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Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων»                   

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του 

έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από 

την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, 
εφόσον αυτό του ζητηθεί
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 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα εκτός κι αν αναφέρεται 
διαφορετικά

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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 Παρουσίαση μαθήματος

 Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 Περίγραμμα μαθήματος-εργαστηρίου
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 Περιγραφή: Εισαγωγική παρουσίαση του 
μαθήματος

 Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό συμβόλαιο, 
περίγραμμα μαθήματος, περίγραμμα 
εργαστηρίου, προδιαγραφές εργασιών
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Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι:

1)να αποκτήσουν οι φοιτήτριες / φοιτητές γνώσεις σχετικές 
με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής

2)και να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ενός 
υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών 
που αφορούν στην επεξεργασία και στη μετάδοση 
δεδομένων



 Θεωρία: 3 ώρες (Τρίτη 12.00-15.00)

 Εργαστήριο: 2 ώρες
 Σε ομάδες των 32 ατόμων

 Έναρξη εργαστηρίων: 10 -10-2022

 Η παρακολούθηση στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική
(επιτρέπονται 3 απουσίες)



 ΠΟΥ: 
Γραφείο, Κτήριο Διαφορικής Ανάλυσης (απέναντι από τη 

γραμματεία)

 ΠΟΤΕ:
Ώρες Γραφείου: 
Δευτέρα 13-15, Τρίτη 10-12 email: nitse@ece.upatras.gr

 Εργαστήριο Υπολογιστών

mailto:nitse@ece.upatras.gr


 Δευτέρα 9-11, 18-20
 Τρίτη 9-11
 Πέμπτη 9-11, 11-13
 Παρασκευή 17-19, 19-21

 Μόνο για χημικούς μηχανικούς 
Παρασκευή 10-12



Εβδομάδα Περιγραφή

1. Εισαγωγή

2. Μοντέρνες εφαρμογές υπολογιστικής τεχνολογίας: Διαδίκτυο, Κοινωνικά δίκτυα, Κοινωνικός 

υπολογισμός, Πανταχού παρών υπολογιστής 

3. Βασικές έννοιες πληροφορικής

4. Μηχανές αναζήτησης / Η ψυχολογία του Διαδικτύου / Ποσοτικοποιημένος εαυτός (quantified self)

5. Υλικό υπολογιστή

6. Λογισμικό: Λειτουργικό σύστημα

7. Δίκτυα υπολογιστών/ Ασφάλεια υπολογιστών

8. Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Αλληλεπίδρασης: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

9. Ευρετική αξιολόγηση/ System Usability Scale ( SUS) /Keystroke Level Model

10. Εκπαιδευτική τεχνολογία /Διαδίκτυο και Εκπαίδευση

11. Web 2.0 στην Εκπαίδευση

12. ΤΠΕ και Κοινωνία

13. Ειδικά θέματα ΤΠΕ: Crowdsourcing, Τεχνητή Νοημοσύνη, Recommender Systems











 Ανάρτηση υλικού -Ασύγχρονες συζητήσεις
 Ανακοινώσεις / Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης



 Εισαγωγή στη 
Πληροφορική, 10η Έκδοση

 George Beekman, Ben
Beekman

 17/12/2014

 978-960-512-6049



 Εισαγωγή στην 
Πληροφορική

 Evans, Martin, Poatsy

 2014

 Εκδόσεις Κριτική

 978-960-461-366-3



Α’ Ενότητα 
(4 ώρες) Λειτουργικό σύστημα (Windows 8)
Επιφάνεια Εργασίας (4 ώρες) Το Διαδίκτυο (Internet)
Β’ Ενότητα
(4 ώρες) επεξεργασία κειμένου
Γ’ Ενότητα
(4 ώρες) Λογιστικό φύλλο
Δ’ Ενότητα
(4 ώρες) Παρουσιάσεις
Ε’ Ενότητα
(4 ώρες) Wikis, ιστολόγια και εκπαιδευτική τους χρήση
ΣΤ΄ Ενότητα
(4 ώρες) ηλεκτρονικά παιγνίδια με το Kodu



 Οι φοιτήτριες / φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να
αποκτήσουν Ηλεκτρονική Διεύθυνση email
 η οποία μάλιστα θα είναι προσπελάσιμη από κάθε διασυνδεόμενο στο

Internet υπολογιστή και εκτός Πανεπιστημίου Πατρών)

 Η διαδικασία απόκτησης είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να
γίνει άμεσα
 Συμπλήρωση αίτησης στην υπηρεσία δικτύων (upnet), που στεγάζεται στο

χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης

 Αποδεκτή και η χρήση εναλλακτικού email (προτείνεται το gmail-όχι το
hotmail)



 Τελική εξέταση  
 Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

 Τελικός Βαθμός = 0.60 * Τελική εξέταση + 0.40 * 
βαθμός εργασιών εργαστηρίου

 Προαιρετική εργασία: 1 μονάδα επιπλέον
 Προϋπόθεση: Τελική εξέταση >=4 / Εργαστήριο >=4

 Ο τρόπος παράδοσης των εργασιών θα προσδιοριστεί 
στο πλαίσιο του εργαστηρίου



1. Πέρασα το εργαστήριο αλλά όχι τη θεωρία. Ξαναπαρακολουθώ το εργαστήριο;

 Όχι. Ο βαθμός του εργαστηρίου διατηρείται για πάντα και θα καταχωριστεί όταν προσέλθετε στην εξέταση του μαθήματος (ΕΝΑΣ βαθμός 
συνδυαστικά)

2. Αναμένω μετεγγραφή, μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα

 Ναι

3. Έχω απορία για το μάθημά σας;

 Ποιο μάθημα; Κάνετε την εσφαλμένη παραδοχή ότι διδάσκω μόνο ένα μάθημα.

4. Έχω απορία για μια εργαστηριακή άσκηση…

 Θα πρέπει να ρωτήσετε τον εργαστηριακό σας συνεργάτη (και αντίστοιχα εμένα για ζητήματα που αφορούν στη θεωρία και όχι τον εργαστηριακό 
συνεργάτη)

5. Πέρασα ‘κάποτε’ το εργαστήριο. Μου υπενθυμίζετε το βαθμό;

 Ναι, αλλά θα πρέπει να αναφέρετε το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος στο οποίο παρακολουθήσατε το εργαστήριο

6. Την τάδε ημέρα θα κάνουμε μάθημα; (άκουσα ότι έχει απεργία/κατάληψη/αποχή κλπ)

 Πάντα γίνεται μάθημα (ή εργαστήριο). Αν υπάρξει κάποια έκτακτη αναβολή θα ενημερώσουμε έγκαιρα (και μόνο τότε). Οπότε παρακαλώ μην 
στέλνετε ασκόπως σχετικά μηνύματα

7. Ποιες είναι οι ώρες συνεργασίας/ τι θα μελετήσουμε τη χ εβδομάδα/ Σε ποιο ποσοστό ‘μετράει’ η γραπτή εξέταση;

• Σε όλα αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να βρείτε απάντηση στο ecedu (στην προσωπική μου σελίδα) ή/και στο e-class

• Γενικά πριν θέσουμε μια ερώτηση κοιτάμε αν η απάντησή της υπάρχει ήδη



 Η επιστήμη της Πληροφορικής και οι  υπολογιστές
 Πληροφορική είναι η επιστήμη και η τεχνολογία που έχει σαν 

αντικείμενο τη συλλογή, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία 
δεδομένων (με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστικών 
συστημάτων) με σκοπό τη λήψη αποφάσεων

 Η πληροφορική ασχολείται με τη μεταφορά και χρήση της πληροφορίας
 Προσοχή: Οι υπολογιστές έχουν τόση σχέση με τη πληροφορική όσο και η 

αστρονομία με τα τηλεσκόπια

 Οι υπολογιστές ως συσκευές προϋπήρξαν της πληροφορικής



 Αντοχή
 Ακρίβεια
 Αξιοπιστία και συνέπεια
 Ταχύτητα 

 -περίπου 600 εκατομμύρια «στοιχειώδεις» εντολές / sec)
 50 εκατ. Πράξεις αριθμών/sec
 Άνθρωπος μία πράξη ανα 10 sec. Άρα 500 εκ. άνθρωποι για την ίδια 

ισχύ.
 Αποθηκευτική ικανότητα 1 CD 600 εκατ. χαρακτήρες (1 βιβλίο 

6 εκατ.)
 Επικοινωνίες.

 1 σήμα του διαδικτύου για να διασχίσει τον Ατλαντικό κάνει 70 
msec.

 Όσο και ένα σήμα από τον εγκέφαλο μας στο δάχτυλό μας.



