је малом броју људи. Док таква технологија не
постане стандардна, мораћемо да примењујемо савете из овог рада.
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ХАРДВЕРСКО-СОФТВЕРСКИ СЕТАП ЗА АНАЛИЗУ ТЕРМИЧКИХ
ПРОЦЕСА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА
Саша М. Скоко1, Стефан Вукановић2, Никола Гарабандић2, Небојша Богићевић1
РЕЗИМЕ
У овом раду приказана је анализа термичких процеса електричних машина применом оригинално
направљене мерне картице за снимање термичких процеса. Мерна картица омогућава повезивање и слање
мерених података на три начина RS232 комуникацијом, USB комуникацијом и применом Bluetooth модула за
бежичну комуникацију. Имплементирана је реализација софтвера за обраду мерених података у Java окружењу
који има могућност цртања криве загревања, интерполације полиномске функције загревања машине као и
одређивање термичке временске константе.
Кључне речи: термички процеси, електричне машине, мерна картица, имплементација софтвера

HARDWARE AND SOFTWARE SETUP FOR THE ANALYSIS OF
THERMAL PROCESSES OF ELECTRICAL MACHINES
ABSTRACT
This paper presents the analysis of thermal processes electrical machines using originally designed
measurement capture cards tremičkih process. Measuring cards to connect and send data measured in three ways RS232
communication, USB communication and application Bluetooth module for wireless communication. Implemented, the
realization of software for processing of the measured data in a Java environment that is capable of drawing curve of
heating, polynomial interpolation function of heating equipment as well as the determination of thermal home time
constants.
Keywords: thermal processes, electrical machines, measuring cards, software implementation

1. УВОД
У раду је приказан истраживачки рад студената на тему термичких процеса и
загревања електричних машина кроз систем експерименталног учења и примене усвојених
знања и вештина током процеса образовања. Рад се заснива на примени математичког
поступка одређивања полиномске функције загревања на основу измерених вредности
температура на еквидистантним временским интервалима. Развијена прва верзија хардвера за
мерење температуре електричне машине (са једном сондом) као и одговарајућег софтвера
Тетаплот в1.0 чија је намена обрада и приказ резултата мерења, односно одређивање
коефицијената полиномске функције загревања n-тог реда, одређивање термичке временске
константе и графички приказ криве загревања. Хардверска картица за мерење температуре
представља микроконтролерски систем чија се комуникација може остварити на три начина.
Први начин је стандардна RS232 комуникација са рачунаром, дуги начин је USB
комуникација, док је трећи могући начин путем Bluetooth комуникационог модула.
Комуникација путем Bluetooth комуникације остварује се са мобилним телефоном коме се
шаљу подаци о вредности температуре на еквидистантним временским интервалима.
Софтверска организација програма Тетаплот в1.0 намењена за обраду резултата,
интерполацију полиномске функције загревања и процену термичке временске константе.
1
2

Електротехничка школа ''Михајло Пупин'' Нови Сад
Факултет техничких наука, Нови Сад
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Организација софтвера потпуно је урађена у програмском пакету Јава. Изложени рад
представља скуп више дисциплина у техници као што су: електричне машине, електрична
мерења, програмирање, микроконтролери и сл.
2. ХАРДВЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА АКВИЗИЦИОНЕ КАРТИЦЕ ЗА МЕРЕЊЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ МОТОРА
Хардверска имплементација мерне картице заснована је на примени микроконтролера
ATMEGA32[1] чији је изглед приказан на слици 1а, док је принципска организација мерне
картице приказана на слици 1б.

а)

б)

Слика 1. −Основи хардверске организације: а)изглед микроконтролера ATMEGA32; б)
принципска организација мерне картице.
Напајање микроконтролера остварено је класичном процедуром и компонентама.
Наизменични напон напајања из мреже (~230V) се преко трансформатора снижава на
2x18,5V па се затим исправља преко Грецовог диодног исправљача и кондензатора на +/17,9V. После тога се сигнал води на регулаторе напона реализоване као LМ7805, LМ7905,
LМ1085 који спуштају и стабилизују напоне на +/-5V и 3,3V. Такав сигнал се води на
процесор и остале дигиталне периферне уређаје и служи за напајање константном
вредношћу напона. Електрична шема извора напајања приказана је на слици 2а, на слици 2б
приказан је изглед електронске плочице, док је на слици 2в приказана хардверска
реализација напајања.

а)

б)

в)

Слика 2. −Напајање мерне картице: а)електрична шема; б) електронска плочица; в)
хардверска реализација.
Централни део представља микроконтролерска картица која се напаја из електронског
извора приказаног на слици 1.
На микроконтролерску картицу, чија је шема приказана на слици 3, повезују сви
остали модули. Комуникациони модули постављени су на посебну плочицу чија је шема
приказана на слици 3а, док је на слици 3б приказана електрична шема сензорске плочице.
Мерење температуре остварено је сензором LM35. LM35 је прецизни IC температурни
сензор који на излазу даје линеарни напон. LM35 много је прецизнији од термистора, има
велики опсег мерења температура (-55 °C до 150 °C).
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Слика 3. −Електрична шема микроконтролерске плочице.
Излазни напон варира за 10 mV по 1 °C, што значи да на сваких степен напон порасте
за 10mV. Линеарна функција, цена и лако очитавање температура чине га идеалним сензором
за спровођење лабораторијских вежби.

а)

б)

Слика 4. −Електричне шеме додатних електронских плочица: а) електрична шема
комуникационе плочице; б) електрична шема сензорске плочице.
У табели 1 приказан је изглед и ознаке пинова сензора LM35.
Табела 1. −Температурни сензор LM35
Значење пинова
Vs- напајање (-0,2-35V)
Vout - излазни напон сензора
GND - маса

3. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ЗА СОФТВЕРСКУ АНАЛИЗУ
ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА
Проблем интерполације функције загревања разматра се у два корака. Први корак је
извођење аналитичког поступака за одређивање интерполационог полинома на основу неке
од стандардних интерполационих формула (метода). Други корак представља генерисање
софтверског окружења у циљу одређивања коефицијената полиномске функције, одређивање
термичке временске константе и цртање криве загревања.
Ако се посматра процес загревања електричне машине тада се он може описати
одговарајућом функцијом загревања. Нека су f x0 , f x1 , f x2 , f xn  дате вредности
функције f у тачкама x0 , x1 , x2 , xn , тада се проблем интерполације састоји у налажењу неке
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једноставне функције g која има особину да је g xk   f xk , k  0,1,2,,n . Како је полином
једна од најједноставнијих математичких функција, најчешће се врши интерполација
полиномом одговарајућег степена [2].
3.1. Њутнова интерполациона формула
Да би се применила Њутнова интерполациона формула неопходно је дефинисати
одговарајуће математичке појмове [2]. Нека је дат израз (1),
Df xi  

f xi 1   f xi 
.
xi 1  xi

(1)

Израз (1) назива се дивидирана разлика првог реда функције f x  , односно
дивидирана разлика другог реда функције f x  може се написати у следећем облику,
D 2 f xi  

Df xi 1   Df xi 
.
xi  2  xi

(2)

На основу претходног дивидирана разлика k-тог реда функције f x  може се написати
у следећем облику.
D k f xi  

D k 1 f xi 1   D k 1 f xi 
xi  k  xi

(3)

Између претходно дефинисаних дивидираних разлика функције f x  постоји
међусобна веза, ова веза се огледа у постојању одговарајуће полиномске функције k-тог реда
чији је генерализовани облик,
f xk   f x0   xk  x0 Df x0   xk  x0 xk  x1 D 2 f x0   

  xk  x0 xk  x1 xk  xk 1 D k f x0 .

(4)

Према томе на основу функције (4) може се закључити да на основу мерења
температуре на одговарајућим временским интервалима постоји одговарајућа полиномска
функција описана преко дивидираних разлика температура чији се генерализовани запис
може приказати полиномом n-тог реда.
 t n    t 0   t  t 0 D t 0   t  t 0 t  t1 D 2 t 0   
 t  t 0 t  t1  t  t n1 D n t 0 

(5)

Ако се промена температуре врши на једнаким временским интервалима, тада важи да
је разлика између сваког следећег временског тренутка и претходног константа, односно
може се писати:
ti1  ti  h, i  0,1,2,3,.....,n .

(6)

На основу еквидистантних временских интервала могуће је дефинисати разлику првог
реда функције загревања у временском тренутку t  ti , следећим изразом:
 ti    tih    ti  ,

(7)

односно, разлика m-тог реда функције загревања у временском тренутку t  ti , дата је
следећим изразом:
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m ti   m1 tih   m1 ti  .

(8)

Применом израза (6)-(8) Њутнова интерполациона формула којом се описује функција
загревања електричне машине може се написати у следећем облику,
t  t 0  t 0  t  t 0 t  t1  2 t 0 


1!
h
2!
h2
t  t0 t  t1 t  t n1  n t0  .

n!
hn

 n t    t0  

(9)

На основу мерења промене температуре машине на еквидистантним временским
интервалима могуће је извршити интерполацију функције загревања машине одговарајућим
полиномом n-тог степена који је описан Њутновом интерполационом формулом (9).




C

t6


t4t5

t
t3
t2
t1

0
t0
0

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6
tn tn1

t

Слика 5. − Интерполација у 6 карактеристичних мерних тачака.
Ако је промена температуре током процеса загревања електричне машине мерена у 6
карактеристичних еквидистантних временских тренутака, као што је приказано на слици 5,
тада се до интерполационе полиномске функције загревања долази у четири корака.
Као први корак дефинише се временски интервал између еквидистантних тренутака
мерења пораста температуре електричне машине. Oдносно:
ti1  ti  h , тј. важи: t1  t0  t2  t1  t3  t2    t6  t5  h

Као други корак, дефинише се разлика првог реда функције загревања у почетној
тачки мерења температуре,
(10)
 t0    t0  h   t0  ,
односно, за произвољни временски тренутак t  ti важи,
 ti    ti  h   ti  .

Трећи корак представља дефинисање разлике m-тог реда као што је већ дефинисано
изразом (8).
m ti   m1 tih   m1 ti 
Применом дефиниције за разлику m-тог реда и уважавајући да на временском
интервалу има 6 мерења (n=6) дефинишу се разлике дате у табели 1.
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Табела 2. −Разлике од првог до петог реда за интерполацију функције.
 t0    t0  h   t0 
Разлика 1. реда
Разлика 2. реда

2 t0    t0  h   t0 

Разлика 3. реда

3 t0   2 t0  h  2 t0 

Разлика 4. реда

4 t0   3 t0  h  3 t0 

Разлика 5. реда

5 t0   4 t0  h  4 t0 

Одређивањем претходно дефинисаних разлика
и применом Њутновог
интерполационог поступка на одговарајући број мерених тачака формира се полиномска
функција загревања електричне машине. Применом стандардних интерполационих метода
(Њутнова метода, [2]) неопходно је дефинисати и одговарајући критеријум који треба
задовољити интерполациона полиномска функција. Са математичког аспекта примењује се
Вајерштрасов критеријум, који гласи:
int ti    mer ti    ,  ti  t0 ,t n .

(11)

4. ОРГАНИЗАЦИЈА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА
На основу нумеричког алгоритма приказаног у одељку 3 извршена је синтеза
софтвера Тетаплот в1.0 за интерполацију полиномске функције загревања електромотора
на основу резултата мерења температура на одговарајућем временском интервалу. Синтеза
софтвера урађена је у програмском окружењу ЈАВА[3],[4]. Програм је организован тако да је
рад омогућен у неколико прозора. Изглед прозора пројектованог софтвера приказан је на
следећим сликама. На слици 6а приказан је први прозор помоћу кога се уноси датотека са
вредностима измерених температура, подешава интервал мерења, док програм на основу
броја измерених температура и временског интервала одређује дужину трајања мерног
поступка.

а)

б)

Слика 6. −а)Изглед основног прозора програма Тетаполт в1.0, са почетним подешавањима,
б)подешавање параметара за интерполацију полиномске функције загревања.
На слици 6б приказан је други прозор у коме се бира ред полинома за интерполацију а
програм на основу мерених вредности одређује почетну и стационарну температуру.
Температура амбијента се ручно уноси. Са ε је означено гранично одступање односно
разлика између мерене и интерполиране вредности. Док на основу алгоритма програм
самостално одређује интервал интерполације полинома.
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а)

б)

Слика 7. −а) одређивање коефицијената полиномске функције загревања, б) расподела
грешке (одступања) интерполираних и мерених вредности.
На слици 7а приказан је графички приказ измерених и интерполираних вредности
температура на одређеном временском интервалу мерења. На слици 7б приказан је прозор са
релевантним подацима за одређивање термичке временске константе. То су изабрани ред
полинома, задато одступање, стационарна температура, коефицијенти интерполационог
полинома, први извод у времену полиномске функције као и вредност термичке временске
константе. На слици 8а приказана је расподела одступања (грешке) на временском интервалу
мерења, а посебно је назначено максимално одступање (жута испрекидана линија). Веома је
важно уочити да је у првих 22 минута грешка унутар задатог одступања од 0,4 што директно
утиче на тачност процене временске константе.

а)

б)

Слика 8−а) приказ расподеле грешке (одступања) мерених и интерполираних вредности; б)
упоредни приказ мерених, интерполираних вредности као и тангенте на криву загревања.
На слици 8б приказан је упоредни приказ измерених вредности (означене светло
плавим тачкама), интерполиране вредности (означене зеленим тачкама) и вредности добијене
применом функције загревања и процењене термичке временске константе (тачке и функција
нацртана црвеном бојом). При томе је коришћена експоненцијална функција загревања
описана изразом (12) [5].
t



T
 ( t )   0    1  e



t





T
   0       0 1  e











(12)

Применом приказане хардверске организације мерне картице за мерење температуре
мотора и применом приказаног софтвера у лабораторијским условима могуће је извршити
снимање промене температуре електричне машине, нацртати дијаграм загревања и
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проценити термичку временску константу. На крају је визуелно назначена црном бојом
тангента на криву загревања. На овај начин заокружена је једна мултидисциплинарна област.
Хардверски и софтверски сетап могуће је користити у извођењу, тумачењу и анализи
термичких процеса електричних машина.
5. ЗАКЉУЧАК
Овај рад представља један начин експерименталног одређивања функције загревања
електричне машине на основу температуре мерене на еквидистантним временским
интервалима и одређивање термичке временске константе. Измерене вредности добијају се
на основу посебно развијене електронске мерне картице која врши мерење температуре и
податке прослеђује путем неког од стандардних начина комуникације. За анализу термичких
процеса развијена је прва (основна) верзија програма писаног у Јава окружењу (Тетаплот
в1.0). Изузетна вредност рада представља максимално ангажовање младих инжењера
истраживача који су у имплементацији овога техничког решења применили више техничких
дисциплина као што је математика, програмирање, микроконтролери и примењена
електроника, теорија електричних машина и сл. Даљи правци рада у овој области могу бити
у развоју хардвера за снимање температуре и обраду резултата у више мерних тачака, као и
додатно усавршавање и калибрација хардверско-софтверске испитне станице.
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ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
ВЕЖБИ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Саша М. Скоко1, Раде М.Ћирић2

РЕЗИМЕ
У овом раду приказана су изкуства у имплементацији савремених система обновљивих извора енергије
и елемената енергетске ефикасности у наставном процесу кроз лабораторијска вежбања. Лабораторија за
обновљиве изворе енергије је формирана у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду на основу
ИПА пројекта прекограничне сарадње Србије и Хрватске. У плану је да се у лабораторији изводе практичне
вежбе у наставном процесу у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ и на Високој техничкој школи
струковних студија у Новом Саду. Лабораторија садржи опрему из соларне и термо технике заснована на
имплементацији соларних панела, топлотне пумпе и пећи на пелет. Фотонапонски системи обухватају примену
статичких фотонапонских панела, трекера и инвертора за напајање аутономних потрошача електричне енергије.
Поред тога, лабораторија садржи савремене системе унутрашњег и спољањег осветљења, ветрогенератор са
припадајућим инвертором, елементе паметних инсталација и системе горивних ћелија за лабораторијска
мерења. За одређивање енергетске ефикасности стамбених објеката на вежбама се користи термовизијска
камера.
Кључне речи: обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, лабораторијска мерења,

PRACTICAL EXPERIENCES IN THE ORGANIZATION OF LABORATORY
EXERCISE ON RENEWABLE ENERGY
AND ENERGY EFFICIENCY
ABSTRACT
This paper describes the experience in the implementation of modern systems of renewable energy sources and
energy efficiency elements in the learning process through laboratory exercises. The laboratory for rnewable energy
soures and energy efficienc was established at the Secondary School of Electrical Engineering “Mihajlo Pupin”, Novi
Sad under IPA CBC project Serbia and Croatian. The plan is to perform laboratory exercices within the teaching
process at the Secondary School of Electrical Engineering “Mihajlo Pupin”, as well as the Higher Education Technical
School of Professional Studies in Novi Sad.
The lab contains equipment from the solar and thermo techniques based on the implementation of solar panels, heat
pumps and pellet stoves. Photovoltaic systems include the use of static photovoltaic panels, photovoltaic tracker and
inverters for autonomous power supply of electricity consumers. Besides, the lab contain modern systems of inner and
the outer light, wind generator with inverter, elements of smart low voltage electrical installations and fuel cell systems
for laboratory measurements. To determine the energy efficiency of residential buildings for exercising, a thermal
imaging camera is used.
Keywords: renewable energy sources, energy efficiency, laboratory measurements

1
2

Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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1. УВОД
Константан привредни развој захтева све веће потребе за електричном енергијом [1].
Будући правци и стратегија развоја електроенергетике на територији Европске уније
захтевају значајније ангажовање енергетских извора који се добијају из обновљивих извора
енергије (ОИЕ). У том погледу поједине земље ЕУ су значајно напредовале у примени
система обновљивих извора енергије, превасходо имајући у виду ограничене природне
ресурсе (угаљ, гас) и високу еколошку свест. Последњих година се савремене технологије из
домена обновљивих извора енергије уводе и у Србији, како у практичној примени тако и у
процесу образовања будућег стручног кадра [2], [3], [4], [5].
Овај рад представља приказ основних система обновљивих извора енергије који се
користе у наставном процесу образовања будућих струковних инжењера на Високој
техничкој школи струковних студија у Новом Саду (ВТШССНС). Ова проблематика се
изучава на предмету Мале електране и обновљиви извори енергије, на специјалистичким
студијама на смеру електроенергетике. Циљ приказаних система је да кроз непосредан рад и
демонстрације упозна будуће струковне инжењере са топологијом основних система ОИЕ,
начином повезивања и пуштања у рад, праћењем основних параметара у систему,
статистичком обрадом мерених резултата и њиховим тумачењем и извођењем одговарајућих
закључака. Опрема која је постављена омогућава демонстративни рад у оквиру вежби, док се
одређене вежбе изводе практичним мерењима.
Опрема постављена у лабораторији омогућава рад на следећим системима: соларни и
термо-технички системи засновани на имплементацији соларних панела, топлотне пумпе и
пећи на пелет. Фотонапонски системи обухватају примену статичких фотонапонских панела,
трекера и инвертора за напајање аутономних потрошача електричне енергије. Такође су
постављени савремени системи за спољашње и унутрашње осветљење и ветрогенератор са
припадајућим инвертором и аутономном потрошачком групом. Елементи паметних
инсталација омогућавају упознавање са системом аутоматике кућних инсталација даљинским
управљањем и подешавањем. Системи горивних ћелија за лабораторијска мерења
омогућавају демонстрацију основних технолошкох процеса. На слици 1 је приказан изглед
лабораторије са постављеном опремом. Снимање стамбених објеката термовизијском
камером омогућава упознавање будућих струковних инжењера са основама енергетске
ефикасности објеката. Са наведеним садржајима се успоставља корелација са другим
наставним предметима на студијском програму Електротехника-електроенергетика као што
су: Основи електротехнике 1, Производња и пренос електричне енергије, Електрична
мерења, Електричне инсталације и Електричне машине.

Слика 1. −Изглед лабораторије за обновљиве изворе енергије са постављеном опремом.
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2. ДЕМОНСТРАЦИОНИ ТЕРМО-ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ
У оквиру лабораторије инсталиран је систем који се састоји из опреме постављене на
спољашњем и у унутрашњем делу објекта. На спољашњем делу објекта постављен је систем
са 6 соларних колектора за загревање воде. У унутрашњем делу објекта постављена је пумпа
соларног колектора са припадајућом аутоматиком, акумулациони резервоар од 1000 l у коме
се налазе два измењивача. На први измењивач повезани су соларни колектори, док је на
други измењивач повезана топлотна пумпа и пећ на пелет. За примарно загревање воде у
резервоару користе се соларни панели, док се за секундарно загревање користи топлотна
пумпа или пећ на пелет (опционо). Уређај за аутоматику прати параметре система и управља
целокупним системом. На слици 2 приказана је технолошка шема постављеног термотехничког система.

Слика 2а. Шема термотехничког системи

б)

в)

Слика 2б. Унутрашња опрема термотехничког система; Слика 2в) соларни
колектори.
Рад на овоме систему омогућава: упознавање са постављањем и инсталациом термотехничких система, праћење и подешавање параметара система, мерење карактеритичних
темпетатура у систему и процена добијене топлотне снаге. Акумулирана топлотна енергија
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се троши на посебном систему за подхлађивање. Демонстрација рада топлотне пумпе врши
се у режиму загревања и потхлађивања. У хладним временским условима топлотна енергија
добијена из соларних колектора често није довољна. Тада се у комбинацији са соларним
панелима користи пећ на пелет за догревање воде у резервоару. Принципске шеме
демонстрације рада термо-техничких система приказане су на слици 3.
Потрошња топле воде

Потрошња топле воде

Соларни панели

Соларни панели
Топлотна
пумпа
Резервоар

Загревање

Пећ на пелет
Резервоар

Загревање/
потхлађивање

Загревање

а)

Загревање
(догревање)

б)

Слика 3. −Принципске шеме основних огледа на термо-техничкој опреми: а) соларни панелизагревање, топлотна пумпа-загревање или потхлађивање; б) соларни панели-загревање, пећ
на пелет-догревање.
3. ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ
Упознавање са радом фотонапонских система подељено је у два дела. Први део
представља упознавање са начином рада фотонапонских ћелија и снимање њихових
основних карактеристика док други део обухвата примену система фотонапонских панела,
инвертора и пратеће опреме соларне електране снаге 2000 VA.
3.1. Преглед основних огледа на фотонапонским ћелијама
У оквиру основних мерења на фотонапонским ћелијама у лабораторијским условима,
студенти се упознају са основним карактеритикама и начином рада ових система у огледима
који се спроводе у пет лабораторијских вежби:
 Одређивање напона и струје фотонапонске ћелије у зависности од јачине светлости.
Овим огледом се спроводи мерење напона празног хода на фотонапонској ћелији као
и струје кратког споја, у зависности од јачине светлости на њеној површини (
U 0  f ( E), I k  f ( E) );
 Мерење напона празног хода и струје кратког споја у зависности од упадног угла
светлосних зрака ( U 0  f ( ), I k  f ( ) );
 Мерење напона празног хода и струје кратког споја на систему редног, паралелног и
комбинованог начина везивања соларних ћелија;
 Одређивање тачке максималне снаге соларних ћелија (''MPP-Maximum Power Point'',
оглед прилагођења по снази) за различите вредности осветљаја на површини
фотонапонске ћелије; и
 Оглед сенчења соларне ћелије, понашање система, бајпас диоде.
На слици 4а и 4б приказан је изглед карактеристика добијених на основу изведеног
огледа празног хода и кратког споја на једној фотонапонској ћелији. У табели 1 приказани су
резултати мерења у огледу празног хода и кратког споја фотонапонске ћелије.
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Слика 4. −Основна мерења на фотонапонској ћелији: а) напон празног хода; б) струја
кратког споја.
Табела 1. −Вредности напона празног хода и струје кратког споја фотонапонске ћелије.
Е [Lux]
D [cm]
U0 [V]
Ik [mA]

0
0
0

2.000
74,5
0,44
150

4.000
54,5
0,48
310

6.000
42
0,5
450

8.000
39
0,51
580

10.000
35
0,51
720

12.000
31,5
0,51
880

14.000
29,5
0,51
990

3.2. Фотонапонски системи са инвертором и сопственим оптерећењем, ''off-grid'' режим
Друга група огледа изводи се на систему фотонапонских панела који су повезани на
одговарајући инвертор са аутономном групом потрошача. Кроз ову групу огледа студенти се
упознавају са основним системом монтаже, повезивања и пуштања у рад система. Применом
одговарајућег софтвера врши се надгледање параметара система, мере карактеристичне
вредности у систему и врши обрада резултата мерења. Применом техничког упутства,
студенти се упознавају са начином и могућностима подешавања режима рада инвертора. На
слици 5 приказан је систем инвертора у лабораторији са припадајућом опремом као и изглед
интерфејса софтвера за монитиринг рада инвертора.

а)

b)

Слика 5. −Фотонапонски системи са инверторима и сопственим оптерећењем: а) изглед
испитне станице;
б) изглед екрана за праћење рада инвертора.
На испитној станици изводе се следећи огледи:
 Континуирано праћење и бележење података на часовном, дневном, недељном,
месечном нивоу;
 Мерење параметара квалитета електричне енергије на различитм потрошачким
групама применом мерног инструмента за професионална мерења METREL®;
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Подешавање одговарајућих режима рада путем командног панела применом
техничког упутства;
Инверторска испитна станица има могућност повезивања на соларни трекер, који ради
у режиму праћења кретања сунца током дана. На основу тога постоји могућност
компаративне анализе понашања система у случају статично постављених соларних
панела у односу на трекерски систем.

Имајући у виду да се извођење огледа врши при мрежном напону 230V, током извођења
огледа стриктно се води рачуна о мерама безбедности и здравља на раду у складу са важећим
прописима [8], [9], [10] .
4. ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ
Савремени системи обновљивих извора енергије подразумевају и макроскопски приступ
генерисања ''зелене'' енергије на нивоу електроенергетског система. Зато је једно од
стандардних решења изградња ветропаркова који на основу енергије ветра стварају
електричну енергију и ињектују је у електроенергетски систем. У земљама Европске уније
изградња ветропаркова постаје значајан чинилац у производњи електричне енергије. Њихова
изградња праћена је опсежним испитивањима економске исплатљивости а који се
превасходно одности на анализу терена, мерење јачине ветра, формирање руже ветрова, и
статистичко праћење параметара на годишњем нивоу.
У оквиру лабораторијских огледа студенти се у првој фази упознају са основама
конструкције ветрогенератора, принципом рада асинхроних ветрогенератора, синхроних
генератора са перманентним магнетима на ротору (АББ, Сименс) [6], као и ветрогенератора
мале снаге за примену у домаћинству [1], [7]. Огледи се састоје из три дела.
 Први део подразумева начин постављања ветрогенератора, повезивање са
електронским системом за пуњење акумулаторских батерија и припадајућим
инвертором са сопственим оптерећењем (''off-grid'' режим);
 Други део обухвата тестирање лабораторијског прототипа ветрогенератора
једносмерне струје мале снаге у режиму оптерећења за различите брзине обртања и
степене оптерећења (одређивање ''MPP-Maximum Power Point'', оглед прилагођења по
снази ). Током огледа изводи се и оглед асинхроне машине у генераторском режиму
рада, мерење релевантних величина и изводе одговарајућих закључци.
 Трећи део подразумева праћење рада система у периоду ветровитих дана и ограничен
је одговарајућим временским условима и најчешће се реализује кроз додатне
семинарске радове.
На слици 6а приказан је изглед постављеног ветрогенератора а на слици 6б лабораторијска
опрема и инвертори потребни за спровођење огледа. На слици 7 приказана је принципска
електрична шема испитне станице за извођење огледа са ветрогенератором [7].
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а)

б)

Контролер
пуњења

Danfoss

заштита

G

заштита

Слика 6. −Систем ветрогенератора са припадајућом опремом: а) постављени
ветрогенератор;
б) лабораторијска опрема за извођење огледа.

-

+

A

Слика 7. −Принципска шема система ветрогенератора са припадајућим контролером
пуњења и инвертором са сопственим оптерећењем.
5. СИСТЕМИ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА И ПАМЕТНЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Са аспекта енергетске ефикасности и уштеде електричне енргије посебна пажња
посвећује се савременим светлосним изворима за унутрашње и спољашње осветљење као и
основним елементима „паметних“ инсталација. Студенти имају прилику да се упознају са
карактеристикама штедљивих светлосних извора и том приликом изводе се следећи огледи.
 Мерење напона, струје и снаге, осветљаја конвенционалних светлосних извора за
унутрашње осветљење (инкадесцентне сијалице) као и савремених светлосних извора
(штедљиве силице, лед сијалице); врши се статистичко поређење резултата и изводе
одговарајући закључци.
 Електрична мерења на систему светлосних извора за спољашње осветљење, мерење
хармоника светлосних извора у хладном и топлом стању. Врши се поређење
резултата мерења на стандардним сијалицама за јавно осветљење (натријумове,
живине) у односу на резултате добијене са лед светиљкама за јавно осветљење. На
основу резултата мерења врши се компаративна анализа у потрошњи електричне
енергије различитих светиљки за јавно осветљење као и њихов утицај на квалитет
електричне енргије дистрибутивне мреже.
На слици 8а приказан је демо систем светиљки за јавно осветљење са различитим
типовима светлосних извора а на слици 8б демо панел за упознавање са основама система
паметних електричних инсталација. На овај начин студенти се упознавају са основама KNX
протокола, повезивањем елемената електричне инсталације и пратеће опреме, као и са
основама рада са овим системом.
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а)

б)

Слика 8. −Елементи електричних инсталација: а) демо систем за спољашње осветљење;
б) демо панел са елементима паметних електричних инсталација.
Имајући у виду да се извођење огледа врши при мрежном напону 230V, током
извођења огледа стриктно се води рачуна о мерама безбедности и здравља на раду у складу
са важећим прописима [8], [9], [10]. Вежбе се изводе као заједничке демонстрационе уз
присуство предметног наставника, асистента и лаборанта.
6. ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈА ВОДОНИКА
Водоник, као гориво, последњих двадесет година буди интезивну пажњу научне и
истраживачке јавности. Технологије водоника као погонског горива већ имају своје
практичне примене па се користе за покретање електричних аутомобила, док се применом
горивних ћелија применом водоника и кисеоника из ваздуха може генерисати електрична
енергија. На слици 9а приказана је комерцијалана станица за точење течног водоника као
средства за покретање путничких аутомобила, док је на слици 9б приказан изглед
лабораторијске апаратуре за тестирање основних технолошких процеса са горивним
ћелијама заснованих на технологији водоника.
У оквиру лабораторијских огледа студенти се упознају са основним хемијским процесима
који се одбијају у горивним ћелијама, и то:
 режим рада горивне ћелије у коме се посредством електричне енергије дестилована
вода разграђује на кисеоник и водоник,
 режим рада горивне ћелије у коме се обрнутом хемијском реакцијом врши
сједињавање кисеоника и водоника, при чему се добија вода и електрични напон на
електодама горивне ћелије.

a)

б)

Слика 9. −Технологија водоника и горивне ћелије: а) станица за точење течног водоника
(Фрајбург, Немачка);
б) демо модел система са горивним ћелијама за лабораторијска вежбања.

36

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.

7. ЗАКЉУЧАК
У овом раду су презентована искуства у начину организације и реализације
лабораторијских вежби из обновљивих извора енергије која се изводи у оквиру наставног
процеса у Електротехничкој школи Михајло Пупин у Новом Саду и специјалистичких
студија Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Посебна пажња посвећена
је свеобухватности садржаја са циљем да се будућим инжењерима максимално приближе
основни принципи и технологије савремених система обновљивих извора енергије.
Пажљивим избором садржаја, огледа и демонстрационих вежби тежило се да се обухвате сви
релевантни садржаји из области ОИЕ, и тиме се стичу неопходи предуслови за квалитетно
познавање, разумевање и практичну примену одговарајућих наставних садржаја. Вредност
лабораторијског простора је утолоко већа ако се уважи и могућност употребе истог за
различите истраживачке активности студената кроз писање семинарских, дипломских и
специјалистичких радова.
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Овом приликом упућујемо захвалност мр Драгици Бранковић руководиоцу Канцеларије
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JAFFA FRAMEWORK - ГЕНЕРИСАЊЕ FRONT- END САДРЖАЈА
WEB АПЛИКАЦИЈА УПОТРЕБОМ SERVER- SIDE ТЕХНОЛОГИЈЕ
Владимир Станојевић1

РЕЗИМЕ
Класични програмери су ограничени ако не и онемогућени у највећој мери да креирају фронт-енд
садржаје wеб апликација јер то подразумева коришћење HTML-а, CSS-а и JavaScript-а и тај задатак најчешће
обављају дизајнери користећи специјализоване алате.
У овом раду је понуђена алтернатива таквом “традиционалном” приступу. Описана је структура и
функционалности JAVA библиотеке која је наменски развијана за потребе креирања интерактивних
HTML/CSS/JS садржаја само писањем класичног JAVA програмског кода који се извршава на серверу wеб
апликације и генерише фронт-енд садржај “на захтев”.
Дати су и конкретни примери у пракси где је библиотека већ успешно имплементирана, перформансе,
ограничења и потенцијална унапређења.
Кључне речи: JAVA EE, Web, Динамичко генерисање HTML-а

JAFFA FRAMEWORK – GENERATION OF FRONT-END CONTENT
OF WEB APPLICATIONS USING
ABSTRACT
Classic programmers are limited if not disabled to create front-end content of web applications, because it
assumes use of HTML, CSS and JavaScript, so that task is most commonly done by designers using specialized tools.
In this paper an alternative to such „traditional“ approach is offered. It contains description of structure and
functionalities of pure JAVA library which is developed for the purpose of creation of interactive HTML/CSS/JS
contents using pure JAVA programming code which is executed on server of web application and generates front-end
content “on demand”.[1]
Also, examples of particular usage where library has already has been successfuly implemented, performance,
limitations and potential upgrades.
Keywords: JAVA EE, Web, Dynamic HTML generation

1. УВОД
Уз константну тенденцију да је све већа потражња и примена Web апликација,
апликативни програмери су све чешће пред задатком да имплементирају Web апликацију
насупрот десктоп апликацијама. За разлику од десктоп апликација које су у принципу
“једнослојне”и компактне, Web апликације су као последица огромног распона који су web
технологије претрпеле од прве појаве HTML-а, преко JavaScript-а и CSS-а, плус CGI и других
сервер-сиде технологија[2]. Само из тога се види да wеб апликација није једнослојна и
компактна, већ да је њена струткура вишеслојна. Најгрубљи опис структуре web апликације
је дат на слици 1.

1

Висока Технолошка Школа Струковних Студија Шабац, vlstanojevic@gmail.com
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Слика 1. Структура Wеб апликација
Као што се може видети на слици 1., wеб апликација је технолошки веома комплексна
и обједињује употребу више различитих технологија и стандарда. Осим таксативног
набрајања садржаних технологија и стандарда који чине wеб апликацију, иста се може и
функционално „раслојити“ на client- и server-side део. Ова подела је у суштини
функционална подела, по процесима који се одвијају како на клијентском рачунару/web
browser-у тако на серверу web апликације.
Због иницијалне природе HTML-а као дексрипторног алата, а не програмског језика,
који је и дан данас у основи front-end платформа за приказ садржаја wеб страница, никакво
програмирање није могуће у њему. То је надомештено током времена увођењем JavaScript-а,
а HTML је обогаћен у дескриптивном смислу са CSS-ом, и целина коју чине ове три
технологије спадају на client-side. Тј. ови садржаји бивају „испоручени“ клијентском web
browser-у у изворном облику и бивају приказани/интерпретирани на клијентском рачунару у
време приказивања конкретног садржаја[3].
У модерним web апликацијама осим овога најчешће су још укључени и нека база
података, те динамички приказ тих података као и омогућавање кориснику да те податке
уноси, мења или брише. Сви ови задаци превазилазе оквире дескриптивних алата, већ је
потребно генерисати све те динамичке садржаје на серверу и „сервирати“ их клијенту „на
захтев“.
Многи модерни алати нарочито за базе података подржавају у већој или мањој мери
извоз података у HTML формату, али алати за израду корисничког интерфејса wеб
апликација и интеграцију података са сервер-сиде су веома ограничено расположиви.
Постоји пак небројено много приступа овом проблему, углавном коришћењем метатагова и додатним проширењем HTML-a, међутим све је то или non-human readable code, као
што је XML, или сл.
Из искуства се показало да су програмери најпродуктивнији када раде са већ
познатим алатом, и не морају да уче и усвајају нове технологије које су радикално другачије
синтаксе и/или семантике.
Jaffa framework је дакле формално гледано само стандардна JAVA библиотека. Али то
јој управо и даје моћ како директне употребе, тако и даље надоградње од стране програмера.
2. СТРУКТУРА КЛАСА
На слици 2. је приказана структура “екстерних” класа jaffa framework-а. тј. класа које
програмер који користи ову библиотеку користи и може даље надограђивати за своје
потребе.



У принципу се издвајају следеће “фамилије” класа:
WebForm (као обједињујућа (визуелни)контерјнер класа) за све визуелне елементе,
али и активности(операције)
WebFormItem класе, тј. њени потомци као што су WebEditBox,WebComboBox итд.
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Не-визуелне класе које раде директно са базом података (WebDB, WebDBTable и
StoredProc)
WebMainMenu,WebMainMenuItem и WebMenuItem класа које служе за главни мени на
појединој страници wеб апликације.

WebForm је дизајнирана као контејнер класа. Она има свој наслов, html ид и име.
Величина саме форме се динамички одређује према броју врсти и величини појединих ставки
(инстанци деривата WebFormItem класе) које су јој придодате.
WebFormItem је генеричка класа која обухвата све заједничке атрибуте и
функционалности поједине ставке на WebForm-и. Од атрибута можемо издвојити label,
html_id i html_name, а од функционалности је посебно битна метода getHTML која као
резултат генерише потпун HTML код конкретне ставке. Ова метода је преклопљена
(override) јер свака врста ставке тј. конкретна подкласа класе WebFormItem имплементира
своје тело методе getHTML.
Овакав приступ омогућава да објекат инстанца WebForm класе генерише унутрашњи
HTML сваке ставке позивом генеричке методе getHTML те ставке и добије цео њен HTML
код без обзира на конкретни тип ставке.
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Слика 2. Дијаграм класа у Jaffa framework-у
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Осим “описног HTML”-а, класе генеришу и припадајући CSS код, а код неких класа
(нпр. DBGrid) и JavaScript код који даје “уграђену” функционалност за скрол табеле,
обележавање селектованог реда итд.
Такође сваком WebFormItem објекту је могуће придружити и “спољне” JavaScript
рутине за типске “догађаје” (Event-и), као што су OnFocus, OnBlur и OnChange, што
омогућава даље прилагођење конкретним специфичним потребама конкретне web
апликације.
2.1.Класа WebForm
Атрибут који није тријвијалан у овој класи, и који треба истаћи у циљу објашњења
концепције
је
пре
свега
private
ArrayList<WebFormItem>
items=new
ArrayList<WebFormItem>(). Овај атрибут је у ствари колекција свих “ставки” које су
придодате конкретној инстанци класе (објекту).
Сама класа садржи методу public Object addItem(Object item) за додавање конкретне
ставке на форму. Улазни параметар методе је типа Object, намерно опет генерички тип, да би
класа могла ефикасно да се надогради у будућности и на нове типове “ставки” које не морају
бити подкласе класе WebFormItem.
3. КЛАСЕ ПОТОМЦИ КЛАСЕ WebFormItem
Ове класе су бројне, али имају заједнички „именитељ“, тј. наслеђују основну класу
WebFromItem, чиме су полиморфне, тј. контејнерска класа WebForm може их све третирати
као објекте –инстанце WeBFormItem класе, и позивањем методе getHTML() конкретног
објекта добити конкретни HTML садржај специфично различит у зависности од саме класе
објекта[4].
У принципу се могу одвојено посматрати две фамилије ових класа:
 Визуелене контроле повезане директно са објектима базе података (нпр.
WebDBEditBox,WebDBCheckBox итд)
 Визуелне контроле које нису повезане са објектима базе података (нпр.
WebEditBox,WebCheckBox итд)
Класе из прве фамилије су повезане са објектом класе DBTable и конкретним пољем
те табеле базе података или са више њих. Пример су класе WebDBGrid и
WebDBLookUpComboBox). Прва се повезује са једним објектом DBTable, и са више поља тог
објекта, а друга са поједним пољем из две табеле да би пружала унакрсну референцу из једне
табеле ка другој. Ова веза није „једносмерна“ у смислу могућности само пасивног приказа
динамичког садржаја базе података, већ визуелне контроле утичу и на стање како статуса
објеката DBTable, тако омогућавају и пресликавање садржаја које је корисник унео или
изменио у визуелним контролама у одговарајућа поља/табеле у бази података и њихово
трајно памћење (перзисзентност података)[5].
4. КЛАСА WebDB
Њена намена је успостављање конекције са SQL базом података, и обезбеђивање једне
инстанце класе Connection која се даље користи у оквиру једне web апликације за све форме.
У складу са JAVA2 EE технологјиом, објекат тј. креирана инстанца класе WebDB се користи
као Application-scope промењива дакле доступна сваком делу web апликације, чак и свакој
инстанци тј. thread-у апликације која се покреће по једна по свакој wеb-сесији/кориснику.
Овакав приступ значајно побољшава перформансе целе wеb апликације, јер није потребно за
сваку појединачну операцију над било којим ентитетом базе података успостављати
појединачну конекцију на исту, што такође штеди и мрежне и меморијске ресурсе wеb
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сервер-а, и повећава значајно број конкуретних сесија wеb апликације. Пример за то је дат у
листингу 1.
conf.load(getServletContext().getResourceAsStream("/WEB-INF/config.properties"));
for (Object itemkey: conf.keySet()) application.setAttribute((String) itemkey,
conf.getProperty((String)itemkey));
WebDB wDB=new WebDB((String) application.getAttribute("DB"),
(String)application.getAttribute("DB_CHARSET"), (String) application.getAttribute("DB_USERNAME"),
(String)application.getAttribute("DB_PASS"));
application.setAttribute("WEBDB",wDB);

Листинг 1. Пример инстанцирања класе WebDB
Свугде другде у истој wеb апликацији, користи се постојећа једина инстанца класе
WebDB, не инстанцира се нова. Пример је дат у листингу 2.
WebDBTable bolTbl=new WebDBTable((WebDB)application.getAttribute("WEBDB"), "bolovanja","select *
from bolovanjaw order by datumod");

Листинг 2. Пример коришћења инстанце класе WebDB
5. КЛАСА WebDBTable
У оквиру класе WebDBTable посебно значајно место чини атрибут fields, који је листа
објеката класе DBField. WebDBTable при инстанцирању (у конструктору) позива приватну
методу init_fields која користећи атрибут db (инстанца класе WebDB) ишчитава метаподатке
конкретне табеле (или еквивалетног објекта као што је нпр. view или резултат произвољног
SQL исказа) из базе података, чиме попуњава листу fields, која садржи осим имена
конкретних поља, тип податка, његову величину (size), и да ли је required поље или не. Сви
ови подаци су доступни кроз јавне методе класе WebDBTable програму да може на основу
структуре података да генерише аутоматски визуелене елементе одговарајућег облика и
величине (као нпр. у случају WebDBGrid класе) као и да врши валидацију (не)унетог
садржаја у визуелне контроле пре уписа истих у базу података аутоматски без потребе
додатног писања кода, генерисањем одговарајућих JavaScript функција које прате визуелене
контроле и везују се (bind-ују) за одговарајуће догађаје (event-е) конкретних визуелних
контрола.
Од метода које треба посебно назначити издвајају се методе које омогућавају
унос/измену/брисање података над објектима базе података који нису директно у 1:1
релацији над основним објектом базе података који је дефинисан конструктором било као
експлицитни параметар или се издваја као исти из произвољног select SQL исказа. Пример за
то је SQL select исказ над неким view-ом или над више табела, што чини резултирајући скуп
података read-only. Међутим користећи методе setUpdateSQL, setInsertSQL и setDeleteSQL
може се дефинисати скуп SQL наредби које ће извршити измену/унос/брисање података над
конкретним објектом у бази података који није у 1:1 релацији са иницијалним SQL (атрибут
selectSQL) исказом објекта класе WebDBTable.
6. УПОТРЕБА КЛАСА
У листингу 3. је дат пример инстанцирања класе WebDBTable, а затим се инстанцира
и “повезује” са WebDBTable објекат класе WebDBGrid:
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String[ ][ ] polja={{"IME I PREZIME","JMBG","KOEFICIJENT"},{"ime","jmbg","koeficijent","sifra"}};
String[ ] indexpolja={"sifra"};
WebDBTable zapTbl=new WebDBTable( (WebDB)application.getAttribute("WEBDB"),"zaposleni","select * from
zaposleni where datum_odjave is null and firma="+session.getAttribute("firma_id")+" order by ime");
zapTbl.open();
WebDBGrid zapGrid=new WebDBGrid(zapTbl,polja,indexpolja);
zapGrid.makeTable("zap_grid", 90, 18, false);
zapGrid.getHTML()

Листинг 3. Употреба класа WebDBTable и WebDBGrid
На слици 3. приказан је резултат извршавања кода са листинга 3. у web browser-у.

Слика 3. Изглед генерисаног WebDBGrid-а
На слици 3. приказан је резултат извршавања кода са листинга 3. у web browser-у.
Осим простог приказа, WebDBGrid је генерисао и JS код за руковање евентом одабира
конкретног податка (реда) у grid-у, и то не само да визуелно означи одабрани ред другом
бојом него да истовремено у посебној промењивој чува податак (јединствени дескриптор)
одабраног реда који може бити прослеђен на сервер-сиде било синхроно било асинхроно
(АЈАX) да би се ажурирали/уметнули/обрисали одабрани подаци од стране корисника.[6][7]
У Листингу 4. је дат пример инстанцирања објекта класе WebForm са више визуелних
data-aware контрола, повезаних са више WebDBTable објеката:
WebDB db=(WebDB)application.getAttribute("WEBDB");
WebDBTable firmeTbl=new WebDBTable(db,"firme","select * from firmew order by naziv");
firmeTbl.open();
WebDBTable opstineTbl=new WebDBTable(db,"opstine","select * from opstine order by naziv");
opstineTbl.open();
WebDBTable pformeTbl=new WebDBTable(db,"pforme","select * from pforme order by sifra");
pformeTbl.open();
WebForm forma=new WebForm("IZMENA FIRME",firmeTbl,"index.jsp",WebFormType.update);
forma.setKeyCriteria("sifra",request.getParameter("firma"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Naziv","naziv"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Adresa","adresa"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Mesto","mesto"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Telefon","telefon"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"@-Mail","email"));
forma.addItem(new WebDBLookUpComboBox(forma,"Opština",firmeTbl, "opstina", opstineTbl, "sifra","naziv"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"PIB","pib"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"MB","mb"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Šifra delatnosti","sfdel"));
forma.addItem(new WebDBLookUpComboBox(forma,"Pravna
forma",firmeTbl,"pforma",pformeTbl,"sifra","naziv"));
WebDBComboBox metodComboBox=new WebDBComboBox(forma,firmeTbl,"Metod obračuna", "pref_metod");
metodComboBox.addOption("0","Po Minimalcu");
metodComboBox.addOption("1","Individualni obračun");
forma.addItem(metodComboBox);
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forma.addItem(new WebDBCheckBox(forma,firmeTbl,"Zarade se isplaćuju iz dva puta mesečno", "delovi"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Iznos Toplog Obroka po danu (din)","to_dan"));
forma.addItem(new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"Iznos Regresa mesečno (din)","reg_mes"));
WebDBEditBox operBox=new WebDBEditBox(forma,firmeTbl,"","operater", session.getAttribute( "USER"));
operBox.setHidden(true);
forma.addItem(operBox);
forma.compile();
forma.getHTML();

Листинг 4. Употреба класе WebForm и дата-аwаре визуелних контрола
Резултат извршавања кода из листинга 4. у web browser-у је приказан на слици 4.

