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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σςμπληπώνεηαι με εςθύνη ηος κάθε διδάζκονηορ
συπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο-ή και μεηά-πηςσιακά μαθήμαηα
Ι.

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Παλεπηζηήκην

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ρνιή

ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκήκα

ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

Σνκέαο

ΜΕΥ

Όλνκα δηδάζθνληνο /
Βαζκίδα:

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/.....

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε

......

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο
Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό

Τίηλορ Μαθήμαηορ

3-501

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Η/Τ

Δμνπιηζκόο
καζήκαηνο:

ππνζηήξημεο

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop θαη Data video projector.
ην πιαίζην ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα
αθόινπζα παθέηα ινγηζκηθνύ:
i) WhatsUP Gold (Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο δηθηύσλ)

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό:

ii) Ethereal Network Analyzer (Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο, επνπηείαο
δηθηύσλ, αλάιπζεο θίλεζεο θαη δεδνκέλσλ επηθνηλσλίαο θιπ.) Λνγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα
iii) Router Sim - CCNA Network Visualizer Demo (ινγηζκηθό
εμνκνίσζεο κηθξνύ δηθηύνπ)

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο
Σα δίθηπα ππνινγηζηώλ απνηεινύλ κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο έξεπλαο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ
Σερλνινγία ησλ Τπνινγηζηώλ. Απνηεινύλ δε (κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ) έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
κνρινύο ηεο ζύγρξνλεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, κε πνιύ κεγάιε δηείζδπζε ζηνλ πιεζπζκό ησλ
αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ.
Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ αλάπηπμε ησλ
δηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη ζηε ζύγθιηζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε αιιαγώλ ζε ζεκαληηθνύο ηνκείο ηεο δσήο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ
εξγαζία, ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα. Αλ θαη ε ηερλνινγηθή πξόνδνο αθνινπζεί εμαηξεηηθά γξήγνξνπο
ξπζκνύο ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα Η/Τ (δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο, αζύξκαηα δίθηπα, Internet), νη βαζηθέο
αξρέο ησλ δηθηύσλ παξακέλνπλ επίθαηξεο θαη ε εθπαίδεπζε ζε απηέο απαξαίηεηε γηα θάζε ζηέιερνο
κηαο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο πνπ εκπιέθεηαη ζε δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο, εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο
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δηθηύσλ αιιά θαη αλάπηπμεο δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. ην πιαίζην απηό, ε απόθηεζε ζεκειησδώλ
γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ απνηειεί ζεκαληηθό εθόδην γηα
ηνπο απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ.

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζρεδίαζεο δηθηύσλ, ησλ
πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ αξρηηεθηνληθώλ ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ησλ
ζύγρξνλσλ ηάζεσλ.

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο αλακέλεηαη λα
έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε:


αλάιπζε θαη ζρεδηαζκό δηθηύσλ ππνινγηζηώλ,



ηηο αξρέο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο,



ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πξνηύπνπ OSI/ISO γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ
πξσηνθόιισλ,



ηε ιεηηνπξγία ηερλνινγηώλ δηθηύνπ όπσο ηα δίθηπα ηύπνπ Ethernet,



ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δηθηύσλ ππνινγηζηώλ.

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε
λα:
 γλσξίδεη βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο δηθηύσλ, ησλ πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ αξρηηεθηνληθώλ
ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ
 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε αλάιπζε θαη ζρεδηαζκό δηθηύσλ ππνινγηζηώλ
 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πξνηύπνπ OSI/ISO γηα ηελ επνπηεία ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ
 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηερλνινγηώλ δηθηύνπ, όπσο ηα δίθηπα ηύπνπ
Ethernet
 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δηθηύσλ ππνινγηζηώλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε
ζέζε λα:
 γλσξίδεη βαζηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηερλνινγία ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ, θπξίσο από ηελ ζθνπηά ηνπ
ρξήζηε δηθηπσκέλσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο
 γλσξίδεη ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηώλ IP Address, Subnet Mask, MAC Address θαη Port
 γλσξίδεη ηε ηαμηλόκεζε ησλ δηθηύσλ κε βάζε ην είδνο ηεο ζύλδεζεο, ηε γεσγξαθηθή θιίκαθα θαη ην
κνληέιν ιεηηνπξγίαο
 ππνινγίδεη ηηο παξακέηξνπο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ δηθηύνπ (Network IP, Broadcast IP, IP range)
 αμηνινγεί εάλ έλα επηρεηξεκαηηθό δίθηπν είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο κίαο επηρείξεζεο σο πξνο
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ηνλ αξηζκό ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ ή/θαη ππνδηθηύσλ
 αλαπηύζζεη έλα δηθηύνπ ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε αξηζκό ππνδηθηύσλ
ή/θαη αξηζκό ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ αλά ππνδίθηπν

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική)
Α. Θεσξεηηθό θέινο:
Η ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζε 13 ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα δίσξν ε
θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο:
1.

