
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 

Tομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας 

και Τεχνολογίας Υλικών 

Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών & Δικτύων 

Ευρείας Ζώνης 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
157 73 Ζωγράφου 

Αθήνα  

 

 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 

SCHOOL OF ELECTRICAL  

AND COMPUTER ENGINEERING 

Department of Information Transmission Systems 

and Materials Technology 

Intelligent Communications & Broadband Networks 

Laboratory 

9, Heroon Polytechniou Str.  
157 73 Zografou 

Athens, GREECE 

21/07/2020 

Οδηγίες για την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος 

«Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου» 

Σύμφωνα με το αναρτηθέν Πρόγραμμα Εξετάσεων (περίοδος Σεπτεμβρίου 2020), η γραπτή 

εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου» θα λάβει χώρα διαδικτυακά τη 

Δευτέρα 24/08/2020 στις 18:00 και αφορά αποκλειστικά τους σπουδαστές που έχουν εμπρόθεσμα 

δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση. Εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα 

ακολουθήσει συμπληρωματική προφορική εξέταση επί του παραδοθέντος γραπτού μέσω της 

πλατφόρμας MS Teams εν ευθέτω χρόνω. 

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ενότητες και θα διεξαχθεί σε δύο διαδοχικά χρονικά μέρη, μέσω του 

mycourses, ως εξής: 

Στις 18:00 ακριβώς (ώρα έναρξης της εξέτασης και του πρώτου μέρους της εξέτασης) η εκφώνηση 

της πρώτης ενότητας θα είναι διαθέσιμη στην ενότητα Εργασίες της σελίδας του μαθήματος στο 

mycourses με τίτλο «1η Ενότητα Θεμάτων Τεχνολογίες Διαδικτύου Σεπτέμβριος 2020». Θα έχετε 

στη διάθεσή σας 35 λεπτά για να γράψετε τις απαντήσεις σας και 10 λεπτά για να σκανάρετε το 

γραπτό σας σε ΕΝΑ αρχείο PDF και να το ανεβάσετε, με τη γνωστή διαδικασία «υποβολή 

εργασίας». Προφανώς, αν έχετε ολοκληρώσει τις απαντήσεις σας πριν το πέρας των 35 λεπτών, 

μπορείτε να υποβάλετε το αρχείο σας και πριν τις 18:35. Μετά τις 18:45 (ώρα λήξης του πρώτου 

μέρους της εξέτασης) δεν θα μπορείτε να υποβάλετε γραπτό για το πρώτο μέρος της εξέτασης. 

Στις 18:55 ξεκινά αντίστοιχη διαδικασία για το δεύτερο μέρος της εξέτασης. Θα έχετε στη διάθεσή 

σας 35 λεπτά για να γράψετε τις απαντήσεις σας και 10 λεπτά για να σκανάρετε το γραπτό σας σε 

ΕΝΑ αρχείο PDF και να το ανεβάσετε, με τη γνωστή διαδικασία «υποβολή εργασίας». Μετά τις 

19:40 (ώρα λήξης του δεύτερου μέρους της εξέτασης και της εξέτασης συνολικά) δεν θα μπορείτε 

να υποβάλετε γραπτό για το δεύτερο μέρος της εξέτασης. 

Προσοχή: 

1.       Η εξέταση αφορά αποκλειστικά τους σπουδαστές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει 

συμμετοχή. Είναι παντελώς άσκοπο να ανεβάσουν αρχεία σπουδαστές που δεν είναι στη 

λίστα συμμετοχής, διότι τα γραπτά τους δεν θα βαθμολογηθούν. 



2.       Οι προθεσμίες 18:45 (για το πρώτο μέρος) και 19:40 (για το δεύτερο μέρος) είναι 

απαραβίαστες. Αν δεν έχετε μέχρι τότε υποβάλει στο mycourses τα γραπτά σας, δεν θα 

βαθμολογηθείτε. 

3.       Όπως ίσως γνωρίζετε, θα σας επιτρέπεται να ανεβάσετε μόνον ΕΝΑ αρχείο ανά ενότητα 

εξέτασης.  

4.       Άπαξ και ανεβάσετε αρχείο, δεν θα έχετε δικαίωμα αναίρεσης. 

5.       Το γραπτό σας για κάθε μέρος της εξέτασης θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου χειρόγραφο, 

όπως ακριβώς θα ήταν σε εξέταση με φυσική παρουσία. Στην αρχή κάθε σελίδας θα 

αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό μητρώου σας και το εξάμηνό σας. Όλες οι 

σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες. 

6.       Για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα σας χρειαστούν κόλλες αναφοράς και σχετική γραφική 

ύλη. 

7.       Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε PDF Scanner εφαρμογή. Μεριμνήστε, ωστόσο, 

να είναι το προκύπτον αρχείο ευανάγνωστο. 

Καλή επιτυχία!!  

Οι διδάσκοντες  

Ι. Στ. Βενιέρης, Σ. Καπελλάκη 

 