Слика 4. Пример употребе класе WebForm и data-aware визуелних компоненти
У претходном примеру је приказано како се са само неколико линија програмског
кода може, употребом класа из Jaffa framework-а генерисати визуелно богат и интерактиван
садржај wеb странице са динамичким садржајем који је двосмерно (и читање и упис) повезан
са базом података.
7. ЗАКЉУЧАК
Из потребе да се програмерима олакша креирање интерактивних wеb апликација,
настала је библиотека класа у JAVA језику, која се лако може превести у друге језике по
потреби, а која омогућава да се коришћењем стандардног програмског кода креирају
визуелно богати и интерактивни front-end садржаји[8] у wеb апликацији на server-side-у
апликације.
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Она обухвата целу лепезу класа почев од контерјнерских и базних класа као што су
WebDB и WebForm, преко класа за рад над објектима базе података као што су WebDBTable
и StoredProc, а које могу успешно да се интегришу са визуелним сетом објеката као што су
WebDBEditBox, WebDBComboBox, WebDBGrid, итд.
Овај фрамеwорк је нашао већ примену у пракси за развој wеб апликација разних
намена као што су:
 Онлине Библиотека Високе Технолошке Школе Струковних Студија у Шапцу
http://vtssa.ddns.net:8080/biblio/
 Wеб апликација за вођење евиденције о студентским активностима по
предметима, бодовима, колоквијумима, семинарским радовима итд.
http://vtssa.ddns.net:8080/akademac/
 Wеб апликација за онлине обрачун личних доходака у привреди
http://webapps.digipro.rs/ld/
Из досадашњег искуства framework има велики потенцијал и већ знатну употребну
вредност. Планови за будућу надоградњу/проширивање framework-а су да се детаљно
анализирају перформансе како самог кода који генерише front-end садржаје, тако и
резултирајућег javascript кода на client-side-у, и тиме уоче евентуална “уска грла” која се
потенцијално могу негативно одразити на перформансе резултирајуће web апликације, па
самим тим и на кориснички субјективни осећај течног извршавања wеb апликације[8].
У том смислу прва ставка на листи је пагинализована WebDBGrid класа која ће имати
много бржи „одзив“ ако сет података које треба приказати има више хиљада записа. У том
случају би се приказивали парцијални резултати типа 10, 15, 25, 50 записа у грид-у „по
страни“, што би значајно унапредило перформансе у таквим случајевима.
Друго битно унапређење било би проширење класе WebForm које би омогућило
приказ сложенијих распореда (layout-а) визуелних контрола на WebForm-и.
И коначно, пожељно је фамилију класа визуелних контрола (деривата WebFormItem
класе) проширити додатним контролама.
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СТИЦАЊЕ САЗНАЊА У НАСТАВИ И ИНФОРМАТИКА
Љубинко Карапетровић1, Горан С. Филиповић1, Светислав Шошкић1
РЕЗИМЕ
Циљ рада је приказати да је наставни рад веома сложена и деликатна човекова активност, а поготово
војна настава која има исте одлике као и свака друга настава, али такође и одређене специфичности по којима је
препознатљива. Знање је резултат сазнавања, тј. упознавање, схватање и усвајање чињеница, правила и
законитости које је слушалац стекао и трајно задржао у својој свести. Стицање знања у настави је својеврстан
процес сазнавања објективне стварности који се донекле разликује од процеса сазнавања у свакодневном
животу и сазнавања у науци.
Кључне речи: сазнање, знање, информатика

GAINING KNOWLEDGE IN TEACHING AND INFORMATICS
ABSTRACT
The purpose of this study is to show that teaching is a complex and delicate human activity, especially the
military education, which has the same characteristics as any other education, but also a certain specific features which
are recognizable. Knowledge is the result of knowing, and that means exploring, understanding and adoption of facts,
rules and laws, which the audienceacquiredand permanently keeps in his mind. Acquiring knowledge in teaching is a
kind of process of cognition of objective reality that is different from the process of learning in everyday life and
cognition in science.
Keywords: cogniton, knowledge, informatics

1. УВОД
Појавом писма и симбола за комуникацију међу људима, ширењем искустава и
теоријским осмишљавањем природе, човека, друштва технике и слично дошла је и
неминовност наставе као нове врсте људског рада. Овладавањем способношћу читања и
писања, упознавање ранијих и савремених искустава других људи и народа тражио се нов
начин активирања не само оних који желе да уче већ оних који могу да посредују у
спознавању. Дакле учење уз посредовање научених, способних, и одговорних људи постаје
примарна активност. Неспорно је да настава представља један од многих облика васпитања
тј. један од многих облика утицања на развитак личности, а не подлеже ни то сумњи да је она
облик учења, облик усвајања тековина културе.
Развој људског друштва прати и развој наставе, тако да данас можемо причати о
разним проблемима везаним за наставу, почев од избора наставних метода, принципа,
средстава итд. Једна од основних претпоставки успешне остварене наставе јесте и савремена
примена традиционалних и нових наставних средстава, јер се њиховим коришћењем утиче
на разумевање и схватање наставног градива.
2. ПОЈАМ НАСТАВЕ И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА
Настава као најорганизованији
вид образовања и васпитања, као друштвена
делатност, не може се изједначити или заменити са другим друштвеним делатностима(нпр.
са производњом). Настава и јесте и није производња. Оно што омогућава да разликујемо
1
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наставу од других врста рада су њена обележја (карактеристике) и уједно показатељи њене
суштине.
Прво и основно обележје наставе је њен институционални карактер.2 Настава ван
институције (школе, универзитети, центри и слично) не постоји. Она се увек реализује у
оквиру неке институције (установе) било да се она искључиво бави наставним радом, било
да, поред наставног рада има и неке друге задатке.
Друштво организује специјализоване установе наставног рада које увек изражавају
стремљења друштва. Ако тврдимо да се настава искључиво изводи у некој установи, да ли је
и васпитање и образовање обавезно обавезно везано за институцију?
Васпитање и образовање постоји и ван наставе. Човек може ефикасно стицати знања и
развијати своју личност не само у настави већ и ван наставе. У настави увек постоји
интеракцијски однос наставника и ученика, студента.3 То је друга карактеристика наставе.
Овај однос је променљив али константан. Наставник се појављује као организатор наставног
рада, а студент као реализатор одређених задатака. Доминантност наставникове и ученикове
активности се смењује, али у суштини увек је то интеракцијски однос наставника и
студента. Настава без учешћа наставника и без одређене улоге ученика не може егзистирати.
Треће основно обележје наставе је планска и програмска заснованост.4
За сваку школу, за сваку наставу прописује се наставни план и наставни програм.
Наставни план и програм изражава конкретнију концепцију наставног рада. Наставним
планом се одређује трајање школе, предмети који ће се изучавати и недељни број часова за
сваки предмет. Наставним програмом се регулише обим и дубина градива сваког наставног
предмета. У настави се користе специфична средства и објекти које називамо наставним
средствима и наставним објектима, то је следећа карактеристика наставе.5 Свака врста рада
одвија се у посебним објектима (на посебним местима) и уз помоћ одабраних и прилагођених
средстава. То важи и за наставу. Објекти и средства намењени настави адаптирају се тако да
најфункционалније и најрационалније одговарају наставним потребама. У принципу, сваки
објекат или средство може да се користи у настави уз претходну дидактичку адаптацију у
складу са потребама те наставе. Наставни објекти и наставна средства су бројна и скоро
свакодневно се усавршавају постојећа и конституишу нова. Наставна средства користе сви
учесници наставе. Специфична организациона заснованост наставе 6је њена следећа
карактеристика. У општеобразовној настави преовлађују дидактички (наставни)
организациони елементи, а у стручној (професионалној) настави функционално се сједињују
организациони елементи професионалних делатности и дидактички елементи. У основној
школи (општеобразовна школа) постоје разреди и одељења (дидактичка организациона
основа), док у војној настави (професионалној) то није случај. У војној настави не постоје
разреди и одељења, већ нешто друго узето из војне организације. У Војној академији настава
се изводи по водовима, класама. Настава у јединицама Војске Србије изводи се по (посадама,
послугама, одељењима, водовима, и четама и сл.).
Шеста карактеристика наставе је планско и систематско понављање у настави. 7 Сврха
понављања у настави је учвршћивање и усавршавање знања, вештина и навика с тенденцијом
ка већој трајности животно потребних знања. Професионални рад претпоставља одређен
степен знања, вештина и навика, а наставни рад управо реализује ту претпоставку.
Функционална евиденција и верификација резултата наставног рада 8 је седмо обележје сваке
наставе. Евиденција и верификација иманентне су високоорганизованој људској делатности.
2

Стевановић, Н., Основни појмови дидактике, функција и суштина наставе, фактори наставе, Војна
академија, Београд, 1984.,страна 9
3
Исто, страна 10.
4
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5
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Основни елементи евиденције су квалитет и квантитет учинка уз одређени утрошак времена,
материјала, средстава рада и одређено ангажовање радне снаге. И у настави, као
високоорганизованој делатности, евидентира се и верификује квантитет и квалитет
целокупне наставне активности, односно образовноваспитни процес у целини и његови
завршни резултати.
3. СТИЦАЊЕ САЗНАЊА У НАСТАВИ
Стицање знања у настави је својеврстан процес сазнавања објективне стварности, који
се донекле разликује од процеса сазнавања у свакодневном животу и сазнавања у науци.
Знање је резултат сазнавања, тј. упознавање, схватање и усвајање чињеница, правила и
законитости које је војник, кадет (студент) или слушалац стекао и трајно задржао у својој
свести. Вештине су увежбане радње којима се успешно, брзо и лако извршавају одређени
послови. Оне могу бити физичке (руковање наоружањем и другом војном техником и
опремом, гађање итд.). Навике су начини поступања и вршења одређених радњи које се
вежбањем учвршћују и постају интегрални део понашања војника, кадета и слушалаца у
руковању, чувању, одржавању и гађању. Ватрена обука као део војне наставе је основни и
најважнији део обуке војника, послуга, посада, тимова одељења, водова и осталих јединица.
У структури војне наставе ватрена обука има централно место и на њој почива борбена
могућност јединица. За кадета(студента) основни извори знања јесу:
1. Непосредно посматрање предмета и појава објективне стварности
2. Непосредно посматрање наставних средстава
3. Студентово претходно искуство
4. Жива реч наставника, и
5. Књига
Наведени извори знања углавном се односе на чулни степен спознаје. А то значи да
студент уз помоћ својих чула сазнаје о процесима и појавама објективне стварности. При
томе, процес спознаје је ефикаснији уколико истовремено учествује више чула. Учење ће
бити ефикасније уколико информације примамо истовремено и чулом вида и чулом слуха,
него ако их примамо само чулом слуха или само чулом вида. Међутим на чулном степену
спознаје не треба се зауставити, већ треба ићи и даље, ка апстрактном мишљењу и пракси.
Кад год је оправдано студент (кадет) треба да непосредно посматра предмете и појаве
објективне стварности које изучава. Нема оправдања да кадет (студент) изучава опис делова
аутомата а да га једновремено не опажа. Тек непосредним опажањем делова аутомата кадет
може стећи конкретну, јасну и непосредну представу о аутомату која је полазна тачка у
даљем изучавању. Међутим није увек оправдано ставити кадета у ситуацију да непосредно
посматра предмете и појаве. У таквим случајевима прибегава се посматрању "удешене",
посредне стварности, тј разноврсних наставних средстава(шема, модела, макета, итд.).
4. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Карактеристике развоја и примене информатике и информационе технологије (ИТ)
указују на њен велики допринос квалитету и ефикасности процеса рада у настави и
управљања системима уопште. У складу са брзим развојем и значајем резултата примене
развијала се теорија, нове методе и техничка средства што је подстицало још бржи развој
(ИТ).
У основи информатике леже неке фундаменталне дисциплине чијом надградњом је
настала информатика као научна област. Овде се имају у виду научне дисциплине као што
су: теорија система, теорија информација, теорија телекомуникација, аутоматика,
кибернетика, неке дисциплине примењене математике, теорија програмирања и програмских
језика, теорија рачунарских система и технологија њихове производње. Ова теоретска
достигнућа формирале су основе савремене теорије информатике. Информатика као научна
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дисциплина бави се изучавањем рачунара и рачунарских система у најширем смислу њихове
примене у обради информација. Једна од најкраћих дефиниција "Информатике", коју је дао
познати руски научник А.П.Ершов, такође указује на комплексност и ширину проблема
којима се информатика као научна област бави. Изворна дефиниција гласи:" Наука о
рационалном коришћењу електронске рачунарске технике у решавању различитих проблема
и задатака назива се информатиком."9
Када се каже, да је информатика не само стручна област људске праксе него и наука,
тада се има у виду и чињеница, да све оно што се подразумева под појмом информатике
задовољава дефиницију науке, која сажето речено гласи: рационално утемељена целина
знања о неком предмету, која се користе дефинисаним појмовним оквирима и разрађеним
методама истраживања. Према томе информатика је данас свакако наука, јер се користи
прецизно дефинисаним појмовима и развила је себи својствен скуп истраживачких метода. У
стручној литератури, која се бави војном применом информационих технологија среће се
слична дефиниција која гласи:" Информатика представља скуп активности свих органа,
команди и установа преко којих се реализују јединствено прикупљање, оптимална
циркулација, ефикасна и рационална обрада, дистрибуција и чување информација" 10. У овој
дефиницији информатике, као и у претходним уочљив је појам "информација".
У стручној литератури постоје различите дефиниције и тумачење појма
"информација". Из скупа разних дефиниција о појму информација, које се у литератури могу
срести, проистиче и главна особина информације као појма, а то је способност да смањује
неодређеност о некој појави, процесу, или проблему и што повећава капацитет људског
сазнања о датој појави, процесу или проблему. Са аспекта војне организације под појмом
информација се подразумева сваки скуп података који може имати утицаја на живот, рад и
употребу јединица и команди. Једна од најзначајнијих карактеристика информације је њена
стална размена између различитих објеката, једног који прима и другог који шаље. Ти
објекти могу бити различити: човек-човек, човек-машина и обратно машина-машина.
Постоји битна разлика између податка и информације. Податак представља чињеницу која се
прима и предаје у изворном необрађеном облику. Тек када се том податку доделе неке
особине, он постаје информација. Према томе можемо рећи да је информација "протумачени
податак или протумачени скуп података". За податке кажемо да су: текстуални,
алфанумерички, нумерички, графички и сл., што подразумева да ће информација у датом
тренутку бити приказана различитим категоријама података или само једном категоријом.
Данас (ИТ) и масовност примене персоналних рачунара врше огроман утицај на светски
економски развој, запосленост и продуктивност рада, микроорганизацију рада, на
образовање у целини од основног, средњег, високог, мастер и докторским студијама. Наиме,
микрорачунарска техника и други производи информационих технологија, уграђени у
средства ратне технике и пратећу опрему, у значајној мери мењају стандардне процесе
везане за употребу снага и средстава у обуци, припреми и извођењу ратних дејстава. Један од
производа савремене ИТ су С3 системи (Command, Control, Communicatons, Systems) и C3I
системи (Command, Control, Communications and Intelligence Systems). У најновијој стручној
литератури о овим системима истиче се да су они постали мозак и нервни систем
савремених система командовања у оружаним снагама развијених земаља. Технолошки
гледано C3 системи представљају колекцију разноврсне ИТ опреме, уређену у разгранате
мреже које подржава велика количина софтвера са различитим задацима и функцијама.
Доступна литература указује да су C3 системи одиграли готово кључну улогу у ратним
операцијама које су се дешавале и које су описане током последње деценије. То је био разлог
да се развоју и усавршавању C3 система да највиши приоритет, и то не само од стране
великих сила, већ и од стране оружаних снага мањих земаља. Сам симбол C3 указује да је реч
о системима који обезбеђују прикупљање потребних текућих информација – података,
9
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Исто, страна 4

10

50

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.

њихову обраду за потребу руковођења и командовања и пренос команди до места извршења
и то у сва три режима рада: мирнодопском, мобилизацијском и ратном. По својој намени C3
системи се деле на тактичке и стратегијске. Пред обе категорије ових система постављају се
јединствени захтеви: C3 системи морају бити поуздани, сигурни и имати висок степен
издржљивости (преживљавања). Ово су у извесном смислу опречни захтеви: нпр. поузданост
се постиже и повећава уградњом низа контролних функција, а тиме C3постаје рањивији на
класични или нуклеарни напад, изненадни или очекивани напад. Развој једног C3 система је
најчешће дуготрајан и веома скуп пројекат. Познато је, да развој ракетног система трупне
ПВО-" Патриот" који базира на технологији C3 систему, развијан 15 година, од 1965. до
1980. године. Развој овог система коштао је оружане снаге САД око две милијарде долара.
Од 1980. до 1990.године систем "Патриот" је дограђиван за потребе противваздушне
одбране територије у оквиру РВ и ПВО САД.
5. ЗАКЉУЧАК
Квалитет рада наставника, његова ефикасност и коначна постигнућа у настави зависе
од његове свакодневне припреме за наставу, без обзира на његов ниво стручности академска
и наставничка звања и дужину наставничког стажа и искуства у раду. У савременој настави
се све више мењају улога и позиција наставника у наставном процесу. На такве промене
утичу измењени и повећани захтеви друштва и ВС, профили кадра који се желе стварати у
наредном периоду и развој наставне, образовне и информатичке технологије. У тако
измењеним околностима наставни рад све више постаје слободан, нешематизован и
демократичан, уз пуно уважавање и развијање сарадничког и партнерског односа у
наставном процесу. Наставник се у измењеној улози све више јавља у улози водитеља,
саветника, организатора, аниматора и координатора наставно-студијских активности у војној
високошколској настави. Измењена улога и позиција наставника у војној високошколској
настави, повећан број сарадника и проширене могућности избора сазнања померају тежиште
из оперативне у препаративну фазу рада, ослобађају наставника рутинских обавеза, уз
стварање времена и могућности за стваралачко решавање васпитних, научноистраживачких
и других значајних проблема наставе. Његов је рад све мање процес вођења кроз знање, а
све више процес увођења у сазнање. У савременој настави пажњу заслужују предавања у
којима се зналачком применом вербалних метода и адекватних извора знања полазници
мисаоно активирају и на систематичан начин воде ка разумевању и усвајању наставног
градива. Таква предавања остављају трајне трагове и подстичу на даљу образовну и
самообразовну активност.
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ОПТИМИЗАЦИЈА ВЕБ САЈТА ЗА МОБИЛНЕ УРЕЂАЈЕ
Никола Вујновић1

РЕЗИМЕ
Данас људи све више користе мобилне уређаје као што су таблети и паметни телефони за сурфовање
интернетом. Неопходно је да веб сајт буде оптимизован за мобилне уређаје како би његов приказ био читљив.
Да би сајт био добро оптимизован за мобилне уређаје, потребно је да његове странице буду добро дизајниране,
да су брзе и да имају добру структуру. Такође претраживачи као што је Гугл, боље ће рангирати веб сајт ако је
он прилагођен мобилним уређајима, односно ако је Mobile-Friendly. У овом раду је приказано на које начине
можемо оптимизовати веб сајт за мобилне уређаје и коју технологију можемо користити за прилагодљив веб
дизајн.
Кључне речи: Развој веб сајтова, Прилагодљив веб дизајн, Mobile SEO, Bootstrap, HTML, CSS.

WEB SITE OPTIMIZATION FOR MOBILE DEVICES
ABSTRACT
Today, mobile devices like tablets and smartphones are being used more and more for surfing online. It is
necessary to optimize a website for mobile devices, so its content would be readable. In order to be well optimized for
mobile devices, website should have its pages well designed, fast and well structured. Also, web search engines such as
Google will rank the web site higher if it is well optimized for mobile devices, if it is Mobile-Friendly. This essay will
show in what ways a website can be optimized for mobile devices and what technology can be used for responsive web
design.
Key words: Web development, Responsive web design, Mobile SEO, Bootstrap, HTML, CSS.

1. УВОД
Када тражимо неку информацију, било да је у питању информација о школи, неком
производу или било чему другом, прво ћемо погледати да ли се она може пронаћи на
интернету. Како je све више људи везанo за своје мобилне уређаје, као што су паметни
телефони и таблети, информацију ће увек прво потражити на њима.
Веб сајт, који углавном представља базу информација о неком привредном субјекту,
треба да буде добро оптимизован за ове уређаје. Ако сајт није добро оптимизован, односно
ако је није читљив или се предуго учитава, посетиоци ће га брзо напустити и потражити
информацију негде другде.
Због све веће претраге преко мобилних уређаја претраживачи као што је Гугл слабо ће
рангирати веб сајт ако он није оптимизован за њих. Из тог разлога Mobile SEO (Search Engine
Optimization) представља важан процес оптимизације веб сајта за претраживаче. Што је сајт
боље оптимизован његова позиција ће бити боља код претраживача, односно, код претраге
ће изаћи међу првима.
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2. MOBILE SEO
Досадашња оптимизација за претраживаче је била углавном заснована на садржају,
повезаности са друштвеним мрежама и другим. Због све чешће претраге преко мобилних
уређаја важно је да веб сајт буде оптимизован за њих, јер уколико није, претраживачи ће их
слабо рангирати. Mobile SEO представља процес оптимизације веб сајта за мобилне уређаје,
како би их претраживачи боље рангирали и поставили у прве редове код претраге.
Гугл је скоро поставио алат за тестирање који служи да се види да ли је веб сајт добро
оптимизован за мобилне уређаје. [1] На следећој слици приказан је резултат теста добро
оптимизованог веб сајта за мобилне уређаје.

Слика 1. – Резултат теста ако је сајт добро оптимизован
У случају да веб сајт није добро оптимизован за мобилне уређаје резултат је другачији
и на следећој слици је његов приказ.

Слика 2. – Резултат теста ако сајт није добро оптимизован
Када резултат није добар, грешке буду приказане и оне су углавном следеће:
 Текст је сувише мали да би се могао прочитати
 Димензија и размера странице није подешена
 Линкови су преблизу један другоме
 Садржај је лоше подешен и шири је од екрана мобилних уређаја
 Блокирани су фајлови који омогућавају нормалан приказ странице итд.
У овим примерима су коришћена два различита сајта и као што се може видети
резултат је потпуно другачији. Када хоћемо да оптимизујемо веб сајт за мобиле уређаје то
можемо урадити на неколико различитих начина. Први начин да то урадимо је да направимо
прилагодљив веб дизајн сајта, други је да направимо динамичне веб странице и трећи је да се
направи посебан сајт на другој адреси који ће служити само за мобилне уређаје.
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3. ПРИЛАГОДЉИВ ВЕБ ДИЗАЈН
Прилагодљив веб дизајн (Responsive web design, RWD) представља веб дизајн који
омогућава да сервер корисницима шаље исти HTML (Hyper Text Markup Language) код, а да
помоћу CSS (Cascading Style Sheets) мења приказ странице у зависности од уређаја на коме
се гледа. [2] Да бисмо разумели како функционише ова врста оптимизације, прво треба да
разјаснимо шта је HTML и како он функционише са CSS-ом.

Слика 3. – Илустровани приказ прилагодљивог веб дизајна на различитим уређајима [3]
HTML представља описни језик који служи за прављење садржаја веб странице.
Преноси се преко HTTP (HyperText Transfer Protocol) мрежног протокола који служи за
комуникацију између сервера и клијената. У једном HTML документу правимо елементе као
што су параграфи, наслови, табеле, слике, описи документа итд. Све елементе у овом језику
означавамо са таговима, они говоре претраживачу шта да уради, а унутар њих су атрибути
који говоре претраживачу како да то уради.
Пример тага за слику:
<img>

Пример тага за слику са атрибутом који специфише адресу
слике: <img src=“slika.png” >

Структура HTML странице мора бити дефинисана са DOCTYPE декларацијом, текст
између тагова "<html>" и "</html>" дефинишу један HTML документ. Унутар "html" тага
имамо тагове "<head>" и "<body>". Текст унутар тага "<head>" пружа информације о
документу, а текст унутар тага "<body>" дефинише видљив садржај странице. У једном
документу сме да постоји само један пар ових тагова. Такође се мора напоменути да један таг
може да обухвата неограничен број других тагова, али се сви ти тагови морају завршити у
оквиру тага у коме су направљени. На следећој слици можемо видети структуру једног
HTML документа и његов приказ у претраживачу.

Слика 4.. Структура и приказ HTML документа
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CSS представља језик који се користи за уређивање изгледа и форме HTML документа,
односно за стилизовање његових елемената. CSS синтакса се састоји из CSS описа (CSS rule),
а описи се састоје из два дела: селектора који указује на који елемент се односи опис и
декларације која поставља стилизацију за елемент на који се односи CSS опис. Он се, такође,
састоји из два дела, односно има својство и вредност. [4]
Када креирамо CSS, прво постављамо селектор, затим иде размак, па витичасте заграде
у којима пишемо декларације. Декларације се пишу тако што прво пишемо својство, након
чега иду две тачке, па затим вредност и на крају тачка зарез. На следећој слици је пример у
коме мењамо боју слова наслова "h1" у црвено. У овом примеру користиће се интерни CSS.

Слика 5.. Употреба CSS у HTML документу
Сада када је укратко објашњен HTML и CSS, први корак ка оптимизацији веб сајта је
да се уметне између тагова „head“ следећи мета таг:
"<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">"
Овај мета таг у свом првом атрибуту има вредност "viewport" који говори
претраживачу како да контролише димензију и размеру странице. Други атрибут овог тага
има вредност "device-width" који одређује ширину странице према ширини уређаја на коме
се гледа и вредност "initial-scale=1.0" која представља ниво увеличавања, односно колико ће
страница бити зумирана.
Увођењем CSS3 користи се техника медија квери (Media Query). Ова техника користи
@media опис, помоћу кога мењамо друге описе само када је испуњен услов који је
постављен. На следећем примеру (Слика 3) поставићемо услов да се слова у наслову промене
у плаво и да им величина буде 200 пиксела само ако је ширина претраживача мања од 500
пиксела.

Слика 6. Промена боје и величине наслова употребом технике медија квери
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На слици шест се може видети упоредни приказ истог HTML документа када је ширина
претраживача мања од 500 пиксела и када је већа. Коришћењем ове технике, у зависности од
ширине претраживача, прилагођавамо било који елемент који се налази у HTML документу.
На овај начин прилагођавамо садржај веб сајта тако да он буде читљив на сваком уређају,
зависно од његове резолуције, односно ширине његовог екрана.
Сагледавши ову технику можемо закључити да се на овај начин могу направити веб
странице које ће бити прилагодљивог дизајна, а истог садржаја.
Други начин да се изведе ова техника прилагођавања веб страница је да се користи
неки софтвер. Тренутно најпопуларнији је Bootstrap. Он представља софтвер отвореног кода
и може бесплатно да се користи.
3.1.Bootstrap
Bootstrap је HTML, CSS и JavaScript систем за развој прилагодљивих “mobile first” веб
сајтова. [5] Термин “mobile first” указује нам на то да се првенствено мисли на оптимизацију
сајта за мобилне уређаје.
Код стандардног прилагодљивог веб дизајна прво се прави дизајн за обичне рачунаре,
па затим за мобилне уређаје. У овом случају је обрнуто, прво се креће од дизајна за мобилне
уређаје, па онда за обичне рачунаре. Суштински, разлика између ова два дизајна скоро и да
не постоји. Једина разлика је у писању кода, јер се прво пише за мобилне уређаје, а
прилагођава се за остале уређаје. На следећој слици илустровано је како се прилагођава
уређајима направљен веб сајт са стандардним прилагодљивим веб дизајном, а како са “mobile
first” дизајном.

Слика 7. Прилагодљив веб дизајн упоредно са “mobile first” дизајном. [6]
Bootstrap су направили Марк Ото и Џејкоб Торнтон у компанији "Твитер" средином
2010. године и био је познат под називом Twitter Blueprint. Постављен је на сајт GitHub као
софтвер отвореног кода у августу 2011. године. [7] Имплементација Bootstrap-а је веома
једноставна. Први корак је да се скине Bootstrap са сајта "getbootstrap.com" и постави у неки
директоријум веб сајта или, ако не желимо да мењамо оригинални код, једноставно позовемо
потребне фајлове преко линкова са Cloud сервиса. Он у себи већ садржи направљен дизајн за
наслове, текст, форме, дугмиће, мени и мноштво других ствари које једноставно позивамо
преко атрибута класе (class). У следећем примеру на слици 8 приказан је код HTML
документа где позивамо Bootstrap и користимо одређене класе, а на слици 9 је приказан
упоредни изглед овог документа са различитом ширином претраживачa.
56

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.

Слика 8. Код HTML документа

Слика 9. Упоредни изглед HTML документа са различитом ширином претраживача
На овом примеру можемо видети да позивањем одређених класа у HTML елементима,
добијамо већ готова решења као и оптимизован изглед у зависности од ширине
претраживача. Помоћу овог софтвера можемо прилагодити било који елемент на страници
једноставним позивањем одређене класе. У овом примеру је коришћен са Cloud-a
оригинални CSS фајл bootstrap.min.css, као и JavaScript фајлови jquery.min.js и
bootstrap.min.js. Код, унутар ових фајлова, можемо да мењамо само ако их скинемо са
интернета и поставимо у директоријум веб сајта. На овај начин добијамо могућност да
променимо или прилагодимо већ постојећи изглед, дизајн или било шта друго.
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4. ДИНАМИЧНЕ ВЕБ СТРАНИЦЕ
Код ове врсте оптимизације сервер на коме се налази веб сајт детектује који уређај
посетилац користи. Након одређивања уређаја, преусмерава га на страницу која је
прилагођена том уређају. Код ове врсте оптимизације се користе првенствено различити
HTML документи који су посебно намењени одређеним уређајима.

Слика 10. Илустровани приказ функционисања оптимизације
путем динамичних веб страница [8]
5. ПРЕУСМЕРАВАЊЕ НА ДРУГУ ВЕБ АДРЕСА
Трећи начин оптимизације веб сајта је прављење посебног веб сајта, који је намењен
само мобилним уређајима. Код ове врсте оптимизације посетиоци са мобилних уређаја се
преусмеравају на другу веб адресу на којој се налази посебно прилагођен мобилним
уређајима веб сајт.
Пример:
 "vebsajt.com" - адреса где се налази веб сајт направљен за све уређаје
 "m.vebsajt.com" - адреса где се налази веб сајт направљен само за мобилне
уређаје

Слика 11. Илустровани приказ функционисања оптимизације путем
преусмеравања на другу веб адресу [9]
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6. ЗАКЉУЧАК
Код оптимизације веб сајта путем динамичних страница мана се крије у ажурирању
садржаја, јер мора да се мења на више места. Такође једна од мана код ове врсте
оптимизације је детекција уређаја, догађа се да посетилац који користи мобилни уређај буде
преусмерен на верзију сајта која је прилагођена нормалним компјутерима, као и обрнуто.
Добра страна код ове врсте оптимизације је та што можемо да мењамо дизајн намењен за
један уређај, а да не дирамо дизајн намењен другим уређајима.
Код оптимизације где усмеравамо посетиоце на другу веб адресу губимо на брзини
учитавања странице због редирекције. Такође, одржавање је доста комплексније јер морамо
да водимо рачуна о два веб сајта.
Оптимизација путем прилагодљивог веб дизајна се тренутно сматра најпрактичнијим
начином оптимизације из разлога што се користи једна веб адреса, нема редирекције између
фајлова, а самим тим се и брже учитава. Употребом прилагодљивог веб дизајна добијамо на
једноставан начин веб сајт који је прилагођен различитим величинама екрана, а тиме и
мобилним уређајима. Ова техника прилагођавања доста је једноставнија од прављења
динамичних веб странца, а посебно од прављења новог веб сајта који ће служити само за
мобилне уређаје. Можемо закључити да је за оптимизацију веб сајта за мобилне уређаје
најпрактичније користити прилагодљив веб дизајн.
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ВЕЖБАНКА ЗА НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ „ОКСИДИ, КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ,
СОЛИ“
Саша Спаић1
РЕЗИМЕ
У раду је приказана вежбанка која студентима Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду служи као помоћно средство за лакше савладавање наставне јединице „Оксиди, киселине, базе, соли“, на
наставним предметима Хемија и Примењена хемија. Наставни материјал је презентован у виду четири логичке
целине (оксиди, киселине, базе, соли), а свака од њих садржи кратке теоретске уводе, низ урађених примера, а
затим примере које студент треба самостално да уради, на основу теоретског увода и решених примера. Ова
вежбанка се већ примењује у извођењу наставе на поменутим предметима, радо је прихваћена од студената, а
приликом провере знања студената, који су је користили, утврђено је да су градиво ове тематске јединице
квалитетно усвојили.
Кључне речи: вежбанка, оксиди, киселине, базе, соли

EXERCISE BOOK FOR THE LESSON "OXIDES, ACIDS, BASES, SALTS"
ABSTRACT
This paper presents an exercise book that serves as an aid to facilitate the mastering of unit "Oxides, acids,
bases, salts" for students of the Higher Education Technical School of Professional Studies Novi Sad, on the subjects of
Chemistry and Applied Chemistry. The teaching material is presented in the form of four logical volumes (oxides,
acids, bases, salts), each of which contains a short theoretical introduction, a series of solved examples and then
examples that students are required to do, based on theoretical introduction and solved cases. This exercise book is
already applied in teaching the aforementioned cases, it is well accepted by students, and while testing the knowledge of
students who used the exercise book, it was found that the material of this thematic unit was well adopted.
Key words: exercise book, oxides, acids, bases, salts

1. УВОД
У образовном систему Републике Србије хемија почиње да се учи у 7. разреду
основне школе. То је узраст на коме би ученици, према теорији когнитивног развоја Жана
Пијажеа, требало да су достигли највиши стадијум когнитивног развоја, стадијум формалних
операција. Стадијум формалних операција карактерише развијена способност апстрактног
мишљења, које ученицима омогућава сналажење са структурама, симболима и концептима,
који се не морају односити на конкретне објекте у њиховом окружењу. Развијена способност
апстрактног мишљења од кључног је значаја за савладавање градива хемије, које је у највећој
мери засновано на апстрактним теоријама, принципима и структурама. Ученици на
стадијуму формалних операција способни су да размишљају о свим могућим исходима неког
научног проблема, а не само о онима који су најочигледнији, тј. имају способност
хипотетичко – дедуктивног резоновања. Коначно, ученици који су достигли стадијум
когнитивног развоја имају и развијену способност пропорционалног резоновања, које је
потребно за стехиометријска израчунавања [1].
Истраживање спроведено у Великој Британији с ученицима старости од 15 година,
показало је да је свега 32% ученика овог узраста достигло стадијум формалних операција.
Једна студија у Аустралији показала је да је способност апстрактног мишљења развијена код
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, контакт електронска адреса: spaic@vtsns.edu.rs
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свега 25% ученика узраста од 14 година, а код узраста од 17 година овај проценат износи
60%. Ученици који нису достигли стадијум формалних операција, налазе се на нижем
стадијуму когнитивног развоја, стадијуму конкретних операција, у оквиру кога имају
развијену способност логичког размишљања, али су у стању да се сналазе само са
конкретним, голим оком видљивим, објектима и процесима. Примера ради, ученици на
стадијуму конкретних операција могу да прихвате да су киселине супстанце чији водени
раствори боје лакмус хартију у црвено, али не могу да појме киселине као супстанце које у
воденом раствору отпуштају протон [1].
Имајући у виду значај оспособљености ученика/студената да користе хемијски језик
за разумевање градива које им се помоћу њега презентује, можемо се запитати шта је
минимум владања хемијским језиком који би требало да буде постигнут код свих ученика, да
би комуникација на часовима хемије била успешна [2].
Приликом извођења наставе са студентима Високе техничке школе струковних
студија у Новом Саду (Школа), на предметима Хемија [3]-[7], и Примењена хемија [8]-[10],
током обраде тематске јединице „оксиди, киселине, базе, соли“, која припада основном
градиву неорганске хемије, уочено је да је код највећег броја студената поменуте групе, ниво
познавања градива ове тематске јединице на стадијуму конкретних операција, без обзира на
бар трогодишњи стаж у учењу хемије (7. и 8. разред основне школе и 1. разред средње
школе), у узрасту од 18 година.
Наиме, студенти на питање да ли знају шта су то оксиди, киселине, базе и соли,
углавном одговарају да знају. Упитани да дефинишу ове појмове својим речима, након
почетних покушаја схватају да ипак не знају дати правилан одговор на ово питање. За
потребе колоквирања брзо и масовно (и у смислу бројности студената, и у смислу бројности
дефиниција), науче и репродукују дефиниције, без разумевања смисла. Чак често постављају
питање и дају коментаре типа: „Научио/ла сам, зар баш морам и да разумем. Нико то до сада
није тражио од мене.“ Такође, лако напишу једначине дисоцијације хлороводоничне
киселине (HCl), натријум-хидроксида (NaOH) и натријум-хлорида (NaCl), као и једначину
настајања NaCl реакцијом неутрализације између NaOH и HCl. Међутим, урадити аналоган
низ једначина за било коју другу комбинацију киселина, база и резултујућа со, представља
несавладив проблем.
Изнесено чињенично стање сасвим је разумљивио из следећег низа разлога:
1. хемија је веома битна за студијске програме на којима се изучава, али ипак не
доминантно, јер ниједно звање стечено завршавањем наше Школе не носи одредницу:
хемичар, технолог, фармацеут;
2. ученици који уписују нашу Школу углавном долазе са добрим или врло добрим
успехом из средњих школа, мала је заступљеност одличних ученика;
3. евидентна запуштеност великог броја ученика, током основне и средње школе, од
стране наставника (разлози су мање више свима познати: чести штрајкови, недовољна
мотивисаност наставника, неправилна селекција приликом запошљавања наставног
особља, изостанак или лош квалитет надзора).
Имајући у виду све напред речено, али и евидентну чињеницу да је свака наредна
генерација напреднија од претходне – што значи да је све могуће променити, али треба наћи
начин како да се то уради, направљена је вежбанка као помоћ и средство за успешно
савладавање поменуте наставне јединице.
Свака од логичких целина вежбанке има веома кратак теоретски увод, у коме су
објашњени само кључни појмови на изабраним примерима, а затим следи низ од 10-25
примера које треба самостално урадити примењујући аналогију, градираних по принципу од
лакшег ка тежем. Вежбанка има само осам страна, принцип вежбања је сличан попуњавању
укрштених речи (мало напрезање мозга за брзо савладавање лаког изазова), може да се ради
паралелно уз слушање музике, једнократно или етапно, а дозвољено је и пожељно
преписивање од себе листањем уназад и подсећањем.
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Када студент уради – попуни вежбанку, може се рећи да је десетину пута: израчунао и
записао оксидациони број (оксиди) и наелектрисање јона (киселине, базе, соли); саставио
формулу соли на основу принципа електронеутралности; проценио број молекула воде који
настају или се троше (неутрализација/хидролиза). На крају овог процеса, студент без напора
распознаје да ли је неко једињење оксид, киселина, база или со; именује оксиде; правилно
приказује дисоцијацију киселине, базе или соли (истини за вољу, често не зна њихова имена,
али је то лако прихватљив уступак у име суштине).
Ниво разумевања градива код студента који је учио ову тематску јединицу могуће је
квалитетно проверити на основу једног задатог и урађеног примера хидролизе соли,
праћеног тумачењем урађеног, без улажења у начин пропитивања репродуковањем градива.
Студент је, наиме, или провежбао, разумео и повезао градиво у целину (тачно решен задатак
из хидролизе соли) или није радио/разумео (лоше урађен задатак из хидролизе), па мора
циклус поновити.
Успешним савладавањем вежбанке (дата је у наставку, у интегралној верзији, кроз
поглавља 2-5), студент постаје спреман за наредну тематску јединицу „редокс реакције и
једначине“, а такође се постепено помера из стадијума конкретних операција ка стадијуму
формалних операција. Неопходан елемент подршке, потребан за развој апстрактног
мишљења, на настави хемије је, такође, самостално или демонстрационо извођење огледа [1],
јер појава или нестанак: боје, талога, гаса, топлоте, горења, експлозије; даје
вишедимензионални доживљај виђеног догађаја.
Предметна вежбанка првобитно је била намењена студентима који су студирали
„учењем на даљину“, да би се компензовао изостанак колоквирања лабораторијских вежби
код ове групе студената. Међутим, убрзо се показала корисном и омиљеном, како код
запослених студената, који наставу похађају консултативно, тако и код студената који
похађају наставу класичним начином извођења.
2. ОКСИДИ
Оксиди су једињења неког елемента са кисеоником у којима је оксидациони број
кисеоника -2 (минус два). Имена оксида се дају тако што се на основу познате чињенице да је
оксидационо стање (број) кисеоника у оксидима -2, израчунава оксидационо стање елемента
који гради оксид, а затим се изговара име елемента, па његов оксидациони број и на крају
реч оксид, нпр.:
Fe2O3
1. Оксидациони број кисеоника је 2, а пошто имамо три атома укупан негативан
оксидациони број у молекулу је 6, што значи да два атома гвожђа морају имати позитиван
оксидациони број +6 да би молекул био електронеутралан. Следи да је оксидациони број
атома гвожђа +3.
2. Име овог оксида би изговарали као:
гвожђе – три – оксид
3. Име посматраног оксида би писали као:
гвожђе(III)-оксид
или, уопштено говорећи:
1. име елемента који гради оксид,
2. отворена мала заграда,
3. оксидациони број елемента без предзнака написан римским бројем,
4. затворена мала заграда,
5. повлака,
6. реч оксид.
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Ради вежбања именуј оксиде чије су формуле дате у Табели 1.
Табела 1: Вежба именовања оксида
Li2O

литијум

CaO

калцијум

Sc2O3

скандијум

ZrO2

цирконијум

Ta2O5

тантал

Cr2O3

хром

Mn2O7

манган

OsO4

осмијум

PtO2

платина

Cu2O

бакар

HgO

жива

B2O3

бор

In2O3

индијум

GeO2

германијум

PbO

олово

MnO2

манган

Sb2O3

антимон

SO3

сумпор

I2O5

јод

TiO2

титан

Y2O3

итријум

P4O10

фосфор

N2O

азот

MgO

магнезијум

SiO2

силицијум
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За разлику од оксида киселине, базе и соли у воденим растворима подлежу
електролитичкој дисоцијацији, тј., цепају се (раздружују) на позитивне и негативне јоне. Због
присуства јона ови раствори проводе електричну струју (проводници друге врсте, док су
метали у којима струју проводе електрони проводници прве врсте).
3.КИСЕЛИНЕ
Киселине су једињења која по Аренијусу приликом дисоцијације у воденом раствору
дају позитивне јоне – КАТЈОНЕ водоника (H+ - јоне) и негативне јоне – АНЈОНЕ
киселинског остатка.
Дисоцијација се одиграва постепено – отпушта се један по један јон водоника, па се може
написати онолико појединачних једначина дисоцијације колико има јона водоника у
молекулу посматране киселине. Ако се ове појединачне једначине дисоцијације саберу
добија се сумарна једначина дисоцијације посматране киселине.
На основу урађених - решених примера дисоцијације једнобазне (HCl), двобазне (H2SO4) и
тробазне киселине (H3PO4), приказати постепену и сумарну дисоцијацију осталих задатих
киселина?

1.

HCl 
 H+ + Cl

2.

H2SO4 
 H+ + HSO4
HSO4 
 H+ + SO42
H2SO4 
 2 H+ + SO42

3.

H3PO4

H+ + H2PO4

H2PO4

H+ + HPO42

HPO42

H+ + PO43

H3PO4

3 H+ +PO43

4.

HClO4 


5.

H2CO3

6.

H3BO3
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7.

H4SiO4

8.

HMnO4

9.

H2CrO4

10.

H3AsO4

11.

HNO3 


12.

HBrO3

13.

H2SeO4

14.

H2SiO3
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15.

H2MnO4

4. БАЗЕ
Базе, по Аренијусу, при дисоцијацији у воденом раствору дају OH-јон (хидроксидни
јон) као анјон, а као катјон дају јон метала или амонијум јон (NH 4+). Њихова дисоцијација се
дешава као постепено отпуштање једне по једне OH-групе, док се на крају не добије катјон
метала без везаних хидроксидних група.
Збир сукцесивних (постепених) једначина дисоцијације база даје сумарну (збирну) једначину
дисоцијације базе.
На основу решених примера дисоцијације једнокиселе (NaOH), двокиселе (Ca(OH)2) и
трокиселе (Al(OH)3) базе, приказати постепену и сумарну дисоцијацију осталих задатих база.
1.

NaOH 
 Na+ + OH

2.

Ca(OH)2

CaOH+ + OH

CaOH+

Ca2+ + OH

Ca(OH)2

Ca2+ + 2 OH

Al(OH)3

Al(OH)2+ + OH

3.

Al(OH)2+

AlOH2+ + OH

AlOH2+

Al3+ + OH

Al(OH)3

Al3+ + 3 OH

4.

Mg(OH)2

5.

Ti(OH)4
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6.

LiOH

7.

Ga(OH)3

8.

Ba(OH)2 


9.

Sc(OH)3

10.

NH4OH

5.СОЛИ
Соли углавном настају реакцијом киселине и базе која се назива НЕУТРАЛИЗАЦИЈА.
У току ове реакције увек настаје и вода (H2O, HOH) као неутрално једињење, настало
неутрализацијом киселог принципа киселина (H+-јона) и базног принципа база (OH-јона).
На основу приказаних решених и изједначених примера реакција неутрализације решити и
изједначити остале задате примере:
1.

