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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Σκοπός Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση βασικών εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών και η χρήση 
βασικών εφαρμογών λογισμικού, όπως αναλύονται στο περιεχόμενο του μαθήματος. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού σκέλους του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε 
θέση: 

 Να περιγράφει και να γνωρίζει τη βασική δομή του υπολογιστή. 

 Να γνωρίζει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. 

 Θα έχει εξοικειωθεί με βασικές έννοιες της πληροφορικής. 

 Να γνωρίζει τις βασικές συσκευές αποθήκευσης, τις διαφορές, καθώς και τα αντίστοιχα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 

 Να κατανοήσει τη σχέση της εκτύπωσης και της σάρωσης εγγράφων, σε συνδυασμό με τα 
ζητήματα ανάλυσης που σχετίζονται με την εκάστοτε τεχνολογική λύση. 

 Να γνωρίζει τα διάφορα είδη και μορφότυπους αρχείων, σε συνδυασμό με τη χρήση 
απωλεστικής και μη απωλεστικής συμπίεσης. 

 Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και μέρη ενός λειτουργικού συστήματος, και πώς αυτά 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τις εφαρμογές λογισμικού. 

 Να γνωρίζει τα βασικά είδη δικτύων και στοιχειώδεις πληροφορίες γύρω από πρωτόκολλα 
που χρησιμοποιούνται ευρέως. 

 Να εξοικειωθεί με βασικές τεχνολογικές λύσεις λογισμικού εφαρμογών που 
χρησιμοποιούνται ευρέως. 

Εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος 
Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Εξάσκηση σε εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστή κειμένου, 
υπολογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων) όπως το Word, Excel, PowerPoint. Εξάσκηση σε 
εφαρμογές διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



Ενότητα 1 - Γενική δομή του υπολογιστή.  Γίνεται αναφορά στα βασικά εξαρτήματα των 
υπολογιστών, όπως μητρικές πλακέτες, επεξεργαστές, μνήμη, μέσα αποθήκευσης, κάρτες 
επέκτασης, εξωτερικές και περιφερειακές συσκευές, θύρες σύνδεσης. 
Ενότητα 2 - Βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος.  Περιλαμβάνει συσκευές εισόδου και 
εξόδου, κεντρική μονάδα, εκτύπωση και σάρωση, συνδεσιμότητα, γραφικά, απεικόνιση 
πληροφορίας, σχέση πληροφορίας και ανάλυσης με χώρο αποθήκευσης. 
Ενότητα 3 - Εισαγωγή στην πληροφορική.  Παρουσιάζονται οι έννοιες του δυαδικού ψηφίου (bit) και 
του δυαδικού συστήματος αρίθμησης, του byte και της αποθήκευσης, κωδικοποίησης της 
πληροφορίας, μερικές βασικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα, συσχέτιση με το δεκαδικό σύστημα, 
καθώς και μετατροπή μεταξύ συστημάτων αρίθμησης. 
Ενότητα 4 - Συσκευές οπτικής, μαγνητικής και ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  Γίνεται λεπτομερής 
αναφορά σε συσκευές οπτικής αποθήκευσης με βάση το χώρο και τη χρήση τους, όπως τα CD, DVD 
και BLU-RAY, εκδοχές των προτύπων, δυνατότητες, συνήθη στοιχεία που αποθηκεύονται, κ.α. 
Ενότητα 5 - Εκτύπωση και σάρωση.  Πραγματοποιείται λεπτομερής περιγραφή μετατροπής από 
ψηφιακή σε φυσική μορφή και το αντίστροφο.  Περιγράφεται η σχέση του πλήθους εικονοστοιχείων 
και της ανάλυσης σε συνδυασμό με φυσικές διαστάσεις εγγράφων, διάφορες επιλογές, επιπτώσεις 
επιλογών σάρωσης και εκτύπωσης, κλιμάκωση εικόνων, υπολογισμός μεγέθους εικόνων και οπτική 
αναγνώριση χαρακτήρων (OCR). 
Ενότητα 6 - Είδη/μορφότυποι αρχείων.  Γίνεται εκτενής αναφορά στα είδη αρχείων, τους τύπους 
δεδομένων που αποθηκεύουν, το μέγεθος, την ανάγνωση, την εγγραφή, και την απολεστική και μη 
απωλεστική συμπίεση των περιεχομένων τους. 
Ενότητα 7 - Λειτουργικό σύστημα.  Περιγράφονται τα μέρη ενός λειτουργικού συστήματος, η 
διαχείριση διεργασιών σε συνδυασμό με τους υπολογιστικούς πόρους, η διαχείριση μνήμης, τα 
συστήματα αρχείων, η δικτύωση και η κατανομή πόρων. 
Ενότητα 8 - Είδη δικτύων.  Περιγράφονται τα τοπικά δίκτυα, τα δίκτυα ευρείας περιοχής, τα 
πρωτόκολλα διασύνδεσης, οι δρομολογητές, βασικές τοπολογίες, σχέση διευθύνσεων MAC και IP, 
και DNS και DHCP. 
Ενότητα 9 - Λογισμικό εφαρμογών.  Χωρίζεται σε υποενότητες, όπως (α) συγγραφή κειμένων 
(οργάνωση, ιεραρχία, προχωρημένες ενέργειες για σύνταξη εργασιών), (β) λογιστικά φύλλα 
(κείμενο, δεδομένα, εξισώσεις, υπολογισμοί, γραφήματα, δομές ελέγχου), (γ) παρουσιάσεις 
εργασιών (διαφάνειες, οργάνωση, ομιλίες), (δ) προγράμματα πλοήγησης και βασικές ρυθμίσεις.  
Τέλος δίνεται μια σύντομη περιγραφή του παγκόσμιου ιστού, των μηχανών αναζήτησης, του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της τοπικής και απομακρυσμένης πρόσβασης, και της οργάνωσης και 
διαχείρισης μηνυμάτων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση  Λογισμικού:       Επεξεργασίας κειμένου 
Λογιστικών φύλλων 
Προγράμματα πλοήγησης 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήριο 26 

Αυτοτελής Μελέτη 85 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

 
 Γραπτή τελική εξέταση. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 



Βιβλίο [32998748]: Εισαγωγή στους Υπολογιστές και την Πληροφορική, Γαρμπής Αριστογιάννης, 
Φωτιάδης Δημήτριος. 
Βιβλίο [77109607]: Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne. 
Βιβλίο [68373103]: Ανακαλύπτοντας τους Υπολογιστές: Εργαλεία, Εφαρμογές, Συσκευές και οι 
Επιπτώσεις της Τεχνολογίας, Vermaat Misty, Sebok susan, Freund Steven, Campbell Jennifer, 
Frydenberg Mark. 
Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012 Θεσσαλονίκη,  ISBN  978-960-
418-332-6. 
Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τσουροπλής Γ. Αθανάσιος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 5η/2005, 
Αθήνα, ISBN 960-8105-84-6. 
 

 

 
 


