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Dersin Adı Course Name 

Mobil ve Kablosuz ağlar Mobile and Wireless networks 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local Credits) 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Dağılımı, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

BIL416 Spring 3 5 3 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Bilgisayar Mühendisliği / 
Computer Engineering  

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli/ 

Elective 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Turkçe/Turkish 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

Yok/ 

None 

Dersin İçeriğe Göre 

Kategorisi, % 
(Course Category by 

Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

- %80 %20 - 

Dersin İçeriği 

 (Course Description) 

Kablosuz ve mobil ağlara giriş ve ağ mimarileri, Hücresel ağlar. Mobilite ve elden 
çıkarma yönetimi, Merkezi kablosuz LANlar ve Mobil IP, Mobil taşıma protokolleri, 
Geçici kablosuz ağlar, Sensör ağları, Uydu ağları. 

Introduction to wireless and mobile networks and network architectures, Cellular 

networks. Mobility and dismantling management, Centralized Wireless LANs and 

Mobile IP, Mobile transport protocols, Temporary wireless networks, Sensor 

networks, Satellite networks. 

Dersin Amacı 

 (Course Objectives) 

• Kablosuz İletişim ve Mobil Ağların temel ve ileri ilkeleri hakkında bir anlayış

geliştirmek.

• Ünite, fiziksel iletişim, bağlantı ve ağ katmanlarındaki kablosuz iletişim ve mobil ağ

sorunlarını ele alır. Kablosuz kanalları mevcut azaltma teknikleri ile açıklanacaktır.

• Kablosuz iletişimin yayın niteliğine vurgu yaparak çok kullanıcılı iletişim sistemleri

de incelenecektir.

• Mobil ağ modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu, mevcut ve gelecekteki mobil ağ

standartlarının yanı sıra ele alınacaktır.

 Develop an understanding on the basic and advanced principles of Wireless

Communications and Mobile Networks.

 The unit addresses the issues of wireless communications and mobile networks in

physical, link and network layers. The wireless channels will be explained with

existing mitigation techniques.

 Multi-user communication systems will also be studied with an emphasis on the

broadcast nature of wireless communications.

 Mobile networks modelling, design and optimisation will be covered, as well as

existing and future mobile networks standards.



Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

(Course Learning 

Outcomes) 

1. Bilgi ve anlayış

• Fiziksel, link ve ağ katmanındaki kablosuz iletişim sistemleri hakkında temel ve ileri

teoriler bilgisi.

• Kablosuz iletişim sorunları ve azaltma teknikleri bilgisi.

• Mobil ağları anlama, modelleme ve tasarlama becerisi.

• Mevcut mobil ağları ve gelecekteki sistem standartlarını anlayın.

2. Entelektüel beceriler

• Kablosuz iletişimde matematiksel modeli anlama ve uygulama becerisi.

• Mevcut standartların ardındaki mantığı anlama becerisi.

3. Pratik yetenekler

• Kablosuz iletişim alıcı-verici algoritması tasarımı

• Mobil sistem tasarım metodolojisi

• Kablosuz iletişim için bağlantı seviyesi simülasyonu.

4. Aktarılabilir beceriler ve kişisel özellikler

• Karmaşık mühendislik sistemlerinin genel görünümünü göz önünde bulundurabilme

• Pratik problemleri ele alma konusunda mühendislik ve AR-GE çalışmalarının takdir

edilmesi

1. Knowledge and understanding

 Knowledge of basic and advanced theories on wireless communications systems in physical,

link and network layer.

 Knowledge of wireless communications issues and mitigating techniques.

 Ability to understand, model, and design mobile networks.

 Understand existing mobile networks and future system standards.

2. Intellectual skills

 Ability to understand and apply mathematically model in wireless communications.

 Ability to understand the reasoning behind existing standards.

3. Practical skills

 Wireless communication transceiver algorithm design

 Mobile system design methodology

 Link level simulation for wireless communications.