 NaCl + HOH
HCl + NaOH 

2.

 Na2SO4 + 2 HOH
H2SO4 + 2 NaOH 

3.

 Na3PO4 + 3 HOH
H3PO4 + 3 NaOH 

4.

 BaCl2 + 2 HOH
2 HCl + Ba(OH)2 

5.

 BaSO4 + 2 HOH
H2SO4 + Ba(OH)2 

6.

 Ba3(PO4)2 + 6 HOH
2 H3PO4 + 3 Ba(OH)2 

7.

 AlCl3 + 3 HOH
3 HCl + Al(OH)3 

8.

 Al2(SO4)3 + 6 HOH
3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 
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9.

H3PO4 + Al(OH)3 
 AlPO4 + 3 HOH

10.

HClO4 + Sr(OH)2 


11.

H2CO3 + Ti(OH)4 


12.

H3BO3 + Ga(OH)3 


13.

H4SiO4 + Mg(OH)2 


14.

H3AsO4 + NH4OH 


15.

H2CrO4 + Sc(OH)3 


16.

HBrO3 + Al(OH)3 


17.

HNO3 + Ca(OH)2 


18.

HMnO4 + KOH 


19.

H2CO3 + Al(OH)3 


20.

H2MnO4 + NaOH 


Приликом растварања у води соли дисоцирају на позитивне јоне метала (или
амонијум јоне) и на негативне јоне киселинског остатка; на основу решених примера
дисоцијације соли решити преостале примере.
1.

NaCl 
 Na+ + Cl

2.

Na2SO4 
 2 Na+ + SO42

3.

Na3PO4 
 3 Na+ + PO43

4.

BaCl2 
 Ba2+ + 2 Cl

5.

BaSO4 
 Ba2+ + SO42

6.

Ba3(PO4)2 
 3 Ba2+ + 2 PO43

7.

AlCl3 
 Al3+ + 3 Cl

8.

Al2(SO4)3 
 2 Al3+ +3 SO42

9.

AlPO4 
 Al3+ + PO43

10.


Sr(ClO4)2 

11.


Ti(CO3)2 

12.


GaBO3 

13.


Mg2SiO4 

14.


(NH4)3AsO4 

15.


Sc2(CrO4)3 

16.


Al(BrO3)3 

17.


Ca(NO3)2 

18.


KMnO4 

19.


Na2MnO4 
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Као што је познато, киселине и базе могу бити јаке и слабе. Јаке киселине и базе су у
воденом раствору потпуно дисоциране на јоне, док слабе киселине и базе делимично
дисоцирају на јоне, а делимично остају у молекулском облику. У Табели 2 наведене су јаке
неорганске киселине и базе.
Табела 2: Јаке киселине и базе
ЈАКЕ КИСЕЛИНЕ

HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4 (запамтити их!!!)

ЈАКЕ БАЗЕ

KOH, NaOH, Ba(OH)2 (запамтити их!!!)

Све остале неорганске киселине и базе су више-мање слабе.
Када со насталу неутрализацијом јаке киселине и јаке базе растворимо у води њен раствор ће
бити неутралан (pH = 7). Ако је со настала неутрализацијом:
1. Јаке киселине и слабе базе – водени раствор јој је кисео (pH < 7).
2. Јаке базе и слабе киселине – водени раствор јој је базан (pH > 7).
3. Слабе базе и слабе киселине – водени раствор може бити кисео, базан или неутралан у
зависности од тога да ли је мало јача киселина, или база, или су подједнако слабе.
Узрок оваквом понашању је реакција хидролизе – реакција соли са водом, која је
супротна реакцији неутрализације. Хидролизи подлежу све соли осим оних насталих
реакцијом неутрализације између јаких киселина и јаких база. Раствор соли која подлеже
хидролизи ће увек бити кисео или базан, изузев у случају када је со настала од киселине и
базе које су слабе али једнаких јачина.
Када је задато питање у вези са хидролизом неке соли, заправо треба одговорити на три
питања:
1. да ли хидролизује,
2. како хидролизује (кисело или базно),
3. доказати претходне тврдње приказом једначине дисоцијације и хидролизе посматране
соли.
Пример: Да ли хидролизује со Na2CO3?
1. Хидролизује, јер је настала неутрализацијом јаке базе NaOH и слабе киселине H2CO3.
2. Хидролизује базно, јер оно што је јако одређује понашање.
 2 Na+ + CO32
3. Na2CO3 
+
2 Na + CO32 + 2 HOH
H2CO3 + 2 Na+ + 2 OH
Слаба киселина остаје у молекулском облику (H2CO3), а јака база (NaOH) је потпуно
дисоцирана (2 Na+ + 2 OH), па вишак слободних OH јона проузрокује базну средину.
На основу приказаног узорка рећи да ли хидролизују и како хидролизују, а затим
једначинама доказати изнесену тврдњу у случају следећих соли:
1.

Na3PO4

2.

Ba3(PO4)2

3.

AlCl3
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4.

Ca(NO3)2

5.

KMnO4

6.

CuSO4

7.

FeCl3

8.

Mg(ClO4)2

9.

ZnBr2

10.

SrI2

6.ЗАКЉУЧАК
У раду је приказана неопходност поседовања способности апстрактног мишљења за
успешно савладавање градива из хемије. За посматрану циљну групу, идентификован је
„проблем“, постулирани су његови узроци и понуђено решење. Тематска јединица „оксиди,
киселине, базе, соли“, обрађена је кроз вежбанку малог обима, са кратким теоретским
уводима, јасно и поступно објашњеним урађеним примерима, и низом тежински градираних
примера које студент треба самостално да реши применом принципа аналогије. У финалној
фази, студент врши синтезу савладаног градива кроз решавање задатака из хидролизе соли.
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ПРИМЕНА ФАЗИ ЛОГИКЕ КАО МЕТОДЕ ВЕШТАЧКЕ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У АУТОМАТИЗОВАНОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ И
ЗАШТИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА
Божо Илић1, Бранко Савић2
РЕЗИМЕ
Да би се након извршених термографских снимања могло успешно оценити стање неког
електроенергетског система и донети одлука о потреби хитности интервенције на њему потребно је познавати
улазне податке који се односе на тај електроенергетски систем, као што су: старост (животни век), температуре
претходних прегревања, температура тренутног прегревања, називни напон, подаци о материјалу, подаци о
произвођачу итд. Да би се сви наведени улазни подаци могли узети у обзир потребно је формирати велику базу
знања у којој ће сваки електроенергетски систем бити дефинисан својим местом у погону и тренутним стањем.
Kоришћењем савремених метода вештачке интелигенције стварају се могућности да се знатно скрати време
трајања термографских контрола и повећа тачност оцене стања електроенергетских система. Циљ овога рада је
да се размотре могућности примене фази логике, као методе вештачке интелигенције, која на основу
температуре тренутног прегревања и особина контролисаних електроенергетских система (старости,
температуре претходног прегревања и напонског нивоа) врши оцену стања и утврђује потребу хитности
интервенције (временски рок за ремонт) на електроенергетском систему.
Кључне речи – фази логика, аутоматизована дијагностика и заштита, електроенергетски системи

APPLICATION OF FUZZY LOGIC AS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
METHODS IN AN AUTOMATED DIAGNOSIS AND PROTECTION OF
POWER SYSTEM
ABSTRACT
To be completed after the thermographic recording could successfully assess the state of a power system and
make decisions about the need for urgent intervention on it is necessary to know the input data relating to the electric
power system, such as: age (life expectancy), the temperature of previous overheating, current temperature overheating,
the rated voltage, the data on the material, information about the producer, etc. To all the above input data to take into
account the need to establish a large base of knowledge in which every power system to be defined by its location in the
facility and the current situation. Using modern methods of artificial intelligence creates the opportunities to
significantly shorten the duration of the thermographic and increased accuracy in estimating the state of power systems.
The aim of this property and work is to consider the possibilities of fuzzy logic, as well as methods of artificial
intelligence, which based on the current temperature overheating and characteristics of controlled electric power
systems (old age, temperature prior to overheating and voltage level) shall evaluate the situation and determine the need
for emergency intervention (time limit for overhaul) in the electricity system.
Key words: fuzzy logic, automated diagnostics and protection, power systems

1. УВОД
Савремени системи надзора поред заштитне обављају и дијагностичку функцију, што
се огледа у праћењу одређених величина електроенергетског система (нпр. термичке слике
асинхроног мотора) и предузимању одређених активности одржавања, пре појаве отказа,
када вредност праћене величине одступи изван дозвољних граница. Основна разлика,
односно недостатак, заштитних метода у односу на дијагностичке, је у томе што се принцип
1
2

Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад, bozoilic66@gmail.com,
Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад,
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рада већине заштитних метода базира на предузимању потребних активности одржавања тек
након појаве отказа (недопуштеног стања). Док се принцип рада дијагностичких метода
заснива на предузимању активности одржавања пре појаве отказа, односно на праћењу стања
и појава које претходе отказу, те је на тај начин могуће спречити или на време предвидети
отказ. Последице оваквих могућности дијагностичких метода су знатне уштеде, односно
избегавање великих отказа, а тиме и застоја у погону, као и повећање сигурности људи и
електроенергетских система (нарочито у просторима угроженим експлозивном атмосфером)
што је од посебне важности [1].
Циљ овога рада је да размотри могућности примене фази логике, као методе вештачке
интелигенције, која на основу температуре тренутног прегревања и особина контролисаних
електроенергетских система (старости, температуре претходног прегревања и напонског
нивоа) врши оцену стања и утврђује потребу хитности интервенције (временски рок за
ремонт) на електроенергетском систему.
2. ПРЕДЛОГ АЛГОРИТМА ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ ТЕРМОГРАФСКИХ
КОНТРОЛА ПРИМЕНОМ ФАЗИ ЛОГИКЕ КАО МЕТОДЕ ВЕШТАЧКЕ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Да би се након извршених термографских снимања могло успешно оценити стање
неког електроенергетског система и донети одлука о потреби хитности интервенције на њему
потребно је познавати улазне податке који се односе на тај електроенергетски систем, као
што су: старост (животни век) електроенергетског система, температуре претходних
прегревања, температура тренутног прегревања, називни напон, индекс загађења, подаци о
материјалу електроенергетског система, подаци о произвођачу електроенергетског система,
инвентарски и серијски број као и ознака типа, подаци о предисторији електроенергетског
система (подаци везани за отказе (најчешћи узроци отказа, предузете активности итд.) и
подаци о најчешћим деловима електроенергетских система који отказују и замењују се),
искуствени подаци о сличним електроенергетским системима, препоруке произвођача
електроенергетских система, упутство за одржавање итд.
Наведени улазни подаци се разматрају кроз одређене критеријуме на основу којих је
могуће: проценити тренд промене стања електроенергетског система, направити прогнозу
понашања електроенергетских система у будућности, благовремено алармирати одговорно
особље и искључити електроенергетски систем у циљу спречавања већих оштећења или
хаварија. Да би се сви наведени улазни подаци могли узети у обзир потребно је формирати
велику базу знања у којој ће сваки електроенергетски систем бити дефинисан својим местом
у погону и тренутним стањем. При томе треба знати како и колико који улазни податак утиче
на излазне податке. Због тога се користе само неки од ових улазних података за које се зна
како и колико утичу на стање електроенергетског система и потребу хитности интервенције
на њему.
Kоришћењем савремених метода вештачке интелигенције стварају се могућности да се
знатно скрати време трајања термографских контрола и повећа тачност оцене стања
електроенергетских система [2]. Постоји више метода вештачке интелигенције које се могу
користити приликом доношења дијагностичких одлука, као што су: експертски системи,
фази логика (fuzzy logic), неуронске мреже, системи базирани на знању KBS (knowledge
based system), закључивање базирано на случају CBR (case based reasining), закључивање
базирано на моделу MBR (model based reasining), генетски алгоритми итд. Свака од
наведених метода има своје предности и недостатке. У већини случајева, оне не могу да раде
појединачно да би се донела дијагностичка одлука, већ се морају међусобно допуњавати како
би формирале јединствени систем. Примена више метода није једноставна и захтева посебна
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знања из области развоја софтвера. Због тога су овде размотрене само могућности примене
фази логике, која на основу температуре тренутног прегревања и особина контролисаних
електроенергетских система (старости електроенергетског система, температуре претходног
прегревања и напонског нивоа) врши оцену стања и утврђује потребу хитности интервенције
(временски рок за ремонт) на електроенергетском систему [3].
Аутори овог рада су предложили алгоритам, приказан на слици 1., за аутоматизацију
термографских контрола применом фази логике као методе вештачке интелигенције која
користи базу знања.
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Početak

Termografska snimanja

TERMOGRAFSKA
KAMERA
KOMUNIKACIONI
MEDIJUM

Akvizicija i obrada rezultata
termografskih snimanja
(ThermaCAM Research)

BAZA PODATAKA

RAČUNARSKA
PROCESNA
JEDINICA
KOMUNIKACIONI
MEDIJUM

Memorisanje rezultata
termografskih snimanja
BAZA ZNANJA

- Starost
elektroenergetskog
sistema
- Temperature
prethodnih
pregevanja
- Temperatura
trenutnog
pregevanja

SERVERSKI
(CENTRALNI)
RAČUNAR

Ts
Tž

Fazi
logika

∆T=Ts-Tž

- Nazivni napon
- Ekspertska znanja
KOMUNIKACIONI
MEDIJUM

- Analiza termograma

Koeficijent hitnosti
intervencije

KORISNIČKI
RAČUNAR

- Sagledavanje prethodnih
termograma
- Sagledavanje prethodnih
izveštaja o remontima
tehničkih sistema

Čovek

ČOVEK

Konačna dijagnostička
odluka
Kraj
Слика 1. Предлог алгоритма за аутоматизацију термографских контрола применом
фази логике као методе вештачке интелигенције
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Фази логика се може реализовати у програмском пакету Matlab/Simulink у коме jе
пројектован фази контролер приказан на слици 2.

Слика 2. Фази контролер пројектован у програмском пакету Matlab/Simulink
У фази контролер се из постојеће базе знања као улазни подаци (сигнали), који се
односе на контролисани електроенергетски систем, уносе:
- старост (животни век) електроенергетског система,
- температуре претходних прегревања,
- температура тренутног прегревања и
- напонски ниво.
Kао излазни податак (сигнал) из фази контролера добија се коефицијент хитности
интервенције (чија вредност је из интервала [0,1]), који говори о стању (степену
неисправности) контролисаног електроенергетског система и о потреби хитности
интервенције (вероватноћи отказа посматраног електроенергетског система) на њему. Што је
вредност овог коефецијента (излазног податка) већа, ближа јединици, то је неисправност
контролисаног електроенергетског система већа и потребна је хитнија интервенција [3].
Фазификација је једна од операција која се изводи у фази контролеру. Фазификација
модификује улазне сигнале тако да могу бити правилно протумачени и упоређени са
правилима у бази правила. Улазни сигнали се претварају у адекватне фази облике. Ово
омогућавају функције припадности које одређују степен припадности неког објекта датом
фази скупу А. Једино што функције припадности морају да испуне јесте да буду скалиране и
да узимају вредности од 0 до 1. Функције припадности могу да имају различите облике.
Kаквог ће облика бити функција припадности зависи од врсте и понашања система [4].
Kада је у питању старост електроенергетскоg система користи се континуална функција
припадности фази скупу старост (животни век) старост, која одређује степен старости
електроенергетског система.
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Kада је у питању температура претходног прегревања користи се трапезоидна функција
припадности фази скупу температура претходног прегревања, која одређује степен
претходног прегревања електроенергетског система.
Kада је у питању температура тренутног прегревања користе се три троугаоне функције
припадности фази скупу температура тренутног прегревања које се преклапају и које
одређују степен тренутног прегревања електроенергетског система, слика 3. Прегревања су
по стандарду подељена у три групе на основу којих се врши оцена степена неисправности
електроенергетског система: температура прегревања од 0 до 10°C, температура прегревања
између 5 и 30°C и температура прегревања већа од 25°C. На овом графику се види
преклапање ове три групе прегревања, што је уједно и циљ ове фази логике.

Слика 3. Три троугаоне функције припадности фази скупу температура тренутног
прегревања које се преклапају, које одређују степен тренутног прегревања
електроенергетског система
Kада је у питању напонски ниво користи се Диракова функција припадности фази
скупу напонски ниво, која одређују степен припадности напонском нивоу
електроенергетског система.
Kада је у питању излазни сигнал користе се четири функције припадности фази скупу
коефицијент хитности интервенције које се преклапају, а које одређују степен хитности
интервенције на електроенергетском систему, слика 4., и то:
- Добро – електроенергетски систем је исправан, и може наставити нормално да
ради.
- Задовољава - почетни степен дефекта, кога треба пажљиво пратити и планирати
његово отклањање.
- Незадовољава - развијени степен дефекта, кога треба термографски контролисати
једном месечно и отклонити када се укаже прва повољна прилика.
- Недозвољено - хаваријски степен дефекта кога треба хитно отклонити.
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База правила садржи знање о томе како на најбољи начин контролисати систем, и то у
форми скупа логичких “if-then” правила. Интерфејс је механизам за процењивање која
контролна правила су релевантна за тренутно стање електроенергетског система и одлучује
логичким склопом какав ће бити управљачки, тј. излазни сигнал. Претпоставља се да је
описан најбољи начин за управљање системом и то реченицама, на неком од језика (нпр.
српском). Задатак је да се пронађе начин како да се ово „лингвистичко" знање о неком
електроенергетском систему унесе у фази контролер. Циљ фази контролера је да фази
логиком мапира пресликавање његових улазних у излазне сигнале. Примарни механизам за
то је листа “if-then” тврдњи које се називају правилима. Сва правила се извршавају паралелно
и њихов редослед није битан. Оваква листа правила се назива база правила (rule base).
Правила се односе на лингвистичке промењиве и на њихове особине.

Слика 4. Четири функције припадности фази скупу коефицијент хитности
интервенције (излазни сигнал), које се преклапају и које одређују степен хитности
интервенције на електроенергетском систему
Дефазификација је последња операција која се изводи у фази контролеру,
трансформише закључак интерфејса у такав облик сигнала да он може бити сигнал који
представља излаз. Дефазификација представља у суштини операцију супротну операцији
фазификације па се назива и декодирање. Ово је уствари операција која треба да претвори
резултат агрегације, који у основи представља пресек површи, у сигнал који је разумљив.
Излаз контролера мора да има само једну вредност, најчешће представљену реалним бројем.
Методе које се најчешће користе за дефазификацију су: центар површи (гравитације), центар
сума, центар највеће површи, први максимум, средњи максимум и висинска дефазификација.
3. РЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ ФАЗИ ЛОГИКЕ ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА
ДИЈАГНОСТИЧКИХ ОДЛУКА О СТАЊИМА ЕНЕРГЕТСКИХ
ТРАНСФОРМАТОРА
Могућности примене фази логике приликом оцене стања електроенергетских система
размотрене су на конкретном примеру термографских контрола енергетског трансформатора
који је пуштен у рад пре 25 година. Kарактеристично за овај трансформатор је то што је
уочено поново прегревање (топло место) на спољашњем прикључку проводног изолатора,
слика 5. Температура претходног прегревања тог места износила је 20°C, а температура
тренутног прегревања износила је 29°C. Напонски ниво је 10 kV. Уношењем ових података
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на улаз у фази контролер на његовом излазу је добијено да вредност коефицијента хитности
интервенције износи 0,897 (према слици 4.), што значи да је на посматраном месту потребна
хитна интервенција. Вредност овог коефицијента уједно показује степен неисправности
посматраног апарата, односно показује вероватноћу да је посматрани апарат у отказу. Ово се
види са слике 4. на којој је приказан пример пресека функција припадности.

Слика 5. Фотографска а) и термографска б) слика проводних изолатора
трансформатора на 10 kV страни

Koefecijent hitnosti intervencije

Kада се утврде све операције које ће се примењивати (операција фазификације, логичке
операције, операција дефазификације) може се за сваку комбинацију две улазне промењиве,
као излаз добити график тродимензионалних површина. Са графика тродимензионалних
површина може се закључити да вредност коефицијента хитности интервенције (тј. излазног
сигнала) расте са старењем елемента, са порастом температуре тренутног прегревања, са
порастом температуре претходног прегревања и порастом напонског нивоа (порастом
улазних сигнала), слика 6 [5].

o

Temperatura trenutnog pregrevanja ( C)

Starost elementa (god.)

Слика 6. График тродимензионалних површина који показује зависност коефицијента
хитности интервенције од старости и температуре тренутног прегревања
трансформатора
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4. ЗАКЉУЧАК
Савремене технологије извршиле су значајан утицај на развој нових модела одржавања
електроенергетских система и потребу за настанком савремених система надзора. Савремени
системи надзора, који поред заштитне обављају и дијагностичке функцију, омогућавају не
само контролу величина параметара, већ и анализу и праћење трендова ових параметара, као
и предвиђање тренутка када ће се превазићи дозвољени ниво и појавити дефекти. Савремени
системи надзора електроенергетских система као основу свог рада користе температуру,
вибрације и процесне параметре, који се затим, зависно од потребе, проширују још и са
другим величинама. Циљ је да се праћењем и анализом термографских слика,
фреквенцијског спектра вибрација, струје итд., постигне потпуно аутоматизована заштита и
дијагностика електроенергетских система.
Савремени системи надзора треба да имају могућности најновијих стратегија
аутоматизованог праћења стања електроенергетских система, алармирања особља и
побуђивања заштитних релеја уколико се установе било какве значајне промене у датом
тренутку. Систем такође мора понудити аналитичке и дијагностичке могућности довољне за
планирање адекватних захвата одржавања много пре појаве катастрофалног отказа. Опште
смернице за пројектовање савремених система надзора су усмерене на то да у њима буду
интегрисане и заштитна и дијагностичка функција.
Фази логика као метода вештачке интелигенције омогућава примену експертских знања
и искустава стручњака из области термографије. Kоришћењем фази логике избегава се
потреба за ангажовањем восокообучених и искусних дијагностичара, који нису увек на
располагању када треба решити неки проблем, а и када јесу њихове услуге могу бити скупе.
Поред тога коришћењем фази логике обезбеђује се да се термографске контроле обаве
задовољавајућом брзином и тачношћу, и поред великог броја података које треба обрадити
(посебно када је потребно често или непрекидно пратити више дијагностичких параметара),
што дијагностичари најчешће нису у стању.
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ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ – ПОТРЕБА НОВОГ ДОБА
Љиљана Ружић-Димитријевић1
РЕЗИМЕ
У овом раду је приказан начин управљања знањем кроз формалне и неформалне видове перманентног
образовања, као и изазови које нуде савремене технологије у преношењу знања и квалитету добијених
резултата.
Кључне речи: доживотно учење, дигиталне технологије, управљање знањем

LIFELONG LEARNING - THE NEED FOR NEW AGE
ABSTRACT
This paper presents the way of knowledge through formal and informal forms of continuing education, as well
as the challenges offered by modern technology in knowledge transfer and the quality of the results.
Keywords: lifelong learning, digital technology, knowledge management

1.УВОД
Данас је јасно да је са брзим развојем нових тенологија неопходно стално
усавршавати и допуњавати знања у свакој области рада. Тешко да ико може рећи по стицању
дипломе одређеног нивоа образовања и добијања одговарајуће квалификације да је завршио
са учењем. Развој науке и технологије захтева од запослених усвајање нових знања и
вештина како би остали конкурентни и испунили одређене захтеве на свом радном месту.
Многе професије захтевају стално периодично усавршавање и потврђивање. Код
неких постоји обавеза поседовања лиценци које се продужавају и обнављају стицањем
захтеваног броја бодова у одређеном временском периоду. У Србији је то случај рецимо у
области образовања и здравства. Тако наставно особље средњег и основног образовања има
обавезу да за у току пет година оствари најмање 120 бодова из различитих облика стручног
усавршавања.[1] Наставно особље високог образовања исто има обавезу усавршавања
учешћем на научно истраживачким пројектима и конференцијама, писањем научно
истраживачких радова итд. Лекари исто морају да остваре одређени број бодова 168 за
седмогодишњи период важења лиценце, како би исту могли да продуже [2].
И у другим областима рада се потенцира и подржава перманентно образовање.
„Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и
усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације
рада.
Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад.“
(Члан 49 Закона о раду Републике Србије) [3]
2.СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У СРБИЈИ
Стратегијом образовања у Србији до 2020. је предвиђено да се најмање 7% одраслих
обухвати програмимa образовања одраслих [4]. Ово образовање се односи на перманентно
1
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образовање одраслих ради унапређивања знања, преквалификације и доквалификације. Као
облици образовања одраслих јављају се формални и неформални.
Формалним образовањем је могуће развијати даља знања у науци и струци одлазећи
на више степене образовања, први, други и трећи степен високог образовања. Запослени ће
се одлучивати за облик формалног образовања већином због своје личне потребе или
задржавања позиције (наставничка позиција у високообразовним установама). Међутим,
данашње високо развијене технологије захтевају уско специјализовано знање из одређене
области у којој запослени ради или друге области у циљу преквалификације. Таква знања се
могу понудити у облику краћих програма који нису обухваћени формалним образовањем.
Ову врсту образовања могу организовати разне институције али сви програми морају бити
акредитовани, а предавачи компетентни.
Стратегија образовања свакако треба да усмерава управљање знањем. Ефикасно и
делотворно образовање одраслих треба да буде више заступљено флексибилним облицима
неформалног образовања, чији се садржаји креирају на основу стварних потреба на тржишту
рада, а резултати (компетенције и квалификације) се препознају и вреднују. Значи, сви
заинтересовани учесници треба да дају свој допринос.
У управљању знањем које се захтева за нове радне процесе и технологије треба
користити практична искуства и потребе из праксе. То би биле смернице за обликовање
садржаја које треба пружити полазницима. Креирање квалитетних програма би било могуће
ако би предавачи са образовних институција били истовремено значајно присутни у
привреди и другим институцијама, на извору података. Ту су драгоцени извори експерти из
индустрије јер дају актуелна практична знања студентима. Затим, да би предавачи у
формалном или неформалном виду образовања добили компетенције, они треба да се укључе
у решавање проблема из праксе и примене своја знања у решавању истих. Проучавајући
њихове урађене примере из праксе полазници би могли да усвоје моделе решавања проблема
и разраде своја решења. Тако би се примењиво и корисно знање преносило на најбољи
могући начин и давало резултате у унапређивању науке и струке. [5]
Наставно особље
образовне институције

Стручњаци
из производње

Полазници
(студенти, запослени)
Слика 1: Начин трансфера знања при образовању одраслих
Овај начин заправо даје могућности размене знања, односно управљања знањем у два
смера. Које институције могу да врше образовање одраслих овим краћим програмима који
нису обухваћени формалним образовањем, и како се акредитовати, дато је у стандардима
донетим од стране Националног савета за образовање. Предвиђено је да то могу да раде и
институције формалног образовања, као рецимо високе струковне школе, са кратким
курсевима, али нажалост мало их има које то нуде, иако би управо оне ту могли бити
значајни носиоци захваљујући програмима који су повезани са праксом. Ове установе већ
нуде краће облике и формалног образовања, као што су једногодишње специјалистичке
струковне студије и добар део њихових свршених студената се после неколико година рада
уписује на специјалистичке студије са жељом да се доквалификује у струци или да се
преквалификује за другу област, уколико то посао захтева.
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3.ПРЕНОШЕЊЕ ЗНАЊА ДИГИТАЛНИМ ПУТЕМ
Како организовати образовање одраслих, већином запослених? Класичан,
традиционални начин предавања може се ефикасно организовати само уз присуство
полазника настави. Како је потребно знање често уско специјализовано, тешко је наћи
довољан број полазника да би се одговарајући програми реализовали. Вероватно је и то
један од разлога зашто се ретко нуде овакви програми у Србији. Једини исплативи начин
био би организовање наставе даљински системом, који је нажалост у Србији још увек
недовољно прихваћен и примењиван.
Многе структуре, чак и из света образовања немају поверење, нити високо мишљење
о даљинском систему учења. Полазници учења овим системом могу да имају страх од
непознатог или став да је то нешто што се лако може савладати. Оно што заправо ту
представља највећи проблем, под условом да су материјал, упутства и комуникација
квалитетни, јесте самодисциплина полазника. Овај систем поставља велике захтеве пред
ауторе садржаја, који треба да га креирају, презентују и затим воде полазнике кроз материјал.
Добар део наших наставника још увек има проблеме са ефикасним коришћењем дигиталних
технологија. Квалитетан програм који се изводи даљинским системом захтева рад читавог
тима [7]. Поред стручњака за садржај, ту би требало да буде експерт за дигиталне медије и
технологију, као и специјалиста за педагогију прилагођену новом систему учења.
Овај систем не само што је економичнији и исплативији од класичног система, он даје
далеко већу могућност ширења и дељења знања. У развијеним земљама систем даљинског
учења се све више користи и многе образовне институције чак нуде бесплатне on-line
курсеве отворене за масовни приступ MOOC (massive open online course). Овај феномен
изазива многе дискусије и критике [8], али неоспорна чињеница је да се јако велики број
људи уписује на ове курсеве. Истраживања су показала додуше да 90% њих одустане, али
ако је до марта 2013. 2,8 милиона студената уписало курсеве који се нуде само преко
провајдера Coursera то значи да је 280 000 похађало курс до краја [9].
У области информационих технологија се данас туторијали за многе садржаје могу
наћи бесплатно, да би што више њих користило тај софтвер, а то је оно што on-line систем
има могућност да нуди – дељење знања.
4.ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
У свету се може наћи примера за многе области рада где се нуде обуке и усавршавања
системом на даљину. Посебно се могу наћи примери из области безбедности и здравља на
раду, јер је то област у којој сви запослени по ступању на посао морају бити упознати са
општим принципима везаним за здрав и безбедан рад, као и законској регулативи у овој
области. Поред тога, запослени се мора упознати са опасностима свог радног места и
обучити како да заштити себе и околину. Посебно је овај систем развијен у Канади,
Аустралији и САД [10, 11, 12, 13]. Обуке и тренинзи који се нуде у поменутим изворима
предвиђене су за све запослене, затим за оне који раде на специфичним радним местима (у
лабораторијама и сл.), стручњацима за безбедност и здравље на раду, инспекцији,
менаџерима. И овде је систем тако успостављен да руководиоци бирају за своје запослене
обуке које морају проћи.
Едукација и усавршавање запослених је управо пример управљања знањем, јер се оно
преноси хоризонтално и вертикално, по принципу дељења и ширења знања и постизања
бољих резултата [14].
Као пример доживотног учења, које је обухваћено формалним образовањем у Србији,
могу се посматрати специјалистичке струковне студије. Ови једногодишњи програми би
требало да прате најновија достигнућа у области и да нуде запосленима стицање нових знања
и вештина. Како је често тешко наћи уџбеничку штампану литературу са најновијим
технолошким сазнањима, онда се намеће решење употреба електронског материјала који се
може обликовати коришћењем одређених научних и стручних радова објављених на разним
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саветовањима, као и пројеката урађених у пракси. Ради бољег разумевања материјала могу се
поставити задаци приказа и коментара ових радова. Тако се развија критичко мишљење
полазника, а ако је при томе добро организован систем размене мишљења и дискусије, било
уживо или даљинским системом, резултати ће бити квалитетнији него просто репродуковање
[5].
Доживотно учење би требало мотивисати на више начина. Један јесте законска
обавеза која постоји у неким професијама. У неким областима треба направити лепезу
курсева чијим завршавањем запослени добијају бодове којим се мери повишење
квалификације, а то се вреднује код послодавца [14, 15].
5.ЗАКЉУЧАК
Потреба за учењем целог живота је неоспорна и остварење тог циља је изазов на који
треба да одговоре стручњаци из праксе и из образовања. Њихова кооперација, размена знања
и искуства треба да буде основа успешног усавршавања запослених.
Посебно треба истаћи улогу online система у овом процесу, јер он омогућује већу
флексибилност и брже промене. У том циљу треба образовати запослене за коришћење
даљинског система учења, али и едукаторе за креирање и дизајнирање садржаја. Могу се
користити позитивна искуства развијених земаља, али пре свега треба подићи свест људи о
огромном потенцијалу који нуде дигиталне технологије у процесу доживотног учења.
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СТАНДАРДИЗАЦИЈА МОДЕЛОВАЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
Субић Наташа1, Гемовић Биљана1, Димитријевић Маја1
РЕЗИМЕ
Рад представља приказ стандарда који се користе у пословним процесима. Дат је преглед
спецификација моделовања пословних процеса. Извршена је компаративна анализа представљених
спецификација. На основу дате анализе издвојени су стандарди који се данас користе у моделовању пословних
процеса као и будући трендови у стандардизацији код моделовања пословних процеса.
Кључне речи: Моделовање пословних процеса, стандардизација, спецификација

THE STANDARDIZATION OF BUSINESS PROCESS MODELING
ABSTRACT
This paper presents the standards in business process modeling. The review of business process modeling
specifications is given. We have conducted a comparative analysis of the presented specifications. Based on the
analysis, we identify the current standards and discuss the future trends in the business processes modeling in education.
Keywords: Business process modeling, standardization, specification

1. УВОД
Усвајање процесног приступа у пословању представља револуционарну промену,
нешто што би се могло схватити као потпуно измештање и прекомпоновање организације.
Процесна оријентација организације подразумева промене у структури организације, фокусу
(циљевима) организације, промене система мерења успешности, задире у власничке и односе
са корисницима.
Процесни приступ данас подразумева креирање или процесно оријентисање
организације. Процесно оријентисана организација је организациона форма која је данас
сасвим применљива. За разлику од ње, потпуна елиминација вертикалне структуре, засада
није реална. Иако постоји неколико примера у пракси о успешној примени овог
организационог модела сигурно је да би она на овом нивоу развоја била увертира за
„анархију“ или чак декомпоновање организације. Односно још увек постоји потреба да се
кључни процеси у организацији реализују крос - функционално.
Као највећа вредност преласка са класичне организационе структуре на процесно
оријентисану организацију може се истаћи одбацивање „наслеђа“, традиције, крутих форми
хијерархије и прелазак на становиште да су процеси, а не функције, ти који стварају вредност
како за организацију тако и за кориснике.
Многи алати за моделовање процеса не подржавају адекватно рад са оваквим
варијантама процеса. Они морају бити специфицирани или као посебни модели процеса или
као један модел процеса са условним гранањем [1].
Стандардизација је процес утврђивања и примене одређених правила ради сређивања
и регулисања активности у датој области, у корист и уз учешће свих заинтересованих страна,
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а нарочито ради остварења свеопштих оптималних уштеда, узимајући у обзир функционалну
намену и захтеве техничке безбедности (дефиниција ISO) [7]. Стандардизација је последица:
 потребе успостављања ефикасне заштите потрошача (здравље, безбедност, економски
интереси)
 заштита окружења
 стварања услова за стабилно снабдевање тржишта
 обезбеђења конкурентности на глобалном тржишту
Применом принципа и захтева неког стандарда у многоме се олакшава пословање
захваљујући јасном дефинисању одговорности. Такође, дефинисањем улазних и излазних
елемената свих процеса и дефинисањем потребних ресура ствара се полазна основа за
планирање, као и повратна информација о испуњености очекивања клијената. Овакав модел
повећава поверење клијената у производ/услугу и води ка бољем позиционирању на
тржишту.
Сви стандарди подлежу повременом преиспитивању, што за последицу може да има
потврђивање, мењање или повлачење одређене верзије стандарда. Успостављени и
сертификовани систем управљања квалитетом указује на то да су производња, процеси и
радне методе предузећа дефинисани тако да се омогућава испорука доброг квалитета
производа, али не гарантује и сам квалитет производа. Будући да сертификат издаје
независна сертификациона кућа, сертификат о поседовању овог стандарда гарантује да
предузеће има имплементиране обавезне процесе које захтева овај стандард. Уз уређен
систем пословања постоји и већа могућност да ће предузеће заиста и произвести квалитет.
Остатак рада је структуиран на следећи начин. У првом делу истакнуте су користи од
стандардизације. Затим се даје кратак опис организација које се баве стандардизацијом
моделовања и имплементације пословних процеса као и интероперабилност система
управљања. Даље се даје табеларни приказ и анализа спецификација неких језика и нотација
(BPEL4WS, BPML, BPMN, BPSS, OWL-S, UML ActD, WS-CDL, WSCI, WSCL, WSFL,
XLANG, XPDL, BPSS, EPML, PNML, UMLActD) према следећим условима поређења:
активности излаз/улаз, активности адресирања, атрибути квалитета, протокол, контрола
тока, рад са подацима, идентификација, правила, догађаји, изузеци, трансакције, графичка
нотација, статични подаци. На крају су, у закључку, истакнуте сличности, предности и дати
будући трендови у стандардизацији код моделовања пословних процеса.
2. КОРИСТИ ОД СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Стандардизација отклања случајности и неизвесности које карактеришу примитивне
односе и спречавају креативни људски ум. Стандардизација даје тако важан допринос као
што је поверење, које омогућава чврсту основу за понављање и системски поступак.
Стандардизација олакшава умни рад, уноси ред, упрошћава и разјашњава. Стандардизација
је чинилац који помаже да се искористи материјално богатство ума које је нагомилано у току
различитих векова у разним областима. Стандардизација је такође и метода, техника или
средство које се користи приликом пројеката унапређења пословања.
3. ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈОМ МОДЕЛОВАЊА
ПРОЦЕСА


OMG: Object Management Group - је међународни конзорцијум за технолошке
стандарде. OMG радне групе развијају стандарде за интеграцију предузећа за широк
спектар технологија и индустрија. OMG стандарди за моделовање омогућују визуелни
дизајн, извођење и одржавање софтвера и других процеса. Првобитно је била
усмерена на стандардизацију дистрибуираних система објектно-оријентисаних,
компанија се сада фокусира на моделовање (програми, система и пословних процеса)
и стандардима на бази модела [3].
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WfMC: Workflow Management Coalition - је конзорцијум формиран да се дефинишу
стандарди за интероперабилност система управљања. Основана је у мају 1993. године
са оригиналним члановима, укључујући IBM, Hevlett-Packard, Fujitsu, ICL, Staffware и
око 300 софтвера и услуга фирми у сектору пословног софтвера.
BPMI: Business Process Management Initiative - Основана у августу 2000. године, као
иницијатива за управљање пословним процесима (BPMI) је непрофитна организација
која постоји би да промовисала стандардизацију заједничких пословних процеса, као
средство да се унапреди електронско пословање и B2B развој [6].
OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards
(UN/CEFACT) - је глобалнa непрофитна организација који ради на развоју,
конвергенције и усвајања стандарда за безбедност, Internet of Things, енергије,
технологије садржаја, управљања ванредним ситуацијама, и другим областима [5].
W3C: World Wide Web Consortium - је међународна организација задужена за
израду стандарда интернета. W3C се састоји од сталних чланова, које представљају
разноврсне организације широм света, и сталних техничких експерата који
представљају језгро организације [4].
Академске установе – многи универзитети како у свету тако и код нас развијају алате
и имплементирају и унапређују стандарде за праћење и развој пословних процеса.

Свака од ових организација нуди спецификације којима се процеси моделују у складу
са правилима спецификације језика и нотације ових спецификација.
Неке од спецификација су:















BPEL4WS: Business Process Execution Language for Web Services by OASIS
BPML: Business Process Modeling Language by BPMI
BPMN: Business Process Modeling Notation by BPMI
BPSS: Business Process Specification Schema by OASIS + UN/CEFACT
EPML: EPC Markup Language by academia
OWL-S by academia
PNML: Petri Net Markup Language by academia
UML ActD by OMG
WS-CDL: WS-Choreography Description Language by W3C
WSCI: WS Choreography Interface by W3C
WSCL: WS Choreography Language by Hewlett-Packard
WSFL: WS Flow Language by IBM
XLANG by Microsoft
XPDL: XML Process Definition Language by WfMC

4. УПОРЕДНА АНАЛИЗА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛОВАЊА
ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
Набројани су неки од врста спецификација које су дале организације које се баве
стандардизацијом моделовања процеса. У табели 1 је приказана упоредна анализа ових
спецификација према следећим условима поређења: активности излаз/улаз, активности
адресирања, атрибути квалитета, протокол, контрола тока, рад са подацима, идентификација,
правила, догађаји, изузеци, трансакције, графичка нотација, статични подаци.
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XPDL

XLANG

WSFL

WSCL

WSCI

WS-CDL

UML ActD

PNML

OWL-S

EPML

BPSS

BPMN

BPML

BPEL4WS

Табела 1. – Упоредна анализа спецификацијапо наведеним условима [2]

Активности
излаз/улаз

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

Активности
адресирања

+

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Атрибути
квалитета

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

Протокол

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

Контрола тока

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рад са подацима +

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

Идентификација +

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

Правила

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Догађаји

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Изузеци

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

Трансакције

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

Графичка
нотација

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

Статични
подаци

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+





Активности излаз/улаз; активност адресирања - Активност је посао (акција) који се
извршава у оквиру процеса. Може бити атомска или сложена (compound). Типови
активности су: Process, Sub-Process и Task. Заступљене активности излаз/улаз су у
спецификацијама BPEL4WS, BPML, BPMN, BPSS, OWL-S, UML ActD, WS-CDL,
WSCI, WSCL, WSFL, XLANG, XPDL. Док изостају BPSS, EPML, PNML, UMLActD
код активности адресирања.
Атрибути квалитета - Критични атрибути квалитета су хемијски, физички, биолошки
и микробиолошки атрибути који могу бити дефинисани, измерени и континуирано се
прате како би се осигурао коначни резултат, тј. како би производ остао у
прихватљивим границама квалитета. Критични атрибути квалитета представљају
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суштински аспект стратегије контроле производње. И треба да буду идентификовани
у првој фази процеса валидације тј. у процесу пројектовања. Током ове фазе треба да
буду успостављене прихватљиве границе, полазне основе, и за прикупљање података
и мерења протокола. Тако да су ови атрибути заступљени код BPSS, OWL-S и WSFL.
 Протокол - се састоји од општег плана процеса дизајна који се може користити као
основа за осмишљавање модела за управљање за појединачне компаније. Главни
елементи протокола су: (а) садржај главних активности, (б) односи међу
активностима, (ц) улаз и излаз за сваку активност, (д) алати који се могу користити за
подршку извршења таквих активности, (е) улога и одговорности различитих актера, и
(ф) модел протока информација. Протокол је заступљен код BPEL4WS, BPMN, OWLS, WS-CDL, WSCI, WSCL, WSFL, XLANG.
 Контрола тока – се користи за дефинисање редоследа извршавања активности у
оквиру процеса и од изузетне је важности за моделовање процеса па се из тих разлога
налази у свим спецификацијама.
 Рад са подацима - Моделовање података је процес који се користи за дефинисање и
анализу захтева података потребних да подржи пословне процесе у оквиру
одговарајућих информационих система у организацијама. Дакле, процес моделовања
података укључује блиску сарадњу онога који прави модел процеса са пословним
актерима, као и потенцијалним корисницима информационог система. Овај услов
заступљен је у спецификацијама BPEL4WS, BPML, BPMN, UML ActD, WS-CDL,
WSFL и XPDL.
 Идентификација – Овде се односи на тренутну идентификацију типа ентитета. Она је
заступљена у BPEL4WS, BPML, WSCI, WSFL и XLANG.
 Правила – Веома је важно поставити правила по којима се врши ток података и
активности у пороцесима те су тако она заступљена у скоро свих спецификацијама.
Изузеци су EPML, PNML, WSCL.
 Догађаји – су нешто што се дешава приликом реализације пословног процеса.
Догађаји утичу на ток процеса и имају окидач или неки резултат. Могу иницирати,
прекинути или зауставити ток процеса.
 Изузеци – Пошто нису сви процеси исти веома је важно имати могућност у
спецификацији моделовања изузетака од поставњеног правила.
 Трансакције – обрада трансакција је обрада информације које се деле на појединачне
недељиве, операције под називом трансакције. Свака трансакција мора успети или не
као целина, никад не може бити само делимично завршена.
 Графичка нотација – Већу прегледност у процесима даје графички приказ/дијаграм.
Те је тако заступљен у већини спецификација које су графички орјентисане.
 Статични подаци – Подаци су углавном променљиви тако да је овај услов заступљен
само код XPDL.
Неки од ових спецификација представљају само другачији приказ, тј. превођење из
графовски орјентисаног језика на блоковски језик. Графовски орјентисани језици дефинишу
контролни ток помоћу линкова, који представљају везу између чворова различитих врста. Са
друге стране, блоковски орјентисани језици дефинишу контролни ток помоћу команди и
њихових конструкција за представљање конкурентности, секвенце, петљи итд. [8] На пример
из графовски оргјентисаног BPMN дијаграма врши се превођење, помоћу алата за
превођење, у BPEL ili XPDL блоковски орјентисан језик.
5. ЗАКЉУЧАК
Стандардизација је поступак утврђивања стандарда, односно увођења једнообразних и
трајних решења. То је одређивање и прописивање трајних карактеристика производа, услуга,
ресурса, материјала, процеса и активности у одређеном временском периоду. Као што је у
раду представљено постоји велики број спецификација те је тако хетерогеност стандарда за
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моделовање пословних процеса и даље велики проблем. Велики је број стандарда који се
преклапају. Предлог стандарда је најчешће диктиран од стране великих произвођача
софтвера те они диктирају и његову заступљеност на тржишту.
Упоредном анализом спецификација неких наведених стандарда увидели смо да
постоје две групе орјентације језика графовски и блоковски орјентисани језици. У
зависности од своје орјентације подршка са аспекта активности излаз/улаз, активности
адресирања, атрибути квалитета, протокол, контрола тока, рад са подацима, идентификација,
правила, догађаји, изузеци, трансакције, графичка нотација, статични подаци је различито
заступљена.
Даљи трендови су стандарди који би утицали на унифицирање анализраних аспеката.
Истиче се XML формат документа као један од формата ком тежи већина истраживаних
језика и нотација, и може се користити као израз стандардизације приликом активности
излаза.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ У
МАРКЕТИНГУ ПРОИЗВОДА
Гемовић Биљана1, Субић Наташа1, Димитријевић Маја1
РЕЗИМЕ
У раду су приказане основе 3D анимације и 3D визуелизације као и резултати спроведеног
истраживања примене 3D анимације у дизајну и маркетингу производа. Приказана је и компарација
постигнутих ефеката прикупљања информација кроз два типа графике (статичне и димамичне).
Кључне речи: компјутерска анимација, компјутерска графика, 3D визуелизације

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF COMPUTER
GRAPHICS IN MARKETING
ABSTRACT
This paper discusses the basic elements of 3D animation and 3D visualization, through the analysis of the
effects of using 3D animation in design and marketing. The results includes comparative analysis through the effects of
collecting information containing two types of graphics (static and dynamic).
Keywords: computer animation, computer graphics, 3D visualization

1. ШТА ЈЕ 3D АНИМАЦИЈА?
3D анимација је уметност креирања покретних слика уз помоћ 3D компјутерске
графике. 3D компјуртерска графика је графика која користи тродимензијални приказ
геометријских података који се чува у рачунару због прорачуна 2D слике. Процес
прорачунавања тј. конвертовања 3D података у 2D слике назива се rendering.
У данашње време 3D анимација је присутна у многим сферама виртуелног живота и
готово је немогуће не приметити је. Нека од подручја примене су:

3D анимација у филмовима и на телевизији

3D анимација у архитектури

3D анимација у уређењу ентеријера и екстеријера

3D анимација у дизајну производа

3D анимација у медицини

3D анимација у механици
Могућности које нам пружају 3D анимација и 3D компјутерска графика су неограничене,
применљиве у скоро свим областима само је питање маште и креативности како је
искористити.
2. 3D АНИМАЦИЈА И 3D ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА
Могућности које вам пружају 3D анимације и 3D компјутерске графике су
многобројне:

3D моделовање – Израда свих врста 3D модела. Фотореалистичан и физички тачан
приказ модела у 3D технологији.

