
 
  

Σ ε λ ί δ α 1 | 4 

 

Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 COMP-151G Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

6 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Πληροφορικής Χειμερινό, Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Πληροφορική Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Βάσω Στυλιανού 1ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Πρόσωπο-με-πρόσωπο Όχι Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Εισαγωγή των φοιτητών στο ψηφιακό κόσμο.  Παρακολούθηση της εξέλιξης στον 

εξοπλισμό και το λογισμικό των Η/Υ από την εφεύρεση τους στο σήμερα και μελλοντικές 

τάσεις. 

2. Εισαγωγή στα μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή τον εξοπλισμό, το 

λογισμικό, τα στοιχεία/πληροφορίες, δίκτυα, άτομα, υπηρεσίες, κτλ. 

3. Ανάλυση του εξοπλισμού του Η/Υ και των μονάδων που το απαρτίζουν δηλαδή της 

μονάδας επεξεργασίας, μονάδων εισόδου και εξόδου, βασική και επιπρόσθετη μνήμη, 

άλλων επιπρόσθετων μονάδων. 

4. Εξέταση παραδειγμάτων από εφαρμογές πληροφορικής σε διάφορους τομείς και μέσω 

αυτών εξέταση διαφόρων κατηγοριών εφαρμογών. 

5. Εισαγωγή στην μεθοδολογία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, στις γλώσσες 

προγραμματισμού και τις βάσεις δεδομένων. 

6. Εισαγωγή στις επικοινωνίες και δίκτυα με έμφαση στα τοπικά δίκτυα επικοινωνιών και σε 

θέματα ασφάλειας. 

7. Διερεύνηση του διαδικτύου, των διαθέσιμων πόρων και της χρήσης τους. 

8. Προσέγγιση θεμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και θεμάτων που 

έχουν να κάνουν με την ηθική προσέγγιση της πληροφορικής και του ψηφιακού 

εγκλήματος. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Εκτιμήσουν το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων και της τεχνολογίας στον ψηφιακό 
κόσμο. 

• Καταλάβουν την ανάπτυξη στον τομέα της πληροφορικής από το παρελθόν μέχρι το 
σήμερα και τις μελλοντικές τάσεις. 

• Ονομάσουν και να περιγράψουν τα μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος.  Πιο 
συγκεκριμένα σχετικά με τον εξοπλισμό του Η/Υ θα μπορούν περιγράψουν και να 
αναλύσουν τα χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας, των μονάδων εισόδου και 
εξόδου και της βασικής και επιπρόσθετης μνήμης. 

• Κατανοήσουν τα κριτήρια επιλογής των μονάδων του εξοπλισμού με βάση προσωπικές ή 
επιχειρησιακές ανάγκες. 

• Κατανοήσουν την αναπαράσταση και αποθήκευση της πληροφορίας και των διαφόρων 
αριθμητικών συστημάτων. 

• Περιγράψουν τις θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής και τις δυνατότητες 
εργοδότησης και καριέρας στις επιχειρήσεις. 

• Διαχωρίσουν τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων. 

• Καταλάβουν την μεθοδολογία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, τη χρήση των 
γλωσσών προγραμματισμού, και των στοιχείων αποθήκευσης της πληροφορίας στις 
βάσεις δεδομένων. 

• Επιδείξουν βασικές γνώσεις σχετικές με  δίκτυα και επικοινωνίες, το διαδίκτυο και τους 

διαθέσιμους πόρους. 

• Καταλάβουν τις βασικές αρχές διασφάλισης των πληροφοριακών συστημάτων. 

• Καταλάβουν πώς η εφαρμογή της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων 

μπορεί να εγείρει θέματα ηθικής και πού προκύπτει ψηφιακό έγκλημα. 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κόσμου 

• Ιστορία του Η/Υ 

• Σύγχρονες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής 

• Μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος 
o Εξοπλισμός 

o Λογισμικό 

o Στοιχεία/Πληροφορίες 

o Δίκτυα 

o Εγκαταστάσεις 

o Προσωπικό 

o Υπηρεσίες 

o Συνεργάτες 

• Ο εξοπλισμός του Η/Υ 
o Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας   

o Μονάδες Εισόδου και Εξόδου 
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o Βασική και επιπρόσθετη μνήμη 

• Συστήματα αρίθμησης Η/Υ και αναπαράσταση της πληροφορίας  

• Προσωπικοί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

• Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα 
o Ρόλοι των ειδικών πληροφορικής 

o Θέσεις καριέρας 

o Κόστος/Αξία πληροφορίας 

o Ποιότητα πληροφορίας 

o Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πληροφορίας 

• Παγκοσμιοποίηση και το ψηφιακό χάσμα 

• Λογισμικό συστήματος και εφαρμογές λογισμικού 

• Μεθοδολογία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 

• Γλώσσες προγραμματισμού 

• Αρχεία και βάσεις δεδομένων 

• Επικοινωνίες και δίκτυα. Τοπικά δίκτυα και ασφάλεια. 

• Το διαδίκτυο και πόροι διαδικτύου 
o Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (E‐business) 

o Ενδοδίκτυα (Intranets), Υπερενδοδίκτυα (Extranets) και το διαδίκτυο (Internet) 

o Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E‐government) 

o Web 2.0 

4 Τεχνολογίες 

4 Καινούργιες μορφές συνεργασίας 

• Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 
o Απειλές 

o Δικλείδες ασφαλείας 

• Πληροφορική – Ηθική και έγκλημα 
o Κοινωνική δικαιοσύνη 

o Πνευματική Ιδιοκτησία 

o Ιδιωτικοποίηση, ορθότητα, και πρόσβαση στις πληροφορίες 

• Κατάχρηση Η/Υ και ψηφιακό έγκλημα 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Συζητήσεις, Εργασίες, Εξετάσεις 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εξετάσεις, Εργασίες, Συμμετοχή  
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Technology in 

Action, 14/E 

Evans, A., 

Martin, K., 

Poatsy, M.A. 

Pearson 2018 9780134608228 

Εισαγωγή στην 

Επιστήμη των 

Υπολογιστών, 3/E 

Forouzan B. Κλειδάριθμος 2015 9789604616602 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

New Perspectives on 

Computer Concepts: 

Comprehensive, 20/e 

J. Parsons Cengage 

Learning 

2018 9781305951495 

 

  


