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Στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών 
 
Οι στόχοι του προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος είναι: 
 
 

• η υψηλή στάθµη και ποιότητα  µε διεθνή κριτήρια, 
 
• η εναρµόνισή του µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήµη και την τεχνολογία 

των υπολογιστών, της πληροφορικής, και των τηλεπικοινωνιών. 
 
• η εφαρµοσµένη κατεύθυνση, µε έµφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα 

µε την καλλιέργεια της ερευνητικής και δηµιουργικής σκέψης και την κατανόηση 
των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήµονα και του 
µηχανικού. 

 
• ο σωστός συνδυασµός βάθους και εύρους γνώσεων, 
 
• στο µεταπτυχιακό επίπεδο, η εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής και η διεξαγωγή έρευνας  

διεθνούς στάθµης, σε συνεργασία και µε το ΄Ιδρυµα Τεχνολογίας και ΄Ερευνας. 
 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό µέληµα του Τµήµατος, και καθίσταται 
δυνατή χάρη στην υψηλή στάθµη των µελών του Τµήµατος και στην ενεργό συµµετοχή των 
φοιτητών στις δραστηριότητές του. 
 
Χαρακτήρας των Σπουδών, Επαγγελµατικές Προοπτικές 
 

Ακολουθώντας κυρίως το υπόδειγµα αµερικανικών και ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων «Computer Science and Engineering», το πρόγραµµα σπουδών 
αντιµετωπίζει την Πληροφορική ως τεχνολογική επιστήµη: έχοντας αυστηρά επιστηµονικά 
θεµέλια και µεθοδολογία, αποσκοπεί στην κατασκευή συστηµάτων, υλικού και  λογισµικού, 
τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένες ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι, καλύπτει 
εξ ίσου τα αντικείµενα του υλικού, του λογισµικού, των εφαρµογών της πληροφορικής, και 
της θεωρίας. Παράλληλα, δίνεται ισόρροπη έµφαση στη διδασκαλία της αυστηρής 
επιστηµονικής µεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας 
µηχανικού µέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων.  

Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει υποχρεωτική ∆ιπλωµατική Εργασία, καθώς 
και προαιρετική Πρακτική Άσκηση µέσω εργασίας εκτός Πανεπιστηµίου. Τέλος, 
προσφέρονται µαθήµατα παιδαγωγικής κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του 
Τµήµατος µπορούν να ανταποκριθούν µε την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του 
φάσµατος επαγγελµατικής απασχόλησης, από τη βιοµηχανία, τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισµούς, µέχρι την δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα. 
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1.  Μέλη του Τµήµατος 
 
 

Πρόεδρος Τµήµατος: 
Απόστολος Τραγανίτης, Αναπλ. Καθηγητής. 

 
 

Αναπλ. Πρόεδρος Τµήµατος: 
Πάνος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής. 

 
 
 
Καθηγητές 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ*, Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1989 από το University of Osnabruck, στην 
Γερµανία. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Λογικό Προγραµµατισµό, Συστήµατα Λογισµικού, 
Τεχνητή Νοηµοσύνη.  
* Εχει εκλεγεί αλλά όχι ακόµα διοριστεί. 
 
ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1983 από το Πανεπιστήµιο  της Καλιφόρνια 
στο Berkeley στις ΗΠΑ. ΄Ηταν επίκ. καθηγητής στο Παν. Stanford στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα του 
περιλαµβάνουν Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων, Αρχιτεκτονική ∆ικτύων Υψηλών Ταχυτήτων, 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συστήµατα  VLSI. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος. Πήρε το ∆ιδακτορικό του 
το 1983 από το M.Ι.T. στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Πληροφοριακά Συστήµατα, 
Ανάκτηση Πληροφορίας, Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων. 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κρήτης Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1982 από το 
Παν. Harvard στις ΗΠΑ. ΄Ηταν ερευνητής στο Ερευνητικό  Κέντρο Watson της IBM 
στα Yorktown Heights στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Κατανεµηµένα Συστήµατα, 
Λειτουργικά Συστήµατα, και Παράλληλο Προγραµµατισµό. 
 
ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ. Πήρε το 
∆ιδακτορικό του το 1975 από το Dartmouth College στις ΗΠΑ. ΄Ηταν αναπλ. καθηγητής στο Παν. 
Yale στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Μηχανική ΄Οραση, Ροµποτική, Παράλληλη 
Επεξεργασία Εικόνων, Ιατρική Πληροφορική, Ανάλυση και Ευφυής ∆ιαχείριση Ψηφιακών Εικόνων. 
 
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ*, Ιδρυτής του Τµήµατος. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1967 από το Παν. 
Princeton στις ΗΠΑ. ΄Ηταν καθηγητής στο Παν. του Toronto στον Καναδά, 
και στο Παν. της Γενεύης στην Ελβετία. Είναι πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου GΜD, στη 
Γερµανία. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Οντοκεντρικά Συστήµατα, Συστήµατα Πολυµέσων, 
και Αυτοµατισµό Γραφείου. 
* Υπό Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων 
 
ΧΟΥΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ . Πήρε το ∆ιδακτορικό της το 1977 από το Παν. Purdue στις ΗΠΑ. 
΄Ηταν αναπ. καθηγήτρια στα Παν. S. Carolina και Purdue στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα της 
περιλαµβάνουν Κατανεµηµένα Συστήµατα, και ∆ίκτυα Υπολογιστών. 
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Αναπληρωτές Καθηγητές 
 
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.*  Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1993 
από το Πανεπ. του Rochester στις ΗΠΑ. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν 
Παράλληλο Προγραµµατισµό, Λειτουργικά Συστήµατα, και Κατανεµηµένα Συστήµατα. 
* Εχει εκλεγεί αλλά όχι ακόµα διοριστεί. 
 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,* Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1994 από το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Τεχνολογία 
Λογισµικού και Ανάλυση Απαιτήσεων Συστηµάτων.   
* Εχει εκλεγεί αλλά όχι ακόµα διοριστεί. 
 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, πήρε το διδακτορικό του το 1987 από το Πανεπιστήµιο του Kent at 
Canterbury. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν το σχεδιασµό και ανάπτυξη 
µεθοδολογιών και εργαλείων που επιτρέπουν την κατασκευή ενοποιηµένων συστηµάτων επικοινωνίας 
ανθρώπου-υπολογιστή, τα οποία προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες, ικανότητες και προτιµήσεις 
του κάθε χρήστη.  
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,* Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1996 από την Ανώτατη Σχολή 
Τηλεπικοινωνιών της Γαλλίας (Ecole National Superieure de Telecommunications, ΕNST-Telecom, 
Paris). Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν ψηφιακή επεξεργασία σήµατος, ανάλυση χρονοσειρών και 
αναγνώριση προτύπων.  
* Εχει εκλεγεί αλλά όχι ακόµα διοριστεί. 
 
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1981 από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της 
Grenoble στη Γαλλία. ΄Ηταν ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας (C.N.R.S.) 
της Γαλλίας. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Ψηφιακή Eπεξεργασία Εικόνων & Σηµάτων, 
Αναγνώριση Προτύπων & Ανάλυση Εικόνων, και Κωδικοποίηση Πληροφορίας. 
 
ΤΡΑΓΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Πρόεδρος του Τµήµατος. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1975 από το 
Παν. Princeton στις ΗΠΑ. Εργάστηκε στο Ερευνητικό Κέντρο του Ελλ. Πολ. Ναυτικού, στο Ε. Μ. 
Πολυτεχνείο, και ήταν επίκ. καθηγητής στο Παν. Θεσσαλονίκης. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν 
Ψηφιακές Επικοινωνίες, ∆ίκτυα Υπολογιστών, και Ψηφιακά Συστήµατα. 
 
ΤΡΑΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΣ. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1988 από το Εθν. Μετσ. Πολυτεχνείο Αθηνών. 
Ήταν ερευνητής στο Πανεπ. του Toronto στον Καναδά. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν 
Eπεξεργασία Εικόνων, Αναγνώριση Προτύπων, και Μηχανική Όραση. 
 
 
Επίκουροι Καθηγητές 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1989 από τον Τοµέα Πληροφορικής 
του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων του Εθν. Μετσ. Πολυτεχνείου Αθηνών. Τα ενδιαφέροντα του 
περιλαµβάνουν  Θεωρία Υπολογισµού και Αλγόριθµους (ειδικότερα γράφων και γεωµετρίας) καθώς 
και Θεωρίας Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας. 
 
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. Πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1996 από το Πανεπιστήµιο του 
Τορόντο.Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν: Ενεργούς και παραγωγικές βάσεις δεδοµένων, 
συστήµατα διαχείρισης βάσεων γνώσεων, παράσταση γνώσεων, προσοµοίωση και ανάλυση 
επιχειρησιακών διεργασιών µε λογικό προγραµµατισµό. 
  
ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. * Πήρε το ∆ιδακτορικό του από το Conservatoire National des 
Arts et Metiers (CNAM) στο Παρίσι. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν οντοκεντρικά συστήµατα 
βάσεων δεδοµένων, συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων, κατανεµηµένα συστήµατα 
διαδικτύου, µοντέλα και γλώσσες επερώτησης. 
* Εχει εκλεγεί αλλά όχι ακόµα διοριστεί. 
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Επισκέπτες Καθηγητές 
 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ερευνητής Γ� Βαθµίδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας.  Είναι συντονιστή του εργαστηρίου Μηχανικής Ορασης και Ροµποτικής του 
Ινστιτούτου. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Μηχανική Οραση και Ροµποτική Πλοήγηση. 
 
GARCIA CRISTOPHE. Συνεργάτης Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Επεξεργασία Εικόνας, Ανάλυση 
Προτύπων και Νευρωνικά ∆ίκτυα. 
 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.   Συντονιστής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστηµάτων, Εργαστήριο 
Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστηµάτων VLSI, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ. Τα 
ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν ∆ίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήµατα. 
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν αστικό και εµπορικό δίκαιο µε 
ιδιαίτερη έµφαση στο τραπεζικό δίκαιο των νέων υπηρεσιών, στο Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο των 
κρατικών προµηθειών και στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
 
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. πήρε το ∆ιδακτορικό του το 1998 από το University of Sussex, Αγγλία. Τα 
ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού, Εκπαίδευση 
από Απόσταση. 
 
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, πήρε το ∆ιδακτορικό του το 2000 από το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Παράλληλα και 
Κατανεµηµένα Συστήµατα και Λειτουργικά Συστήµατα. 
 
ΠΑΠΑΓΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, πήρε το διδακτορικό του το 1997 από την Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα ενδιαφέροντα του περιλαµβάνουν Φιλοσοφία της Επιστήµης  
 
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ. Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Ερευνας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαµβάνουν Ψηφιακά Συστήµατα για 
∆ίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και για Συµπίεση ∆εδοµένων VLSI. 
 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαµβάνουν Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη 
∆εδοµένων, ∆ιαχείριση Πληροφοριών σε κατανεµηµένα δίκτυα υπολογιστικών πληροφοριακών 
συστηµάτων, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Γνωσιακών Συστηµάτων, Λογικό προγραµµατισµό και 
Τηλεµατική στην Υγεία. 
 
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, καθηγητής στο Πανεπ. του Παρισιού στο Orsay στη Γαλλία. Τα ενδιαφέροντα 
του περιλαµβάνουν Θεωρία Βάσεων ∆εδοµένων και Γνώσεων. 
 
ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ερευνητής Γ� Βαθµίδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν δίκτυα υψηλών επιδόσεων 
και χρέωση υπηρεσιών στο διαδίκτυο. 
 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Ερευνας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαµβάνουν Ασύγχρονα Ψηφιακά Συστήµατα, 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εργαλεία CAD. 
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∆ιδασκαλία Αγγλικών 
 
 Βαρδαβά Αντρίκα 
 
Γραµµατεία 
 
 Μαστοράκης Νίκος  
 Καλαϊτζάκη Ρένα  
 Σταυρακάκη Μαρία   
   
Τεχνικό Προσωπικό  
 
Βαλίνι Χριστίνα  
Μαµαλάκη Μαρία   
Σουρλαντζής Γιάννης 
Φραγκιαδάκης Γιάννης 
Λάµπουρα Στέλλα 
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2.  Βασικές Σπουδές.  
 
Το πρόγραµµα βασικών σπουδών στην Επιστήµη των Υπολογιστών αποτελείται από τα 
µαθήµατα κορµού, που είναι υποχρεωτικά, από δύο οµάδες µαθηµάτων επιλογής από τα οποία 
ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισµένο αριθµό, και από άλλα µαθήµατα ελεύθερης 
επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας 
των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ή και σε θέµατα διδακτικής, 
παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 
 
Το βάρος κάθε µαθήµατος δηλώνεται σε ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ). Ο εξαµηνιαίος φόρτος εργασίας 
ενός φοιτητή είναι το άθροισµα των διδακτικών µονάδων (∆Μ) των µαθηµάτων στα οποία έχει 
εγγραφεί το εξάµηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι περίπου ίσος µε Είκοσι (20 ) ∆Μ γιά 
κάθε εξάµηνο. Ο µέγιστος επιτρεπτός φόρτος είναι τριάντα πέντε (35) ∆Μ ανά εξάµηνο και εξήντα 
πέντε (65) ∆Μ ανά Ακαδηµαϊκή χρονιά. Επιπλέον αυτού του µέγιστου επιτρεπτού φόρτου, επιτρέπεται 
η εγγραφή του φοιτητή σε ένα (1) επιπλέον µάθηµα ανά εξάµηνο γιά αναβαθµολόγηση (υπό την 
προφανή προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το µάθηµα) 
 
Για κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών δίδεται παρακάτω η χρονιά των σπουδών στην οποία 
αυτό κανονικά αντιστοιχεί, ο τοµέας στον οποίο ανήκει, το βάρος του σε διδακτικές µονάδες, το κατά 
πόσο είναι µάθηµα κορµού ή επιλογής, καθώς και τα προαπαιτούµενα µαθήµατα τα οποία ο φοιτητής 
πρέπει να έχει περάσει γιά να µπορεί να εγγραφεί σ' αυτό και να το παρακολουθήσει. 
 
Απολύτως αναγκαία γιά σπουδές στην επιστήµη υπολογιστών είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
διότι η συντριπτική πλειοψηφία της βιβλιογραφίας είναι γραµµένη σ' αυτήν. Οι φοιτητές πρέπει να 
παρακολουθούν τα αντίστοιχα υποχρεωτικά µαθήµατα κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους 
µε κάθε επιµέλεια (εφ' όσον βέβαια δεν ξέρουν ήδη Αγγλικά σε βαθµό που να µπορούν να περάσουν 
τις αντίστοιχες εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση), δεδοµένου ότι στον 3ο και 4ο χρόνο σπουδών γίνεται 
ευρεία χρήση αγγλόφωνης βιβλιογραφίας. 
 
 

2.1  Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου 
 
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής: 
 
(α) Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον  οκτώ (8) εξάµηνα. 
 
(β) Επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα κορµού (πίνακας 1 παρακάτω). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 

1, στον κορµό περιλαµβάνεται και η εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 
 
(γ) Επιτυχία σε τουλάχιστο δύο (2) µαθήµατα της οµάδας επιλογής άλλων Επιστηµών (Ε1) (πίνακας 

2 παρακάτω). Μόνον ένα µάθηµα από κάθε οµάδα οµοειδών µαθηµάτων τα οποία αναφέρονται 
µαζί, µε διαζευκτικό "ή", µπορεί να µετρήσει για την απαίτηση αυτή. 

 
(δ) Επιτυχία σε µαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης των οµάδων Ε3 έως Ε9, τουλάχιστο εικοσιοκτώ

 συνολικά ∆ιδακτικών Μονάδων (28 ∆Μ). Το πολύ τρία (3) µαθήµατα της ιδίας οµάδας
 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής. Με αίτηση του
 ενδιαφεροµένου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Βασικών Σπουδών του Τµήµατος,
 µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος για την ικανοποίηση 
της προϋπόθεσης αυτής, καθοριζόµενης ταυτόχρονα και της οµάδας (Ε3 έως Ε9) όπου 
κατατάσσεται κάθε αναγνωριζόµενο µάθηµα για τον κάθε ενδιαφερόµενο. 
Μεταβατική ∆ιάταξη: Για αποφοίτηση µέχρι 31/12/2001, δεν ισχύει ο περιορισµός για το πολύ 
τρία (3) µαθήµατα της ιδίας οµάδας, και µέχρι δύο (2) οιαδήποτε µεταπτυχιακά µαθήµατα του 
Τµήµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής χωρίς να 
απαιτείται ειδική έγκριση από την Επιτροπή Βασικών Σπουδών του Τµήµατος. 

 
 (ε) Συµπλήρωση τουλάχιστον εκατό πενήντα οκτώ (158) διδακτικών µονάδων συνολικά. 
 



 

 

8

Σηµειώνεται ότι τα µαθήµατα κορµού και οι παραπάνω επιλογές αντιστοιχούν συνολικά σε λιγότερες 
από 158 ∆Μ. Συνιστάται τα υπόλοιπα µαθήµατα για την συµπλήρωση των ∆Μ  να περιλαµβάνουν και 
µαθήµατα οικονοµικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού, ιστορικού, ή άλλου περιεχοµένου. 
 
Είναι δυνατόν ένας προπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος να εγγράφεται και σε µεταπτυχιακά 
µαθήµατα του Τµήµατος, αλλά µόνο µετά από προηγούµενη συνεννόηση και άδεια από τον εκάστοτε 
διδάσκοντα. Οι ∆Μ των µεταπτυχιακών µαθηµάτων που αυτός περνά επιτυχώς συνυπολογίζονται στις 
συνολικές ∆Μ του φοιτητή. 
 
2.2  Μέσος Βαθµός και Σειρά Επιτυχίας 
 
Οι µέσοι όροι βαθµολογίας µαθηµάτων υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον εξής συντελεστή βάρους 
για κάθε µάθηµα: 
 

∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ) Μαθήµατος Συντελεστής Βάρους 
 

1 ή 2 1.0 
3 ή 4 1.5 

5 ή περισσότερες 2.0 
∆ιπλωµατική Εργασία (Σ.Τ. 20-5-93) 3.0 

 
Γιά τον βαθµό πτυχίου των αποφοίτων του Τµήµατος ορίζεται ότι τα µαθήµατα ``Αγγλικά Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ'' 
(ΗΥ-108, 109, και 208) ∆ΕΝ συµµετέχουν στον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου, ενώ το ``Αγγλικά 
IV'' (ΗΥ-209) συµµετέχει 
 
Γιά όσους έχουν συµπληρώσει περισσότερες διδακτικές µονάδες από το όριο των 158 κατά την 
απόκτηση του πτυχίου τους, ∆ΕΝ συµµετέχουν στον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου, τα µαθήµατα 
εκείνα στα οποία ο φοιτητής έχει τους χαµηλότερους βαθµούς και τα οποία έστω και αν δεν τα είχε 
περάσει πάλι θα εδικαιούτο να πάρει πτυχίο. 
 
 
2.3 Βελτίωση Βαθµολογίας: 
Οι φοιτητές που επέτυχαν σ' ένα µάθηµα στην πρώτη εξεταστική του περίοδο (Φεβ. ή Ιουν.) µπορούν, 
εάν θέλουν να βελτιώσουν το βαθµό τους, να προσέλθουν και στη δεύτερη εξεταστική του περίοδο 
(Σεπτέµβριος του ιδίου ηµερολογιακού έτους). Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο µεγαλύτερος από τους 
δύο βαθµούς των δύο περιόδων. Σηµειώνεται ότι εάν ο φοιτητής επανεγγραφεί σε ίδιο µάθηµα σε 
επόµενο Ακαδηµαϊκό εξάµηνο, τότε ισχύει ο βαθµός του τελευταίου εξαµήνου. 
 
Κάθε Σεπτέµβριο, µετά την Β' εξεταστική περίοδο, όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος οι οποίοι απέκτησαν 
πτυχίο κατά την Α' ή Β' περίοδο του φθινοπωρινού ή εαρινού εξαµήνου της Ακαδηµαϊκής χρονιάς που 
µόλις τελείωσε, κατατάσσονται σε µία ενιαία (ανεξαρτήτως χρονολογίας πρώτης εγγραφής) ``σειρά 
επιτυχίας αποφοίτησης'' βάσει του βαθµού πτυχίου τους. 
 
Ανεξάρτητα από τον παραπάνω βαθµό πτυχίου και σειρά επιτυχίας αποφοίτησης, ορίζεται και ο 
``ετήσιος µέσος βαθµός'', ο οποίος υπολογίζεται για κάθε φοιτητή κάθε Σεπτέµβριο, µετά την Β' 
εξεταστική περίοδο, σύµφωνα µε τον εξής αλγόριθµο: 
 
(α) Στον υπολογισµό του ετήσιου µέσου βαθµού µπορούν να συµµετέχουν µόνο βαθµοί µαθηµάτων 
κορµού εκτός των Αγγλικών Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, καθώς και βαθµοί µαθηµάτων επιλογής άλλων Επιστηµών 
(Ε1) και Επιστήµης Υπολογιστών(Ε3-Ε9). Εποµένως, δεν συµµετέχουν οι βαθµοί των άλλων 
µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής ή µαθηµάτων ξένων γλωσσών (πλήν Αγγλικών IV). 
 
