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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Κινθτόσ - Διάχυτοσ Υπολογιςμόσ και Eφαρμογζσ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 

9 E-learning 2 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κανζνα 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.gunet.gr/courses/NETGU309/  

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ 
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να: 
 

 Γνωρίηουν τισ διαφορετικζσ πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςε κινθτζσ και 
φορετζσ ςυςκευζσ, και τισ ιδιαιτερότθτεσ και δυνατότθτεσ που παρζχονται 
προγραμματιςμό βαςιςμζνο ςε επίγνωςθ κατάςταςθσ. 

 Κατανοοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ ςε 
ςχζςθ με περιοριςμοφσ μνιμθσ, επεξεργαςτι και μπαταρίασ. 

 Σχεδιάηουν εφαρμογζσ για κινθτζσ ςυςκευζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ το πλαίςιο 
λειτουργιϊν και τουσ περιοριςμοφσ από τισ ςυςκευζσ και το περιβάλλον 
λειτουργίασ τουσ. 

 Προγραμματίηουν εφαρμογζσ λογιςμικοφ, με χριςθ τθσ εργαλείων όπωσ θ 
πλατφόρμα App Inventor. 

 Αναπτφςςουν βαςικζσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ με χριςθ του Android SDK και IOS 
SDK. 

http://eclass.gunet.gr/courses/NETGU309/


 Αξιολογοφν τισ νζεσ τεχνολογικζσ τάςεισ ςτο χϊρο τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. 

 Χρθςιμοποιοφν με κριτικό και αναλυτικό τρόπο τισ τεχνολογίεσ κινθτοφ και 
διάχυτου υπολογιςμοφ, κακϊσ και παγκόςμιου ιςτοφ για τθν εξυπθρζτθςθ 
αναγκϊν εφαρμογϊν κινθτϊν και φορετϊν ςυςκευϊν. 

 
Λζξεις κλειδιά: κινθτζσ ςυςκευζσ, φορετζσ ςυςκευζσ, ζξυπνα τθλζφωνα, 

προγραμματιςμόσ, εφαρμογζσ, Android, IOS 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
2. Αυτόνομθ Εργαςία 
3. Ομαδικι Εργαςία 
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Αναςκόπηςη βαςικϊν εννοιϊν προγραμματιςμοφ  

2 X 2ωρεσ διαλζξεισ 

Σφντομθ επιςκόπθςθ και αναδρομι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ αντικειμενοςτραφοφσ 

προγραμματιςμοφ, με ζμφαςθ ςτθ γλϊςςα Java. Παρουςιάςθ κεμάτων κινθτοφ και 

διάχυτου υπολογιςμοφ, επίγνωςθσ κατάςταςθσ, επικοινωνίασ ςε επίπεδο προςωπικοφ 

δικτφου, και πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςε κινθτζσ και φορετζσ ςυςκευζσ. 

2. Ειςαγωγή ςτην πλατφόρμα App Ιnventor και ςτη διαχείριςη γεγονότων (to Event-

Handling) 

3 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Ειςαγωγι ςτθν πλατφόρμα App Inventor, εγκατάςταςι τθσ, δθμιουργία Portfolio, 

ανάπτυξθ τθσ πρϊτθσ μασ εφαρμογισ, παρουςίαςθ των ςυνκθκϊν ελζγχου. 

3. Χρήςη παραμζτρων, ζλεγχοσ γεγονότων, δημιουργία γραφικϊν, κινοφμενησ εικόνασ 

και παιχνιδιϊν 

3 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ του χρονιςμοφ και τθσ δθμιουργίασ κινοφμενθσ εικόνασ και sprites, 

μζςω γνωριμίασ και χριςθσ του ελζγχου γεγονότων, χριςθσ μεταβλθτϊν και χριςθ 

ςυνκθκϊν ελζγχου. 

4. Χρήςη δυνατοτήτων κινητϊν ςυςκευϊν για επίγνωςη κατάςταςησ και ανταλλαγήσ 

μηνυμάτων 



3 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Ειςαγωγι ςτισ δυνατότθτεσ χριςθσ SMS, ανίχνευςθσ κζςθσ μζςω GPS, μετατροπισ 

κειμζνου ςε φωνι κλπ., ειςαγωγι ςτθν πρόςβαςθ ςε δικτυακζσ υπθρεςίεσ. 

