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ΕΠΛ 131: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι 

 
Χειµερινό Εξάµηνο 2009 

 
∆ιδάσκων Καθηγητής:  Επικ. Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου 
Γραφείο:   ΘΕΕ01 016, Πανεπιστηµιούπολη 
Τηλέφωνο:   22 892745 
Ηλεκ. ταχυδροµείο:  chryssis@cs.ucy.ac.cy 
Ώρες Γραφείου:   Τρίτη και Παρασκευή 15:00 – 16:00 ή µετά από συνεννόηση 
 

∆ιαλέξεις:   Τρίτη & Παρασκευή 09:00 – 10:30, ΧΩ∆01 109 
Φροντιστήριο:   Τετάρτη 14:00 – 15:30, ΧΩ∆01 108      
 

Εργαστήρια:   Ακροατήριο Α: ∆ευτέρα & Πέµπτη 12:00 – 14:00, ΘΕΕ01 Β103  
    Ακροατήριο Β: ∆ευτέρα & Πέµπτη 12:00 – 14:00, ΘΕΕ01 Β121 
    Ακροατήριο Γ: ∆ευτέρα & Πέµπτη 14:00 – 16:00, ΘΕΕ01 Β103 
    Ακροατήριο ∆: ∆ευτέρα & Πέµτπη 14:00 – 16:00, ΘΕΕ01 Β121 
      

Ιστοσελίδα Μαθήµατος:  http://www.ucy.ac.cy/blackboard   
    [περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικές µε το µάθηµα] 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAI ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο προγραµµατισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Πληροφορικής. Το µάθηµα ΕΠΛ 131 – Αρχές 
Προγραµµατισµού Ι είναι το πρώτο µάθηµα της περιοχής “Επίλυση Προβληµάτων”. Στο µάθηµα διδάσκονται 
οι βασικές, υψηλού επιπέδου αρχές προγραµµατισµού κάνοντας χρήση της γλώσσας C. H C είναι µια ευρέως 
διαδεδοµένη γλώσσα, µε άλλα λόγια µια “πραγµατική” γλώσσα προγραµµατισµού. H C χρησιµοποιείται για 
την επίλυση προβληµάτων και για την ανάπτυξη ρεαλιστικών εφαρµογών, βάσει αποδεκτών µεθοδολογιών 
τεχνολογίας λογισµικού. Αυτό λόγω της µεγάλης ευελιξίας της.  
 

Πέρα των θεµελιωδών αρχών προγραµµατισµού (δόµηση, άρθρωση, αφαιρετικότητα κτλ), η διδασκαλία των 
οποίων αποτελεί τον κεντρικό στόχο του µαθήµατος, το µάθηµα καλύπτει πολύ βασικές έννοιες αναφορικά µε 
την αρχιτεκτονική και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι σχέσεις αυτού του µαθήµατος µε άλλα 
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών στην Πληροφορική, υποχρεωτικών ή περιορισµένης επιλογής, δίνονται 
ακολούθως. Είναι πολύ σηµαντικό να γίνουν αντιληπτές αυτές οι σχέσεις, ότι δηλαδή το ΕΠΛ 131 αποτελεί 
αρχικό κόµβο σε αρκετές αλυσίδες µαθηµάτων. 
 

Η καλή γνώση των κεντρικών αρχών προγραµµατισµού και εν γένει θεµελίωση της αλγοριθµικής σκέψης, 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της πορείας σπουδών στην Πληροφορική. Οι 
θεµελιώδεις αρχές προγραµµατισµού και επίλυσης προβληµάτων που διδάσκονται στο ΕΠΛ 131, 
ολοκληρώνονται στο µάθηµα ΕΠΛ 132 – Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ στο οποίο παρουσιάζονται πιο 
προχωρηµένα θέµατα προγραµµατισµού, κυρίως σε σχέση µε διαχείριση µνήµης και αφαιρετικότητας 
δεδοµένων. Το µάθηµα ΕΠΛ 132 επίσης εισαγάγει τον αντικειµενοστρεφές µοντέλο προγραµµατισµού µέσω 
της γλώσσας C++. Το αντικειµενοστρεφές µοντέλο επεκτείνεται και ολοκληρώνεται στο µάθηµα ΕΠΛ 233 – 
Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός µέσω της γλώσσας Java. Πέραν του ΕΠΛ 233, το µάθηµα ΕΠΛ 132 
προαπαιτείται από δύο άλλα υποχρεωτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, των µαθηµάτων ΕΠΛ 231 – 
∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι, και ΕΠΛ 223 – Θεωρία και Πρακτική Μεταγλωττιστών. Τέλος, το µάθηµα 
ΕΠΛ 131 προαπαιτείται από δύο άλλα υποχρεωτικά µαθήµατα, το ΕΠΛ 221 – Οργάνωση Υπολογιστών και 
Συµβολικός Προγραµµατισµός, και το ΕΠΛ 224 – Επικοινωνίες και ∆ίκτυα. 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Μάθηση µεθόδου λύσης προβληµάτων µέσω προγραµµατισµού 
• Η απόκτηση επιδεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων µε διαδικασιακό τρόπο και η θεµελίωση της 

