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Σκοπός Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object 
oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Ο σκοπός του 
είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του 
αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.  
Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 Το μοντέλο του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: αφαιρετικοί τύποι 
δεδομένων, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός 

 Τα βασικά στοιχεία μιας γλώσσας αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όπως η 
Java: κλάσεις και διεπαφές αντικειμένων, εξαιρέσεις μεθόδων και χειρισμός 
συλλογών αντικειμένων 

 Πώς από την περιγραφή ενός προβλήματος να καθορίζουν τη λογική για την 
επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού και κατόπιν να είναι σε θέση να την υλοποιούν σε ένα Java 
πρόγραμμα 

 Πώς να δοκιμάζουν, τεκμηριώνουν και προετοιμάζουν ένα επαγγελματικό 
πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Java (assertions, javadoc, packages) 
καθώς και ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού 

 
Οργάνωση Μαθήματος 
Θα χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από μεθόδους διδασκαλίας, όπως διαλέξεις με 
παρουσίαση διαφανειών, επίδειξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων, 
υλοποίηση προγραμμάτων στην τάξη, φροντιστήρια,  κα. 
 
Από τους φοιτητές απαιτείται να επιδείξουν τη δεξιότητά τους στον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό, υποβάλλοντας γραπτές ασκήσεις που καλύπτουν συνολικά την ύλη του 
μαθήματος,  και σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγραμματιστικές ασκήσεις στη Java. Δύο 
γραπτά διαγωνίσματα θα δοθούν: μια πρόοδος και μια τελική εξέταση. Επίσης θα 
υπάρχουν δύο υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Οδηγίες για τον Τρόπο Μελέτης και Βαθμολόγηση 
Συνιστάται η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων (υπάρχει και σχετικό βαθμολογικό 
bonus), η μελέτη των διαφανειών (και του σχετικού κώδικα) που θα αναρτάται στην 
ιστοσελίδα μετά από κάθε μάθημα, καθώς και των αντίστοιχων ενοτήτων του βιβλίου όπου 
απαιτείται.  Επίσης συστήνεται η συμμετοχή στα φροντιστήρια όπου θα παρουσιάζονται 
επιπλέον παραδείγματα και προσφέρονται για την επίλυση αποριών. 
 
Για επιτυχία στο μάθημα, απαιτείται η επίλυση, παράδοση και επιτυχής εργαστηριακή 
εξέταση προγραμματιστικών ασκήσεων (μάλλον θα έχουμε δύο σειρές ασκήσεων Α1 και 
A2), μίας μεγαλύτερης εργασίας (project)  Ε η οποία θα είναι χωρισμένη σε δύο φάσεις 
(ΕΦΑ και ΕΦΒ),  συμμετοχή στην εξέταση της προόδου (Π) και στο τελικό διαγώνισμα (Τ). Ο 
τελικός βαθμός (ΤΒ) προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 
 

ΤΒ =  15%Α  +  15%Π  +  25%Ε  +  45%Τ   ανν Τ >= 4.5 και ΕΦΑ >=5 και ΕΦΒ >=5, 
                                 διαφορετικά ΤΒ = min(Τ,EΦΑ, ΕΦΒ) 
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Προσέξτε ότι πρέπει στη γραπτή εξέταση (Τ) να γράψετε τουλάχιστον 4.5  και επίσης στην 
1η και   2η φάση του έργου (ΕΦΑ και ΕΦΒ) να πάρετε τουλάχιστον 5. 
 
Η εξέταση της Α1 και της Α2 θα γίνει μέσω υποχρεωτικών εργαστηριακών  ασκήσεων (Α1Ε 
και Α2Ε αντίστοιχα). Θα είναι απλές και μικρές ασκήσεις που θα πρέπει να κάνετε στο 
εργαστήριο υπό την εποπτεία των βοηθών του μαθήματος (σε περίπτωση απουσίας ή 
αποτυχίας δεν θα προσμετρηθούν οι βαθμοί  της Α1 και της  Α2).   
 
 
Προαιρετικές Ασκήσεις και Bonus 
Θα δοθεί και μια προαιρετική σειρά ασκήσεων Α3 η οποία θα μπορεί να σας δώσει bonus 
10% στις ασκήσεις. Επίσης θα  δοθεί bonus βάσει των παρουσιών σας στις διαλέξεις.  
 
Βαθμοί Προηγούμενων Ετών 
Βαθμοί project προηγούμενων ετών μπορούν να κρατηθούν εάν είναι υψηλοί (>= 7.5) και 
αν υπάρχει επιτυχία και στις εφετινές Α1Ε και στην Α2Ε. Θα ανακοινωθεί η περίοδος για τα 
αιτήματα κράτησης βαθμών. 
 
Κανόνες Δεοντολογίας 
Οποιαδήποτε αντιγραφή (σε ασκήσεις, πρόοδο, έργο ή τελικό) συνεπάγεται συνολική 
αποτυχία στο μάθημα. 
 
Προκαταρκτικό Ημερολόγιο Μαθήματος 
Το τελικό πρόγραμμα θα επικαιροποιείται στην ιστοσελίδα στο e-learn. 