Δηζαγσγή ζηα δίθηπα Η/Τ (Απαηηήζεηο δηθηύσζεο, Πιενλεθηήκαηα θαη εθαξκνγέο,
παξερόκελεο ππεξεζίεο ύγρξνλεο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο)

2.

Μέζα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Δλζύξκαηα θαη αζύξκαηα κέζα, Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο)

3.

Σνπηθή αζύγρξνλε επηθνηλσλία (Η έλλνηα ηεο αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο, Σν πξόηππν RS-232)

4.

Δπηθνηλσλία κεγάισλ απνζηάζεσλ (Γηακόξθσζε θαη απνδηακόξθσζε, modem, Σερλνινγίεο
βαζηθήο θαη επξείαο δώλεο, Πνιύπιεμε)

5.

Πιαηζίσζε δεδνκέλσλ (Παθέηα θαη πιαίζηα, Αλίρλεπζε ζθαικάησλ)

6.

Σνπηθά δίθηπα, ηερλνινγίεο θαη ηνπνινγίεο (Γίθηπα ζεκείνπ - πξνο - ζεκείν θαη δίθηπα
εθπνκπήο, Σαμηλόκεζε δηθηύσλ σο πξνο ηελ πεξηνρή, Σνπνινγίεο ηνπηθώλ δηθηύσλ)

7.

Σν δίθηπν Ethernet (Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ Ethernet, Σν πξσηόθνιιν CSMA/CD,
Αιγόξηζκνο δπαδηθήο εθζεηηθήο ππνρώξεζεο)

8.

Αζύξκαηα δίθηπα (Αζύξκαηε επηθνηλσλία, Σν πξσηόθνιιν CSMA/CA)

9.

Σν δίθηπν Token Ring (Μεραληζκόο κεηάδνζεο κε θνππόλη, Σν δίθηπν IBM Token Ring, Σν
δίθηπν FDDI)

10. Άιια ηνπηθά δίθηπα (ATM, Token bus, DQDB)
11. Γηεπζπλζηνδόηεζε πιηθνύ (Φπζηθή δηεύζπλζε δηθηύνπ, Πνιπεθπνκπή, Μνξθή πιαηζίσλ)
12. Καισδίσζε θαη πιηθό δηαζύλδεζεο δηθηύσλ (Καισδίσζε ζηα Thicknet, Thinnet θαη Ethernet
ζπζηξόθνπ δεύγνπο, Κάξηεο δηαζύλδεζεο δηθηύσλ, Μεηαγσγείο θαη hub, Δπαλαιήπηεο, γέθπξεο
θαη πύιεο)
13. Πξσηόθνιια θαη δηαζηξσκάησζε (Οηθνγέλεηεο πξσηνθόιισλ, Σν κνληέιν OSI ησλ επηά
επηπέδσλ, Δλζπιάθσζε)
Β. Δξγαζηεξηαθό θέινο:
Η ύιε ηνπ εξγαζηεξίνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ εξγαζία ζε πεξηβάιινλ κηθξώλ ηνπηθώλ δηθηύσλ (LAN)
θαζώο θαη ζηε ρξήζε εθαξκνγώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλαιπηηθόηεξα, ε ύιε πνπ αθνινπζεί δνκείηαη σο
εμήο:
1.

Γίθηπα ππνινγηζηώλ, ηνπνινγίεο θαη βαζηθά πξσηόθνιια (TCP/IP)

2.

Σνπηθά Γίθηπα, Τπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο

3.

Δηζαγσγή ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα UNIX

4.

Γηθηπαθέο εθαξκνγέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο UNIX (ftp, mail, telnet)

5.

Η ππνζηήξημε δηθηύνπ ζηα Windows
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6.

Ο web browser (Internet Explorer)

7.

Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (Outlook Express, IMAP)

8.

Γηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε δηθηύσλ TCP/IP

Η ύιε ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ρσξηζκέλε ζε έμη (6) Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο πνπ νινθιεξώλνληαη ζε δύν
ή ηξεηο παξνπζηάζεηο ε θαζεκία.

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο
Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα
1.

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε
δηεύζπλζε: http://www.cs.aueb.gr/el/content/odigos-spoydon

Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο
Δμάκελν
Τπνρξεσηηθό (Τ),
Γηδαζθαιίαο
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο
1ν – 12ν
(ΤΔ),
Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ)
5ν

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),
Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),
Καηεύζπλζεο (ΚΑ)

ΤΠ

ΚΑ

ΤΔ

Ι.4 Γηδαζθαιία
Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο
αλά εμάκελν
Γηαιέμε
ηο

Δξγαζηήξηα

39

26

Μηθξ
έο
νκάδ
εο

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη)
ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο

Άιιε

ύλνιν
εβδνκαδηαίσ
λ σξώλ
δηδαζθαιίαο

5 (3+2)

Γηδαθηηθ
έο
Μνλάδεο

Υξήζε
Πνιιαπιήο
Βηβιηνγξαθί
αο (Ναη/Όρη)

Δξγαζία ή
Πξόνδνο (Ναη /
Όρη)
Τπνρξεσηηθή /
Πξναηξεηηθή

6

Ναη

Πξναηξεηηθή
εξγαζία

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο;
(Ναη/Όρη)
Γηεύζπλζε URL

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν
αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από
ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη)

Τπό θαηαζθεπή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΙ.

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο
(ΔΠ),
Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ),
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ)

ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε
ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ
καζήκαηνο;
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ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15
ΙΙ.1.2
---

Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;
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ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα
ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.


Douglas E. Comer, «Γίθηπα θαη Γηαδίθηπα Τπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζην Internet»,
4ε έθδνζε, εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2007



Walrand Jean, Μηιηηάδεο Αλαγλώζηνπ, «Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ», 1ε έθδνζε, εθδόζεηο
Παπαζσηεξίνπ, 1997



Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, «Γίθηπα Τπνινγηζηώλ», 5ε έθδνζε, εθδόζεηο
Κιεηδάξηζκνο, 2011

ΙΙ.2.2

Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;

Ναη, κε ζπλερή ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο

ΙΙ.2.3

Πνην πνζνζηό ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα;

100%

ΙΙ.2.4

Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ;



Αιεμόπνπινο Άξεο θαη Λαγνγηάλλεο Γηώξγνο, «Σειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Τπνινγηζηώλ», 6ε
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Tanenbaum A., «Γίθηπα Τπνινγηζηώλ», Μεηάθξαζε: Νίθνο Παπαληώλεο θαη Κώζηαο
Καξαΐζθνο, Δθδόζεηο Παπαζσηεξίνπ, ISBN 960-7182-00-6, 1992.
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Taub H., Schilling D., «Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα», Μεηάθξαζε: Γ. Σζίξε, . Κνπθνπξιή,
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ΙΙ.2.5

Πώο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπο;
Καηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο. Μέζσ
αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο
ΙΙ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο;
Ναη

ΙΙ.3.2

Πώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);
Μέζσ ηεο αλάζεζεο πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο
ηνπ καζήκαηνο.

ΙΙ.3.3

Οξγαλώλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηώλ / δηαιέμεηο
επηζηεκόλσλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο
θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο;

Όρη

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό υοιτητών κατά μέσο όρο παρακολοσθεί το θεωρητικό μέρος τοσ μαθήματος;
0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80100%

Δεν
γνωπίζω

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα
ΙΙ.5.1
Σξόπνη Αμηνιόγεζεο;
Σημειώζηε ζηον πίνακα πος ακολοςθεί ηιρ μεθόδοςρ πος σπηζιμοποιείηε για ηην αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ηων θοιηηηών ζηο
ζςγκεκπιμένο μάθημα.

Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ

Υ

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):

Υ

Καη’ νίθνλ εξγαζία:

Υ
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Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:
Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:
Άιια * :
* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο.

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή
πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι)

ΝΑΙ

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ
εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι).

ΝΑΙ

ΙΙ.5.2

Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ;

Με πξόζβαζε ζην γξαπηό θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο.

ΙΙΙ.

ΤΠΟΓΟΜΔ

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο
ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν αιθοςζών και ηος ςποζηηπικηικού
εξοπλιζμού και ηη διαθεζιμόηηηά ηοςρ.
Υξεζηκνπνηείηαη ην Ακθηζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο. Γηαζέηεη πξνβνιηθό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε,
θιηκαηηζκό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο.
ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα:
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών
επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.

