
3ο Πακέτο Εργασίας 
 

«Αναµόρφωση και ανάπτυξη µαθηµάτων θεµελιωδών γνώσεων 
Πληροφορικής στο ΠΠΣ του ΣΑΤΜ» 
    Στο πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) της ΣΑΤΜ υπάρχουν 
σήµερα 2 υποχρεωτικά µαθήµατα  που αναφέρονται σε θεµελιώδεις γνώσεις  
Πληροφορικής: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Προγραµµατισµός, που στοχεύει 
στην εξοικείωση του φοιτητή µε την λειτουργία του Η/Υ και τις αρχές του 
προγραµµατισµού, και Εφαρµογές Προγραµµατισµού: που στοχεύει στην 
εξάσκηση των φοιτητών στην ανάπτυξη αλγορίθµων και αντίστοιχου 
προγράµµατος.  
    Τα υπάρχοντα µαθήµατα θα αναδιαρθρωθούν ώστε να καλύπτουν µε πιο 
επίκαιρο τρόπο τις βασικές έννοιες, γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο προγραµµατισµού Η/Υ, και µε αναφορές και παραδείγµατα 
οικεία µε την επιστήµη και την έρευνα του ΑΤΜ. Επιπλέον, προτείνεται η 
εισαγωγή ενός νέου µαθήµατος, που θα έχει ως αντικείµενο την σχεδίαση, 
υλοποίηση και χρήση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, την γνωριµία µε την 
αντικειµενοστραφή τεχνολογία και τις κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. 
    Η αναµόρφωση των µαθηµάτων Πληροφορικής του Π.Π.Σ. της ΣΑΤΜ 
συνιστά έναν από τους κεντρικούς άξονες του Υποέργου. Οι προτεινόµενες 
δράσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, στοχεύουν να 
προσφέρουν και να εµπεδώσουν στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες που 
θα αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες και ιδιαίτερα την Πληροφορική. 
 
∆ράση 1:  Αναµόρφωση των υπαρχόντων µαθηµάτων θεµελιωδών γνώσεων 
Πληροφορικής. 
Για το αναλυτικό περιεχόµενο των µαθηµάτων αυτών υπάρχει συνέργεια µε 
την ειδική κεντρική δράση, που συντονίζεται από το Τµήµα ΗΜ & ΜΥ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες γνωστικές περιοχές, οι οποίες µπορούν 
να δοµήσουν την ύλη των µαθηµάτων, καθώς και οι προτεινόµενοι τίτλοι τους: 
 Εισαγωγή στην Πληροφορική: Αριθµητικά συστήµατα, πράξεις στα 
αριθµητικά συστήµατα. Παράσταση αριθµών, κωδικοποίηση χαρακτήρων. 
Οργάνωση και λειτουργία των υπολογιστών, κεντρικές και περιφερειακές 
µονάδες, υλικό και λογισµικό, λογισµικό συστήµατος και εφαρµογών. 
Λειτουργικά συστήµατα: αρχές διαχείρισης µνήµης, διαχείριση συστήµατος 
αρχείων, αρχές δροµολόγησης διεργασιών. Εισαγωγή στον 
προγραµµατισµό: η έννοια του προγράµµατος – γλώσσα µηχανής – 
γλώσσες προγραµµατισµού, µεταφραστές και µεταγλωττιστές. 
Ακολουθιακοί αλγόριθµοι, ιεραρχικές δοµές προγραµµάτων, στοιχεία 
δοµηµένης ανάλυσης και σχεδίασης. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό µε 
τη γλώσσα C++ σε περιβάλλον command line, χωρίς χρήση αντικειµένων. 
Ροή εργασιών (συγγραφή, µεταγλώττιση, σύνδεση). Σειριακή εκτέλεση, 
εκτέλεση υπό συνθήκη, επαναληπτικές δοµές. Είσοδος και έξοδος από 
streams.  

 



Σε σχέση µε το υπάρχον µάθηµα ‘Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-
Προγραµµατισµός‘ η αναµόρφωση θα στοχεύει στο να δοθεί περισσότερη 
έµφαση στις γενικές αρχές Πληροφορικής, στην δοµή και λειτουργία των 
υπολογιστικών συστηµάτων και στην χρήση σύγχρονης γλώσσας 
προγραµµατισµού (C++). 
 

