


3 Σημεία που θέλω να θίξω…

«Να μην δχετσεε τα πραμάγτα αλπά όωπς είναι αλλά να 

προασπείθτε να τα καλατεαβτε, να τα κτατνοήσαεε

και τλέος να τα αλτξλάεε. Εδώ δεν υρπχάει μθτηαής, 

δκάσλαος, ηγτέης, κγθοηηαδτής – όλα αυτά θα πέπρει

να γίτνεαι εσείς.»

Jiddu Krishnamurti



Γιατί;;;;;;;

◼ Γιατί Πανεπιστήμιο; (έλα 

μωρέ, εγώ είμαι οδηγός 

φορτηγών και βγάζω τα 

τριπλάσια χωρίς σπουδές)

Γιατί Υπολογιστές; (καλύτερα στρατό-αστυνομία)

Γιατί Μόρφωση; (αφού καλά περνώ – άγνοια ☺)

Γιατί Υπάρχω; (χμ…)

Ποιος είσαι εσύ που κάνεις τέτοιες ερωτήσεις ρε 

τζιτζιφιόγκο;



Γιατί Πανεπιστήμιο;

“A university is not about results in the next 

quarter; it is not even about who a student has 

become by graduation. It is about learning that 

molds a lifetime, learning that transmits the 

heritage of millennia; learning that shapes the 

future,” said President Faust.

Rose Lincoln/Harvard News Office

http://www.president.harvard.edu/speeches/faust/071012_installation.php


Πολύ σημαντικό

Η αστρονομία 

είναι για τα τηλεσκόπια 

ότι η Πληροφορική 

για τους Υπολογιστές.

Edsger Dijkstra (Turing award 1972)

http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra


Edsger Dijkstra

◼ Η ερώτηση για το αν ένας υπολογιστής σκέπτεται δεν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την 

ερώτηση για το αν ένα υποβρύχιο μπορεί να κολυμπήσει!

◼ Η χρήση της COBOL «σακατεύει» το μυαλό. Κατά συνέπεια, η διδασκαλία της πρέπει να 

θεωρείται ως ποινικό αδίκημα!

◼ Η πρόοδος είναι δυνατή μόνον εάν εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας να σκέπτονται τα 

προγράμματα ως προγράμματα και όχι ως τμήματα εκτελέσιμου κώδικα.

◼ Αν στη φυσική υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις, μπορείς πάντα να κρυφτείς πίσω από τα 

αχαρτογράφητα βάθη της Φύσης. Μπορείς, ακόμη, να κατηγορήσεις και το Θεό γι' αυτό. Αν 

όμως το πρόγραμμά σου δε δουλεύει, δε υπάρχει κανείς για να κρυφτείς από πίσω του. Απλά τα 

έχεις κάνει θάλασσα!

◼ Η προσπάθεια χρήσης μηχανών για να μιμηθούν το ανθρώπινο μυαλό μού φαίνεται πολύ 

αστεία. Θα προτιμούσα να τις χρησιμοποιήσω για να μιμηθούν κάτι πολύ καλύτερο...!

http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
https://el.wikipedia.org/wiki/COBOL


◼ Εθελοντής;
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Για να σας Στριμώξω Λίγο……

4 τύποι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα μέσα 

στη νύχτα.  Έχουν ένα φακό και η γέφυρα 

μπορεί να κρατήσει δύο άτομα κάθε φορά. Ο 

χρόνος που χρειάζονται να διασχίσουν τη 

γέφυρα είναι 1, 2, 5, και 10 λεπτά αντίστοιχα. 

Είναι δυνατό όλοι να περάσουν τη γέφυρα σε 17 

λεπτά έτσι ώστε κανείς να μην περπατά στο 

σκοτάδι;
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Έχετε ένα Λεπτό……

4 τύποι θέλουν να διασχίσουν μία γέφυρα μέσα 

στη νύχτα.  Έχουν ένα φακό και η γέφυρα 

μπορεί να κρατήσει δύο άτομα κάθε φορά. Ο 

χρόνος που χρειάζονται να διασχίσουν τη 

γέφυρα είναι 1, 2, 5, και 10 λεπτά αντίστοιχα. 