3D анимација – 3D анимација како органских тако и не органских 3D модела.
1
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3D визуелизације – Фотореалистични приказ и 3D анимација екстеријера и
ентеријера објеката, зграда, станова, кућа и других објеката.

3D VFH – Израда 3D визуелних ефеката који допуњују и уносе живост у ваше видео
снимке.

Израда 3D графике - различите методе стварања и приказивања тродимензионалних
објеката помоћу компјутерске графике




2.1. Архитектурална 3D анимација
У савременој архитектури 3D дизајнери и 3D аниматори могу да вам помогну у
пословима архитектуралног 3D рендеринга, где у сарадњи са архитектама и дизајнерима
како унутрашњег тако и спољашњег простора креирају задивљујуће фотореалистичне снимке
и 3D анимације које уносе живот у ваше пројекте и дају вам праву слику како ће ваш
пројекат изгледати у финалној фази.
Уз помоћ врхунског софтвера из области 3D анимације и 3D девелопера, 3D аниматора
и 3D моделара ваш 3D пројекат добија форму која је врло блиска реалном пројекту.
2.2. Интерактивна 3D анимација – Virtual Reality
У интерактиваним 3D пројектима сами можете подешавати параметре и сагледати вашу
идеју или замисао из више углова (рецимо мењати боје, додавати или уклањати детаље,
мењати материјале и сл.) па самим тим и наћи решење које највише пристаје вашим
потребама.
3. НОВИ ПРОИЗВОДИ И АПЛИКАЦИЈЕ МЕЊАЈУ ЖИВОТ
Компјутерске апликације мењају све – како живимо, радимо, путујемо или
производимо. Прозор у свет вирутелне реалности повезан је са паметним телефоном, други
је уграђен у наочаре. То су направе које су нам доступне и у садашњости.
Све више примећујемо, као потрошачи, примену вирутелне реалности и то нам отвара
нове видике. Поред тога примећује се и њихов утицај у областима као што је производња.
Сада могу да се повежу машине у фабрици и да анализирају податке на начин на који то пре
није било могуће, што велике напредене компаније и примењују.
Немачка компанија “ProGrove” уграђује у рукавице радника функције за скенирање и
праћење покрета како би се водила евиденција о инвентару.
3.1. Шта нас чека у будућности?
У будућности, многе ствари у нашем свету, нашим домовима, пословима или колима –
биће повезане. То се већ примењује и уграђује у системе за путовања, пренос робе, па и
производњу енергије и чини такве активности далеко ефикаснијим. Још неки од примена су
вођење евиденције о температури у нашим домовима и климатским условима у стакленим
баштама фармера.
Неке иновације, су привукле пажњу посетилаца овогодишњег сајма у Сан Француску
као што је 3D штампање, навигација огромном брзином и магично огледало.
Просторно моделирање може да се користи за прављење 3D слика људи, гравирајући
слику ласером унутар коцке од стакла. Компанија са седиштем у Русији и Калифорнији
скенира фотографије људи, који затим постају анимирани јунаци у компјутерским играма.
Друга апликација служи музичарима да свирају виртуелне инструменте симулирајући
свирање у ваздуху. А трећа, названа Огледало са меморијом, помаже потрошачима да одлуче
коју одећу да купе док позирају испред паметног екрана. Ова технологија се већ користи у
неколико робних кућа, и може да процени позицију и облик особе. Има могућност да мења
боју одеће, тако да не мора ни да се врши пресвлачење.
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Ови и још многи високотехнолошки производи и апликације – од необичних до
практичних, ускоро ће се наћи у продаји.
4. СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ
Циљ истраживања је утврдити утицај графичких елемената као што су боја (прва група
питања), облик (друга група питања), састав, бренд, модел итд (трећа група питања) и слоган
(четврта група питања) на кориснике у смислу запажања и доживњаја ових елемената, како
би се утврдили корисне примене као и предности и мане 2D и 3D графичке апликације.
Истраживање је спроведено на два узорка. Првом узорку је презентовано пет
одабраних реклама – видео записа рекламних порука из разних свера интересовања који су
резултат примене компјутерске анимације. Овај узорак обухватио је 32 испитаника.
Другом узорку презентовано је пет рекламних постера истих производа, који су
резултат примене компјутерске графике, слика 1. Овај узорак обухватио је 30 испитаника.
Оба узорка одговарала су на питања која су сачињавала анкету која је дата у наставку.

Слика 1: Примери рекламних постера који су кориштени у истраживању
Питања која су постављена у анкети:
1.
Које марке је фото-апарат?
2.
Ког типа је фото-апарат?
3.
Ко је спонзор песме “Точкови се врте у круг“?
4.
Која боје се налази на Jaffa лого знаку?
5.
Ког облика је Jaffa лого знак?
6.
Шта је основни састојак Mutti производа?
7.
Које животиње су на Mutti лого знаку?
8.
Са чим је сируп Хербико?
9.
Која боја је на ивицама кутије Хербико сирупа?
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10.
Које боје су слова на Pompa реклами?
11.
Који је слоган за Pompa рекламу?
За свако постављено питање дати су одговори а, б и ц од којих је само један одговор тачан.
5.АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
Резултати спроведене анкете посматрани су кроз четири групе питања за оба узорка, табела
бр. 1:
1.
Које су боје примењене у рекламном материјалу?
2.
Који су графички објекти примењени у рекламном материјалу?
3.
Које су карактеристике посматраних производа у рекламном материјалу (састав,
бренд, модел итд.)?
4.
Који је заштитни слоган /порука посматраних производа у рекламном материјалу?
Прву групу обухватају питања број 4, 9 и 10 из анкете.
Другу групу обухватају питања број 5 и 7 из анкете.
Трећу групу обухватају питања број 1, 2, 3, 6 и 8 из анкете.
Четврту групу обухвата питање број 11 из анкете.
Табела бр. 1:Резултати спроведене анкете
Група питања
Тачни/нетачни
одговори

Редни бр. Компјутерска
Компјутерска
питања
анимација
графика
Тачно
Нетачно Тачно
Нетачно

4
Прву групу (питања
9
број 4, 9 и 10 из анкете)
10
5
Другу групу (питања
број 5 и 7 из анкете)
7

18
22
16
16

14
11
16
16

9
15
12
18

21
15
18
12

22

11

16

14

1
0
6
32
24
2
8
6
24
24
Трећу групу (питања
број 1, 2, 3, 6 и 8 из 3
0
0
32
30
анкете)
6
0
3
32
27
8
0
3
32
27
Четврту групу (питање 11
10
9
22
21
број 11 из анкете)
Из презентованих резултата може се уочити следеће:

По питању примењених боја у првом и трећем презентованом примеру примене
компјутерске анимације (узорак 1) уочена је примена кориштених боја код већине
испитаника, што није случај код примене компјутерске графике (узорак 2). На другом
посматраном примеру први узорак је у већини уочио примењене боје док су нешто бољи
показатељи и код другог узорка.
o
Из тих разлога имамо и већу грешку у доживљају боја код рекламе Pompa. Ту је
највише заступљена плава боја, као што можемо видети у видео запису (човечуљци су плаве
боје и нека амбалажа), док су слова црвена. Због јачег доживљаја и веће присутности плаве
боје током видео записа направљена је грешка у одговору.
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Графикон 1 – Приказује примену боја у рекламном материјалу

По питању примењених графичких објеката узорак 1 примене компјутерске
анимације уочена је примена кориштених графичких објеката код једноставнијих (што је
случај и код примене компјутерске графике ) и посебно код сложенијих објеката.

Графикон 2 – Приказује примену графичких облика у рекламном материјалу

Карактеристике посматраних производа у рекламном материјалу оба узорка
позитивно уочавају изузев детаљних карактеристика (тип фото-апарата).

Графикон 3 – Приказује примену карактеристика у рекламном материјалу

Код препознавања заштитног слогана /поруке посматраних производа у рекламном
материјалу бољи резултат је код примене компјутерске графике (узорак 1) првенствено из
разлога што се кориштени слоган у анимацији не понавља више пута у току рекламе (аудио
запис), док је код компјутерске графике кључни елеменат рекламног постера.
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Графикон 4 – Приказује примену слогана у рекламном материјалу
6.ЗАКЉУЧАК
На основу спроведеног истраживања компјутерска анимација пружа комплетан
доживљај и боље уочавање визуелних карактеристика (графички објекти и примењене боје)
са лого знака и карактеристика посматраних производа у рекламном материјалу (састав,
бренд, модел итд.) у односу на компјутерску графику.
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ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИ СОФТВЕР ЗА ПРИПРЕМУ ПОДАТАКА О
КОРИШЋЕЊУ ВЕБ САЈТОВА У ПРОЦЕСУ ОТКРИВАЊА ЗНАЊА
Димитријевић Маја1, Субић Наташа1, Гемовић Биљана1
РЕЗИМЕ
Откривање знања у подацима о коришћењу веб-а налази широку примену у апликацијама електронског
пословања и унапређењу ефикасности коришћења веб-а. У раду је представљен софтверски систем за припрему
података о коришћењу веб сајтова за њихово коришћење у оквиру процеса откривања знања. Вишеслојна
архитектура и објектно-оријентисани дизајн овог система омогућује његову проширивост, једноставно
коришћење и одржавање програмског кода.
Кључне речи: објектно-оријентисанo програмирање, процес откривања знања, припрема података о
коришћењу web сајтова

ОBJECT-ORIENTED SYSTEM FOR THE WEB USAGE DATA
PREPROCESSING IN THE KNOWLEDGE DISCOVERY PROCESS
ABSTRACT
Knowledge discovery in web usage log data has been widely used in e-commerce applications and for the
enhancement of the web usage efficiency. This paper presents a software system for web usage data preprocessing and
preparation for the knowledge discovery process. Multi-tier architecture and object-oriented design of the system
support its extensibility and the ease of maintenance.
Keywords: object-oriented programming, knowledge discovery process, web log data preprocessing

1. ПРОЦЕС ОТКРИВАЊА ЗНАЊА У ПОДАЦИМА О КОРИШЋЕЊУ ВЕБ САЈТОВА
Откривање знања у подацима о коришћењу веб сајтова део је популарне
истраживачке области под називом „Knowledge discovery in databases (KDD)“. Процес
откривања знања у великим базама података је према једној од дефиниција “нетривијални
процес идентификовања валидних, претходно непознатих, потенцијално корисних,
кориснику разумљивих патерна у подацима” [8, 12].
Огромне количине података доступних на јединственој светској мрежи (веб у даљем
тексту) представљају плодно тле за примену метода из области откривања знања у базама
података. Истраживачка област названа „рударење веб података“ (web mining) подразумева
коришћење data mining метода за аутоматско откривање и екстракцију информација из веб
докумената и сервиса [2, 3, 11].
У оквиру web mining области истраживања издвајају се три подобласти: рударење
садржаја на веб-у (web content mining), рударење структуре веб-а (web structure mining), и
рударење података о коришћењу веб-а (web usage mining) [1, 9].

1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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Рударење података о коришћењу веб-а (web usage mining) односи се на откривање
знања у подацима о коришћењу веб сајтова [1, 11]. Репозиторијум ових података најчешће
представљају текстуалне лог датотеке које се генеришу на веб серверима широм света, а у
којима се чувају подаци о приступима веб документима и осталим веб објектима од стране
посетиоца веб сајтова.
Практичне примене web usage mining метода обухватају персонализацију веб
садржаја, унапређење ефикасности навигације кроз кеширање веб страница, унапређење
дизајна веб сајта, повећање сатисфакције купаца у случају апликација електронског
пословања [3, 7].
1.1.Структура веб лог података
Подаци о коришћењу веб сајтова чувају се на веб серверу у облику текстуалних web
server log датотека. Структура ових датотека може бити у common log формату, или у
extended common log формату. Свака линија ове датотеке односи се на по један захтев за веб
објектом који се налази на веб серверу [4, 5].
У common log формату свака линија веб лог датотеке садржи следеће ставке:


IP адреса са које стиже захтев



корисничко име уколико постоји лог систем на веб сајту



датум и време стизања захтева на веб сервер



статус код



број послатих бајтова

У extended common log формату, поред горе наведених података, линија датотеке такође
садржи:
 url веб објекта који је био захтеван пре актуелног објекта
 string који описује име и верзију корисниковог веб претраживача
2. ПРИПРЕМА ПОДАТАКА О КОРИШЋЕЊУ ВЕБ САЈТОВА
Како би се на веб лог податке могле применити veb usage mining методе неопходно је
извршити припрему, односно претпроцесирање ових података [5, 11]. Процес
претпроцесирања података из веб сервер лог датотека састоји се из најмање два корака: (а)
елиминација нерелевантних веб захтева, (б) реконструкција корисничких веб сесија.
2.1.Елиминација нерелевантних веб захтева
Постоје две врсте веб захтева који се складиште у веб лог датотекама, а који су
нерелевантни за процес откривања знања у подацима о коришћењу веб сајтова (i) захтеви за
нерелевантним веб објектима, (ii) роботски веб захтеви.
У веб лог датотекама чувају се сви веб захтеви које клијентски веб претраживач шаље
на веб сервер, укључујући захтеве за веб објектима уграђеним у веб странице, као што су
слике, мултимедијални садржаји, датотеке које садрже разне скриптове, стилове, и слично.
Елиминација оваквих нерелевантних објеката је обично релативно једноставан процес.
Препознавање нерелевантних објеката најчешће се заснива на препознавању стандардних
екстензија које су део назива веб објеката датог типа (jpg, png, mov, css, и слично) [4]. Овакви
нерелевантни објекти се елиминишу приликом учитавања садржаја веб лог датотека у оквиру
система за откривање знања у подацима о коришћењу веб сајтова, а у скупу података се
задржавају само захтеви за релевантним веб документима неког веб сајта.
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Под роботским веб захтевима подразумевају се захтеви за веб објектима који нису
иницирани од стране стварног посетиоца веб сајта, него од стране машина за претраживање
и индексирање веб-а. Роботски веб захтеви „загушују“ скуп података и могу негативно
утицати на процес откривања знања о понашању корисника веб сајтова [4, 5].
2.2.Реконструкција корисничких веб сесија
Под појмом веб сесије подразумева се низ захтева за релевантним веб документима
неког веб сајта, упућеним на веб сервере од стране неког посетиоца веб сајта током једне
његове сесије претраживања.
Веб захтеви који пристижу на веб сервер од стране мноштва посетиоца веб сајтовима
на веб серверу бележе се у веб лог датотеке оним редоследом којим пристижу на веб сервер.
Да би се извршила реконструкција веб сесија потребно је јединствено идентификовати
посетиоца веб сајта, а потом разбити скуп свих веб захтева начињених од стране датог
посетиоца на веб сесије [10].
Најједноставнији начин за идентификацију посетиоца веб сајта је ослањати се на IP
адресу са које пристиже дати веб захтев. У случају proxy сервера, где више посетиоца веб
сајта користе дељену IP адресу, потребно је користити софистицираније методе за
идентификацију посетиоца, које могу узимати у обзир топологију веб сајта, на основу које се
низови веб захтева спајају у могуће веб сесије.
Низ свих веб захтева начињених од стране одређеног посетиоца веб сајта разбија се у
скуп веб сесија, тако да се једна веб сесија односи на један догађај претраживања веб сајта од
стране датог посетиоца. У ову сврху могу се користити хеуристике засноване на временском
интервалу између различитих веб захтева и/или информације о топологији веб сајта [6, 10].
3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНОГ СИСТЕМА ЗА
ПРИПРЕМУ ПОДАТАКА О КОРИШЋЕЊУ ВЕБ САЈТОВА
У овом поглављу описан је објектно-оријентисани софтверски систем за припрему
података о коришћењу веб сајтова.
Дијаграм класа имплементираних у оквиру модула за претпроцесирање веб лог
података дат је на слици 1. На дијаграму су приказани називи кључних метода
имплементираних у оквиру приказаних класа, док су детаљи изостављени.
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Слика 1. Дијаграм класа модула за претпроцесирање веб лог датотека
Класа AppConfig садржи општа подешавања: време истека веб сесије, називе датотека
у којима се налазе делови назива нерелевантних веб објеката, као и роботских захтева.
Приликом покретања система ови подаци се учитавају, а користи их класа LogFile, која
садржи методе највишег нивоа, којима се реализују потпроцеси у оквиру процеса
претпроцесирања:
ParseLog – парсирање веб лог датотека и формирање листе веб захтева
RemoveIrrelevant – елиминација нерелевантних веб захтева
RemoveRobots – елиминација роботских веб захтева
AssignSessions – расподељивање веб захтева према веб сесијама
Сваки веб захтев представљен је као објекат класе Request, док класа LogFile садржи
листу објеката класе Request (листу свих веб захтева). У оквиру алгоритма за додељивање
јединственог идентификатора веб сесије сваком веб захтеву, користи се класа
IPStatisticsTable, која садржи листу објеката IPStatistics класе. Сваки објекат IPStatistics класе
односи се на по једну IP адресу са које су упућивани веб захтеви на веб сервер. На основу
времена када је последњи захтев упућен са дате IP адресе (LastRequestTime) одлучује се о
томе да ли захтев припада већ постојећој веб сесији (CurrentSessionID), или је потребно
формирати нову веб сесију. У случају формирања нове веб сесије, CurrentSessionID за дату IP
адресу добија нову вредност.
У циљу распоређивања веб захтева у веб сесије користи се и класа IPStatisticsTable
која наслеђује апстрактну класу Dictionary. На тај начин се имплементира индексирани
приступ табели IPStatistics објеката, који садрже информацију о времену када је упућен
последњи веб захтев са дате IP адресе, при чему се IP адреса користи као индекс IPStatistics
табеле.
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Процес претпроцесирања wеб лог података имплементиран у оквиру овог система
(слика 2) обухвата следеће кораке:
1. Формирање листе веб лог захтева
На улазу се прихвата скуп веб лог датотека које садрже податке о посетама датом веб сајту
ускладиштене на веб серверу. Подржана су оба стандардна веб лог формата. Парсирањем
података садржаних у веб лог датотекама (класа LogFile) формира се листа веб лог захтева
(листа објеката класе Request). При томе се за сваки веб лог захтев складиште релевантни
подаци у оквиру Request објекта, који се користе у наредним корацима претпроцесирања:
Url – јединстени идентификатор веб објекта на који се односи веб захтев
IP – адреса са које је веб захтев упућен
Time – време упућивања веб захтева
SessionID – јединствени идентификатор веб сесије којој веб захтев припада, који се
одређује у наредним корацима претпроцесирања
2. Елиминација нерелевантних веб лог захтева
Елиминација нерелевантних веб захтева врши се у класи LogFile, користећи текстуалну
датотеку у којој се чувају подаци о деловима назива нерелевантних веб лог објеката
(најчешће њихове екстензије). Нерелевантни веб објекти који се елиминишу представљају
слике, анимације, уграђене стилове, и сличне помоћне објекте уграђене у веб странице.
3. Елиминација роботских веб захтева
Елиминација роботских веб захтева врши се у класи LogFile, користећи текстуалну датотеку
у којој се чувају подаци о деловима назива корисничких агената који се односе на аутоматске
веб претраживаче (такозване веб роботе).
4. Формирање веб сесија
Алгоритам за додељивање јединственог идентификатора веб сесије сваком веб захтеву
имплементиран је у класи LogFile. При томе се користи параметар SessionTimeOut, којим се
дефинише максимално време између два веб захтева унутар једне веб сесије.
Поред тога, врши се елиминација кратких сесија које садрже само 1 веб страницу, дугих
сесија које садрже више од 10 веб страница, као и сесија које не садрже основну страницу
веб сајта. Наиме, овакве веб сесије би могле настати од стране евентуално недетектованих
веб робота, или бити непотпуне услед кеширања од стране веб претраживача, па се
елиминишу у склопу претпроцесирања.
Резултат претпроцесирања је текстуална датотека која садржи пречишћени скуп веб захтева,
из кога су елиминисани захтеви за нерелевантним веб објектима, док су релевантни захтеви
сврстани у веб сесије.
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Слика 2. Процес претпроцесирања веб лог података
3.1.Вишеслојна архитектура система
Систем је дизајниран као двослојна објектно-оријентисана софтверска апликација.
Први слој чини кориснички интерфејс, док је у оквиру другог слоја имплементирана
пословна логика, која укључује методе за претпроцесирање веб лог података. Пречишћени
веб лог подаци који су резултат примене овог софтверског система чувају се у текстуалним
датотекама, те није коришћен трећи слој, у оквиру којег би се евентуално вршио приступ
бази података.
Објектно-оријентисани дизајн и вишеслојна архитектура овог софтверског система
омогућује његову проширивост и унапређење у наредним верзијама.
Кориснички интерфејс тренутно је имплементиран користећи Windows.Forms.NET
библиотеку класа. У наредним верзијама овог софтверског система било би могуће заменити
слој корисничког интерфејса и евентуално га имплементирати као веб апликацију, без
икаквог утицаја на слој пословне логике. Глобални поглед на архитектуру система приказан
је на слици 3.
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Слика 3. Глобална архитектура система
4. ЗАКЉУЧАК
Процес откривања знања у подацима о коришћењу веб сајтова део је популарне
истраживачке области под називом web mining. Како би се подаци ускладиштени у веб лог
датотекама могли користити у оквиру процеса откривања знања, неопходно је извршити
њихову припрему и пречишћавање. У ову сврху у раду је представљен софтверски систем за
припрему података о коришћењу веб сајтова за њихово коришћење у оквиру процеса
откривања знања, који прати објектно-оријентисани дизајн. Вишеслојна архитектура и
објектно-оријентисани дизајн овог система омогућује његову проширивост, једноставно
коришћење и одржавање програмског кода. Слој корисничког интерфејса у будућности је
могуће заменити и претворити у веб апликацију, без утицаја на класе које имплементирају
основну логику претпроцесирања веб лог података.
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УТИЦАЈ ИСО ВРЕДНОСТИ НА КРЕАТИВНИ ИЗРАЗ
У ДИГИТАЛНОЈ ФОТОГРАФИЈИ
Сибила Петењи-Арбутина1, Весна Петровић2

РЕЗИМЕ
Интензиван развој технологије у 21. веку доводи до огромног броја техничких иновација фотографске
опреме, као и многобројних опција у софтверској индустрији који су веома значајни за финалну реализацију
готовог производа, тј .фотографије. Квалитет бележења фотографске слике је на изузетно високом нивоу, који
је чак и превазишао теоријска предвиђања. Ово је постигнуто првенствено унапређењем сензора (CCD и
CMOS). Из тог разлога се јавља вечито питање потребе и примењивости понуђених опција фотоапарата,
поготово кад је у питању визуелна уметност, њено пласирање и поимање.
Управо из тих разлога у овом раду ће бити размотрене техничке карактеристике сензора два CANON нова DSLR фотоапарата ( EOS 7D и EOS 5 D МARK III) и њиховог утицаја на ISO вредности ISO вредност ће
бити узета као основни технички параметар при креирању фотографске слике са акцентом на естетске елементе
који су постигнути различитом регулацијом ISO вредности код наведених фотоапарата. Кроз конкретне
примере ауторских фотографија ће се размотрити потреба за различитим визуелним изразима који су
условљени наменом фотографије.
Кључне речи: ISO, CCD сензор, CMOS сензор, CANON EOS 7D, CANON EOS 5D MARK III, креативна
фотографија, примењена фотографија

EFFECT OF ISO VALUE ON THE CREATIVE EXPRESSION
IN DIGITAL PHOTOGRAPHY
ABSTRACT
The intensive development of technology in the 21st century, leading to an enormous number of technical
innovations photographic equipment, as well as the many options in the software industry that are very significant for
the final realization of the finished product, ie. photography. The quality of capturing photographic images is extremely
on high level even exceeded theoretical predictions. This is achieved primarily by improving sensors (CCD and
CMOS). For this reason it occurs eternal question needs and the applicability of the options of the camera, especially
when it comes to visual arts, its placement and understanding.
For these reasons, this paper will be reviewed by the technical characteristics of the two sensors in the
CANON’s DSLR camers ( EOS 7D and EOS 5D MARK III) and their impact on the ISO value. ISO value will be taken
as a basic technical parameter when creating a photographic image with emphasis on the aesthetic elements that have
achieved varying regulation ISO values in specified camera. Through concrete examples of copyright photos will
consider the need for a variety of visual expressions which are necessitated by a view photos.
Keywords: ISO, CCD sensor, CMOS sensor, creative photography, applied photography

1.УВОД
Основни елемент, који за разлику од аналoгних садрже дигитални фотоапарати су
оптички сензори. Њихова улога је да забележе различите интензитете упадне светлости и да
је потом трансформишу у напонски сигнал чија је вредност пропорционална интензитету
упадне светлости. Претварање светлости у напонски сигнал врши се помоћу просторно
распоређених инверзно поларисаних диода које представљају фотоосетљиве елементе, тј.
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пиксел (px). Њихов број по врстама и колонама представља најважнију карактеристику
сензора. Савремени фотоапарати имају по неколико хиљада ових фотоосетљивих елемената,
тако на пример сензор од 5Mpx садржи 2560 x 1920 ових елемената а сензор од 8Mpx садржи
3264 x 2448. Што сензор садржи више елемената, већа је резолуција и може да се региструје
више детаља [1].
Развијена су два типа сензора:
CCD (Charge Coupled Device)
CMOS (Complement Metal Oxid Semiconductors).
CCD технологија је откривена шездесетих година прошлог века, када се трагало за што
јефтинијим решењем производље меморијских уређаја. Први CCD уређај за стварање слике,
у формату 100x100 пиксела, направљен је 1974. године у Fairchild Electronics-у. Од тада до
данас дошло је до повећања пиксела, али и унапређења ових сензора. Данас су већ у широј
употреби CCD сензори који имају 18 Mpx.
CCD сензори се производе у МОС технологији која има неколико недостатака, а највећи је
што није погодна за кола мале потрошње. Осим тога, исчитавање информација са сензора се
одвија колона по колона и тек тада сигнали иду на појачавач. Без обзира колико се процес
исчитавања брзо одвија, ипак се одвија у одређеном временском периоду. Ова временска
задршка одређује колико снимака може да се направи у једној секунди. И управо недостаци
везани за потрошњу енергије и време исчитавања информација узроковали су потагу за
новим технологијама [1].
Први CMOS сензор се појавио 1998. године као алтернативна технологија CCD
сензору. CMOS сензори, за разлику од CCD сензора за сваки пиксел имају посебно уграђено
појачало. То је довело до побољшљња две веома важне карактеристике сензора. Услед
појачања сваког пиксела појединачно дошло је до смањења шума на фотографији што је
довело до повећање квалитета фотографије, а омогућило је и да се подаци са свих пиксела
обрађују у истом тренутку. На тај начин се повећала брзина обраде и скалдиштења података,
чиме се повећао и број снимака у једној секунди. Осим тога потрошња енергије овог типа
сензора је чак и до 100 пута мања од потрошње CCD сензора. На почетку је цена ових
сензора била знатно виша од цена CCD сензора, па су се због тога уграђивали само у скупље
фотоапарате. На себе су посебно скренули пажњу 2000 – те године када је предузеће Foveon
Inc. Објавило производњу свог CMOS сензора од 16,8 Mpx (4096x4096) што је било око три
пута већа резолуција од претходно направљеног CMOS сензора. Данас на тржишту сензора
за дигиталне фотоапарате управо они преовладавају чак и у фотоапаратима нижег ценовног
ранга [2].
2.ВЕЛИЧИНЕ СЕНЗОРА
Величина сензора дигиталног фотоапарата одређује угао гледања, тј. видно поље,
употребљеног објектива који се монтира на тело фотоапарата. Осим тога, величина сензора
који се ставља у фотоапарат има кључну улогу у томе колика количина светлости ће се
употребити за стварање слике. Сензори који се уграђују у фотоапарате углавно имају
величине мање од величине пуног формата (Full Frame) који износи 24 mm × 36 mm.
На слици 1 су приказане величине неколико различитих величина и типова сензора који се
уграђују у фотоапарате [3-5].
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Слика 1 Величине сензора [6]
Већи сензор може да прими више информација, али и да се на њега смести већи број
пиксела, што значи да са њим може снимити квалитетнија фотографија. Међути, ове добре
особине неизбежно са собом носе и лоше. Тако нпр. већи сензор заузима више места у
фотоапарату али и захтева већи објектив који ће моћи да га обухвати при фокусирању
светлости.
Камере које користе сензоре мање од Full Frame формата имају мању површину за
формирање слике, тако да морају користити објективе са ужим видним пољем. Објашњење
овог ефекта ће бити извршено посматрањем сензора Full Frame формата и APS-C сензора.
Величина APS-C сензора је 1,6 × мања и управо је овај фактор изузетно значајан у даљем
тумачењу. На пример, 28 mm објектив је широкоугаони објектив сензора Full Frame формата,
али исти овај објектив на APS-C сензору је нормал објектив (28 mm×1,6 = 45 mm) [3-5].Због
тога се овај фактор (Crop Factor) овавезно назначава као карактеристика сензора.
На слици 2 су приказане неке карактеристике најчешће коришћених сензора.

Слика 2 Најчешће коришћени сензори и њихови значајни параметри [6]
3.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО
Експеримет је обухватио 2 модела, истог произвођача, DSLR фотоапарата - CANON
7D и CANON 5D Mark III. У ова два модела су уграђени различити модели сензори. Модел
CANON 7D има уграђен сензор APS-C, док модел CANON 5D Mark III има сензор Full Frame
формата. У табели 1 су наведене неке техничке карактеристике ова два модела фотоапарата.
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Испитаће се утицај величине сензора на ISO3 вредности, те указати на начине на које могу да
се примене различите визуелне детекције шума (који постају изражене са повећањем ISO
вредности) код креирања визуелног израза у фотографијама намењеним различитим
применама. Циљ је указати на квалитет који нуде „мање савршени“ сензори у
фотоапаратима, те искористивост њихових „мана“ у висококвалитетном ликовном изразу.
Црно беле фотографије (коришћена је ахроматска боја из разлога лакше детекције шума у
оквиру једне валерске скале) су снимане у фотографском студију. Исти кадар, под истим
светлосним условима, са идентично подешеним параметрима су снимљене са CANON EOS
7D и CANON EOS 5D Mark III фотоапаратима (Сл. 3.). Коришћен је мотив - портрет
снимљен на белој и на црној позадини. Шум се детектује на деловима фотографије са
најмањом количином светла, те је за поређење узета најконтраснији део фотографија.
Табела 1. Неке техничке карактеристике два модела CANON фотоапарата [7], [8]

Резолуција( мегапиксели)

CANON EOS 7D
APS-C CMOS, 22.3 x 14.9
mm
Mpx 18

ИСО осетљивост

ISO од 100- 12.800

Врста сензора и величина

CANON EOS 5D Mark III
CMOS, 36 x 24 mm
Mpix 22.3
ISO од 100–25.600 уз могућност проширења до 102.400

Променом ISO вредности, неопходно је мењати експозицију4. Подизањем ISO
вредности експозиција мора бити краћа да фотографија не би била преекспонирана5,
поготово када се ради у студијским условима где је велика количина светла. Отвор бленде и
eкспозиција су се мењале у зависности ISO вредности. Жижна даљина објектива је 45мм код
CANON EOS 7D, а код CANON EOS 5D Mark III 70мм (кроп фактор) да би био исти кадар на
растојању 1.5м од модела. Фотографије су снимљене са ISO вредностима 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400 и 12800, што је највећа вредност која се може поредити. Биће приказане
„кроп“ фотографије основног кадра снимљеног са оба модела фотоапарата на којима се
примећује разлика у ISO вредностима.

3

осетљивост сензора се означава са ISO вредностима: 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200-… Сензори који
имају већу ISO вредност осетљивији су на светлост, чиме омогућавају квалитетније фотографисање у лошијим
светлосним условима. Међутим, приликом увећања ISO осетљивости, због нестабилности сензора, ствара се
електронски шум, непожељна појава која фотографији даје зрнасту структуру. Најбољи резултати добијају се
када је ISO подешен на 100 или 200. ISO са великим вредностима користе углавном професионални фотографи
који се баве фотографисањем покретних објеката ноћу или праве фотографије у условима недовољне
осветљености [9].
4
Под експозицијом се подразумева термин који изражава количину светлости која је доспела до сензора
зависно од тога колика је била ширина отвора бленде и за који временски период. Другим речима, композиција
представља комбинацију отвора бленде, тј. Ф броја и брзине окидача. Поједини аутори су дефинисали
експозицију као збир количине светлости која, у зависности од отвора бленде, дође до сензора и времена
потребног да сензор буде правилно осветљен. Треба рећи да се иста количина светлости добија комбинацијом
већег отвора бленде и краће јединице времена или комбинацијом мањег отвора бленде и одговарајућег дужег
периода времена [9].
5
Ако је експозиција превелика, онда у фотоапарат доспе превише светлости, и тада се добија фотографија која
је преекспонирана. То значи да је фотографија сувише светла, па већина светлих површина изгледа потпуно
бело [10].
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Слика 3 Основни, цео кадар, ISO 100

Слика 3а, Кроп(исечак) слике 3

Слика 4а, CANON EOS 7D, ISO 32

Слика 4б, CANON 5D Mark III ISO 3200

Слика 5а, CANON EOS 7D, ISO 6400

Слика 5б, CANON 5D Mark III ISO 6400

Слика 6а, CANON EOS 7D, ISO 12800

Слика 6б, CANON 5D Mark III ISO 12800
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Слика 7а, CANON EOS 7D, ISO 12800

Слика 7б, CANON 5D Mark III ISO 12800

4.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Разлика је драстична у детекцији шума при великим вредностима (Сл. 5а, 5б, 6а, 6б,
7а, 7б).
Код вредности ISO 100 нема значајних разлика код снимака оба модела фотоапарата (Сл. 3,
3а).
На фотографијама се примећује да се шум детектује тек при ISO вредностима изнад 3200
(Сл. 4а, 4б). Недостатак светла се код CANON EOS 7D манифестује дигиталним
посветљивањем најтамнијих делова са дрстичним повећањем зрна. Такође да ли је шум
сметња или није, детектује се тек на различитим величинама формарта приказа. Најтамнији
делови фотографије су проблематични, где се шум запажа без обзира на формат. Код
CANON EOS 7D појављују се „мртви пиксели“ тј. шум се у најтамнијим деловима на
појединим местима манифестује као бела тачка, што код CANON EOS 5D Mark III није
случај без обзира на високу ISO вредност (Сл. 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б).
Квалитет фотографије постаје лошији што је већи „кроп“ што се знатно више запажа код
CANON EOS 7D (Сл 5а, 6а, 7а.).
Но, шум у рекламној фотографији- где се тежи да фотографија буде што оштрија и
чистија представља велик проблем. Својом појавом оштрина постаје мања, боје мање
засићене, а објекти нејаснији, што представља проблем за визуелни доживљај који у овим
случајевима мора да буде што питкија и привлачнија обзиром да треба да “ прода производ”.
Међутим ликовност није условљена ни оштрином, ни засићености боја. Зато укључујући
емотивно историјске естетско визуелне факторе, емоција може да буде произведена у циљу
запамћености информације. Везивање за прошлост јесте један од основних фактора визуелне
уметности, с тога дух прошлости, ако никако другачије бар у визуелном смислу је користан
фактор у изазивању емоција, која јесте крајњи циљ визуелне комуникације [11].
Фотографија је културна алатка, која је временом преображена у потрошну робу, и
алатка која служи као средство комуникације потрошачке културе, а која се остварује путем
реклама и осталог маркетиншког материјала [12]. Тумачење фотографије у XXI веку уско се
везује за контекст и остваривање позитивних циљева у оквиру других бранши, где она у свим
сегментима заузима једно од основних средстава комуникације [13]. Степен медијске
писмености и лична интересовања јесу основни услов за тумачење фотографије [14]. С тога
сваки аутор или дизајнер бира фотографију која је адекватна за примену. Обзиром на
експанзију података, препознатљиве ствари постају кључ интереса. Такође повратак
историјским вредностима или “ РЕТРО” фотографија постаје иновација у примени у свим
областима визуелне уметности . Савремена технологија скоро па је довела визуелни израз, у
смислу реалности, до савршенства, те је услед “ савршених “ информација контакт и
употреба историјских вредности тренутно у моди, што је у сваком случају врло искористив
тренутни фактор за постизање циља. То се потврђује бројним фотографским апликацијама,
тренутно актуелним, како у рачунарским софтверма, тако и андроид апликацијама за
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мобилне телефоне (нпр. Инстаграм [15]., “Ретрица” [16],…). С друге стране „мекоћа и фине
вредности“ добијају се свесним повећањем шума који брише оштре линије, у словима у
којима то није потребно, те се добија фотографија налик аналогној, која је у данашње време
мање коришћена (мења је дигитална фотографија), са основним графичким елементима који
су неопходни у уметничкој фотографији, чији није основни циљ продаја, него изазивање
чисте емоције и доживљаја. Такође исецање и увеличавање фотографије даје приоритет зрну,
који у овом случају постаје важан ликовни елемент [11]. (Сл.5а,6а, 6б, 7а,7б, 8а,8б). У
сваком случају,

Слика 8а, CANON EOS 7D ISO 6400, велики кроп

Слика 8б, CANON EOS 7D, кроп Сл. ISO 6400

5.ЗАКЉУЧАК
Величина и врста сензора утиче на квалитет фотографије. Видљивост у квалитету се
региструје на већим форматима штампе или при великом кропу- исецању.
Оба фотоапарата задовољавају услове за постизање висококвалитетне фотографије са
различитим ISO вредностима. Обзиром да је оштрина и најквалитетнији запис најтраженији
у рекламној, комерцијалној фотографији, потврђује се да је CANON EOS 5D Mark III свакако
подобнији за снимања ове врсте фотографије, као и у слабијим светлосним условима.
Обзиром да су у рекламној фотографији потребе за студијским снимањем високо заступљене
где светлосни услови у потпуности могу да се регулишу, разлике код поређених апарата су
минималне. Високоискористиви моменти су снимања са високим ISO вредностима, где код
CANON EOS 7D свакако креативно треба искористити округло и нежно зрно са повећаним
контрастом који може да да ликовност и естетику на врло високом нивоу,те је стога
подобнији за уметничку фотографију. CANON EOS 5D Mark III је подобнији за рекламну
фотографију, те употреба зрна као основног ликовног елемента може да се дететктује као
покушај или неуспех. У зависности од циља и намере треба бирати моделе фотоапарата, те
искористити како њихове могућности тако и недостаке на најкреативнији начин, што свакако
укључује велико знање из визуелне културе и теорије уметности.
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ГРАФИЧКИХ И КЕРАМИЧКИХ
ТЕХНОЛОГИЈА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ АМБАЛАЖЕ
Борислав Симендић1, Весна Теофиловић2

РЕЗИМЕ
Развој технологије израде керамичких производа последњих двеста година је у знаку преоријентације
на фабричку производњу. Увођење машина, израда јачих пећи, усавршавање техника украшавања и научно
истраживање и изучавање керамичких процеса су најважнија достигнућа у протекла два века. Графичке
технологије обухватају све процесе везане за штампу на папиру, текстилу, пластици, керамици, кожи, стаклу,
дрвету, металу и осталим материјалима на којима се врши било који облик штампе. Тема овог рада су разлике и
сличности између наведених технологија. У раду је дат приказ карактеристичних поступака израде керамичке
амбалаже, као и поступака штампе који прате њихову израду. На основу заједничких карактеристика, али и на
основу разлика указано је на могућности побољшања процеса производње, пре свега, у керамичкој индустрији.
Кључне речи:керамика, графичке технологије, штампа, керамички материјали, графички материјали

COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAPHIC AND CERAMIC
TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF PACKAGING
ABSTRACT
The development of ceramics technology for the last two hundred years was marked by the reorientation to the
factory production. Using machines and stronger furnaces, improvement of decorating techniques, scientific research
and study of the ceramic process, are the most important results in the last two centuries. Graphic technology includes
all processes for printing on paper, textiles, plastics, ceramics, leather, glass, wood, metal and other materials suitable as
printing substrates. This paper outlines the differences and similarities between such technologies. The paper describes
typical production methods of ceramic packaging and printing processes that accompany their production. Based on
common characteristics, but also based on the differences, possibility of improving the production process, primarily in
the ceramic industry, is pointed out.
Keywords: ceramics, graphics technology, printing, ceramic materials, graphic materials

1. УВОД
Израда предмета од керамике спада у најстарије човекове делатности. Развојем
индустрије током протеклих векова технологија производње керамике се сврстала међу
најважније техничке процесе. Живот савременог човека не може се замислити без употребе
предмета добијених обрадом керамике.
Већ у праисторијско доба превазишла је употребну и добила уметничку вредност. На
висок уметнички степен и занатско савршенство дигли су је Египћани и Персијци, а
нарочито Грци. Позната је свим народима Истока, нарочито Кинезима који су били велики
мајстори за порцулан, док су се у керамици преколумбовске Америке истакле Инке. Њеном
пореклу, о основним начинима припремања и печења глине, о традиционалним начинима
израде керамике, о глазурама и тако даље[ 1].

1

2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Србија, 21000 Нови Сад . Школска 1
Технолошки факултет Нови Сад, Србија, 21000 Нови Сад, Бул.Цара Лазара 1
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Правилна израда предмета од керамике могућа је тек онда када су потпуно позната
техничко-технолошка својства полазне сировине као и физичко-хемијска, механичка и
техничка својства самог процеса.Под речју ″керамика″ подразумева се целокупна област
индустрије глине, тј. израда предмета насталих обликовањем и печењем глине.Ова област
која се простире од обичне цигле до најфинијег порцелана, заједно са сродним гранама
стаклом и цементом припада индустрији силиката[ 1].
Савремени живот не може се замислити без предмета од глине, и њихова је употреба
много разноврснија него што се обично мисли. Стамбене и фабричке зграде највећим делом
су сазидане од глинених цигала, клинкера, лаких опека и црепа. Али и за унутрашњу опрему
зграда користе се у великој мери подне плочице, зидне плочице од штајнгута, цеви од глине,
каљеве пећи, купатила, лавабои и остали санитарни уређаји. Прочеља зграда украшена су
каткад рељефима и пластикама од печене глине. Посуде од порцелана, штајнгута и глине
налазе се у сваком домаћинству. Стамбене и јавне просторије у великој су мери опремљене
уметничком керамиком, као што су вазе, зделе, крчази, фигурине и слично. Свуда где
хигијенски услови морају бити на великој висини, као например у продавницама животних
намирница, купатилима, операционим салама и лабораторијама, даје се првенство облагању
зидним и подним плочицама. Пољопривреда користи порозне, печене глинене цеви за
наводњавање. Техника такође, онако разграната, зависи од примене керамичких производа.
Све индустријске пећи сазидане су од специјалних ватросталних опека, и то почев од
високих пећи, преко челичних, електричних, стаклених, кречних и цементних, до обичних
пекарских пећи. Тиглови за топљење и уопште све направе које се излажу високим
температурама не могу се замислити без употребе керамичког материјала. Мање је познато
да су и аутомобилске свећице керамички производ. Поред тога, нарочито је хемијска
индустрија упућена на предмете од глине: то су на киселине отпорни судови, посуде,
проводници, филтери, опиате и др. Једна од најсавременијих индустријских грана, електро- и
радио-индустрија, не би могле опстати без изолаторског порцелана и производа од
стеатита[1 ].

Слика 1: Посуђе од керамике
Човек се кроз свој еволуционарни развој посматра и анализира на бази сазнања
везаних за протекле векове. Оно што даје поуздане податке о њему је запис, писани,
илустровани или у неком другом облику. Записи су трагови свега умног и памћења вредног,
свега оног што је записано на подлогу која остаје и остаје генерацијама. Живот човека данас
је незамислив без записа и илустрација који су саставни део комуникација, информација и
укупне целине комуникационо-информативног живота. Кроз развој људског рода многа нова
литерарна дела, музика, повећање општег знања и сл. је било праћено и/или покренуто
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штампањем књига. По први пут значајан део популације људског рода је имао шансу да
испуни потребе за информацијама и образовним захтевима а да то не буде само привилегија
племића и људи из манастира. Графичко технолигије представљају интердисциплинарно
подручје технике које поред графичких знања обухвата и знање из електротехнике,
машинства, рачунарства, фундаменталних наука, хемиског инжењерства, економских и
других наука[2,3 ].
2.КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАФИЧКИХ И КЕРАМИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Пошто и керамичке и графичке технологије прате развој човечанства кроз векове и
практично су најстарије технологије, интересантно је дати осврт на њихове заједничке
карактеристике али и разлике, а све у циљу њиховог унапређења.
2.1. Tехнологија керамичких производа
Производња предмета од глине спада по свом најважнијем процесу печењу, у хемијску
технологију, али са друге стране за ту производњу потребни су и многобројни физички и
механички процеси[1 ].
Технологија керамике може бити општа и специјална.
 Општа технологија керамике: описује све чињенице и поступке које су од основне
важности за добијење керамичких производа. То су пре свега: оплемењивање масе,
обликовање, сушење, печење, техника глазирања и украшавања и слично.
 Специјална технологија керамике: утемељена на сазнањима опште технологије
керамике само прецизније и ближе описује начин рада, уређаје, начин украшавања и
слично.
Општа технологије керамике обухвата:
1. Оплемењивање сировина,
2. Обликовање,
3. Сушење,
4. Глазирање.
5. Печење,
2.2.Технологија графичких производа
Графичка технологија се бави пројектовањем графичких производа, технологијом
штампе, издаваштвом, амбалажом, применом и испитивањем графичких материјала,
техничким решењима уређаја и система у којима се примењују нова сазнања и технике.
Велики број графичких техника нашао је широку примену у фармацеутској, текстилној
индустрији, области електронике као и у многим другим индустријским гранама. Графичка
производња има дугу традицију са посебно интезивним развојем у последњим
деценијама[2,3 ]. На сл.2. приказана је подела графичке произдње.

