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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Κινθτζσ Επικοινωνίεσ – Σθλεπικοινωνιακά Δίκτυα

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΟΧΙ
http://electronics.teipir.gr

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

ε ότι αφορά τθ κεματικι ενότθτα των Κινθτϊν Επικοινωνιϊν, ο ςτόχοσ του μακιματοσ
είναι θ διδαςκαλία τθσ αρχιτεκτονικισ των δικτφων GSM-GPRS-3G WCDMA-4G LTE, 802.11
WLAN, τθσ λειτουργικισ ςθμαςίασ των διαδικαςιϊν και των παραμζτρων τθσ
αρχιτεκτονικισ πρωτοκόλλου των αντίςτοιχων αςφρματων διεπαφϊν κακϊσ και θ
ειςαγωγι ςε διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, διαχείριςθσ & υποςτιριξθσ (planning, operation &
maintenance) των ςχετικϊν δικτφων.
ε ότι αφορά τθ κεματικι ενότθτα των Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων ο ςτόχοσ του
μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία τθσ αρχιτεκτονικισ των ψθφιακϊν δικτφων φωνισ και
δεδομζνων, τθσ λειτουργικισ ςθμαςίασ των διαδικαςιϊν και των παραμζτρων βαςικϊν
πρωτοκόλλων (ςθματοδοςία ςυνδρομθτικισ βακμίδασ και κορμοφ, MAC, IP) κακϊσ και θ
ειςαγωγι ςε διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, διαχείριςθσ & υποςτιριξθσ (planning operation &
maintenance) των δικτφων ψθφιακισ τθλεφωνίασ και δικτφων δεδομζνων.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεματικισ ενότθτασ των Κινθτϊν Επικοινωνιϊν, αναμζνεται ο

φοιτθτισ/τρια να είναι ςε κζςθ να:
1. Κατανοεί τθ λειτουργικι ςθμαςία τθσ αρχιτεκτονικισ των δικτφων κινθτϊν-αςφρματων
επικοινωνιϊν GSM-GPRS-3G WCDMA-4G LTE, 802.11 WLAN και των βαςικϊν
πρωτοκόλλων τουσ,
2. Σα διακρίνει και τα κατθγοριοποιεί ανάλογα με τθν τεχνολογικι τουσ «γενιά» και τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρει το κακζνα,
3. Εφαρμόηει ορκά μεκόδουσ και διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, διαχείριςθσ & υποςτιριξθσ
(operation & maintenance) των GSM δικτφων, ςε τυπικζσ περιπτϊςεισ και καταςτάςεισ,
4. Αναλφει πλιρωσ προβλιματα δικτφων κινθτισ επικοινωνίασ και ςυνκζτει / ςχεδιάηει
λφςεισ, κακϊσ επίςθσ και αξιολογεί ςυγκριτικά εναλλακτικζσ λφςεισ και να επιλζγει τθν
εκάςτοτε προςφορότερθ,
5. υνεργάηεται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεματικι ενότθτασ των Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων, ο
φοιτθτισ/τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να:
1. Κατανοεί και εξθγεί με διαγράμματα τθν αρχιτεκτονικι των ενςφρματων ψθφιακϊν
δικτφων φωνισ-δεδομζνων και των βαςικϊν τουσ πρωτοκόλλων, και εξθγεί τθ ςθμαςία
τουσ,
2. Σα διακρίνει και τα κατθγοριοποιεί ανάλογα με τθν τεχνολογικι τουσ «γενιά» και τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρει το κακζνα,
3. Εφαρμόηει μεκόδουσ και διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ, διαχείριςθσ & υποςτιριξθσ (operation
& maintenance) δικτφων ψθφιακισ τθλεφωνίασ και LAN/WAN δικτφων δεδομζνων ςε
τυπικζσ περιπτϊςεισ και καταςτάςεισ,
4. Αναλφει πλιρωσ προβλιματα τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και ςυνκζτει / ςχεδιάηει
λφςεισ, κακϊσ επίςθσ και αξιολογεί ςυγκριτικά εναλλακτικζσ λφςεισ και επιλζγει τθν
εκάςτοτε προςφορότερθ,
5. υνεργάηεται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

•

•
•

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ι. Η ενότθτα των Κινητών Επικοινωνιών εξετάηει τθν αρχιτεκτονικι και τα βαςικά
πρωτόκολλα από τισ πλζον χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ δικτφων κινθτϊν επικοινωνιϊν.
Ειδικότερα, θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει:
1. τθν αναςκόπθςθ τθσ μοντελοποίθςθσ αςφρματων καναλιϊν (ςτενισ/ευρείασ ηϊνθσ)
ςτισ κινθτζσ επικοινωνίεσ.
2. τθν αναςκόπθςθ των βαςικϊν τεχνικϊν μετάδοςθσ πάνω από το αςφρματο κανάλι