Είναι δυνατό όλοι να περάσουν τη γέφυρα σε 17 

λεπτά έτσι ώστε κανείς να μην περπατά στο 

σκοτάδι;
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Γιατί νομίζετε ότι κάνουν τέτοιες 
ερωτήσεις, ενώ για παράδειγμα θα 
μπορούσαν να σας ζητήσουν να 
γράψετε κώδικα που να κάνει δυαδική 
αναζήτηση (που το κάνουν και αυτό);

ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT
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◼ Περιεχόμενο: Μία σύγχρονη αντίληψη 

επίλυσης θεμελιωδών προβλημάτων

◼ Μέθοδο: Βασικές αρχές και τεχνικές για την 

επίλυση ενός τεράστιου όγκου από άγνωστα 

προβλήματα που δημιουργούνται σε ένα ταχέως 

μεταβαλλόμενο πεδίο όπως η Πληροφορική

Το Μέλλον Ανήκει στον Μηχανικό 

Πληροφορικής που έχει
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Εντός του Πανεπιστημίου

◼ Δεν είναι σχολείο

◼ Ξεχάστε το σχολείο ☺

◼ Μάθετε καινούργια πράγματα

◼ Να κάνετε αυτό που σας αρέσει

◼ Να περνάτε ωραία

◼ Να γίνετε σκεπτόμενοι άνθρωποι:

◼ Αμφισβητήστε (με μέτρο), Ερευνήστε (με περίσκεψη), 

Επιχειρηματολογήστε (με λογική), Πράξτε (με σωφροσύνη)



Και Κάτι Ακόμα…

Η Επιστήμη των Υπολογιστών επιφέρει τεράστιες 

αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. 
From https://cheddar.com/media/the-unintended-consequences-of-the-facebook-like-button:
But with the "like" revolution came some unintended consequences.
It turns out Facebook CEO Mark Zuckerberg was not a fan of the Like button in the early days of its development. He thought it 
would reduce commenting and the sharing of posts. But, a problem kept popping up that needed to be addressed.
When Facebook rolled out its News Feed layout in 2006, redundancy became an issue. Whenever someone would post a picture 
or make an announcement, like an engagement, users often would leave the same comments over and over. It consisted of the 
typical congratulations, "I like this," or some iteration of that phrase, so Leah Pearlman, product engineer at Facebook, 
decided to come up with a fix: the LIKE button

“Facebook's Likes immediately became popular, but people weren't just using it to 
share their thoughts on posts and videos. Acquiring lots of Likes became a way for 
users to distinguish their internet worth from someone else’s. ”

“Like buttons have impacted more than the mental health of young people —
they're dictating how people perceive reality.”

https://cheddar.com/media/the-unintended-consequences-of-the-facebook-like-button


Μαθηματικός Αναλφαβητισμός



ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

Υπεύθυνος μαθήματος: Τσίχλας Κωνσταντίνος

e-mail:ktsichlas@ceid.upatras.gr

Τηλ: 2610-996908

Γραφείο: Nέο κτίριο, 1ος όροφος, Γρ. 4

mailto:ktsichlas@ceid.upatras.gr


Πληροφορίες… (1)

◼ Ώρες Μαθήματος: 

◼ Δευτέρα: 9-11 (Φροντιστήριο)

◼ Πέμπτη: 9-12 (Θεωρία)

◼ Βοηθοί Μαθήματος:

◼ Χρήστος Κωνσταντόπουλος

◼ Κώστας Χριστόπουλος

◼ Ώρες γραφείου:

◼ Παρασκευή 12-13 (αλλά και συνάντηση μέσω email 

και μέσω zoom)



Πληροφορίες… (2)

Συγγράμματα:

◼ «ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ», K.H. Rosen

◼ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

◼ Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών. Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. 

