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 Objektivat e lëndës   
 Lënda ka për qëllim të japë njohuritë bazë në funksionet e sistemeve të 

telekomunikacioneve, të trajtojë sistemet satelitore të  komunikimit; të trajtojë sistemet e 
sinjalizimit në telekomunikacione,arkitekturën dhe protokollet; sistemet mobile, arkitektura, 
funksionet e elementeve kryesore të rrjetit, rrjetat celulare GSM, teknologjitë GPRS dhe 
EDGE në rrjetat celulare GSM, protokollet e transmetimit të të dhënave, sistemet mobile të 
gjeneratës së re 3G dhe 4G, rrjetat Wireless, standardet dhe siguria në rrjeta. 

 
 Përmbajtja   
 Karakteristikat e përgjithshme dhe nëndarjet e sistemeve; projektimi i sistemeve; teknikat 

numerike të modulimeve në sisteme telekomunikacioni; modelet e trafikut në sistemet e 
telekomunikacionit; sistemet e komunikimit me satelit; karakteristikat dhe standartet; 
bllokskema e komunikimit dhe tipet e transponderave; teknikat e komutimit në  SKS; bilanci i 
lidhjes energjitike në nje lidhje satelitore; parametrat e një lidhje satelitore; llogaritja e bilancit 
energjitik të një lidhje ST; rrjetat me satelit; rrjetat e difuzionit ; lidhjet dy drejtimeshe të dy ST ; 
teknikat e aksesit të shumëfishtë në SKS; multipleksimi dhe demultipleksimi; aksesi i 
shumëfishtë me ndarje në kohë TRMA; aksesi i shumëfishtë me ndarje në kohë TDMA; 
struktura e kuadrit; efektiviteti; aksesimi i shumëfishtë me ndarje në kod CDMA; performanca 
e sistemeve në kod; CDMA dhe performanca e sistemeve në kod; shembuj zbatimi; sistemet 
e sinjalizimit në telekomunikacione; historiku dhe zhvillimi; arkitektura e sistemit të sinjalizimit 
SS7; shtresëzimi dhe funksionet e shtresave MTP; arkitektura e sistemit të sinjalizimit Sigtran; 
protokolli SCTP; sistemi radio mobile GSM; historiku i zhvillimit të tyre, standartet dhe 
arkitektura e përgjithshme; mbulimi celular; radio transmetimi dhe alokimi i radiokanaleve në 
sistemet GSM; nënsistemi i rrjetit të komutimit NSS; trajtimi i thirrjeve në sistemin GSM; 
procedurat e handover-it dhe roaming-ut; siguria në sistemet mobile GSM; kodet dhe tripletat 
në procesin e autentifikimit në rrjetin  GSM; arkitektura dhe sistemi GPR; zbatimi i saj; sistemi 
EDGE në rrjetin mobile GSM; sistemi mobile 3G arkitektura; protokollet CDMA 2000; rrjetat 
wireless; protokollet dhe standartet; shembuj të rrjetave wireles; teknikat e modulimit dhe 
multipleksimit në rrjetat radio në aplikimet e sotme; siguria dhe  protokollet. 
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