МЕНАЏМЕНТ
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ОБРАДА

ШТАМПА

Слика 2: Фазе производње у графичкој индустрији
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Припрема штампе обухвата радње које се односе на процес припреме за штампање.
Она се може поделити на одређене фазе и то:
• израду слога,
• израду копирних предложака (репродукција) и
• израду штампарске форме.
У савременој графичкој производњи ове фазе се обједињују применом рачунара. Слог
и копирни предлошци се графичком монтажом обједињују и основа су за израду штампарске
форме. Штампарска форма је елемент на који се наноси боја која у контакту са штампарском
подлогом, најчешће папиром, уз деловање силе притиска преноси боју на штампарску
подлогу.
Штампа је фаза израде графичког производа у којој се штампарска форма доводи у
контакт са подлогом, најчешће са папиром или другим материјалом где се уз деловање силе
притиска боја са штампарске форме преноси на папир или другу подлогу.Штампу реализују
штампарске машине а њихова подела се најчешће прави према поступцима штампања.
Штампарске машине су сложени системи које чине:
• машински систем,
• управљачко - информациони,
• контролни и
• манипулациони систем.
Завршна графичка обрада је завршна фаза графичке производње у којој се коначно
обликује графички производ. Ова фаза се може даље расчлањивати на делове технолошког
процеса завршне графичке обраде као што су: књиговезачка обрада, амбалажна обрада,
картонажна обрада и обрада папира[ 2].
Укупно посматрано, процес графичке производње реализују графички системи са
различитим уређајима који у оквиру њих реализују процес руковања материјалом.
Појам материјал (лат. материа) је интердисциплинарно шири појам у производним
процесима и обухвата предмете обраде, алате, приборе, опрему и уређаје за руковање са
њима. За појам материјал се везује руковање материјалом.
Појам руковање материјалом датира од почетка мануфактуре као сложене
кооперације која почива на подели рада, чију техничку основицу чини занат и која развија до
виртуозности уметност радника у вршењу делимичних операција али га чини неспособним
да изради цео производ. Руковање материјалом шире се дефинише као вештина и наука која
укључује кретање, паковање и складиштење материјала у било којој форми.
3.УПОРЕДНА АНАЛИЗА ГРАФИЧКИХ И КЕРАМИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Графичка технологија обухвата све процесе израде штампе на папиру, текстилу,
пластици, керамици, кожи, стаклу, дрвету, металу и осталим материјалима на којима се врши
било који облик штампе. Керамичка производња се бави израдом предмета од керамике. Обе
наведене технике захтевају стручност и прецизност у израдама предмета[ 2,3,4].
Између наведених технологија постоје разлике и сличности. За графичку и керамичку
производњу потребне су сировине и материјали за израду, као и машине помоћу којих се
добија крајњи жељани „облик“. Графичка технологија се бави штампом, потребан је папир
или било који други материјал на који ће примити штампани отисак. Идеја која настаје пре
израде,као и продаја и менаџмент су такође једнакости између ових производњи
За процес штампе,прво је потребно познавати материјал на ком се изводи штампа, како би се
одредила најпогоднија техника штампе[ 2,3].
Данас се примењују дубока,висока,сито,пропусна,равна и дигитална техника штампе,
а у новије време и 3D штампа. Процес израде графичких производа почиње са припремом
штампарске форме. Код керамичке производње процес почиње са прављењем смесе за
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израду калупа, који има исту улогу као и као „штампарска форма“ у графичкој производњи.
За припрему процеса потребно је бити упознат са свим хемијским реакцијама, како код
штампе тако и код керамичке производње. Вода је такође главни заједнички елемент код обе
производње. У току процеса штампе је потребно познавање материјали који примају воду,а
који одбијају боју и обрнуто. У керамичкој производњи је исто тако битна вода, и њене
особине везивања и испаравања.На сл.3 дат је приказ фаза које прате графичку производњу[
3,4]

Слика 3. Шематски приказ графичких процеса
Процеси у производњи керамике трају значајно дуже и условљени су физичкохемијским процесима који прате израду керамичке масе, затим њено обликовање , сушење и
печење.У зависности од габарита крајњих производа процес сушења може да траје и
неколико дана.. На сл.4 приказане су фазе које прате керамички процес производње[ 1,4].

Слика 4. Шематски приказ керамичког процеса производње
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Разлике су очигледне у неким фазама. Графичка производња се већином ради
машински, тј. главни део добијања отиска раде машине,а код керамике се тај део код
технологије ливења ради ручно. Дорада је процес који је исти,али серазличито одвија. Док се
код графике дорада ради машински, у керамици се ради ручно. Код обе технике има фаза
декорације, у графици се тај део такође ради компјутерски, док је у керамици то мануелни
рад. Постоји разна декорација у керамици рељеф, мозаик, колаж, бојење и сл.
Након процесаизраде графичке форме следи процес штампе, док је код керамичке
производње за репродукцију се користе гипсани калупи. Код керамичке производње
кермичка маса дефинисаних реолошких особина се улива у гипсани калуп , где се задржава
одређено времеи након отврдњавања одлаже на плоче. Овај процес је значајно временски
дужи него што је то процес штампе.
Дорада је такође саставна фаза израде и код једног и код другог типа производње.
Калупи у производњи књрамике (сл.5.), односно штампарске форме се дорађују, како би
репродукција предмета изгледом на крају добро имитирала оригинални предмет. У штампи
отисак је финални производ,мада се код књига ради дорада,сечење и повезивање. Сличне
фазе у обе производње су материјали и сировине потребне за израду, припрема калупа тј.
израде штампарске форме.

Слика 5. Гипсани калупи у производњи керамике
Разлике су очигледне у неким фазама. Графичку производњу већином прате
механизовани и аутоматизовани процеси, а код производње керамике , посебно код
технологије ливења поред механизованих процеса присутни су и процеси ручне
манипулације. Дорада је процес који је исти,али се различито одвија. Док се код графичке
производње, дорада изводи машински, у керамици се ради ручно. Код обе технологије
присутне су фаза декорације, у графичкој производњи тај се део такође ради компјутерски,
док је у керамици то мануелни рад.
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4.ЗАКЉУЧАК
Пошто и керамичке и графичке технологије прате развој човечанства кроз векове и
практично су најстарије технологије, у овоме раду је дат осврт на њихове заједничке
карактеристике али и разлике, а све у циљу њиховог унапређења
Нарочито интензиван развој керамичких технологија се везује за период после другог
светског рада када су керамичке технологије постале значајна подршка у у укупном развоју
индустрије. Још израженији развој је присутан код графичких технологија које су омогућиле
да се процес штампе сведе на милисекунде.
Упоређивањем технологије штампе и керамичке технлогије долазимо до сазнања да
обе технологије имају доста сличних процеса при изради, као и различитости. Како наредује
време, тако напредују и ове технологије, и њихови процеси се унапређују.
Посебан допринос у зближавању графичких и керамичких технологија очекује се од
процеса 3 Д штампе који треба да применом керамичких материјала омогући израду
кајсложенијих керамичких производа.
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САВРЕМЕНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ НАСТАВЕ НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Тима Сегедиинац1
РЕЗИМЕ
Сложен процес визуализације простора и усвајања основних елемената техничке писмености се у
савременим условима може остваривати на три начина:
1. Класичном наставом у којој наставник сукцесивно црта и објашњава сложене просторне ситуације. Цео
процес треба да буде праћен приказивањем модела који повезују елементе у простору са цртежима;
2. Настава нацртне геометрије која се реализује уз помоћ рачунара и савремених цртачких програма.
Таква настава данас има тежиште на изучавању рада, односно туториала, у неком од програма као што
су: AutoCad, Pro Engineer, Katia и мнноги други.
3. Изучавање нацртне геометрије програмирањем у неком од програмских пакета, као што је на пример
VisualStudio, где је студенту потребно да у потпуности разуме просторне односе и да изпрограмира
комплетну израду цртежа. Овакав приступ омогућава виши ниво наставе која се може свести на
решавање проблема, а не решавање задатака као што је случај у предходне две наставне методе.
За наставу нацртне геометрије су адекватне три наставне технологије које су презентиране у овом раду.
Издвојене су добре и лоше стране сваке од њих и на основу тога је изведен закључак да је најефикаснија метода
рада : Комбинација класине наставе и програмирања израде задатака.
Кључне речи: Нацртна геометрија, програмирање, цртање, информатика.

CONTEMPORARY CONCEPTS OF DESCRIPTIVE GEOMETRY
TEACHING
ABSTRACT
Complex process visualization space and the adoption of basic elements of technical literacy in modern
conditions can be exercised in three ways.
1. The classical teaching in which the teacher successive draws and explains complex spatial situations . The
whole process should be accompanied by displaying models linking elements in the space with drawings.
2. The teaching descriptive geometry , which is being implemented with the help of computers and
advanced drawing program. Such teaching today focuses on the study of work or tutorials , in some of the programs
such as AutoCAD, Pro Engineer , Katia and cetera.
3. A study of descriptive geometry programming in some of the software packages , such as for example
VisualStudio , where the student needs to fully understand spatial relationships and programmed complete production
drawings. This approach allows a higher level of classes that can be reduced to problem, not solving
tasks as is the case in the previous two teaching methods.
Key words: Descriptive Geometry , programming , drawing , computer science .

1.УВОД
Да би се реализовао наставни програм нацртне геометрије на високим школама
постоји више приступа:
1. Класичном наставом у којој наставник сукцесивно црта и објашњава сложене
просторне ситуације;
2. Реализацијом наставе уз помоћ рачунара и савремених цртачких програма;
3. Програмирањем у неком од програмских пакета.

1

Висока техничка школа у Новом Саду, segedinac@vtsns.edu.rs
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Избор методе рада зависи, пре свега, од материјалних могућност и става насатвног
колектива о новим наставним технологијама. Такав приступ је проузроковао најчешће
опредељење за другу опцију савремене наставе нацртне геометрије, у којој се цртање своди
на изучавање неког од савремених цртачких програма, што у процесу наставе, према
болоњској декларацији, даје имиџ савремености и напредности. Класична настава у којој
наставник сукцесивно израђује цртеже уз објашњења, се сматра надовољно савременом и не
атрактивном, док је програмирање у цртању потпуно запостављено, у настави нацртне
геометриије, као и у другим наставним предметима. У наредним разматрањима ће се указати
на добре и лоше стране сваке од набројаних метода рада и извешће се закључак о
перспективама савременог учења нацртне геометрије.
2.КЛАСИЧНА НАСТАВА НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Овај приступ је неизбежан у свакој наставној технологији. Ако је он једини метод
рада, настава се своди на сукцесивна објашњења која даје наставник пратећи своје излагање
цртањем онога што је објаснио на табли. Пре цртања се обавезно приказују модели
просторне ситуације. Ако је студентима јасно шта се догађа у простору ( у три димензије),
према приказаном моделу, настааавник објашњава како и зашто ће то бити приказано на
цртежу (који има две димензије) у пројекцијама. Цео поступак презентације градива треба да
иде кроз дијалог, у којем студенти постављају питања о сегментима које су им нејасни. Да би
подстакао дијалог наставник може да поставља питања студентима о карактеристичним
елементима материје коју презентира и да тражи мишљење о решењу неког конкретног
проблема. Цео ток наставе студенти прате кроз израду скица, према цртежу који наставник
постепено комплетира на табли. Уз издвајање основних и најважнијих цртежа студенти
постепено усвајају нове појмове, визуализују простор и уче правила која их воде ка основној
техничкој писмености која ће им омогућити да израде технички цртеж на основу неке идеје
или модела или да прочитају технички цртеж да би могли прићи изради неког техничког
објекта, мотажи склопа, одржавању неке машине или уређаја и др.
Поред овог сегмента наставе врло је важно да студенти увежбавају научено градиво
како би стекли трајна знања и досигли ниво примене онога што су научили.
Добре особине калсичне наставе нацртне геометрије су:
1. Могућност савладавања великог броја нових појмова из нацрне геометрије у
релативно кратком временском интервалу, обзиром да се комплетна настава своди на
објашњења и скицирања цртежа;
2. Оваква настава захтева минимална материјална улагања за реализацију градива.
Нису потребни компјутери за време наставе и код куће где студенти треба да самостално,
вежбају и понављају оно што су научили.
3. Оваква настава може да се реализује у релативно великим групама, обзиром да не
може да дође до застоја који се јавља при раду компјутера. У раду са компјутерима се део
наставе своди на индивидуалну наставу, у којој наставник мора појединцу да помогне да
превазиђе проблем на који је наишао.
Лоше особине класичне наставе нацртне геометрије су то што нема припреме за
израду савремене техничке документације која треба да буде израђена на рачунару у неком
од цртачких програма. Студенти који се нису срели са техникама израде цртежа на рачунару
нису у стању да направе савремену техничку документацију, која има велике предности у
односу на класичну (пре свега у цени , брзини израде и квалитету).
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Слика 1. Класична настава нацртне геометрије (модели, макете, помоћна наставна
средстава – табла и креда, графоскоп)
3.ЦРТАЧКИ РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У
НАЦРТНОЈ ГЕОМЕТРИЈИ
Ова концепција захтева да се на настави цртања реализују два задатка:
1. Шта нацртати, где наставник објашњава неки појам из нацртне геометрије и
2. Како нацртати, где надтавник учи студенте како да користе изабрани цртачки
програм. Ту се јавља посебан проблем, зато што у савладавању вештине рада у цртачком
програму постоје неопходна општа знања која је потребно савладати пре почетка практичне
примене, при изради неког задатка из нацртне геометрије, тако да би се почетни часови
нацртне геомерије свели само на изучавање цртачког програма .
Данас постоји веома много програма за израду цртежа из нацртне геометрије и
техничког цртања. Опште одреднице сваког од њих је да је потребно:
1. Знање на високом нивоу за њихово коришћење;
2. Сталне брзе промене прпограма које депласирају претходне верзије и захтевају нов
харвер (боље рачунаре);
3. Све више цене цртачког програмског пакета које су одавно далеко превазишле цену
рачунара.
Опредељење школе за неку концепцију цртања и цртачки програм се своди на опште
мишљење наставног колектива шта је најбоље и најперспективније за израду цртежа у школи
и пракси. Као основно полазиште је концепцијски приступ одлуци о томе да ли школа треба
да користи плаћен или бесплатан (open source) софтвер. Произвођачи софтвера подстичу
примену концепције наставе са плаћеним софтвером, тако што поклањају школма своје
производе за учење и некомерциално коришћење. На тај начин припремају будуће инжењере
за куповину софтвера у радним организацијама, односно удаљавају их од бесплатног
оперативног система и бесплатних програма.
У нашим условима се проблем увећава тиме што је у оптицају велик број
нерегистованог софтвера, јер до сада није успостављена контрола и примена закона о
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ауторском праву. То све доводи до тога да је већи број наставних програма цртања базиран
на плаћеном софтверу.
Велик проблем за концепцију реализације наставе је и веома мали фонд часова,
обзиром да је Закон о високом образовању предвидео да високошколска настава може да се
реализује са 20 до 30 часова недљно. Школе су се определиле за најмањи фонд часова из
економских разлода, па су наставни предмети редуковани и сведени на веома мали фонд
часова. На пример наставни предмет који се слушао у два семестра сада се слуша у једном.
То се одражава на темпо излагања градива, који не дозвољава наставнику да обради неку
наставну тему, а онда да објашњава и учи студенте како то да нацртају у неком од цртачких
програма (деалеко је брже да студенти скицирају цртеж).
Посебан проблем је организација наставе, обзиром да настава уз цртачке прогаме
захтева рад у малим групама и рачунарске учионице, што је неизводљиво, обзиром на
економску ситуацију у високом образовању (финансирање предвиђа групе од 170 студената
на предавањима и 80 студената на вежбама што депласира идеју о раду у рачунаркој
учионици).

AutоCad
програм
за
цртање INKSCAPE - бесплатни (open source)
(регистрован у ВТШ Нови Сад)
програм за цртање
Слика 2. Настава цртања у програмским пакетима AutоCad и Inkscape
Високошколске установе које су применуле овакав вид наставе имају нека
специфична решења наставе која базираjу најчешће на редукцији наставних садржаја
нацртне геомертије (тако да се инжењери припремају за цртање уместо да стичу техничку
писменост на високом нивоу).
4.ПРОГРАМИРАЊЕ ЦРТЕЖА У НАЦРТНОЈ ГЕОМЕТРИЈИ
То је учење у којем би студент прво савладао неку целину градива из нацртне
геометрије, а затим би уместо цртања програмирао решавање задатка из те области. Једном
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испрограмиран цртеж би могао да решава неограничен број задатака из те области, а
студенту би остало једино да сагледа и разуме многа специфичка решења која би
новоформирани програм презентирао.
Овакав вид наставе није прихваћен у учењу нацртне геометрије. Разлог је тај, што не
постоји никаква традиција учења програмирањем, тако да наставници нису спремни да га
примене. Друго, за сада, је то нова могућност учења која је потпуно не испитана, те се не зна
који су његови исходи. У нареном периоду се може очекивати постепено увођење учења
многих наставних предмета програмирањем, обзиром да такав рад има многе предности у
савладавању градива и раду у инжењерској пракси.
ahy1 = ay + an * (-10 - ax)
'ahx1=-10
Line (ax, ay)-(-10,
QBColor(1)

ahy1),

Print " 1X3"
'spone
osu

na

transformacionu

ayt = ay + ah * (-10
'bxt=-10
Line (ax, ay)-(-10,
QBColor(5) 'to je
sutraznica
ayt = ay + ah * (10
'bxt=10
Line (ax, ay)-(10,
QBColor(5)
Print "h'"

- ax)
ayt),
prva
- ax)
ayt),

byt = by + ah * (-10 - bX)
'bxt=-10
Line (bX, by)-(-10, byt),
QBColor(7)
byt = by + ah * (10 - bX)
'bxt=10
Line (bX, by)-(10, byt),
QBColor(7)

cyt = cy + ah * (10
'cxt=10
Line (cx, cy)-(10,
QBColor(7)
cyt = cy + ah * (-10
'cxt=10
Line (cx, cy)-(-10,
QBColor(7)

- cx)
cyt),
- cx)
cyt),

-------------------------

Цртеж решеног задатка у програмском пакету VisualBasic

Код у VisualBasic-у
који
решава
постављени задатак

Слика. 3. Наства нацртне геометрије програмирањем у програму VisualBasic, са примером
решеног задатка и дела програмског кода
Неки од задатка нацртне геометрије су решени у појединим цртачким програмима,
али је проблем у томе што је то мали број и што треба веома много припреме да би се тако
решио постављени здатак.
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5.ДИСКУСИЈА
Нове наставне технологије омогућавају већу ефикасност и ефективност у наставном
процесу. Од њих се може издвојити настава уз помоћ рачунара као најперспективнија.
Сагледавањем примене такве наставне технологије у пракси се може запазити да се рачунари
користе највише као подршка презентацијама помоћу видео бима, за ppt презентације (чиме
је замењен графоскоп), за гледање видео клипова, и слушање звучних записа. Овакво
котишћење рачунара би се могло уврстити у групу наставних средстава под називом:
Рачунар као помоћно наставно средство. То ни бллизу не исцрпљује могућност примене
рачунара у настави, чак би се могло рећи да је то ненаменско коришћење, иако
мултифункционалност рачунара предвиђа такав рад, што је иницирано тржишним захтевима
и борбом произвођача хардвера и софтвера за остваривањем профита.
Права снага рачунара у настави је програмирање, односно израда рачунарских
програма који могу да замене интелектуални људски рад, и на тај начин да повећавају
продуктивност у радним активностима. Рад савременог инжењера би се сводио на задавање
задатака које би рачунар ефикасно решавао. Постоје тенденције израде таквих програма који
би обухватили могућност решавања кључних проблема неке струке, али проблема има много
па су ти програми веома компликовани и никад не могу обухватити све што је једном
инжењеру потребно То указује да би систем знања савременог инжењра требао да садржи и
могућност решавања задатака програмирањем.
Из тога следи да је трећа метода из овог рада (цртање програмирањем) у настави
нацртне геометрије, та која би требала да буде примењена у савременом образовању
инжеера. Практично, настава би трбала да садржи стицање општих знања, за шта је
најефикаснија класична метода и цртање програмирањем решења задатака. У првом делу би
се брзо стицала општа теоријаска знања и разрађивали основни појмови, а у другом делу би
се програмирали задаци из области цртања које је студент савладано.
6.ЗАКЉУЧАК
У ери наглих техничко технолошких промена се појавила потреба за променама у
наставним технологијама. Брзе промене нису испраћене теоријским истраживањима о
пожељним и ефикасним технологијама за наставне предмете, тако да се у наставној пракси
појављују разнородна решења, која креирају наставници. Многа од тих решења су застарела,
и неефикасна, те се очекује да ће у наредном периоду бити успостављен систем избора
препоручених и ефикасних наставних технологија.
За наставу нацртне геометрије су актуелне три наставне технологије које су
презентиране у овом раду. Издвојене су добре и лоше стране сваке од њих и на основу тога је
изведен закључак да је најефикаснија метода рада : Комбинација класине наставе и
програмирања израде задатака, те да не може бити тежиште изучавања премета базирано на
учењу коришћења неког од комерцијалних цртачких програма (што је данас чест случај на
високошколским установама).
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„УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈЕ 2,4 GHz Wi-Fi РУТЕРА ЗА БЕЗЖИЧНИ
ИНТЕРНЕТ НА КЛИЈАВОСТ ПШЕНИЦЕ“
Карабасил Драган1, Кнежевић Драган2
РЕЗИМЕ
Рад обрађује истраживање обављено на узорцима од 100 зрна пшенице који су били изложени
фреквенцији Wi-Fi рутера у времену од месец дана. При експерименту први узорак је био позициониран
непосредно изнад антене рутера док је други био на удаљености од 1 метар од антене рутера. Трећи узорак је
био око 10 метара удаљен од антене рутера.
Кључне речи: Wi-Fi рутер, таласи фреквенције 2,4 GHz, клијавост пшенице.

„THE INFLUENCE OF 2.4 GHz FREQUENCY OF Wi-Fi ROUTER FOR
WIRELESS INTERNET ON WHEAT GERMINATION“
ABSTRACT
This paper deals with the research involving 100 wheat seed samples exposed to the frequency of Wi-Fi router
during one month period. During the experiment, one sample was positioned directly above the router antenna while the
other one was positioned 1 meter away from the antenna. The third sample was positioned about 10 meters away from
the antenna.
Key words: Wi-Fi router, 2,4 GHz frequency sine-waves, wheat germination.

1. УВОД
Зрачење је пренос енергије путем честице или таласа кроз простор. Уколико се
преноси путем честица, односно путем неутрона, протона и слично, називамо
корпускуларним или честичним зрачењем, док зрачење које се преноси путем таласа
представља електромагнетно зрачење.
Живот на земљи се одвија у условима непрекидног деловања електромагнетног
зрачења. Електромагнетна зрачења су садржана у целокупној материји, од свемира до
микросвемира, и њима су човек и остали живи свет изложени на свакодневном нивоу. И само
људско тело апсорбује и емитује електромагнетне таласе.
Чињеница је да свако научно откриће прати развој технике и технологије којима се
побољшавају услови, квалитет и стандард савременог живота. Са почетком
индустријализације и појавом нових техничких уређаја различитог порекла и намене,
зрачење као неизоставни пратилац развоја, се све више појачава. У савременом окружењу
електромагнетска зрачења су постала толико интензивна, да не постоји место на планети до
којих не допиру, делују на животну средину различитим фреквенцијама и таласним
дужинама. Међутим, паралелно са технолошким напретком, развила се и еколошка свест
код људи.
Основна подела електромагнетних зрачења је подела на јонизујуће и нејонизујуће
зрачење, у зависности од тога да ли зрачење има довољно енергије да изазове јонизацију у
1
2

Карабасил др Драган, ВТШСС у Новом Саду, Нови Сад. Школска 1, vtsns@eunet.rs
Кнежевић Драган, специјалиста ЗОП, draganlknezevic@hotmail.com
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живим организмима. Предмет изучавања овог специјалистичког рада је нејонизујуће
зрачење, као и његови ефекти и последице које има на животну средину. Са тим у вези, биће
дефинисан појам нејонизујућег зрачења, његови облици испољавања, извори настанка,
ефекти деловања и утицај нејонизујућег зрачења на здравље људи, као и адекватне мере
заштите и законске регулативе у области нејонизујућег зрачења, на светском и националном
нивоу.
Када је у питању квалитет живота људи, нејонијузућа зрачења, се могу се посматрати
из два угла. Развој људске заједнице је условљен коришћењем електромагнетних таласа и
поља у читавом низу савремене технологије. Области као што су транспорт, електрична
енергија, комуникације, медицина и фармацеутска индустрија, рачунари, радио и телевизија
су засновани на управо на елекромагнетним пољима и зрачењима, која омогућавају људима
висок квалитет живота и представљају темељ развоја савремене цивилизације. Међутим, са
друге стране, овако широка употреба електромагнетне енергије, са собом повлачи и низ
других опасности, јер њена суштина, негативна дејства и утицај на здравље људи још нису
упознати у потпуности.
Јонизујућа зрачења имају разарајући утицај на свет у коме живимо, као што је
познато. За разлику од енергије јонизујућих зрачења, односно alfa, beta, gama и X-зрака,
енергија нејонизујућих зрачења не може непосредно променити структуру ћелија и
молекула, већ само делује на надражење, потстицање електрона да пређе у више енергетско
стање. С обзиром да су нејонизујућа зрачења ниског фреквентног интезитета, њихова
опасност по људско здравље је много мања, али ипак константно присутна и дуготрајна.
Бројни аутори сматрају да је њихов допринос на развој и добробит људске заједнице већи,
него негативни ефекти које производе по здравље људи.
2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА
Под клијавошћу подразумевамо енергију клијања и клијавост семена. Клијавост
утврђујемо из испитиваног узорка једне партије семена у лабораторијским условима.
Енергија клјијања је број нормалних клијанаца у односу на број семенки које се
испитују, који је утврђен по истеку времена предвиђеног за оцењивање. Клијавост је број
нормалних клијанаца у односу на број семенки које се испитују, који је утврђен по истеку
времена предвиђеног за оцењивање. Енергија клијања и клијавост изражавају се у
процентима.
Нормални клијанци, у зависности од биљне врсте садрже различите структуре
неопходне за раст и развој биљке (коренов систем, изданак, итд.) У нормалне клијанце
убрајамо:
1. Неоштећене, здраве клијанце, код којих су основне структуре добро развијене.
2. Клијанци са малим механичким оштећењима основне структуре који не заостају у
развоју за неоштећеним клијанцима.
3. Клијанци са секундарним непаразитним инфекцијама проузроковани гљивицама и
бактеријама.
Ненормални клјанци су они који по оцени немају способност да се развију у нормалну
биљку. Ненормални клијанци се не рачунају у проценат клијавости. Клијанци могу бити са
једним оштећењем или са више њих, и такође спадају у ненорамалне клијанце. У
ненормалне клијанце спадају три групе оштећења:
1. Оштећени клијанци, којима недостаје или је оштећена нека од основних структура
2. Деформисани и неизбалансирани клијанци, односно дефектни, неразвијени,
непропорциопнални поводом неких структура
3. Трули клијанци, односно оболели од примарне инфекције
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Неке биљке поседују вишеклично семе. Клијавост се испитује из семена основне
групе "чисто семе" у прописаним условима. Из семена се може развити више од једног
клијанца у случају када:
1. Семе садржи више од једног правог семена
2. Семе садржи више од једног ембриона
3. Сједињени ембрион.
Неклијаво семе је оно које не клија до времена предвиђеног за трајање испитивања.
Узрок томе може бити:
1. Тврдо семе, као облик који не може да упија воду и самим тим и да клија
2. Свеже семе, је семе које није тврдо али није исклијало да краја испитивања, упија
воду али се не развија.
3. Мртво семе, је меко семе, без боје или је другачије боје од уобичајене, плесниво
или нападнуто микроорганизмима и не показује никакве знакове клијавости.
Остало неклијаво семе чини:
1. Празно семе које садржи свежи ендосперм или гаметофитно ткиво у коме не
постоје ембрионална шупљина и ембрион
2. Сасвим празно семе, које је сасвим празно или садржи мали остатак ткива
3. Семе оштећено инсектима, семе које садржи ларве инсеката или показује друге
видове напада штеточина.
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Излагање рутеру 30 дана пре почетка клијања
Семе пшеице које је излагано дејству рутера пре почетка клијања имала је следеће
перформансе које су приказана у Табели 1.
Табела 1: Семе пшенице које није било у дејству рутера изнад антене
Редни број
1.

Нема клица
7

Клице закржљале или угинуле
3

Семе исклијало и дало стабљику
90

Слика 1: Семе изложено рутеру пре почетка клијања на врху антене
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Табела 2: Семе пшенице које није било1 метар од антене рутера
Редни број
1.

Нема клица
7

Клице закржљале или угинуле
4

Семе исклијало и дало стабљику
89

Слика 2: Семе изложено рутеру пре почетка клијања 1 метар од антене
Табела 3: Клијавост семена без дејства рутера
Редни број

Нема клица

1.

3

Клице закржљале или
угинуле
14

Семе исклијало и дало
стабљику
83

Слика 3: Клице 15 дана по излагању процесу клијања (1 - Семе које није излагано рутеру, 2 Семе излагано рутеру на 1м од рутера, 3 - Семе изнад антене)
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4. ИЗЛАГАЊЕ РУТЕРУ ЗА ВРЕМЕ КЛИЈАЊА
Табела 4: Семе које је било изнад антене рутера у фази клијавости 30 дана
Редни број

Нема клица

1.

2

Клице закржљале или
угинуле
38

Семе исклијало и дало
стабљику
60

Слика 4: Клијавост семена које је било непосредно изнад антене рутера после 30 дана
клијања
Табела 5: Клијавост без утицаја рутера
Редни број

Нема клица

1.

6

Клице закржљале или
угинуле
11

Семе исклијало и дало
стабљику
83

Слика 5: Клијавост семена које није било у близини рутера после 30 дана клијања
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5. ЗАКЉУЧАК
Извори нејонизујућег зрачења, могу бити природног и вештачког порекла. Као што
смо видели, њихово дејство може бити благотворно за људски организам, ако се користи у
терапеутске и дијагностичке сврхе. Међутим, њихова употреба на тај начин, мора бити
строго контролисана, јер ова зрачења су јако опасна и штетна по живи свет, и генерално за
животну средину, посебно уколико је изражена близина извора нејонизујућег зрачења, као и
дуготрајни временски период изложености. Светска здравствена организација је објавила
податке да су веома ниске фреквенције, које су карактеристичне за нејонизујућа зрачења,
опасне по животну средину и равне тровању живом и кадмиумом.
Бежична комуникацијска технологија мобилни телефони, рачунари, бежични кућни
телефони, Wi- Fi рутери и остали уређаји, само су неки од сваконевних извора нејонизујућег
зрачења, које човек пуно користи.
Истраживања и анализе које су доступне кроз независну истраживачку групу названу
"Биоиницијатива" (енг. BioInitiative- À Rationale for Biologically-based Exposure Standards for
Low- Intesity Electromagnetic Radiation), бројем корисника мобилних телефона у свету, дошли
су до коначног закључка 2011. године, да постоји изузетна повезаност између нејонизујућег
зрачења и тумора. На основу тога, Светска здравствена организација и њена радна група
Интернационална агенција за истраживања рака, признале су мобилну телефонију као
могући узрочник рака и сврстале је у исту групу (2Б) могућих карциногена као и бензен и
ДДТ.3
Наше истраживање је показало да семе пшенице излагаљу рутеру показује значајно
побољшање клијавости и квалитета стабљике пшенице. Нарочито оно које је изложено
рутеру на удаљености од 1 метар. Сматрамо да ове експерименте треба наставити на
огледним пољима неког од института за ратарство!
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ПРИМЕНА КОМПЈУТЕРСКЕ АНИМАЦИЈЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ
НАЧИНА ФОРМИРАЊА ТОВАРНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ПРИМЕРУ
МОТОРНОГ УЉА КАО АМБАЛАЖИРАНЕ ТЕЧНОСТИ
Душан Гавански1, Владимир Блануша2

РЕЗИМЕ
У раду су прво дефинисани појмови: логистика, течна роба, амбалажирана течност, паковање, амбалажа,
појединачно (основно) паковање, збирно (транспортно) паковање, палетизација и укрупњавање (консолидација)
терета. Затим се објашњава појам модуларна јединица паковања и даје оптималан број сложених модуларних
јединица паковања на стандардне равне палете димензија 800x1200 mm или 1000x1200 mm. Детаљно је
приказан начин формирања товарних јединица на примеру моторног уља које се пуни у бурад од 60 l или 210 l
и HD-PE боце од 1 l. На крају рада је применом компјутерске анимације приказан начин формирања товарне
јединице на примеру моторног уља које се пуни у бурад од 60 l. За компјутерску анимацију коришћен је програмски систем AUTODESK 3DS MAX 2016.
Кључне речи: Амбалажирана течност, модуларна јединица паковања, товарна јединица, компјутерска
анимација.

APPLICATION OF COMPUTER ANIMATION FOR PRESENTING
METHOD OF FORMING LOADING UNITS IN CASE OF ENGINE OIL AS
PACKAGED LIQUIDS
ABSTRACT
The paper first defines the terms: logistics, liquid goods, packaged fluid, packing, packaging, invidual (primary)
packing, collective (transport) packing, palletizing and consolidation of load. The concept of modular packaging units
with optimum number of complex modular packaging units to the standard flat pallet dimensions 800x1200 mm and
1000x1200 mm, is presented. The detailed way of the formation of loading units is given in the case of engine oil that is
filled into barrel of 60 l or 210 l and HDPE bottles of 1 liter. Finally, the application of computer animation shows how
the formation of load units is performed in case of engine oil filled into 60 l barrels. Autodesk 3ds Max Design
programming system is applied for computational animation.
Keywords: Packaged liquid, modular unit of packing, loading units, computer animation.

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Логистика потиче од француске речи “logistique” и према 1 дефинише се као функција
одговорна за кретање материјала (робе) од добављача до организације, кроз операције унутар
организације и од организације према купцу. Стручњаци који се баве логистиком наглашавају да правилан начин паковања обезбеђује ефективније и ефикасније руковање материјалом. Роба се, на основу свог појавног облика који је значајан за оптималну реализацију складиштења, претовара и транспорта, може разврстати у следеће категорије: комадна роба, расута
роба, течна роба и гасовита роба 2,3. У течну робу спадају нафта и нафтни деривати, као и
друге течности у које спадају: киселине, алкохолна пића, вода, итд. Течна роба, када се посматра као појавни облик терета у процесима складиштења, претовара и транспорта, означава
1
2

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, gavanski@vtsns.edu.rs
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, blanusa@vtsns.edu.rs
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различите врсте материја у течном агрегатном стању, које се чувају у складишним резервоарима, претоварају системом цевног транспорта и транспортују у цистернама. Уколико се течна
роба пакује у бурадима, посудама, боцама/флашама (слика 1) или лименкама постаје комадна
роба. Према томе појам течна роба се не односи на амбалажиране течности које се, према
појавном облику, сврставају у неку од комадних роба.

Слика 1: Амбалажирање течности, 4
Паковање представља технолошки процес стављања производа (робе) у амбалажу,
затварања и обележавања (означавања) упакованог производа. Важан елемент тог процеса је
амбалажа, материјал у који се производ пакује, која може бити у облику омота, кутије, вреће,
тубе, сандука, флаше и свега другог што служи за паковање. Скоро сваки процес производње
завршава се паковањем, јер данас преко 90% произведене робе мора бити упаковано, због чувања од кварења, оштећења и стварања услова за ефикасан транспорт, складиштење и продају 2,5,6. Постоје три основне врсте паковања робе, која су приказана на слици 2. Појединачно (основно) паковање је најчешће први ниво паковања, где материјал за паковање
треба да обезбеди директну размену са корисницима, као и заштитну и рекламно-комерцијалну улогу. Збирно (транспортно) паковање представља паковање потрошне амбалаже у
веће јединице паковања (вреће, џакови, кутије, гајбе и пакети) које одговарају основном модулу за палетизацију. Слагање збирног паковања на палете представља палетизацију, 6.

Слика 2: Врсте паковања робе, 4
Највише примењен и технички најразвијени облик укрупњавања (консолидације) терета је онај код кога се терет палетизује или контејнеризује. Сам процес укрупњавања терета
подразумева пријем и евентуалну акумулацију већег броја мањих јединица паковања и онда
138

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.

следи њихово „препакивање“, односно укрупњавање у једну већу логистичку јединицу паковања (палета и контејнер), слика 3, 7.

Слика 3: Логистичке јединице паковања, 4
2. МОДУЛАРНА ЈЕДИНИЦА ПАКОВАЊА
Модуларне јединице паковања нарочито су прилагођење стандардним палетама димензија
800x1200 mm или 1000x1200 mm и оптималан број сложених модуларних јединица паковања
на ове стандардне равне палете дат је на слици 4, 8.

Слика 4: Димензије и број модула сложених на палети
Основни модул јединице паковања је 600x400 mm, а изведене мере јединице паковања добијају се множењем односно дељењем основног модула целобројном вредношћу. Мултипликат основног модула представља било који правоугаоник добијен мултиплицирањем
(множењем) једне или обе димензије основног модула, док се под појмом подмултипликат
основног модула подразумева било који правоугаоник добијен дељењем основног модула,
слика 5.
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Слика 5: Модуларне јединице паковања, 4
3. ФОРМИРАЊЕ ТОВАРНИХ ЈЕДИНИЦА НА ПРИМЕРУ МОТОРНОГ УЉА КАО
АМБАЛАЖИРАНЕ ТЕЧНОСТИ
Моторна уља се производе од базних уља и адитива уз строго лабораторијску контролу.
Као полупроизвод, моторно уље се може пунити у HD-PE (High Density PolyEthylene - јако
густи полиетилен) боце и метална бурад, 9.
Укрупњавање терета, односно формирање товарне јединице дато је на примеру моторног
уља које је упаковано у HD-PE боце од 1 l и у метална бурад од 60 l и 210 l. Моторна уља у
HD-PE боци од 1 l (појединачно паковање, слика 6, позиција 1), се пакују/слажу у картонске
кутије (збирно паковање, слика 6, позиција 2) димензија 300x400x255 mm. У свакој картонској кутији се налази по 16 боца моторног уља распоређених у 4 реда по 4 комада.

Слика 6: Приказ начина слагања боца у кутије
Шематски приказ слагања модуларне јединице паковања, односно картонских кутија (К)
на палету дато је на слици 7. У питању је линеарни начин слагања кутија (4 кутије у 2 реда)
на палету, тако да су кутије у свих пет нивоа послагане на идентичан начин.
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Слика 7: Слагање редова картонских кутија на палету
На једној палети, димензија 800х1200 mm, налази се 40 картонских кутија распоређених у
5 редова по 8 кутија формирајући товарну јединицу, слика 8. Након завршеног формирања
товарне јединице, која садржи 640 (16х8х5) боца моторног уља од 1 l, обавља се обмотавање
производа (палета + товар) стреч фолијом. Према 8] обмотавање стреч фолијом представља
додатно осигурање у циљу спречавања растурања и повећања стабилности товара ради постизања потпуне безбедности при транспорту, складиштењу и претовару.

Слика 8: Товарна јединица – моторно уље у HD-PE боцама од 1 l
На једној палети, димензија 1200х1200 mm, налази се 9 буради од 60 l распоређених у 3
реда по 3 комада формирајући товарну јединицу, слика 9. Бурад од 60 l имају пречник 400
mm и представљају збирно паковање.
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Слика 9: Товарна јединица – моторно уље у бурадима од 60 l
Шематски приказ слагања модуларне јединице паковања, односно буради (B) од 60 l на
палету дато је на слици 10.

Слика 10: Слагање буради од 60 l на палету
На једној палети, димензија 1200х1200 mm, налази се 4 бурета од 210 l формирајући товарну јединицу, слика 11. Бурад од 210 l имају пречник 600 mm и представљају збирно паковање.

Слика 11: Товарна јединица – моторно уље у бурадима од 210 l
Шематски приказ слагања модуларне јединице паковања, односно буради (B) од 210 l на палету дато је на слици 12.
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Слика 12: Слагање буради од 210 l на палету
4. КОМПЈУТЕРСКЕ АНИМАЦИЈЕ
Компјутерске 3D анимације последњих година имају све већу примену. Велику примену
имају у моделовању и анимацијама зграда, кућа, ентеријера, просторија, пејзажа, итд. Постоји велики број програмских система за израду 3D анимација, а у овом раду коришћен је
програмски систем AUTODESK 3DS MAX 2016. Његовом применом извршена је компјутерска анимација товарне јединице-моторног уља у бурадима.
Велики допринос компјутерских анимација може бити чињеница да је са њима могуће
извршити анимације са различитим распоредом слагања транспортних паковања, и итерацијама доћи до оптималног распореда транспортних паковања на товарним јединицама. Тек након избора оптималног решења може се вршити физичко паковање производа и формирање
товарних јединица.
Фазе настајања товарне јединице на примеру моторног уља у бурадима од 60 l на палети
приказанe су на слици 13. Зеленом бојом означен је први ред, црвеном бојом други ред а плавом бојом трећи ред буради.

Слика 13: Фазе настајања товарне јединице – моторно уље у бурадима од 60 l
Распоред буради од 60 l на палети, односно формирана товарна јединица приказано је на
слици 14.
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Слика 14: Формирана товарна јединица – моторно уље у бурадима од 60 l
Приказана компјутерска анимација за бурад од 60 l може се применити и за формирање
товарне јединице са бурадима од 210 l.
5. ЗАКЉУЧАК
Услов оптималне реализације транспорта, складиштења, претовара и продаје неке робе је
поштовање принципа укрупњавања, односно правилно формирање стандардних товарних јединица.
У раду је детаљно објашњен начин формирања товарних јединица на примеру моторног
уља, као полупроизвода, које се амбалажира у појединачно (основно) паковање у облику
пластичних HD-PE боца од 1 l и металних буради од 60 l и 210 l.
Највећи допринос рада је урађена компјутерска анимација коришћењем програмског система AUTODESK 3DS MAX 2016 која визуелно приказује начин формирања товарне јединице на примеру моторног уља које се пуни у бурад од 60 l. Примена компјутерске анимације је могућа и при формирању других товарних јединица.
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ПРОБЛЕМ УЧИТАВАЊА ВЕЛИКОГ БРОЈА СЛОГОВА ТАБЕЛЕ У
DATAGRID КОМПОНЕНТУ КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА
Зоран Ловрековић1, Драган Граховац2
РЕЗИМЕ
Уколико је потребно учитати велики број слогова табеле базе података у RIА DataGrid компоненту, то може
трајати неприхватљиво дуго, а заузеће меморије може бити веће од расположивог РАМ-а. Зато су развијени
методи за превазилажење овог проблема, попут Paging и Infinite Scroll механизама. У раду су приказани
примери сва три механизма: -директног учитавања свих слогова, Paging-а и Infinite Scroll-а и извршено је
њихово поређење са аспекта брзине учитавања података и аспекта функционалности.
Кључне речи: Велики број слогова, Paging, Infinite Scroll, РИА DataGrid компонента

А PROBLEM OF DOWNLOAD A LARGE NUMBER OF RECORDS A
DATABASE TABLE ON DATAGRID COMPONENT OF USER INTERFACE
ABSTRACT
If you need to load a large number of records a database table on RIA DataGrid component, it may take
unacceptably long, and memory usage may be greater than the available RAM. So it is developed methods to
overcome this problem, such as Paging and Infinite Scroll mechanisms. This paper presents examples of all three
mechanisms: -direct loading of all records, Paging and Infinite Scroll, and was performed to compare them in terms of
loading speed data and functionality aspects.
Key words: Large number of rows, Paging, Infinite Scroll, RIA DataGrid component

1. УВОД
Некада, у зависности од теме и информација које приказује одређена web страница,
потребан је приказ великог броја слогова из табеле базе података, што може знатно успорити
учитавање веб странице. Потребно је добро испланирати на који начин ће подаци бити
учитани, како би се мноштво података благовремено приказало на страници, без великог
чекања. Код дугог чекања на учитавање, корисници често неће имати стрпљења, и прећи ће
на неку другу веб локацију, што власницима web странице не иде у корист.
Постоје разни начини приказа великог броја слогова табеле на web страници без великог
успоравања, који ће бити размотрени у овом раду. Биће представљени актуелни механизми
који омогућују благовремен приказ одабраних слогова табеле, а затим ће бити речи о
њиховим предностима и манама, у којим случајевима је погодно да се користе, односно, у
којим случајевима их треба избегавати. Механизми који ће бити описани су: -учитавање
свих слогова табеле у Data Grid контролу, Paging и Infinite Scroll механизам.
За поређење ова три метода кориштена је база података са свим градовима света, која је
преузета са сајта www.maxmind.com. Учитавање података из табеле извршиће се у Data Grid
контролу RIA (Reach Internet Application) чији је кориснички интерфејс реализован
кориштењем Apache Flex-a, повезаног путем Amfphp Remote Object сервиса са PHP класама
на серверској страни путем којих се приступа MySQL базама података. Перформансе три
различита механизма за учитавање слогова у контролу су евалуиране по основу следећих
1
2
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критеријума:
 која је брзина почетног учитавања података,
 брзина преласка на другу страницу,
 Брзина померања са слога на слог.
Циљ овог рада је поређење ових механизама како би се омогућио правилан избор једног
од њих тако да се омогући брзо учитавање и манипулација слогова из табеле базе података.
2. УЧИТАВАЊЕ СВИХ СЛОГОВА ТАБЕЛЕ У DАТАGRID
Помоћу сајта http://www.convertcsv.com/csv-to-sql.htm конвертована је листа градова из
CSV у SQL фајл, и тиме омогућено креирање базе података, која ће се користити за даљи рад.
Ова база података садржи 84370 слогова, смештених у табелу cities.
Први механизам који ће се користити за упоређивање перформанси јесте учитавање дела
података из базе у DataGrid. Приликом покретања апликације преко Flash Builder-a покушај
учитавања комплетне базе података је немогућ јер захтева много меморије. У саму DataGrid
компоненту је учитано 10000 редова oд 84370 колико садржи комплетна табела података. За
покретање овакве аликације је потребно 25120 милисекунди (25.12 секунди).

