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Σεςάοςη 8/1/14: Ρεσρςή δημξριξγοατία: μέα μέρα, μέα κξιμά, μέξι οόλξι 
Γρηγόρης Πασχαλίδης, αμαπληοχςήπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & 
ΜΜΕ-ΑΠΘ 
 
Χαοςξγοάτηρη ςχμ αλλαγώμ πξσ έυει επιτέοει ή/και δοξμξλξγήρει η φητιακή 
ρσμθήκη ρςη δημξριξγοατική λειςξσογία, ερςιάζξμςαπ ρςξσπ ακόλξσθξσπ ςοειπ 
βαρικξύπ άνξμεπ: ςη τσριξγμχμία ςχμ ίδιχμ ςχμ μέρχμ μαζικήπ επικξιμχμίαπ, ςα ήθη 
και ςιπ ποακςικέπ ςξσ κξιμξύ, και ςξσπ επαγγελμαςικξύπ όοξσπ και οόλξσπ ςχμ 
δημξριξγοάτχμ. 

 
 
15/1/14: Social media: μέα μέρα κξιμχμικξπξίηρηπ ή απξμόμχρηπ; 
Βασίλης Βαμβακάς, λέκςξοαπ Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-ΑΠΘ 
 
Διεοεσμώμςαι ξι ςοόπξι με ςξσπ ξπξίξσπ ςα μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ αλλάζξσμ ςιπ 
διαποξρχπικέπ και διαμερξλαβημέμεπ κξιμχμικέπ ρυέρειπ. Ιδιαίςεοη βαούςηςα δίμεςαι 
ρςιπ μεςαβξλέπ πξσ ποξκαλξύμ ρςημ αμάμεινη ςηπ δημόριαπ και ιδιχςικήπ ρταίοαπ, 
ρςξμ καςακεομαςιρμό ςξσ δημόριξσ λόγξσ, ρςξμ διαδικςσακό ακςιβιρμό, ρςξμ 
εκδημξκοαςιρμό ςηπ ασςξβιξγοατίαπ, ρςη μαζικξπξίηρη ςχμ διαμξοτχςώμ κξιμήπ 
γμώμηπ, ρςημ εν απξρςάρεχπ κξιμχμικόςηςα και ςη διάδξρη εμόπ ήθξσπ 
αλληλξπαοακξλξύθηρηπ. 

 
 
22/1/14:  Διαδίκςσξ‐Υπηοερίεπ/εταομξγέπ: Η ενέλινη από ςξ Web 1.0 ρςξ Web 
2.0… ρςξ Web 3.0 
Αμδρέας Βέγλης, αμαπληοχςήπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-
ΑΠΘ 
 
Παοξσριάζεςαι η ενέλινη ςχμ σπηοεριώμ ςξσ διαδικςύξσ από ςημ εμτάμιρή ςξσ 
έχπ ρήμεοα. Ιδιαίςεοη έμταρη δίμεςαι ρςιπ σπηοερίεπ/εταομξγέπ πξσ 
υοηριμξπξιξύμ ςα ΜΜΕ για ςη διαμξμή ςχμ ειδήρεχμ. Σέλξπ γίμεςαι αματξοά 
ρςιπ διαδικςσακέπ σπηοερίεπ πξσ αμαμέμεςαι μα εμταμιρςξύμ ρςξ άμερξ μέλλξμ. 
 
 
29/1/14: Η πμεσμαςική ιδιξκςηρία ρςα ιρςξλόγια & ρςα Νέα Μέρα  
Έλσα Δεληγιάμμη, αμαπληοώςοια καθηγήςοια, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-
ΑΠΘ 
 
Η ειρήγηρη ασςή έυει χπ ρςόυξ: Ι. Να παοξσριάρει ςιπ μέεπ μξοτέπ πμεσμαςικήπ 

δημιξσογίαπ και ςιπ μέεπ ςασςόςηςεπ δημιξσογώμ (υοήρςηπ – δημιξσογόπ – παοαγχγόπ, 

κλπ.) πξσ αμαδύξμςαι ρςα ιρςξλόγια και ρςα Νέα Μέρα, ςξσπ καμόμεπ και ςα ήθη ςξσπ, 

καθώπ και ςα δικαιώμαςά ςξσπ με βάρη ςημ ιρυύξσρα μξμξθερία. II. Να παοξσριάρει ςιπ 