5. Διαχείριςη δεδομζνων και πληροφορίασ για τη δημιουργία εφαρμογϊν 

πληροφόρηςησ 

3 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Ειςαγωγι ςτισ λίςτεσ, δείκτεσ, ςτατικά, δυναμικά και διαμοιραηόμενα δεδομζνα, Web APIs 

και αςφγχρονθ επικοινωνία. 

6. Διεργαςίεσ 

2 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Διεργαςίεσ, χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

7. Παραγωγή και ςυλλογή δεδομζνων από το χρήςτη 

2 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Δθμιουργία δεδομζνων χριςτθ, ςυλλογι τουσ και χριςθ τουσ ςτο κινθτό και ςτον 

παγκόςμιο ιςτό. 

8. χεδιαςμόσ - αρχιτεκτονική εφαρμογϊν, και ζλεγχοσ-αποςφαλμάτωςη 

2 X 2ωρεσ διαλζξεισ  

Σχεδιαςμόσ εφαρμογϊν κινθτϊν ςυςκευϊν, διεργαςίεσ και κλιςθσ τουσ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ κϊδικα, ζλεγχοσ και τεχνικζσ αποςφαλμάτωςθσ. 

9. Παρουςίαςη πλατφορμϊν κινητοφ υπολογιςμοφ 

2 X 2ωρεσ διαλζξεισ 

Παρουςίαςθ εμπορικϊν και ερευνθτικϊν πλατφορμϊν κινθτοφ υπολογιςμοφ με 

δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και εκτζλεςθσ εφαρμογϊν ςε πραγματικό χρόνο, επίγνωςθ 

κατάςταςθσ και ενοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο 

10. Προγραμματιςμόσ κινητϊν ςυςκευϊν 

3 X 2ωρεσ διαλζξεισ 

Παρουςίαςθ των εργαλείων και των πλατφορμϊν (Eclipse, Android SDK, Android ADT, JDK, 

IOS SDK), πζραςμα από app Inventor ςε Java-Eclipse. 

11. Εκπαιδευτική επίςκεψη 

1 X 2ωρη (παρουςίαςη) 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε εταιρία/οργανιςμό που δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο των 

εφαρμογϊν κινθτϊν ςυςκευϊν. 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα, 

 Πρακτικι εξάςκθςθ ςε εργαλεία προγραμματιςμοφ 
και χριςθ ςυςκευϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν 
διδαςκαλία ςτθν τάξθ, 



Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ e-learning και τθσ ιςτοςελίδασ του 
μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό μελζτθσ, αςκιςεισ, 
ςθμειϊςεισ και φυλλάδια εργαςτθρίου), 

 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε εταιρία ανάπτυξθσ 
εφαρμογϊν κινθτοφ υπολογιςμοφ 
 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμινου 

Διαλζξεισ 52 

E-learning 26 

Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων  52 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  26 

Συγγραφι αναφοράσ για τισ 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

26 

Ανάκεςθ αςκιςεων ι project και 

αναφορά (ατομικά ι ομαδικά) 

50 

Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

36 

Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα  2 

Σύνολο Μαθήματος  270 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η αξιολόγθςθ περιλαμβάνει: 

 Ενδιάμεςεσ αναφορζσ και τεχνικζσ εκκζςεισ, 
κακϊσ και ατομικζσ εργαςίεσ οι οποίεσ 
παραδίδονται από τουσ φοιτθτζσ και οι 
οποίεσ ςυνειςφζρουν 50% ςτθν τελικι 
βακμολογία 

 Μία τελικι εργαςία (ςτθν οποία μποροφν να 
ςυνεργαςτοφν ζωσ δφο φοιτθτζσ), θ οποία 
παραδίδεται ςτο τζλοσ του εξαμινου, και θ 
οποία ςυνειςφζρει 50% ςτθν τελικι 
βακμολογία 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

1. Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, Android for Programmers: An App-Driven 
Approach, Prentice Hall, 2013 

2. David Wolber, Hal Abelson, Ellen Spertus, Liz Looney, Αpp Inventor 2, O'Reilly Media, 2014 
3. Kevin J McNeish, Greg Lee, Benjamin J Miller, Sharlene M McNeish, Diving In - iOS App 

Development for Non-Programmers Series: The Series on How to Create iPhone & iPad 
Apps, Oak Leaf Enterprises 2012 

 

 