Слика 1. Приказ 10000 слогова у DataGrid-у
На серверској страни, у PHP-у кориштени су Value Objects за моделовање података који
ће се преносити од сервера до клијента и методе које се са клијентског дела апликације
позива као удаљена процедуре (Remote Procedure Call). Метода учитава све слогове табеле
cities, и пресликава вредности из колона табеле у својства датог Value Object-a. Ова метода
садржи четири аргумента, ($tabela, $nazivVO, $mapiranje, $sort). Први представља назив
табеле из које се учитавају подаци. Други је назив VO класе која се користи за
складиштење података у меморији. Такође, имамо мапирање које представља асоцијативни
низ са пресликавањима типа назив колоне у табели => назив својства u VO. Последњи
аргумент је $sort који садржи опис сортног поретка, у овом случају сортирамо податке по
geo_id.
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Слика 2. PHP функција која омогућава учитавање 10000 слогова из табеле
На клијентској страни, у Apache Flex апликацији, кориштена је метода getTimer која мери
и приказује време потребно за учитавање

Слика 3. Примена Flex метода getTimer рачунање и приказ потребног време за учитавање
слогова
Метода getTimer враћа време у милисекундама. Уведене су две променљиве, једна за
почетак мерења, а друга за крај. Време учитавања се након извршеног учитавања исписује
испод DataGrid контроле, са десне стране.
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3. PAGING
Алтернативни начин приказивања података је Paging. Помоћу овог механизма подаци се
деле на посебне странице. Овакав начин приказивања је погодан када треба приказати велики
број слогова табеле, а да они буду смислено подељени на посебне странице. Овај механизам
додатним опцијама за навигацију приказује и помаже корисницима претраживање по
посебним деловима табеле. Посебне странице унутар DataGrid компоненте могу бити
обележене бројевима, стрелицама, као и дугмадима „претходна“, „следећа“. Корисно је
обележавање бројевима страница јер је лакше и згодније корисницима да дођу до одређеног
податка, него да су понуђена само дугмад за прелазак на претходну и следећу страницу.
Претраживачи као што су Google, Yahoo користе paging у приказивању резултата претраге.
Новине користе paging да би поделиле већи чланак на мање одељке. Paging се користи код
сајтова код којих се не мења често број и редослед слогва из табеле из које се информације
приказују, јер би се у супротном врло брзо изгубила веза странице са одређеним податком.

Слика 4. Приказ опција за навигацију приликом употребе paging механизма.
Обележавањем страница, корисницима је дата могућност да бирају желе ли, или не, да
наставе претрагу података на некој другој страници. Предност у односу на Infinite Scroll је то
што се лакше запамти где је који податак смештен, и лакше се долази до одређеног циља.
Такође, велики избор када је страница бескрајна може да одбије кориснике, док се приказом
информација на више страница сужава избор, и тиме је мање компликовано прегледање за
корисника.
PHP метода која омогућава страничење у приказу слогова табеле слична је методи
приказаној на слици 2:
Методи се поново прослеђују аргументи: назив табеле, назив класе VO која се користи за
пренос података од сервера ка клијенту, мапирање података и сортирање. Следи аргумент
који прослеђује број слогова који се прескаче како се не би исти слогови приказивали на
више страница ДатаГрид компоненте. Следећи аргумент, $broj дефинише колико података ће
бити приказано у једном приказу, тачније колико слогова ће DataGrid у случају страничења
приказати.
Да би Paging функционисао, потребно је на клијентској страни, у Apache Flex апликацији
направити Button компоненте и за њих clickHandler методе. Дефинисана је варијабластраница, чија је почетна вредност једнака 1. Испод DataGrid компоненте су додата два
дугмета, једно води на претходну страницу, а друго на наредну. На дугмад су додати
clickHandler и if петље помоћу којих се омогућава прелаз на претходну, односно следећу
страницу.
Изглед извршене апликације са имплементираним страничењем приказан је на слици 6, а
функција које омогућују страничење, на слици 7:
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Слика 5. део PHP кода који омогућава страничење

Слика 6. Изглед интерфејса приликом страничења
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Слика 7. Део Flex кода са clickHandler-има
Да би се омогућио прелазак на следећу страницу, на дугме „следећа“ је додат догађај
clickHandler. Кликом на дугме извршава се функција која варијабли страница додаје вредност
један. Кликом на дугме „претходна“ је додат такође догађај clickHandler, који покреће
функцију која варијаблу страница смањује за један. Када страница има вредност један,
онемогућен је прелазак на претходну страницу, јер би у том случају настао проблем са базом.
Рачунање времена које је потребно при иницијалном учитавању 10 слогова у табелу,
такође и време које је потребно при мењању страница је омогућено је опет позивом метода
getTimer.

Слика 8. Примена getTimer методе приликом Paging-a
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У табели 2 је приказано време које је прошло приликом преласка на следећу страницу,
мерено десет пута.

1.
0.12s

Табела 2. Време приказано у секундама приликом десет учитавања
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.15s
0.14s
0.13s
0.06s
0.13s
0.13s
0.10s
0.17s

10.
0.09s

Просечно време које је потребно за прелазак са једне на другу страницу је 0.12s.
4. INFINITE SCROLL
Алтернативни начин парцијалног учитавања слогова табеле у DataGrid компоненту, који
је све више актуелан и чија се примена може видети на познатим web страницама је Infinite
Scroll.
Коришћењем овог начина приказивања података омогућено је да се скроловањем
аутоматски учитавају нови подаци. Овим механизмом садржај са следеће странице се
предучитава, и додаје се директно на ону коју корисник тренутно чита.
Овакав начин приказивања података је згодан када је број слогова табеле превелик, тако
да би учитавање свих слогова током иницијалног учитавања странице трајало дуго времена, а
заузеће меморије би било веома велико. Овај вид приказивања података погодно је користити
у случају када се број слогова у табели константно увећава и где сваки слог има подједнаку
важност као и претходни. Дуге, бескрајне странице је паметно имати у случају да се ради о
теми која ће заинтересовати корисника да истражује и открива даље податке.
Примена овог механизма за приказ података се може видети на популарним страницама,
као што су: Twitter, Facebook, Google plus, Yahoo mail итд. Подаци се аутоматски учитавају
без да корисник мора да такву радњу екплицитно затражи. Ово знатно олакшава коришћење,
не омета пажњу кориснику који може да се усредсреди на читање одређене теме, а не да
размишља о механизмима навигације.
Infinite scroll има одређене мане, на пример да footer странице постаје немогуће досегнути.
Притиском на дугме које враћа на претходну страницу, тешко је пронаћи одређену
информацију која се претходно тамо налазила, јер не постоји неки додатни линк који би
водио на одређено место на страници. Динамичко додавање нових података на страницу
одузима више РАМ меморије прегледача. Корисницима је много лакше да запамте да се
одређени податак налази на одређеној страници (Paging), него да упамте позицију податка на
једној страници која је предугачка (Infinite Scroll).
Да би се могло измерити време додавања нових слогова у DataGrid infinite scroll
механизмом у код је додато дугме и кликом на њега се врши учтавање нових слогова у
DataGrid на већ постојеће.
Да би се омогућило додавање нових података на већ постојеће у DataGrid потребно је
дефинисати променљиву подаци, у if петљи ће се проверавати да ли су једнаки нули, ако јесу
учитаће се, ако нису, тачније већ постоје учитани подаци, следи попуњавање DataGrid-а
новим подацима. Сваки пут када се експлицитно затражи додавање нових података, следећих
десет из базе се учитава у DataGrid.
Помоћу методе getTimer се мери колико је потребно времена за учитавање нових
података на већ постојеће. Измерено потребно време код иницијалног учитавања података у
табелу је 318 милисекунди (0.31 секунде).
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Слика 9. Flex код који омогућава додавање нових података
У табели 3 је приказано потребно време кроз десет учитавања.
Табела 3. Приказано време које је потребно приликом додавања нових података у табелу,
изражено у секундама
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0.07s
0.13s
0.10s
0.08s
0.09s
0.12s
0.09s
0.13s
0.14s
0.16s
Просечно време је 0.11 секунди.
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6. ЗАКЉУЧАК
Након реализације овога рада, поредећи брзину учитавања следеће странице, односно
учитавања нових слогова на већ постојеће у DataGrid употребом paging и infinite scroll
механизма, долази се до закључка да су разлике минималне, свега једна милисекунда.
Највише времена је потребно при учитавању свих података из табеле, што је очекивано.
Табела 4. Упоређивање времена приликом иницијалног учитавања и просечног времена
разматраних механизама
Учитавање 10000 Paging
слогова
Време приликом 25.34s
0.33s
иницијалног
учитавања
Просечно време /
0.12s
приликом
преласка на другу
страницу, односно
време приликом
додавања нових
слогова

Infinite scroll
0.32s

0.11s

Табела 4. Упоређивање времена приликом иницијалног учитавања и просечног времена
разматраних механизама
Будући да сваки од ових механизама има своје предности и мане, у зависности од тога
шта се очекује од њих тако се и одређује који да се употреби. Paging је добро решење јер је
корисницима лакше и згодније да дођу до жељене информације, а исто тако могу и да
запамте на којој страници се нешто налази и касније се вратити на исту.
Paging се првенствено користи код сајтова код којих се не мењају често информације, јер
би се у супротном врло брзо изгубила веза странице са одређеним податком. Овај вид
прилаза података користе често новине, а такође и популарни претраживачи, јер је велики
број података смислено подељен на целине, и овај механизам сасвим оправдава своју сврху.
Са друге стране, Infinite scroll механизам је добро решење када је број слогова табеле
превелик, тако да би учитавање свих слогова током иницијалног учитавања странице трајало
дуго времена. Овакав вид приказа података је згодан када се приказују слични слогови, који
се константно увећавају, те сваки има подједнаку важност као прошли. Примена овог
механизма је све учесталија, тако да се може видети на разним друштвеним мрежама. Како се
подаци аутоматски учитавају, корисник може несметано да чита одређену тему.
7. РЕФЕРЕНЦЕ:
[1] http://www.nngroup.com/articles/infinite-scrolling/
[2] http://www.infinite-scroll.com/
[3]http://www.smashingmagazine.com/2007/11/16/pagination-gallery-examples-and-good-practices
[4]http://help.adobe.com/en_US/flex/accessingdata/WSbde04e3d3e6474c4-668f02f4120d422cf087fef.html#WSbde04e3d3e6474c4-668f02f4120d422cf08-7fee
[5] Ловрековић З., Интернет програмирање, Удружење грађана „Иницијатива за управљање
знањем“, Нови Сад, 2009
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ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА НИВОА СВЕСТИ О
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Александар Булајић1, Мирослав Ћираковић1
РЕЗИМЕ
Овај рад има за циљ да кроз POSTER PRESENTATION прикаже преглед владајућих схватања о значају
едукације младих о безбедном учествовању у саобраћају, њиховом страдању и да кроз чињенично стање
предложи одређене мере из домена саобраћајног васпитања и образовања, односно да изнесе став о потреби
адекватне едукације младих као учесника у саобраћају у циљу превенције саобраћајних незгода са учешћем
младих лица.
Кључне речи: Млади, безбедност саобраћаја, едукација, учествовање у саобраћају, мере

EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN ORDER TO RAISE AWARENESS OF
TRAFFIC SAFETY
ABSTRACT
This paper aims to through POSTER PRESENTATION review the ruling of understanding about the importance of
educating young people about safe participation in traffic, their fatality and that the facts of the case suggest some
measures in the field of traffic education, or to state a position on the need for adequate training of young people as
traffic participants in order to prevent traffic accidents with participation of young persons.
Keywords: Younger road users, Traffic safety, education, traffic participation, measures

1. УВОД
Саобраћај представља специфичну област људских односа у којој је друштвено
целисходно функционисање осетљиво и на најмању могућу грешку. Област безбедности
саобраћаја представља сложен, специфичан, систем који обухвата више подсистема, који су
повезани директним и повратним спрегама и карактеришу се низом социолошких,
социјалних, привредно-економских, техничких и других особина.
Безбедност саобраћаја, начелно посматрано, јесте својство које одређује могућност или
вероватност извршења појединих саобраћајних активности без негативних последица по
живот и здравље свих учесника у саобраћају, као и без материјалних и других врста штета
при томе. С обзиром да је степен угрожености људи и имовине у саобраћају висок и да су
извори опасности у саобраћају бројни и разноврсни, неопходно је улагати енергичне и трајне
напоре са циљем остваривања ефикасног система заштите угрожених вредности у овој сфери
живота. Пре свега, мисли се на организацију и функционисање целокупног саобраћајног
система, а у оквиру тога и организацију, функционисање и ефикасност система безбедности
саобраћаја.
Заштита угрожених вредности у саобраћају, тј. безбедност људи и имовине, представља
вишекритеријумски и одговоран задатак за сваку државу. То је комплексан задатак, обзиром
да се саобраћај као и друштво развија континуирано. Друштво се стално суочава са
тенденцијом пораста броја становника, миграцијом и међународним кретањима
1


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Србија
Александар Булајић, тел.: +381694892575; e-mail: bulajic@vtsns.edu.rs
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становништва, порастом саобраћаја, порастом моторизације и другим факторима који пред
друштво стављају повећане захтеве у смислу његовог организовања у овој области.
У теорији и пракси у данашњим условима развоја моторизације, опште је прихваћен став
да се сви чиниоци општег развоја друмског саобраћаја и његове безбедности могу сврстати у
четири основне, у суштини врло хетерогене групе и то:
Ч о в е к - са одговарајућим психофизичким и здравственим својствима, знањем и
навикама, неједнако прилагођен ситуацијама техничког и укупног напретка заједнице у којој
живи.
П у т н а м р е ж а - чије конструктивно и техничко стање под утицајем климатсковременских фактора, ма колико била разграната и снабдевена саобраћајном сигнализацијом,
има границе својих пропусних и експлоатационих моћи и нивоа безбедности.
В о з и л о - чија конструкција и техничко стање захтевају програмиране поступке
експлоатације и одржавања.
О к р у ж е њ е - (природно и друштвено). (Јовановић, 2003).
Дакле, човек, пут, окружење и возило, основни су чиниоци који одређују безбедност
саобраћаја, с тога се и систем превенције, а и репресије, као и њихови носиоци, морају
разматрати у контексту ова четири главна чиниоца, при томе не занемарујући ни друге који
самостално остварују одређене утицаје или их ближе усмеравају ка основним чиниоцима.
Кључни елемент безбедности друмског саобраћаја чини човек. Докле год је особа за
управљачем или је у својству пешака, безбедност саобраћаја зависи од физичке рањивости те
особе и његових психолошких карактеристика: људско биће је непоуздано и не увек спремно
да се придржава правила. Људски фактори који повећавају ризик од настанка саобраћајне
незгоде су: неискуство, психоактивне супстанце као што су алкохол и дроге, болест, умор,
отпорност на мере друштвене интервенције и сл.
Саобраћајне незгоде као реалне негативне појаве у саобраћају, иако као релативно
случајни догађаји, чине велику улогу у морталитету савременог човечанства и разарању
материјалних вредности. Саобраћајне незгоде су водећи узрок смрти младих људи, старости
15-29 година, а посебно негативно је то што тај период живота представља најпродуктивније
године (WHO, 2011; Murray CJL et al., 2012). Зато је од примарног значаја адекватна
едукација младих у циљу подизања нивоа свести о значају њиховог безбедног учествовања у
саобраћају.
2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ГРЕШКЕ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Најважнију карактеристику одрживог система безбедног одвијања саобраћаја чине
латентне грешке у систему саобраћаја ("празнине" у систему као резултат људске грешке или
саобраћајних прекршаја и који узрокују саобраћајне незгоде) које су предвидиве и које је
колико је то могуће, потребно спречити (Reason, 1990). (слика 1.)
Најчешће се као грешке наводе: непрописна брзина, непрописно претицање,
непоштовање првенства пролаза... Одмах се уочава да непрописно предузимање неке радње
не мора да значи и грешку која је довела до незгоде. Ако је пешак био под дејством алкохола
и кретао се коловозом, не мора да значи да алкохол има било какве узрочне везе са насталом
незгодом. Основна систематизација, која егзистира у званичној статистици, уствари
представља само спољну манифестацију суштинске грешке, односно законску
квалификацију прекршаја или неуступање по прописаним правилима саобраћаја па се овакве
грешке покушавају објаснити као последице, односно манифестације неког од узрока.
Међутим, оне праве, суштинске грешке, које је врло тешко приликом увиђаја открити или
дефинисати, које могу да изазову незгоду, могу се дефинисати као: непажња, незнање,
погрешно реаговање, погрешна процена, погрешан маневар и за пешака својствена
недовољна или непотпуна комуникација са возачем, односно неправилно предузимање неке
од радњи у саобраћају или њихово непредузимање.
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Овакав приступ чини да безбедност на путевима зависи, што је мање могуће, од одлука
појединаца. Одговорност за безбедно коришћење путева не би требало да буде остављено
искључиво учесницима у саобраћају, него и на оне који су одговорни за пројектовање и
функционисање различитих елемената саобраћајног система (као што су инфраструктура,
дизајнирање возила и адекватно саобраћајно образовање које у великој мери утиче на
понашање појединаца у саобраћају, односно утиче на смањење броја грешака које учесници
у саобраћају чине).

Слика 1. Шематски приказ настанка саобраћајне незгоде узроковане латентним
грешкама (адаптирано према: Reason, 1990)
3. УТИЦАЈ ЕДУКАЦИЈЕ МЛАДИХ НА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У
САОБРАЋАЈУ
Појам васпитања и образовања уопште као два елемента једне целине, одређују и сва
основна својства васпитног и образовног поступка са учесницима у друмском саобраћају.
У саобраћају учествује популација становништва од рођења па све до повлачења из
активног учешћа. С тим у вези, васпитно-образовни процес мора да започне од узраста када
се стичу први појмови о околини и траје до дубоке старости. Знање о томе како користити
сигнализацију и охрабрење о њеном поштовању, дато је као део образовања ради повећања
безбедности на путевима.
У Републици Србији, младима се сматрају лица старости 15-30 година. У 2014. години из
ове старосне групе погинуло је 126 лица (Агенција за безбедност саобраћаја, 2015).
У структури погинулих у 2013. години, пешаци су чинили 27% од укупног броја
погинулих (од 650 погинулих 175 лица били су пешаци) на територији Републике Србије (без
података за АП Косово и метохија) (МУП, Управа саобраћајне полиције, 2014), док је тај
проценат био нешто нижи у 2014. години и износио је 23,9% погинулих (од 536 погинулих
128 лица били су пешаци) (МУП, Управа саобраћајне полиције, 2015). У категорији до 30.
година старости, погинули пешаци су чинили 22% од укупног броја погинулих пешака.
Иако је у структури погинулих учесника у саобраћају број пешака у поређењу 2013. и
2014. године, као две последње године, знатно смањен (за 47 лица или 27%) и даље пешаци у
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Републици Србији представљају изразито рањиву групу према којој треба усмерити правац
превентивног деловања. Став друштва према пешачком саобраћају није довољно изграђен и
често је ова категорија учесника у саобраћају запостављена. Традиционална схватања
безбедности пешака у саобраћају имају тенденцију да стављају терет одговорности за
настанак незгоде на понашање пешака и наглашавају образовање као средство за превенцију
незгода. Саобраћајно васпитање и образовање пешака, а посебно деце и старих особа,
представља битан подсистем укупног система превенције безбедности саобраћаја. Међутим,
деца у могим ситуацијама копирају понашања одраслих, најчешће својих родитеља.
Сигнална стратегија управљања пешацима треба да буде лако разумљива за децу и младе.
Млади возачи учествују у доста већем броју саобраћајних незгода у првим годинама након
полагања возачког испита у односу на остале старосне групе.
Проценат младих возача који су учествовали у саобраћајној незгоди са смртних
последицама је врло висока. У скоро свакој четвртој незгоди са смртним последицама
учествовао је возач млађи од 25 година. Млади возачи учествују са 26% свих незгода са
тежим последицама тј. смрт или тешке телесне повреде (Јоvanovic et al, 2010). Саобраћајни
стручњаци сложни су у погледу да млади возач може бити безбедан у саобраћају ако
поседују знање, добре вештине управљања, али мора поседовати и правилан став о
саобраћају.
Сваке године у саобраћајним незгодама у 30 земаља "Organisation for Economic Cooperation and Development" погине више од 8.500 возача старости 15-24 година. Стопа
смртности младих возача до 25 година је дупло већа него код старијих возача. Млади возачи
поред опасности коју изазивају и у којој су сами угрожени, угрожавају и путнике у свом
возилу као и остале учеснике у саобраћају (http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/
pdf/statistics).
У свом раду Shope et al, (2008) наглашавају велико страдање младих возача одмах након
полагања возачког испита. На основу вишегодишњег праћења и анализа саобраћајних
незгода установљено је седам категорија утицаја на младе возаче: возачке способности,
развојни фактори, фактори понашања, фактори личности, демографија, доживљавање
окружења и утицај окружења. Због великог броја фактора који утичу на младе возаче, наводи
се да активности морају бити вишедимензионе, а у циљу смањења ризика младих возача.
Brookland et al, (2011) наглашавају да је велики проблем страдања младих у незгодама и
поред увођења унапређеног система обуке и даље оптерећује друштво и државу.
Истраживање је имало за циљ да испита како се мењају ставови младих возача старости 15,
18. и 21. годину као и њихових родитеља. Присутни су негативни ставови младих
мушкараца, али и девојака према ограничењима у току обуке и праћењу. Промена ставова и
погледа на вожњу може утицати на безбедност младих. Млади возачи често имају ризичне
навике (нпр. тестирају границе својих вештина), мотиве негативне за безбедност (попут
такмичења или задовољства) и подложни су друштвеним притисцима вршњака (узимање
алкохола и наркотика итд.). Још један добар начин за учење безбедног понашања у вожњи је
увођење групних дискусија у наставни план, у којима кандидати процењују своје ставове и
последице одлуке донетих током вожње. Кандидати би требало да откривају себе, кроз
дискусије, посматрање и активности, валидност својих веровања и критичну природу одлука
које морају да доносе у модерном саобраћају.
У Аустралији је реализовано истраживање са 378 кандидата и младих возача (Scott-Parker
et al, 2013). Закључак је био да се наглашавају способности за психосоцијалну теорију у
циљу побољшавања нашег разумевања прекорачења брзине младих возача, откривајући
односе између претходног понашања, ставова, психосоцијалне карактеристике и пребрзе
вожње. Циљ обуке и рада са младим возачима је обесхрабривање у развоју ризичних ставова
када је прекорачење брзине у питању.
У Великој Британији 2005. године од стране Министарства за саобраћај рађена је студија
која је требала да дефинише добру праксу у циљу унапређења праксе образовања лица пре
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него су почели обуку за возаче. Указано је да су дискусија, изношење личних искустава и
мишљења, повољни за промену и добијање позитивних ставова. (www.dft.gov.uk)
Промена става је велики проблем у друштву и када је безбедност у саобраћају у питању.
Став се изграђује још у детињству у породици, затим на формирање става утиче околина,
средства јавног информисања, школа па тек касније долази обука у ауто школи. Можда је
баш ту и проблем што кандидати у ауто школама већ дођу са неким ставом, који често зна да
буде и погрешан. Ставови се врло тешко мењају ако их подржава социјална средина.
Приказани начин едукације младих пре него се одлуче за полагање возачког испита и оних
који су у протеклих годину или две положили возачки испит, само је једна у низу акција које
се могу спроводити са младим лицима.
4. ВАСПИТНО-ПРОПАГАНДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
У оквиру мера друштвене интервенције, неопходно је према учесницима у саобраћају, а
на првом месту младима, смишљено и организовано предузимати читаву лепезу различитих
мера.
Васпитно-пропагандне мере чине једну од основних група. Ефикасна друштвена
превенција претпоставља широко и интензивно укључивање јавности у борбу против
негативних друштвених појава у саобраћају. Због тога је врло значајан став јавног мњења
према овим појавама, а на формирање правилног става, значајну улогу имају средства
информисања која треба да делују афирмативно, плански. Огледају се кроз саобраћајно
образовање и васпитање становништва, саобраћајно образовање возача, посебно у делу који
се односи на њихове обавезе према пешацима, кроз стимулисање ношења одеће и опреме за
уочљивости пешака (путем информисања, образовања и промовисања нових производа
повећати проценат пешака који користе овакву одећу и опрему). Значајан допринос могу да
дају основне школе, ауто школе и месне заједнице.
Деца прве појмове о друмском саобраћају и понашању у њему стичу у породици и у
предшколским установама. Носиоци њиховог васпитно-образовног рада из ове области су
родитељи и васпитачи. Од њиховог нивоа опште културе, саобраћајног образовања и
зрелости да обаве ту сложену дужност зависи квалитет развоја саобраћајне културе код деце.
Процес образовања и васпитања у овој фази нема законску уобличеност. Не спроводи се на
основу програмско-методских упутстава, нити јединствено. У нашем друштву у коме
живимо, породице немају програме рада, сва деца немају могућност да живе и раде у
предшколским установама, што се посебно односи на децу са неразвијених и недовољно
развијених подручја, а поред тога, сва деца и немају могућности боравка у предшколским
установама из материјалних разлога. Поред тога, предшколске установе за сада немају
јединствен програм, а ни васпитаче истих квалитета, с обзиром да ни стручне школе које
припремају васпитаче немају садржајне програме из области безбедности саобраћаја. У
основним школама, млађи разреди стичу, може се с пуним правом рећи, минимум потребних
знања из области безбедности саобраћаја кроз изучавање предмета природа и друштво, а у
старијим разредима у оквиру предмета техничко образовање, што је имајући у виду развој
саобраћаја веома оскудно.
Омладина кроз саобраћајно васпитање и образовање, такође у школама, стиче веома
оскудно знање. Наставне процесе требало би започети кроз основно образовање, а потом
наставити у средњим школама у циљу једног континуитета, како се не би губила једна
целина у васпитно-образовном процесу, која би требала да прати токове развоја саобраћаја.
Разлога за то има и тиме би требали да се позабаве творци наставних планова и програма.
Истовремено, овим питањима одговарајућу пажњу потребно је да посвете не само школе, већ
и све друге делатности струковних и стручних служби, као и друштва у целини. У школама
постојећи програми саобраћајног васпитања и образовања нису у потпуности искоришћени,
нити у пракси спроведени. Јавља се веома озбиљан раскорак између могућности и
достигнућа у овој области током претходног периода. Настава, као ни слободне активности у
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школама, не дају задовољавајуће ефекте на подручју саобраћајне културе, што би у наредном
периоду морало бити превасходни задатак. С друге стране, лица која не наставе школовање у
средњим школама, још су у незавиднијој ситуацији, препуштена су сама себи да стичу
одређена знања из области саобраћајног васпитања и образовања преко средстава јавног
информисања, самосталним образовањем или евентуално преко ауто-мото друштва или ауто
школа, припремајући се за полагање возачког испита.
5. ВАСПИТНО-ПРОПАГАНДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ
Одрасли у саобраћају чине највећу категорију учесника. Тако, у саобраћају учествује
широка популација становништва, различитог нивоа знања из области безбедности
саобраћаја, а она се грубо може поделити у две групе.
1. Прву групу чине учесници у саобраћају који су школовањем стекли општу културу и
знање које им олакшава прилагођавање различитим ситуацијама. Ова популација има
изграђене ставове и спремна је да поштује одређена правила понашања најшире и у
самом саобраћају.
У оквиру ове групе постоје даље три подгрупе:
- Прву чини она популација која у процесу школовања није имала методске садржаје
из области саобраћаја ни на једном нивоу.
- Другу подгрупу представљају они који у процесу редовног школовања нису имали
садржаје из области безбедности саобраћаја, али су положили возачки испит.
- Трећу подгрупу представљају они који су у току школовања, кроз редовну наставу и
у ваннаставним активностима и приликом полагања возачког испита стекли солидно
знање за сигурно учествовање у саобраћају. Ова подгрупа сматра се за најбезбедније
учеснике у јавном саобраћају.
2. Другу групу представља популација становништва која се није школовала, па њихово
знање из области безбедности саобраћаја у функцији је утицаја средине, породице, а
најчешће средстава јавног информисања и опште информисаности. Одрасли учесници
у саобраћају, који су у породици и школи стекли саобраћајну културу, имају све
услове да се после школовања укључе у процес рада и да буду са високим степеном
оспособљености за безбедно учешће у саобраћају током свих облика учешћа,
поготово у улози пешака у којој се најчешће налазе.
Међутим, интересантна је популација становништва која у току школовања није имала
наставу из области саобраћајног васпитања и образовања. Ту дакле и не може да се говори о
неком васпитању и образовању. У највећем броју случајева њима недостаје неопходно знање
за савлађивање бројних тешкоћа на које наилазе учествујући у јавном саобраћају.У значајној
мери своју активност требали би да повећају носиоци васпитно превентивних активности,
као што су: месне заједнице, предузећа која се баве делатношћу из области саобраћаја,
транспортна предузећа и предузећа за превоз путника и робе, стручне службе безбедности
саобраћаја и органи унутрашњих послова, с тим што свакако највећу улогу у процесу
васпитања и образовања одраслих учесника у саобраћају имају ауто-школе и средства јавног
информисања. Коначно, имајући у виду интензивни развој саобраћаја код нас а при томе
садашњи степен саобраћајног васпитања и образовања, деце и посебно омладине, нужно се
намеће потреба изучавања а самим тим и обавезног узучавања у школама саобраћајног
васпитања и образовања а на правним факултетима изучавање предмета саобраћајно право.
На овај начин код млађих популација постигли би се знатно већи ефекти ради њиховог
каснијег перманентног укључивања у саобраћајне токове и основе, а за правосудне органе
имали би смо кадрове са поседовањем основа саобраћајног права, што би у пракси олакшало
њихов рад а и евентуално даље усавршавање у овој области. Овакав рад вишеструко би се
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исплатио. Са популацијом која након основне школе не настави школовање не би требало
застати, већ путем семинара, предавања, средстава јавног информисања, посебно увођењем
сталних тематских програма пружити могућност даљег васпитања и образовања из области
безбедности јавног саобраћаја.
6. ЗАКЉУЧАК
Човек је најзначајнији и најкомплекснији фактор безбедности саобраћаја. Код њега се
јављају одређене карактеристике и специфичности које углавном не срећемо код других
фактора као на пример: хетерогена структура фактора који утичу на понашање човека, брза
промена квалитета фактора (пажња, будност, концентрација...) и можда као најзначајнија отпорност на мере друштвене интервенције.
У складу са наведеним, потребно је радити на превенцији саобраћајних незгода утицајем
на младе, на промену њихових ставова о безбедности саобраћаја, кроз саобраћајно васпитање
и образовање упознати их са опасностима и ризицима које доноси девијантно понашање у
саобраћају, односно радити на формирању здравих и исправних ставова и понашања младих
учесника у саобраћају, било у својству возача или као пешака кроз примере из свакодневног
живота и реалних саобраћајних ситуација.
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УПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (ПАС) КОД
СРЕДЊОШКОЛАЦА У ЛОЗНИЦИ
Мирослав Ћираковић1, Раденка Ћираковић2, Љиљана Ранковић3

РЕЗИМЕ
Распрострањеност болести зависности или менталних поремећаја и поремећаја понашања узрокованих
употребом психоактивних супстанци (ПАС) у нашој земљи последњих година добијају епидемијске размере.
Преваленција (укупан број оболелих особа унутар неке популације у датом временском тренутку у односу на
целу популацију) је у сталном порасту. Истраживања код нас и у свету, у последњој деценији XX века, као и
она у првој деценији ХХИ века указују на све раније пијење, тј. померање ка све млађим старосним
категоријама, мада постоји податак и о повећаној употреби психоактивних супстанци од стране особа старијих
од 40 и 50 година (Рамах, 2001. Настасић, 2004). У првом делу рада биће објашњен појам болести зависности
заједно са дефинисањем појма зависности и факторима који утичу на стварање зависности. Практичан део рада
би се састојао у приказивању структуре узорака према испитиваним карактеристикама односно коришћењу
марихуане.
Кључне речи: ПАС, марихуана, зависност

THE USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (PAS) AMONG
SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN LOZNICA
ABSTRACT
Distribution of addictions or mental and behavioral disorders caused by using psychoactive substances (PAS)
in our country in recent years obtained epidemic. The prevalence (total number of affected individuals within a
population at a given point in time in relation to the entire population) is increasing. Research at home and abroad in the
last decade of the twentieth century, as well as those in the first decade of the century HHI indicate earlier drinking, ie.
move towards ever younger age categories, although there is information about the increased use of psychoactive
substances by persons aged 40 and 50 years (Ramah, 2001. Nastasić, 2004). In the first part of the article explains the
concept of addiction disorders together with the definition of the term depending on the factors affecting the formation
of addiction. Practical part of the work would consist in presenting the structure of specimens in the characteristics or
use of marijuana.
Key words: PAS, marijuana, addiction

1. УВОД
Примећена је учесталија злоупотреба и зависност од дрога и алкохола заједно, као и
комбинација различитих психоактивних супстанци – седатива, алкохола, канабиса, хероина,
кокаина, амфетамина и других синтетичких дрога (произведених у илегалним
лабораторијама). Према извештајима Светске здравствене организације земље у транзицији
су овим проблемом посебно угрожене (Вучковић, 2003). Према информацијама Уједињених
нација из 1990-их година, у свету дроге користи око 180 милиона људи, а од тога су 4,2
милиона млади, старости 15 година. Потреба младих за опуштањем, повишеним
расположењем, већом психичком и физичком енергијом, осећањем спокоја и сигурности,
1
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смањењем анксиозности, као и бежањем од стварности у којој не налазе смисао и
перспективу и све то уз психоактивне супстанце, уместо здравих начина живљења, вероватно
ће повећавати из године у годину у периоду транзиције број зависника од психоактивних
супстанци и имаћемо »генерације болесних младих људи«. (Вучковић, 2003). Проблематка
злопотребе ПАС присутна је и у Лозници као и фаворизовање психостимулативних
супстанци, и комбинација психостимуланса са другим психоактивним супстанцама па се
значајно "скраћује" време између употребе, с једне стране, и злоупотребе и зависности, с
друге. Стога је циљ овог рада и истраживања да се сагледа учесталост употребе
психоактивних супстанци код средњошколске омладине на територији града Лознице како
би се предузеле одговарајуће превентивне активности и подигла свест младих о свим
штетним ефектма и последицама злоупотребе дроге.
2. ПОЈАМ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
Наркоманија или како се већ одавно у стручној литератури одомаћио израз болести
зависности, по свему судећи није изум овог времена. Овај феномен има своју историју
развоја а корене је могуће пронаћи чак и у самим зачецима људске цивилизације. „Човек је
од памтивка имао потребу да повремено, вештачким путем промени стање своје свести, да
смањи умор и појача снагу, да заборави бол, патњу и несрећу, да посматра своја приивиђања,
односно дозволи несвесном да преузме вођство у дешавању односа према себи и свету“.
(Букелић Ј., Величковић, 2000) Међутим иако ове болести зависности као појава има своју
дугогодишњу традицију до данас није дат дефинитиван одговор на питање шта је то
зависност и који су основни чиниоци који доводе до ње. Тешкоће у одређивању овог појма
су многобројне. Тешко је говорити о болести зависности као јединственом ентитету. Према
ономе што се данас зна сасвим је извесно да је реч о сложеном, компликованом,
вишедимензионалном и мултикаузалном проблему. „Познато је да су се у различитим
културама током историје уживале различите дроге. Доступност дрога је играла значајну
улогу, али и не пресудну. Степен прихватања, односно толеранције уживања одређене дроге
приписују се и културним утицајима. Тако имамо земаља у којима се традиционално уживају
одређене дроге. Уживање дроге је у тим срединама прихваћен облик понашања и представља
саставни део живота народ.“ (Букелић Ј., Величковић, 2000)
Поред значаја специфичне структуре личности, уже социјалне групе и друштва у
ширем смислу, важну улогу у коришћењу дрога има и дух времена. Под овим појмом
Букелић подразумева „духовну атмосферу која нас окружује, начин мишљења и схватања
тога доба, навике све оно што карактерише датум епоху, што се у датом тренутку вреднује и
процењује као ваљано и као нормлно“ (Ћурчић В, 2004).
Појава зависности има дубоке корене у социјалној структури друштва и читавог
човечанства, везана је са традиционално изграђеним нормама и вредностима али и са духом
времена који карактерише дату епоху.
3. РАЗЛОЗИ КОНЗУМИРАЊА ПАС
Сви се данас слажу да је зависност од ПАС, мултифакторијално условљена
биолошким, социолошким и психолошким чиниоцима. Најчешћи разлози за узимање ПАС
су:Радозналост (последица несигурности и емотивне нестабилности)
•
Жеља да се смањи дисфорично осећање (мрзовољно – депресивно)
•
Жеља да се побољша функционисање,
•
Притисак средине да се осећа пријатно и самоуверено (хигх)
•
Породична несигурност
•
Одбацивање од стране родитеља
•
Недостатак једног родитеља
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•
Алкохолизам у породици итд.
•
Психопатолошки поремћаји
•
Зависност је симптом афективни поремећаја, поремећаја личности, неуроза или
тежих душевних поремећаја
•
Условљено понашање или научено понашање
•
Навика – хабитација јер се у почетку при узимању дроге повећава
продуктивност и поправља расположење. (Настасић П., 2004., Букелић Ј., 1997.,
Димитријевић И., 2007.)
Данас нема јединствене дефиниције зависности од ПАС-а, него постоје дијагностички
критеријуму, у Међународној класификацији болести 10. ревизија (Јеротић В, 2006) треба да
се испуне да би се неко стање дијагностиковало као болест зависности. Дијагностички
критеријуми су јединствени за зависност од свих психоактивних супстанци.
Психоактивне супстанце су супстанце природног или систетичког порекла који
својим дејством (на различите мождане структуре, деловањем различитих механизама)
доводе до сметњи свести, перцепције, расположења, когниције и понашања.
Критеријуми за утврђивање зависности:
•
Јака жеља или осећање принуде да се дрога узме,
•
Отежана контрола над понашањем у вези са узимањем супстанце,
•
Симптоми апстиненцијалног синдрома,
•
Убедљиви подаци о повећаној толесранцији,
•
Провођење све више времена у тражењу, узимању и опорављању од дроге,
•
Прогресивно занемаривање других задовољстава и интересовања,
•
Настављање узимања и поред јасних чињеница о директном и индиректним
штетним дејствима и последицама узимања супстанце.
Бити зависан значи:
•
узимати увек више ПАС него што се намеравало;
•
више пута безуспешно покушавати престати с узимањем средстава зависности;
•
занемаривати обавезе и затајити на неком од важнијих животних поља;
•
узимати све веће количине ПАС а са све мање ужитка у њој;
•
осећати се нервозним, депресивним, и јадним ако се прескочи узимање дневно
потребне дозе ПАС;
•
осећати грижу савести сваки пут кад се узме дрога, а онда је опет узимати како
би се исти осећај одагнао.” (Јеротић В, 2006)
Према дефиницији Светске здравствене организације, зависност од ПАС
(психоактивних супстанци, дрога) је посебно душевно, а понекад и физичко стање организма
које настаје деловањем средства које ствара зависност на организам и реакције организма на
њега. Карактерише га доживљај принуде да се повремено или редовно узима (супстанца)
који ствара зависност, и то у намери да се доживи његов жељени ефекат или да би се избегле
неугодности због узимања тог средства (Димитријевић И, 2007).
4. ОБЛИЦИ ЗАВИСНОСТИ
Болести зависности подразумевају зависност од психоактивних супстанци (ПАС), као
што су алкохол – алкохолизам, дроге – наркоманија и цигарете – никотинизам. Светска
здравствена организација (СЗО) је 1951. године прогласила алкохолизам болешћу, а
наркоманију 1957, и истакла њихове здравствене, породичне, професионалне и социјалне
последице. (Благојевић Вученовић Б, 2010)
Синдром зависности представља скуп физиолошких, когнитивних и бихејвиоралних
промена – толеранција на супстанцу (потреба за узимањем све веће количине ради постизања
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ефекта), јака жеља (жудња) за узимањем супстанце, постојање апстиненцијалног синдрома,
употреба супстанце ради ублажавања апстиненцијалног синдрома, занемаривање обавеза,
интересовања, радних и других активности због употребе супстанце, настављање узимања
супстанце и поред сазнања о штетним психолошким, социјалним и медицинским
последицама.
Психичка зависност - појава када оптимално телесно и душевно стање и
функционисање особе почиње да зависи од узимања лека (психоактиве супстанце, дроге).
Физичка зависност - промењено стање организма које постаје видљиво после
престанка уношења лека (психоактивне супстанце, дроге) који проузрокује зависност.
Апстиненцијални синдром, односно апстиненцијална криза, представља скуп
различитих симптома који се јављају након потпуног или делимичног прекида конзумирања
одређене супстанце, обично након понављаног и продуженог узимања високих доза.
5. ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБУ ПАС
Злоупотреба ПАС међу аделосцентима у нашој је средини широко распрострањена
појава и у том смислу се све више приближавамо светским трендовима. Многи адолесценти
који злоупотребљавају ПАС, чине то да би били прихваћени у групи вршњака, да би
компензовали недовољне развијене социјалне вештине, као вид бунта против родитеља и
других ауторитета, или у циљу експериметисања са сопственим емоционалним искуством.
(Димитријевић И, 2007)
Ризично понашање младих који злоупотрбљавају ПАС посебно је опасно:
•
Када се појави у процесу раног развоја
•
Када је континуирано и није ограничено само на појединачне ситуације или
изоловане догађаје.
•
Када је повезано са стилом живота који је за младу особу непримерен и
отежава, или чак и онемогућава конструктивне делатности, (школвање, редовне спортске
тренинге), односно неспојиво је са њима.
•
Када се одвија у кругу вршњака који такво понашање подстичу, одобравају и
диве му се.
•
Када се више облика ризичног понашања међусобно повезује и допуњава.
6. ФАКТОРИ ЛИЧНОСТИ
Адолесцент на несклад између унутрашњих потреба и захтева околине може
одговорити:
•
Осећајним променама – појачаном стрепњом, тескобом, непријатељством,
мржњом, завишћу, бесом, љутњом, тугом, мрзовољом и депресијом (дисфоријом).
•
Поремећајем обрасца понашања као што су дурење, супростављање,
свадљивост, непослушност, тврдоглавост, туча, бекство, лагање и крађе.
•
Сметњама сазнаних функција – слабијом пажњом, губитком занимања за
учење, интелектуалном закоченошћу, инхибицијом, слабијим успехом у школи.
(Димитријевић И, 2007)
7. ПОРОДИЧНИ ФАКТОРИ
Породица је прва спољашња реалност коју упознајемо. Она има свој живот пролазећи
кроз животне циклусе:
•
Деца одрасла у блиским породицама мање је подложна проблематичном понашању
•
Стабилна веза са бар једном одговорном одраслом особом у току детињства је
значајан заштитни фактор
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•
Блиске везе, породична стабилност и сигурност (насупрот претњи губитком) су
фактори који умањују психолошке стресове
•
Очекивања родитеља везана за присуство и учинак у школи, подршка и надгледање су
важан заштитни фактор за проблематично понашање.
Блискост породичних веза подразумева позитивну и присну породичну климу која
доприноси каснијем, у адолесценцентном периоду, тако важном у повезивању са вршњацима
(Димитријевић И, 2007)
8. СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ
Када су социјални фактори или фактори средине у питању важна је могућност и
видови комуникације младе особе са вршњацима, развој сосцијалних контаката, ниво стреса
који адолесцент доживљава и као се носи са њим. Поред стреса ту је и понуда односно
доступност разних ПАС. Вршњаци индивидуално или у групи могу бити нови ослонац, нови
подржавалац али и инспиратор и ривали адолесценту. (Димитријевић И, 2007)
9. ВРСТЕ ДРОГЕ
Класификација дрога данас се дефинитивно најчешће врши на основу њихових
фармаколошких својстава.
1.
Опијати (опијум морфијум, хероин, метадон и сл.)
2.
Стимуланси (кокаин, екстази, амфетамин, и сл.)
3.
Халуциногени (ЛСД, мескалин, псилоцибин и сл.)
4.
Канабиноиди (хашиш, марихуана , и сл.)
5.
Депресори (седативи, аналгетици, барбитурати, и сл)
6.
Инхалнти (ацетон, леокови, бензин, етер и сл.)
Због великог броја дрога које се могу злоупотребљавати у раду ћемо се оријентисати
на најкарактеристичнијег представника група - Марихуану.
10. МАРИХУАНА КАО УВОД У НАРКОМАНИЈУ
Марихуана је често, али не и увек, одскочни камен за теже дроге, само прво вештачко
средство са којим особа експериментише у тражењу себе и задовољењу својих потреба.
Употребом марихуане ствара се “наркоманска личност”, навика и потреба да особа не буде
“стрејт”, односно да буде под дејством психоактивне супстанце. Искуства са марихуаном и
закључак да се вештачким путем може утицати на своју свест и емоције, стварају жељу код
предиспонираних особа да наставе експеримент са снажнијим средствима. У великом броју
случајева када само једном пробају хероин, екстази, ЛСД или неку другу дрогу са моћнијим
психофармаколошким дејством, марихуана постаје преслаба дрога и напушта се у корист
потентнијих и опаснијих дрога.
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11. СТРУКТУРА УЗОРКА ПРЕМА ИСПИТИВАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА
Табела 1. Састав узорка по школама
Школа

f

%

Гимазија

97

25,2

Економска

99

25,8

Свети Сава

94

24,5

Техничка

94

24,5

Укупно

384

100,00

Графикон 1. Састав узорка по школама

Састав узорка по школама

24,50%

25,20%

Гимназија
Економска

24,50%

25,80%

„Свети Сава“
Техничка

Табела 2. Састав узорка према узрасту у школама
Прва година
Школа

Друга година

Трећа година

Четврта
година

f

%

f

%

f

%

f

%

Гимназија

24

24,0

24

27,6

26

24.5

23

25,3

Економска

27

27,0

26

29,8

29

27,4

17

18.7

Хемијска

28

28,0

18

20,6

25

23,6

23

25,3

Техничка

21

21,0

19

22,0

26

24,5

28

30,7

106 100,00

91

100,00

Укупно

100 100,00

87 100,00
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Табела 3. Састав узорка према полу
Пол

f

%

Мушки

176

46

Женски

208

54

Укупно

384

100,00

Табела 4. Састав узорка према полу по школама
Број анкетираних
младића

Број анкетираних
девојака

f

%

f

%

Гимназија

37

21,0

60

28,8

Економска

31

17,6

68

32,7

Свети Сава

31

17,6

63

30,3

Техничка

77

43,8

17

8,2

Укупно

176

100,0

208

100,0

12. КОНЗУМИРАЊЕ ДРОГА
Графикон бр. 2. Коришћење марихуане међу испитаницима свих средњих школа

Да ли си пробао дрогу?
88,50%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

5,75%

ДА само
једном

5,75%

ДА, више
пута
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Графикон бр. 3. Коришћење марихуане међу испитаницима свих средњих школа по полу

94.70%
81.30%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

9.10%

младићи
2.90%

9.70%

2.40%

користи/ла
Користиомарихуану
марихуану само
више пута
једном

девојке
Никада нисам
користио/ла
марихуану

Графикон бр. 4. Коришћење марихуане по полу у односу на укупан узорак

Графикон бр .5. Учесталост коришћења марихуане по школама
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Графикон бр .6. Учесталост коришћења марихуане по разредима

Графикон бр .7. Учесталост коришћења марихуане више по разредима

Користили марихуану више пута
50,00%
36,40%

40,00%

41,00%

30,00%

18,20%

20,00%

10,00%

4,40%

0,00%
прва друга трећа четврта
година година година година
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Графикон бр .8. Учесталост коришћења марихуане само једном по разредима

Користили марихуану само једном
36%
36%

40%
30%

18%

20%

користили
марихуану само
једном

9%

10%
0%

прва
друга трећа четврта
година година година година

Графикон бр .9. Места где се дрога први пут пробала, одговори испитаника

Где си при пут пробао марихуану

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

56,80%

20,50%

15,90%
2,30%

4,50%
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Графикон бр .10 Познавање особе које користе дрогу

Графикон бр .11. Проценат анкетираних који би рекли да се дрога користи

Када би сазнао да твој брат сестра пријатељ/ца користи дрогу да ли би
то некоме рекао?

