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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
ECTS

2
2

4

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικισ Υποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
NAI (αγγλικά)
http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ENGI126/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α

Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτον αλγορικμικό τρόπο ςκζψθσ και ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων με Η/Υ. Στα πλαίςια του μακιματοσ εξετάηονται: θ ζννοια του αλγόρικμου, θ
παράςταςθ δεδομζνων, οι τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ αλγορίκμων, θ επίλυςθ αλγορικμικϊν
προβλθμάτων. Επίςθσ οι φοιτθτζσ γνωρίηουν με τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του δομθμζνου
προγραμματιςμοφ. Γίνεται παρουςίαςθ των τυπικϊν χαρακτθριςτικϊν και μθχανιςμϊν
μιασ δομθμζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και ειςαγωγι ςτο ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ δομθμζνων
προγραμμάτων με χριςθ τθσ γλϊςςασ αυτισ. Οι αρχζσ του δομθμζνου προγραμματιςμοφ
παρουςιάηονται με τθ χριςθ τθσ Γλϊςςασ Προγραμματιςμοφ C. Τα κεωρθτικά μακιματα
ςυνοδεφονται από εργαςτιρια ςτα οποία οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να
εφαρμόςουν τθ κεωρία ςε κατάλλθλο προγραμματιςτικό περιβάλλον.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να:
1. Κατανοεί και εξθγεί τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ των αλγορίκμων Η/Υ,

2. Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, τισ
διακρίνει και κατθγοριοποιεί,
3. Γνωρίηει ζνα ςθμαντικό αρικμό βαςικϊν αλγορίκμων Η/Υ και τουσ χρθςιμοποιεί
για να επιλφςει προβλιματα,
4. Γνωρίηει τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ C και τθν χρθςιμοποιεί για να ςυνκζςει
πρωτότυπα προγράμματα ϊςτε να επιλφςει προβλιματα,
5. Γνωρίηει τα εργαλεία ανάπτυξθσ προγραμμάτων ςε γλϊςςα C και τα χρθςιμοποιεί
ϊςτε να αναλφςει ςφνκετα προβλιματα, να ςυνκζςει λφςεισ (αλγορίκμουσ) και να
τισ κωδικοποιιςει ςτθ γλϊςςα αυτι,
6. Συνεργάηεται ςτα πλαίςια ομάδασ και αναπτφςςει αλγορίκμουσ και εφαρμογζσ ςε
γλϊςςα C.
Λζξεισ κλειδιά: Προγραμματιςμόσ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Αλγόρικμοι, Γλϊςςα C,
κϊδικασ.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ενότητα 1. Ειςαγωγή ςτον προγραμματιςμό ηλεκτρονικϊν ςυςτημάτων
Βαςικζσ αρχζσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, αρχιτεκτονικι
θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, ςυνεργαςία και διεπαφι υλικοφ και λογιςμικοφ,
αρχιτεκτονικι επεξεργαςτι Η/Υ
Ενότητα 2. χεδιαςμόσ αλγορίθμων Η/Τ
Αλγόρικμοι, δομικά ςτοιχεία αλγορίκμων, ςχεδιαςμόσ αλγορίκμων.
Ενότητα 3. Ειςαγωγή ςτη γλϊςςα C
Παρουςίαςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ C, πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
τθσ C, κφκλοι δθμιουργίασ προγράμματοσ, ςυγγραφι ςφνδεςθ και εκτζλεςθ
προγραμμάτων.
Ενότητα 4. Σφποι δεδομζνων, είςοδοσ δεδομζνων, τελεςτζσ
Τφποι δεδομζνων, ςτακερζσ, μεταβλθτζσ, ειςαγωγι δεδομζνων, τελεςτζσ.
Ενότητα 5. Ζλεγχοσ προγράμματοσ και βρόχοι επανάληψησ
Εντολζσ ελζγχου ροισ, βρόχοι επανάλθψθσ, ζνκετοι βρόχοι, βαςικοί αλγόρικμοι με
χριςθ υπολογιςμϊν, εντολϊν ελζγχου ροισ και βρόχων επανάλθψθσ
Ενότητα 6. Πίνακεσ
Πίνακεσ, διλωςθ πινάκων, βαςικοί αλγόρικμοι με χριςθ πινάκων.

