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ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY 
TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ 

EΠΛ 362 ― 7.5 ECTS 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017 ― Εαρινό Εξάµηνο 

Διδάσκων καθηγητής: Γιώργος A. Παπαδόπουλος (Καθηγητής) 
Προαπαιτούµενα:  EΠΛ 361 
Απαιτούµενο για:  Περιορισµένες επιλογές κατεύθυνσης Τ.Λ. 
Ώρες Γραφείου:  Δευτέρα―Πέµπτη, 3:00-4:30 µ.µ., (ΘΕΕ 01-118) 
E-Mail:   george@cs.ucy.ac.cy 
URL Μαθήµατος:  http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL362  
    Επίσης στο Moodle (key epl362) 

Σκοπός του Μαθήµατος 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εµβαθύνει σε προχωρηµένες αρχές, έννοιες και 
πρακτικές της Τεχνολογίας Λογισµικού. Θα υπάρξει τριβή µε τη χρήση προηγµένων 
τεχνικών ανάπτυξης λογισµικού. Το µάθηµα αποτελεί φυσική συνέχεια του ΕΠΛ 361 
και στην ουσία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της ύλης του βασικού βιβλίου του 
µαθήµατος αυτού που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί στο ΕΠΛ 361. Επίσης το µάθηµα 
παίζει και το ρόλο ενός «οδικού χάρτη» για περιορισµένες επιλογές και µεταπτυχιακά 
µαθήµατα στην Τεχνολογία Λογισµικού. 

Τρόπος Διδασκαλίας και Αξιολόγησης Φοιτητών 

Το µάθηµα διδάσκεται στη διάρκεια δύο (διπλών) διαλέξεων ανά βδοµάδα και ενός 
εργαστηρίου. H ύλη που θα διδαχθεί έχει χωρισθεί λογικά σε έναν αριθµό ενοτήτων· για 
την διευκόλυνση των φοιτητών, η δοµή του διαχωρισµού σε ενότητες όπως επίσης και 
αυτών καθ' εαυτών των ενοτήτων ακολουθεί αυτή του βιβλίου [1] το οποίο και είναι το 
βασικό βιβλίο του µαθήµατος. 

Οι διαφάνειες που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, υπάρχουν στο 
περιβάλλον Moodle του Τµήµατος. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον φοιτητή στη 
µελέτη της σχετικής ύλης από το βιβλίο και ορισµένες φορές να παρέχουν 
συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι διαφάνειες σε 
καµιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο. 

H αξιολόγηση θα γίνεται µε πρότζεκτ και τελική εξέταση. H αναλογία ως προς τον 
τελικό βαθµό έχει ως εξής: 

Πρότζεκτ   30% 
Ενδιάµεση Εξέταση  30% 
Τελική Εξέταση  40% 

Η ενδιάµεση εξέταση θα γίνει το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, 10:00 π.µ. – 12:00 µ.µ. σε 
αίθουσα που θα καθορισθεί αργότερα. 
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Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν άµεσα στο µάθηµα ΕΠΛ362 στο περιβάλλον 
Moodle του Τµήµατος (http://moodle.cs.ucy.ac.cy), έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στο 
υλικό του µαθήµατος. 

Σηµειώνεται ότι τυχόν αποτυχία του φοιτητή να συγκεντρώσει τουλάχιστον 50% στο 
σταθµισµένο µέσο όρο της ενδιάµεσης και τελικής εξέτασης, ισοδυναµεί αυτοµάτως µε 
αποτυχία στο µάθηµα, ανεξαρτήτως της επίδοσης στο πρότζεκτ. Σε τέτοια περίπτωση, 
ο τελικός βαθµός του µαθήµατος που θα δοθεί στον φοιτητή θα είναι ίσος µε τον 
σταθµισµένο µέσο όρο ενδιάµεσης και τελικής εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 

Βασική βιβλιογραφία 

Επιβάλλεται ο κάθε φοιτητής να προµηθευθεί το ακόλουθο βιβλίο που θα είναι και το 
βασικό βιβλίο του µαθήµατος. 

[1] Ian Sommerville, 'Software Engineering’, Pearson, 9th edition, 2011, ISBN 0-13-
705346-0. 

Συµπληρωµατική/βοηθητική βιβλιογραφία 

Τα ακόλουθα βιβλία δίνονται σαν συµπληρωµατική ή/και βοηθητική βιβλιογραφία. 

