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Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος
α) Εισαγωγή στην πληροφορική.
β) Το λειτουργικό σύστημα Unix.
γ) Η γλώσσα προγραμματισμού C.
Περιεχόμενο του μαθήματος
Θεωρητικό μέρος
UNIX:

Ιστορία,

Χαρακτηριστικά,

Εκδόσεις,

διαδικασίες login-logout,

το σύστηµα αρχείων του unix,

κατάλογοι και υποκατάλογοι, δοµή αρχείων, χρήστες και οµάδες χρηστών, προστασίες αρχείων και
καταλόγων,

εντολές cd, ls, chmod,

χαρακτήρες υποκατάστασης,

καθιερωµένη είσοδος-έξοδος,

προγράµµατα-φίλτρα, επαναπροσδιορισµός εισόδου-εξόδου, σύνδεση προγραµµάτων (pipes), εντολές find,
cat, tail, tee, ln, mv, cp, rm, umask, chown, chgrp, mkdir, rmdir, gzip, gunzip, tar, more, άλλες εντολές : who,
finger, date, cal,

Δίκτυα :

αρχιτεκτονική δικτύων, TCP/IP, DNS,

πρωτόκολλα επικοινωνίας και

προγράµµατα : ssh, ftp, telnet, talk, unix mail, (αν)ασφάλεια δικτύων, http και µια εισαγωγήστην html. Η
γλώσσα προγραµµατισµού C : µεταβλητές, δηλώσεις, η εντολή for και ένθετες for, η συνάρτηση printf(), οι
εντολές if

και το ζεύγος εντολών if-else, λογικοί τελεστές, η εντολή while, η συνάρτηση scanf(),

παραδείγµατα εφαρµογής (1), χαρακτήρες encodings και γραµµατοσείρες, δήλωση και χρήση µεταβλητών
τύπου χαρακτηρών και πινάκων τους, είσοδος-έξοδος χαρακτήρων, εφαρµογές.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΑΣΚΗΣΗ 1η, ΩΡΕΣ 3
•

Διαδικασίες login, logout.

•

Εξοικείωση µε το σύστηµα αρχείων του λειτουργικού συστήµατος UNIX. Εντολές cd, pwd, ls, mkdir,
rmdir.

•

Εξοικείωση µε έναν από τους ακόλουθους κειµενογράφους (editors) : vi, joe, nedit, xedit .

•

Χρήση του κειµενογράφου για τη δηµιουργία δυο αρχείων κειµένουmain.c και function.c (τα οποία
περιέχουν τον πηγαίο κώδικα ενόςµικρού προγράµµατος σε γλώσσα προγραµµατισµού C).

•

Εξοικείωση µε τις εντολές cat, more, cp, mv, rm.

ΑΣΚΗΣΗ 2η, ΩΡΕΣ 3

•

Περαιτέρω εξοικείωση µε τις εντολές cd, pwd, ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, cat, more.

•

Σηµασία και χρήση του συµβόλου ~

•

Σηµασία και χρήση των χαρακτήρων υποκατάστασης * και ?

•

Καινούργια εντολή : chmod.

•

Χρήση του κειµενογράφου για την τροποποίηση ενός εκ των αρχείωνπου είχατε δηµιουργήσει στην
1η άσκηση.

ΑΣΚΗΣΗ 3η, ΩΡΕΣ 3
•

Περαιτέρω εξοικείωση µε τη χρήση του unix shell και επανάληψη της ύλης των προηγούµενων
εργαστηρίων.

•

Η εντολή tar και η χρήση της.

•

Καινούργιες εντολές : grep, find, tail, head, wc.

•

Καινούργιες εντολές : w, who, finger. Χρήση του κειµενογράφου για την δηµιουργία των αρχείων
.plan και .project που χρησιµοποιούνται από την εντολή finger .

ΑΣΚΗΣΗ 4η, ΩΡΕΣ 3
•

Τελική επανάληψη και άσκηση όλης της ύλης του UNIX

ΑΣΚΗΣΗ 5η, ΩΡΕΣ 3
•

Γενική δοµή προγραµµάτων C.

•

Μεταγλώττιση προγραµµάτων C.

•

Η συνάρτηση printf().

•

Η εντολή for.

•

Η εντολή if και το ζεύγος εντολών if-else.

•

Τύποι µεταβλητών : ακέραιοι (int), κινητής υποδιαστολής (float), µονοδιάστατοι πίνακες.

ΑΣΚΗΣΗ 6η, ΩΡΕΣ 3
•

Εφαρµογές: το πρόγραµµα που υλοποιεί την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

ΑΣΚΗΣΗ 7η, ΩΡΕΣ 3
•

Ανάλυση του προγράµµατος υπολογισµού µοριακών βαρών πρωτεϊνών.

•

Τροποποίηση του προγράµµατος υπολογισµού µοριακών βαρών ώστε να υπολογίζεται το άθροισµα
των δεικτών υδροφοβικότητας των αµινοξέων µιας πρωτεΐνης.

•

Τροποποίηση

του

προηγούµενου

προγράµµατος

ώστε

να

παρουσιάζει

τους

δείκτες

υδροφοβικότητας ανά αµινοξύ (και ανά γραµµή εξόδου).
•

Περαιτέρω τροποποίηση του προγράµµατος υδροφοβικότητας ώστενα παρουσιάζει στην έξοδο µια
γραφική απεικόνιση της κατανοµής υδροφοβικότητας για ολόκληρη την πρωτεΐνη.

•

Χρήση του τελευταίου αυτού προγράµµατος για τον προσδιορισµότου αριθµού και της θέσεως
υδρόφοβων τµηµάτων (διαµεµβρανικών α-ελίκων) στη Βακτηριοροδοψίνη.

ΑΣΚΗΣΗ 8η, ΩΡΕΣ 3
•

Συγγραφή, µεταγλώττιση και εκτέλεση δύο µικρών προγραµµάτων.
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