Ενότητα 7. Δείκτεσ
Δείκτεσ, απόδοςθ τιμϊν ςε δείκτεσ, χριςθ δεικτϊν, αρικμθτικι δεικτϊν, δείκτεσ ςε
πίνακεσ, βαςικζσ τεχνικζσ χριςθσ των δεικτϊν
Ενότητα 8. Χαρακτήρεσ, αλφαριθμητικά
Αλφαρικμθτικά, αποκικευςθ αλφαρικμθτικϊν, εμφάνιςθ αλφαρικμθτικϊν,
ειςαγωγι αλφαρικμθτικϊν, ςυναρτιςεισ αλφαρικμθτικϊν, διδιάςτατοι πίνακεσ και
αλφαρικμθτικά, βαςικοί αλγόρικμοι με αλφαρικμθτικά.
Ενότητα 9. υναρτήςεισ
Συναρτιςεισ, κλιςθ ςυναρτιςεων, εμβζλεια μεταβλθτϊν, κλιςθ ςυναρτιςεων με
παράμετρο πίνακα, ανάπτυξθ αλγορίκμων με οργάνωςθ του προγράμματοσ ςε
ςυναρτιςεισ.
Ενότητα 10. Δομζσ, ενϊςεισ, δομζσ δεδομζνων, αρχεία
Δομζσ, ενϊςεισ, κατανομι μνιμθσ, δυναμικζσ δομζσ δεδομζνων, απλά
ςυνδεδεμζνθ λίςτα, αρχεία.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων
Προγραμματιςτικό περιβάλλον ανάπτυξθσ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
λογιςμικοφ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ 
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι αναφορϊν
για τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Αυτοτελισ Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
26
26
26

16

120

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ιδρφματοσ,
ο Τελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Για
το
κεωρθτικό
μζροσ,
οι
εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα ελλθνικά, με
ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
 Ερωτιςεισ κατανόθςθσ τθσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ
C,
 Ανάπτυξθ αλγορίκμων ανεξαρτιτου γλϊςςασ
ι/και προγραμμάτων ςε γλϊςςα C,
 Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ.
Για το εργαςτθριακό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται
κατά
τθ
διάρκεια
των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν:
α) Αξιολόγθςθ κάκε εργαςτθριακισ άςκθςθσ επί των
Η/Υ (20%)
β) Αξιολόγθςθ 2 ατομικϊν ι ομαδικϊν εργαςιϊν (20%)
γ) Αξιολόγθςθ Προόδου γραπτϊσ και επί των Η/Υ
(20%)
δ) Τελικι εξζταςθ ςτο εργαςτιριο γραπτϊσ και επί των
H/Υ (40%)

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γ. Τςελίκθσ, Ν. Τςελίκασ, C από τθν κεωρία ςτθν Εφαρμογι, 2θ Ζκδοςθ, 2012.
Δ. Καρολίδθσ, C, ζκδοςθ 2013.
Sedgewick, Algorithms in C, Addison-Wesley, 1998.
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, 2nd Edition, MIT Press,
2001.
Kernighan, Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 2nd Edition, 1988.
Harbison, Steele, C: A Reference Manual, Prentice Hall, 1995.
Kernighan, Pike, The Practice of Programming, Prentice Hall, 1999.
Bentley, Programming Pearls, Addison Wesley, 2nd Edition, 2000.

Αναφορζσ ςτο Διαδίκτυο
1. Marshall, Programming in C, 1999, http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html
2. C Style and Coding Standards, http://www.chris-lott.org/resources/cstyle/indhillcstyle.pdf
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