1.1 Από πρακτικής σκοπιάς
 Βάση: η γνώση
 Σκοπός:

○ Διευκόλυνση της δράσης του ανθρώπου 
○ Διεκπεραίωση δράσεων που ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπου
○ Τιθάσευση του χρόνου

1.2 Από ψυχολογικής σκοπιάς
 Μοναξιά του ανθρώπινου είδους
 Φιλοδοξία του ανθρώπου να ομοιάσει στο ‘Θεό’ και να γίνει δημιουργός
 Δυνατότητα έκφρασης και προσωπικής δημιουργίας (Θεωρία Αυτό-Καθορισμού, Self Determination Theory)

○ Ικανοποιεί την ανάγκη μας για επίτευξη επάρκειας, συσχέτισης και αυτονομίας



 Αρχικές έννοιες 

 Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της 
Πληροφορικής

 Οι υπολογιστές στη ζωή μας

 Θετικές Επιπτώσεις (δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
ψυχαγωγία, μάθηση)

 Αρνητικές Επιπτώσεις (αύξηση ανεργίας (?), εθισμός 
στο Διαδίκτυο (?), πνευματικά δικαιώματα, 
ιδιωτικότητα)



Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer

"ZXSpectrum48k" by Bill Bertram - Own work. Licensed under Creative 
Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons -
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZXSpectrum48k.jpg#mediavi
ewer/File:ZXSpectrum48k.jpg



 Ενας τυπικός προσωπικός υπολογιστής των 500 
ευρώ (περίπου) έχει περίπου τόση υπολογιστική 
ισχύ όση όλοι οι υπολογιστές της ανθρωπότητας τη 
δεκαετία του 1970!

 Νέες μορφές υπολογιστικής τεχνολογίας
 Laptop, Netbook

 Tablet computers, handheld computers (πχ ipad) 

 Ebook readers

 ‘Εξυπνα’ κινητά τηλέφωνα



 Βασικές έννοιες
 Δεδομένα
 Πληροφορία

 Επεξεργασία της Πληροφορίας
 Αναπαράσταση Δεδομένων

 Δεκαδικό σύστημα, δυαδικό σύστημα

 Κώδικες υπολογιστών
 Πως ο υπολογιστής ‘κατανοεί’ τα δεδομένα που εισάγουμε;



 Υλικό του Υπολογιστή
 Δομή και λειτουργία του 

Υπολογιστή
 Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας
 Μνήμη
 Περιφερειακές Μονάδες



 Λογισμικό του Υπολογιστή
 Λειτουργικό Σύστημα
 Προγράμματα εφαρμογών
 Λογισμικό Γενικής Χρήσης
 Γλώσσες Προγραμματισμού

 Δεδομένα
 Οργάνωση και Διαχείριση Δεδομένων
 Βάσεις Δεδομένων



 Γνωσιακή μοντελοποίηση 
αλληλεπίδρασης

 Διαδραστικά συστήματα και 
σχεδιασμός
 Σχεδιασμός για παιδιά

 Σχεδιασμός για άτομα με ειδικές 
δεξιότητες (ΑΜΕΑ)

 Αξιολόγηση αλληλεπίδρασης



 Διαδίκτυο
 Τεχνολογίες-πρωτόκολλα

 Υπηρεσίες (web, mail, ιστολόγια, κοινωνικά 
δίκτυα…)

 Εκπαιδευτικές χρήσεις

 Διαδίκτυο και κοινωνία



 Προγραμματισμός
 Αλγόριθμοι
 Προγραμματισμός Υπολογιστών
 Γλώσσες Προγραμματισμού



 Εφαρμογές Πληροφορικής

○ Εκπαίδευση

○ Ηλεκτρονικά παιχνίδια

○ Τηλεματικές Εφαρμογές

○ Ο υπολογιστής στα Μαθηματικά και στη Στατιστική

○ Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

○ Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή



 Αυτοματισμός Γραφείου
 Το ψηφιακό γραφείο
 Επεξεργασία Κειμένου
 Λογιστικό Φύλλο
 Βάσεις Δεδομένων
 Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνων και 

Γραφικών



 Κοινωνικές Επιπτώσεις
 Οικονομική Διάσταση

Πολιτική Διάσταση
Πολιτισμική Διάσταση
Κοινωνική Διάσταση
Νέες προοπτικές απασχόλησης

 Πληροφορική και εκπαίδευση
 Πλεονεκτήματα εφαρμογής πληροφορικής στην 

εκπαίδευση
 Μειονεκτήματα
 Προοπτικές (ipad, OLPC, mobile devices…)



 msdnaa.upatras.gr 
 Με το username και το password που έχετε από 

το λογαριασμό email του upnet

 Openoffice (στα ελληνικά έκδοση 3.1.1)

 http://el.openoffice.org/about-
downloads.html

http://el.openoffice.org/about-downloads.html


Τέλος Ενότητας
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