 (β) Στον υπολογισµό του ετήσιου µέσου βαθµού  µπορούν να συµµετέχουν µόνο βαθµοί µαθηµάτων 
στα οποία ο φοιτητής εγγράφηκε και τα οποία πέρασε κατά την Α' ή Β' εξεταστική περίοδο του 
φθινοπωρινού ή εαρινού εξαµήνου της Ακαδηµαϊκής χρονιάς που µόλις τελείωσε. Επίσης, µπορούν να 
συµµετέχουν και βαθµοί µαθηµάτων που αποκτήθηκαν µε τη διαδικασία της βελτίωσης κατά την 
Ακαδηµαϊκή χρονιά που µόλις τελείωσε, ενώ ∆ΕΝ µπορούν να συµµετέχουν βαθµοί από αναγνωρίσεις 
µαθηµάτων. 
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(γ) Οι υπολογισµοί µέσων όρων βαθµολογίας µαθηµάτων γίνονται χρησιµοποιώντας τους παραπάνω 
συντελεστές βάρους της Υπουργικής Απόφασης. 
 
(δ) Από τους βαθµούς που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον υπολογισµό του ετήσιου µέσου βαθµού 
σύµφωνα µε τα παραπάνω εδάφια (α) και (β), επιλέγονται οι καλύτεροι βαθµοί σε τόσα µαθήµατα ώστε 
να συµπληρώνονται συνολικά δώδεκα (12) συντελεστές βάρους.  Εάν δεν υπάρχουν τόσοι βαθµοί µε 
δικαίωµα συµµετοχής, χρησιµοποιούνται µόνο όσοι υπάρχουν. Εάν για να συµπληρωθούν οι 
παραπάνω 12 συντελεστές βάρους χρειάζονται τόσοι βαθµοί που το άθροισµα των συντελεστών τους 
είναι µεγαλύτερο του 12, τότε από τον κατώτερο από τους βαθµούς αυτούς  χρησιµοποιείται ένα 
``κλασµατικό'' µόνο µέρος συντελεστού βάρους, τόσο όσο είναι µόλις αρκετό γιά να φτάσουµε το 
άθροισµα δώδεκα. 
 
(ε) Ο ετήσιος µέσος βαθµός υπολογίζεται προσθέτοντας τους βαθµούς του εδαφίου (δ), καθένα 
πολλαπλασιασµένο επί τον (ολόκληρο ή κλασµατικό) συντελεστή βάρους του, και διαιρώντας διά του 
δώδεκα (12). Η διαίρεση είναι πάντα διά του 12, ακόµη και εάν δεν υπάρχουν τόσοι βαθµοί µε 
δικαίωµα συµµετοχής που οι συντελεστές βάρους τους να φτάνουν το 12 (πρόκειται γιά την περίπτωση 
που ο φοιτητής δεν πέρασε αρκετά µαθήµατα τη χρονιά αυτή). 
 
Βάσει του παραπάνω ετήσιου µέσου βαθµού, ο οποίος υπολογίζεται κάθε Σεπτέµβριο µετά την Β' 
εξεταστική περίοδο, οι φοιτητές κάθε έτους κατατάσονται στην ``ετήσια σειρά επιτυχίας''. Σαν έτος 
φοίτησης κάθε φοιτητή θεωρείται το Α', Β', ή Γ', την πρώτη, δεύτερη, ή τρίτη αντίστοιχα Ακαδηµαϊκή 
χρονιά, το ∆' δε την κάθε χρονιά από εκεί και πέρα. 
 
Οι παραπάνω µέσοι βαθµοί και σειρές επιτυχίας (ετήσιοι και πτυχίου) µπορούν να χρησιµοποιούνται 
σαν κριτήρια γιά απονοµή τιµητικών διακρίσεων και υποτροφιών. 
 
 
2.4 Αναγνώριση Μαθηµάτων άλλων Α.Ε.Ι. 
 
Μαθήµατα που ένας φοιτητής παρακολούθησε επιτυχώς και εργασίες που αυτός έκανε σε άλλο 
Πανεπιστήµιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή στη διάρκεια προηγούµενης τυχόν φοίτησής του σε 
άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων αποφοίτησης από το Τµήµα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι αναγνωρίσεις αυτές 
περιλαµβάνουν µαθήµατα και εργασίες στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών όπως οι χρηµατοδοτούµενες 
από τα προγράµµατα «Σωκράτης/Erasmus» της Ε.Ε, µαθήµατα που ο φοιτητής είχε πριν έλθει στο 
Τµήµα µε µετεγγραφή, κατατακτήριες εξετάσεις κλπ. 
 
Οι αναγνωρίσεις αυτές γίνονται (Σ.Τ. 14/1/99) από ειδική προς τούτο τριµελή επιτροπή µελών ∆ΕΠ 
απαρτιζόµενη από (α) τον εκπρόσωπο του Τµήµατος στην Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστηµίου, (β) τον αναπληρωτή του, και (γ) τον πρόεδρο της Επιτροπής Προγράµµατος 
(Βασικών) Σπουδών του Τµήµατος. Η επιτροπή παραλαµβάνει τα (επίσηµα) έγγραφα του 
συνεργαζόµενου Πανεπιστηµίου ή Πανεπιστηµίου προέλευσης, στα οποία αναφέρονται τα 
µαθήµατα/εργασίες, οι ∆Μ, και ο βαθµός του φοιτητή, και κρίνει την αναγνώριση ή µη του 
µαθήµατος/εργαστηρίου, καθώς και προς ποιο µάθηµα/εργασία/οµάδα επιλογής του Τµήµατός µας 
γίνεται αντιστοίχηση. Η επιτροπή, εν ανάγκη, µεριµνά για την αντιστοίχηση του βαθµού και των ∆Μ 
στην κλίµακα του Τµήµατος. Η επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα µεταβολής των προαπαιτουµένων 
µαθηµάτων και χρονική εµπειρίας που τυχόν απαιτούνται για την αναγνώριση του µαθήµατος 
(εργασίας). Η επιτροπή µπορεί να ζητά τη γνώµη µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατός µας ή αρµόδιου 
Τµήµατος του ΠΚ (π.χ. Μαθηµατικών/Φυσικής κλπ) που συνήθως διδάσκει αντίστοιχο/συγγενικό 
µάθηµα στο Τµήµα µας. Η επιτροπή, ή µέλος της, ή το «συγγενικό» µέλος ∆ΕΠ µπορούν να 
προβαίνουν σε συνέντευξη µε τον ενδιαφερόµενο φοιτητή προκειµένου να διαπιστώσουν µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια θέµατα συναφή µε την αναγνώριση. Οµόφωνη απόφαση της επιτροπής είναι 
τελεσίδικη. Επί έλλειψης οµοφωνίας, το θέµατα παραπέµπεται στη Συνέλευση Τµήµατος για τελική 
απόφαση. Η επιτροπή έχει αρµοδιότητα αναγνώρισης για το πολύ σαράντα (40) από τις διδακτικές 
Μονάδες που µετράνε για την απόκτηση πτυχίου ενός φοιτητή. Για την αναγνώριση µαθηµάτων και 
εργασιών πέραν των 40 ∆Μ απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 
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2.5  Μαθήµατα Βασικών Σπουδών 
 
Τα µαθήµατα του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών κωδικοποιούνται µε τα γράµµατα ``ΗΥ'' 
και µε τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το έτος κατά το οποίο συνήθως παρακολουθείται το 
µάθηµα, το δε δεύτερο την επιστηµονική περιοχή του µαθήµατος: 
 

Πρώτο Ψηφίο Κανονικό Ετος Παρακολούθησης 
1,2,3,4 πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο 

5,6 µεταπτυχιακά µαθήµατα 
7,8,9 ειδικά θέµατα 

 
∆εύτερο Ψηφίο Επιστηµονική Περιοχή 
0  Εισαγωγικά - Γενικά 
1  Υπόβαθρο (Μαθηµατικά, Φυσική) 
2  Συστήµατα Hardware 
3  ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες 
4, 5  Συστήµατα Λογισµικού (Software) 
6  Πληροφοριακά Συστήµατα 
7  Μηχανική Όραση και Ροµποτική 
8  Αλγοριθµική και Θεωρία Υπολογισµού 
9  Ειδικές Εργασίες 
 
 
Ακολουθούν συνοπτικοί κατάλογοι κατά κατηγορίες των µαθηµάτων του προγράµµατος βασικών 
σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μαθήµατα των οποίων 
οι κωδικοί αρχίζουν µε ``ΜΑΘ'' ή ``ΦΥΣ'' διδάσκονται από το Μαθηµατικό και Φυσικό Τµήµα 
αντιστοίχως και αναφέρονται µε τους οικείους κωδικούς. Τα προαπαιτούµενα που αναφέρονται µέσα 
σε παρενθέσεις συνιστώνται έντονα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά. 
 
1. Μαθήµατα Κορµού 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-100  Εισαγωγή στην Επιστήµη Υπολογιστών 4 -- 
ΗΥ-108 Αγγλικά Ι 3 -- 
ΗΥ-109 Αγγλικά ΙΙ 3 ΗΥ-108
ΗΥ-112 Φυσική Ι 5 -- 
ΗΥ-113  Φυσική ΙΙ 5 -- 
ΗΥ-118  ∆ιακριτά Μαθηµατικά 3 -- 
ΗΥ-120 Ψηφιακή Σχεδίαση 5 -- 
ΗΥ-150 Προγραµµατισµός 5 -- 
ΜΑΘ-102 Απειροστικός Λογισµός Ι 4 -- 
ΜΑΘ-103 Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 4 ΜΑΘ-102 
ΜΑΘ-105 Γραµµική ΄Αλγεβρα 5 -- 
ΗΥ-180  Λογική 4 -- 
ΗΥ-208 Αγγλικά ΙΙΙ 3 ΗΥ-109 
ΗΥ-209 Αγγλικά ΙV 3 ΗΥ-208 
ΗΥ-217 Πιθανότητες Ι 4 ΜΑΘ-102 
ΗΥ-225 Οργάνωση Υπολογιστών 5 ΗΥ-120 
ΗΥ-240 ∆οµές ∆εδοµένων 5 ΗΥ-150 
ΗΥ-255 Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού 5 ΗΥ-150 
ΗΥ-280 Θεωρία Υπολογισµού 5 -- 
ΗΥ-335 ∆ίκτυα Υπολογιστών 4 ΗΥ-100 (ΗΥ-217) 
ΗΥ-340 Γλώσσες και Μεταφραστές 5 ΗΥ-240 (ΗΥ-225) 
ΗΥ-345 Λειτουργικά Συστήµατα 5 ΗΥ240 (ΗΥ-225) 
ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων 5 ΗΥ-240, ΗΥ-118  (ΗΥ-180) 
ΗΥ-380 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 5 ΗΥ-240 
ΗΥ-499 ∆ιπλωµατική Εργασία 10  
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2.  Μαθήµατα Επιλογής άλλων Επιστηµών (Ε1) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΦΥΣ-260  Εισαγωγή στη Φυσική Ηµιαγωγών  

  
 

3 Οπως στο Φυσικό Τµήµα 

ΦΥΣ-331 Ηλεκτρονικά Ι               5 Οπως στο Φυσικό Τµήµα 
ΗΥ-121  Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα    4 -- 
ΗΥ-122 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων 2 -- 
ΗΥ-215  Εφ. Μαθηµατικά γιά Μηχανικούς  4 ΜΑΘ-102 
ΜΑΘ-209 Ειδικά Θέµατα, ή             

  ή 331 Λογική ΙΙ, ή              
  ή 225 Θεωρία Συνόλων Ι 
 

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 
 

ΜΑΘ-100 Αναλυτική Γεωµετρία-Μιγαδικοί Αριθµοί όπως Μαθηµατικό Τµήµα 
ΜΑΘ-202 Θεωρία Αριθµών    

 
όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 

ΜΑΘ-244 Θέµατα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
(Θεωρία Γραφηµάτων)  

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 
 

ΜΑΘ-208 Θεωρία Αναδροµικών Συναρτήσεων  όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 
ΜΑΘ-212 Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισ. Ι, ή   

ή 213  Μερικές ∆ιαφορικές Εξισ. Ι, ή   ή 
216 ∆ιανυσµ. Αναλ. & ∆ιαφορικές Εξισ. 

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 

ΜΑΘ-110 ΄Αλγεβρα Ι, ή 
  ή 221 Θεωρία Οµάδων, ή 
  ή 222 Θεωρία Σωµάτων & ∆ακτυλίων, 
ή  
  ή 223 Γραµµική ΄Αλγεβρα ΙΙ, ή 
  ή 228 Θέµατα ΄Αλγεβρας Ι 

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 

ΜΑΘ-230 Εισαγωγή στη Θεωρία Βελτιστοποίησης όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 
ΜΑΘ-234 Στατιστική Ι, ή             

  ή 239 Εφαρµοσµένη Στατιστική    
 

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 

ΜΑΘ-231 
 

Αριθµητική Ανάλυση     ή 
ή 236 Αριθµ. Λύση Μη Γραµ. Συστ. & 
∆.Ε., ή 
ή 237 Αριθµητική Γραµµική ΄Αλγεβρα, 
ή   ή 238 Θεωρία Προσέγγισης & Εφαρµ., 
ή  
ή 241 Θέµατα Αριθµητικής Ανάλυσης Ι 
 

όπως στο Μαθηµατικό Τµήµα 

 
 
 
 
 

3. Μαθήµατα Επιλογής Επιστήµης Υπολογιστών  
Τα µαθήµατα επιλογής Επιστήµης Υπολογιστών κατανέµονται στις παρακάτω «Οµάδες 
Μαθηµάτων Επιλογής Ειδίκευσης» 

 
Ε3  Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-370 Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 4 ΗΥ-215, (ΜΑΘ-103) 
ΗΥ-431 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών 4 -- 
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HY-432 Συστήµατα Προσωπικών Επικοινωνιών 4 -- 
ΗΥ-438 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης 4 ΗΥ-217, (ΜΑΘ-220) 
ΗΥ-439 Εργαστήριο Τεχνολογίας και 

Προγραµµατισµού ∆ικτύων Ι 
4 ΗΥ-335 

 
 
Ε4 Υλικό (Hardware) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων 4 ΗΥ-120 
HY-325 Εργαστήριο Ενσωµατωµένων 

Επεξεργαστών 
4 ΗΥ-225 

ΗΥ-422 Εισαγωγή στα Συστήµατα VLSI  4 ΗΥ-225,(ΗΥ-121) 
ΗΥ-425 Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών 

Συστηµάτων  
4 ΗΥ-225 

 
 
Ε5 Λογισµικό Συστηµάτων 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός 4 ΗΥ-150 
ΗΥ-358 Γραφική 4 HY-240 
ΗΥ-453 Παράλληλος Προγραµµατισµός 4 HY-345, (HY-340) 
 
Ε6 Πληροφοριακά Συστήµατα 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-265 Μοντελοποίηση Πληροφοριών 4 ΗΥ-180 
ΗΥ-464 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής 4 ΗΥ-240, ΗΥ-150 
ΗΥ-465 Πληροφοριακά Συστήµατα 4 ΗΥ-360, (ΗΥ-265) 
ΗΥ-466 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων 4 ΗΥ-465 
 
Ε7 Μηχανική Οραση και Ροµποτική 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-471  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων 4 ΗΥ-215, (ΗΥ-217, ΜΑΘ-105) 
ΗΥ-472 Μηχανική ΄Οραση 4 ΗΥ-471 
ΗΥ-473 Αναγνώριση Προτύπων 4 ΗΥ-217, ΜΑΘ-105, (ΗΥ-215, ΗΥ-340) 
ΗΥ-475 Αυτόνοµη Ροµποτική Πλοήγηση 4 ΜΑΘ-102, ΜΑΘ-103, ΜΑΘ-105,  

ΗΥ-112, (ΗΥ-370, ΗΥ-471, ΗΥ-113) 
ΗΥ-476  ∆ίκτυα Νευρωνικών Υπολογισµών 4 ΗΥ-217, ΜΑΘ-105 
 
Ε8 Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-317 Αξιολόγηση Επιδόσεων Συστηµάτων 4 ΗΥ-217 
ΗΥ-368 Βελτιστοποίηση Συστηµάτων 4 ΜΑΘ-105 
ΗΥ-490.81 Επισκόπηση Αλγεβρικών Αλγορίθµων 2 ΗΥ-240 
ΗΥ-490.82 Επισκόπηση Υπολογιστικής Γεωµετρίας 2 ΗΥ-240 
 
 
Ε9 Πληροφορική και Κοινωνία 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆Μ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΗΥ-302 ∆ιδακτική της Πληροφορικής 3 ΗΥ-100, ΗΥ-120, ΗΥ-150 
HY-402 Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού 
4 ΗΥ-302, (ΗΥ-255) 

ΗΥ-405 Οικονοµικά της Τεχνολογίας 4 -- 
ΗΥ-406 Νοµικά Θέµατα Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών 
4 -- 

ΗΥ-490.05 Εισαγωγή στο E-BUSINESS 2 ΗΥ-405 
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Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών  
1ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-100 Εισαγωγή στην Επιστ. Υπολογιστών  4  
ΗΥ-120 Ψηφιακή Σχεδίαση     5 
ΜΑΘ-102 Απειροστικός Λογισµός Ι   4  
ΜΑΘ-105 Γραµµική ΄Αλγεβρα    5  
ΗΥ-112 Φυσική Ι        5  
ΗΥ-108 Αγγλικά Ι       3 
 
        Σύνολο ∆Μ: 26 
2ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-150 Προγραµµατισµός      5 
ΗΥ-118 ∆ιακριτά Μαθηµατικά     3 
ΜΑΘ-103 Απειροστικός Λογισµός ΙΙ   4  
ΗΥ-113 Φυσική ΙΙ       5 
ΗΥ-109 Αγγλικά ΙΙ       3 
 
        Σύνολο ∆Μ: 20 
3ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-240 ∆οµές ∆εδοµένων      5 
ΗΥ-217 Πιθανότητες Ι      4 
ΗΥ-208 Αγγλικά ΙΙΙ       3 
ΗΥ-180 Λογική         4 

Μάθηµα Επιλογής (συνιστάται: ΗΥ215) 4 
 
        Σύνολο ∆Μ: 20 
 
4ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-225 Οργάνωση Υπολογιστών    5 
ΗΥ-280 Θεωρία Υπολογισµού     5 
ΗΥ-209 Αγγλικά IV       3 
ΗΥ-255 Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού   5 

Μάθηµα Επιλογής (συνιστάται: ΜΑΘ-231) 5 
 
      Σύνολο ∆Μ: 23 
 
5ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-340 Γλώσσες και Μεταφραστές    5 
ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων   5 
ΗΥ-335 ∆ίκτυα Υπολογιστών     4 
(Ε3-Ε9) Μαθήµατα Επιλογής     8 
 
        Σύνολο ∆Μ: 22 
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6ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
ΗΥ-345 Λειτουργικά Συστήµατα    5 
ΗΥ-380 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα   5 
(Ε3-Ε9) Μαθήµατα Επιλογής     8 
 
        Σύνολο ∆Μ: 18 
 
7ο εξάµηνο 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος    ∆Μ 
(Ε3-Ε9) Μαθήµατα Επιλογής     16 
ΗΥ-499 ∆ιπλωµατική Εργασία     5  
 
        Σύνολο ∆Μ: 21 
 
8ο εξάµηνο 
 
(Ε3-Ε9) Μαθήµατα Επιλογής     12 
ΗΥ-499 ∆ιπλωµατική Εργασία     5  
 
        Σύνολο ∆Μ: 17 
 

2.6  ∆ιπλωµατική Εργασία 
 
Η ∆ιπλωµατική Εργασία (ΗΥ-499) αποτελεί το επιστέγασµα των βασικών σπουδών στο Τµήµα 
Επιστήµης Υπολογιστών, και τονίζει την ισχυρή εργαστηριακή και εφαρµοσµένη συνιστώσα που αυτές 
έχουν. Σκοπός της είναι η εξάσκηση των φοιτητριών και φοιτητών του Τµήµατος στην εφαρµογή των 
όσων έµαθαν στη διάρκεια των σπουδών τους στην επίλυση ενός συγκεκριµένου, πρακτικού, 
ρεαλιστικού προβλήµατος, σαν αυτά που θα κληθούν να επιλύσουν στη διάρκεια της επαγγελµατικής 
τους σταδιοδροµίας. 
 