σπξυοεώρειπ και ςιπ εσθύμεπ ςχμ υοηρςώμ ςχμ Νέχμ Μέρχμ με βάρη ςημ ιρυύξσρα 

μξμξθερία. ΙΙΙ. Να διαγοάφει ςξ πεδίξ ρύγκοξσρηπ υοηρςώμ / δικαιξύυχμ (μέρα από 



ςιπ ποακςικέπ ςχμ ποώςχμ πξσ ζημιώμξσμ ή και παοαβιάζξσμ ςα δικαιώμαςα ςχμ 

δεύςεοχμ), ςα αδιένξδα, καθώπ και ςα όοια πξσ ταίμεςαι μα ςίθεμςαι ρςη δοάρη ςξσ 

καθεμόπ. ΙΙΙ. Να διεοεσμήρει ςα εμαλλακςικά ρσρςήμαςα αδειξδόςηρηπ & 

υοημαςξδόςηρηπ ςηπ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ. 

5/2/14: Ήυξπ και Εικόμα ρςα Νέα Μέρα: Οι ςευμξλξγικέπ ρσγκλίρειπ και ξι 
πξλύμξοτεπ απξκλίρειπ 
Γιώργος Καλλίρης , αμαπληοχςήπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-
ΑΠΘ 
 
Πξιξ είμαι ςξ μέξ ρςα μέα μέρα; | Ψητιξπξίηρη και ύγκλιρη | Διαδοαρςικόςηςα, 
Δίκςσα, Ιρςόπ, Κιμηςό διαδίκςσξ | Από ςημ αμαλξγική ρςημ φητιακή εγγοατή Ήυξσ, 
Ήυξπ ρςξμ Η/Τ, Ήυξπ ρςξ διαδίκςσξ,  Ψητιξπξίηρη ςξσ Ήυξσ και οξή δεδξμέμχμ | 
Αμαλξγική και Ψητιακή Eικόμα, Ψητιακή Επενεογαρία Eικόμαπ ρςξμ Η/Τ | Παοαγχγή 
video,  Παοαγχγή ήυξσ-μξσρικήπ-τχςξγοατίαπ-video ρςξ «ρύμμετξ» (cloud 
computing) | Εταομξγέπ διαυείοιρηπ–διακίμηρηπ, Εταομξγέπ ρσμμεςξυικήπ 
ςηλεξπςικήπ δημξριξγοατίαπ,  Εταομξγέπ οαδιξτχμικήπ μεςάδξρηπ ρε μη ποαγμαςικό 
υοόμξ | Απξκλίρειπ: Διαδικςσακξί οαδιξτχμικξί ρςαθμξί  vs YouTube, ζχμςαμά 
οαδιότχμα vs ασςξμαςξπξιημέμα, παοαδξριακά οαδιότχμα vs απξκλειρςικά 
διαδικςσακά, ςηλεξπςικά δελςία ειδήρεχμ vs google news. 
 

 
12/2/14: Μέρα Κξιμχμικήπ Δικςύχρηπ και Κξιμχμικά Κιμήμαςα: Η πεοίπςχρη ςηπ 
Αιγύπςξσ 
Χρήστος Φραγκομικολόπουλος, επίκξσοξπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ 
& ΜΜΕ-ΑΠΘ 
 
ςόυξπ ςηπ παοξσρίαρηπ είμαι μα αμαλύρει πώπ η εμεογόπ αμςίρςαρη ςχμ πξλιςώμ ςχμ 
κοαςώμ ςξσ αοαβικξύ κόρμξσ εμάμςια ρςα καςαπιερςικά καθερςώςα πξσ ςξσπ 
κσβεομξύμ ςξσπ επέςοεφε, μόλιπ αμέκσφε η εσκαιοία, μα υοηριμξπξιήρξσμ εσοέχπ ςα 
κξιμχμικά μέρα δικςύχρηπ με ρςόυξ μα επιτέοξσμ πξλιςικέπ αλλαγέπ «από ςα κάςχ». 
Ποώςξμ, μα ενεςάρει πώπ ςα κξιμχμικά δίκςσα εμήογηραμ χπ ρημαμςικόπ επιςαυσμςήπ 
καθξοιρςικώμ γεγξμόςχμ ρςημ ενέλινη ςχμ επαμαρςάρεχμ. Δεύςεοξμ, και 
αματεοόμεμη κσοίχπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ Αιγύπςξσ, μα αμαλύρει (α) ςημ κξιμχμικξ-
ξικξμξμική δσμαμική ςηπ πεοιξυήπ και ςημ απξσρία αμθοώπιμηπ αρτάλειαπ (β) ςξ οόλξ 
πξσ διαδοαμάςιραμ ςα κξιμχμικά μέρα δικςύχρηπ ποιμ αλλά και καςά ςη διάοκεια ςχμ 
ενεγέορεχμ ςόρξ ρςημ εμίρυσρη ςχμ κξιμχμικώμ κιμημάςχμ όρξ και ρςημ πσοξδόςηρη 
ςηπ δημόριαπ κιμηςξπξίηρηπ, και πώπ ασςό επέςοεφε ςημ αμάληφη δοάρηπ από πξλίςεπ 
και δημξριξγοάτξσπ, καθώπ και ςη ρσμεογαρία αμάμερα ρςξσπ ακςιβιρςέπ ςόρξ ρε 
πεοιτεοειακό όρξ και ρε παγκόρμιξ επίπεδξ. 

