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Αυτό το μάθημα παρέχει τα θεμελιώδη στοιχεία των οπτικών δικτύων που
βασίζονται σε πολυπλεξία κατά μήκος κύματος, εισαγάγει όλα τα θέματα
που σχετίζονται με τα οπτικά δίκτυα και παρουσιάζει την παρούσα και
μελλοντική κατεύθυνση σε αυτά τα δίκτυα. Οι συγκεκριμένοι στόχοι για τους
φοιτητές αυτού του μαθήματος είναι για τους φοιτητές να:
Στόχοι Μαθήματος








Μάθουν βασικές αρχές θεωρίας γράφων και αλγορίθμων
Μάθουν δρομολόγηση συνδέσεων και ανάθεση μήκος κύματος σε
οπτικά δίκτυα με τοπολογία βρόγχου.
Μάθουν τεχνικές αποκατάστασης βλαβών σε οπτικά δίκτυα με
τοπολογία βρόγχου.
Μάθουν την δομή οπτικών δικτύων, οπτικών κόμβων, και οπτικών
μεταγωγών.
Μάθουν για τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης
Μάθουν για το οπτικό στρώμα ελέγχου

Μετά την διεκπεραίωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να:


Μαθησιακά
Αποτελέσματα





Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εφαρμόζουν βασικές αρχές θεωρίας γράφων και αλγόριθμων για να
λύνουν βασικά προβλήματα σε οπτικά δίκτυα,
συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων δρομολόγησης και ανάθεσης
μήκους κύματος, καθώς και προβλημάτων αποκατάστασης βλαβών.
Σχεδιάζουν την δομή οπτικών μεταγωγών, οπτικών κόμβων, και
οπτικών αρχιτεκτονικών δικτύων.
Σχεδιάζουν και να υπολογίζουν την απόδοση οπτικών δικτύων
πρόσβασης
Εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης δικτύων και να
σχεδιάζουν το στρώμα ελέγχου οπτικών δικτύων
Συναπαιτούμενα

Αυτό το μάθημα παρέχει τα θεμελιώδη στοιχεία των οπτικών δικτύων που
βασίζονται σε πολυπλεξία κατά μήκος κύματος, εισαγάγει όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τα οπτικά δίκτυα και παρουσιάζει την παρούσα και μελλοντική

κατεύθυνση σε αυτά τα δίκτυα. Το μάθημα καλύπτει θέματα αρχιτεκτονικής
δικτύων, δομής των οπτικών μεταγωγών και των οπτικών κόμβων,
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος για μονοσημειακές και
πολυσημειακές συνδέσεις και αποκατάσταση βλαβών. Το μάθημα καλύπτει
επίσης θέματα ελέγχου και διαχείρισης οπτικών δικτύων καθώς και
αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων πρόσβασης και οπτικών δικτύων μεταγωγής
πακέτων. Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με ενδιαφέρον
σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες.
Το μάθημα περιλαμβάνει και την δημιουργία ενός ξεχωριστού προγράμματος
προσομοίωσης από τον κάθε φοιτητή πάνω σε προβλήματα οπτικών δικτύων
που αναπτύσσονται στο μάθημα.
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