4. Transferable skills and personal qualities

 Ability to consider the overview of complex engineering systems

 Appreciation of the engineering and R&D efforts on handling practical problems



Ders Kitabı 
(Textbook) 

 Wireless Communications & Networks, William Stallings, 2nd Edition,

Prentice Hall

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

 Mobile Communications, Jochen Shiller, 2nd Edition, Addison and Wesley

Yardımcı Kaynaklar

 Yi-Bing Lin, Imrich Chlamtac, "Wireless and Mobile Network

Architectures," John Wiley, 2001

 T. S. Rappaport, 2nd Ed. Wireless Communications: Principles and

Practice, Prentice-Hall, 2004

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 

Geniş bir kampüsün kablosuz ağının öğrenciler tarafından tasarlanması bekleniyor. 

A wireless network of a vast campus is expected to be designed by the students 

Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 

Yok 

None 

Bilgisayar Kullanımı 

(Computer Use) 

Yok 

None 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

Yok 

None 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 

(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 

(Activities) 

Sayısı 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 

1 %30 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 

0 %0 

Ödevler 
(Homework) 

1 %10 

Projeler 

(Projects) 

0 %0 

Dönem  Ödevi/Projesi 
(Term  Paper/Project) 

0 %0 

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 

0 %0 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

0 %0 

Final Sınavı 

(Final Exam) 

1 %60 



Ders Planı 

Hafta Konular 

Dersin 

Çıktıları 

1 Kablosuz iletişim ve bilgisayar arka planı 1 

2 Iletim temelleri 1,2 

3 İletişim ağları 1,2 

4 Protokoller ve TCP / IP, kablosuz iletişim teknolojisi 1,2,3 

5 Antenler ve yayılım 1,2,3 

6 Sinyal kodlama teknikleri 1,2,3,4 

7 Yayılmış spektrum, frekans atlamalı 1,2,3,4 

8 

ARASINAV9 

Kodlama ve hata kontrolü 1,2,3,4,5 

10 Kablosuz ağ 1,2,3,4,5 

11 Uydu iletişim 1,2,3,4,5 

12 Hücresel kablosuz ağlar 1,2,3,4,5 

13 Kablosuz sistemler ve kablosuz yerel döngüler 1,2,3,4,5 

14 Mobil IP ve kablosuz Erişim protokolü 1,2,3,4,5 

Course Plan 

Weeks Topics 

Course 

Outcomes 

1 Wireless  communication and  computer background 1 

2 Transmission fundamentals 1,2 

3 Communication  networks 1,2 

4 Protocols and  TCP/IP , wireless communication technology 1,2,3 

5 Antennas  and  propagation 1,2,3 

6 Signal encoding  techniques 1,2,3,4 

7 Spread  spectrum , frequency hopping 1,2,3,4 

8 
MISTERM EXAM9 

Coding  and error control 1,2,3,4,5 

10 Wireless networking 1,2,3,4,5 

11 Satellite  communications 1,2,3,4,5 

12 Cellular wireless Networks 1,2,3,4,5 

13 Cordless systems  and  wireless local loops 1,2,3,4,5 

14 Mobile IP and wireless Access protocol 1,2,3,4,5 



Dersin Programla İlişkisi 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 4 5 

a matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi x 

b deney tasarlayip yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi x 

c bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama 

becerisi 
x 

d çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi x 

e mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi x 

f mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi, x 

g etkin sözlü ve yazili iletişim kurabilme becerisi x 

h mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi x 

i yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma x 

j güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi x 

k mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarini 

kullanabilme becerisi 
x 

Relationship between the Course and Program 

Program Outcomes 

Level of 

Contribution 

1 2 3 4 5 

a an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering x 

b an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data x 

c an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints 
such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and 
sustainability 

x 

d an ability to function on multi-disciplinary teams x 

e an ability to identify, formulate, and solve engineering problems x 

f an understanding of professional and ethical responsibility x 

g an ability to communicate effectively x 

h the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, 

economic, environmental, and societal context 
x 

i a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning x 

j a knowledge of contemporary issues x 

k an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools 

necessary for engineering practice. 
x 

 Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 
Asst. Prof. Dr. Hakan Koyuncu 

Tarih (Date) 

10/04/2018 