 
 
19/2/14: Ζηςήμαςα δημξριξγοατικήπ αουειξθέςηρηπ: ημαριξλξγικόπ 
ρυξλιαρμόπ και (ένσπμη) διαυείοιρη ξπςικξακξσρςικξύ πεοιευξμέμξσ 
Χαράλαμπος Δημούλας, λέκςξοαπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-ΑΠΘ 
 
Παοξσριάζξμςαι ζηςήμαςα δημξριξγοατικήπ αουειξθέςηρηπ με έμταρη ρςη διαυείοιρη 
ξπςικξακξσρςικξύ πεοιευξμέμξσ και μάλιρςα ρε μεγάλα ξπςικξακξσρςικά αουεία 
δημξριξγοατικώμ ξογαμιρμώμ και ασςξαπαρυξλξύμεμχμ δημξριξγοάτχμ 
(freelancers). Οι ςευμικέπ επιρημείχρηπ και ρημαριξλξγικξύ ρυξλιαρμξύ (content 
annotation, social – semantic tagging) καθίρςαμςαι απαοαίςηςεπ για ςημ ςεκμηοίχρη 
(documentation) και ςημ ένσπμη διαυείοιρη ςξσ ξπςικξακξσρςικξύ σλικξύ, ςξ ξπξίξ 



υαοακςηοίζεςαι από οαγδαίξσπ οσθμξύπ παοαγχγήπ - μεςατόοςχρηπ και μεγάλη 
αμξμξιξμξοτία. ύγυοξμεπ διαδικςσακέπ εταομξγέπ (youtube annotator, mozzila 
popcorn maker, documenta, κ.ά.) διεσκξλύμξσμ ςημ πεοιγοατή και ςημ αμαζήςηρη 
ξπςικξακξσρςικώμ πόοχμ καθώπ και ςημ αμάπςσνη - ρσγγοατή μη γοαμμικώμ 
πξλσμέρχμ (/σπεομέρχμ), όπχπ είμαι ςα διαδικςσακά μςξκιμαμςέο (web docs). Οι μέεπ 
ασςέπ σπηοερίεπ επιδιώκξσμ ςημ ανιξπξίηρη ρυξλίχμ και πεοιευξμέμξσ ςχμ υοηρςώμ 
(Web 2.0) και απξςελξύμ ςξσπ ποξπξμπξύπ ςχμ επεουόμεμχμ ένσπμχμ σπηοεριώμ 
ρημαριξλξγικήπ αμάλσρηπ (Web 3.0). 

 
 
25/2/14:  Ο οόλξπ ςχμ Αμξικςώμ Δεδξμέμχμ ρςημ Δημξριξγοατία Δεδξμέμχμ: Η 
κξιμχμική ανία ςηπ μέαπ ασςήπ μξοτήπ δημξριξγοατίαπ με παοαδείγμαςα 
Χαράλαμπος Μπράτσας, Διδάκςξοαπ Μαθημαςικώμ Σμήμαςξπ, Διδάρκχμ ρςξ 
μεςαπςσυιακό ποόγοαμμα ςξσ Σμήμαςξπ Μαθημαςικώμ – ΑΠΘ 
 
Η διάλενη ασςή έυει χπ ρςόυξ μα ποξρπαθήρει μα απαμςήρει ρε εοχςήμαςα όπχπ: Σι 
είμαι δημξριξγοατία δεδξμέμχμ; Σι δσμαςόςηςεπ έυει; Πξια είμαι ςα όοιά ςηπ; Από πξύ 
ποξέουεςαι; Σι κάμει ςη δημξριξγοατία δεδξμέμχμ διατξοεςική από ςα σπόλξιπα είδη 
δημξριξγοατίαπ; Θα δξθξύμ παοαδείγμαςα ρχρςήπ υοήρηπ δεδξμέμχμ ρςημ ξπξία 
ρςηοίυςηκαμ δημξριξγοάτξι για μα κάμξσμ απξκαλύφειπ ή μα πεοιγοάφξσμ 
πξλσρύμθεςεπ καςαρςάρειπ. 