σώπυν,

ηος

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επηά (7) Δξγαζηήξηα ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά θηίξηα ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 165 ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλαιπηηθόηεξα, ρξεζηκνπνηεί ηξία (3) Δξγαζηήξηα
(Δξγαζηήξηα ΓΔ-Α, ΓΔ-Β θαη ΓΔ-Γ) ρσξεηηθόηεηαο 20 πεξίπνπ ζέζεσλ εξγαζίαο ην θαζέλα, ηξία (3)
Δξγαζηήξηα (Δξγαζηήξηα Α, Γ θαη Σ) ρσξεηηθόηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1)
Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Μ) ρσξεηηθόηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ρώξνη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί, θαη
4 από ηα εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ πξνβνιηθά νξνθήο κε δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ν εμνπιηζκόο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο θαιύπηνληαο νξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ηόζν
πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά.
ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ;
Ναη, ππάξρεη ν ζεζκόο ηνπ ειεύζεξνπ εξγαζηεξίνπ (Δξγαζηήξην Σ) ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα
ηνπο θνηηεηέο γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο
εξγαζηεξηαθέο νκάδεο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηόηεηα.
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ΙΙΙ.1.4 πνπδαζηήξηα:
Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ
διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ.
Τπάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία
πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζύλδεζε
ζην δηαδίθηπν. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο.
ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά)
Γίλεηαη ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ ινγηζκηθνύ WhatsUP Gold, Ethereal Network Analyzer
θαη Router Sim - CCNA Network Visualizer Demo.
ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη
καζεζηαθνί πόξνη);
---ΙΙΙ.1.7 Πώο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;
Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, ζσολιάζηε ζςνοπηικά ηςσόν ελλείτειρ και καηαγπάτηε ηιρ αναγκαίερ
βεληιώζειρ ζύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ καηηγοπίερ.
----

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)
ΙΙΙ.2.1 Υξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο θαη πώο;
Η δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηώλ (MS
PowerPoint) νπόηε θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. Οη δηαθάλεηεο
απηέο όπσο θαη ην ινηπό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο ζε νξηζκέλεο αίζνπζεο ππάξρνπλ
ειεθηξνληθνί δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο ππάξρεη ελζύξκαηε ζύλδεζε
κε ην Γίθηπν Τςειώλ Σαρπηήησλ ηνπ ΣΔΙ.
ΙΙΙ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα).
Ναη, νη δηαθάλεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην MS PowerPoint

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο;
Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video
projector ώζηε λα ππνδεηθλύεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ν νξζόο ηξόπνο επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ κέζσ
ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπξόζζεηα, όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό (εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ, Λπκέλεο
αζθήζεηο βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ ινγηζκηθνύ, Αλαθνηλώζεηο, θιπ) βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ
καζήκαηνο.
ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο;
Ναη, γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη ζηε ρξήζε ηνπ
επηιεγκέλνπ ινγηζκηθνύ.
ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο;
Ναη, αλαξηώληαη αλαθνηλώζεηο ζηελ ηζηνζειίδα (Eclass) ηνπ καζήκαηνο θαη νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email).
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ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη πόηε;
ην εξγαζηεξηαθό κέξνο γίλεηαη άκεζε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. ην ζεσξεηηθό
κέξνο, ν θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα, είλαη άκεζα δηαζέζηκνο
κεηά ην πέξαο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ ησλ θνηηεηώλ.

ΙV.2 Πνηα είλαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκόο ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο;
Ξεκινήζηε από ηο ηπέσον έηορ. Σηην πεπίπηυζη πος διδάζκαηε ηο μάθημα και ηα πποηγούμενα έηη
καηαγπάτηε και ηα ζςγκπιηικά ζηοισεία ηυν πποηγοςμένυν εηών
Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ)
Έηνο

0 – 3,9

4 – 4,9

5 – 5,9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζορ όπορ
Βαθμολογίαρ
(ζύνολο θοιηηηών)

2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

V.

Η ΑΠΟΦΗ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ

V.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο από ηνπο θνηηεηέο;
Πώο εθαξκόδεηαη; Δπηζπλάςηε δείγκα ηνπ ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ.
Ναη. Δθαξκόδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Σν εξσηεκαηνιόγην
βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;
Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο.
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