Σπυράκης

◼ Προβλήματα και Λύσεις. Γ.Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας και Π. Σπυράκης

Gutenberg2008

Υποστηρικτικό Υλικό – Ανακοινώσεις – Επικοινωνία:

◼ Στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1062/

https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1062/


https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1062/

◼ Διαλέξεις του μαθήματος

◼ Παλιά θέματα εξετάσεων

◼ Ημερολόγιο Μαθήματος

◼ Ανακοινώσεις Μαθήματος

◼ Επικοινωνία για επίλυση αποριών ώστε να τις 

βλέπουν όλοι

https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1062/


Κάποιες Συμβουλές (no COVID)

◼ Διακόψτε με ερωτήσεις 

(μερικές φορές ξεφεύγω)

◼ Παρακολουθήστε τις διαλέξεις 

(ελπίζω να έχουν πλάκα)

◼ Λύστε ασκήσεις (οπωσδήποτε)

◼ Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι 

ελάτε στο γραφείο μου (ίσως το 

καταλάβουμε μαζί)

Σταθερό χέρι: Ερώτηση ή 
σχόλιο γενικής φύσης

(((     )))

Κινούμενο χέρι: Θέλετε κάτι 
να πείτε σε σχέση με αυτά 
που λέω τώρα
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Αξιολόγηση Μαθήματος (21-22)

7 φοιτητές/ΧΧΧ

1. Κακές σημειώσεις

Απάντηση: Προστέθηκε και άλλο ένα βιβλίο (Rosen) που καλύπτει πλήρως την 
ύλη με πολλές ασκήσεις.

2. Η ύλη καλύπτεται γρήγορα - περισσότερες ασκήσεις.

Απάντηση: Έχετε δίκιο. Προσανατολίζομαι στο να μειώσω την ύλη που αφορά 
τις γεννήτριες συναρτήσεις και να δίνεται ακόμα περισσότερος χρόνος στα 
υπόλοιπα.

3. Ώρα μαθήματος

Απάντηση: Δεν θα ξαναγίνει το μάθημα 19-21.



Επιπλέον Σχόλια από Google 

Forms
1. Μερικές φορές τρέχω πιο γρήγορα

Απάντηση: Κάντε μου ερωτήσεις ☺

2. Λιγότερη ύλη διότι λόγω του όγκου τα περισσότερα απλώς διαβάστηκαν

Απάντηση: ΌΧΙ

3. Οι διαφάνειες των διαλέξεων δεν έχουν τις λύσεις των ασκήσεων που περιγράφουν κάνοντας τες δυσνόητες κάποιες 

φορές

Απάντηση: (από τον/την ίδιο/ίδια φοιτητή/φοιτήτρια) ωστόσο αυτό σε ενεργοποιεί να το ψάξεις περισσότερο ή να ανέβεις 

σχολή για να έχεις τις απαντήσεις

4. Η ύλη είναι αρκετά απαιτητική και δυσνόητη σε αρκετά σημεία θα έλεγα... Γενικότερα νομίζω ότι το συγκεκριμένο 

μάθημα έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για έναν φοιτητή που μόλις έχει εισαχθεί στο τμήμα. Ίσως θα έπρεπε να το συναντά 

κάποιος αργότερα

Απάντηση: Είναι στο σωστό εξάμηνο

5. δεν θα παρουσιάζονταν φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε πριν λίγες ημέρες ( ποσοστό επιτυχίας : 38,5% , δηλαδή 61,5% 

των φοιτητών απέτυχε , γεγονός που αφήνει πολλά ερωτηματικά )

Απάντηση: Δεν σας περνάω: ΠΕΡΝΑΤΕ, δεν σας κόβω: ΚΟΒΕΣΤΕ

6. απο την στιγμη που περναει το 30% των φοιτητών (περσι) και το 40% φετος αν δεν κανω λαθος, γιατι δεν βαζετε πιο 

ευκολα θεματα; Εχω παρακολουθησει τα μαθηματα σας και εν ωρα μαθηματος αυτα που βαζετε δεν εχουν σχεση με αυτα

που βαζετε στις εξετασεις στο μαθημα ειναι απλα και κατανοητά και στις εξετάσεις ειναι δυσκολα, γιατι λοιπον να μην 