Η έναρξη της ∆ιπλωµατικής Εργασίας (∆Ε) µπορεί να γίνει από το πέµπτο (5ο) εξάµηνο των σπουδών 
και µετά. Η διάρκεια της ∆Ε µπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα. Το βάρος της ∆Ε 
καθορίζεται σε 10  ∆ιδακτικές Μονάδες,  δηλαδή ισοδυναµεί περίπου µε το βάρος δύο µαθηµάτων. 
Κάθε ∆Ε εκπονείται κατά κανόνα από έναν φοιτητή, εκτός ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες µία 
µεγάλη εργασία µπορεί να εκπονηθεί από οµάδα δύο φοιτητών. 
 
Το θέµα µιάς ∆Ε µπορεί να συνδυάζεται µε το θέµα ή τα θέµατα προχωρηµένων εργασιών ενός 
µαθήµατος, ή µπορεί και να µην σχετίζεται άµεσα µε µάθηµα. Το περιεχόµενο της ∆Ε δεν είναι 
αναγκαστικά πρωτότυπο, χωρίς φυσικά και να αποκλείεται κάτι τέτοιο. Η εκπόνηση της ∆Ε γίνεται υπό 
την εποπτεία ενός µέλους ∆ΕΠ ή ενός επισκέπτη καθηγητή του Τµήµατος, το οποίο µέλος ∆ΕΠ τελικά 
δέχεται και βαθµολογεί ή απορρίπτει την εργασία. Η "καθηµερινή" επίβλεψη και καθοδήγηση του 
φοιτητή κατά την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Eργασίας µπορεί να γίνεται και από τρίτο άτοµο (π.χ. 
µέλος ∆ΕΠ άλλου Τµήµατος ή ΑΕΙ, µεταπτυχιακό φοιτητή, επαγγελµατία υπάλληλο εταιρείας ή 
ερευνητικού κέντρου, κ.λ.π.). Η κατάλληλη επιλογή του τρίτου αυτού ατόµου είναι ευθύνη του 
εποπτεύοντος την Εργασία µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος, και ο φοιτητής µε την ανάληψη ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας υπό την εποπτεία αυτού του µέλους ∆ΕΠ συµφωνεί µε την επιλογή του τρίτου ατόµου. Ο 
φοιτητής έχει την ευθύνη για την περιοδική ενηµέρωση του εποπτεύοντος µέλους ∆ΕΠ για την πρόοδο 
της Εργασίας, και το εποπτεύον µέλος ∆ΕΠ έχει την ευθύνη για την επιβεβαίωση ότι η καθηµερινή 
επίβλεψη και καθοδήγηση από το τυχόν τρίτο άτοµο είναι η ενδεδειγµένη. Οι φοιτητές δηλώνουν 
ενδιαφέρον γιά ορισµένα από τα προτεινόµενα θέµατα ∆Ε, καθένας. Η επιλογή του φοιτητή που θα 
εκπονήσει το κάθε προταθέν θέµα γίνεται από τον καθηγητή που θα το εποπτεύσει. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται στις έξι (6) πρώτες βδοµάδες κάθε εξαµήνου. Την έβδοµη (7η) βδοµάδα κάθε 
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εξαµήνου, οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν ∆ιπλωµατικές Εργασίες εγγράφονται και τυπικά 
γιά το σκοπό αυτό, χρησιµοποιώντας τον κωδικό ΗΥ-499, στη γραµµατεία της Σχολής. 
 
Μετά το πέρας της εκπόνησης της ∆Ε (το οποίο δεν µπορεί να ξεπεράσει την ηµεροµηνία έναρξης του 
µεθεποµένου εξαµήνου µετά το εξάµηνο εγγραφής σε αυτή), η ∆Ε υποβάλλεται σε κρίση από τον 
καθηγητή που την επόπτευσε, οπότε και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται. Οι ∆Ε που γίνονται δεκτές 
βαθµολογούνται από τον καθηγητή που τις επόπτευσε. Ο βαθµός της ∆Ε αναγράφεται σε όλα τα 
πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας του φοιτητή, και συµµετέχει στον υπολογισµό των µέσων 
όρων βαθµολογίας µε συντελεστή 3.0 (βλέπε: Μέσος Βαθµός και Σειράς Επιτυχίας). 
 

2.7 Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών 
 
Φοιτητές και φοιτήτριες του προγράµµατος βασικών σπουδών του Τµήµατος µπορούν να εργάζονται 
για 3 έως 6 µήνες µε πλήρη ή σχεδόν πλήρη απασχόληση σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς και 
εταιρείες του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για σκοπούς πρακτικής τους εξάσκησης σε θέµατα 
σχετικά µε την επιστήµη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρµογή. Η εργασία γίνεται υπό την 
εποπτεία ενός µέλους ∆ΕΠ ή επισκέπτη καθηγητή και ενός εργαζοµένου του φορέα υποδοχής. Η 
περίοδος αυτής της εργασίας προσµετράται ως µάθηµα επιλογής («ελεύθερες µονάδες») για τις 
απαιτήσεις  αποφοίτησης.  
 
Ο κωδικός του µαθήµατος της πρακτικής άσκησης ορίζεται στον αριθµό 499-3 για εργασία τριών 
µηνών (6∆Μ), 499-4 για τέσσερις µήνες (8∆Μ), και 499-5 για πέντε µήνες (9∆Μ) και 499-6 για έξι 
µήνες (10∆Μ). Ο συντελεστής βάρους ορίζεται στο 2. 
 Για να επιτραπεί σε ένα φοιτητή να αρχίσει πρακτική εξάσκηση, πρέπει αυτός να έχει 
συµπληρώσει επιτυχώς εξήντα πέντε (65) διδακτικές µονάδες µαθηµάτων κορµού, και να συναινέσει ο 
επόπτης καθηγητής ότι οι φοιτητής έχει την απαιτούµενη εµπειρία (Γ.Σ. 18/3/99). 
Για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί και κάνουν πρακτική άσκηση το όριο των διδακτικών 
µονάδων ανά εξάµηνο µπορεί να είναι έως 26∆Μ συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής άσκησης. 
Οι πρακτικές ασκήσεις που έχουν έναρξη µετά τις 31 Μαίου και λήξη πριν την 1η Οκτωβρίου, δεν 
περιορίζουν τις διδακτικές µονάδες του φοιτητή που εκτελεί την άσκηση σε κανένα διδακτικό εξάµηνο. 
Η θέσπιση περιόδου θερινής εγγραφής εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές µπορούν να γράφονται το καλοκαίρι 
για πρακτική άσκηση. 
 

2.8 Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 

1. Για αποφοίτηση µέχρι 31/12/2003 το ΜΑΘ-231 (Αριθµητική Ανάλυση) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν µάθηµα κορµού αντί του ΗΥ-180, οπότε όµως το ΜΑΘ-231 δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα και σαν µάθηµα επιλογής Ε1. 

2. Για αποφοίτηση µέχρι 31/12/2002 το ΗΥ-335 (∆ίκτυα Υπολογιστών) δεν απαιτείται σαν 
µάθηµα κορµού και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µάθηµα επιλογής (Ε3). 

3. Για αποφοίτηση µέχρι 31/12/2001, δεν ισχύει ο περιορισµός για το πολύ τρία (3) µαθήµατα 
της ιδίας οµάδας, και µέχρι δύο (2) οιαδήποτε µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής χωρίς να 
απαιτείται ειδική έγκριση από την Επιτροπή Βασικών Σπουδών του Τµήµατος. 
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3.  Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 
Oι µεταπτυχιακές σπουδές διέπονται από  την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 866/26-11-93, 
τεύχος Β, και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 14 του Ν.2083/1992, και 
συνίστανται στην παρακολούθηση µαθηµάτων και σεµιναρίων, συµµετοχή στις 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος, εξετάσεις, και διεξαγωγή 
ολοκληρωµένης, πρωτότυπης ερευνητικής  εργασίας. 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει: 
 
(α)  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), στις παρακάτω θεµατικές περιοχές, παρέχοντας 
την δυνατότητα απονοµής (Μ.∆.Ε.) σε δύο περιοχές: 
 

Α. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήµατα 
Β. ∆ίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες 
Γ. Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 
∆. Πληροφοριακά Συστήµατα και Τεχνολογία Λογισµικού 
Ε. Μηχανική Οραση και Ροµποτική 
ΣΤ. Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 

 
 (β)  ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.) 
 
 
Σκοποί του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: 
 
 (α)  Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήµης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεµοµένου Μ.∆.Ε. 
να έχουν αυξηµένα προσόντα επαγγελµατικής προσφοράς στις οικείες περιοχές. 
(β)  Η δηµιουργία επιστηµόνων-ερευνητών, κατόχων ∆.∆., ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση 
της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήµης 
Υπολογιστών. 
 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
διεξάγονται σε στενή συνεργασία µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας-
΄Ερευνας. Η τακτική παρουσία και η συµµετοχή των µεταπτυχιακών σπουδαστών στις δραστηριότητες 
που ορίζει ο κανονισµός αυτός είναι υποχρεωτική. 
Τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 300.000 δρχ. 
 
3.1  Εισδοχή Φοιτητών 
 
Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών και των Πολυτεχνικών 
Σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή των οµοταγών αναγνωρισµένων τµηµάτων των ΑΕΙ της αλλοδαπής 
γίνονται δεκτοί για µεταπτυχιακές σπουδές µετά από κρίση των προσόντων τους, δύο φορές το χρόνο. 
Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιµώνται είναι: βαθµός πτυχίου, επιδόσεις του υποψηφίου στο 
προπτυχιακό επίπεδο και κυρίως σε µαθήµατα που έχουν σχέση µε τις µεταπτυχιακές σπουδές στην 
Επιστήµη των Υπολογιστών, εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο, συστατικές επιστολές, 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προσωπικοί στόχοι εξειδίκευσης και έρευνας, και όποια άλλα κριτήρια 
τυχόν ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως π.χ. προσωπική συνέντευξη και 
γραπτές εξετάσεις. Η προσφορά θέσης µεταπτυχιακού φοιτητή έχει συγκεκριµένη χρονική ισχύ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής για µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα είναι η προσκόµιση 
επισήµου αντιγράφου του πτυχίου ή ισοτίµου πιστοποιητικού σπουδών. 
 
3.2 Απαίτηση Βασικών Γνώσεων    
 
(α) Οι απαιτήσεις Βασικών Γνώσεων  που ισχύουν έχουν ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ Α Β Γ ∆ Ε ΣΤ 
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ΜΑΘΗΜΑ       
ΗΥ-150 * * * * * * 
ΗΥ-240 * * * * * * 
ΗΥ-225 * * * * * * 
ΗΥ-280      * 
ΗΥ-335 * *     
ΗΥ-340   *    
ΗΥ-345 *  * * *  
ΗΥ-360    *   
ΗΥ-380  *   * * 
 
Οι φοιτητές που επιλέγουν δύο περιοχές εξειδίκευσης θα πρέπει να καλύψουν τις απαιτήσεις και των 
δύο περιοχών.  
 
(β) Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και υποχρεωτική παρακολούθηση του µαθήµατος 
ΗΥ-508 "Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά". 
 
(γ) Απαιτείται η παρακολούθηση του µαθήµατος ΗΥ-500 Επισκόπηση των Ερευνητικών Θεµάτων του 
Τµήµατος, από τους νεοεισαχθέντες µεταπτυχιακούς φοιτητές στο πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους.  
                   
3.3   Μαθήµατα 
 
Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών µαθηµάτων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση µε Ειδική Σύνθεση 
(ΓΣΕΣ)  ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Τα µαθήµατα έχουν τη µορφή διαλέξεων ή σεµιναρίων, και περιλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, 
παρουσιάσεις, συζητήσεις. Το βάρος των µεταπτυχιακών µαθηµάτων εκφράζεται σε διδακτικές 
µονάδες (∆Μ). Ο τρόπος εξέτασης καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Τυχόν τελική εξέταση στο 
µάθηµα µπορεί να δοθεί µία µόνο φορά, αµέσως µετά τη λήξη του. Η βαθµολογία επίδοσης  γίνεται σε 
ακέραια κλίµακα από 0 έως 10. Οι µέσοι όροι βαθµολογίας υπολογίζονται µε συντελεστές βάρους 
ανάλογους προς τις διδακτικές µονάδες των αντίστοιχων µαθηµάτων. Η επίδοση του φοιτητή στα 
µαθήµατα θεωρείται ικανοποιητική εάν αυτός επιτυγχάνει: 
 

 βαθµό τουλάχιστο έξι (6) σε κάθε µάθηµα, και 
 µέσον όρο τουλάχιστον επτά και µισό (7.5). 

 
΄Ολα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα είναι εξαµηνιαία, διεξάγονται είτε το φθινοπωρινό εξάµηνο είτε το 
εαρινό εξάµηνο, και περιλαµβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδοµάδων, συζητήσεις, ασκήσεις 
και/ή εργασία(ες), και εξετάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια της διδασκαλίας µπορεί να 
µειώνεται κατά τρεις (3) το πολύ εβδοµάδες. Η περίοδος διδασκαλίας του φθινοπωρινού εξαµήνου 
είναι οι 13 εβδοµάδες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η περίοδος εξετάσεων του φθινοπωρινού 
εξαµήνου είναι 8 έως 20 Ιανουαρίου. Η περίοδος διδασκαλίας του εαρινού εξαµήνου είναι οι 15 
εβδοµάδες µετά την 1 Φεβρουαρίου (περιλαµβάνει 2 εβδοµάδες διακοπών Πάσχα). Η περίοδος 
εξετάσεων του εαρινού εξαµήνου είναι 25 Μαΐου έως 10 Ιουνίου. Όλες οι υποχρεώσεις των 
µαθηµάτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
πλήρως εντός της διάρκειας του εξαµήνου (µέχρι τη λήξη των εξετάσεων). Οι βαθµοί επιτυχίας των 
φοιτητών στα µεταπτυχιακά µαθήµατα εκδίδονται το αργότερο έως τις 30 Ιανουαρίου και 20 Ιουνίου 
αντίστοιχα γιά τα δύο εξάµηνα. 
 
Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξάµηνου, µέσα σε τακτή προθεσµία, κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής 
εγγράφεται στο Τµήµα και δηλώνει τα µαθήµατα και άλλες απασχολήσεις (επικουρικό διδακτικό έργο, 
έρευνα) που θα παρακολουθήσει το εξάµηνο αυτό, µετά σύµφωνη γνώµη του Ακαδηµαϊκού του 
Συµβούλου (\(sc 3.8). Το συνολικό φορτίο του από όλα τα παραπάνω πρέπει να αντιστοιχεί σε 20 έως 
28 ∆Μ. Αργότερα στη διάρκεια του εξάµηνου, µέσα σε άλλη τακτή προθεσµία, και µετά σύµφωνη 
γνώµη του Σύµβουλού του, µπορεί αν θέλει να παραιτηθεί από µερικά από τα µαθήµατα στα οποία 
αυτός εγγράφηκε. 
΄Ολοι όσοι έχουν εγγραφεί σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα και δεν έχουν παραιτηθεί από αυτό µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, παίρνουν βαθµό σ' αυτό επιτυχή ή ανεπιτυχή. Οι ανεπιτυχείς βαθµοί 
παραµένουν στα εσωτερικά αρχεία του Τµήµατος, αλλά δεν υπολογίζονται στους µέσους όρους ούτε τα 



 

 

18

µαθήµατα αυτά µετράνε γιά την εκπλήρωση απαιτήσεων αποφοίτησης. Σε περίπτωση που κάποιος 
φοιτητής εκπληρώσει σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων ενός µαθήµατος, αλλά γιά κάποιο σοβαρό 
λόγο δεν µπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του µέσα στις τακτές προθεσµίες, µπορεί ο 
διδάσκων του µαθήµατος να του δώσει την ειδική βαθµολογική ένδειξη ``µη πλήρες'', η οποία µπορεί 
αργότερα, µέσα σε νέα τακτή προθεσµία, να αντικατασταθεί µε κανονικό βαθµό, εάν ο φοιτητής 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις µέχρι τότε. Η ένδειξη ``µη πλήρες'' παραµένει στα εσωτερικά και 
εξωτερικά αρχεία του φοιτητή (όσο δεν έχει αντικατασταθεί), δεν υπολογίζεται στους µέσους όρους, 
ούτε τα αντίστοιχα µαθήµατα µετράνε γιά την εκπλήρωση απαιτήσεων αποφοίτησης. 
Ακολουθεί κατάλογος των προσφερόµενων µεταπτυχιακών µαθηµάτων. 
 
 Προσφερόµενα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ∆

Μ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΗΥ-523  Εργαστήριο CAD Ψηφιακών Συστηµάτων 4 ΗΥ-220, ΗΥ-225 Α 
ΗΥ-527  Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών 4 -- Α,Γ 
ΗΥ-530 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 ΗΥ-215,(ΗΥ-217) Β,Α 
ΗΥ-534 Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων 4 ΗΥ-225, ΗΥ-335 Α,Β 
ΗΥ-536 Εργαστήριο Τεχνολογίας και 

Προγραµµατισµού ∆ικτύων 
4 ΗΥ-439 Β 

ΗΥ-537 Θεωρία ∆ικτύων Υψηλών Επιδόσεων 4 ΗΥ-335, ΗΥ-217 Β 
ΗΥ-555 Παράλληλα Συστήµατα και Grids 4 HY-345 Γ 
ΗΥ-556 Κατανεµηµένα Συστήµατα 4 ΗΥ-345, (ΗΥ-453) Γ 
ΗΥ-557    Ασφαλή Συστήµατα 

 
4 ΗΥ-118, ΗΥ-225,  

ΗΥ-345 
Α,Β,Γ 

ΗΥ-558 Τεχνολογίες και Συστήµατα 
για το ∆ιαδίκτυο 

4 ΗΥ-345 B,Γ 

ΗΥ-561 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρ. Εγγράφων 2 -- ∆ 
ΗΥ-562 Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων 4 ΗΥ-360 ∆ 
ΗΥ-563  Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφορίας 3 -- ∆ 
ΗΥ-564 Προχωρηµένα Θέµατα Επικοινωνίας 

Ανθρώπου-Μηχανής 
4 ΗΥ-464 ∆ 

ΗΥ-574 Περιγραφή Οπτικού Περιεχοµένου Εικόνων 4 ΗΥ-471 Ε 
ΗΥ-575 Εργαστήριο Ροµποτικής Πλοήγησης 

 
4 ΜΑΘ102,103,105, 

ΗΥ-112, 
(ΗΥ-370,471,113) 

Ε 

HY-576  Επεξεργασία Ψηφιακού Video 4 -- Ε 
ΗΥ-577 Μηχανική Μάθηση 4 ΗΥ-150 ∆,Ε 
ΗΥ-580 Θέµατα Σχεδίασης Αλγορίθµων 4 ΗΥ-240,ΗΥ-280,  

ΗΥ-380 
ΣΤ 

ΗΥ-625 Προχ. Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών 
 

4 ΗΥ-425,ΗΥ-340,   
ΗΥ-345 

Α 

ΗΥ-639 Προχ. Θέµατα Ανάλυσης Επιδόσεων  
 Συστηµάτων και ∆ικτύων 
 

4 ΗΥ-217, ΗΥ317, 
ΗΥ-335 

Β, ΣΤ 

ΗΥ-645 Μέθοδοι Ανάλυσης & Προδιαγραφής Συστ 4 (ΗΥ-465) ∆ 
ΗΥ-657  Θέµατα Παράλληλων Λειτουργικών 

Συστηµάτων 
4 ΗΥ-345, ΗΥ-453 Γ 

ΗΥ-661 Θέµατα Θεωρίας Βάσεων ∆εδοµένων 2 ΗΥ-360 ∆ 
ΗΥ-662 Θέµατα  Χωρικών και Χρονικών Βάσεων 

∆εδοµένων 
2 -- ∆ 

ΗΥ-671 Παράλληλη Μηχανική Οραση 4 ΗΥ-472, ή ΗΥ-572 Ε, Γ 
ΗΥ-672 Σύγχρονα Θέµατα Μηχανικής Ορασης 4 ΗΥ-572 Ε 
ΗΥ-675 Σύγχρονα Θέµατα Ροµποτικής 4 -- Ε 
ΗΥ-687 Παράλληλος Υπολογισµός 

Ανάλυση και Απόδοση 
4 -- Γ 

HY-699.35 Σεµινάριο Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 3 ΗΥ-335 Β 
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2.  ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κωδικός Ονοµα Μαθήµατος 
ΗΥ-500 Επισκόπηση των Ερευνητικών Θεµάτων του Τµήµατος 
ΗΥ-700
  

Σεµινάρια 

ΗΥ-508 Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά 
ΗΥ-690 Επικουρία Μαθήµατος 
ΗΥ-695 Εποπτευόµενη Μελέτη 
ΗΥ-699 Έρευνα Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΗΥ-899 Έρευνα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 
3.4  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) 
 
Συναρµόδιοι Τοµείς για την χορήγηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι οι Τοµείς 
Αρχιτεκτονικής, Προγραµµατισµού, Εφαρµογών Πληροφορικής, και Θεωρίας Υπολογιστών και 
Υπολογισµών. Για την απόκτηση Μ∆Ε απαιτούνται: 
  (1)  Η διάρκεια σπουδών για Μ∆Ε ορίζεται σε δύο (2) συνεχόµενα ηµερολογιακά έτη από την 
πρώτη εγγραφή. Συµβατικά ως ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής θεωρείται η τελευταία ηµέρα των 
εγγραφών του εξαµήνου πρώτης εγγραφής και καταληκτική ηµεροµηνία η τελευταία ηµέρα εγγραφών 
2 έτη αργότερα. Μέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ο υποψήφιος πρέπει να έχει παραδώσει το γραπτό 
κείµενο της µεταπτυχιακής εργασίας υπογεγραµµένο από  τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και τον 
Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς επίσης να έχει παραδώσει τα οικεία αρχεία (source και 
postscript) και προσκοµίσει στην γραµµατεία γραπτή βεβαίωση από τον αρµόδιο για την παραλαβή 
τους. 
 