 
 
5/3/14: Επιυειοημαςικά μξμςέλα ρςημ επξυή ςχμ μέχμ μέρχμ 
Γιώογξπ Σρξσοβάκαπ,  επίκξσοξπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-
ΑΠΘ 
 
Σα επιυειοημαςικά μξμςέλα ρςημ επξυή ςξσ διαδικςύξσ μαπ βξηθξύμ μα 
καςαλάβξσμε πώπ έμα έμςσπξ μέρξ, για παοάδειγμα μια ετημεοίδα, μπξοεί μα 
επιβιώρει ξικξμξμικά χπ onine παοαγχγή, μα παοέυει δηλαδή πεοιευόμεμξ ςξ 
ξπξίξ ςξ κξιμό θα θεχοεί όςι έυει ανία μα ςξ διαβάρει και θα είμαι διαςεθειμέμξ 
μα πληοώρει γι’ ασςό. Επιπλέξμ, μαπ δείυμξσμ πώπ αλλάζει η αλσρίδα ανίαπ 
ασςξύ ςξσ Μέρξσ και πώπ μπξοεί με ςξμ μέξ ςοόπξ παοαγχγήπ μα καλύπςει ςα 
ένξδα ςξσ και μα κεοδίζει ρε ρυέρη με ςξσπ ρςεμξύπ ή εσούςεοξσπ αμςαγχμιρςέπ 
εμημέοχρηπ και πληοξτόοηρηπ. 
 
 
12/3/14: Από ςιπ επιρςξλέπ αμαγμχρςώμ ρςα postings ςχμ ηλεκςοξμικώμ 
ετημεοίδχμ 
Πεοικλήπ Πξλίςηπ, επίκξσοξπ καθηγηςήπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-ΑΠΘ  
 
Οι ηλεκςοξμικέπ εκδόρειπ ςχμ ετημεοίδχμ ρημαςξδξςξύμ μια αλλαγή ποξςύπξσ 
όρξμ ατξοά ςημ ποόρληφη και ανιξλόγηρη ςηπ δημξριξγοατικήπ ύληπ από ςξ 
αμαγμχρςικό κξιμό. Σξσπ επιρςξλξγοάτξσπ, ποξμξμιακξύπ «ρσμξμιληςέπ» ςηπ 
ύμςανηπ εμόπ εμςύπξσ, αμςικαθιρςξύμ βαθμιαία ξι επώμσμξι, ρσμηθέρςεοα 
όμχπ, φεσδώμσμξι και αμώμσμξι ρυξλιαρςέπ ςχμ ηλεκςοξμικώμ ετημεοίδχμ. 
ςημ παοξσρίαρη ασςή ενεςάζξμςαι ςα ρυόλια αμαγμχρςώμ (postings) ρςξ κύοιξ 
άοθοξ ςηπ Καθημεοιμήπ και ςξσ Βήμαςξπ, για μα καςαδειυθεί πώπ ςξ διαδίκςσξ 
αλλάζει δοαμαςικά ςη μξοτή και ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ ετημεοιδικήπ ποόρληφηπ, 
και πώπ επαμαποξρδιξοίζει ςξσπ οόλξσπ ςξσ ρσμςάκςη και ςξσ κξιμξύ ρςξ 
πλαίριξ μιαπ απξδσμαμχμέμηπ επαγγελμαςικήπ δημξριξγοατίαπ.         



 
 
19/3/14: Κάλσφη ρσγκοξύρεχμ: Πόλεμξπ και δημξριξγοατία ρςξμ 21ξ αιώμα 
Νίκξπ Παμαγιώςξσ -  λέκςξοαπ, Σμήμα Δημξριξγοατίαπ & ΜΜΕ-ΑΠΘ 
 
Η παοξσρίαρη ερςιάζεςαι ρςιπ αλλαγέπ πξσ ρημειώμξμςαι ρςημ κάλσφη ςχμ 
έμξπλχμ ρσγκοξύρεχμ ρςξμ 21ξ αιώμα. Οι αλλαγέπ ασςέπ επηοεάζξσμ ςξμ 
ςοόπξ  μεςάδξρηπ και ςημ ποόρληφη ςχμ έμξπλχμ ρσγκοξύρεχμ,  και κας' 
επέκςαρη ςιπ πξλιςικέπ απαμςήρειπ πξσ ασςέπ ποξκαλξύμ. 
 
 

 