κανουμε ολοι μας την ζωη μας πιο ευκολη και να βαλετε απλα



Άσκηση Σεπτέμβριος ΄22 

(1 μονάδα)

Έστω οι ακέραιοι 𝑥, 𝑦, 𝑧. Θέλουμε να αποδείξουμε την εξής πρόταση: αν 𝑥 ∤ 𝑦 ⋅ 𝑧

τότε,  𝑥 ∤ 𝑧 και 𝑥 ∤ 𝑦. (∤ σημαίνει «δεν διαιρεί»). Σας ζητούνται τα εξής:

1. Ορίστε προτασιακές μεταβλητές που να αντιστοιχούν στις τρεις συνθήκες της

πρότασης.

2. Να εκφράσετε την πρόταση που θέλουμε να αποδείξουμε ως λογική πρόταση

με χρήση αυτών των μεταβλητών.

3. Να εκφράσετε το αντιθετοαντίστροφο της πρότασης (από ερώτ. 2) τόσο ως

λογική πρόταση (χρησιμοποιώντας δηλαδή τα προτασιακά σύμβολα) όσο και

σε φυσική γλώσσα.

4. Αποδείξτε την αλήθεια της πρότασης με έμμεση απόδειξη

(αντιθετοαντίστροφο).



Πάμε λίγο…

Στις 6 το πρωί το ρολόι τοίχου χτυπά 6 

φορές και ο χρόνος μεταξύ του πρώτου 

και τελευταίου χτύπου είναι 30 

δευτερόλεπτα. Πόση ώρα θα διαρκούν 

οι 12 χτύποι το μεσημέρι;



Πάμε λίγο ακόμα…

Σε ποια περίπτωση η αγοραστική σας δύναμη θα 

αυξανόταν: α) όταν ο μηνιαίος μισθός σας αυξηθεί 

κατά 30% ή β) όταν όλες οι τιμές μειωθούν κατά 

30%;



10 Προτάσεις

1. Ακριβώς 1 πρόταση αυτής της λίστας είναι ψευδής.

2. Ακριβώς 2 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

3. Ακριβώς 3 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

4. Ακριβώς 4 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

5. Ακριβώς 5 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

6. Ακριβώς 6 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

7. Ακριβώς 7 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

8. Ακριβώς 8 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

9. Ακριβώς 9 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.

10. Ακριβώς 10 προτάσεις αυτής της λίστας είναι ψευδείς.



Ποιο να Ανοίξω;

Αν αυτό το σεντούκι 

είναι άδειο το μήνυμα 

στο άλλο σεντούκι 

είναι αληθές.

Αυτό το σεντούκι έχει 

θησαυρό ή το άλλο 

σεντούκι περιέχει 

σκορπιούς.

Υποθέσεις:
1. Μία και μόνο μία από τις δύο προτάσεις είναι αληθής.
2. Έστω ότι το σεντούκι μπορεί να είναι σε μία από τις τρεις καταστάσεις: άδειο, γεμάτο με θησαυρό και 

γεμάτο με σκορπιούς



Στοίβαγμα Βιβλίων – Πόσο 

μακρυά;

3/10/2022 37

Τραπέζι

Δ. Μαθηματικά

Δ. Μαθηματικά

Δ. Μαθηματικά

Δ. Μαθηματικά

Δ. Μαθηματικά
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Μέτρηση

Στην Ελλάδα γράφουμε την ημερομηνία ως  

Μέρα/Μήνας/Χρόνος ενώ σε άλλες χώρες, όπως 

στις Η.Π.Α., η ημερομηνία γράφεται ως 

Μήνας/Μέρα/Χρόνος.

Αν δεν ξέρετε ποιο σύστημα χρησιμοποιείται 

σε μία ημερομηνία, πόσες περιπτώσεις 

ημερομηνιών είναι διφορούμενες;



Τζόκερ – Ποια στήλη είναι πιο 

πιθανό να κερδίσει;



Η Αλίκη στη Χώρα των 

Θαυμάτων

◼ Ο μάγος είπε στην Αλίκη ότι θα 
την βοηθήσει να πάει σπίτι αν 
μπορούσε να φτιάξει ένα μαγικό 
6x6 τετράγωνο με κελιά με τιμές 
“+1” ή “-1”, έτσι ώστε όλες οι 
κάθετες, οριζόντιες και διαγώνιες 
να έχουν διαφορετικό άθροισμα.