Παράταση σπουδών: Κατόπιν αιτιολογηµένης εισηγήσεως του επόπτη καθηγητή, η Συντονιστική 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να εισηγείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος παράταση του 
χρόνου σπουδών προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταπτυχιακή εργασία κατά 6 µήνες, και σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις µέχρι 1 έτος.  
 
Αδεια προσωρινής διακοπής σπουδών: Σε ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να εισηγείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος άδεια προσωρινής 
διακοπής των σπουδών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
 (2) Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων. 
 
(3) Συµπλήρωση µε ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον εικοσιοκτώ (28) µεταπτυχιακών διδακτικών 
µονάδων (∆Μ), από τις οποίες τουλάχιστον οι 10 προέρχονται από µαθήµατα της θεµατικής περιοχής. 
Αν οι θεµατικές περιοχές είναι δύο, απαιτούνται 10∆Μ από κάθε µία από αυτές. 
 
(4)  Θεσπίζεται κριτήριο επιτυχούς παρακολούθησης µαθηµάτων των φοιτητών του Α� έτους Μ∆Ε, η 
ικανοποίηση του οποίου επιτρέπει την συνέχιση στο Β� έτος Μ∆Ε και την ανάληψη Μεταπτυχιακής 
Εργασίας, ενώ η µή ικανοποίηση έχει ως συνέπεια την διακοπή της φοίτησης στο ΠΜΣ. Το κριτήριο 
είναι η επιτυχής παρακολούθηση µαθηµάτων τα οποία να συµπληρώνουν 16 ∆Μ κατά την διάρκεια του 
Α� έτους Μ∆Ε µε τουλάχιστον 6.0 σε κάθε µάθηµα και µέσο όρο βαθµολογίας 7.0 για το Α� έτος. ∆εν 
προσµετρούνται αναγνωρίσεις µαθηµάτων. Σε περίπτωσης αναγνώρισης περισσοτέρων των 12∆Μ 
(επιτρέπονται µέχρι 16) το κριτήριο ικανοποιείται µε επιτυχή παρακολούθηση µαθηµάτων, τα οποία να 
συµπληρώνουν την διαφορά µεταξύ 28 και των αναγνωρισµένων ∆Μ. 

 
(5)   Εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας  στην µοναδική ή στην µία από τις δύο θεµατικές περιοχές.  
Η µεταπτυχιακή εργασία µπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχοµένου και πρέπει να έχει 
επαρκή βαθµό πρωτοτυπίας ή  να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού 
θέµατος τρέχοντος ερευνητικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος. Η µεταπτυχιακή εργασία εκπονείται κάτω 
από την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Επόπτη, µέλους ∆ΕΠ. Η άµεση επίβλεψη και καθοδήγηση της 
εργασίας µπορεί να ανατεθεί και σε κατάλληλο πρόσωπο, κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος, µη µέλος 
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∆ΕΠ του Τµήµατος (π.χ. ερευνητή ερευνητικού κέντρου), αλλά και στην περίπτωση αυτή πρώτα 
ορίζεται Επόπτης µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος. Η µεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται από Εξεταστική 
Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
και αποτελείται από 3 έως 4 µέλη ως εξής: τον Επόπτη, δύο άλλα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος και τον 
επιβλέποντα (εάν είναι άλλος από τον Επόπτη).  Η µεταπτυχιακή εργασία γράφεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
∆ιαδικασία ορισµού του Επόπτη: Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται, µετά 
από αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή, στην ΓΣΕΣ η οποία και ορίζει τον Επόπτη. Ο ορισµός του 
Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο στο 3ο εξάµηνο εγγραφής του µεταπτυχιακού φοιτητή. Εάν δεν 
υπάρξει µέχρι τότε αίτηση του µεταπτυχιακού  φοιτητή προς την Συντονιστική Επιτροπή, τότε  αυτή 
είναι αρµόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η ΓΣΕΣ να ορίσει Επόπτη. Οι Επόπτες ορίζονται στην 
αρχή κάθε εξαµήνου. 
 
3.5  ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) 
 
Γιά την απονοµή του ∆∆ απαιτούνται: 
 
(1)  Η κατοχή Μ∆Ε, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως ορίζει το Π∆. 380/89, άρθρο 12 και ο 
Ν.2083/92 άρθρο 12 παρ.2(α). 
 
(2)   ∆ιάρκεια σπουδών:  Τουλάχιστον δύο (2) και το πολύ τέσσερα (4) συνεχόµενα ηµερολογιακά έτη 
από την πρώτη εγγραφή µετά την απόκτηση του Μ∆Ε, καθώς και για κατόχους Μ∆Ε ή ισοτίµου τίτλου 
στην Επιστήµη Υπολογιστών από άλλο ΑΕΙ κατά την πρώτη εγγραφή στο ΠΜΣ. 

Συµβατικά θεωρείται ως ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής και καταληκτική ηµεροµηνία των 
σπουδών η τελευταία ηµέρα εγγραφών στο ΠΜΣ του αντίστοιχου ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Μέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία ο υποψήφιος πρέπει να έχει παραδώσει το γραπτό κείµενο της ∆ιδακτορικής 
∆ιατριβής υπογεγραµµένο από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και τον Συντονιστή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς επίσης και να έχει παραδώσει τα οικεία αρχεία (source και postscript) και προσκοµίσει 
στην γραµµατεία γραπτή βεβαίωση από τον αρµόδιο για την παραλαβή τους. 

Παράταση σπουδών: Κατόπιν αιτιολογηµένης εισηγήσεως του επόπτη καθηγητή, η 
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να εισηγείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος 
παράταση του χρόνου σπουδών για ∆∆ µέχρι 1 έτος. 

Αδεια προσωρινής διακοπής σπουδών: Σε ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις η Συντονιστική 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να εισηγείται στον Πρόεδρο του Τµήµατος άδεια 
προσωρινής διακοπής των σπουδών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
(3) Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων. 
 
(4)  Συµπλήρωση µε ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον σαράντα (40) µεταπτυχιακών διδακτικών 
µονάδων (∆Μ). Σ' αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται και οι ∆Μ που συµπληρώθηκαν γιά τυχόν εν τω 
µεταξύ απονοµή Μ∆Ε από το Τµήµα. 
 
(5) Επιτυχία στις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις. Ο φοιτητής οφείλει να περάσει επιτυχώς τη 
δοκιµασία αυτή µέσα σε ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την πρώτη εγγραφή µετά την απόκτηση του 
Μ∆Ε, καθώς και για κατόχους Μ∆Ε ή ισοτίµου τίτλου στην Επιστήµη Υπολογιστών από άλλο ΑΕΙ 
κατά την πρώτη εγγραφή στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει δικαίωµα γιά µία ακόµη 
εξέταση. Μετά την επιτυχία στις ΓΜΕ ο φοιτητής ονοµάζεται υποψήφιος διδάκτορας και αναλαµβάνει 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Επόπτη, µέλους 
∆ΕΠ. Ο έλεγχος προόδου του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 του Ν2083/92. 
 
(6) Κατάθεση Πρότασης ∆ιατριβής.  Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ``Πρόταση ∆ιατριβής'' εγκεκριµένη από την συµβουλευτική επιτροπή, µέσα 
σε προθεσµία τριών (3) εξαµήνων από την επιτυχία στις ΓΜΕ. 
 
(7)  Επιτυχής υποστήριξη της διατριβής. Οταν ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται στο στάδιο 
περάτωσης της διατριβής, ορίζεται επταµελής εξεταστική επιτροπή σύµφωνα µε τον Ν2083/92, άρθρο 
13. 
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(8) Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαµβάνει 
αξιόλογα ερευνητικά συµπεράσµατα και να περιέχει στοιχεία που να πιστοποιούν την προσωπική 
συµβολή του υποψηφίου στην επιστήµη. 
 
(9) Ο υποψήφιος αναπτύσσει την διατριβή του δηµόσια ενώπιον την εξεταστικής επιτροπής, η οποία 
στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. 
Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης του γραπτού κειµένου και της προφορικής υποστήριξης της 
διδακτορικής διατριβής έχουν ως εξής: 
 
1.  Τα κριτήρια αξιολόγησης της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου είναι η συνεισφορά του στην 
επιστήµη, η γνώση σε βάθος του αντικειµένου της ερευνητικής του εργασίας, και η γνώση του πεδίου 
του ευρύτερα. Θα συνεκτιµώνται η ικανότητα να παρουσιάζει προφορικά και γραπτά και να 
υποστηρίζει επιτυχώς τις θέσεις του καθώς και οι δηµοσιεύσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα 
της διδακτορικής  διατριβής. 
2. Οσον αφορά στο γραπτό κείµενο, αυτό αξιολογείται ως προς την οργάνωση και συνολική 
εµφάνισή του, την εν γένει παρουσίαση της εργασίας, την επιστηµονική τεκµηρίωση της πρωτοτυπίας 
της εργασίας σε σχέση µε άλλες στην ίδια περιοχή (πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αναφορές 
στη διεθνή βιβλιογραφία και στην αναγνώριση σχετικών ιδεών και αποτελεσµάτων άλλων ερευνητών), 
και το κατά πόσον τα τελικά αποτελέσµατα στηρίζονται από τα επί µέρους, θεωρητικά και πειραµατικά 
αποτελέσµατα. 
3. Πριν προχωρήσει στην δηµόσια υποστήριξη της διδακτορικής  διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει να 
έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Επόπτη και των λοιπών µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής   
στους οποίους πρέπει να παρουσιάσει την εργασία του σε κλειστή συνάντηση αφού τους έχει 
παραδώσει, ένα τουλάχιστο µήνα πριν, αντίγραφο της διατριβής σε τελική ουσιαστικά µορφή. 
Ακολουθούν διορθώσεις του  κειµένου µε βάση τα σχόλια της Συµβουλευτικής Επιτροπής και το 
διορθωµένο πια κείµενο  στέλνεται στα λοιπά µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον ένα  µήνα 
πριν την δηµόσια υποστήριξη της διατριβής. Είναι προφανές ότι οι παρατηρήσεις των εξεταστών 
πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ' όψη και, αν πρόκειται για συγκεκριµένα ερωτήµατα ή 
αµφισβητήσεις συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, να δίνονται ικανοποιητικές  απαντήσεις τόσο κατά  τη 
διάρκεια της δηµόσιας υποστήριξης όσο και στο  τελικό κείµενο. Σε κλειστή συνεδρίαση που 
ακολουθεί τη δηµόσια  υποστήριξη της διατριβής και συντονίζεται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, από τον 
Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος, η Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή σε πλήρη 
σύνθεση εγκρίνει ή απορρίπτει τη διδακτορική διατριβή.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής 
Επιτροπής συντάσσει το κείµενο της τελικής απόφασης της Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να  
διατυπώνονται σαφώς οι παρατηρήσεις της Επιτροπής και τυχόν τροποποιήσεις βελτιώσεις που πρέπει 
να γίνουν στο κείµενο. Στην περίπτωση έγκρισης της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή, τα 
µέλη της καλούνται να  υπογράψουν τυποποιηµένο κείµενο. Το κείµενο αυτό απευθύνεται προς το 
Τµήµα και κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα. Ανάλογα µε τη µορφή και την έκταση των 
τροποποιήσεων/βελτιώσεων, τα µέλη της επιτροπής µπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν τό κείµενο της 
διατριβής ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Για ιδιαίτερα αξιόλογες 
διδακτορικές διατριβές, η εξεταστική επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εισηγείται στο Τµήµα την 
απονοµή του διδακτορικού µε εύφηµο µνεία/διάκριση. Η εύφηµος µνεία δεν θα φαίνεται 
στο ίδιο το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, όµως θα αναφέρεται σε συνοδευτική επιστολή από τον Πρόεδρο του 
Τµήµατος προς κάθε ενδιαφερόµενο. 
4. Η διδακτορική διατριβή µπορεί να γράφεται στην Ελληνική ή την  Αγγλική γλώσσα (µετά από 
συνεννόηση µε τον Επόπτη), και πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στην γλώσσα συγγραφής και 
εκτενή περίληψη (περίπου αυτοτελές άρθρο) στην άλλη. Τέλος, όσον αφορά το ουσιαστικό µέρος της 
δουλειάς των µεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος και του περιεχοµένου µιας 
διδακτορικής διατριβής, ας διαβαστούν προσεκτικά οι παρακάτω σοφές παρατηρήσεις των Einstein, 
Infeld, και Wertheimer από το 1938 και 1945 αντίστοιχα. Σήµερα ισχύουν όσο και τότε.... 
``The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter 
of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to regard old questions 
from a new angle,  requires creative imagination and marks real advances in science.''  
A. Einstein and L. Infeld, The Evolution of Physics, 1938. 
 
``The function of thinking is not just solving an actual problem but discovering, envisaging, going into 
deeper questions. Often, in great discoveries the most important thing is that a certain question is found. 



 

 

22

Envisaging, putting the productive question is often a more important, often a greater achievement than 
solution of a set question.'' M. Wertheimer, Productive Thinking, 1945. 
 
3.6  Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (ΓΜΕ) 
 

Οι Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις ελέγχουν κατά πόσον ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει 
αποκτήσει τις απαιτούµενες γνώσεις και ωριµότητα για να προχωρήσει στην εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής 
µετά την απόκτηση Μ∆Ε. Οι ΓΜΕ περιλαµβάνουν προφορική εξέταση διάρκειας δύο (2) περίπου 
ωρών, η οποία βασίζεται, αλλά δεν περιορίζεται, σε ένα κατάλογο 10 περίπου ζητηµάτων που δίνονται 
στον εξεταζόµενο µία (1) ηµέρα πριν την εξέταση. Τα ζητήµατα προέρχονται από τρείς (3) 
θεµατικές περιοχές, τις οποίες επιλέγει ο εξεταζόµενος από τον  κατάλογο θεµατικών περιοχών ΓΜΕ, 
µε την σύµφωνη γνώµη του Επόπτη ή Συµβούλου Καθηγητή και της Συντονιστικής Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Για κάθε εξεταζόµενο ορίζεται τριµελής εξεταστική επιτροπή ("επιτροπή ΓΜΕ") από τον 
Πρόεδρο του Τµήµατος κατόπιν εισηγήσεως της  Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέχρι δύο το 
πολύ µέλη της επιτροπής ΓΜΕ επιτρέπεται να προέρχονται από τον ίδιο Τοµέα. Οι ΓΜΕ διεξάγονται 
δύο φορές το χρόνο: την 1η εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου και την 3η εβδοµάδα του Μαΐου. Οι 
ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στις ΓΜΕ εντός της περιόδου εγγραφών του 
αντιστοίχου ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Οι θεµατικές περιοχές ΓΜΕ είναι οι αυτές µε τις θεµατικές 
περιοχές του Μ∆Ε, δηλαδή: 
 
(1)  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Ψηφιακά Συστήµατα 
(2)  ∆ίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες 
(3)  Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 
(4)  Πληροφοριακά Συστήµατα και Τεχνολογία Λογισµικού 
(5)  Μηχανική Οραση και Ροµποτική 
(6)  Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 
 
3.7  Αναγνώριση µαθηµάτων 

Οι εικοσιοκτώ (28) µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες που απαιτούνται γιά το Μ∆Ε (βλέπε: 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (3.4)) και οι σαράντα (40) που απαιτούνται γιά το ∆∆ (βλέπε: 
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 3.5 ) πρέπει κανονικά να προέρχονται από µεταπτυχιακά µαθήµατα του 
Τµήµατος, στα οποία ο φοιτητής εγγράφηκε και στα οποία πέτυχε µε ικανοποιητική επίδοση (βλέπε: 
Μαθήµατα) όντας εγγεγραµµένος ως µεταπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος. ΄Οµως, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόµενου φοιτητή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, το Τµήµα µπορεί να αναγνωρίσει (καθορίζοντας και το ισοδύναµο βάρος σε ∆Μ) ορισµένα 
µεταπτυχιακά ή προχωρηµένα προπτυχιακά µαθήµατα που αυτός παρακολούθησε σε Α.Ε.Ι. γιά 
συµπλήρωση µεταπτυχιακών ∆Μ. 
 
Γιά τις αναγνωρίσεις αυτές ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί: 
(1)  Το πολύ δεκαέξι (16) ∆Μ µπορούν να αναγνωρισθούν γιά τις απαιτήσεις του Μ∆Ε οι οποίες 
µπορούν να προέρχονται από µεταπτυχιακά µαθήµατα ή προχωρηµένα προπτυχιακά. 
 
(2) Το πολύ εικοσιτέσσερεις (24) ∆Μ µπορούν να αναγνωρισθούν γιά τις απαιτήσεις του ∆∆. 
 
(3) ∆εν επιτρέπεται η ``διπλή χρησιµοποίηση'' του ίδιου µαθήµατος γιά εκπλήρωση απαιτήσεων 
τόσο του βασικού πτυχίου ΑΕΙ, µε το οποίο έγινε δεκτός ο µεταπτυχιακός φοιτητής, όσο και των 
απαιτήσεων των µεταπτυχιακών σπουδών. ∆ηλαδή, γιά όσα από τα αναγνωριζόµενα µαθήµατα ο 
φοιτητής είχε περάσει στη διάρκεια των βασικών (προπτυχιακών) του σπουδών, πρέπει να ισχύει ότι 
ακόµη και εάν αυτός ∆ΕΝ τα είχε περάσει, πάλι θα ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του 
ΑΕΙ του και να πάρει το πτυχίο του µε τα υπόλοιπα µαθήµατα που αυτός είχε περάσει τότε. 
Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις αυτού του άρθρου καλύπτουν µεταξύ άλλων: προπτυχιακά ή 
µεταπτυχιακά µαθήµατα που ο φοιτητής είχε περάσει όταν ήταν προπτυχιακός στο ίδιο ή άλλο Τµήµα 
του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, προπτυχιακά µαθήµατα που ο φοιτητής περνάει στη διάρκεια των 
µεταπτυχιακών του σπουδών στο Τµήµα, προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα άλλων Τµηµάτων ή 
ΑΕΙ που ο φοιτητής περνάει στη διάρκεια των µεταπτυχιακών του σπουδών στο Τµήµα, µαθήµατα που 
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ο φοιτητής είχε περάσει στη διάρκεια µεταπτυχιακών του σπουδών σε άλλα Τµήµατα ή σε άλλα ΑΕΙ, 
κλπ. 

Οι απαιτήσεις ανακήρυξης θεµατικής περιοχής (10∆Μ) καλύπτονται µε εγκεκριµένα µαθήµατα 
αυτών των περιοχών (ή ισοδύναµά τους από άλλο ΑΕΙ) τα οποία µπορεί να έχουν παρθεί είτε όταν ο 
φοιτητής ήταν µεταπτυχιακός είτε όταν ήταν προπτυχιακός. 
 

3.8 Υποτροφίες 
 

Σύµφωνα µε τις εκάστοτε δυνατότητές του, το Τµήµα µπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίες συνήθως συνεπάγονται την υποχρέωση εκτέλεσης επικουρικού 
ερευνητικού ή/και διδακτικού έργου. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) το πολύ χρόνια σε 
φοιτητές που εκπονούν Μ∆Ε και για τρία (3) το πολύ χρόνια µετά την απόκτηση του Μ∆Ε σε φοιτητές 
που εκπονούν ∆∆. 

Οι υποτροφίες ανανεώνονται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου και της θερινής περιόδου 
κατόπιν αξιολογήσεως του ερευνητικού και του διδακτικού έργου και θετικής εισήγησης από τους 
αρµόδιους καθηγητές. Οι αξιολογήσεις και εισηγήσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σε τακτές προθεσµίες, και συγκεκριµένα: 
 
(α) Για το φθινοπωρινό εξάµηνο µέχρι 15 Σεπτεµβρίου 
(β) Για το εαρινό εξάµηνο µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 
(γ) Για την θερινή περίοδο µέχρι 15 Ιουνίου 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, λαµβάνοντας υπ' όψη τις αξιολογήσεις και 
εισηγήσεις των καθηγητών, τις δυνατότητες και  την γενική πολιτική του Τµήµατος, υποβάλλει 
εισήγηση για ανανέωση υποτροφιών στον Πρόεδρο του Τµήµατος. Η έγκαιρη κατάθεση των ατοµικών 
αξιολογήσεων/εισηγήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανανέωση των υποτροφιών. 
 
