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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0145 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον 
Matlab 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 4,5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου/ειδικού υποβάθρου/ειδίκευσης γενικών 
γνώσεων/ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική (Βασικές γνώσεις αγγλικών συνίστανται για την 
συγγραφή σχολίων στον κώδικα MATLAB). 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://matlabfme.blogspot.gr/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το  εργαστήριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών 
λειτουργιών του ειδικού λογισμικού MATLAB ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως επιστημονικό εργαλείο. 
 
Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού κύκλου έχουν 
άμεση εφαρμογή κατά διάρκεια των σπουδών των φοιτητών για την ανάλυση προβλημάτων και 
εργασιών που απαιτούνται από άλλα μαθήματα ή/και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. 
Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο για την χρήση του λογισμικού MATLAB σε επαγγελματικό επίπεδο μετά 
την αποφοίτηση του φοιτητή.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικά χαρακτηριστικά Matlab και περιβάλλον εργασίας 
Η χρήση του Matlab ως εργαλείο – Βέλτιστες πρακτικές 
Εξοικείωση με το περιβάλλον του Matlab (βασικά χαρακτηριστικά και χώρος εργασίας – 
interface) 
Ορισμός αριθμών, μαθηματικοί τελεστές, πράξεις, μεταβλητές 

Πράξεις και χειρισμός αριθμητικών πινάκων 1/2 
Εισαγωγή στη χρήση και ορισμό πινάκων 
Τυπικές εντολές κατασκευής πινάκων 
Δημιουργία/επεξεργασία/αποθήκευση νέου αρχείου (m-files) 

Πράξεις και χειρισμός αριθμητικών πινάκων 2/2 

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είναι σε θέση: 
 

 Να χειρίζεται το προγραμματιστικό περιβάλλον της MATLAB 

 Να γράφει απλό και κατανοητό κώδικα MATLAB 

 Να καταχωρεί τιμές σε μεταβλητές και να κάνει απλές και σύνθετες αριθμητικές πράξεις 

μεταξύ τους 

 Να χειρίζεται αριθμητικούς πίνακες και να κάνει απλές και σύνθετες πράξεις μεταξύ τους 

 Να χειρίζεται συμβολοσειρές 

 Να χειρίζεται συναρτήσεις του MATLAB και να προγραμματίζει δικές του συναρτήσεις 

 Να κατανοεί τις δομές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος IF, FOR, WHILE, SWITCH, TRY-

CATCH 

 Να καταχωρεί τιμές σε μεταβλητές τύπου κελιού και σε πίνακες κελιών 

 Να καταχωρεί τιμές σε μεταβλητές τύπου δομής και σε πίνακες δομών 

 Να διαβάζει δεδομένα από αρχεία και από web-services και να κάνει βασική επεξεργασία 

αυτών 

 Να πραγματοποιεί βασική στατιστική ανάλυση με την γλώσσα MATLAB 

 Να είναι σε θέση να προγραμματίσει αλγορίθμους με την γλώσσα MATLAB 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
 



Δείκτες πινάκων και πράξεις μεταξύ πινάκων 
Σχεσιακοί τελεστές / Λογικοί τελεστές  
Γενικές συναρτήσεις χειρισμού και ελέγχου πινάκων 
Συμβολοσειρές (text strings) 

Δημιουργία ολοκληρωμένων συναρτήσεων 
Δεδομένα εισόδου και εξόδου 
Ένθετες συναρτήσεις 

Δομές ελέγχου ροής προγράμματος (μέρος Ι) 
Η δομή For 
Η δομή If 

Δομές ελέγχου ροής προγράμματος (μέρος ΙΙ) 
Η δομή While 
Η δομή Switch 
Η δομή try – catch 

Κελιά 
Χαρακτήρες και συμβολοσειρές 
Δημιουργία πίνακα κελιών 
Χειρισμός πίνακα κελιών 
Συναρτήσεις χειρισμού κελιών 

Δομές/structs 
Δημιουργία δομών 
Χειρισμός δομών και λήψη περιεχομένων δομών 
Συναρτήσεις χειρισμού δομών 

Ανάγνωση/Γράψιμο από/σε Αρχείο και Web Services 
Ανάγνωση από και εγγραφή δεδομενων σε αρχείο 
Ανάγνωση από και εγγραφή δεδομενων σε web services 

Βασική στατιστική ανάλυση 
Συναρτήσεις ανάλυσης δεδομένων 

Προγραμματισμός Αλγορίθμων 
Βελτιστοποίηση συνδυαστικών προβλημάτων 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Εργαστηριακές διαλέξεις 36 

Ενδιάμεση Πρόοδος 3 

Ασκήσεις πεδίου σε 
υπολογιστή (4 τον αριθμό) 

10 

Μελέτη Βιβλιογραφίας 90 

Τελική Εξέταση 3 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  142 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική. Η μέθοδος 
αξιολόγησης είναι η εξής: 
 

 Τέσσερεις (4) υποχρεωτικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια 

του εξαμήνου (20% του συνολικού βαθμού). Οι ασκήσεις 

αποστέλλονται με email στον διδάσκοντα. 

 Προαιρετική ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) στο 50% της 

ύλης (40% του συνολικού βαθμού) 

 Τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (40% ή 80% του 

συνολικού βαθμού ανάλογα με την περίπτωση 

ενδιάμεσης εξέτασης προόδου) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Σημειώσεις Μαθήματος (http://matlabfme.blogspot.gr) 

 «Μάθετε το MATLAB 7» - Duane Hanselman, Bruce Littlefield (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) 

 «MATLAB» - Stormy Attaway (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) 



 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 




