
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις μέσα στην τάξη 3 4 

Εργαστηριακές ώρες  2 1 

   
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY113/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Η διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής αποτελεί συνέχεια του μαθήματος  
Εισαγωγή στην Πληροφορική και έχει σκοπό να παράσχει θεωρητικές και πρακτικές 
γνώσεις στην πληροφορική και να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και ικανότητες 
τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και στα επόμενα έτη των σπουδών τους. Στο τέλος του 
κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι :να κατέχουν βασικά θέματα της 
επιστήμης των υπολογιστών, και να χρησιμοποιούν βασικά υπολογιστικά εργαλεία. Δηλαδή 
να γνωρίζουν σημαντικές ενότητες της επιστήμης των υπολογιστών, όπως : 

 την εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού,  

• Τεχνολογία λογισμικού, 

• Αφαίρεση δεδομένων, 

• Διαχείριση δεδομένων, 

• Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, 

• Πολυμέσα - γραφικά υπολογιστών, 

• Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές. 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές-τριες θα μπορούν: (α)  να αξιοποιούν τις 
δυνατότητες των εφαρμογών γραφείου, (β) να χρησιμοποιούν υπολογιστικά 
εργαλεία για την επίλυση οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων, (γ)   να 



γνωρίζουν τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, (δ) να αναπτύσσουν απλά 
προγράμματα. 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

   
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το  μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακή 
εκπαίδευση. Τα θεωρητικά μαθήματα χωρίζονται στις εξής κύριες ενότητες:  

• Γλώσσες προγραμματισμού,  

• Τεχνολογία λογισμικού, 

• Αφαίρεση δεδομένων, 

• Διαχείριση δεδομένων, 

• Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, 

• Πολυμέσα - γραφικά υπολογιστών, 

• Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού 
και παρουσιάζονται τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού. Στην συνέχεια μελετάται ο κύκλος  
ζωής του λογισμικού και θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης προγραμμάτων. Στην 
επόμενη ενότητα επιδιώκεται η κατανόηση της αναπαράστασης διαφόρων τύπων δεδομένων, οι 
οποίοι είτε περιέχονται στη γλώσσα προγραμματισμού, είτε ορίζονται από το χρήστη. Μελετώνται οι 
στατικές και οι δυναμικές δομές δεδομένων, δηλαδή οι πίνακες και οι συνδεδεμένες λίστες, η 
στοίβα, η ουρά και τα δέντρα αντίστοιχα. Στη τέταρτη ενότητα αναπτύσσονται θέματα διαχείρισης 
των πληροφοριών και η επεξεργασίας των δεδομένων, όπου περιγράφονται συστήματα 
αρχειοθέτησης, βάσεις δεδομένων, μέθοδοι  οργάνωσης δεδομένων και αναζήτησης πληροφοριών. 
Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται η σημασία της πολυπλοκότητας κυρίως μέσω της μελέτης 
βασικών αλγορίθμων. Παράλληλα εκπαιδευτικά χρησιμοποιείται διερμηνευομένη γλώσσα, η οποία 
επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, και συγχρόνως συνοδεύεται 
από βιβλιοθήκες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Στη έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα 
πολυμέσα και οι δυνατότητες που παρέχουν στους χρήστες. Στο τέλος παρουσιάζονται 
ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ευφυή υπολογιστικά συστήματα. 

Στο εργαστήριο γίνεται εξοικείωση με τις εφαρμογές γραφείου. Εκπονούνται εργασίες κυρίως σε 
υπολογιστικά φύλλα, σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται υπολογιστικά εργαλεία για την επίλυση οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων. 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video 

 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

 Εργαστηριο υπολογιστών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Εργαστήριο 
υπολογιστών 

26 ώρες 

 Εργασίες 40 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

40 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

15 ώρες 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  160 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
1. Γραπτές εξετάσεις (70% του βαθμού) 

2. Εργαστηριακές εργασίες (30% του βαθμού) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Η Επιστήμη των Υπολογιστών : Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, J. Glenn Brookshear, 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

-  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη, Σφακιανάκης Μιχάλης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

 Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Κώστας Φρυσήρας, Αφοί Παππά,  

 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Behrouz A. Forouzan, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Νικήτας 

Νικητάκος, Γιώργος Ντούρμας Λεπτομέρειες 

 
Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν επίσης αρκετά ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, που 
συστήνονται, ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα. 

 