49,20%

20,80%

20,10%
9,10%

0,80%
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сестра пријатељ/ца користи
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Графикон бр .12. Проценат анкетираних који сматрају да се дрога продаје у школи

Графикон бр .13. Проценат анкетираних ученика са изјавама шта доноси употреба дрога

Шта доноси употреба дрога?

37,70%
18,40%

11,90%

10,90%
1,80%
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Графикон бр .14. Проценат анкетираних ученика са изјавама шта доноси употреба дрога
по школама

Табела бр. 5. број анкетираних ученика који су одговорили на питање која се дрога највише
употребљава у Лозници
Гимназија
Понуђени одговори

Економска

Свети Сава

Техничка

Укупно

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Марихуана

62

63,9

65

65,7

62

66,0

73

77,6

262

68,2

Екстази

9

9,2

16

16,2

17

18,0

10

10,7

52

13,6

Кокаин

9

9,2

8

8,0

4

4,3

5

5,3

26

6,8

Хероин

3

3,3

8

8,0

4

4,3

4

4,3

19

4,9

Таблете са алкохолом

12

12,3

1

1,0

5

5,3

2

2,1

20

5.2

Нешто друго

2

2,1

1

1,0

2

2.1

5

1,3

Укупно

97

100,0

99

100,0

94

100,0

384

100,00
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Табела бр.6. Шта ти мислиш да би требало урадити да се смањи број корисника дрога у
Србији, Лозници?
Гимназија
Понуђени одговори

Економска

Хемијска

Техничка

Укупно

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Већа
информисаност о
болестима
зависности

15

15,4

7

7,0

13

13.8

9

9,5

44

11,4

Организован
систем контроле од
стране државе

19

19,6

24

24,2

18

19,1

15

15,9

76

19,7

Едукација
родитеља и деце/
наставника

14

14,4

23

23,2

17

18,0

10

10,6

64

16,6

Добар систем
информисања
јавности и кампања
против дроге

15

15,4

9

9,0

11

11,7

12

12,7

47

12,2

Оштрије законске
мере

4

4,1

3

3,0

10

10,6

13

13,8

30

7,8

Легализација
марихуане

20

20,6

15

15,1

8

8.5

13

13,8

56

14,5

Не треба ништа
предузимати

10

10,3

8

8,0

5

5.3

14

14,8

37

9,6

10

10,1

12

12,7

8

8,5

30

7,8

99

100,0

94

100,0

94

100

384

100,00

Јавно говорити и
представити онима
који користе дрогу
Укупно

97

100,0
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13. ПРЕДЛОГ МЕРА
•
Осмислити и организовати програме примарне превенције у циљу оспособљавања
младих да преузму личну одговорност за сопствено здравље и доношење правилних одлука.
•
Оспосибити младе кроз различите програме стицања вештина да развију и овладају
вештинама одупирања социјалним притисцима.
•
Едукативне програме спроводити кроз вршњачку едукацију како би обучени млади
исправне ставове, стилове живота и вештине пренили вршњацима.
•
Осмислити Програме оснаживања младих од предшколског узраста па надаље који
треба да обухвате и активности на подизању самопоуздања и самопоштовања као значајних
фактора у одипурању непожељним облицима понашаља као што је злоупотреба ПАС.
•
Програми за родитеље би требало да садрже активности на оснаживању родитеља да
одрже и развију добре линије комуникације са својом децом као и да развију вештине за
поступање за ефикасно и брзо реаговање у ситуацијама када постоји наговештај
неприхватљивог понашања.
•
У оквиру редовног школског програма подићи ниво знања и информисаности младих
о болестима зависности.
•
Оснажити омладинске организације и укључити што више младих у креативном
провођењеу слободног времена
•
Анктивирати медије у промоцији здравсих стилова младих
•
Покренути иницијативу да се у граду усвоји акцион план за превенцију болести
зависности у оквиру којег ће се планирати различити програми и садржаји који ће смањити
изложеност младих ПАС . предвидети средства из градског буџета како би се финансирали
такви програми
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ОБРАЗОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ИНЖЕЊЕРА O ПРАВИЛНОМ
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
Петра Тановић1, Анита Петровић-Гегић1, Љубица Стојановић1

РЕЗИМЕ
Запослени у току својих активности свесно или несвесно угрожавају животну средину. Међутим,
нису сви довољно свесни шта све угрожава животну средину, какве су последице и да свако од нас са мало
труда може да учини пуно. Сви запослени нису довољно информисани о значају очувања животне средине
и како они сами могу да помогну бригом о правилном одлагању отпада. Ово произилази из резултата
истраживања које је урађено у виду анонимног писменог упитника студената који се образују за будуће
графичке инжењере. Испитаници су давали одговоре на припремљена питања, на основу којих се могла
проценити њихова едукованост у погледу управљања разним врстама отпада. Из одговора се може
закључити о њиховом тренутном знању о управљању отпадом и шта је потребно урадити да знање и
обученост о значају управљања отпадом буде боље. Потребно је што више едуковати студенте, инжењере,
раднике јер само поседовањем знања можемо сачувати животну средину.
Кључне речи: графичка индустрија, отпад, животна средина, образовање

EDUCATION OF GRAPHIC ENGINEERS IN PROPER WASTE
MANAGEMENT
ABSTRACT
Employees in the course of their actions, consciously or unconsciously endanger their living environment.
However, not everyone is properly introduced with what endangers the environment, what the consequences are,
and that each of us with a little effort can do a lot. All the employees are not sufficiently informed about the
importance of preserving the environment and how they themselves can help care for the proper disposal of waste.
This follows from the results of research that has been done in the form of an anonymous written survey of students
who are being educated for future graphic engineers. The students gave answers to questions that were prepared in a
way that would evaluate their level of education in the management of various types of waste. The answers show
their current knowledge on the management of waste and what should be done to improve it and make their training
on the importance of waste management to be better. It is necessary to educate more students, engineers, workers,
because only by improving knowledge we can preserve the environment.
Key words: graphic industry, waste, environment, knowledge

1. УВОД
Загађење животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије у
животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које имаjу или
могу имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи.[1] Један од
највећих проблема у Србији представља одлагање отпада.
Штампа је присутна у свим подручјима масовне потрошње као прехрамбена,
фармацеутска, дуванска, хемијска и друге индустрије. Нека истрaживања говоре да се
графичка индустрија налази на у врху листе загађивачких индустрија, а разлог је висока
потрошња енергије, хемикалија а и због пратећег отпада. Готово свака операција ствара неку
врсту отпада. Тај отпад се ствара као последица различитих процеса као што су израда
штампарске плоче, обрада слике, штампање и завршна графичка обрада и разликује се
1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад
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зависно од технике штампе. Најбоље решење је стварање услова за смањење отпада на самом
месту стварања тј. оптимизација процеса и потрошње сировина. Друга могућност је
рециклирање а последња, најмање оправдана, безбедно одлагање отпада. Неповољан утицај
на животну средину из графичке области имају сировине, графички материјали, процес
припреме штампарске форме, штампа, завршна дорада, амбалажа у коју су паковане
сировине а и готов производ. Да би се отпад редуковао, предузећа морају водити више
рачуна о управљању отпадом. То захтева промене ставова и праксе предузећа посебно на
спречавању и редуковању отпада више него на третирању и уклањању отпада, јер сваки
отпад представља велики губитак.
Проблем управљања отпадом није новијег датума и, као и у већини земаља може се
везати за периоде повећане урбанизације и индустријализације, коју није пратила
одговарајућа политика заштите животне средине. После поступка смањења количине отпада
на његовом извору, рециклажа је приоритетан метод у управљању отпадом. Као и код
смањења на извору, рециклирањем се умањује количина отпада намењеног за одлагање.
Поред тога, рециклирањем се штеде природни ресурси кроз смањење потреба за примарним
материјалом, а чува се и енергија пошто коришћење отпадних материјала у производњи
нових производа обично захтева мање енергије него што је случај у производњи са
примарним материјалом (сировинама). Рециклирање је динамичан процес у коме се
материјали који су иначе намењени за одлагање на отпад издвајају из тока генералног
отпада. Ти материјали, пошто су послужили својој првобитној сврси, намењени су преради
јер још увек имају корисне физичке или хемијске особине.
2. СВЕСТ СТУДЕНАТА ГРАФИКЕ О ОТПАДУ ИЗ ШТАМПАРИЈА
Свака институција је произвођач неких врста отпада. Отпад је сваки неупотребљив
материјал који се више не може користити и бива бачен и складиштен на регистроване
депоније. Најчешће се сусрећемо са амбалажним отпадом [2]. Осим што се свакодневно
производи отпад је потребно одлагати на прописана места. Важно је да се загађујуће
материје, које се најдуже разлажу, рециклирају да би се ублажили негативни ефекти по
животну средину. Рециклажа је претварање отпадног материјала у нови производ с циљем
поновног коришћења. Од сировина које се користе увек треба обратити пажњу да се користе
сировине које су еколошки оправдане.
У течни отпад се убрајају вода после фотопроцеса, развијачи, средства за фиксирање,
растварачи (ацетон, етанол, етилбензен, изопропанол, метанол), отпадне боје са
растварачима и тешким металима, јаке киселине ( азотна, фосфорна, хлороводонична и
сумпорна киселина), јак алкални отпад ( амонијум хидроксид) и било који течни отпад бачен
у сливник.
Чврсти отпад чине остаци филма, отпадне подлоге за штампање (папир, полимерни
материјали) који остаје после обрезивања, одбачени материјали, вишак материјала,
материјали за пробне отиске, неквалитетно одштампани и неправилно повезани материјали,
штампарске форме, боје, празна амбалажа у коју су паковани филмови, плоче, боје и разне
хемикалије, крпе за чишћење на којима остају разни раствори.
Постоји неколико начина на који можемо смањити загађење животне средине у
графичкој индустрији а то су: смањити количину отпада, правилним одлагањем свих врста
отпада, коришћењем боја које имају мању количину испарљивих органских материја,
коришћењем рециклираног папира, применом нових технологија у процесу израде
штампарске форме, штампарске плоче слати на рециклажу.[3]
Боја је важна за процес штампе и не може се избацити или заменити нечим другим.
Међутим, боја може бити проблематична са становишта очувања животне средине. Боје за
штампу могу да садрже штетне материје попут тешких метала и растварача који убрзавају
процес сушења. У процесу сушења долази до испаравања лакоиспарљивих органских
једињења, а сва та испарења имају неповољан утицај на животну средину. Да би смањили
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штетна испарења произвођачи су представили нове боје са малом количином испарљивих
органских материја које су мање штетне по околину. Боје које су еколошки прихватљивије
од боја на бази растварача су: ултраљубичасте (УВ) боје, боје које се суше електронским
снопом, боје на бази биљног уља и безводне боје. [5] Новије технологије имају уграђену
„чистију производњу“ у многим гранама индустрије па и у графичкој.
Свест о важности рециклирања се у последњих пар година повећава код људи услед
схватања озбиљности проблема у очувању природе и природних ресурса. Поред тога што су
људи упознати са могућношћу рециклирања многих врста отпада, са начинима на које неке
врсте отпада штете животној средини, рециклажа у Србији и даље нема значајан помак. Како
би се рециклажа остварила у најбољој мери, потребно је истовремено обезбедити постројења
за рециклирање, да се изгради квалитетна мрежа сакупљања отпада, да се врши едукација
становништва, итд. Ови рециклажни центри се протеклих година боре за сировину услед не
постојања доброг система прикупљања и разврставања различитих врста отпада. Рециклажна
дворишта пружају могућност да се о једном трошку одложе веће количине рециклажног
отпада, а да се за то притом добије новчана накнада. Новчана накнада је одличан избор
мотивације људи, начин да се вреднује труд и уложено време за прикупање и разврставање
различитих врста отпада. Утицај друштва је велики на психологију људи и као један од
мотива може се успешно примењивати у рециклажи. Како би сагледали свест запослених о
управљању отпадом спроведена је анкета.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
3.1 Анкета о правилном одлагању отпада
Анкета има за циљ да сагледа свест будућих графичких инжењера о правилном
управљању отпадом. Поред тога резултати анкете нам пружају податке о активностима које
би их мотивисалe да правилно одлажу разне врсте отпада, као и да уочи недостатке у
систему збрињавања отпада.
У анкети су учествовали студенати са одсека графике, генерације од прве до треће
године студија. Анкета је анонимна што је допринело реалнијим одговорима, па самим тим
бољем резултату анкете. Циљ ове анкете је да се сагледа знање и свест будућих графичких
инжењера везано за управљање отпадом и да се покуша указати студентима на важност
правилног управљања отпадом и начин како то да учине.
Анкета је садржана од питања:
1. Да ли отпад који потиче из штампарија загађује животну средину?
2. Да ли сте свесни загађења штампарским плочама, папиром, развијачима, бојама..?
3. Да ли би сте подржали и учествовали у рециклажи?
4. Да ли сте упознати да је забрањено бацање опасног у сливнике (искоришћени развијачи,
фиксири, боја...)?
5. Да ли Вам је познато да се искоришћене офсет плоче и отпадни папири могу рециклирати?
6. Шта би Вас највише мотивисало да настали отпад у штампарији шаљете на рециклажу?
7. Да ли примена нових технологија смањује количину отпада који се ствара при производњи
графичких производа?
8. На који начин се може смањити количина отпада у штампаријама?
9. Да ли знате да постоје хемикалије које мање загађују животну средину?
3.2 Резултати анкете
У циљу добијања података о свести будућих графичких инжењера везаних за правилно
одлагање отпада из штампарија и могућим последицама за здравље људи и животну средину
урађено је истраживање. Истраживање је урађено у писменој форми. Питања о отпаду из
графичке индустрије су састављали аутори. У даљој обради података одговори су
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статистички сређени и разврстани према годинама студија. Резултати анкете приказани су
графички.

Графикон 1

Графикон 2

Графикон 3

Графикони 1, 2 и 3 нам показују свест студената о опасности и загађивању животне
околине које потиче из штампарије. Оно што увиђамо јесте висока свест о овом проблему, а
посебно је изражена код студената друге и треће године. Графикон 1 приказује упознатост
студената са чињеницом да загађења долазе и из штампарија, а из њега се може видети да је
њихова свест на задовољавајућем нивоу. Студенти друге и треће године су кроз предмете
били више упућени у проблеме загађивања, те су с тога и резултати анкете на то показали.
Статистика прве године приказана на графикону 2, а резултати произилазе из чињенице да се
студенти тек на другој години студија упознају са процесима и материјалима у графичкој
индустрији, као и њиховим штетностима и утицајима на животно окружење. Графикон 3, као
и графикон 1 показују општу свесност студената у погледу загађивања. На претходним
графиконима увиђамо да су старији студенти више упућени о опасностима и утицајима
загађивача из графичке индустрије на животну средину.
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Графикон 4

Графикон 5

Графикони 4 и 5 нам указују на свест студената о рециклирању. На графикону 4 је
приказана упознатост студената са могућношћу рециклаже материјала у графичкој
индустрији, где видимо пораст почевши од прве ка трећој години, што је последица веће
обавештености старијих студената о овој материји кроз предмете које се слушају на каснијим
годинама. Графикон 5 представља одраз спремности студената да појединачно учествују у
процесу рециклаже. Као што се види, спремност на рециклажу међу студентима свих година
је висока, међутим с обзиром на резултате са претходних графикона који указују на висок
проценат свести о загађивању које долази из штампарија, овај графикон нам указује и на то
да постоје фактори који утичу на то да одређени проценат студената не подржава процес
рециклаже.

Графикон 6

Графикон 7

Графикони 6 и 7 говоре о упознатости студената са утицајем нових технологија и
средстава на заштиту животне околине. Из графикона 6 се види да студенти свих година деле
мишљење да су нове технологије и сигурније за животно окружење, вероватно на основу
искуства и знања из других грана индустрије. Нa графикoну 7 се види да су студенти друге и
треће године, због искуства и знања стеченог током школовања, упознати и са чињеницом да
у сврху заштите животне средине могу да се користе хемиклије које су мање штетне за
животну средину.

Графикoн 8
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На графикону 8 се види да највећи број студената ипак има велику свест о рециклажи
и сматра да би се највећи корак ка заштити животне средине направио управо рециклирањем
материјала и средстава који се користе у штампарској индустрији. Велики проценат
студената сматра да је модернизација такође битан корак у поцесу смањивања отпадног
материјала. Трећи корак, по графикону 8, представља рационализација, односно мања
количина штампања, штампање само потребног материјала који ће се и искористити.
4. ЗАКЉУЧАК
Као и остале гране индустрије графичка индустрија може да угрози здравље
запослених радника и животну средину. На основу резултата приказаних у овом раду може
се закључити да запослени у графичкој индустрији брину о животној средини али
недовољно. Значајан али не и нерешив проблем је и свест и информисаност о врстама
отпада, њеном негативном утисају на здравље човека и животну средину. Ово се може
постићи путем образовања о правилном одлагању отпада. Из резултата анкете се види се
студенти са одсека графике образују да је свакој па и графичкој индустрији очување животне
средине приоритет. Студенти старијих година поседују више знања о важности управљања
отпадом и показују већу спремност да учествују у правилном одлагању отпада и рециклажи.
Еколошка свест свих запослених у графичкој индустрији је предуслов за боље очување
животне средине.
5. ЛИТЕРАТУРА
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УПОТРЕБА ПИКТОГРАМА КАО ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ
КОРИШЋЕЊА РАЧУНАРА НА РАДНОМ МЕСТУ
Каролина Мудрински1, Катарина Келић1
РЕЗИМЕ
Последице неправилног положаја тела приликом рада за рачунаром су углавном трајне. Могуће
болести могу да се спрече правилним коришћењем рачунара. Предлог решења за једну меру заштите су низ
пиктограма у форми знакова обавештења и заштите који би се налазили на огласним таблама поред рачунара
и/или у виду налепница на самим рачунарима односно лап-топовима. Овај рад садржи идејна решења
пикторгама као знакова упозорења и заштите на раду. Они у свом визуелном садржају упућују корисника на
безбедан рад који током радног времена може да траје и до десет сати дневно. Најугроженија је кичма, вид и
мишићи руку. Сталним указом на потенцијалне опасности значајно се смањују дугорочне последице по здравље
код запослених који углавном седе за рачунарима на свом радном месту.
Кључне речи: Знакови заштите, пиктограм, знакови обавештења

THE USE OF PICTOGRAMS AS PROTECTION SIGNS IN USING THE
COMPUTER IN THE WORKPLACE

ABSTRACT
The consenquences of improper body position during the work at the computer are mostly permanent. Possible
diseases could be prevented by the proper use of computers. Proposals for a measure of protection are a number of
pictograms in the form of informational and safety signs that are to be posted on bulletin boards at computer, and/or in
the form of stickers on a single computer or laptop. This work includes design solutions in a form of piktorgams as a
safety signs. In their visual content they conwey the user to a safe work during working hours up to ten hours per day.
The most vulnerable parts of body are the spine, sight and arm muscles. By constantly pointing out the potential dangers
considerably reduce the long-term consequences for the health of employees who mostly sit at the computer at their
workplace.
Keywords: Signs of protection, pictograms, signs notifications

1.РИЗИК КОРИШЋЕЊА РАЧУНАРА НА РАДНОМ МЕСТУ
У данашње време, све већи број послова захтева коришћење рачунара. У појединим
земљама број запослених који користе рачунар за обављање посла на радном месту пење се и
на преко 70% популације, а готово три четвртине њих има проблеме са видом или очима.
1.1. Утицај рачунара на људско здравље
Чињеница је да рад за рачунаром захтева од човека да велики део времена проводи у
седећем положају. У таквом положају, цело тело бива изложено различитим притисцима,
који могу узроковати развој разноврсних стања и обољења. Тежина стања варира од
релативно безопасних до крајње озбиљних. Ова стања настају као последица дуготрајног
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статичког оптерећења кичменог стуба, нефизиолошког положаја и понављања неприродних
покрета екстремитета.
Проблеми настали неправилним коришћењем рачунара на радном месту су
обједињени под именом Computer Vision Syndrome (CVS), односно „синдром компјутерског
вида“. Овај синдром обухвата следеће симптоме: замор очију, суве очи, осећај печења у
очима, осетљивост на јаче осветљење, мутан вид, главобоље које доводе до вртоглавице и
мучнине као и болове у раменима, врату и леђима.
1.2. Систем вида
Током рада за рачунаром, на вид најнеповољније утиче тзв. блештање са екрана.
Разлог је мешање два различита вида светлости, сунчеве светлости или вештачког светла са
светлошћу коју зрачи екран. Свакодневно вишесатно гледање у монитор доводи до
озбиљних поремећаја у систему вида, о чему сведоче многа истраживања. Истраживање
спроведено у Масачусетсу, утврдило је да радници који раде на рачунару преко 7 сати
дневно имају замор очију за 72% већи од осталих. Друго истраживање које се састоји од 32
хиљаде офтамолога и оптичара, посебну пажњу обратило је на чињеницу да рад на рачунару
није природан за људски вид. Они су утврдили да 70-75% корисника који раде са
мониторима имају проблеме са видом. Најчешћи проблем који се јавља у оваквим
случајевима су оштар бол у очима, блага вртоглавица, и опште погоршање вида.
1.3. Функционисање локомоторног система
Стални корисници рачунара највише се жале на здравствене тегобе у виду бола у
мишићима и зглобовима. То подразумева укоченост врата, бол у раменима и боковима, или
пецкање у ногама. Сви ови симптоми, уколико се на време не уоче и спрече, могу довести
радника до много већих тегоба и озбиљних болести. Највише проблема настаје приликом
куцања на тастатури, када шаке заузимају неодговарајући положај, померањем миша по
подлози без ослонца, притискање тврдих тастера. Два најчешћа поремећаја из ове групе јесу
синдром карпалног тунела и повреде тетива.
1.4. Обољења горњег екстремитета
У ову групу спада и синдром горње торакалне апертуре, који обухвата читав низ
симптома који су узроковани притиском на неуроваскуларни део рамена. Симптоми
обухватају трњење, болове и слабости мишића руку, а понекад и болне отоке читаве руке.
Сви наведени синдроми имају више узрока, али за сваки постоји превентивно решење, што
кроз вежбе, што кроз ергономски дизајн уређаја и радног места.
2. ЕРГОНОМИЈА
Наука која се бави везом између предмена и/или уређаја и човековог здравља зове се
ергономија, а препоруке стручњака ове области су веома важне. Настанак ергономије се
везује за брзи развој технике и техничких средстава која су била све савршенија и
ефикаснија, али се онда јавио човек као онај који својим ограничењима постаје лимитирајући
фактор његовог развоја. На пример, технички узевши неко најсавршеније средство није
„ергономско“ ако га човек са својим био-психо-социјалним карактеристикама не може
ефикасно користити и то је данас лимитирајући фактор техничког и технолошког развоја.
Ергономија има широку примену у готово свим областима, будући да унапређује и одржава
ефикасност, безбедност, продуктивност и здравље на раду. Ергономијом се данас баве
биолози, антрополози, психолози, социолози..., али сва знања која носи свака од набројаних
и не набројаних струка не значи ништа ако се не интегришу у скуп јединствених и
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усклађених захтева који се морају поставити пред пројектанта или дизајнера техничког
средства да би оно задовољило све потребе и захтеве човека. Из многих ергономских
истраживања произашле су многе профилактичке мере за заштиту здравља корисника
рачунара. Препоруке стручњака се, између осталог односе и на правилно седење за столом на
коме је смештен рачунар, прављење пауза у раду, правилно коришћење тастатуре, миша и
монитора. Свакодневно вишечасовно гледање у монитор, коришћење тастатуре и миша,
изазива одређене здравствене проблеме. Пракса показује да, чак и у случајевима када се
примењују одговарајуће ергономске мере, дуготрајни рад на рачунару може да изазове
професионална здравстфена обољења.
2.1. Неке од превентивних мера заштите
Мењање положаја током рада као и прављење честих пауза, препоручује се као
основна превентива за избегавање здравствених проблема насталих у раду са рачунаром. Да
би се очни систем одморио, препоручљиво је правити паузу од 15 минута након свака два
сата интензивног рада на рачунару. За време одмора, поглед треба да је усмерен на удаљене
предмете. Утвђено је да су чешће, али краће паузе у раду ефикасније од одмора који се
предузимају након дужег периода рада на рачунару.
Физичка активност је такође мера од велике важности коју треба спроводити
дисциплиновано, у једнаким временским интервалима. Адекватан седећи положај јесте онај
у којем тело не напреже веће групе мишића.
3. МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ, СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ РИЗИКА
Према хијерархији приказа на слици 1. , препознаје се пет основних типова мера, за
отклањање и /или смањењемризика, поделјених у две групе.[2]

Слика 1: шематски приказ хијерархије мера за смањење ризика
3.1. Безбедан дизајн радног места:
-елиминација (Е) – потпуно уклањање опасности/штетности или опасне радне процедуре на
радном месту редизајнирањем радног процеса или радног места, што понекад може бити
једноставно а понекад чак и немогуће,
-замена (З) – замена високоризичних материјала, опреме, радних процеса или материја мање
ризичним, чиме се спречава излагање потенцијалној опасности/штетности и
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-инжењерско управљање (И) – структурне/физичке/техничке промене радне околине,
радног места, алата или опреме које треба да их учине безбедним (нпр. Коришћење
заштитника, модификација делова машине, аутоматизација процеса рада, обезбеђивање
издувне вентилације, итд.).
3.2. Безбедан радник на радном месту:
-организационо управљање (О) – увођење безбедних радних процедура, упутстава (за
употребу, одржавање и безбедан рад), ознака за безбедност и/или здравље на раду, постер
безбедности (слика 2), организовано оспособљавање раднка за безбедан рад, ограничење
уласка радника у опасне просторе, контрола времена излагања радника одређеној
опасности/штетности, преусмеравање радника на друге послове (ротирање послова),
превентивно одржавање и редовно чишћење средстава за рад. Организационо у прављање се
спроводи након што су мере безбедног дизајна радног места већ примењене, а потребно је
размислити и о увођењу адекватног надзора да ли се радници придржавају свих мера.
-лична заштитна средства (Л) – увођење потребних личних заштитних средстава и замена
постојећих ефикаснијим, лична заштитна средства стварају препреку између
опасности/штетности и радника и представљају последњу, уску одбрану која мора
функционисати на радном месту. Употреба личних заштитних средстава, као најмање
ефикасне мере, не контролише опасност/штетност на извору – месту настанка и ослања се на
измене у понашању запослених.
-постер безбедности – његова примена у безбедности у раду ће бити објављена у следећем
пасусу.
4. ПОСТЕР БЕЗБЕДНОСТИ У ВИДУ ПИКТОГРАМА
Пиктограм или симбол јесте слика која описује ситуацију или обезбеђује инструкцију
о правилном начину поступања. Пиктограм намењен заштити радника на радном месту мора
бити изложен на раднику видном месту јасно преносећи обавештење или наредбу које
радник треба да се придржава за време обављања посла.
Да би радници избегли здравствене сметње изазване коришћењем рачунара, потребно
је строго придржавање упустава прописаних од стране стручњака који проучавају утицај
рачунара на здравље људи.
4.1. Боја пиктограма
Плаво бела боја пиктограма подсећа на знаке обавезе, самим тим ова боја асоцира на
нешто што би требало применити као заштитну меру у току рада за рачунаром.
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Слика 2: постер безбедности

Слика 3: пиктограм 1
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5. НЕКА ОД НАЈВАЖНИЈИХ ПРАВИЛА СУ:
5.1. Правилно седење:

-седети са потпором за кичму
-кукове и кичму држати под правим углом
-лактове и руке држати положене на радном столу
-рамена држати исправљена
Пиктограм садржи стилизовану фигуру човека у седећем положају. Испред фигуре се налази
лап топ а стрелице указују на то да висина лап топа треба да буде 75-80 центиметара од пода.
Боја површине пиктограма кружног облика је плава што асоцира на знакове обавештења.
5.2. Пложај главе, рамена и кукова:

Слика 4: пиктограм 2
-глава избачена, рамена и кукови у истој равни
Пиктограм садржи стилизовану фигуру човека који користи лап топ, док су му руке савијене
под правим углом а кичма исправљена. Боја површине пиктограма кружног облика је плава
што асоцира на знакове обавештења.
5.3. Угодан положај ногу:

Слика 5: пиктограм 3
-слободан простор испод стола
-стопала на поду
-бутине ослоњене на столицу под углом од 90 степени
Пиктограм садржи стилизовану фигуру човека у седећем положају, са ногама савијеним у
колену под углом од 90 степени на шта упућују стрелице на пиктограму. Боја површине
пиктограма кружног облика је плава што асоцира на знакове обавештења.
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5.4. Како заштитити вид:

Слика 6: пиктограм 4
-често трептање
-на 5-10 минута поглед ван монитора
-извор светлости мора бити са стране
Пиктограм садржи стилизовану фигуру човека и лап топ, са стрелицама које нас упућују на
препоручену удаљеност очију од екрана лап топа. Боја површине пиктограма кружног
облика је плава што асоцира на знакове обавештења.
5.5. Коришћење слушалица:

Слика 7: пиктограм 5

-преност слушалица је што спречавају људе из околине да чују звук
-квалитетне слушалице имају веома добру фреквенцијску карактеристику на веома ниским
фреквенцијама
Пиктограм садржи стилизовану фигуру човека који користи лап топ и слушалице ради
комуникације и тако спречава кривљење кичме и врата. Боја површине пиктограма кружног
облика је плава што асоцира на знакове обавештења.
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Слика 8: Примена пиктограма у канцеларијском простору

6. ЗАКЉУЧАК
Примена савремених технологија може да се искористи за побољшање услова рада.
Пиктограми као савремени изрази у области графичког дизајна, представљени у форми
идејног решења дају допринос побољшању услова рада. Они утичу на промену свести, самим
тим и на промену понашања. Овај акт спада у огранизациону меру подизања свести код
запослених.
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E-TEACHING AND E-LEARNING - SUPPORT FOR NUTRITIONAL
EDUCATION
Dumitru Mnerie1, Liviu Gaceu2, Oana Bianca Oprea2, Gabriela Victoria Mnerie3
Mark Shamtsyan4, Oleksii Gubenia5, Adriana Birca6
ABSTRACT
For to have a sustainable public health it is needed a campaign about the nutritional education for citizens, be
they consumers or producers. Following investigations in the NUTRILAB project have been obtained results which
mark a pronounced lack of education regarding healthy eating. The paper presents some conclusions of this research,
aspect for starting to look for the most effective methods of nutrition education. Are two major directions in which
action must be taken: efficient teaching of the concepts and learning of their, in more accessible terms. In the paper are
presented the E-teaching and E-learning methods, which work in an integrated educational system, involving the
determinants factors. A good educational management using IT methods means more efficiency of this.
Keywords: E-teaching, E-learning, nutritional education, IT, platform

1. INTRODUCTION
In the conditions when the science and technology progresses, the public education must be
more extensive and more effective. About the importance of nutrition education has been said and
written extensively. Default has been stated many opinions about the need for to diversify the forms
and methods of the nutrition education.
For exemple, the Global Harmonization Initiative (GHI) is an impartial and global organisation
who wants to improve food regulations and remove absurd regulations by obtaining global
scientific consensus. GHI organization tries to identify gaps in food safety curricula and to establish
and harmonize core competencies at higher education levels on an international scale. [9]
For to realyze nutrition education it was made some experiments using the variant Participantcentered Education, PCE. The data aligned with the PCE model domains and suggested elements
for practical application. Communication, training, evaluation, and client participation emerged as
additional components to support client-centered nutrition education. This model captures the way
the domains influence each other and the importance of 2-way interactions between the client and
the other domains. [1]
Nutrition education is not just learning about foods and nutrients, but learning what to do and
how to act to improve nutrition.
For to determinate the Nutrition Education it is necessary to provide a technical support to
countries fot to develop policies and programmes to increase public awareness of the importance of
eating well, foster food environments that enable healthy food choices and build the capacities of
individuals and institutions to adopt food and nutrition practices that promote good health.
Nutrition education gives people the knowledge and skills to:
•
persons feed themselves and their families well
1
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•
•
•
•

to get the good foods at the correct quality
prepare healthy foods and meals
recognize bad food, unfit for himself
teach their children and others about healthy eating. [8]
2. THE IMPORTANCE OF NUTRITIONAL EDUCATION

Nutrition educators are exploring Web-based strategies for delivering course material. A
“virtual seminar” designed to help students apply nutrition knowledge for himself and for anothers.
There are few models for online nutrition education. Since these efforts are expensive in time,
money, or both, it is important to share preliminary findings, including new methods of evaluating
participation and effectiveness. Although student activity in the seminar was greater than
anticipated, the return rate for the online evaluation survey was disappointing. [2]
In accordance with European Regulation (EC) No 1924/ 2006, the claim is that these should be
allowed, only if they are well understood by the average consumer. After some research under the
NUTRILAB project ( FP7- PEOPLE- 2012- IRSES, 318 946 - NUTRILAB, Nutritional Labeling Study
in Black Sea Region Countries project), it was confirmed that there existed negligence in the labels
produced by some manufacturers and many problems in the joint knowledge and understanding of
nutritional labeling messages by the consumers. [3]
To find out the level of knowledge and interest consumers about the quality and usefulness
of food purchased and consumed from the market, was released online a questionnaire with a
suitable package of questions, in 5 countries: Romania, Ukraine, Russian Federation, Bulgaria and
Moldova Republic. The questionnaires it was created online with Google Drive for quality
feedback. [3]. For exemple, in the figure 1, it shows a statistic about the consumer perception of the
importance of the food labels elements.

Consumer perception about the importance
of the food labels elements
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Figure 1. Graph of the consumer perception about the importance of the food labels elements.
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More than 6.000 respondents from all the 5 countries appreciate in different ways the
informations importance from the food labels, less 1 % not considered so important, but just a few
understand the contents of the food labels.

The level of knowleadge for
undestanding the labels information
1%

0%

0%
6%

2%
answer 10 %

4%

answer 20 %
answer 30 %

21%

22%

answer 40 %
answer 50 %
answer 60 %
answer 70 %

25%

19%

answer 80 %

answer 90 %
answer 100 %

Figure 2. Graph of the distribution of the level of knowledge for understanding the lebels
information
Therefore it is considered imperative necessary to act to improve the efficiency of the nutritional
education through the extending to the modern methods based on IT.
3. MODERN METHODS FOR EDUCATION
Currently are commonly used in various educational processes, methods based on information
technology (IT), such as teaching and learning online.
E-learning means an „online learning” method, which is an approach to teaching and learning
that utilizes the web and technology tools to facilitate communication and student learning in a
collaborative educational context. An effective online or hybrid course should incorporate teaching
strategies that enhance learner-learner interactions, learner-content interactions, and studentinstructor interactions. The learning through E-learning can be defined as a distance learning in an
educational environment evolutionary and collaborative, combining traditional teaching methods
with methods based on IT resources and aim to increase the individual performance of learners. The
learning through E-learning is based on a modern teaching in another way than the classic, more
attractive and an important role to strengthen knowledge and assessment, performed in a manner
attractive and suitable, both teachers and especially the learners. [4, 5, 10]
E-teaching means an „online teaching” method, based on the implementation of an
instructional design framework, faculty which create activities and develop effective course designs
that promote participation, interaction, and communication in the online learning environment. It is
then the student’s responsibility to engage in the academic activities. The increase in the adoption of
Internet-related technologies for online learning has been accompanied by a parallel, but separate,
demand for greater accountability in higher education. [4]
In general, an E-teaching system is done online and aims at the following:
• to avoid a face-to-face course onto the web.
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• course objectives and outcomes according whith the persons interes
• organize the course and make the organization and requirements clear to students
• keep students informed constantly about course updates
• test the application of knowledge, not just memory use
• integrate the power of the web into the course
• apply adult learning principles with nontraditional learners.
• extend course readings beyond the text (or to replace the text).
• train students to use the course website. [5]
In an online learning environment, instructors will need to engage and be present. The following
list presents best practices that instructors should consider as their role changes from in-class
lecturers to online facilitators of learning:
 Use many activities and applications; they are the heart of distance learning.
 Minimize the use of PowerPoint slides as they have the potential to disconnect learners from
the learning environment.
 When using videos or synchronous communication tools (real-time podcast, chat tools:
Skype, Adobe Connect, etc.), break your talk into smaller sections (10 minutes each) and
incorporate questions and answers.
 Emphasize activities rather than content.
Beside their role as the content experts, identified four categories for the instructor's role in
online teaching:
 Pedagogical: facilitating education
 Social role: creating a friendly social environment necessary for online learning
 Managerial role: defining the objectives, rules, and decision making structures
 Technical role: being comfortable with technology and then transferring this comfort to their
students. [4, 5]
It was observed that after two months, by repeating of the questionnaires, the results revealed a
greater interest and a higher level of understanding of messages on food labels. Thus, a permanent
questioning, very easily accessible, can be a way to a good education. Basically, it is applied
Google Docs Essential as applied teaching method.
The Google Docs has a lot of advantages: easy to build documents with rich formatting, images,
and tables. For teachers users it is necessary to participate at a course, about how to get around
Google Docs' web-based interface, create new documents, and add features such as footnotes,
headers and footers, and page numbering. For making the courses documents more engaging by
adding images, Google drawing objects, and tables. Also it possible to learn how to share docs with
others—for real-time, simultaneous collaboration—and take Google Docs on the go on your tablet,
so commun practice for young student. [12]
Topics include:
 Creating, naming, saving, and editing docs
 Formatting text
 Creating a table of contents
 Inserting images and tables
 Copying, renaming, and moving docs
 Publishing docs on the web
 Sharing docs
 Translating docs
 Using Google Docs on mobile devices. [10, 12]
It is so easly to create a free Google account, who can give you access to many Google products
like Gmail, Google Calendar, YouTube and others, including Google Docs and Google Drive. Also
for the students is necessary to have a Google account.
The teacher send a link to students for to view and learn the new lesson.
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS
These tools can be used to supplement traditional classroom education, or to facilitate the
delivery of a complete online learning education.
For good results for education it is necessary to apply a complex educational system based on a
combination between mixing between E-teaching and E- learning as well as tips and resources for
integrating technology into the population.

Figure 3. Interface of NUTRILAB project. [11]
In the figure 3 it is shown the interface of one web-site specialized for nutritional education,
with a rich database about legislation and roles for to help educators and provide references for
students. That can work as an educational platform.
For an extension of nutrition education methods it can recommende to build a platform after the
model Moodle. Moodle is a learning platform (E-learning), originally developed by Martin
Dougiamas for to help the teachers for to create online courses, that are focused on interaction and
collaborative construction of the educational content. [7]
It can aply a “virtual seminar” designed to help students apply nutrition knowledge. There are
few models for online nutrition education. Since these efforts are expensive in time, money, or both,
it is important to share preliminary findings, including new methods of evaluating participation and
effectiveness. [2, 11]
A better level of the nutritional education will increases the level of the health. The lack of the
nutrition education increases the risk of disease. [6]

5. CONCLUSIONS
It is necessary to create a nutrition education program, good for every countries. This program
can helps families on a limited budget make healthier food choices and choose physically active
lifestyles by acquiring the knowledge, skills, attitudes, and behavior changes necessary to improve
their health. This program it must to be free to all participants who meet income guidelines. The
strategies for the implementation of this global program include school wellness, community and
school gardens, healthy food pantries, and child care center wellness.
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For the future, the education can be make based on the development of the IT mobile
dispositivs, and on the progress in the virtual reality area, using new technics, (Ex. Oculus Rift).
It is recommended to have a constant concern of specialists for application of the latest
achievements of science and technology in support of the education of the population for to be more
healthier.
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АНАЛИЗА ПРОГРАМА ЗА ПРАВЉЕЊЕ РЕЗЕРВНЕ КОПИЈЕ
WINDOWS 10 ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА
Милош Перић1
РЕЗИМЕ
Програми за бекап су интересантна врста софтвера. Нико их не схвата озбиљно све док се не догоди
нека тешка хаварија система. Редовно бекаповање битних података је нешто што би сваки корисник требало да
ради. Скоро свим искуснијим корисницима рачунара одавно је познато да хард дискови нису баш најсигурније
решење за чување битних података. Током година све више и више корисника рачунара суочава се са губитком
битних података. Постоје фирме специјализоване за опоравак изгубљених података са покварених хард
дискова, али те услуге скупо наплаћују. Најбољи и најјефтинији начин за чување података јесте редовно
прављење бекапа и пребацивање на оптичке или екстерне медијуме.
Кључне речи: Оперативни систем, резервна копија, опоравак података, перформансе система,
виндовс, софтвер

ANALYSIS OF THE PROGRAM FOR CREATING WINDOWS 10 OS
BACKUP
ABSTRACT
Programs for backup are interesting kind of software. No one use it seriously until it happens a heavy
breakdown of the system. Regular backup of important data is something that every user should do. Almost all
experienced computer users have long known that the hard drives are not the safest solution for storing important data.
Over the years, more and more computer users faced with the loss of important data. There are companies specialized in
recovering lost data from corrupt hard drives, but it is expensive charge. The best and cheapest way to store data is
regularly making backups and transferring to the optical or an external media.
Keywords: Operating System, backup, restore, system performance, Windows, software

1. УВОД
Програми за бекап служе да од целокупне партиције направи један фајл (архиву), који
корисник касније може лако да подели на жељену величину фајлова и нареже на оптичке
медије или пребаци на екстерни хард диск. Снимање комплетне партиције у архиву врши се
помоћу „чаробњака”. Корисников посао је једино да одреди партицију која ће бити
„сачувана” и локацију на којој ће бити снимљена. За случај да је партиција била системска и
да је у међувремену пао систем, постоји могућност прављења бутабилног драјва. То се може
направити од оптичког медија или УСБ Флeш меморије. Тиме корисник може да врати
партицију чак и ако нема инсталиран оперативни систем. Што се тиче повратка партиције из
Windows-a, ту нам је на располагању опет „чаробњак”, чије је коришћење максимално
упрошћено. Најсигурнија заштита података јесте путем добро чуваних оптичких медија или
стављања два диска у „Mirror - 1“ РАИД режим.