3.9  Γενική καθοδήγηση  
 
Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζει ένα 
Σύµβουλο, µέλος ∆ΕΠ, έργο του οποίου είναι να συµβουλεύει και βοηθεί τον φοιτητή στην επιλογή 
µαθηµάτων, στον ερευνητικό προσανατολισµό, και γενικότερα στην αντιµετώπιση ακαδηµαϊκών 
ζητηµάτων και ειδικών αναγκών. Ο ρόλος του Συµβούλου µεταβιβάζεται στον Επόπτη της 
µεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, όταν αυτός ορισθεί. 
 
3.10  Συνεργασία µε το ΄Ιδρυµα Τεχνολογίας και ΄Ερευνας 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης διεξάγεται σε αρµονική συνεργασία µε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (ΙΤΕ), σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2083/92. 
Η συνεργασία περιλαµβάνει τα εξής: 
(1)  Ερευνητές και επιστήµονες του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. µπορούν, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3α του 
άρθρου 12 του Ν. 2083/92 να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων.  
 
(2) Ερευνητές του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. µπορούν να  συµµετέχουν στην καθοδήγηση µεταπτυχιακών 
εργασιών και διδακτορικών διατριβών, µετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση του ΙΠ του ΙΤΕ.  
 
(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και µετά 
από άδεια του ΙΠ, µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και 
εργαστηριακή υποδοµή του ΙΠ, όπου και µπορούν να πραγµατοποιούν µέρος ή και το σύνολο της 
ερευνητικής τους εργασίας. 
 
(4) Το Τµήµα και το ΙΠ µπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα 
ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, γιά να δώσουν σεµινάρια, σειρές διαλέξεων, 
ή και ολοκληρωµένα µαθήµατα, και γιά να συνεργαστούν ερευνητικά µε ερευνητές και µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Τµήµατος και του ΙΠ. 
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(5) Το ΙΠ του ΙΤΕ παρέχει αριθµό υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονοµικά τις 
συνεργασίες µεταπτυχιακών φοιτητών µε άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, κατά τις εκάστοτε 
δυνατότητές του και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 
 
3.11  Ειδικές διατάξεις 
 

Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ήθελε προκύψει σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, 
αρµόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µε την ειδική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 
12 του Ν.2083/92  (Πρόεδρος του Τµήµατος, όλα τα µέλη ∆ΕΠ που µετέχουν στη Γ.Σ. του Τµήµατος, 
και δύο εκπρόσωποι των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος), που αποφασίζει µετά από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής  Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία ορίζεται από την Γ.Σ. µε την ειδική 
σύνθεσή της, και συγκροτείται από µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό 
διδακτικό έργο ή επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές, υπό την προεδρία του Προέδρου του Τµήµατος. 
 
3.12 Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 
 

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. µπορεί να παρέχεται και συνεχιζόµενη εκπαίδευση που δεν οδηγεί σε 
απονοµή µεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιµόρφωση σε 
συγκεκριµένα θέµατα της Επιστήµης Υπολογιστών. 
 
(α) ∆εκτοί για συνεχιζόµενη εκπαίδευση γίνονται πτυχιούχοι των τµηµάτων των Σχολών Θετικών 
Επιστηµών και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή των οµοταγών αναγνωρισµένων 
τµηµάτων των ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
(β)  Ο αριθµός των εισακτέων για συνεχιζόµενη εκπαίδευση ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 10 κατ' 
έτος. 
(γ)  Οι φοιτώντες στο ΠΜΣ για συνεχιζόµενη εκπαίδευση επιτρέπεται να εγγραφούν το πολύ για 4 
διδακτικά εξάµηνα και να παρακολουθήσουν το πολύ 5 µαθήµατα. 
 (δ)  Η παρακολούθηση µαθηµάτων για συνεχιζόµενη εκπαίδευση διέπεται από τις διατάξεις του 
κανονισµού µεταπτυχιακών σπουδών. 
(ε)  Εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης για εκείνα τα µαθήµατα, στα οποία ο φοιτών στη 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση σηµείωσε ικανοποιητική επίδοση. Επίσης, τα µαθήµατα αυτά µπορούν να 
προσµετρηθούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων παρακολούθησης µαθηµάτων σε περίπτωση 
µεταγενέστερης εισαγωγής στο ΠΜΣ για απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. 
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4.  Προπτυχιακά Μαθήµατα 
 
 
Παρακάτω δίνεται αναλυτικά το περιεχόµενο των µαθηµάτων του προγράµµατος βασικών σπουδών 
του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών. Το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος µπορεί να ποικίλει ως 
κάποιο βαθµό, ανάλογα µε τον διδάσκοντα και την κατεύθυνση ή έµφαση που αυτός(ή) θέλει να δώσει. 
 
 
 
HY-100 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών 
Προαπαιτούµενα: κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Κορµού 
 
Γενική εισαγωγή στις έννοιες και την πρακτική της Επιστήµης των Υπολογιστών. Εισαγωγή στις 
έννοιες: αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα, πληροφορία, αλγόριθµος, αρχιτεκτονική vonNeumann, 
πρόγραµµα, γλώσσα, οργάνωση υπολογιστικών συστηµάτων (επεξεργαστές, τερµατικά, εκτυπωτές, 
δίσκοι, δίκτυα, κλπ.), σύστηµα αρχείων, λειτουργικό σύστηµα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
Κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής. 
Εργαστήριο χρήσης υπολογιστών 
 
 
ΗΥ-108, 109, 208, 209 "Αγγλικά I, ΙΙ, III, και ΙV" 
Προαπαιτούµενα: Το προηγούµενο για κάθε επόµενο 
4 µαθήµατα κορµού επί 3 ∆ιδακτικές Μονάδες καθένα 
 
Εντατικά µαθήµατα Αγγλικών. Η γλώσσα αυτή είναι απαραίτητη για τις σπουδές Η/Υ. ΄Οσοι ξέρουν 
ήδη Αγγλικά µπορούν, περνώντας τις αντίστοιχες κατατακτήριες εξετάσεις, να απαλλαγούν από τα ΗΥ-
108, ΗΥ-109. 
 
 
ΗΥ-112 "Φυσική I" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5  
Μάθηµα Κορµού 
 
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες της Μηχανικής και οι νόµοι του Νεύτωνος. ∆ιατήρηση της ενέργειας. 
∆ιατήρηση της ορµής. Περιστροφές και στροφορµή. Βαρύτητα. Ταλαντώσεις - κύµατα. Ειδική Θεωρία 
σχετικότητας. Ηλεκτρικές δυνάµεις. ∆υναµικό. 
 
 
ΗΥ-113 "Φυσική ΙΙ" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού  
 
Ηλεκτρισµός - Μαγνητισµός. Χρονικά µεταβαλλόµενα πεδία. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα - Φώς. 
Κβαντικά Φαινόµενα - Οι πρώτες ενδείξεις. Κβαντική φύση της ύλης. Κβαντική κίνηση σωµατιδίου. 
Απλά Συστήµατα. Μακροσκοπικά Κβαντικά φαινόµενα. Ατοµικός Πυρήνας. 
                             
 
ΗΥ-118 "∆ιακριτά Μαθηµατικά" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 3 
Μάθηµα Κορµού 
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Εισαγωγή στην Θεωρία Συνόλων. Πεπερασµένα και άπειρα αθροίσµατα. Στοιχεία Θεωρίας Αριθµών, 
∆υωνυµικοί συντελεστές, Συνδυαστική, Θεωρία Γράφων, Παράγουσες συναρτήσεις, Πιθανολογικές 
µέθοδοι, Εφαρµογές στην Κρυπτογραφία και τα κατανεµηµένα συστήµατα. Θεωρητικά προβλήµατα 
και ασκήσεις σε υπολογιστικό πακέτο (π.χ. Maple). 
΄Οταν το µάθηµα αυτό δεν διδάσκεται από το Τµήµα, είναι δυνατή η αντικατάστασή του από το ΜΑΘ-
205 (∆ιακριτά Μαθηµατικά). 
 
ΗΥ-120 "Ψηφιακή Σχεδίαση" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Λογικές πύλες.  ΄Αλγεβρα Boole. Συνδυαστικά κυκλώµατα.  Απλοποίηση µε χάρτες Karnaugh. 
΄Ετοιµα συνδυαστικά chips, και χρήση τους στη σχεδίαση συνδυαστικών συστηµάτων. Flip-flops.  
Ακολουθιακά κυκλώµατα. Καταχωρητές, µετρητές, καταχωρητές ολίσθησης, και χρήση τους στη 
σχεδίαση µεγαλύτερων συστηµάτων. Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων. Ηλεκτρονική 
πραγµατοποίηση πυλών, οικογένειες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 
Εργαστήριο µε bread-boards, TTL chips, διακόπτες, LED's. 
 
 
ΗΥ-121 "Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε1 
 
Νόµοι Ohm και Kirchhoff, µέθοδοι βρόγχων και κόµβων, ισοδυναµίες Thevenin και Norton, 
γραµµικότητα και υπέρθεση, στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας. Γραµµικά και µη-γραµµικά κυκλώµατα 
µε τελεστικούς ενισχυτές. Εξαρτηµένες πηγές. Ενεργά φίλτρα, εισαγωγή στα ψηφιακά φίλτρα. 
Ενισχυτές ευρείας ζώνης, ενισχυτές ισχύος. Τροφοδοτικά.  Γεννήτριες σηµάτων. Γραµµές µεταφοράς 
(transmission lines). Μετατροπείς D/A και A/D. 
Ασκήσεις προσοµοίωσης µε SPICE και MicroCAP. 
 ΄Οταν το µάθηµα αυτό δεν διδάσκεται από το Τµήµα, είναι δυνατή η αντικατάστασή του από το 
µάθηµα ``Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων'' του Φυσικού Τµήµατος, µε τις ∆ιδ. Μονάδες που έχει 
το τελευταίο στον Οδηγό Σπουδών του Φυσικού Τµήµατος. 
 
ΗΥ-150 "Προγραµµατισµός" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση, και τεκµηρίωση προγραµµάτων. Αρχές αφαίρεσης και σύνθεσης. 
΄Εµφαση στο δοµηµένο προγραµµατισµό, και εισαγωγή σε άλλες µορφές προγραµµατισµού. 
Συστηµατική διδασκαλία της γλώσσας C. Εργαστήριο προγραµµατισµού, κυρίως σε C. 
 
Σηµείωση: Μέχρι και την ακαδηµαϊκή χρονιά 1997-98, το µάθηµα αυτό προσφερόταν µε τον κωδικό 
ΗΥ-140 και διδασκαλία Pascal αντί της C. Το ΗΥ-140 µπορεί να αντικαταστήσει το ΗΥ-150 σαν µάθηµα 
κορµού στις απαιτήσεις αποφοίτησης, όχι όµως και σας προαπαιτούµενο άλλων µαθηµάτων πλην των 
ΗΥ-240 και ΜΑΘ-231. 
 
 
ΗΥ-180 "Λογική" 
Προαπαιτούµενα: Κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Κορµού 
 
Προτασιακός και κατηγορηµατικός λογισµός: Κανονικές µορφές, Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Τυπικές 
αποδείξεις, Πληρότητα, Συστήµατα Τυπικών Αποδείξεων, Resolution. Πρωτοβάθµιες Θεωρίες. 
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Στοιχεία θεωρίας µοντέλων. Εισαγωγή στον Λογικό Προγραµµατισµό. Συστήµατα Μηχανικών 
Αποδείξεων. 
Σηµείωση: Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 και παλαιότερα, το µάθηµα αυτό µπορούσε να 
αντικατασταθεί από το ΜΑΘ-200 (Λογική Ι). 
 
ΗΥ-202 "Τεχνολογία, Γνώση και Αξίες" 
Μάθηµα ελεύθερης επιλογής. 
Προαπαιτούµενα:  ----- 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Ο βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε έναν θεωρητικό 
προβληµατισµό σχετικό µε την τεχνολογία. Παρουσιάζονται και συζητούνται θέµατα τα οποία 
αναδεικνύουν το ευρύτερο πλαίσιο το κοινωνικό, το γνωσιακό και το αξιακό µέσα στο οποίο 
διαµορφώνεται και εξελίσσεται η τεχνολογία καθώς και οι επιδράσεις που δέχεται και που ασκεί στα 
διάφορα γνωστικά πεδία και δραστηριότητες. Το µάθηµα διεξάγεται µε εισηγήσεις εκ µέρους του 
διδάσκοντος και µε σύντοµες παρουσιάσεις άρθρων σχετικών µε το θέµα της εισήγησης, εκ΄µέρους 
των φοιτητών. Η βαθµολόγηση των φοιτητών γίνεται βάσει της παρουσίασης του άρθρου και της 
τελικής εξέτασης κατά προτίµησιν προφορικής. 
Σηµείωση: Μόνο ένα από τα µαθήµατα ΗΥ-202 και ΗΥ-203 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µάθηµα 
επιλογής Επιστήµης Υπολογιστών 
 
ΗΥ-203 "Εισαγωγή στην Φιλοσοφία της Επιστήµης" 
Μάθηµα ελεύθερης επιλογής. 
Προαπαιτούµενα:  ----- 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Εισαγωγική εισήγηση: οι έννοιες επαγωγή, παραγωγή, αναγωγή, απαγωγή. Ο επαγωγισµός στην 
επιστήµη. Οι σχέσεις παρατήρησης και θεωρίας. Η έννοια της διαψευσιµότητας. Τα προβλήµατα της 
επαληθευσιµότητας και της διαψευσιµότητας. Η θεωρία του Λάκατος περί επιστηµονικών ερευνητικών 
προγραµµάτων". Οι πρόδροµοι της θεωρίας του Κουν περί επιστηµονικών επαναστάσεων. Η θεωρία 
του Κουν. Η αναρχική θεωρία της επιστήµης του Φεγιεράµπεντ. Ορθολογισµός και σχετικισµός. 
Αντικειµενισµός και ρεαλισµός. 
Σηµείωση: Μόνο ένα από τα µαθήµατα ΗΥ-202 και ΗΥ-203 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µάθηµα 
επιλογής Επιστήµης Υπολογιστών 
 
ΗΥ-215 "Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά γιά Μηχανικούς" 
Προαπαιτούµενα: ΜΑΘ-102  
∆ιδακτικές Μονάδες: 4  
Μάθηµα Επιλογής Ε1 
 
Είδη σηµάτων, Ενέργεια Σήµατος, Μετασχηµατισµοί Ανεξάρτητης Μεταβλητής, Στοιχειώδη Σήµατα 
(Συνεχούς χρόνου, ∆ιακριτού χρόνου), Ορθογώνια Αναπαράσταση Σηµάτων, Συγκερασµός 
(Convolution), Σειρές Fourier Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηµατισµός Fourier Συνεχούς Χρόνου, 
Περιοδικά Σήµατα και ο Μετασχηµατισµός Fourier Συνεχούς Χρόνου, Σειρές Fourier ∆ιακριτού 
Χρόνου, Μετασχηµατισµός Fourier ∆ιακριτού Χρόνου, ∆ιαφορές µεταξύ Συνεχούς και ∆ιακριτού 
Χρόνου, Περιοδικά Σήµατα και ο Μετασχηµατισµός Fourier ∆ιακριτού Χρόνου, ∆ιακριτός 
Μετασχηµατισµός Fourier (DFT), Γρήγορος Μετασχηµατισµός Fourier (FFT), Μετασχηµατισµός 
Laplace, Μετασχηµατισµός Z, Σχέση Μεταξύ Μετασχηµατισµών Z και Laplace, Σχέση Μεταξύ 
Μετασχηµατισµών Z και DFT. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση µε την εκπόνηση εργασίας που αφορά την 
ανάπτυξη αλγορίθµων επεξεργασίας 1∆ και 2∆ σηµάτων µε χρήση του µονοδιάστατου FFT. 
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ΗΥ-217 "Πιθανότητες Ι" 
Προαπαιτούµενα: ΜΑΘ-102. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Κορµού 
 
Εισαγωγή. ∆ειγµατοχώρος, γεγονότα. Πράξεις µε γεγονότα. Στατιστική οµαλότητα. Ιδιότητες της 
σχετικής συχνότητας. Μαθηµατική πιθανότητα. Αξιώµατα πιθανοτήτων. ∆εσµευµένη πιθανότητα. 
Ανεξαρτησία. Επαναλαµβανόµενα πειράµατα. Τυχαίες µεταβλητές. Συνάρτηση κατανοµής. Συνεχείς 
τυχαίες µεταβλητές. Συναρτήσεις τυχαίας µεταβλητής. Μέση τιµή, ροπές, διασπορά. Πιθανογεννήτριες, 
ροπογεννήτριες. Συνεχείς µεταβλητές. Οµοιόµορφη, κανονική, Γάµµα, άλλες συνεχείς κατανοµές. 
∆ιακριτές µεταβλητές Bernoulli, δυωνυµική, Poisson, γεωµετρική, υπεργεωµετρική. Πολυδιάστατες 
τυχαίες µεταβλητές, ροπές διδιάστατες τυχαίες  µεταβλητές. ∆εσµευµένες ροπές. Συνδιασπορά και 
συντελεστής συσχέτισης. Συνεχείς και διακριτές στοχαστικές διαδικασίες. Στάσιµες και εργοδικές 
στοχαστικές διαδικασίες. 
 
ΗΥ-220 �Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων� 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-120.  
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε4 
 
Γλώσσες περιγραφής και προσοµοίωσης υλικού, π.χ. Verilog. Επισκόπηση της τεχνολογίας FPGA, 
εργαλεία αυτόµατης σύνθεσης κυκλωµάτων σε FPGA. ∆ιαγράµµατα χρονισµού, τεχνικές ελάττωσης 
καθυστέρησης. Τρικατάστατοι οδηγητές, αρτηρίες (δίαυλοι, λεωφόροι), πρωτόκολα χειραψίας, 
παραδείγµατα εµπορικών αρτηριών. Μνήµες, π.χ. SRAM και SDRAM. Γέννηση ρολογιού, απόκλιση 
ρολογιού, χρήση PLL. Ασύγχρονα συστήµατα, διαιτησία. Μεταστάθεια, σφάλµα συγχρονισµού, 
συγχρονιστές, ουρές και ελαστικοί ενταµιευτές, συγχρονισµός σηµάτων άδειος/γεµάτος. Σειριακή 
µετάδοση και λήψη, ανάκτηση ρολογιού και πλαισίου. Τεχνολογία τυπωµένων κυκλωµάτων και 
περιβλήµατα ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.  
Εργαστήριο: Ασκήσεις υλοποίησης µικρών έως µεσαίων εργασιών σε πλακέτες µε FPGA, µετά από 
σχεδίαση και προσοµοίωση σε Verilog. Εργαστηριακή εµπειρία χρήσης παλµογράφου, λογικού 
αναλυτή, και χειρισµού σηµάτων ρολογιών, αρτηριών, µνηµών, και σειριακών επικοινωνιών. 
 
ΗΥ-225 "Οργάνωση Υπολογιστών" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-120.  
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Γλώσσα Assembly και γλώσσα µηχανής --παράδειγµα: ένα υποσύνολο αυτών των γλωσσών ενός 
επεξεργαστή RISC. Στοιχειώδεις γνώσεις προγραµµατισµού σε Assembly: if-then-else, βρόχοι, 
πίνακες, pointers, στοίβα, κάλεσµα διαδικασιών. Εγκυκλοπαιδική εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία 
υλοποίησης των υπολογιστών. Υλοποίηση επεξεργαστή χρησιµοποιώντας καταχωρητές, πολυπλέκτες, 
αθροιστές, ALU's, µνήµες, και συνδυαστική λογική: σχεδίαση του datapath και της µονάδας ελέγχου, 
διακοπές-εξαιρέσεις. Σύντοµη εισαγωγή στην τεχνική της οµοχειρίας (pipelining). Ολίγα περί της 
επίδοσης (ταχύτητας) των υπολογιστών. Σύστηµα Μνήµης: εισαγωγή στις κρυφές µνήµες, εικονική 
µνήµη, καταστάσεις χρήστη-kernel, κάλεσµα λειτουργικού συστήµατος, προστασία. Περιφερειακές 
Συσκευές και η επικοινωνία τους µε την κεντρική µονάδα: απεικόνιση I/O σε διευθύνσεις µνήµης, 
επικοινωνία µε δειγµατοληψία και µε διακοπές, DMA, αρτηρίες (buses): αφέντης, σκλάβος, διαιτησία. 
Σύντοµη αναφορά στους παράλληλους υπολογιστές. 
Ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/~hy225/ 
Βιβλίο: D. Patterson, J. Hennessy: "Computer Organization & Design: the Hardware/Software 
Interface", 2nd Edition, 1997, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN 1-55860-428-6, κεφάλαια: 1, 3, 5, 
7, 8, και λίγο 9. Ασκήσεις που περιλαµβάνουν προγραµµατισµό σε γλώσσα Assembly στον 
προσοµοιωτή SPIM της αρχιτεκτονικής MIPS, και εργασία σχεδίασης και προσοµοίωσης ενός 
υποσύνολου του επεξεργαστή MIPS σε επίπεδο µεταφοράς καταχωρητών µε χρήση της γλώσσας 
περιγραφής υλικού Verilog. 
 