[2] Eric J. Braude and Michael E. Bernstein, ‘Software Engineering: Modern 
Approaches’, 2nd edition, Wiley, 2011, ISBN 978-0-471-69208-9. 

[3] David Carlson, ‘Eclipse Distilled’, Pearson, 2005, ISBN-10: 0321288157. 

[4] Hans van Vliet, ‘Software Engineering: Principles and Practice’, Wiley, 3rd edition, 
2010, ISBN 978-0-470-03146-9.  

Αναλυτική Ύλη 

Ενότητα 1η: Ευέλικτη ανάπτυξη λογισµικού 

Ευέλικτοι µέθοδοι. Προσχεδιασµένη και ευέλικτη ανάπτυξη. Ακραίος 
προγραµµατισµός. Ευέλικτη διαχείριση έργου. Χρήση ευέλικτων µεθόδων σε έργα 
µεγάλης κλίµακας. 

Ενότητα 2η: Τεχνολογία προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους 

Έννοιες προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους. Διαχείριση κινδύνων σχετικών µε 
την προστασία. Σχεδιασµός µε στόχο την προστασία από εξωτερικούς κινδύνους. 
Επιβιωσιµότητα συστηµάτων. 

Ενότητα 3η: Επαναχρησιµοποίηση λογισµικού 

Το τοπίο της επαναχρησιµοποίησης. Πλαίσια εργασίας εφαρµογών. Ανάπτυξη 
γραµµών προϊόντων λογισµικού. Επαναχρησιµοποίηση εµπορικών εφαρµογών. 

Ενότητα 4η: Τεχνολογία λογισµικού βάσει συστατικών στοιχείων 

Συστατικά στοιχεία και µοντέλα συστατικών στοιχείων. Διαδικασίες τεχνολογίας 
λογισµικού βάσει συστατικών στοιχείων. Σύνθεση συστατικών στοιχείων. 

Ενότητα 5η: Τεχνολογία λογισµικού για κατανεµηµένα συστήµατα 

Θέµατα κατανεµηµένων συστηµάτων. Υπολογισµός τύπου πελάτη-διακοµιστή. 
Αρχιτεκτονικά υποδείγµατα για κατανεµηµένα συστήµατα. Λογισµικό ως υπηρεσία. 
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Ενότητα 6η: Υπηρεσιοκεντρική αρχιτεκτονική 

Οι υπηρεσίες ως επαναχρησιµοποιήσιµα συστατικά στοιχεία. Τεχνολογία υπηρεσιών. 
Υπηρεσιοκεντρική ανάπτυξη λογισµικού. 

Ενότητα 7η: Ενσωµατωµένα συστήµατα 

Σχεδιασµός ενσωµατωµένων συστηµάτων. Αρχιτεκτονικά σχεδιαστικά υποδείγµατα. 
Χρονική ανάλυση. Λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου. 

Ενότητα 8η: Θεµατοκεντρική τεχνολογία λογισµικού 

Διαχωρισµός των ζητουµένων. Θέµατα, σηµεία σύνδεσης και σηµειοτοµές. Τεχνολογία 
λογισµικού µε θέµατα. 

Ενότητα 9η: Διαχείριση ποιότητας 

Ποιότητα λογισµικού. Πρότυπα λογισµικού. Επισκοπήσεις και επιθεωρήσεις. 
Μετρήσεις και µετρικές λογισµικού. 

Ενότητα 10η: Βελτίωση διαδικασιών 

Η διαδικασία βελτίωσης διαδικασιών. Μέτρηση διαδικασιών. Ανάλυση διαδικασιών. 
Μεταβολή διαδικασιών. Το πλαίσιο βελτίωσης διαδικασιών CMMI. 

Ενότητα 11η: Τυπική προδιαγραφή 

Τυπική προδιαγραφή στη διαδικασία παραγωγής λογισµικού. Προδιαγραφή 
διασύνδεσης υποσυστηµάτων. Προδιαγραφή συµπεριφοράς. 

Ενότητα 12η: Αρχιτεκτονικές εφαρµογών 

Συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων. Συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών. 
Συστήµατα επεξεργασίας συµβάντων. Συστήµατα επεξεργασίας γλώσσας 

Ενότητα 13η: Σχεδιασµός αλληλεπίδρασης 

Ζητήµατα σχεδιασµού. Η διαδικασία σχεδιασµού αλληλεπίδρασης. Ανάλυση χρηστών. 
Κατασκευή πρωτοτύπων διασύνδεσης χρήστη. Αξιολόγηση διασύνδεσης. 


