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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
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3
2

6

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
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://eclass.gunet.gr/courses/NETGU292/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
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

Το μάκθμα ςτοχεφει να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςτον τρόπο
λειτουργίασ των δικτφων δεδομζνων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Το μάκθμα ζρχεται να
καλφψει κεωρθτικά και πρακτικά κζματα τα οποία ςχετίηονται με τον τρόπο με τον οποίο
τα υπολογιςτικά ςυςτιματα διαςυνδζονται μεταξφ τουσ για να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ,
τον τρόπο οργάνωςισ τουσ ςτα πλαίςια ενόσ παγκόςμιου δικτφου, αρχιτεκτονικζσ και
πρωτόκολλα τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν αςφαλι ανταλλαγι δεδομζνων, και τθ
χριςθ εφαρμογϊν πάνω από δίκτυα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα δίκτυα δεδομζνων
πάνω από το πρωτόκολλο IP και ςτο διαδίκτυο.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να
1. Κατανοεί τον τρόπο λειτουργίασ και οργάνωςθσ των δικτφων Η/Υ και τθ χριςθ
εφαρμογϊν πάνω από αυτά, τα διακρίνει και τα κατθγοριοποιεί ανάλογα με τθν
τεχνολογικό τουσ επίπεδο,

2. Γνωρίηει και χρθςιμοποιεί με επιδεξιότθτα τα εργαλεία λογιςμικοφ και προςομοίωςθσ
για τθν δθμιουργία και διαχείριςθ τοπικϊν δικτφων, τθ ςφνδεςθ υπολογιςτϊν ςτο
διαδίκτυο,
3. Γνωρίηει, μπορεί να εξθγιςει και να περιγράψει με διαγράμματα τον τρόπο
λειτουργίασ των πλζον διαδεδομζνων πρωτοκόλλων του διαδικτφου, τα χρθςιμοποιεί
για να ςυνκζςει δίκτυα ςε επίπεδο προςομοίωςθσ και να αναλφςει τισ παραμζτρουσ
λειτουργίασ τουσ,
4. Αναλφει δικτυακά πρωτόκολλα και προγραμματίηει και ρυκμίηει δικτυακζσ
παραμζτρουσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων δρομολόγθςθσ
πλθροφορίασ, χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία ανάλυςθσ και ρφκμιςθσ που ζχει
διδαχκεί,
5. Αναλφει και υπολογίηει τα βαςικά χαρακτθριςτικά επικοινωνίασ υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων πάνω από ζνα τοπικό δίκτυο βαςιςμζνο ςε πρωτόκολλα διαδικτφου, και
του τρόπου διαςφνδεςθσ μεταξφ τουσ και με το δθμόςιο διαδίκτυο,
6. Λαμβάνει μετριςεισ και ερμθνεφει τα αποτελζςματα μετριςεων πάνω ςε δίκτυα και
αξιολογεί ςυγκριτικά εναλλακτικζσ τεχνικζσ λφςεισ, οδθγοφμενοσ ζτςι ςε λιψθ
αποφάςεων για τθν ενδεδειγμζνθ υλοποίθςθ,
7. Εργάηεται μόνοσ/θ του/τθσ ι ςυνεργάηεται ςε ομάδα, πάνω ςτθν αντιμετϊπιςθ
ρεαλιςτικϊν προβλθμάτων ςε κζματα εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ δικτφων
υπολογιςτϊν, και ανάλυςθσ πλθροφορίασ που διακινείται ςτο διαδίκτυο πάνω από
δθμοφιλι πρωτόκολλα.
Λζξεισ κλειδιά: Δικτφωςθ Υπολογιςτϊν, Μετάδοςθ πλθροφορίασ, Διαδίκτυο, Δίκτυα
πακζτων, Πρωτόκολλα.
Γενικζσ 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