 
ΗΥ-240 "∆οµές ∆εδοµένων" 
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Προαπαιτούµενα: ΗΥ-150. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Εισαγωγή στη Σχεδίαση και Ανάλυση ∆οµών ∆εδοµένων. Θεµελιώδη σχήµατα καταχώρησης (πίνακες, 
αλυσσίδες,δένδρα). Βασικές λειτουργίες µιας δοµής (εισαγωγή, διαγραφή, απαρίθµηση, εντοπισµός). 
Υλοποίηση λειτουργιών εντοπισµού: απλοί κατάλογοι, στοίβες, ουρές αναµονής, ουρές 
προτεραιότητας, ευρετήρια, πίνακες διασποράς (hashing). Eισαγωγή σε ζητήµατα κοστολόγησης 
(ανάλυση χειρίστης περιπτώσεως, µέση και χρεωλυτική ανάλυση, αναµενόµενη επίδοση). 
Προχωρηµένα ζητήµατα υλοποίησης (δυωνυµικά δένδρα, αρθρωτά δένδρα, δένδρα Fibonacci). 
Ζητήµατα καταχώρησης σχέσης δεδοµένων: κλάσεις ισοδυναµίας, γενικές διµελείς σχέσεις (γράφοι). 
Ισχυρή και Ασθενής Συνδεσιµότητα γράφων. Κατά βάθος και κατά πλάτος αρίθµηση δένδρων και 
γράφων. Αφηρηµένες δοµές δεδοµένων και οντοκεντρικός προγραµµατισµός. Ασκήσεις υλοποίησης 
δοµών µε οντοκεντρικό προγραµµατισµό. 
 
ΗΥ-252  "Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-150  
∆Μ: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε5 
 
Οντοκεντρικός προγραµµατισµός, αντικείµενα στην C++ κληρονοµικότητα, Πολυµορφισµός, 
πολλαπλή κληρονοµικότητα, overloading τελεστών, οντοκεντρικός σχεδιασµός, Java applets, classes 
και interfaces. Εργαστηριακές ασκήσεις σε C++ και Java. 
 
HY-255  "Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-150 
∆Μ: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Μεταφορά από τη µικροσκοπική κλίµακα του προγράµµατος στη µακροσκοπική κλίµακα των 
συστηµάτων. Εισαγωγή στις κύριες φάσεις  παραγωγής λογισµικού (προσδιορισµός απαιτήσεων, 
ανάλυση συστήµατος,  σχεδίαση, υλοποίηση, συντήρηση, επέκταση) και στα βασικά µοντέλα  
ανάπτυξης λογισµικού. Ο κύριος στόχος του µαθήµατος είναι να δείξει πως µεγάλα συστήµατα 
µπορούν να κατασκευαστούν ως σύνθεση πολλών ανεξάρτητων τµηµάτων λογισµικού που 
επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω κατάλληλα ορισµένων διεπαφών έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος αλλά 
και ευελιξία κατά την υλοποίηση και την λειτουργία. Επίσης, γίνεται σύντοµη αναφορά στην εκτίµηση 
κόστους και χρόνου καθώς και την οργάνωση έργων ανάπτυξης λογισµικού. 

Μέσω µιας σειράς ασκήσεων γίνεται σχεδίαση (µέσα από όλες τις φάσεις) ενός µεγάλου 
συστήµατος, τα τµήµατα του οποίου υλοποιούνται παράλληλα από ανεξάρτητες οµάδες. 

Σηµείωση: Μέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999, το µάθηµα δινόταν µε τον κωδικό ΗΥ-245, 
µε Τίτλο "Εργαστήριο Σχεδίασης Λογισµικού" και ήταν µάθηµα επιλογής Ε2 µε 4 ∆Μ. Στις απαιτήσεις 
αποφοίτησης, επιτρέπεται η αντικατάσταση του ΗΥ-255 ως µαθήµατος  κορµού) από το (καταργηθέν) 
ΗΥ-241 για την ικανοποίηση των απαιτήσεων κορµού. 
 
ΗΥ-265 "Μοντελοποίηση Πληροφοριών" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-180 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε6 
    
Σκοπός του µαθήµατος είναι η συστηµατική εισαγωγή στην παράσταση δεδοµένων και γνώσεων και 
τις µεθόδους κατασκευής µοντέλων δεδοµένων και γνώσεων, καθώς επίσης η καλλιέργεια δεξιότητας 
στη µοντελοποίηση και η γνωριµία µε ορισµένες σηµαντικές γλώσσες µοντελοποίησης. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος: Ρόλος της µοντελοποίησης δεδοµένων και της παράστασης 
γνώσεων στην ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής. Εισαγωγή στην παράσταση γνώσεων. Φιλοσοφικό 
υπόβαθρο. Σηµασιολογικά µοντέλα και δίκτυα: εισαγωγή, το µοντέλο SIS-Telos. Μηχανισµοί 
αφαίρεσης. Συλλογισµός και παράγωγη πληροφορία. Κληρονοµία από γενίκευση, ιεραρχίες 
γενίκευσης. Μετακλάσεις και στάθµες ταξινόµησης. Ειδικές µορφές παράστασης. Περιορισµοί 
ακεραιότητας. Η γλώσσα παράστασης γνώσεων Telos και το σύστηµα SIS. Γενική οντολογία. Πλαίσια 
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αναφοράς. Παράσταση λειτουργιών και συµπεριφοράς. Εφαρµογές. Συγκριτική παρουσίαση µοντέλων 
και γλωσσών παράστασης δεδοµένων και γνώσεων. 
 
Σηµείωση: Μέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 το µάθηµα αυτό προσφερόταν µε τον κωδικό ΗΥ-
450 και τίτλο "Μοντελοποίηση ∆εδοµένων και Παράσταση Γνώσεων". 
 
ΗΥ-280 "Θεωρία Υπολογισµού" 
Προαπαιτούµενα: κανένα 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
1)Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισµού και διάφορα υπολογιστικά µοντέλα. Αναδροµικές περιγραφές, 
URM προγράµµατα, Turing µηχανές και άλλα υπολογιστικά παραδείγµατα. Απόδειξη της ισοδυναµίας 
των "πλήρων" υπολογιστικών παραδειγµάτων. Παραδείγµατα ανεπίλυτων προβληµάτων. Θεώρηµα 
Rice και θέση του Church. Αναφορά στο θεώρηµα Godel. 
2) (Πεπερασµένα) Αυτόµατα και τα βασικά θεωρήµατα: κλειστότητα ως προς γραµµατικές ή 
συνολοθεωρητικές πράξεις. Ισοδυναµία αιτιοκρατικών και µη αυτοµάτων. Χαρακτηρισµός των 
κανονικών γλωσσών - θεωρήµατα "άντλησης". 
3) Ανεξάρτητες συµφραζοµένων γραµµατικές - βασικά θεωρήµατα: κλειστότητα ως προς γραµµατικές 
ή συνολοθεωρητικές πράξεις. Μη ισοδυναµία αιτιοκρατικών και µη. Χαρακτηρισµός � θεωρήµατα 
"άντλησης", LL(1) γραµµατικές. 
Σειρά θεωρητικών ασκήσεων 
 
ΗΥ-302 "∆ιδακτική της Πληροφορικής" 
Προαπαιτούµενα: HY-100, ΗΥ-150, ΗΥ-120. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 3  
Μάθηµα Επιλογής Ε9 
 
Oι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι κύριες προσεγγίσεις εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (αποµονωµένο τεχνικό, πραγµατολογικό, ολοκληρωµένο πρότυπο) και οι 
επιπτώσεις τους στην  εκπαιδευτική διαδικασία. Στάδια εισαγωγής της πληροφορικής στις διάφορες 
χώρες και η ελληνική εµπειρία: ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής. Το 
τεχνολογικό πλαίσιο, η παραγωγή, οι δραστηριότητες.  Υπολογιστική τεχνολογία και µάθηση. Έννοιες 
και ιστορική εξέλιξη. Πρώτες γενιές εκπαιδευτικού λογισµικού, πρόσφατες εξελίξεις στην 
υπολογιστική υποστήριξη της µάθησης, τάσεις και προοπτικές. Οι θεωρίες της αυτόνοµης µάθησης: 
διερευνητική µάθηση και η γλώσσα Logo. Η προσέγγιση της τεχνητής νοηµοσύνης: τα έµπειρα 
διδακτικά συστήµατα. H προσέγγιση της πλοήγησης: υπερµέσα και πολυµέσα στη µαθησιακή 
διαδικασία. Η προσέγγιση της "εµβύθισης": η εικονική πραγµατικότητα και οι εκπαιδευτικές 
εφαρµογές της. Αναλυτικά προγράµµατα πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση (γενική παιδεία, 
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση). Ιστορικό και εξέλιξη της εισαγωγής της Πληροφορικής στα 
αναλυτικά προγράµµατα. Κριτική αξιολόγηση των αναλυτικών προγραµµάτων πληροφορικής  στις 
διάφορες χώρες. Επιπτώσεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραµµα, στην 
οργάνωση της διδασκαλίας, στην  αξιολόγηση.  Βασικές έννοιες της διδακτικής Πληροφορικής. 
Νοητικά  Μοντέλα και Αναπαραστάσεις των µαθητών στην  Πληροφορική.  ∆ιαδικασίες µάθησης και 
διδασκαλία της Πληροφορικής.  Βασικές έννοιες της πληροφορικής (ΗΥ και Προγραµµατισµού)  και 
µέθοδοι διδασκαλίας. ∆ιδακτικές δραστηριότητες στην  πληροφορική. 
Ζητήµατα διδακτικής προγραµµατισµού. ∆ιδασκαλία των  µεθόδων προγραµµατισµού σε εισαγωγικό 
επίπεδο. Επίλυση  προβληµάτων σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. Προγραµµατισµός και ψυχολογία. 
Ζητήµατα διδακτικής της χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας. ∆ιδακτική προσέγγιση της 
διδασκαλίας λογισµικού γενικής χρήσης. Εργονοµία λογισµικού και σχολικών εργαστηρίων. 
Ηλεκτρονικά παιγνίδια και εκπαίδευση. Εκπαίδευση από  απόσταση, τηλεµάθηση και εκπαίδευση, 
δίκτυα υπολογιστών και εκπαιδευτικές χρήσεις τους, δια βίου εκπαίδευση. Όρια της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. Πρακτική διδασκαλίας σε σχολεία και συµµετοχή σε κριτικές αναλύσεις µεθόδων 
διδασκαλίας.     
 
ΗΥ-317 "Αξιολόγηση Επιδόσεων Συστηµάτων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-217. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4  
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Μάθηµα Επιλογής Ε8 
 
Εισαγωγή στα µοντέλα συστηµάτων υπολογιστών και επικοινωνιών. Τα συστήµατα ουρών\fI M/D/1, 
M/M/n/k/N, M/G/1, και G/G/1\fR. Ανοικτά και κλειστά δίκτυα Μαρκοβιανών ουρών, δίκτυα Jackson. 
Μοντέλα προσοµοίωσης διακεκριµένων γεγονότων, ανάλυση δεδοµένων. Εφαρµογές στην από κοινού 
χρήση πόρων και το scheduling (λειτουργικά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων), αρχιτεκτονικές 
παράλληλων συστηµάτων και δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών. 
 
HY-325 "Εργαστήριο Ενσωµατωµένων Επεξεργαστών" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-225. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε4 
 
Επισκόπηση των αρχιτεκτονικών ενσωµατωµένων (embedded) επεξεργαστών: περιοχές κόστους, 
επίδοσης, κατανάλωσης, και ολοκλήρωσης περιφερειακών, και η ανταγωνιστική σχέση τους. 
Οργάνωση ενός συστήµατος ενσωµατωµένου επεξεργαστή: επεξεργαστής, RAM, ROM, αρτηρία (bus), 
περιφερειακά, αισθητήρες, ενεργοποιητές, διεπαφές. Παραδείγµατα δηµοφιλών επεξεργαστών, 
αρτηριών, και περιφερειακών. Επικοινωνία µε περιφερειακά: δειγµατοληψία, διακοπές, πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα. ∆ιαµοιρασµός λειτουργιών µεταξύ υλικού και λογισµικού. Εργαλεία ανάπτυξης 
ενσωµατωµένου λογισµικού: assemblers, cross-compilers, loaders, monitors, micro-kernels, και 
λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Πρακτικές όψεις σχεδίασης και θέσης σε λειτουργία 
συστηµάτων ενσωµατωµένων επεξεργαστών. 
Εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση πλακετών ανάπτυξης ενσωµατωµένων επεξεργαστών. 
 
ΗΥ-335 "∆ίκτυα Υπολογιστών" 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-100, συνιστώµενο προαπ. ΗΥ-217 
Μάθηµα Κορµού 
 
Το µάθηµα αυτό καλύπτει τις βασικές αρχές και τεχνολογίες δικτύων υπολογιστών. Το περιεχόµενό 
του περιλαµβάνει: Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αρχές 
σχεδίασης, αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, µετάδοση πληροφορίας, µεταγωγή, πολυπλεξία. Το µοντέλο 
OSI και το µοντέλο του Internet. Φυσικό επίπεδο: διάδοση σηµάτων, οπτική µετάδοση, συγχρονισµός 
και framing, ψηφιοποίηση πληροφορίας. Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων: πρωτόκολα, εναλλασσόµενο bit, 
go-back-N, επιλεκτική αναµετάδοση, παραδείγµατα επίπεδου data link. Τοπικά δίκτυα: ALOHA, 
Ethernet, token ring, FDDI, DQDB. Επίπεδο δικτύου: ονοµατοδοσία και διευθυνσιοδότηση,  το 
πρωτόκολλο IP, address resolution,  δροµολόγηση, έλεγχος συµφόρησης, σχεδίαση δικτύου, 
παραδείγµατα. Επίπεδα µεταφοράς, συνόδου, παρουσίασης, εφαρµογής: πρωτόκολλο TCP,  
εγκατάσταση συνόδου, µετατροπή συντακτικού, µεταφορά, βασικές εφαρµογές.  Εισαγωγή στη 
διαχείριση δικτύων, και τις τεχνολογίες ISDN, και ΑΤΜ. 
 
ΗΥ-340 "Γλώσσες και Μεταφραστές" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240 (ΗΥ-225). 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Λεξικογραφική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις, χρήση του lex. Συντακτική ανάλυση, γραµµατικές 
ανεξάρτητες συµφραζοµένων, χρήση του yacc. Μετάφραση οδηγούµενη από την σύνταξη, κατασκευή 
συντακτικών δένδρων και ενδιάµεσου κώδικα. Κατασκευή κώδικα χαµηλού επιπέδου. Οργάνωση 
µνήµης. Θεωρία κατασκευής parsers. Εργαστήριο προγραµµατισµού: κατασκευή ενός πλήρους 
compiler µε χρήση lex και yacc. 
 
ΗΥ-345 "Λειτουργικά Συστήµατα" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-240, (ΗΥ-225) 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
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Περιγραφή διαδικασιών λειτουργικού συστήµατος και υλοποίησή τους: πολυ-προγραµµατισµός, 
συγχρονισµός (σηµατοφορείς), context switching, process scheduling, system calls, interrupt handlers, 
deadlock,  device independent I/O, device drivers, disk scheduling, memory management, virtual 
memory, paging algorithms, file systems, distributed operating  systems.   Προγραµµατιστικές 
ασκήσεις, υποχρεωτική πρόοδος,  τελικό διαγώνισµα. 
 Βιβλίο: Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα, (Τόµος Α)  A.S.Tanenbaum και  
Operating System Concepts, Peterson & Silberschatz, Third Edition, 1992 Addison Wesley      
 
ΗΥ-358 "Γραφική" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε5 
 
Εισαγωγή στη γραφική (graphics) και στις εφαρµογές της. Αλγόριθµοι raster, scan-conversion 
γραµµών και καµπυλών. ∆ιδιάστατη γραφική: γέµισµα περιοχής, scan-conversion πολυγώνων, 
ψαλίδισµα (clipping) γραµµών, antialising, γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί, οµογενείς συντεταγµένες. 
Τριδιάστατη γραφική: 3∆ όψεις, αναπαράσταση µε µήτρες των τριδιάστατων µετασχηµατισµών, 
σύνθεση µετασχηµατισµών, ψαλίδισµα πολυέδρων, γεωµετρικές προβολές, µετασχηµατισµοί εικόνων. 
Εικονικοί κόσµοι, ιεραρχία οντοτήτων και προγραµµατισµός σε VRML, φωτισµός, υφή (texture), 
αλληλεπίδραση µε το χρήστη, µοντελοποίηση  και υλοποίηση κινήσεων (animation), µορφοποίηση 
αντικειµένων (morphing). Αναπαράσταση καµπύλων και επιφάνειών, πολυγωνικά πλέγµατα, 
παραµετρικές πολυγωνικές καµπύλες, παραµετρικές δικυβικές επιφάνειες. Απαλειφή κρυµµένων 
επιφανειών, εύρεση ορατών γραµµών, αλγόριθµος z-buffer. Φωτισµός και σκίαση, διαφάνεια, σκιές 
αντικειµένων, µοντέλα φωτισµού βασισµένα σε φυσικές ιδιότητων των αντικειµένων, παρακολούθηση 
ακτίνων (ray tracing). 
Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση µε την εκπόνηση εργασίας που αφορά την ανάπτυξη 
αλγορίθµων γραφικής σε περιβάλλον X-windows, καθώς και τον προγραµµατισµό σε VRML. 
 
ΗΥ-360 "Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240, ΗΥ-118, (ΗΥ-180) 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές DBMS και στην οργάνωση αρχείων Παρουσίαση των µοντέλων 
δεδοµένων και µεθοδολογιών για τη σχεδίαση (σχεσιακών) βάσεων δεδοµένων. Σχεσιακό πρότυπο: 
δοµές, άλγεβρα, λογισµός και θεωρία κανονικοποίησης βάσεων δεδοµένων. Λειτουργικά θέµατα: 
βελτιστοποίηση ερωτήσεων, ανάρρωση, ταυτόχρονη πρόσβαση, ασφάλεια, σηµασιολογική 
ακεραιότητα. 
 
ΗΥ-368 "Βελτιστοποίηση Συστηµάτων" 
Προαπαιτούµενο: ΜΑΘ-105 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε8 
 
Εισαγωγή στη διαµόρφωση προβληµάτων, κατασκευή προτύπων, και τεχνικές της Επιχειρησιακής 
Ερευνας. Γραµµικός προγραµµατισµός.  Ανάλυση δικτύων. Μοντέλα ακέραιου και µικτού 
προγραµµατισµού. Ακολουθιακές αποφάσεις - δυναµικός προγραµµατισµός. Προγραµµατισµός έργου.  
Προσοµοίωση. 
 
ΗΥ-370 "Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων" 
Προαπαιτούµενο: HY-215, (ΜΑΘ-103).  
∆διδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε3 
∆ιακριτά σήµατα και συστήµατα. Ψηφιοποίηση και ανακατασκευή αναλογικών σηµάτων. 
Μετασχηµατισµοί Fourier και Z. Σχεδίαση φίλτρων. Κυµατιδιακός µετασχηµατισµός. Τυχαία σήµατα. 
Προσαρµοζόµενα φίλτρα. Συµπίεση σηµάτων. 
 
ΗΥ-380 "Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα" 
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Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 5 
Μάθηµα Κορµού 
 
Το πλαίσιο εργασίας για την σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθµων: ζητήµατα διακριτοποίησης, 
περάτωσης και ορθότητας αλγορίθµων, κοστολόγησης χρονικών επιδόσεων, και βελτιστότητας 
αλγορίθµων. Επιλεκτική ανάλυση βασικών αλγορίθµων και διάφορες περιοχές εφαρµογών: 
Συνδυαστική (ταξινόµηση, διάµεσο στοιχείο, άπληστος σάκκος, κα). Υπολογιστική Γεωµετρία (κυρτό 
περίβληµα, τοµές ευθυγράµµων τµηµάτων, εντοπισµός σηµείων κά). Αλγεβρα (επίλυση γραµµικών 
εξισώσεων, γραµµικός προγραµµατισµός, κά). Θεωρία Γράφων (Συνδετικά δένδρα, ελάχιστες 
διαδροµές, µέγιστη ροή, µέγιστη διµερής αντιστοίχιση κά). Βασικά θέµατα NP-πληρότητας. 
 