των κινθτϊν επικοινωνιϊν(ψθφιακζσ τεχνικζσ διαμόρφωςθσ, κωδικοποίθςθ για τθν
ανίχνευςθ και διόρκωςθ ςφαλμάτων, τεχνικζσ απλωμζνου φάςματοσ και OFDM).
3. τθν παρουςίαςθ των τεχνικϊν πολλαπλισ πρόςβαςθσ ςτο αςφρματο μζςο
μετάδοςθσ .
4. τθν ανάλυςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του δικτφου κακϊσ και των βαςικϊν
χαρακτθριςτικϊν των πρωτόκολλων ςτα δίκτυα GSM-GPRS-3G WCDMA.
5. τθν ανάλυςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του δικτφου κακϊσ και των βαςικϊν
χαρακτθριςτικϊν των πρωτόκολλων ςτα δίκτυα 802.11 WLAN.
6. τθ ςφντομθ περιγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ και των αρχϊν λειτουργίασ άλλων τφπων
αςφρματων δικτφων (4G LTE, WPAN, WMAN)
ΙΙ. Η ενότθτα των Σηλεπικοινωνιακών Δικτύων παρουςιάηει τα κεμελιϊδθ ηθτιματα που
αφοροφν τα ενςφρματα τθλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ειδικότερα, θ ενότθτα περιλαμβάνει τα
ακόλουκα κζματα:
1. τθν παρουςίαςθ ειςαγωγικϊν ηθτθμάτων, όπωσ ο οριςμόσ βαςικϊν εννοιϊν,
τοπολογιϊν και υπθρεςιϊν που χαρακτθρίηουν τα ςφγχρονα ενςφρματα
τθλεπικοινωνιακά δίκτυα.
2. τθν ανάλυςθ των Ψθφιακϊν Δικτφων Φωνισ, θ οποία περιλαμβάνει:
i. τθν αρχιτεκτονικι και τισ υπθρεςίεσ του δικτφου.
ii. τισ τεχνολογίεσ ςυνδρομθτικισ πρόςβαςθσ POTS/ISDN-BA/ISDN-PRA/xDSL.
iii. τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των ψθφιακϊν τθλεφωνικϊν κζντρων
iv. τθν επικοινωνία μεταξφ ψθφιακϊν κζντρων με ζμφαςθ ςτθν PDH/SDH μετάδοςθ
δεδομζνων κακϊσ και ςε ηθτιματα ςθματοδοςίασ SS7.
3. τθν αναςκόπθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ και των αρχϊν λειτουργίασ των δικτφων μεταγωγισ
πακζτου (Σοπικά δίκτυα (LAN) και Δίκτυα Ευρείασ περιοχισ (WAN)) με ζμφαςθ ςτισ
τεχνολογίεσ Ethernet (φυςικό ςτρϊμα και MAC Layer) κακϊσ και των ςτρωμάτων
δικτφου και μεταφοράσ.
4. τθν ειςαγωγι ςτα βαςικά τεχνικά ηθτιματα τθσ υπθρεςίασ VoIP και του πρωτοκόλλου
SIP.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

•
•
•

•

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ

Εξειδικευμζνο λογιςμικό μετριςεων και ανάλυςθσ
επιδόςεων ςε GSM δίκτυα.
Εξειδικευμζνο λογιςμικό διαχείριςθσ ψθφιακϊν
τθλεφωνικϊν κζντρων PBX.
Εξειδικευμζνο λογιςμό διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ
δικτφου δεδομζνων
Βιομθχανικόσ τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ
υποδομισ για τθν εργαςτθριακι εξάςκθςθ
(ψθφιακά τθλεφωνικά κζντρα, switch, routers).
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ ςθματοδοςίασ
κορμοφ και ςυνδρομθτικισ βακμίδασ.

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, παράδοςθ εργαςιϊν και
μελζτθ.

Δραστηριότητα

Φόρτος
Εργασίας
Εξαμήνου

(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των διαλζξεων
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ οι οποίεσ αφ’
ενόσ εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι των
εννοιϊν όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ και αφ’ ετζρου ςτθν
εξοικείωςθ με διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ,
διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ δικτφων
ψθφιακισ τθλεφωνίασ, GSM και
δικτφων δεδομζνων.
υγγραφι ομαδικϊν εργαςτθριακϊν
εκκζςεων για το εργαςτθριακό μζροσ
του μακιματοσ
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Σελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ
του μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κεωρθτικϊν
ηθτθμάτων
- Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων ςχετικϊν με
ςχεδιαςτικά ηθτιματα δικτφων κινθτϊν
επικοινωνιϊν-τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων.
ΙΙ. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ (40%) ωσ εξισ:
- Γραπτι εξζταςθ ςε τρείσ κφκλουσ εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
- Αξιολόγθςθ Ομαδικϊν Εργαςτθριακϊν Εκκζςεων.
- Αξιολόγθςθ χεδίου Εργαςιϊν (Προεργαςία) για
κάκε εργαςτθριακι Άςκθςθ.
- Προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθν διάρκεια των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
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6. Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

