
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΕΠΛ 032: Προγραµµατισµός Μεθόδων Επίλυσης Προβληµάτων  

 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 

(Εαρινό Εξάµηνο) 
  
∆ιδάσκων Καθηγητής: ∆ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 
Γραφείο: ΘΕΕ-001 #Β118 
Τηλέφωνο: 22 892746 
E-mail: dzeina@cs.ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα Μαθήµατος http://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl032 
∆ιαλέξεις: ∆ευτέρα & Πέµπτη, 9:00 - 10:30 
Αίθουσα: ΧΩ∆01(Πανεπιστηµιούπολη), Αίθουσα #109 
Ώρες γραφείου: Τρίτη, 10:30-12:00 (ή µετά από συνεννόηση) 

Εργαστήρια: 
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Θα ανακοινωθεί σύντοµα 
Γραφείο: Θα ανακοινωθεί σύντοµα 
Ώρες Γραφείου:Θα ανακοινωθούν σύντοµα  

Γενική Περιγραφή   

Ο προγραµµατισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Πληροφορικής. Στο µάθηµα 
ΕΠΛ 032 διδάσκεται ο προγραµµατισµός µεθόδων επίλυσης προβληµάτων κάνοντας 
χρήση της διαδικασιακής γλώσσας C. Το µάθηµα διδάσκει τις βασικές αρχές 
προγραµµατισµού µε έµφαση στο δοµηµένο προγραµµατισµό, την αφαιρετικότητα, 
υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλµάτωση αρθρωτών προγραµµάτων. Το µάθηµα 
επίσης καλύπτει πολύ βασικές έννοιες αναφορικά µε την λειτουργία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο προγραµµατισµός είναι σχετικός σε άτοµα εκτός 
πληροφορικής λόγω των προεκτάσεων της πληροφορικής στις διάφορες πτυχές της 
ζωής µας (επαγγελµατικής και µη). Π.χ. χρήση εργαλείων (καθορισµός τύπων σε 
spreadsheet), εκτίµηση δυνατοτήτων ενός υπολογιστή, εκτίµηση βαθµού δυσκολίας 
εργασιών στο τµήµα τεχνολογίας πληροφοριών, κ.τ.λ. 

Στόχοι 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση ικανότητας επίλυσης διαφόρων 
προβληµάτων µε προγραµµατισµό. Συγκεκριµένα:  

• Θεµελίωση βασικών αρχών προγραµµατισµού, αλγοριθµικής σκέψης, 
αλγοριθµικών τεχνικών και δοµών προγραµµάτων.  

• Σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιµή και εξάλειψη σφαλµάτων αρθρωτών 
προγραµµάτων.  

• Αξιολόγηση λύσεων ενός προβλήµατος.  
• Εκµάθηση µιας υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραµµατισµού (για το εαρινό 

εξάµηνο 2005-2006 έχει επιλεχτεί η εκµάθηση της γλώσσας C). 

Τρόπος ∆ιδασκαλίας  

Η διδασκαλία του µαθήµατος περιλαµβάνει µια σειρά διαλέξεων κι εργαστηρίων. Η 
παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και 
θεωρείται αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. Βασικός στόχος 
είναι η ενεργή συµµετοχή των φοιτητών µέσω ερωτήσεων και εργαστηριακών 
ασκήσεων. Παρακαλείστε να προµηθεύεστε τις σηµειώσεις των διαλέξεων από 
την ιστοσελίδα του µαθήµατος πριν από κάθε διάλεξη.  



Πίστωση και Προαπαιτούµενα:  

Το µάθηµα αξιολογείτε µε 6 µονάδες ECTS και έχει ως προαπαιτούµενα ένα από τα 
ακόλουθα µαθήµατα: 

• ΕΠΛ001/ΕΠΛ002 - Εισαγωγή στην επιστήµη της Πληροφορικής,  ή 
• ΕΠΛ003 – Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα 

Αξιολόγηση και Βαθµολόγηση  

Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει µε βάση την απόδοσή τους στις 
εργαστηριακές ασκήσεις και τις γραπτές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά, η τελική 
βαθµολογία υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα:    

  Εξέταση 
Ηµιεξαµήνου  

Τελική Εξέταση Σύνολο  

Γραπτή εξέταση  20 %  50 %  70%  
Εργαστήριο        30 %  

       100%  
Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, 
καθώς κρίνεται απολύτως αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας στο µάθηµα είναι:  

• η συµµετοχή του φοιτητή και στις 2 εξεταστικές (εξέταση ηµιεξαµήνου και 
τελική εξέταση)  

• παράδοση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων.  

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία  

Συνιστάται η αγορά του παρακάτω βιβλίου το οποίο αποτελεί τη βάση της 
διδασκαλίας του µαθήµατος:  

“J.R. Hanly and E.B. Koffman, Problem Solving and Program Design in C, 
4th edition, Addison-Wesley, 2004” 

 
Άλλη Βιβλιογραφία: 

• The C Programming Language, by Brian W. Kernighan and D. Ritchie, 2nd 
edition, Prentice Hall Software Series. 

• ∆ιαφάνειες του δικτυακού τόπου του µαθήµατος 
http://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl032/ 

 
Σύντοµη Περιγραφή ∆ιαλέξεων  
 
Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραµµατισµό 
Εισαγωγή στην γλώσσα C 
Τύποι ∆εδοµένων , Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις 
Είσοδος & Έξοδος ∆εδοµένων 
Εντολές επιλογής & Συνθήκες επιλογής 
Εντολές επανάληψης 
Συναρτήσεις, Εµβέλεια Μεταβλητών  
Πίνακες 
Πίνακες και Συναρτήσεις 
Αλφαριθµητικές σειρές χαρακτήρων  
Αναδροµικές Συναρτήσεις 