HY-400 "Σειρά Ενηµερωτικών Οµιλιών" 
 
∆εν υπολογίζεται στις απαιτήσεις απόκτησης πτυχίου Ενηµερωτικές οµιλίες πάνω σε θέµατα εξελίξεων 
της Επιστήµης και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών και εφαρµογών τους στον Ελληνικό και το 
∆ιεθνή χώρο, επαγγελµατικά θέµατα των Επιστηµόνων Υπολογιστών, ερευνητικά θέµατα, κλπ. 
 
ΗΥ-402 "Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού" 
Προαπαιτούµενα: HY-302, (ΗΥ-255) 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε9 
      
Το νέο διεπιστηµονικό πεδίο που οριοθετείται µε τον όρο  "εκπαιδευτικό λογισµικό". Οι κύριες τάσεις 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, οι θεωρίες µάθησης που τις υποστηρίζουν και οι  συνακόλουθες 
παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Από τις διδακτικές µηχανές στη διδασκαλία µε τη βοήθεια 
υπολογιστή  (Συµπεριφορισµός). Η θεωρία του Piaget και η γλώσσα προγραµµατισµού Logo. Από την 
Επεξεργασία των Πληροφοριών στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες. Υπολογιστικά περιβάλλοντα 
υποστήριξης της διδακτικής και της µαθησιακής διαδικασίας. Η συνεισφορά και οι τεχνικές της 
Τεχνητής Νοηµοσύνης: τα Έµπειρα ∆ιδακτικά συστήµατα - Μικρόκοσµοι και ανοικτά περιβάλλοντα 
µάθησης. Η έννοια της "πλοήγησης" και τα συστήµατα "εµβύθισης":  από τα υπερµέσα και τα 
πολυµέσα στις εκπαιδευτικές εφαρµογές της εικονικής πραγµατικότητας. Αναφορά και ανάλυση 
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων µε: Συστήµατα διδασκαλίας καθοδηγούµενης από υπολογιστή:  
συστήµατα εξάσκησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, συστήµατα  καθοδήγησης (tutorials), συστήµατα 
καθοδήγησης στην επίλυση προβληµάτων (Intelligent Tutoring Systems). Συστήµατα µάθησης µέσω 
καθοδηγούµενης ανακάλυψης: προσοµοιώσεις, µικρόκοσµοι, µοντελοποιήσεις, συστήµατα που 
στηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες µε υπολογιστή (computer 
based laboratories), συστήµατα εκπαιδευτικής ροµποτικής  (educational robotics), ανοιχτά συστήµατα 
µάθησης (ανεξάρτητα  γνωστικού αντικειµένου) για δραστηριότητες εκµάθησης  προγραµµατισµού και 
επίλυσης προβληµάτων. Συστήµατα συµβολικής έκφρασης και οικοδόµησης: επεξεργασία κειµένου, 
σχεδιασµού, παραγωγής διαγραµµάτων, συστήµατα εκδόσεων, εργαλεία δηµιουργίας υπερκειµένων, 
πολυµέσων. Συστήµατα παρουσίασης, αναζήτησης και διάδοσης πληροφορίας, ή  συστήµατα αναφοράς 
(references systems). Συστήµατα και εφαρµογές που υποστηρίζουν την συνεργατική δραστηριότητα και 
µάθηση από απόσταση (educational web authoring). Συστήµατα επικοινωνίας µε υπολογιστή (Internet). 
Ανάπτυξη πρακτικής εργασίας που αφορά: την τεκµηρίωση της µελέτης ανάπτυξης: ανάλυση και 
τεκµηρίωση της βασικής ιδέας, αξιολόγηση αναγκών, διδακτικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές, 
οργανικός και λειτουργικός σχεδιασµός, σχεδιασµός διεπιφάνειας χρήσης, σχεδιασµός οθονών, 
ανάπτυξη σεναρίων µε βάση τη διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση, ζητήµατα ένταξης στο 
σχολικό περιβάλλον, αξιολόγηση (συνεχής και τελική). την υλοποίηση του τελικού προϊόντος 
(πρωτότυπο λογισµικού). Θέµατα αξιολόγησης των ανεπτυγµένων πρωτοτύπων των φοιτητών και η 
γενικότερη µεθοδολογία αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
λογισµικού.  
 
ΗΥ-405 "Οικονοµικά της Τεχνολογίας" 
Προαπαιτούµενα: ---. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε9 
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Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να µεταδώσει στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις στα Οικονοµικά και 
στη ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων. Η διδασκαλία ξεκινάει µε γενικές έννοιες για τη λειτουργία των 
αγορών και των επιχειρήσεων και συνεχίζεται µε ειδικότερα παραδείγµατα από τον κόσµο της 
τεχνολογίας και τη βιοµηχανία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία µαθήµατα 
αφιερώνονται στην οργάνωση και τη λειτουργία του διαδικτύου (βιοµηχανική δοµή και εµπόριο µέσω 
του διαδικτύου). Εκτός από τη διδασκαλία, το µάθηµα περιλαµβάνει άσκηση φοιτητών σε µικρές, 
ατοµικές ή οµαδικές, ερευνητικές εργασίες. 
 
HY-406 "Νοµικά Θέµατα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες" 
Προαπαιτούµενα: ---. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε9 
 
Προσέγγιση της νοµικής διάστασης της πληροφορικής και των  τηλεπικοινωνιών (και των εφαρµογών 
τους) και από την σκοπιά του επιστήµονα τεχνικού της πληροφορικής αλλά και από τη σκοπιά του 
χρήστη. Ο νόµος γιά την πνευµατική ιδιοκτησία και οι ειδικές διατάξεις γιά τα προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η σχέση του µε την Οδηγία 91/250 γιά την προστασία των 
προγραµµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι νοµοθετικές προσπάθειες γιά την ρύθµιση των 
βάσεων δεδοµένων και η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών και οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Εµφαση στην ευαισθητοποίηση 
του επιστήµονα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για το σχετικό νοµικό 
προβληµατισµό και την ανάγκη συνεργασίας της Τεχνολογίας µε το ∆ίκαιο για την οµαλή και 
αποτελεσµατική αποδοχή και ένταξη της στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας. 
Για την παρακολούθηση του µαθήµατος δεν απαιτούνται νοµικές γνώσεις, ενώ η κατανόηση της 
ιδιαίτερης ορολογίας και ορισµένων βασικών νοµικών αρχών θα γίνεται κατά περίπτωση. 
 
ΗΥ-422 "Εισαγωγή στα Συστήµατα VLSI" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-225, (ΗΥ-121)  
∆ιδακτικές Μονάδες 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε4 
 
 
Τα transistors NMOS και PMOS σαν διακόπτες. Λογικές πύλες CMOS. Εγκυκλοπαιδική εισαγωγή 
στον τρόπο και το κόστος κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Γεωµετρικό σχήµα, layout, και 
stick-diagrams των transistors, των αγωγών και των πυλών. ∆υναµική λογική, pass-transistors, 
transmission gates, πολυπλέκτες, τρικατάστατοι οδηγητές. Ακολουθιακά κυκλώµατα, διφασικά 
ρολόγια. Κυκλώµατα µε κανονική τοπολογική δοµή, αποκωδικοποιητές PLA/ROM, κωδικοποιητές 
προτεραιότητας, αθροιστές, ολισθητές, µνήµες. Datapath, pitch-matching. Τεχνολογίες ηµι-έτοιµων 
(semi-custom) ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (gate arrays, standard cells, FPGA). Η εξίσωση της 
ταχύτητας: παρασιτική χωρητικότητα, ρεύµα φόρτισης, χρόνος καθυστέρησης. Στατική και δυναµική 
κατανάλωση ισχύος. Η ανταγωνιστική σχέση µεταξύ ταχύτητας και κατανάλωσης ισχύος. Παρασιτική 
χωρητικότητα των transistos και των αγωγών. Παραδείγµατα ταχύτητας και κατανάλωσης ισχύος 
συνηθισµένων διατάξεων. Η τεχνική της προφόρτισης για την επιτάχυνση των κυκλωµάτων. Στατική 
και δυναµική RAM. Επικοινωνία µε τον έξω κόσµο: pads, pad drivers. ∆ιανοµή τροφοδοσίας και 
ρολογιού. Εγκυκλοπαιδικά περί τεχνολογιών GaAs και BiCMOS, και περί κυκλωµάτων ECL. 
Συνθετική θεώρηση όλων των παραπάνω: δυνατότητες, περιορισµοί, και κόστος των συστηµάτων 
VLSI, και  αρχιτεκτονικές κατάλληλες για την εκµετάλευση της τεχνολογίας αυτής. 
Συγκεκριµένα παραδείγµατα ψηφιακών συστηµάτων και υλοποίησής τους σε VLSI. 
 
 
 
                                          
HY-425 "Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστηµάτων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-225. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε4 
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Οµοχειρία (pipelining) σταθερού πλήθους βαθµίδων: χρήση πόρων υλικού, αλληλεξαρτήσεις, 
προσπέρασµα (bypassing), αναµονές, καθυστερηµένες διακλαδώσεις, πρόβλεψη διακλαδώσεων, 
διακοπές/εξαιρέσεις. Σύντοµη αναφορά σε οµοχειρία µεταβλητού πλήθους βαθµίδων, VLIW και 
superscalar, εκτέλεση εκτός σειράς, οµοχειρία λογισµικού. Αρχιτεκτονική σύνολου εντολών: κόστος, 
επίδοση, συχνότητα χρήσης, benchmarks, τύποι σύνολου εντολών, σύγκριση αρχιτεκτονικών RISC και 
CISC. Συστήµατα µνήµης: κρυφή (cache) µνήµη, οι παράµετροι της και η επίδρασή τους στην επίδοση, 
εικονική (virtual) µνήµη, µετάφραση διευθύνσεων, προστασία, TLB's, κρυφές µνήµες µε εικονικές ή 
µε φυσικές διευθύνσεις (index/tag), συνώνυµα, ευθυγράµµιση κοινόχρηστων σελίδων. Μέθοδοι 
επιτάχυνσης της επικοινωνίας µε περιφερειακές συσκευές. 
Βιβλίο: 
J. Hennessy, D. Patterson: ``Computer Architecture: A Quantitative Approach'', Second Edition, 
Morgan Kaufmann Publishers, 1996, ISBN 1-55860-329-8, κεφάλαια 1, 2, 3, 5, και εν συντοµία το 4. 
Ασκήσεις και εργασίες προσοµοίωσης και συλλογής µετρήσεων επεξεργαστών µε οµοχειρία και 
κρυφών µνηµών. 
 
 
ΗΥ-431 "Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών" 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Σκοπος του µαθηµατος ειναι η εις βαθος κατανοηση της λειτουργιας των 
τηλεπικοινωνιακων συστηµατων µε την βοηθεια προσοµοιωσεων στο περιβαλλον 
του MATLAB. Βασικα θεµατα του µαθηµατος ειναι: 
Βασικες αρχες προσοµοιωσης Τηλεπικοινωνιακων συστηµατων. 
Θεωρια διαµορφωσης (βελτιστοι δεκτες, αναλυση πιθανοτητας σφαλµατος, 
βελτιστη χρηση φασµατος και ενεργειας). Αναλογικες τεχνικες  διαµορφωσης 
(AM, FM) και ψηφιακες τεχνικες  διαµορφωσης (PCM, PSK, FSK, PAM, PPM) 
θα µελετηθουν τοσο απο αποψη φασµατικων χαρακτηριστικων οσο και απο 
αποψη συµπεριφορας σε περιβαλλον θορυβου και παρεµβολων. 
Επεξεργασια  Τηλεπικοινωνιακων σηµατων (A/D, D/A, κωδικοποιηση φωνης, 
κωδικες διορθωσης λαθων, συµπιεση δεδοµενων, εξισωτες καναλιου). 
Συστηµατα διασκορπισµενου φασµατος (Direct-sequence spread-spectum, 
frequency-hopped SS).  Τα παραδειγµατα θα προερχονται απο ασυρµατα και 
δορυφορικα τηλεπικοινωνιακα συστηµατα.  Βασικο στοιχειο του µαθηµατος 
ειναι το project σχεδιασης ενος τηλεπικοινωνιακου συστηµατος στο οποιο 
θα συµµετεχουν σαν οµαδα ολοι οι φοιτητες του µαθηµατος, µεσω σειρας 
προβληµατων σχεδιασης µε συχνη χρηση του MATLAB για την αξιολογηση των 
σχεδιαστικων επιλογων.  Για το ακαδ. ετος 1999-2000 προβλεπεται η 
σχεδιαση του φυσικου επιπεδου ενος συστηµατος κινητης τηλεφωνιας 
(κωδικοποιητης φωνης, διαµορφωτης/αποδιαµορφωτης, τεχνικη πολλαπλης 
προσπελασης). 
 
 
HΥ-432 "Συστηµατα Προσωπικων Επικοινωνιων" 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Αρχες Λειτουργιας Συστηµατων Προσωπικων Επικοινωνιων (PCS) 
Αναλογικα κυψελοειδη συστηµατα ασυρµατου επικοινωνιας. 
Ψηφιακα  PCS Β. Αµερικης : TDMA και CDMA 
Το συστηµα GSM . 
∆ορυφορικα PCS. (IRIDIUM, Global Star, κλπ) 
Τα συστηµατα  CT2, DECT,  PHS, PACS. 
Θεµατα τεχνολογιας ασυρµατων PCS. 
 
HY-438 "Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-217, (ΜΑΘ-110). 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Μέτρηση πληροφορίας. Κωδικοποίηση διακριτής πηγής πληροφορίας. 
∆ιακριτός δίαυλος επικοινωνίας χωρίς µνήµη. 
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Κώδικες διόρθωσης λαθών. 
Συνάρτηση ποσότητας-ποιότητας πληροφορίας. 
Κρυπτογραφία. 
 
ΗΥ-439 "Εργαστήριο Τεχνολογίας και Προγραµµατισµού ∆ικτύων I" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-335  
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση των βασικών  
τεχνολογιών δικτύων (για παραδοσιακά δίκτυα, για δίκτυα τύπου  
Internet, και για δίκτυα ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών),  
και η απόκτηση εµπειρίας µε εκτέλεση αντίστοιχων  
εργαστηριακών-προγραµµατιστικών ασκήσεων µε εµπορικές συσκευές  
µεταγωγής και δροµολόγησης και µε προσοµοιωτή.  
 
Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:  
- Ανασκόπηση βασικών αρχών περί δικτύων επικοινωνίας και σύγχρονων τάσεων.  
- Εthernet, switched ethernet, δροµολόγηση στο επίπεδο ΙΡ, διαµόρφωση  
  (configuration) τοπικών δικτύων, ARP, DNS, TCP/IP, UDP/IP, ζητήµατα  
  ασφαλείας (firewalls).  
- ∆ιαχείριση δικτύων και προγραµµατισµός σε δικτυακό περιβάλλον:  
  Προγραµµατισµός µε sockets σε Unix και Windows, µοντέλο client-server, SNMP. 
- Απλές εφαρµογές: smtp, telnet, ftp 
- Βασικά περί Asynchronous Transfer Mode (ATM).  
- Συνδιασµός τεχνολογιών IP και ΑΤΜ: Classical IP-over-ATM, LAN Emulation.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ΗΥ-453 "Παράλληλος Προγραµµατισµός" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-345, (ΗΥ-340) 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Μηχανισµοί συγχρονισµού παράλληλων διεργασιών: 
σηµατοφόρες, κρίσιµες περιοχές, monitors, ανταλλαγή µηνυµάτων, 
κοινόχρηστη µνήµη, rendez-vous, remote procedure calls, 
φράγµατα συγχρονισµού. 
Γλώσσες και συστήµατα παράλληλου προγραµµατισµού. 
Θέµατα παραλληλοποίησης προγραµµάτων: 
parallelizing compilers, parallel scheduling, 
εξισορρόπηση φορτίου, ιεραρχία µνήµης και παραλληλισµός. 
Εργαστήριο: ασκήσεις παράλληλου προγραµµατισµού. 
 
Σηµείωση: Το µάθηµα παλαιότερα δινόταν µε τον κωδικό ΗΥ-443 και τίτλο "Παράλληλος 
Προγραµµατισµός" 
 
 
HY-464 "Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240, ΗΥ-150. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Γενική επισκόπηση της Επιστήµης Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή. Ο 
άνθρωπος, ο υπολογιστής και η µεταξύ τους διαλογική επικοινωνία. ∆ίαυλοι εισόδου 
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και εξόδου. Γνωστικά πλαίσια, νόηση, αναπαράσταση και µνήµη. Κύκλος ανάπτυξης 
της διεπαφής διαλογικών (διαδραστικών) εφαρµογών. ∆ιαχωρισµός της διεπαφής από 
τον πυρήνα της εφαρµογής. Αρχές, κανόνες και πρότυπα ανθρωποκεντρικής 
σχεδίασης. Ανάλυση επιµέρους διεργασιών (καθηκόντων). Εργονοµία, ανθρώπινοι 
παράγοντες και χρηστικότητα διεπαφών. Χρήση οδηγιών, συστάσεων, προτύπων και 
οδηγών σχεδίασης. Βασικές έννοιες της υλοποίησης διεπαφών.  Βοήθεια και 
καθοδήγηση του χρήστη. Τεκµηρίωση.  Εισαγωγή στην αξιολόγηση διεπαφών. 
∆ιεπαφές προσβάσιµες από διάφορες κατηγορίες χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.  Ανάπτυξη διεπαφών για εφαρµογές και υπηρεσίες 
στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW).  Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στην 
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
 
 
ΗΥ-465 "Πληροφοριακά Συστήµατα" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-360. 
∆Μ:4  
 
Το µάθηµα απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν σφαιρική και συστηµατική  
γνώση και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση  
πληροφοριακών συστηµάτων. Ο σκοπός του µαθήµατος είναι διττός: 
(α) Εισαγωγή στην ανάλυση και σύνθεση πληροφοριακών συστηµάτων:  
θεωρητικά, τεχνικά και µεθοδολογικά ζητήµατα και πρότυπα.  
(β) Ανάπτυξη συνθετικών ικανοτήτων και πρακτική εξάσκηση στη  
σχεδίαση πληροφοριακών συστηµάτων. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
 
1. Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστηµάτων: 
Πληροφορία, πληροφοριακό σύστηµα, κύκλος ζωής πληροφοριακού συστήµατος. 
Μέθοδοι ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Οργάνωση εργασίας. Μοντέλα 
πληροφοριακών συστηµάτων. Ανάλυση απαιτήσεων. Εννοιολογική  
µοντελοποίηση: Οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο, γλώσσα  
παράστασης γνώσεων Telos, 
µέθοδοι ανάπτυξης εννοιολογικών σχηµάτων. Σχέση µε το µοντέλο 
οντοτήτων-συσχετίσεων. Χρήση των µετα-επιπέδων.  
Περιορισµοί ακεραιότητας.  Μοντέλα επεξεργασιών. 
 
2. Ανάκτηση πληροφορίας: 
Μοντέλα, µέθοδοι και διάλογοι χρήσης για ανάκτηση πληροφορίας.  
Αναζήτηση πληροφορίας: ερωτηµατικές γλώσσες, αναδίφηση (browsing),  
αναφορική διασύνδεση (hypertext), νοηµατική πρόσβαση, πλοήγηση.  
Οµοιότητα 
και προσεγγιστική ταύτιση. Ανάλυση επιδόσεων συστηµάτων ανάκτησης 
πληροφορίας. 
 
3. Ευρετηριασµός: 
Μονοδιάστατος και πολυδιάστατος ευρετηριασµός, εφαρµογές σε βιβλιοθήκες και 
αρχειοθέτηση. 
Θησαυροί όρων, πρότυπο ISO. Αυτόµατος ευρετηριασµός κειµένου. 
 
4. Πρόσκτηση πληροφορίας και διαλειτουργικότητα: 
Εισαγωγή πληροφορίας: τύποι, µέθοδοι, αναχρησιµοποίηση.  
Κοινωνία ετερογενών σχηµάτων. 
Συνεργασία συστηµάτων: API, repositories, middleware. 
 
ΗΥ-466 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων 
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ΗΥ-471 "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων" 
Προαπαιτούµενα: HY-215, (ΜΑΘ-105, ΗΥ-217). 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
∆ειγµατοληψία δισδιάστατων (2∆) σηµάτων. 
2∆ διακριτά σήµατα και συστήµατα. 
2∆ ορθοµοναδιαίοι µετασχηµατισµοί (Fourier, συνηµιτόνου, ...). 
2∆ ανάλυση σε ζώνες συχνοτήτων. Βελτίωση εικόνων. 
Ανίχνευση ακµών. Τµηµατοποίηση εικόνων.  
Αποκατάσταση εικόνων. Συµπίεση εικόνων. 
Κατασκευή εικόνων από προβολές. 
 