 Προγραµµατιστικές Τεχνικές: Προγραµµατιστικές τεχνικές και εφαρµογές 
δοµηµένου προγραµµατισµού µε τη C++. Χαρακτηριστικοί αλγόριθµοι 
αναζήτησης και ταξινόµησης. Αναδροµικοί αλγόριθµοι. Αρχεία, είσοδος & 
έξοδος δεδοµένων από αρχεία. Βασικές δοµές δεδοµένων (λίστες, στοίβες, 
δέντρα, κ.ά.). Μορφές παράστασης σύνθετων δεδοµένων (εγγραφές, 
κλάσεις). Τύποι και τελεστές οριζόµενοι από τον χρήστη. Αρχές 
αντικειµενο-στρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης. Αρχές προγραµµατισµού 
σε περιβάλλον Windows. Εφαρµογές προγραµ-µατισµού θεµατικής 
περιοχής Αγρονόµου -Τοπογράφου Μηχανικού 
 
Σε σχέση µε το υπάρχον µάθηµα ‘Εφαρµογές Προγραµµατισµού‘ η 
αναµόρφωση θα στοχεύει κυρίως στην απόκτηση εµπειρίας στις βασικές 
τεχνικές ανάπτυξης δοµηµένου προγράµµατος, µε έµφαση στις εφαρµογές 
Τοπογράφου Μηχανικού. 

 
∆ράση 2:  Εισαγωγή νέου µαθήµατος θεµελιωδών γνώσεων Πληροφορικής 
Ο προτεινόµενος τίτλος και το περιεχόµενο του µαθήµατος µπορεί να είναι ως 
εξής: 
 Βάσεις δεδοµένων: Εισαγωγή στις Β∆. Μοντελοποίηση δεδοµένων. Το 

µοντέλο E-R. Κλασσικά µοντέλα Βάσεων ∆εδοµένων (Ιεραρχικό, 
∆ικτυωτό). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Συστήµατα ∆ιοίκησης Βάσεων 
∆εδοµένων (Database Management Systems) και η αρχιτεκτονική τους. 
Γλώσσες για Βάσεις ∆εδοµένων - Η γλώσσα SQL. Φυσικός Σχεδιασµός 
Βάσεων ∆εδοµένων. Εισαγωγή στη γλώσσα συµβολισµών UML. Λογικός 
Σχεδιασµός και Κανονικο-ποίηση (normalization). Θέµατα ∆ιαχείρισης και 
Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, 
λειτουργικότητα). ∆ιατάξεις Β∆ (client-server, κατανεµηµένες Β∆) και 
προσπέλαση δεδοµένων από ετερογενή συστήµατα (xDBC, middleware)  

 
Προκειµένου να υλοποιηθούν οι προηγούµενες δράσεις χρειάζεται να γίνουν 
οι παρακάτω ενέργειες, που χρονικά µπορούν να θεωρηθούν και ως φάσεις: 
Φάση 1:  Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και προγραµµάτων σπουδών 

συναφών Τµηµάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1 µήνας). 
Φάση 2:  Λεπτοµερής σχεδιασµός του αναλυτικού περιεχοµένου των 

µαθηµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων    (6 µήνες). 
Φάση 3: Αναµόρφωση των διδακτικών βοηθηµάτων και εργαστηριακών 

σηµειώσεων ή συγγραφή πρόσθετων  βοηθηµάτων (9 µήνες). 
Φάση 4:   ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού υλικού των µαθηµάτων (σχετ. ΠΕ 6) (16 

µήνες). 



Φάση 5:   Πιλοτική εφαρµογή και αποτίµηση των αποτελεσµάτων (12 µήνες). 
 
    Εφεξής, ο όρος ‘ηλεκτρονικό υλικό‘ αναφέρεται, ενδεικτικά, στα ακόλουθα 
στοιχεία, µέρος ή το σύνολο των οποίων µπορούν να αναπτυχθούν για κάθε 
µάθηµα, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: 
 Ιστοσελίδα µαθήµατος, µε διδάσκοντες, αναλυτικό περιεχόµενο, 
χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής, διαδικασία αποτίµησης και βιβλιογραφία. 

 Σηµειώσεις, βοηθήµατα και λοιπό βιβλιογραφικό υλικό, σε ηλεκτρονική 
µορφή (e-book) ή σε µορφή εξωτερικού συνδέσµου (link). 

 Εργαστηριακές ασκήσεις, µε δυνατότητα διαδραστικής (interactive) χρήσης 
από τους φοιτητές. 

 Λογισµικό προσοµοιώσεων. 
 Εργαλεία (λογισµικό) ανάπτυξης εφαρµογών. 
 Λοιπό βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. CD-

ROM). 
 
 


