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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
CEID_ΝE4157
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 7ο 9ο
ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΙΚΤΥΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ.
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

2(Θ) 2(Φ)

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
ΣΥΝΟΛΟ 3
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται
αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Συνιστώμενη προαπαιτούμενη γνώση σε θέματα
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και Ελληνική
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ Ναι
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1064/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
http://ru6.cti.gr/ru6/bouras/undergraduate-courses/diktuadhmosias-xrhshs-kai-diasundesh-diktuwn?language=el
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών
σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου
Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
•

•
•
•
•
•

Να γνωρίζουν Περί Μετάδοση δεδομένων Επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων Τύποι
δικτύων Μέσα μετάδοσης Τοπολογίες δικτύων Μοντέλο ISO/OSIΠρωτόκολλα Πολυπλεξία
Έλεγχος λαθών Μεταγωγή Δρομολόγηση Δικτυακές συσκευές
Να γνωρίζουν τα πρωτόκολλα Χ.25, LAPB, ISDN, ΑΤΜ, MPLS
Να έχουν εξοικειωθεί με τα μέσα μετάδοσης, τη δομημένη καλωδίωση και τις Δορυφορικές
Επικοινωνίες
Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για τα Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών και το πρότυπο IEEE
802.11
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για θέματα ασφάλειας
Να μπορούν να σχεδιάσουν πρωτόκολλα και να εχουν κατανοήσει τη διαχείριση των
δικτύων

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις
ακόλουθες δεξιότητες:
1.
2.
3.
4.

Να μπορούν να επιλέγουν τη κατάλληλη τεχνολογία για το σχεδιασμό ενος δικτύου
Να έχουν την ικανότητα να επιλέγουν τη κατάλληλη δικτυακή συσκευή
Να επιλύουν προβλήματα ασφάλειας.
Να μπορούν να διαχειρίζονται δίκτυα και να επιλέγουν το κατάλληλο πρωτόκολλο.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές
αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
και πληροφοριών, με τη χρήση και των
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
απαραίτητων τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στα δίκτυα δεδομένων
Πρωτόκολλο X.25/CCITT, Πρωτόκολλα Frame relay, ISDN
Πρωτόκολλα ATM, MPLS
Δομημένη καλωδίωση και μέσα μετάδοσης
Δορυφορικές επικοινωνίες /internet over satellite
Κινητά δίκτυα επικοινωνιών
IEEE 802.11 (WI-FI)
Ασφάλεια
Σχεδίαση πρωτοκόλλων και διαχείριση δικτύων
Virtual Private Networks

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση),
Κλινική
Άσκηση,
Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική
δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του
φοιτητή για κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή
της
διαδικασίας
αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης, Διαμορφωτική
ή
Συμπερασματική,
Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
Δοκιμίων,
Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Πρόσωπο με πρόσωπο

Οι διαφάνειες του μαθήματος και συμπληρωματικό
βοηθητικό υλικό διατίθενται από την ιστοσελίδα στους
εγγεγραμμένους φοιτητές. Οι διαλέξεις υπάρχουν και σαν
Open Courses.
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Φροντιστήρια
Αυτοτελής μελέτη
Μελέτη Σαββατοκύριακα
Εβδομάδα προετοιμασίας
εξετάσεων+2 εβδομάδες
διακοπών
Σύνολο Μαθήματος (25-30
ώρες φόρτου εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
13Χ2=26
13Χ2=26
13Χ1=13
13Χ1=13
4Χ1=4

82

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
Τελική εξέταση (100% της συνολικής βαθμολογίας).
Γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που καλύπτει όλη την
ύλη
Υπάρχει και η δυνατότητα προαιρετικής βιβλιογραφικής
εργασίας σαν τεχνική αναφορά. Ολες οι εργασίες είναι
αναρτημένες στο δικτυακό τόπο του μαθήματος.
Συνεισφέρουν 10% στη τελική βαθμολογία.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, (10η έκδοση), ISBN: 978-618-82021-1-5,
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. 2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 8η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-329-6
STALLINGS, ΤΖΙΟΛΑ, 2011
Διδακτικές σημειώσεις και διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του μαθήματος