◼ Αποδείξτε ότι ο μάγος δεν θα 
βοηθήσει την Αλίκη αφού δεν 
υπάρχει τέτοιο τετράγωνο.

-1 1 1 1 1 -1

1 -1 1 1 -1 1

1 1 -1 -1 1 1

1 1 -1 -1 1 1

1 -1 1 1 -1 1

-1 -1 1 1 1 -1



Γενικό Περιεχόμενο 

Μαθήματος

◼ Λογική – Αποδείξεις

◼ Θεμελιώδεις έννοιες

◼ Τεχνικές αρίθμησης

Discrete mathematics, also called finite mathematics, is the study 

of mathematical structures that are fundamentally discrete in the 

sense of not supporting or requiring the notion of continuity. 

Objects studied in discrete mathematics are largely countable sets

such as integers, finite graphs, and formal languages. (wikipedia)

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Countable_sets
http://en.wikipedia.org/wiki/Integer
http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language


Περίληψη περιεχομένων (1)

◼ Λογική – Αποδείξεις

◼ Προτασιακός Λογισμός

◼ Κατηγορηματικός Λογισμός

◼ Τεχνικές/Στρατηγικές Απόδειξης

Στόχος:

Να μάθουμε την Assembly των Μαθηματικών ☺



Περίληψη 

Περιεχομένων (2)

◼ Θεμελιώδεις έννοιες

◼ Στοιχειώδης θεωρία συνόλων

◼ Σχέσεις και συναρτήσεις 

◼ Στοιχειώδης θεωρία αριθμών

Στόχος:

Να μάθουμε θεμελιώδεις Δομές Δεδομένων και 

Αλγορίθμους ☺



Περίληψη περιεχομένων (3)

◼ Τεχνικές Απαρίθμησης

◼ Αθροίσματα – Γινόμενα

◼ Στοιχειώδης Συνδυαστική Θεωρία

◼ Γεννήτριες Συναρτήσεις

◼ Αναδρομικές Εξισώσεις

Στόχος:

Να μάθουμε να μετράμε ☺



Εκτιμώμενο Ημερολόγιο (1)

0 Εισαγωγή – Σήμερα

1-2 Προτασιακός Λογισμός

2-3 Κατηγορηματικός Λογισμός

4-5 Τεχνικές/Στρατηγικές Απόδειξης

6-7 Βασικά στοιχεία Θεωρίας Αριθμών

8-9 Θεμελιώδεις έννοιες συνόλων

10-11 Σχέσεις – Συναρτήσεις



Εκτιμώμενο Ημερολόγιο (2)

12-13 Αθροίσματα – Γινόμενα

14-17 Βασικά Στοιχεία Συνδυαστικής

18-21 Γεννήτριες Συναρτήσεις

21-24 Αναδρομικές Εξισώσεις



Αξιολόγηση Μαθήματος

Τα Δύσκολα ☺

◼ Ένα ή δύο εξ’ αποστάσεως κουίζ με μικρό 

βαθμολογικό αντίκρισμα 

◼ Σειρά υποχρεωτικών ασκήσεων κατανόησης με 

βαθμολογικό αντίκρισμα

◼ Στόχος: να μην σας χάσω κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου

◼ Εξέταση Ιανουαρίου (Σεπτεμβρίου) (~90%)

◼ Στόχος: Αξιολόγηση



Βαθμοί (άριστα το 12 – βάση 

το 4)

38,5% ποσοστό επιτυχίας

25,8% ποσοστό επιτυχίας
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Αποδείξεις

◼ Το μάθημα πρόκειται για αποδείξεις. 

◼ Πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί για να 

αποφεύγουμε λάθη. 
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Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για τρόπο 

σκέψης


