
Студијски програм:  Комуникационе технологије – модул СИ, ИМ 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Транспортне мреже 

Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема  
Циљ предмета 
 
Стицање системских знања о функционисању телекомуникационих транспортних мрежа и њихових 
својстава зависно од технологије, организационе структуре, карактеристика функционалних делова 
мреже и стандардних комуникационих протокола. Да студенти анализирају и упореде постојеће мрежне 
технологије које користе протоколе са виртуелним колима, и датаграм протоколе као што је IP,  на које 
се као надоградња имплементира MPLS и који се интегришу у јединствену мрежу. 
Исход предмета: 
 
По завршетку учења овог курса студент ће бити у стању да дефинише и опише постојеће транспортне 
мреже. Студент ће моћи да класификује постојеће мреже, као и да опише њихове карактеристике. 
Студент ће бити у стању да препозна, анализира и вреднује постојеће архитектуре и протоколе, као и да 
активно прати и учи нове технологије, уређаје, концепте и протоколе у овој области. Студент ће моћи да 
препозна и аргументује разлоге за увођење MPLS-а у  IP окружење, као и да опише архитектуру MPLS 
мреже и рад са лабелама. Студент ће препознати важност квалитета сервиса и који су механизми за 
управљање саобраћајем у IP/MPLS мрежама.. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: 
Класификација комуникационих мрежа према различитим параметрима. Технике за постизање траженог 
квалитета сервиса -QoS. Систем сигнализације по заједничком каналу - SS7.  SIP сигнализација. 
Основни концепт MPLS мреже. Архитектура и протоколи у MPLS мрежи. Квалитет сервиса у MPLS 
мрежама. MPLS VPN мреже. Интеграција IP  и оптичких WDM мрежа. Телекомуникациона линија за 
пренос сигнала. Обрада сигнала на предаји и пријему. Регенерација сигнала дуж преносне линије. SDH 
транспортне мреже: Елементи SDH мрежа. Механизми заштите у SDH мрежама. Синхронизација 
мреже. Управљање мрежом. Интернет у функцији транспортне мреже: Хибридни SDH/IP мрежни 
елементи. Функције потребне за повезивање IP и STM-N интерфејса.  
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 
Аудиторне вежбе: Примери замене лабеле у табелама прослеђивања токова података у MPLS 
мрежама.класификација и контрола саобраћаја у DiffServ архитектури. 
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