αλγοριθµικής σκέψης 
• Η θεµελίωση βασικών αρχών προγραµµατισµού, αλγοριθµικών τεχνικών και δοµών προγραµµάτων 
• Η σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιµή και αποσφαλµάτωση αρθρωτών προγραµµάτων 
• Η κατανόηση των σηµαντικών εννοιών της αφαιρετικότητας προγράµµατος και αφαιρετικότητας 

δεδοµένων 
• Μάθηση µιας υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραµµατισµού (τηv C). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Η διδασκαλία του µαθήµατος στηρίζεται στις διαλέξεις και στα εργαστήρια. Πέρα από τα εργαστήρια, θα 
καταβληθεί προσπάθεια για την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών/τριών και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων µε 
ερωτήσεις και επίλυση ασκήσεων. Επίσης τα εργαστηριακά φροντιστήρια (tutorials) είναι πολύ σηµαντικά για 
την εισαγωγή/εξοικείωση των διαφόρων εργαλείων που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα.  

 

Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

 Εισαγωγή στους υπολογιστές και τις γλώσσες προγραµµατισµού 
 Επίλυση προβληµάτων και προγραµµατισµός, προδιαγραφή προβλήµατος, αλγόριθµοι και προγράµµατα, 

µεθοδολογία προοδευτικής εκλέπτυνσης, αφαιρετικότητα προγράµµατος και δεδοµένων, δόµηση, 
άρθρωση, τεκµηρίωση 

 ∆ιεργασία ανάπτυξης λογισµικού, σχεδίαση από πάνω προς τα κάτω, διάσπαση προβλήµατος, 
επαναχρησιµοποίηση, στρατηγικές δοκιµής και αποσφαλµάτωσης 

 Μεταβλητές: ονοµασίες, τιµές, διευθύνσεις, βασικοί τύποι (αριθµοί, χαρακτήρες, λογικές τιµές), τελεστές 
και εκφράσεις, σταθερές, χρήση βιβλιοθηκών 

 Λειτουργίες εισόδου/εξόδου 
 ∆ιαδικασίες (συναρτήσεις), παράµετροι, κλήσεις, ορίσµατα, πέρασµα δια τιµής ή διευθύνσεως. Ροή 
προγράµµατος, κανόνες εµβέλειας ονοµασιών, διάρκεια ζωής µεταβλητών/κλήσεων διαδικασιών, 
κατάσταση προγράµµατος 

 ∆ιαδικασιακός προγραµµατισµός, αλγοριθµικές δοµές (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, αναδροµικότητα)  
 Συναθροιστοί τύποι δεδοµένων, πίνακες, δοµές και εγγραφές  
 Εισαγωγή σε δείκτες, συµβολοσειρές, δυναµική δέσµευση µνήµης    

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Το βασικό βιβλίο που θα χρησιµοποιηθεί στο µάθηµα είναι: 
 

 J.R. Hanly and E.B. Koffman, Problem Solving and Problem Design in C, Forth Edition, 
 Addison-Wesley, 2003 (ή µεταγενέστερη έκδοση) 

 

Το πιο πάνω βιβλίο αποτελεί και το βασικό βιβλίο του ΕΠΛ 132 – Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ, και ως εκ 
τούτου προτείνεται ενθέρµως να αγοραστεί από τους φοιτητές. 
 
Σαν βοήθηµα προτείνετε επίσης: 

 

Ν. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος,, ∆εύτερη Έκδοση, Εκδόσεις ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 2007. 
 