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

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ενότητα 1. Ειςαγωγή ςτα δίκτυα Η/Τ, τα πρωτόκολλα και τη μεταφορά πληροφορίασ
Βαςικζσ αρχζσ διαςφνδεςθσ υπολογιςτϊν και μετάδοςθσ δεδομζνων, αρχιτεκτονικζσ
διαςφνδεςθσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, πρωτόκολλα και διαςτρωματοποιθμζνθ ανοικτι
αρχιτεκτονικι πρωτοκόλλων, υπθρεςίεσ και δικτυακζσ εφαρμογζσ, δίκτυα πακζτων.
Ενότητα 2. Διαδίκτυο: οργάνωςη, λειτουργία του, και πρόςβαςη ςε αυτό
Παρουςίαςθ του Διαδικτφου, των αρχϊν ελζγχου και λειτουργίασ του, τθσ ιςτορίασ του, τθσ

οργάνωςισ του, παρουςίαςθ του δικτφου κορμοφ και του δικτφου πρόςβαςθσ, και των
πρωτοκόλλων του με αναφορά ςτθ διαςτρωματοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι.
Ενότητα 3. Εφαρμογζσ, υπηρεςίεσ και παγκόςμιοσ ιςτόσ
Παρουςίαςθ του ςτρϊματοσ εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο, και βαςικϊν εφαρμογϊν και των
πρωτοκόλλων τουσ (HTTP, FTP, SMTP, POP/IMAP), μοντζλα υπθρεςιϊν δίκτυα ομότιμων
κόμβων, παρουςίαςθ λειτουργίασ του παγκόςμιου ιςτοφ..
Ενότητα 4. Μετάδοςη δεδομζνων από το ςτρώμα μεταφοράσ
Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ του ςτρϊματοσ μεταφοράσ ςτο διαδίκτυο, αξιόπιςτθ και
επιβεβαιωμζνθ μεταφορά δεδομζνων, TCP, UDP, sockets, ζλεγχοσ ροισ και ςυμφόρθςθσ.
Ενότητα 5. Δρομολόγηςη πληροφορίασ ςτα δίκτυα πακζτων και ςτο διαδίκτυο
Βαςικζσ αρχζσ δρομολόγθςθσ ςε δίκτυα πακζτων, εικονικά κυκλϊματα, ATM, Frame Relay,
X25, δρομολόγθςθ από άκρο ςε άκρο ςτο διαδίκτυο, αλγόρικμοι εφρεςθσ ςυντομότερθσ
διαδρομισ ςε δίκτυα IP.
Ενότητα 6. Δημιουργία δικτφων και υποδικτφων ςε περιβάλλον πρωτοκόλλου IP
Διευκυνςιοδότθςθ, μάςκεσ, υποδίκτυα, οργάνωςθ υπολογιςτϊν ςε αυτά, IPv4, IPv6,NAT..
Ενότητα 7. Μετάδοςη πληροφορίασ ςτο ςτρώμα διαςφνδεςησ
Διευκυνςιοδότθςθ ςτο ςτρϊμα διαςφνδεςθσ δεδομζνων, μετάδοςθ πλθροφορίασ από
ςθμείο ςε ςθμείο, το πρωτόκολλο ARP, εικονικά τοπικά δίκτυα.
Ενότητα 8. Αςφάλεια δεδομζνων και επιθζςεισ ςτα δίκτυα
Επικζςεισ ςτο διαδίκτυο, προβλιματα και κίνδυνοι, αντιμετϊπιςι τουσ, ςυςτιματα
ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ επικζςεων, κρυπτογράφθςθ και ςυςτιματα προςταςίασ
ιδιωτικότθτασ και πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν με χριςθ τεχνικϊν δθμόςιου-ιδιωτικοφ κλειδιοφ.
Ενότητα 9. Μετάδοςη πολυμζςων ςτο διαδίκτυο
Μετάδοςθ πολυμεςικισ πλθροφορίασ ςτο διαδίκτυο, κωδικοποίθςθ πολυμζςων
προςαρμοςμζνθ ςτθ ροι δεδομζνων, τεχνικζσ προςαρμοηόμενθσ μετάδοςθσ video.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ (κφρια μζκοδοσ)
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (επικουρικι μζκοδοσ)
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ









Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων,
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ δικτυακϊν
πρωτοκόλλων,
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ και
ςχεδιαςμοφ δικτφων υπολογιςτϊν,
Πλατφόρμα και εφαρμογζσ υλοποίθςθσ
ςυνδζςεων και επικοινωνίασ ανάμεςα ςε
υπολογιςτικά ςυςτιματα για ανταλλαγι
πλθροφορίασ,
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class,
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω
βιντεοςκοπθμζνων διαλζξεων.

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

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.

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

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
και των πρωτοκόλλων
που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
Συγγραφι αναφοράσ για
τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Μικρζσ ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ
εξάςκθςθσ ςε μελζτθ
περίπτωςθσ
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
39
26

26

36

14

180

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ιδρφματοσ,
ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ ο
ςτακμιςμζνοσ μζςοσ:
0,60 x βακμόσ κεωρθτικοφ μζρουσ + 0,40 x βακμόσ
εργαςτθριακοφ μζρουσ.
Για
το
κεωρθτικό
μζροσ,
οι
εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα Ελλθνικά, με
ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.
 Σχεδίαςθ ι/και ανάλυςθ τρόπου διαςφνδεςθσ
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων
δρομολόγθςθσ πλθροφορίασ
 Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με κζματα
μετάδοςθσ πλθροφορίασ και δρομολόγθςθσ
δεδομζνων.
 Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ
Για τον τελικό βακμό ςτθ κεωρία, λαμβάνεται υπόψθ
και θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, με ςυνειςφορά ζωσ 10% ςτον τελικό
βακμό.

Για το εργαςτθριακό μζροσ οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται
κατά
τθ
διάρκεια
των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα Ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν:
Ι. Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (50%) μζςω τριϊν προόδων
(ςτο εργαςτιριο και με χριςθ Η/Υ) κατά τθ διάρκεια
των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςε κεματικζσ
ενότθτεσ του μακιματοσ οι οποίεσ καλφπτουν:
 Θζματα ανάλυςθσ πρωτοκόλλων
 Προγραμματιςμό ςε χριςθ πρωτοκόλλων
διαδικτφου για ανταλλαγι πλθροφοριϊν από
άκρο ςε άκρο.
 Σχεδιαςμό
δικτφου
και
προγραμματιςμό
δικτυακοφ εξοπλιςμοφ ςε περιβάλλον εξομοιωτι.
ΙΙ. Συνολικι αξιολόγθςθ (50%) με χριςθ μίασ από τισ
δφο παρακάτω εναλλακτικζσ:
1. Τελικι εξζταςθ (ςτο εργαςτιριο και με χριςθ Η/Υ)
ςτθν φλθ των τριϊν προθγοφμενων ενοτιτων
2. Υλοποίθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ
εργαςίασ κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ.
Η επανεξζταςθ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ, για όςουσ ζχουν παρακολουκιςει
επαρκϊσ το εργαςτιριο αλλά χωρίσ να ζχουν λάβει
προβιβάςιμο βακμό, γίνεται με ζναν τουσ δφο
παραπάνω τρόπουσ μετά από επιλογι του υπεφκυνου
του εργαςτθρίου, και με τθ βακμολογία ςε κάκε
τρόπο εξζταςθσ να μετράει ςτο 100% του τελικοφ
βακμοφ του εργαςτθριακοφ μζρουσ.
Ωσ επαρκισ παρακολοφκθςθ του εργαςτθρίου,
ορίηεται θ παρουςία ςε 80% των εργαςτθριακϊν
μακθμάτων και θ επιτυχισ εξζταςθ ςε τουλάχιςτον
1/3 των εργαςτθριακϊν ενοτιτων, ι ςτθν τελικι
εξζταςθ.
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