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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ (Γενικής Επιλογής) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0136 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Ειδικού Υποβάθρου/Ειδίκευσης  
Γενικών Γνώσεων/Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα αγγλικά, οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται στη χρήση της αγγλικής και  
βοηθούνται για να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες στην 
κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/diktua-upologiston-
epikoinonies  

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα προσφέρει εξοικείωση με βασικές έννοιες της θεωρίας των Δικτύων Υπολογιστών και 
κατανόηση των χαρακτηριστικών των Δικτύων Υπολογιστών, του Ίντερνετ, καθώς και της καινοτομίας 
στο επίπεδο των δικτύων και των εφαρμογών τους, με έμφαση στο blockchain. 
 
Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει ένα επίπεδο 
γνώσεων, στο βαθμό που συνθέτει γνωσεις από μαθήματα Πληροφορικής και άλλα. Είναι μάθημα 
γενικής επιλογής. 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/diktua-upologiston-epikoinonies
http://www.fme.aegean.gr/el/c/diktua-upologiston-epikoinonies


 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

A. Διάλεξη 1: Εισαγωγή  
B. Διαλέξεις 2 & 3: Τί είναι το Ίντερνετ; 
C. Διαλέξεις 4-7: Η δομή του Ίνερνετ,  Internet Probing 
D. Διαλέξεις 8, 9, 10: Τα Πρωτόκολλα του Ίντερνετ σε λεπτομέρεια: TCP/IP και το επίπεδο των 

εφαρμογών 

 
Οι φοιτητές με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 
 

1. Να  διαθέτουν την απαραίτητη θεωρητική και εννοιολογική κατάρτιση που θα τους 
βοηθήσει να καταλάβουν τις αρχές λειτουργίας των Δικτύων Υπολογιστών και του Ίντερνετ. 

2. Nα κατανοούν πώς το Ίντερνετ διατάσσεται οριζόντια (ως ένα «δίκτυο πολλών δικτύων») και 
κάθετα (η στοιβάδα πρωτοκόλλων TCP/IP). 

3. Να μπορούν να κάνουν monitor την μεταφορά των «πακέτων» IP μεταξύ ISPs με τη χρήση 
ειδικών εργαλείων. 

4. Να γνωρίζουν πώς οι οικονομικές συμφωνίες μεταξύ ISPs επηρρεάζουν τη λειτουργία του 
Ίντερνετ. 

5. Να έχουν εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της καινοτομίας στο Ίντερνε, 
συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου «κύματος καινοτομίας» που εισαγάγει το blockchain. 

6. Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες σε ότι αφορά την παρατήρηση της δομής του 
Ίντερνετ και της μετάδοσης των δεδομένων στο Ίντερνετ και της πληροφορίας στο 
blockchain. 

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 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
- Προσαρμογή σε νέες γνώσεις και καταστάσεις  
- Κατανόηση τεχνικών εννοιών 
- Χρήση τεχνολογικών συστημάτων και απόκτηση «hands-on experience” 
- Λήψη αποφάσεων 
- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



E. Διαλέξεις 10-13: Νέα πρότυπα καινοτομίας: το blockchain 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο  διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις  39 
Μελέτη βιβλιογραφίας  52 
Ασκήσεις και απαντήσεις 
σε ερωτήσεις στις οποίες οι 
φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν σε κάθε 
μάθημα 

26 

Δημιουργία και συντήρηση 
OneNote document 

5 

Sum-up 25 
Εξετάσεις 3 
Σύνολο Μαθήματος 150 

 

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 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

- Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην 
ελληνική γλώσσα, (ή στην αγγλική σε περίπτωση 
ύπαρξης υποψηφίου από την αλλοδαπή). Περιλαμβάνουν 
ερωτήσεις (ανάπτυξης) 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του 
μαθήματος, καθώς και επαλήθευση γνώσεων στις περιοχές: 
α) Internet probing, β) blockchain applications 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση και την 
παρουσία τους στα μαθήματα 
- Αξιολόγηση των φοιτητών με βάση τις ασκήσεις που 
παραδίδουν  
- Αξιολόγηση των φοιτητών μέσω της δημιουργίας ενός 
online document (OneNote document) που αποτυπώνει το 
σύνολο της εργασίας τους στο μάθημα (παρακολούθηση, 
μελέτη, ασκήσεις) 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 2010  
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά και άλλα: 

Paper: A study on traceroute potentiality in revealing the Internet AS-level topology, 2014, IEEE 
Paper: An assessment of IP interconnection in the context of Net Neutrality, 2012, BEREC Report 
Report: How blockchain technology could change our lives, 2017, European Parlement (Scientific 
Foresight Unit) 
Paper: The Blockchain as a Software Connector, 2016, IEEE 
 
 
 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuf7MwcnUAhXClxoKHSYZC4cQFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fmontcs.bloomu.edu%2FReadings%2FComputer%20Networks%20-%20A%20Tanenbaum%20-%205th%20edition.pdf&usg=AFQjCNHGm6lYim1mY3t-e7OY5fpap0AxCA
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6857118/
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/1130-an-assessment-of-ip-interconnection-in-t_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/document/7516828/

