Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΘΖΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (Υ και ΕΥ)
Δμάκελν:
Ώξεο εβδνκαδηαίσο:
Γηδαθηηθέο Μνλάδεο:

Β΄
1 Θεωρία και 2 Εργαζηήριο

Περιγραθή:
Σηε ζύγρξνλε επνρή ε Πιεξνθνξηθή έρεη απνθηήζεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζε όιεο ηηο
επηζηήκεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν έξεπλαο, επηθνηλσλίαο, απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ θαη κε πνιινύο άιινπο ηξόπνπο. Ο θνηηεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη όιεο ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη κε ηε ρξήζε ελόο Ζ/Υ, λα γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί
ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο γξαθείνπ, λα πεξηεγείηαη θαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην
Γηαδίθηπν κε επρέξεηα. Ηδηαίηεξα ν Παγθόζκηνο Ηζηόο πξνζθέξεη εξγαιεία πνπ πξέπεη λα
γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά έλαο απόθνηηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Τέηνηα είλαη :
ν θπιινκεηξεηήο, πξνγξάκκαηα αληάιιαγεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, εξγαιεία
απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ θ.α. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.
ηόχοι - κοπός:
Να θαηαζηήζεη έλαλ απξηαλό επηζηήκνλα Γηνηθεηηθήο θαηεύζπλζεο ηθαλό λα θαηαλνήζεη
βαζηθά ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο μεθηλώληαο από ηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ν Ζιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο, ηε γλώζε ρξήζεο εθαξκνγώλ γξαθείνπ θαη
ησλ βαζηθώλ αξρώλ πεξηήγεζεο θαη αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
γλσξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο (παξάδεηγκα είλαη ην Google),
θαζώο θαη ηερληθέο αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ από απηή.
Ενδεικηικό Περιεχόμενο:
1.Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
2.Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή
3.Τν πιηθό ηνπ ππνινγηζηή
4.Απνζήθεπζε
5.Τν Λνγηζκηθό
6.Γίθηπα Υπνινγηζηώλ
7.Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ
8.Δηζαγσγή ζην Internet
9.Σύλδεζε ζην Internet
10.Παγθόζκηνο Ηζηόο
11.Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ
12.Βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ηnternet Explorer
13.Ζιεθηξνληθό Δκπόξην
14.Οξγάλσζε κελπκάησλ
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15.Βηβιίν Γηεπζύλζεσλ
16.Σπκκεηνρή ζε νκάδεζ ζπδήηεζεο
17.Εσληαλή Σπλνκηιία κε IRC
18.Μεηαθνξά αξρείσλ κε FTP
19.Σπλαιιαγέο κέζσ Internet
20.Σπλνκηιία κε Ήρν θαη Δηθόλα
Βιβλιογραθία:
Τν βαζηθό βηβιίν ηνπ καζήκαηνο είλαη:
Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ην Γηαδηθηπν, Γ.Καξνιίδε-Α.Λαδαθίδνπ-Κ.Ξαξράθνο
Δθδόζεηο Άβαθαο
Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε αθόινπζε βηβιηνγξαθία:
1. Φαηδίλαο Σ., Αλαγλώζηνπ Π., (2006), Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηεο
Πιεξνθνξηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα: Δθδόζεηο Ησλ.,
2. Γαξίδε Π. – Γειεγηαλλαθε Μ., Λεμηθό Πιεξνθνξηθήο
3. Γηθηπαθόο ηόπνο: http://www.w3schools.com
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