1
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2. TИПОВИ БЕКАПА
а) Комплетни бекап
Код овога начина, сваки пут када се реализује бекап, бекапују се сви подаци комплетно.
Овакав бекап даје највећу сигурност, али може трајати дуго времена и заузима доста
смештајног простора. У случају инцидента, помоћу комплетног бекапа се могу најбрже
вратити подаци.
б) Диференцијални бекап
Код овога начина први пут се направи комплетан бекап, а сваки следећи пут се бекапују само
разлике у односу на последњи комплетан бекап. Заузима мање простора од комплетног
бекапа, али у случају потребе за враћањем података након инцидента треба више времена
него да се то ради помоћу комплетног бекапа.
ц) Инкрементални бекап
Код овог начина се први пут направи комплетан бекап. Након тога се прави бекап само са
разликама у односу на комплетни бекап. Сваки следећи пут након тога се бекапују само
разлике у односу на последњи инкрементални бекап. Овај бекап заузима најмање простора,
најбржи је, али је и најмање сигуран, јер у случају потребе за враћањем података, користе се
сви инкрементални бекапи до тада направљени.
3. ACRONIS TRUE IMAGE + UNIVERSAL RESTORE 2016
Генерално, можемо да разликујемо две врсте програма за бекап. У прву спадају
класични бекап програми чији је циљ прављење резервних копија одређених корисничких
фајлова. Са њима аутоматизујемо процес архивирања разноразних докумената или целих
фолдера који за нас имају неку важност. Програми из друге категорије су много моћнији и
осим што раде све оно што могу програми из прве категорије, додатно могу архивирати
појединачне партиције, па и садржај целих дискова. Acronis True Image 2016 спада у ову
другу категорију. Најновија инкарнација под ознаком 2016 доноси интерфејс који је потпуно
у тренду са Windows-om 10 и екранима осетљивим на додир. Приликом креирања задатка за
бекап можемо да филтрирамо коју врсту фајлова желимо да сачувамо, а коју не. Можемо да
изоставимо разноразне привремене фајлове који немају никакву употребну вредност, али
могу знатно да оптерете габарите бекап фајла. Осим класичног снимања на (углавном
екстерне) меморијске медије, нова верзија пружа и могућност вршења бекапа „у облаку”, за
шта је свим клијентима на располагању 5 ГБ простора. Уколико је реч о поверљивим
подацима, можемо их шифровати уз помоћ моћног криптографског алгоритма АЕС и то са
кључевима од 128, 192 и 256-бита. Већи кључ значи и спорије шифровање, што опет, са
фајловима чије се величине мере гигабајтима, значи и доста потрошеног времена. Програм
подржава складиштење података на практично све врсте савремених медија, почевши од
оптичких (ЦД,ДВД,БД), преко магнетних (ХДД, Зип) и електронских (ССД, меморијске
картице, флеш дискови), па све до мрежних складишта свих типова (САН, НАС). Званично
су подржани следећи фајл системи: ФАТ 16/32, НТФС, еxт2/3/4, Линукс Свап, РеисерФС и
Реисер4. Уколико програм наиђе на фајл систем који не препознаје или је оштећен, врши се
директно (Raw) копирање садржаја. Омогућено је аутоматско креирање бутабилних медија за
ЦД/ДВД и УСБ флеш дискове који морају бити форматирани као ФАТ32. За кориснике који
имају потребу да чувају копије истих фајлова на више уређаја (укључујући ту и мобилне
телефоне), нуди модул за синхронизацију података који, у случају да фајл буде измењен на
само једном рачунару, аутоматски прилагођава садржај на свим осталим рачунарима. Модул
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Acronis Universal Restore нам омогућује да креирамо бекап система са једном врстом
хардвера и да га после без проблема пренесемо на рачунар са знатно различитим
компонентама. Уколико исту операцију покушамо да изведемо без овог програма, велика је
вероватноћа да ће нас дочекати фамозни плави екран и да наш систем неће радити. Овај
модул је од непроцењиве користи код пребацивања целог оперативног система и података са
десктопа на лаптоп. Штеди јако много времена онима који сервисирају рачунаре и који могу
направити једну инстанцу оперативног система и инсталирати је на различите платформе.
4. WINDOWS SYSTEM IMAGE BACKUP
Windows System Image садржи комплетни бекап оперативног система и свих података
који се налазе на диску. Уколико основни диск откаже, сви подаци се враћају на нови диск
који га замени. Осим што захтева највише простора за складиштење података, озбиљан
недостатак ове стратегије је у томе што се бекап враћа по систему све или ништа: немогуће је
вратити копију само дела података на постојећу инсталацију, па је копија непрактична када
није дошло до потпуне хаварије.
Имати добар бекап даје могућност опоравка Windows система услед разних
нежељених ствари које вас могу задесити. Windows 10 поседује неколико backup / restore
метода:
1 – System Restore.
2 – Refresh
3 – Reset
4 – Windows system image Backup
5 – File History
Копија системске инсталације је одличан потез који ће омогућити да у случају
хаварије систем брзо повратите у исправно стање и да, уз најмањи могући губитак података
и времена, са свим подацима наставите тамо где сте стали пре него што се догађај десио.
Када пожелите да направите System Image, покрените Backup and Restore у Control Panel-у и
одаберите да ли се снима на хард диск, ДВД или неки мрежни уређај. Препоручено је да то
урадите на почетку коришћења рачунара, када инсталирате оперативни систем, све потребне
апликације и додате личне документе.
Уколико вршимо клонирање (ghost) рачунара које ћемо користити у доменској мрежи,
онда је обавезна употреба Sysprep алата, који врши генерализовање слике. Он рандомизује
све параметре који морају бити јединствени у мрежи као што су ИП адреса, име рачунара,
СИД оперативног система и друго.
5. РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА
За потребе тестирања је инсталиран Winodws 10 Enterprise 64бит едиција, са MS
Office 2016 пакетом и неким најосновнијим програмима (Firefox, Chrome, JAVA, Skype,
WinRar, AIMP). Пре почетка креирања резервне копије сам оперативни систем и апликације
су апдејтовани са задњим верзијама закрпа. Прављен је бекап на екстерни усб 3.0 хард диск.
Пре почетка тестирања заузет простор на рачунару од кога правимо резервну копију је
приближно 24000 MB.
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Слика 1. Потребно време да се креира бекап
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Слика 2. Величина бекапа
6. ЗАКЉУЧАК
Програми HD Clone и Clonezilla су програми прављени примарно за клонирање рачунара,
можемо их употребити у случају куповине ссд диска и пребацивање оперативног система са
старог хдд-а на нови ссд диск. Easeus, Paragon и Acronis су моћни програми и имају
вишеструку намену. Омогућују креирање бутабилних дискова за опоравак система и
креирају бекап у само једном фајлу, свако користи своју екстензију и имају веома добар
степен компресије (55%-65%). У току тестирања је коришћен нормални степен компресије.
Сви програми су постигли солидне брзине од око 6,5 GB/min. Тестирање је спроведено због
имплементације бекап и опоравак од катастрофе решења у сервер сали Високе техничке
школе струковних студија у Нишу. Поред наведених програма тестиран је и уграђени
Windows backup.
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ДИЗАЈН АМБАЛАЖЕ У ОКВИРУ ОБРАЗОВАЊА СТРУКОВНОГ
ИНЖЕЊЕРА ГРАФИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА И ДИЗАЈНА
Петра Балабан1
РЕЗИМЕ
У раду се даје кратак осврт на образовање студената Графичког дизајна према постојећем програму
Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду и њихову оспосoбљеност за решавање задатака
дизајна амбалаже.
Због мултидисциплинарности проблема и недоумица везаних за образовање студената за дизајн
амбалаже, садржају образовања се у свету различито приступа.
Овим радом се у првом делу анализира садржај образовања према наведеном програму, са посебним акцентом
на однос садржаја из области примењене уметности и дизајна и техничко-технолошке области.
Питање у којој мери је могуће успешно остварити интегративно изучавање та два дела, и за које задатке дизајна
амбалаже је оспособљен свршени студент Графичког инжењерства и дизајна, разматра се у другом делу рада.
Кључне речи: Образовање, амбалажа, графички дизајн

PACKAGING DESIGN WITHIN THE FRAMEWORK IN EDUCATION OF
BACHELOR APPLIED IN GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
ABSTRACT
The paper provides a brief overview on the education of students of Graphic Design according to the existing
program of the Higher Technical School of Professional Studies in Novi Sad and their ability to solve tasks of
packaging design.
Due to the multidisciplinary nature of problems and concerns related to the education of students for packaging
design, there are different approaches in the world to the content of education.
This paper in the first part analyzes the content of education according to this program, with special emphasis on the
relation between the content of applied art and design and the technical and technological content.
The question of to what extent it is possible to successfully achieve an integrative study of these two parts, and for
which tasks of packaging design is qualified the graduate student of Graphic Engineering and Design, is discussed in
the second part of the paper.
Key words: Education, packaging, graphic design

1. УВОД
Амбалажа је због брзог развоја графичког дизајна и технологије материјала постала
најизазовније подручје у свету дизајна [1].
Чињеница да у оквиру укупног светског обима производње графичко-штампаних
производа, амбалажа/етикете учествује са 18 % [2], указује на потребу да им се у изучавању
односно образовању поклања чим већа пажња.
У овом раду се даје кратак осврт на постојећи наставни програм предмета Амбалажа
на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду (у даљњем тексту Школа), на
основу чега би се евентуално дошло до побољшања квалитета образовања струковног
инжењера Графичког дизајна.

1

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, balaban@vtsns.edu.rs
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Основа за овај рад базира се на искуству аутора стеченог у току предавања,
објављеним радовима, сарадњи са графичким предузећима и мишљењу студената запослених
по завршетку школе.
2. АМБАЛАЖА
Појавом супермаркета, самопослуживање је означило почетак преноса информација
са амбалаже на потрошача.
Да би се пројектовала сигурна и квалитетна амбалажа потребно је познавање особина
односно осетљивости упаковане робе/садржаја (на механичке, климатске и др. утицаје).
Поред функције испуњавања захтева упакованог производа односно његове заштите у току
употребе, амбалажа има све сложеније додатне функције, од којих се нарочито истичу
маркетиншки односно рекламни елементи, а у задње време такође и еколошка компонента.
Највећи део захтева које поставља индустрија, трговина или крајњи потрошач, дизајн
амбалаже може задовољити бојом, типографијом, сликовним представљањем, обликовањем,
материјалом и својством његове површине, као и системом и техником паковања.
3. ДИЗАЈН АМБАЛАЖЕ
Појам дизајна није у потпуности дефинисан. Дизајн амбалаже као и паковања спадају
у област примењених наука. Сам појам је вишезначајан и у научном и стручном погледу
интердисциплинаран. Његово изучавање обухвата графичко и структурално обликовање
амбалаже, пре свега технику, технологију, естетику, информатику, психологију [3].
Под дизајном амбалаже (енг. Package design, нем. Verpackungsdesign) подразумева се
обликовање свих врста и категорија амбалаже за паковање робе/садржаја, с обзиром на
функционални и естетски аспект.
Графички дизајн је неизоставан критеријум за пројектовање и оцену вредности
амбалаже који на бази естетског и маркетиншког аспекта треба да код купца побуди пажњу и
информише га о садржају/производу, те тако доприноси бољој продаји упакованог
производа. Значајне елементе графичког дизајна представљају боја, облик, типографија,
фотографија.
Још увек постоји уверење да је дизајн производ ликовне уметности и да је ''лепота за
себе'' превасходни задатак којег дизајнер треба да оствари. Међутим, естетски аспект се овде
разликује од ''слободне уметности'' по томе што има тенденцију кориштења и примене на
широком потрошачком тржишту.
Квалитет дизајна се може постићи успостављањем одговарајуће равнотеже између
значаја естетског и технолошко инжењерског дизајна.
Код графичког обликовања амбалаже се води рачуна о визуелној комуникацији
између произвођача и потрошача. Визуелним елементима, симболима, фотографијама,
типографијом, илустрацијама, брендом и познавањем техничких могућности, графичко
обликовање амбалаже добија свој прави смисао.
Структурално обликовање амбалаже подразумева дизајн саме форме/облика амбалаже
с обзиром на функцију, при чему дизајнер амбалаже треба да познаје амбалажне материјале,
специфичности садржаја/робе, технологију производње паковања итд.
4. ИЗУЧАВАЊЕ ПРЕДМЕТА АМБАЛАЖА НА ШКОЛИ
Предмет Амбалажа је до 2012. године на Школи предаван под називом Дизајн
амбалаже, када је преименован у Амбалажа, са чиме се донекле желело повећати обим и
садржај техничко-технолошког дела инжењерства.
У оквиру садашњег образовног програма Школе на Графичком одсеку-основне
студије Графичко инжењерство и Графички дизајн, изучава се амбалажа под којом се
подразумева амбалажа са изразито значајним графичким/естетским параметрима. Реч је о
амбалажи која углавном служи за паковање производа масовне потрошње.
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На Школи као иначе и у свету [4] постоје недоумице везане за образовање студената
на
предмету
Амбалажа.
Оне
су
последица
комплексности
проблема
и
мултидисциплинарности приступа садржају образовања студената.
Те недоумице произлазе из спорног односа примењено-уметничког дела тзв. чистог
графичког дизајна и потребног структуралног технолошко-инжењерског дела.
Поставља се питање како и у којој мери је могуће успешно остварити интегративни
приступ у изучавању та два дела у комплетнијем дизајну амбалаже.
Предмет Амбалажа 1 и 2 слушају студенти основних студија Графичког дизајна
области Примењене уметности и дизајна, док га студенти основних студија Графичког
инжењерства области Технолошког инжењерства слушају као изборни предмет.
У току образовања студената на смеру Графички дизајн, на појединим предметима
претходно се делимично изучавају поједини елементи значајни за амбалажу - слика 1.
Графичка
дорада

Компјутерска
графика

Графички
дизајн
Цртање и
обликовање

Типографија

АМБАЛАЖА

Графички
материјали
Увод у графичку
технологију

Штампа

Форма и
стил
Ликовни
елементи

Теоријске основе
визуелних комуникација

Слика 1: Претходни наставни предмети са елементима изучавања значајним за предмет
Амбалажа
Као што из слике 1 види, већина предмета обухвата елементе који су значајни за сам
чисти Графички дизајн.
Међутим, форма/облик амбалаже (изведба, контуре, прелази, радијуси на контури)
представља важан конструкцијски и визуелно естетски критеријум.
За сам квалитет графичког дизајна су од посебног значаја техничко-технолошке
особине спољњих површина тродимензионалне (запреминске) амбалаже, које могу бити
равне или пластичне, глатке или храпаве, пропусне или непропусне. За илустрацију се може
навести само боја као важан елемент графичког дизајна, при чему се не ради само о
дизајнерском изражавању него о квалитету површине амбалаже с обзиром на приањање боје,
стабилност током времена, чврстоћу, тврдоћу, еластичност, адхезију, упијање, отпорност на
температуру и влагу.
За оптички утисак изведба спољње површине је такође значајна с обзиром на текстуру
и структуру [4].
Питање је у којој мери се технолошка компонента дизајна графичке амбалаже може
инкорпорирати у постојећи програм струковног профила инжењера Графичког инжењерства
и дизајна.
Код тог интегративног изучавања јавља се проблем одговарајуће избалансираности
односа изучавања садржаја, пре свега на техничко-технолошком/структуралном пољу и на
пољу тзв. чистог графичког дизајна базираном у знатној мери на примењеној уметности.
На та питања се у наставном предмету Амбалажа 1 и Амбалажа 2 обраћа посебна
пажња.
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У образовном предмету Амбалажа 1 са укупним фондом од 60 часова предавања и
вежби се прво изучава теоретски део наставе - (Захтеви и задаци амбалаже, главни елементи
амбалаже и графичке презентације производа, подела амбалаже по врстама производа, амбалажа
и економска пропаганда, методологија пројектовања амбалаже за изврсност (Design for
Excellence) - планирање, прикупљање података, анализа, синтеза, пројектовање, производња,
пласман, амбалажни материјали (папирна амбалажа).
У практичном делу се ради у програмима за дизајн амбалаже (Autodesk inventor, Studio
3d max) и израђује идејно решење амбалаже са макетом [5,6].
У предмету Амбалажа 2 са фондом од 60 часова предавања и вежби се у теоретском
делу прво обрађују врсте материјала за израду картонске амбалаже, типови и израда
картонске амбалаже, мреже, примена рачунара у припреми, конструкцији приреза и
производњи сложивих картонских кутија те амбалажа из равне и таласасте лепенке.
У делу полимерне амбалаже се обрађује израда, конфекционирање и штампа.
Код стаклене и металне амбалаже се обрађују карактеристике, врсте, облици и графичка
декорација.
У практичном делу се ради у програмима за дизајн амбалаже (Autodesk inventor, Studio
3d max) и израђује идејно решење амбалаже са макетом [5,6].
Као што се из садржаја предмета може видети, струковни инжењери Графичког
инжењерства и дизајна на предмету Амбалажа стичу у извесној мери и знања из техничкотехнолошке области, која су довољна за решавање чисто графичких задатака, ако је у питању
релативно једноставна техничко-технолошка изведба амбалаже.
Уколико се ради о сложеном и компликованом техничко-технолошком задатку и
захтевнијим графичким дизајном онда би се задатак требао решавати заједничким
ангажовањем инжењера техничко-технолошког усмерења и инжењера графичког усмерења.
Такав начин решавања задатка је сврсисходнији јер се спречавају могући неспоразуми који
могу настати због евентуалних коректура код појединачних одвојених начина решавања
задатка.
5. ЗАКЉУЧАК
У пракси се ретко дешава да неки производ као што је амбалажа треба испунити само
структурални односно техничко-технолошки или само чисто графички задатак, тако да се
задаци најчешће решавају комбиновано, зависно од сложености и значаја којим се требају
задовољити наведени задаци.
Постојећи програм школе за образовање студената основних студија Графичког
дизајна је специфичан, са наглашеним садржајем из подручја примењене уметности и
дизајна.
Међутим, може се закључити да студенти Графичког инжењерства и дизајна такође
стичу донекле и знања из техничко-технолошке области, која су довољна за комплетно
решавање пројеката амбалаже када се ради о релативно једноставној техничко-технолошкој
изведби амбалаже.
За постизање потпуније оспособљености студената за самостално решавање
компликованијих пројеката дизајна амбалаже, програм образовања би било препоручиво
донекле проширити са техничко-технолошким садржајем.
6.
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УСКЛАЂИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА СА ТРЕНДОВИМА У ВЕБ
ДИЗАЈНУ
Тања Крунић1, Сибила Петењи-Арбутина1
РЕЗИМЕ
Убрзан развој уређаја са малим екранима диктира појаву нових трендова у веб дизајну. С обзиром да
праћење нових трендова у веб дизајну није престиж, већ неопходна мера за опстанак на тржишту, јасно да је
важно едуковати будуће веб дизајнере у овом правцу. У оквиру овог рада, анализиран је наставни садржај
стручних предмета студијског програма веб дизајн у Високој техничкој школи струковних студија у Новом
Саду, а у циљу сагледавања усклађености са новим трендовима. Такође су дати и предлози за допуну наставних
садржаја појединих предмета.
Кључне речи: веб дизајн, нови трендови, прилагодљив дизајн

SYLLABUS IMPROVEMENT ACCORDING TO TRENDS IN WEB DESIGN
АBSTRACT
The rapid development of small screen devices leads to the emergence of new trends in web design. Tracking
trends in web design is not a prestige; it is rather a need for endurance on the market. Тherefore, it is important to
educate future web designers in the direction of new trends. Herein, we analyze the syllabus of subjects of the Web
design study program in The higher education technical school of professional studies in Novi Sad. Our aim is to
improve the syllabus according to the new trends in web design.
Кey words: web design, new trends, responsive design

1. УВОД
Студијски програм Веб дизајн у Високој техничкој школи струковних студија је основан
школске 2004/05 гидинe. У деценији која је за нама, моного тога се променило на пољу веб
дизајна. Тако нпр. Adobe flash програм који је био веома популаран у време оснивања овог
студијског програма, према [1] дефинитивно излази из употребе. Његову улогу преузима
HTML 5, што у многоме утиче на сам изглед и перформансе сајта. Другим речима, сајтови
који су креирани у HTML 5 много сe бржe учитавају
од сајтова креираних помоћу Adobe flash – а. Други
пример је питање хоризонталног скрола на страници,
који је донедавно био неприхватљив, ([2]). Уместо
дугачких страница, било је пожељније да сајт има
више страница до којих се долази кликовима. Данас
се, међутим, развио потпуно другачији тренд.
Корисници мобилних уређаја дају предност
Слика 1: Adobe flash излази из
скроловању у односу на кликове. С обзиром на
употребе, преузето са [1]
растући број мобилних корисника интернета (према
[3] процењени број корисника интенета преко
мобилних уређаја у 2015 је 788 милиона), јасно је да ће овај тренд овладати.

1

Висoка техничка школа струковних студија у Новом Саду
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С обзиром на чињеицу да се трендови у веб дизајну мењају, намеће се потреба да се и
наставни садржаји стручних предмета, с времена на време анализирају и усклађују са новим
трендовима.
2. ТРЕНДОВИ У ВЕБ ДИЗАЈНУ 2015
О актуелним трендовима у веб дизајну се може много тога прочитати на тематским
блоговима (види [4] – [9]). Издвојићемо оне трендове, који се генерално могу наћи у већини
извора:
1. Дугачак хоризонтални скрол. Овај
тренд (сл. 2) је повезан са растом броја
мобилних корисника интернета. Јасно је
да је лакше скроловати на мобилним
телефонима, него покретати линкове.
Стога све чешће можемо наћи и тзв. One
– page сајтове (сл. 3), тј. веб сајтовe који
се састоје само из једне странице. Бројни
примери оваквих сајтова се могу пронаћи
у [10] – [12].
2. Респонсиван веб дизајн. Према [13],
респонсиван веб дизајн представља
дизајн странице који се прилагођава
величини и оријентацији екрана, као и
платформи корисника, сл. 4. Остварује се
углавном помоћу CSS 3 медија упита (
види [14] за детаље) и флексибилних
(флуидних) мрежа, ([15]-[16]).
3. Крупна типографија. Према [17],
примена крупне типографије, у циљу
истицања
бренда
је
такође
препознатљиви тренд савременог веб
дизајна, сл. 5.
4. Поставка квалитетних фотографија у
крупни план странице. Према [4],
постављање квалитетних фотографија у
крупни план странице је обележје
модерних веб сајтова. При томе,
фотографије се и даље преузимају са тзв.
Stock сајтова, (види [26] за детаље).
Међутим, на већој цени су оригиналне
фотографије које сајт свакако чине
јединственим и одгповарају намени и
тематици сајта сл. 6.
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Слика 2: Дугачак хоризонтални скрол,
www.vtsns.edu.rs

Слика 3: One page web site, https://
www. behance.net/yearinreview

Слика 4: Респонсиван сајт,

www.vtsns.edu.rs

Управљање знањем и информатика - Копаоник 2016.

5. Минимализам (нема позадинске слике у
хедеру). Присталице минимализма [17-18] у
дизајну заступају мишљење да су јасноћа и
једноставност основ доброг дизајна, а отуда
и мото Less is more. Другим речима, основна
идеја је да се пажња корисника не одвлачи
са теме непотребним детаљима. У веб
дизајну, овај тренд је у спрези са малим
екранима и брзим учитавањем странице,
који опет зависи од броја елемената на
страници. На сл. 7 можемо видети веб сајт у
минималистичком стилу, без упадљивих
позадинских слика у хедеру.
6. Скривени главни мени који је појављује
кликом на дугме. Нов тренд у веб дизајну
представљају и скривени менији који се
појављују кликом на провидну иконицу, тзв.
Ghost button, сл. 8. Више детаља се може
наћи у [20].
7. Фиксна ширина, центриран сајт или сајт
који заузима цео екран. Према [4]-[9], међу
модерни респонсивним веб сајтовима
предњаче сајтови који су фиксе ширине и
центрирани (сл. 2), као и веб сајтови који
заузимају 100% ширину екрана, (сл. 6)
8. Интерактивност.
Интерактивни
веб
сајтови, (сл. 9) код којих поједини делови
одговарају на скроловање и прелазак мишем
уместо на клик, погодни су за прегледање на
мобилним телефонима.
9. Искачући менији који су прилагодљиви
разним екранима. Овај тренд је такође
настао под окриљем респонсивног дизајна.
Постоје чак и апликације које су
дизајниране у облику интерактивног менија,
сл. 10.
10. Брзо учитавање сајта. Основни мотив за
креирање сајтова који се брзо учитавају до
сада је било стрпљење корисника. Појавом
уређаја са малим екранима, овај тренд је
постао још израженији.
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Слика 5. Крупна типографија, http://
nerval. ch/

Слика 6: Примена оригиналних,
квалитених фотографија у крупном
плану, http://grainandmortar.com/

Слика 7: Минимализам. Сајт без
слика и логоа у хедеру,
http://giangnguyendesign.com/
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3. УСКЛАЂИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА СА НОВИМ ТРЕНДОВИМА
Према актуелном плану и програму
студијксог програма веб дизајн (детаљи се
могу наћи у [21]), стручни предмети чији
садржају су уско повезани са дизајном веб
странице, између осталих су: Типографија,
Графички дизајн 1 и 2, Интернет језици и
алати 1 и 2, Веб комуникације, Практикум, као
и изборни предмет Ликовни елементи, види
[22]. Анализирајмо сада заступљеност горе
наведених трендова у наставним садржајима
ових предмета.

Слика 9: Интерактивност,
http://www.impossible-bureau.com/

Респонсивни дизајн, дугачак вертикални
скрол, Фиксна ширина, центриран сајт или
сајт који заузима цео екран: Садржај
предмета Интернет језици и алати 1 је по
плану и програму из 2012. године обухватао
искључиво CSS2. Међутим, због реалне
потребе и практичне примене, 2013. године
уврштен је и CSS 3 који омогућава примену
медија упита, што представља основ за
респонсивни дизајн. Намера нам је да у
Слика 10: Интерактивна навигација,
школској 2016/2017 години кренемо и корак
https://24ways.org/
даље увођењем радних окружења за
респонсивни дизајн као што су zurb foundation,
[23] и/или twitter bootsrap, [24]. Другим речима, изучаваће се дизајн помоћу флуидних мрежа.
Планирано је и упознавање студената са алатима за испитивање респонсивности сајта, као
што је Am I responsive?, [25].
Скривени главни мени који је појављује кликом на дугме. Kоришћењем знања из CSSа,
које студенти стичу на предмету Интернет језици и алати 1, они се оспособљавају за
креирање тзв. Ghost button-a, као и за дизајн скривеног менија који се појављује кликом на
ово дугме.
Апликације са искачућим прилагодљивим менијем. На основу знања из JavaScripta које
студенти стичу на предмету Интренет јици и алати 2, они се оспособљавају за преузримање
библиотека са прилагодљивим апликацијама и за њихову адаптацију и примену на
конкнретном веб сајту.
Коришћење квалитетних фотографија на сајту. У оквиру предмета Ликовни елементи
студенти уче основна начела ликовности који су неопходни за креирање креативне и
естетске визуелне целине која ће се примењивати у свим областима примењене уметности.
Како од поставке ликовних елемената зависи финални исход визуелне целине, чији је циљ
утицај или интеракција са посматрачем, неопходно је савладати основе њиховог
компоновања, као и препознавање квалитетних визуелних садражаја. Квалитетене
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фотографије су врло битан фактор за преношење информација. Из тих разлога се студентима
после научених правила (која су им неопходна за препознавање квалитетне слике)
препоручују веб сајтови који пружају агенцијске услуге продаје слика он лајн – Stock
агенције, које већ претходно имају професионални жири за прихватање квалитетних радова,
те је студент едукован да од прегршта слика изабере најквалитетнију, коју ће поштујући
услове примене, најадекватније променити у оквиру веб сајта. Такође на предмету
Практикум, усавршавају своје знање у решавању конкретне примене фотографије у оквиру
потреба претходно задате концепције веб сајта, као и у потпуности легалну примену
користећи лиценциране садржаје (упознавање са Creative Commons лиценцама[27]).
Минимализам, крупна типографија – Обзиром да је једноставност основно начело дизајна,
пажљиво треба да се бира доминантни елеменат у визуелној целини. Типографија спада у
једну од најбитнијих фактора доброг дизајна јер омогућује чист и читљив приказ
информација (у који не спада слика), али и опција кориснику. Иако се сматра лаким
задатаком, одабир правог фонта и стила одређује да ли ће неки корисник бити у стању да
конзумира садржај на свим уређаљима или ће пак морати да се прилагоди захтевима
презентације, што у пракси представља лош дизајн, [28]. Типографија, која у графичком
дизајну има двојаку функцију- естетску, својим изгледом, и информативну, те стога носи
огромну улогу на сваком веб сајту. Обзиром на велику улогу у графичком обликовању, врло
пажљиво мора да се одабере. Најновији трендови, услед засићења информација у сваком
погледу, налажу „ једноставније од једноставнијег“, те сведена типографија као доминантни
ликовни елемент свакако има један од важних улога у веб дизајну. Типографија може да
буде чак једини и основни естетско информативни елеменат веб странице, обзиром да као
самостална целина у графичком обликовању мора да садржи сва начела консталација
ликовне композиције, која се савладавају на предмету ликовни елементи. Величином (један
од ликовних елемената), може да буде основно средство преношења информације, уколико
се примени умерено у складу са естетским начелима, пратећи све захтеве веб сајта у смислу
усклађивања са основном наменом истог. Примере различите примене, савремених трендова
и личну применуну скопу наложеног задатка, студенти уче у склопу предмета Ликовни
елементи, Графички дизајн, Писмо и типографија, те финалну примену реализују у оквиру
добијеног комплексног пројекта израде веб странице, на предмету Практикум.
Интерактивност – У оквиру предмета Интернет језици и алати 2 студенти изучавају основе
ЈаvаScripta, дајући веб сајтовима интерактивност. Том приликом упознавају се са техником
динамичког мењања стилова на странци, као одговор на прелазак мишем, или неки други
додађај. Планира се у школској 2016/17 години увођење и основа JQuery-а, ЈаvаScript
библиотеке која је изузетно погодна за додавање интерактивности страница.
Брзо учитавање сајта. Коришђењем HTML5 и CSS3 које студенти редом, изучавају на
предметима Практикум и Интернет језици и алати 1, могуће је креирати анимације и графику
која се брзо и лако учитава. Самим тим се губи потреба за коришћењем Flash-a, који је
познат по успоравању учитавања странице. На предмету Веб комуникације, у оквиру
изучавања SEO технике за оптимизацију веб сајтова, студенти се упознавају и са потребом
оптимизације слика, што такође утиче на брзину учитавања странице. Такође, користе алате
за минификацију CSS и JavaScript- фајлова, што опет утиче на убрзање учитавања странице.
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4. ЗАКЉУЧАК
Опстанак једног студијског програма првенствено зависи од уписа нових генерација.
Млади људи углавном бирају студије на којима се могу школовати за занимања која им
пружају већу шансу за запослење. Управо из тог разлога, наставни садржаји морају бити
усклађени са захтевима тржишта. У оквиру овог рада, анализирали смо усклађеност
студијског програма Веб дизајн на Високој техничкој школи струковних студија у Новом
Саду са актуелним трендовима у веб дизајну и дали предлоге за допуну неких садржаја.
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АДАПТАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРИСТУПА СТРУЧНОГ ПРЕДМЕТА
СА ПРОЈЕКТАНТСКИМ ДИМЕНЗИЈАМА
Матија Сокола1, Весна Петровић 1
sokola@vtsns.edu.rs , petrovic@vtsns.edu.rs
РЕЗИМЕ
У раду се приказује компаративна анализа претходног и адаптираног приступа учењу и оцењивању
предмета „Електричне инсталације и осветљења“. Пребацивање предмета из другог у пети семестар струковних
студија омогућило је промену исхода учења, с обзиром на повећан ниво предзнања студената. Пројектни задаци
су адаптирани и уведен је тимски рад на комплекснијем пројекту, чиме су у исходе учења уведене и преносиве
вештине.
Кључне речи: Високо образовање, реформа наставе предмета, пројектни задаци, оцењивање.

ADAPTATION OF TEACHING APPROACH OF A
VOCATIONAL SUBJECT WITH DESIGN ASPECTS
ABSTRACT
The paper shows a comparative analysis of previous and adapted approach to learning and assessment on the
subject “Electric installations and lighting”. The transfer of the subject from the 2nd to 5th semester of vocational
Bachelor studies had enabled the change of the learning outcomes, due to students’ increased previous knowledge. The
homework project assignments have been adapted, putting an accent to the teamwork on a more complex project, thus
introducing transferrable skills into learning outcomes.
Key words: Higher education, teaching approach reform, project assignments, assessment.

1. ОБРАЗОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРА
Као покретач технолошког, економског и друштвеног напретка, инжењерство се бави
реализацијом практичних решења, у широком дијапазону комплексности – од прављења
ексера до решавања највећих изазова модерне цивилизације, која се незаустављиво развија.
Инжењери примењују своје разумевање, искуство, вештине и знања да створе нову
друштвену и економску вредност. Инжењеринг се ослања на три кључна елемента: научни
принципи, математика и "реализација" [1].
Образовање инжењера је посао који мора да се стално мења, због све бржег развоја
модерног друштва. Међутим, основни проблем је исти већ деценијама: баланс између
теорије и праксе. Последњих деценија, додавање математике и науке у инжењерске наставне
планове и програме било је усмерено на помоћ студентима техничких факултета да боље
разумеју сложене принципе на којима се заснивају нове технологије. Предмети који су често
елиминисани су практични курсеви у радионицама и лабораторијама, конструисање и
производне методе. Овај помак ка више теорије у инжењерству већ дуго производи
дипломце са далеко мање искуства у инжењерском конструисању и практичним
реализацијама [2].
Са друге стране, да би ефикасно радили у модерном свету, инжењери треба да имају
баланс теорије и праксе, односно да поседују следеће карактеристике [1]:
- рационалност, прагматичност и заинтересованост за практичне кораке потребне да реше
једноставне и комплексне инжењерске проблеме, тако да концепт постане стварност;

1

Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија
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- поседовање жеље за решавање проблема и превазилажење тешкоћа коришћењем свог
знања, вештина и компетенција на флексибилан начин;
- добре нумеричке и рачунарске вештине, као и способност да се уоче детаљи који могу
бити важни у инжењерским системима;
- упућеност у опште и детаљне аспекте трошкова и бенефита појединих инжењерских
решења;
- познавање улоге и одговорности инжењера у ширем контексту (еколошком, развојном,
друштвеном, културном, итд), и на националном и на међународном нивоу;
- способност за тимски рад, ефективно комуницирање и примену менаџерских принципа,
- професионалност и одговорност у свим димензијама.
2. ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ИНЖЕЊЕРА
Темпо развоја технологије у последњих неколико деценија довео је до радикалних
помака у знањима, вештинама и компетенцијама које академски и струковни инжењери
треба да поседују. Студенти, родитељи, па и наставници често имају нејасну или погрешну
слику о томе шта представља појам „инжењер за 21. век“ или „инжењер у информатичком
друштву“. Чак и студенте који исказују велико интересовање за технологију и инжењерство,
родитељи усмеравају на студије економије, права, друштвених наука, медицине, итд [5].
Неразумевање каријере инжењера је посебно изражено на академским студијама, где
се за Bachelor диплому студира са општим и широким погледом, а усмеравање се одвија на
Мастер студијама. У струковним образовним институцијама, слика је чистија – 3 године
основних студија су прилично апликативне, а четврта и/или пета година се баве врло уским
специјализовањем. На инжењерске струковне програме се уписују матуранти из стручних
средњих школа, које су у многим земљама врло заступљене и квалитетне.
Последњих деценија, у образовању у свету се развија и примењује STEM (science,
technology, engineering, and math) приступ у средњем и високом стручном образовању [1-5].
Међутим, назив је неприкладан у многим практичним случајевима – везе између дисциплина
су врло слабе а преклапање је мало. Инжењерство није добро интегрисано у математику и
основне научне дисциплине. Где и како да наставници уклопе инжењерство у те предмете?
Са друге стране, наставници на инжењерским предметима морају да преброде јаз у
студентском разумевању примене математике као алата за нпр. синтезу и анализу
инжењерских елемената у склоповима. Ова неусаглашеност је посебно изражена у
струковним школама, како високим, тако и средњим.
Већина стручних и стручно-апликативних инжењерских предмета захтева владање
само основном алгебром и тригонометријом. Стога се код многих наставника не-инжењера
јавља перцепција да су стручни предмети лаки и једноставни, те се још више смањује жеља
за конструктивном сарадњом наставника различитих дисциплина. Чест коначан резултат је
да наставници из STEM огранака не сарађују у развоју и реализацији STEM-интегрисаних
студијских програма [5].
3. РАЗВОЈ ПРЕДМЕТА „ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА“
Струковни студијски програм Електроенергетика у ВТШ Нови Сад започет је 2004.
године. У првом курикулуму постојала су два предмета, „Електричне инсталације“ и
„Електрично Осветљење“, са фондовима часова 2+1 недељно. При акредитацији 2007.
године, првој у Србији према Болоњским принципима и ЕСПБ (ECTS) бодовима. Спојени су
у један предмет, фонда 3+2 и вредности 6 ЕСПБ. Предмет је извођен у II семестру и био је
једини уже стручни (стручно-апликативни) у првој години студија. Такође је нуђен и као
изборни на студијском програму Заштите од пожара, студентима прве или друге године.
Циљеви и исходи предмета испочетка су били дефинисани на класичан начин, према
садржају. У акредитацији 2012. године [5], дошло је до померања неколицине предмета, те су
се Електричне инсталације и осветљења нашле у V семестру. С обзиром на значајну промену
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у нивоу претходног знања студената, циљеви и исходи су промењени и продубљени, иако је
садржај готово непромењен. Ови циљеви су нашли и место у циљевима студијског програма.
3.1. Циљеви студијског програма „Електротехника“ [6]
Практично све активности савремене цивилизације базиране су на коришћењу
електричне енергије, од производње свих врста добара, преко транспорта и комуникација, до
општег високог квалитета живота. С обзиром на непрекидни пораст потрошње електричне
енергије, из ограничених ресурса за производњу, односно све већу аутоматизацију
производних и осталих техничких система, потреба за стручњацима из области
електроенергетике и аутоматике је увек присутна.
Основне струковне студије првог степена студијског програма ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
као сврху студија имају оспособљавање за извођење практичних инжењерских задатака у
областима пројектовања, извођења, одржавања и управљања деловима електроенергетског
система, електричних инсталација, електромоторних погона, као и у области аутоматског
управљања разним инжењерским системима и апликацијама.
Улога овог студијског програма у образовном систему је да образује струковне
инжењере ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, поготово из области електроенергетике и аутоматике, који
стичу савремена знања из производње, преноса, дистрибуције и потрошње електричне
енергије; употребе електричних машина и погона; пројектовања и извођења електричних
инсталација; као и пројектовања, извођења и подешавања регулације аутоматизованих
техничких система.
Специфични циљеви овог студијског програма су:
- овладавање класичним и савременим знањима из електротехнике, поготово из
електроенергетских система (производња, пренос, дистрибуција и потрошња електричне
енергије), електричних машина, електричних мерења и електронских управљачких
система.
- развој знања и вештина у експлоатацији, заштити и одржавању електроенергетских
система као и пројектовању и извођењу електричних инсталација у стамбеним и
индустријским објектима,
- развој знања и вештина у избору компоненти и процени перформанси електромотора у
карактеристичним типовима погона,
- развој знања и вештина у пројектовању система аутоматског управљања у различитим
техничким и технолошким системима, применом савремених енергетских, управљачких
и информационих технологија.
- развој знања и свести о различитим опасностима по људе и опрему које ниски и високи
напон доноси, као и о инжењерским, технолошким, организационим и другим мерама
којима се обезбеђује безбедна употреба електричне енергије и безбедан рад на
електричним уређајима и електроенергетској опреми.
3.2. Циљ и исход предмета „Електричне инсталације и осветљења“ [6]
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области електричних
инсталација ниског напона и електричног осветљења, у индустријским и стамбеним
објектима. Упознавање са прописима и стандардима, начином пројектовања, извођења и
одржавања инсталација, са системима заштите од напона додира, као и са основним
карактеристикама противексплозивних уређаја и инсталација.
Исход предмета: Разумевање регулативе (прописи, препоруке и стандарди) и њихове
примене у пројектовању, извођењу и одржавању електричних инсталација ниског напона.
Способност читања електричних шема и тумачења комплекснијих пројеката електричних
инсталација. Способност израде принципског пројекта електричне инсталације у стамбеном
објекту као и пројекта осветљења у радној просторији одређене намене.
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3.3. Структура оцењивања предмета
Паралелно, 2009. године, ВТШ СС у Новом Саду је (прва у Србији) акредитовала два
студијска програма студирања на даљину, те се већи број предмета морао поставити на online платформу за учење, Moodle. Предавања, белешке, тестови и домаћи радови за такве
студенте су морали бити развијени и документовани. Јавио се и додатни проблем
оцењивања, јер се, у складу са Законом о високом образовању из 2005. године, завршни
испит мора одржати у ВШУ или њеном акредитованом огранку. Дакле, принцип је „учење на
даљину, полагање на близину“.
Како би се лакше могло извршити оцењивање и студената који студирају даљинским
начином учења, на предмету је усвојена структура оцењивања од 2х35 поена за пројектне
задатке и 30 поена на завршном испиту. У пројектним задацима, до 20 поена се остварује за
квалитет предатог извештаја пројекта, а 15 поена је намењено за оцењивање континуалног
рада и усмене одбране пројекта.
4. ЕВОЛУЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА
Први пројектни задатак је до 2007. године био да се изради принципски пројекат
инсталације у стамбеној јединици (стан, кућа, пословни локал) или мањој радионици.
Студенти су сами могли да изаберу врсту стамбене јединице. С обзиром на недовољне
компетенције у области пројектовања, пројекат је за многе студенте био изазован по питању
техничког цртања и спровођења основних калкулација неопходних за димензионисање и
избор основних елемената (водова, склопки, осигурача, итд.). Значајан број студената је
доносио на консултације и предају радове који нису били инжењерски прихватљиви.
Од 2008. године, приступ је промењен, те је већина студената израђивала групни
задатак – принципски пројекат стамбене зграде (видети прилог 1). Типично, група броји 5
студената, са јасно подељеним задацима, али и са преклопом – студенти бр 1,2,3 морају да
неке техничке аспекте својих решења пренесу студентима бр.4 и 5. Студенти групе међу
собом бирају студента бр.5, који има улогу шефа групе, односно техничког интегратора.
Сваки студент израђује свој извештај, али неки међурезултати морају бити координирани.
Тим који заједно преда извештаје и заједно брани цео свој пројекат је мотивисан са додатних
10% у оцени, што студенти знају унапред.
Други пројекат, принципски пројекат осветљења у просторији (локал, продавница,
радионица, итд.) се показао као врло успешан у облику индивидуалних задатака, те то није
мењано. Међутим, од 2010. године, ниво осветљености у радним просторијама се врши
према стандарду EN 12464:1. Такође, развијане су и нове димензије студентовог рада – сада
се не тражи од студента да само изабере тип, број и распоред светиљки, већ је потребно и да
се спроведе оквирна техноекономска анализа (прилог 2). Она укључује цену набавке
светиљки, каблова и материјала, цену инсталисања, месечне трошкове електричне нергије,
као и годишње трошкове одржавања (замена флуоресцентних цеви, стартера и пригушница).
Завршни испит се ради писмено и састоји се од теоретских/практичних питања из
целог градива и два задатка, од којих је задатак 1 пројектантског типа и доноси 40% могућих
поена. У том задатку обрађују се инсталације јаче струје, за мање привредне објекте, област
која се није оценила у пројектима. Тиме је оцењивање, преко два пројекта и једног испита,
обухватило све области предвиђене планом предмета.
5. УСПЕХ СТУДЕНАТА
У електронском систему за оцењивање студената, води се евиденција испуњавања
предиспитних обавеза и полагања испита, по испитним роковима и збирно током једне
школске године. Резултати су приказани у Табели 1.
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Табела 1: Преглед успешности студената на предмету
Школска година
Пријава слушања предмета
Урађена оба пројекта
Успешно положен испит
Први/други/трећи/четврти/пети рок

2015/16
43
36 (83,72%)

2014/15
32
27 (84,38%)
26 (81,25%)
12 / 4 / 3 / 4 / 3

2012/13
3
3 (100%)
3 (100 %)
0/0/3

2011/12
79
60 (75.95%)
50 (63,29%)
21 / 19 / 10

Школска 2011/12 је последња година предавања по старом курикулуму у другом II
семестру (са само 3 испитна рока), а школска 2014/15 је прва по новом (пет испитних
рокова). У табели 1 уочљиво је побољшање и у испуњавању предиспитних обавеза и у
полагању завршног испита.
У већини случајева, у свим годинама, студенти који нису испунили предиспитне
обавезе нису редовно похађали наставу. Током 2011/12, и испуњавање предиспитних обавеза
и полагање завршног испита је било ниже. Доминантан узрок је знање и разумевање из
базичних предмета (математике, основа електротехнике, техничког цртања...), коме је
вероватни узрок слабо знање из математике из претходног школовања.
Од школске 2014/15 године, израда пројеката је побољшана, као и полагање завршног
испита. Очекујемо да ће резултати у будућности наставити да се побољшавају.
6. ЗАКЉУЧАК
У раду је прво дат осврт на изазове образовања инжењера у последњих неколико
деценија, са нагласком на разлике између струковног и академског високог образовања.
Затим је приказана еволуција циљева и исхода учења на предмету „Електричне инсталације
и осветљења“, којо је померен из другог у пети семестар трогодишњих струковних студија.
Приказане су промене у начину оцењивања студента, као и побољшања оба пројектна
задатка, којима студент може прикупити до 70 поена. Квантитативни подаци указују на
пораст испуњења предиспитних обавеза, као и пролазности на испиту. Субјективан утисак
наставника је да се у последње две године постиже далеко боље испуњење исхода учења на
предмету, које је делимично последица зрелости студената и бољег знања из базичних
предмета.
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Прилог 1: Пројектни задатак – групни
Projektni Zadatak br.1

Grupa 01/15

Zadatak za ceo tim : Izraditi principski projekat elekrične instalacije u stambenoj zgradi od 6
spratova
Od svakog studenta se očekuje sledeće :
- projektovati električne instalacije za zadati stan ili deo zgrade ;
- organizovati potrošače po strujnim krugovima i izabrati odgovarajuće kablove i osigurače ;
- detaljno izračunati dužine kablova za dva strujna kruga i aproksimativno za celu instalaciju ;
- proceniti instalisanu snagu ;
- odrediti padove napona za dva kritična strujna kruga (max. snaga i najveća udaljenost).
Zajedničke prostorije:
2 ulaza (1 sa ulice i 1 iz dvorišta)
2 lifta
1 pumpna podstanica za pitku vodu
1 pumpna podstanica za toplu vodu
12 parking mesta
12 pojedinačnih garaža

Broj stanova u zgradi:
6 garsonjera
6 jednosobnih
12 dvosobnih
12 trosobnih
8 četvorosobnih (duplex)
Pojedinačna zaduženja studenata:
Student br. 1 - garsonjere i jednosobni stanovi
Student br. 2 - dvosobni stanovi
Student br. 3 - trosobni stanovi

Student br. 4 - stepenišno osvetljenje, liftovi, podstanice
Student br. 5 - organizacija glavne razvodne table, napojni vod zgrade, garaže.

Projektni izveštaj svakog studenta treba da bude između 6 i 10 strana A4 formata, sa čitkim i
preglednim ilustracijama i odgovarajućim objašnjenjima. Izrada izveštaja na računaru neće donositi
dodatne bodove sama po sebi.
Rok za predaju izveštaja je najkasnije do četvrtka, 3. decembra 2015. godine.
Usmena diskusija projekta će normalno biti organizovana u roku od najviše 7 radnih dana nakon
predaje. Predat i odbranjen projekat je uslov za prijavu pismenog ispita. Projekat učestvuje sa
maksimalno 35 % u konačnoj oceni iz predmeta.
dr Matija Sokola
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Прилог 2: Пројектни задатак – индивидуални
Projektni Zadatak br.2 / ___
Izraditi principski projekat osvetljenja za zadatu prostoriju.

a) skicirati zadatu prostoriju - dimenzije, raspored prozora (usvojiti da su na jednom zidu),
nameštaja, radnih mesta/zona i ostalih relevantnih detalja.
b) proračunati neophodan svetlosni fluks, s obzirom na namenu i dimenzije prostorije.
c) predložiti broj i poziciju svetiljki i zatim proveriti ravnomernost osvetljenosti prostorije.
d) predložiti organizaciju svetiljki po strujnim krugovima.
e) proceniti cenu koštanja ugradnje svetiljki i sijalica, kao i godišnju cenu koštanja održavanja i
utrošene električne energije.

Zadata prostorija :

Namena ________________________________________________
Radnih mesta

___________

Dimenzije: površina poda ____________________ m×m visina _____________ m
Tavanica

svetlo bela

zidovi

svetlo beli

pastelna

pastelni

srednje tamna

srednje tamni

Projektni izveštaj svakog studenta treba da bude između 5 i 8 strana A4 formata, sa čitkim i
preglednim ilustracijama i odgovarajućim objašnjenjima. Izrada izveštaja na računaru neće donositi
dodatne bodove sama po sebi.
Rok za predaju izveštaja je 29. Decembar 2015. godine.
Usmena diskusija projekta će normalno biti organizovana u roku od najviše 7 radnih dana nakon
predaje. Projekat učestvuje sa maksimalno 35 % u konačnoj oceni iz predmeta.
dr Matija Sokola
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