Τέλος, οι σηµειώσεις του µαθήµατος (διαφάνειες) θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται συνεχώς µε κατ’ οίκον εργασίες (προγραµµατιστικές ασκήσεις),  γραπτές 
εξετάσεις και διαγνωστικά. Αναλυτικά, η τελική βαθµολογία θα υπολογιστεί µε βάση τους ακόλουθους 
συντελεστές: 

 
Κατ’ οίκον εργασίες και ∆ιαγνωστικά 30% 
Ενδιάµεση Γραπτή Εξέταση 20% 
Τελική Γραπτή Εξέταση 50% 

 
Η εκπόνηση όλων των εργασιών όπως και η συµµετοχή σε όλα τα διαγνωστικά και στην ενδιάµεση εξέταση 
είναι υποχρεωτική. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτραπεί στον φοιτητή/τρια να δώσει την τελική εξέταση. 
Συνολική απόδοση χαµηλότερη του 50% στις δύο γραπτές εξετάσεις σηµαίνει αυτόµατα αποτυχία στο µάθηµα. 
Σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός βαθµός του µαθήµατος που θα δοθεί στο φοιτητή/τρια θα είναι ίσος µε το 
συνολικό βαθµό του στις δύο εξετάσεις.  
 
Εξετάσεις  
 

Οι δύο γραπτές εξετάσεις (ενδιάµεση και τελική) του µαθήµατος θα διεξαχθούν µε κλειστά βιβλία και κλειστές 
σηµειώσεις. Η χρήση οποιουδήποτε βοηθήµατος στη διάρκεια µιας εξέτασης αποτελεί πράξη δόλου που στην 
καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει σε µηδενισµό. Η ενδιάµεση γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 
Οκτωβρίου. Η ηµεροµηνία της τελικής εξέτασης θα ανακοινωθεί αργότερα από την Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριµνας. Για την παρακάθιση των γραπτών εξετάσεων απαιτείται όπως ο φοιτητής παρουσιάσει 
πριν την έναρξη της εξέτασης την φοιτητική του ταυτότητα.  
 
∆ιαγνωστικά 
 

Κάποια από τα εργαστηριακά φροντιστήρια θα έχουν µορφή διαγνωστικών. Ένα διαγνωστικό είναι µια 
προγραµµατιστική εργασία υπό τη µορφή εξέτασης που θα εκτελείται ατοµικά σε εργαστήριο υπολογιστών υπό 
την επίβλεψη διδακτικού προσωπικού. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του κάθε διαγνωστικού θα ανακοινώνεται 
περίπου µια εβδοµάδα πριν, προφορικά (στην τάξη) και ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα του µαθήµατος).       
 
Κατ’ οίκον Εργασίες 
 

Οι κατ’ οίκον προγραµµατιστικές ασκήσεις αποτελούν το σηµαντικότερο µέσο εµπέδωσης της ύλης του 
µαθήµατος. Στόχος τους είναι η απόκτηση (α) εµπειρίας στην εφαρµογή των προγραµµατιστικών τεχνικών που 
θα διδαχθούν στο µάθηµα και (β) ευχέρειας στη χρήση της γλώσσας C.  
 

Κάθε εργασία πρέπει να εκπονείται ατοµικά, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες. Η κάθε εργασία 
αποτελείται από: 

• Λίστα του κώδικα (σηµειώνεται ότι σχόλια µέσα στον κώδικα αποτελούν αναγκαίο στοιχείο). 
• Αναφορά µε σχόλια στον κώδικα για τα µέρη της εργασίας που πιστεύετε έχουν υλοποιηθεί ορθά. 
• Τα σχόλια θα πρέπει να περιλαµβάνουν σύντοµη τεκµηρίωση της σχεδίασης του προγράµµατος, στην 

οποία να δίδεται η διάσπαση του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα, και η ανάλυση των αλγορίθµων 
των κυριότερων υποπροβληµάτων. 

• Λίστα της δοκιµής του κώδικα. 
• Επιπρόσθετα, σε ορισµένες εργασίες, µπορεί να χρειάζεται το δικαίωµα προσπέλασης από το 

διδάσκοντα στο αρχείο που περιέχει τον κώδικα. 
 

Κώδικας που δεν µεταγλωττίζεται σωστά παίρνει βαθµολογία 0%. Οι εργασίες θα πρέπει να παραδίδονται 
ηλεκτρονικά (µέσω Blackboard) ή/και σε χαρτί (θα δίνονται ανάλογες οδηγίες στη κάθε εργασία). Οι εργασίες 
πρέπει να παραδίδονται την προκαθορισµένη ηµεροµηνία παράδοσης. Εργασίες που θα παραδίδονται 
καθυστερηµένα (είναι υποχρεωτική η παράδοση εργασιών, έστω και καθυστερηµένα) θα βαθµολογούνται έως 
50%. Αναλόγως της περίπτωσης, καθυστερηµένες εργασίες δύναται να πάρουν βαθµολογία 0%.    
 
