
 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.8-3.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα 

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 

Διαλέξεις 4 
5 Εργαστηριακές Ασκήσεις 0 

Σύνολο 4 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps 

1. 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 Πλαίσιο 

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

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Το μάθημα των Λειτουργικών Συστημάτων στοχεύει στο δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις πάνω στο βασικές αρχές και την υλοποίηση λειτουργικών συστημάτων γενικής χρήσης. Η 
μελέτη των λειτουργιών του πυρήνα επιτρέπει την εκμάθηση των βασικών αρχών ενός λειτουργικού 
συστήματος ενώ η μελέτη του τρόπου λειτουργίας δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων βοηθάει 
τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές που διέπουν τα λειτουργικά συστήματα. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 
 Να έχει κατανοήσει τα μέρη που αποτελούν ένα λειτουργικό σύστημα. 
 Να έχει κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα το υλικό. 
 Να έχει γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων. 
 Να χρησιμοποιεί το κέλυφος του λειτουργικού ώστε να πραγματοποιήσει απλές λειτουργίες. 
 Να μπορεί να αναγνωρίσει λειτουργικά συστήματα σε εξειδικευμένες συσκευές. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διεργασίες, νήματα, μνήμη, σύστημα αρχείων, Linux, Android. 

 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 

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

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές που διέπουν ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα 
ώστε να διαχειρίζεται το υλικό. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται υλοποιήσεις αυτών των αρχών μέσα 
από δημοφιλή λειτουργικά συστήματα 
 
Ενότητες 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα 
Παρουσιάζονται Βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων, σύνδεση με το υλικό, υποστήριξη 
λογισμικού, χρήση και διαχείριση του υλικού του υπολογιστή. ιστορική αναδρομή. 
Περιεχόμενα: Hardware, Software, Firmware, Operating system (OS), οδηγοί συσκευών, BIOS, 
τρόποι ενημέρωσης διαχείριση υλικού, εκκίνηση και φόρτωση λειτουργικού, ιστορική αναδρομή και 
παρουσίαση λειτουργικών. 
 
Ενότητα 2: Διεργασίες (Processes) 
Παρουσιάζονται οι διεργασίες, η υλοποίησή τους, οι τρόποι επικοινωνίας τους, η διαχείριση και ο 
χρονοπρογραμματισμός τους. 
Περιεχόμενα: Μοντέλο διεργασιών, υλοποίηση, διεργασιακή επικοινωνία, διαχείριση από το 
λειτουργικό σύστημα, χρονοπρογραμματισμός, καταστάσεις 
 
Ενότητα 3: Νήματα (Threads) 
Παρουσιάζονται τα νήματα, η υλοποίησή τους και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την 
υλοποίηση προγραμμάτων με πολλά νήματα. 
Περιεχόμενα: Μοντέλα νημάτων, αυτόματη νημάτωση, προβλήματα με τα νήματα 
 
Ενότητα 4: Μνήμη και διαχείρισή της 
Παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης της μνήμης από το λειτουργικό. 
Περιεχόμενα: τύποι μνήμης, σελιδοποίηση, κατάτμηση, διαχείριση μνήμης, ιδεατή μνήμη, προσωρινή 
μνήμη (cache) 
 
Ενότητα 5: Συστήματα αρχείων και διαχείρισή τους από το λειτουργικό 
Παρουσιάζεται η οργάνωση των αρχείων και των φακέλων στο μέσο αποθήκευσης και ο τρόπος 
προσπέλασής τους από το λειτουργικό σύστημα. 
Περιεχόμενα: Δομή δίσκου, τρόποι προσπέλασης, αρχεία - φάκελοι και οι λειτουργίες τους, 
παραδείγματα συστημάτων αρχείων 
 
Ενότητα 6: Το λειτουργικό σύστημα Windows  
Παρουσιάζονται οι στόχοι σύμφωνα με τους οποίους σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το λειτουργικό 
σύστημα Windows καθώς και τα μέρη από τα οποία αποτελείται. 
Περιεχόμενα: Αρχές σχεδίασης του λειτουργικού, πυρήνας, νήματα και χρονοπρογραμματισμός, 
σήματα διακοπής, διαχείριση εικονικής μνήμης, διαχείριση διεργασιών 
 
Ενότητα 7: Το λειτουργικό σύστημα Linux και ο προγραμματισμός σε αυτό 
Παρουσιάζεται η δομή των αρχείων του Linux, ο πυρήνας, ο τρόπος διαχείρισης των διεργασιών, ο 



τρόπος προσπέλασης δεδομένων και συσκευών, η διαχείριση των χρηστών και εντολές για την 
επικοινωνία του χρήστη με τον πυρήνα. 
Περιεχόμενα: Δομή αρχείων, πυρήνας του Linux, διαχείριση διεργασιών, χρονοπρογραμματισμός, 
λειτουργίες εισόδου-εξόδου, χρήστες και ασφάλεια, βασικές εντολές κελύφους 
 
Ενότητα 8: Το λειτουργικό σύστημα Android  
Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Android, οι διαφορές του με το Linux 
και ο τρόπος εκτέλεσης προγραμμάτων και εφαρμογών. 
Περιεχόμενα: Επικοινωνία με τις συσκευές, διάταξη συστήματος αρχείων, διαδικασία εκκίνησης, 
εκτέλεση εφαρμογών 
 
Ενότητα 9: Εξειδικευμένα λειτουργικά  
Παρουσιάζονται Λειτουργικά εξειδικευμένα σε τύπους συσκευών (smartwatches, TVs, Routers, In-
Car Entertainment), οι διαφορές τους με τα λειτουργικά στα οποία βασίζονται, οι τροποποιήσεις που 
έχουν γίνει και ο τρόπος διεπαφής του χρήστη με το λειτουργικό. 
Περιεχόμενα: Διαφορές εξειδικευμένων λειτουργικών, τρόπος διεπαφής χρήστη με το λειτουργικό 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (F2F), Ασύγχρονη η-μάθηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Χρήση διαφανειών  
•      Λογισμικό εκτέλεσης λειτουργικών πάνω από εικονικές 
μηχανές  
 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ιστοσελίδας του μαθήματος 
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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις και μελέτη αυτών  95 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης / Ατομική - 
Ομαδική εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης 

40 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 
ή/και σεμινάριο-
παρουσίαση από 
επαγγελματίες του χώρου 
των λειτουργικών 
συστημάτων 

15 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

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. 

Δικαίωμα εξέτασης έχουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν δικαίωμα να εξεταστούν, 
σύμφωνα με τις λίστες της γραμματείας του τμήματος. Για το 
θεωρητικό μέρος, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη 
λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση στη 
διδαχθείσα ύλη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα 
Ελληνικά και περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε θέματα λειτουργικών 
συστημάτων. 

 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με εντολές για την 
υλοποίηση συγκεκριμένου στόχου σε επίπεδο 
λειτουργικού. 

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με θέματα επιλογής 
λειτουργικού, σε συνάρτηση με περιβάλλον λειτουργίας, 
εργαλείων ανάπτυξης κώδικα, υλικού και δυνατοτήτων 



παροχής υπηρεσιών σε σχέση με υπολογιστικές και 
δικτυακές υποδομές. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, “Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση”, 
Γκιούρδας, 2013. 

 Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, “Modern Operating Systems, 4th Edition”, Pearson 
Education, 2015. 

 Brian Ward, “How Linux Works, 2nd Edition”, No Starch Press, 2015. 

 Karim Yaghmour, “Embedded Android”, O’Reilly Media, 2013 

 