∆όλος: Η ανταλλαγή απόψεων πάνω στις εργασίες συνίσταται. ΟΜΩΣ, η αντιγραφή κώδικα, ή η παροχή 
κώδικα προς αντιγραφή, ή η τροποποίηση των αποτελεσµάτων της δοκιµής του κώδικα, αποτελούν πράξεις 
δόλου που στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσουν σε µηδενισµό. Ένας καλός κανόνας για αποφυγή 
αντιγραφής είναι να µην κοιτάζετε τον κώδικα άλλων και να µην δίνετε αντίγραφα του δικού σας κώδικα. 
Άλλος ένας κανόνας είναι να συζητάτε τα προβλήµατα µε τη χρήση πίνακα αλλά να µην παίρνετε σηµειώσεις 
κατά τη συζήτηση µε άλλους. Όλες οι εργασίες θα ελέγχονται µε χρήση λογισµικού που αναγνωρίζει παρόµοια 
δοµή κώδικα. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Ηλεκτρονική Επικοινωνία: Η ηλεκτρονική επικοινωνία χρησιµοποιείται εκτεταµένα στο ΕΠΛ 131 για 
αποστολή/παραλαβή µηνυµάτων, διανοµή δεδοµένων, ανακοινώσεις, συζητήσεις κτλ. Για τον σκοπό αυτό θα 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά το Blackboard. 
 
Εργαστήρια: Όλες οι εργασίες µπορούν να διεκπεραιωθούν στα εργαστήρια UNIX του πανεπιστηµίου. Όλο το 
αναγκαίο λογισµικό είναι εγκατεστηµένο:  
 

 (α) Επεξεργαστές κειµένου (π.χ., emacs),  
 (β) µεταγλωττιστές (π.χ., gcc),  
 (γ) debugger (π.χ., gdb),  
 (δ) web browser (Netscape και  Firefox), και  
 (ε) email (CS Department  webmail, http://webmail.cs.ucy.ac.cy).  
 

Σηµειώστε ότι δεν είναι αναγκαίο να βρίσκεστε φυσικά σε ένα από τα εργαστήρια UNIX: µπορείτε µέσω 
διαφόρων εφαρµογών να δουλεύετε σε µια µηχανή UNIX εξ αποστάσεως, µέσω ενός PC από άλλο εργαστήριο 
του πανεπιστηµίου ή από το σπίτι σας µέσω διαδικτύου (θα σας δοθούν οδηγίες σε ειδικό φροντιστήριο). 
Τέλος, σηµειώστε ότι είναι δυνατό από τα PC να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα στο account σας στο UNIX. 
Αυτό σας επιτρέπει (και το συστήνουµε) να αποθηκεύετε δεδοµένα µόνο σε ένα µέρος. 
 
Αναφορά Προβληµάτων: Είναι σηµαντικό να γνωρίζεται που να καταφεύγετε σε περίπτωση κάποιου τεχνικού 
προβλήµατος. Ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος υπάρχει και το κατάλληλο άτοµο:   
 

• Συγκρούσεις µαθηµάτων πληροφορικής: Γραµµατεία του τµήµατος Πληροφορικής, τηλ. 22 892700 
• Λειτουργικά προβλήµατα µε µηχανές, λογισµικό, εκτυπωτές κτλ (ΜΟΝΟ για µηχανές στα εργαστήρια 

του τµήµατος): CS Department HelpDesk,  http://helpdesk.cs.ucy.ac.cy/ 
• Προβλήµατα µε το CS λογαριασµό σας: CS Department HelpDesk,  http://helpdesk.cs.ucy.ac.cy/ 
• Προβλήµατα µε το email του CS Department: CS Department HelpDesk,  http://helpdesk.cs.ucy.ac.cy/ 
• Επικοινωνία µε διδακτικό προσωπικό/προβλήµατα/σχόλια για το ΕΠΛ 131: Για αποφυγή υποβολής της 

ίδιας ερώτησης πολλαπλές φορές, πριν στείλετε email στο διδακτικό προσωπικό, ελέγξετε την 
ιστοσελίδα του µαθήµατος (Blackboard) 

 

o στις Ανακοινώσεις 
o στο Discussion Board 

 

 Η πείρα λέει πως πιθανόν κάποιος άλλος φοιτητής είχε το ίδιο πρόβληµα πριν από σας και η 
 απάντηση βρίσκεται ήδη στην ιστοσελίδα. Εάν δεν βρείτε απάντηση στο ερώτηµα σας, και δεν είναι 
 προσωπικό θέµα, τότε δηµοσιεύσετε την απορία σας στο Blackboard. Μπορείτε, και σας ενθαρρύνουµε 

να απαντάτε ερωτήσεις συµφοιτητών σας στο Blackboard, φτάνει να είσαστε σίγουροι ότι η 
πληροφορία pου δίνετε είναι ορθή.  
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