 
 
ΗΥ-472 "Μηχανική ΄Οραση" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-471. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Λεπτοµερής εξέταση συστηµάτων 
µηχανικής όρασης (computer vision) 
και κατανόησης εικόνων 
που αποσκοπούν στην παραγωγή 
ρεαλιστικής ερµηνείας µιάς εικόνας. 
Σχετικές µαθηµατικές έννοιες, 
προβλήµατα στην παράσταση διδιάστατων και τριδιάστατων δοµών, 
τρόποι παράστασης γνώσης, 
image modeling, matching. 
.\"  
Εργασίες εφαρµογής σε υπολογιστή. 
 
 
 
ΗΥ-473 "Αναγνώριση Προτύπων" 
Προαπαιτούµενα: HY-217, ΜΑΘ-105. 
Επιθυµητά: ΗΥ-215, ΗΥ-340. 
∆Μ: 4 
 
Αναγνώριση Προτύπων (ΑΠ) ως διαδικασία  
αναγωγής/αντιστοίχισης/χαρακτηρισµού 
της πληροφορίας. Εισαγωγή στις στατιστικές µεθόδους ΑΠ.  
Ανύσµατα/χώροι χαρακτηριστικών, συναρτήσεις διαφοροποίησης,  
τεστ µέγιστης πιθανοφάνειας,  
θεωρία αποφάσεων Bayes, εκτίµηση παραµέτρων µοντέλων, παραµετρικές  
µέθοδοι εκµάθησης, µη παραµετρικές µέθοδοι εκµάθησης, µέθοδος των k  
πλησιέστερων γειτόνων, σειριακές µέθοδοι αποφάσεων. Αυτόµατη  
οµαδοποίηση, αλγόριθµος K-Means. Επιλογή και εξαγωγή χαρακτηριστικών. 
Χαλαρωτική ταξινόµηση, ταξινόµηση µε χρήση Μαρκοβιανών πεδίων. 
Περιγραφή αντικειµένων µε χρήση του µετασχηµατισµού KLT (ιδιοχώρος), 
αναγνώριση µέσω προβολικών αναλοίωτων. 
 
Το µάθηµα περιλαµβάνει µελέτη και εκπόνηση εκτενούς προγραµµατιστικής 
εργασίας που βασίζεται σε µια σύγχρονη επιστηµονική δηµοσίευση. 
 
 
 
ΗΥ-475 "Αυτόνοµη Ροµποτική Πλοήγηση" 
Προαπαιτούµενα: ΜΑΘ-102, ΜΑΘ-103, ΜΑΘ-105, ΗΥ-112. 
Επιθυµητά: ΗΥ-370, ΗΥ-471, ΗΥ-113. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
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Κινηµατική και δυναµική βραχίονα. 
Καθορισµός τροχιάς βραχίονα. 
Αισθητήρια απόστασης, προσέγγισης, αφής, δύναµης, και ροπής. 
Τρισδιάστατη όραση και γεωµετρία στερεοσκοπικών προτύπων. 
 
ΗΥ-476 «∆ίκτυα Νευρωνικών Υπολογισµών» 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-217, ΜΑΘ-105 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Μάθηµα Επιλογής Ε7 
 
Αλγόριθµος LMS (Least-Mean-Square).Το  Perceptron.  Perceptron πολλών στρωµάτων. ∆ίκτυα βάσης 
συναρτήσεων ακτινικής απόστασης. ∆ίκτυα επιλογής διανυσµάτων υποστήριξης. Ανάλυση κύριων 
συνιστωσών. Αυτο-οργάνωση βασισµένη στην ανταγωνιστική µάθηση.  
 
 
ΗΥ-490.05 Εισαγωγή στο E-BUSINESS  
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-405 
∆ιδακτικές Μονάδες: 2 
 
Περιεχόµενο µαθήµατος: Συνέπειες του Internet στην βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών (vertical 
disintegration). Ανταγωνισµός στην πραγµατικότητα του Internet. Μοντέλα E-Business και E-
Marketing.  
Κατανόηση της δοµής και των χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών αγορών. Προοπτικές χρήσης των 
τεχνολογιών στις στις e-business και παραδείγµατα ηλεκτρονικών οικονοµιών  που στηρίζονται  στη 
συµµετοχή  πρακτόρων (agents). 
 
ΗΥ-490.81 Επισκόπηση Αλγεβρικών Αλγορίθµων 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240? 
∆ιδακτικές Μονάδες: 2 
 
Το περιεχόµενο του µαθήµατος έχει ως εξής: Υπολογιστικά µοντέλα. 
Αναπαράσταση ακεραίων, πινάκων, πολυωνύµων. Σύγκριση αλγεβρικών και 
αριθµητικών αλγορίθµων. Αποτελεσµατική ακριβής αριθµητική µεταξύ 
ακεραίων, πινάκων πολυωνύµων. Υπολογισµός τιµών πολυωνύµων και παρεµβολή 
(interpolation). Fast Fourier Transform  και εφαρµογή στον 
πολλαπλασιασµό ακεραίων. Κινέζικο θεώρηµα υπολοίπων. Ορίζουσα πίνακα. 
Μέγιστος κοινός διαιρέτης. Πραγµατικές ρίζες πολυωνύµου.  Ακολουθίες 
Sturm. Οµοιότητες µεθόδου µε τον ευκλείδιο αλγόριθµο για το Μ.Κ.∆. 
Συστήµατα πολυωνύµων: Κλασσικό και αραιό όριο στον αριθµό λύσεων. 
Ορισµός της κλασσικής και αραιής επιλύουσας (resultant)  συστήµατος. 
Υπολογισµός όλων των λύσεων µέσω ενός προβλήµατος γραµµικής άλγεβρας. 
Γενίκευση του κανόνα Cramer για γραµµικά συστήµατα. ∆οµηµένοι πίνακες. 
Εφαρµογές στην γραφική  µοντελοποίηση και την κινηµατική κάµερα ροµπότ 
και µορίων. 
 
 
ΗΥ-490.82 Επισκόπηση Υπολογιστικής Γεωµετρίας 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 2 
 
Περιεχόµενο Μαθήµατος: Προβλήµατα υλοποίησης: Αναπαράσταση γεωµετρικών αντικειµένων, 
Εκφυλισµένα δεδοµένα. Κυρτό περίβληµα, Γραµµική βελτιστοποίηση, Αθροισµα Minkowski, 
Υπολογισµός όγκου. Κάθετες υποδιαιρέσεις, Τριγωνοποιήσεις,  
∆ιάγραµµα Voronoi, Πλησιέστερο ζεύγος σηµείων, Εντοπισµός σηµείου. ∆ιατάξεις, Ακολουθίες 
Davenport-Schinzel, Αναζήτηση κατά περιοχές. 
Αλγοριθµικές Τεχνικές: Τυχαιότητα, ∆ιαίρει και βασίλευε, ∆υϊσµός, Σάρωση, ∆ιαταραχή. Εφαρµογές: 
Γεωµετρική µοντεολοποίηση, Σχεδιασµός µε υπολογιστή, Σχεδιασµός κίνησης ροµπότ, 
Προγραµµατισµός, Αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων. 
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"5.  Μεταπτυχιακά Μαθήµατα" 
 
 
Παρακάτω περιγράφονται τα µεταπτυχιακά µαθήµατα 
που προσφέρονται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Πρόκειται γιά µαθήµατα 
µε κανονικές εβδοµαδιαίες παραδόσεις, 
ασκήσεις, εργασίες, πρόχειρες και τελικές εξετάσεις, και βαθµολογία. 
Το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων 
ποικίλει από χρόνο σε χρόνο, 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα 
των εκάστοτε διδασκόντων και διδασκοµένων. 
Η περιγραφή αναφέρεται στην πιο πρόσφατη διδασκαλία. 
 
ΗΥ-523 
Εργαστήριο CAD Ψηφιακών Συστηµάτων (Digital Systems CAD Lab) 
 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-220 (Εργ. Ψηφ. Κυκλ.) και ΗΥ-225 (Οργάνωση 
Υπολ.) 
Θεµατική Περιοχή: Α (Αρχιτ. Υπολ. και Ψηφιακά Συστήµατα) 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
 
Οι ηλεκτρονικά αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σχεδίασης 
(electronic design automation - EDA flows) ψηφιακών συστηµάτων 
και τα συναφή εργαλεία σχεδίασης µε τη βοήθεια υπολογιστή 
(computer aided design - CAD tools). 
Γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog, VHDL): επανάληψη και 
εµβάθυνση. 
Μοντέλα επιπέδου συµπεριφοράς και µοντέλα επιπέδου δοµής. 
Προσοµοίωση: αλγόριθµοι και εργαλεία.  Ανάλυση χρονισµού. 
Επαλήθευση σχεδίασης: είσοδοι δοκιµής, επαλήθευση εξόδων, 
ταυτόχρονη προσοµοίωση πολλαπλών µοντέλων σε διάφορα επίπεδα 
αφαίρεσης. 
Έλεγχος ψηφιακών συστηµάτων και σχεδίαση γιά ελεγξιµότητα. 
Συνθέσιµες περιγραφές και αυτόµατη σύνθεση υλικού (π.χ. 
Synopsys). 
Τοποθέτηση στοιχείων και δροµολόγηση συνδέσεων: εργαλεία και 
τεχνικές. 
Επαναληπτική βελτίωση σχεδίασης (back-annotation, ECO, LVS). 
Παραδείγµατα σε τεχνολογίες FPGA και ASIC. 
Χρήση έτοιµων πυρήνων (IP cores), συστήµατα πάνω σε ένα chip 
(SoC). 
 
Εργαστήριο πλήρους (συνεργατικής) σχεδίασης και επαλήθευσης 
ψηφιακού συστήµατος µέτριας πολυπλοκότητας, 
µε χρήση των διδασκοµένων εργαλείων 
και γιά πολλαπλές τεχνολογίες στόχου (FPGA και ASIC). 
 
 HY-527 "Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών" 
Προαπαιτούµενα ΗΥ-425, HY345. 
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Α,Γ 
 
Παρουσίαση και µελέτη των κύριων αρχιτεκτονικών 
που χρησιµοποιούν παράλληλους επεξεργαστές 
γιά την επίλυση µεγάλων προβληµάτων. 
Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη 
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όχι µόνο στους σχεδιαστές παράλληλων συστηµάτων 
αλλά και στους προγραµµατιστές τους: 
λόγω της µη ύπαρξης γενικά αποδεκτού 
ενδιάµεσου µοντέλου προγραµµατισµού γιά όλα τα παράλληλα συστήµατα, 
ο επιτυχής προγραµµατισµός τέτοιων συστηµάτων 
απαιτεί τη γνώση πλήθους χαρακτηριστικών 
του αρχιτεκτονικού υπόβαθρου. 
 
Εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές παράλληλων επεξεργαστών 
(SIMD - MIMD, κοινόχρηστη µνήµη - πέρασµα µηνυµάτων). 
∆ίκτυα διασύνδεσης. 
Αρχιτεκτονικές κοινόχρηστης µνήµης. 
Αντιγραφή και κρυφή αποθήκευση (caching and replication) δεδοµένων, 
cache coherence. 
Πολυεπεξεργαστές αρτηρίας (bus-based) \- snooping cache coherence. 
Πολυεπεξεργαστές µεγάλης κλίµακας \- directory-based cache coherence. 
Software-controlled cache coherence. 
Ανοχή καθυστερήσεων, επεξεργαστές πολλαπλών νηµάτων (multithreaded). 
Συµβατότητα µνήµης: sequential, weak. 
Αρχιτεκτονικές περάσµατος µηνυµάτων. 
Ιδεατή (κατανεµηµένη) κοινόχρηστη µνήµη. 
Πολυεπεξεργαστές πάνω σε τοπικά δίκτυα επικοινωνίας. 
Πολυεπεξεργαστές ειδικού σκοπού. 
Παράλληλη είσοδος - έξοδος δεδοµένων. 
 
ΗΥ-530 "Ψηφιακές Επικοινωνίες" 
Προαπαιτούµενο: HY-215  
Συνιστώµενο προαπαιτούµενο: ΗΥ-215 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Θεµατική περιοχή: Β,Α 
 
∆οµή των Ψηφιακων Τηλεπικοινωνιακων Συστηµατων 
Σηµατα και γραµµικά Συστήµατα.Στοχαστικα Σηµατα. 
Πηγές Πληροφοριων και Κωδικοποιηση πηγής. Μετατροπείς Α/D  και D/A. 
Ψηφιακή µετάδοση µεσα απο καναλια µε προσθετικο λευκό κανονικο θόρυβο 
(AWGN). 
Ψηφιακη µεταδοση µεσα απο AWGN καναλια µε περιορισµενο φασµα. 
Ψηφιακη µεταδοση µε διαµορφωση φεροντος. 
Χωρητικοτητα καναλιου. 
Συστηµατα ευρεως φασµατος (Spread-spectrum) 
 
ΗΥ-534 "Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-225, ΗΥ-335 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Α,Β 
 
Η αρχιτεκτονική του υλικού (hardware) των µεταγωγέων (switches) 
και δροµολογητών (routers) των δικτύων πακέτων υψηλής 
ταχύτητας. 
Σύνδεσµοι και η παροχή τους: 
σηµείο-προς-σηµείο αντί κοινόχρηστης αρτηρίας, σειριακοί, 
παράλληλοι. 
Μεταγωγή κυκλωµάτων: 
πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου, µεταγωγή χρόνου/χώρου, 
πολυπλέκτες προσθήκης-αφαίρεσης, αντίστροφη πολύπλεξη, 
πολυεπίπεδα δίκτυα, µη-µπλοκάρισµα καθαρά ή µε αναδιάταξη. 
Έννοιες µεταγωγής πακέτων: 
κοινή αντί διαµοιρασµένης παροχή, στατιστική πολύπλεξη, 
ανταγωνισµός εξόδου, ενταµίευση, εσωτερικό µπλοκάρισµα, ουρές, 
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µπλοκάρισµα σε ουρά (HOL), χρονοδροµολόγηση, έλεγχος ροής, 
κόψιµο δρόµου αντί αποθήκευσης-και-προώθησης. 
Γενεές µεταγωγέων. 
Υλικό αναζήτησης σε πίνακες δροµολόγησης και κατηγοριοποίησης 
ροών. 
Αρχιτεκτονικές ενταµιευτών: 
φαρδειές µνήµες, διαφυλλωµένες µνήµες, µνήµες µε οµοχειρία, 
πολλαπλές ουρές σε κοινό ενταµιευτή, ουρές γιά multicast. 
Τεµαχισµός και ανασυγκόλληση: 
παροχή κυττάρων, ουρές, απόρριψη πακέτων. 
Αρχιτεκτονικές ουρών: 
ουρές εξόδων ή σηµείων διασταύρωσης, knock-out, 
κοινόχρηστος ενταµιευτής, ουρές εισόδων, ουρές εικονικά εξόδων, 
εσωτερική επιτάχυνση, επιδόσεις, 
χρονοδροµολόγηση crossbar µε ουρές εικονικά εξόδων. 
Αρχιτεκτονικές δικτύων µεταγωγής: 
crossbar, πολυεπίπεδα δίκτυα, υπερκύβος, banyan, Benes, Clos, 
προσαρµοστική δροµολόγηση, αναδιάταξη πακέτων, δίκτυα 
ταξινόµησης, 
δίκτυα µε ή χωρίς ενταµιευτές. 
Έλεγχος ροής: 
στατικός/δυναµικός, µε/άνευ απωλειών, ρητός/υπονοούµενος, 
άκρη-µε-άκρη/κοµάτι-κοµάτι, ρυθµός/πιστώσεις, 
αδιάκριτος/ανά-ροή, 
δροµολόγηση wormhole, QFC, δίκτυα µεταγωγής µε εσωτερική 
οπισθοπίεση. 
Χρονοδροµλόγηση γιά ποιότητα υπηρεσιών: 
ταχεία υλοποίηση προτεραιοτήτων, κυκλικής εξυπηρέτησης, 
και κυκλικής µε συντελεστές βάρους. 
 
 ΗΥ-536 "Εργαστήριο Τεχνολογίας και Προγραµµατισµού ∆ικτύων ΙΙ" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-439  
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Θεµατική Περιοχή: Β 
 
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εµβάθυνση σε προχωρηµένα θέµατα  
σχετικά µε την τεχνολογία δικτύων και τον δικτυακό προγραµµατισµό 
καθώς και η απόκτηση εµπειρίας µε εκτέλεση αντίστοιχων  
εργαστηριακών-προγραµµατιστικών ασκήσεων µε εµπορικές συσκευές µεταγωγής  
και δροµολόγησης και µε προσοµοιωτές τόσο γενικής όσο και ειδικής  
χρήσεως.    
 
Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:  
- Ποιότητα υπηρεσίας σε δίκτυα ΑΤΜ και Internet, πρωτόκολλο RSVP 
- Προχωρηµένα θέµατα σχετικά µε πρωτόκολλα δροµολόγησης στο Internet 
- Μηχανισµοί δροµολογητών για έλεγχο συµφόρησης (π.χ. RED)  
  και αλληλεπίδραση αυτών µε το πρωτόκολλο TCP 
- ∆ιαχείρηση δικτύων µέσω προχωρηµένων εργαλείων  
- Συµβόλαια επιπέδου υπηρεσίας (SLAs) 
- Τηλεφωνία µέσω IP 
- Πρωτόκολλα και εφαρµογές πολυµέσων 
- Project σχεδίασης δικτύου 
 
 
ΗΥ537: Θεωρία ∆ικτύων Υψηλών Επιδόσεων  
 
Προαπαιτούµενα: ΗY335, HY217 
Θεµατική Περιοχή: Β 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4  
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Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση σε βάθος  
των διαφόρων θεµάτων που σχετίζονται µε τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και την απόδοση των ευρυζωνίων  
δικτύων, η παρουσίαση των κυριωτέρων µαθηµατικών  
εργαλείων και µοντέλων που χρησιµοποιούνται για  
την µελέτη της απόδοσης των ευρυζωνίων  
δικτύων, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την  
χρέωση υπηρεσιών και τον ρόλο της ως µηχανισµού  
ελέγχου. Τα θέµατα που καλύπτονται είναι: 
 
1) Εισαγωγή στις βασικές αρχικές των τεχνολογιών 
   ευρυζωνίων δικτύων και τις αντίστοιχες  
   υπηρεσίες (ΑΤΜ, Differentiated Service κτλ.) 
2) Ορισµός βασικών θεµάτων σχετικών µε απόδοση και έλεγχο  
   ευρυζωνίων δικτύων 
3) Μαθηµατικά εργαλεία - Σύνθεση και ανάλυση µηχανισµών  
   ελέγχου ευρυζωνίων δικτύων (αποδοχή κλήσεων, διαχείριση πόρων,  
   κατανοµή εύρους ζώνης σε ελαστικές υπηρεσίες, δροµολόγηση κτλ.) 
4) Οικονοµικά δικτύων, χρέωση υπηρεσιών, µηχανισµοί δηµοπρασιών  
   για κατανοµή πόρων 
 
 
ΗΥ555 Παράλληλα Συστήµατα και Grids 
 
Προαπαιτούµενα: HY-345 
Θεµατική Περιοχή: Γ 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4  
 
Πολυεπεξεργαστές: απλού διαύλου, βασισµένοι σε δίκτυο, clusters, πολυεπεξεργαστές κατανεµηµένης 
κοινόχρηστης µνήµης, συγχρονισµός, συνέπεια µνήµης. Παράλληλος προγραµµατισµός: σχεδιάζοντας 
παράλληλα προγράµµατα, ποσοτικός σχεδιασµός, MPI, HPF, Compositional C++. Grids: υπολογιστικά 
grids, εφαρµογές, εργαλεία, υπηρεσίες, υποδοµή. 
 
 
HY-556 "Κατανεµηµένα Συστήµατα" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-345. Επιθυµητό: ΗΥ-453.   
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Γ 
 
∆ίνεται µια πλατιά περιγραφή των κατανεµηµένων συστηµάτων, 
εστιάζοντας σε κύρια προβλήµατα, λύσεις και αρχές, παρά σε 
συγκεκριµένες υλοποιήσεις. Τα κύρια θέµατα του µαθήµατος είναι: 
αρχιτεκτονικές δικτύων, πρωτόκολλα επικοινωνίας, οµαδική επικοινωνία, 
κλασικοί κατανεµηµένοι αλγόριθµοι (π.χ. φυσικά & λογικά ρολόγια, 
αµοιβαίος αποκλεισµός, εντοπισµός αδιεξόδου, συνεπείς σφαιρικές 
καταστάσεις, κατανεµηµένες φωτογραφίες), διαχείριση κατανεµηµένων 
δεδοµένων (θρυµατισµός, αντιγραφή) και προβλήµατα συνέπειας, 
κατανεµηµένες δοσοληψίες, εξισορρόπηση φορτίου, ασφάλεια και κρυπτογραφία. 
Επίσης, το µάθηµα συµπεριλαµβάνει και σειρά σχετικών ασκήσεων 
µέσω των οποίων αναπτύσεται σταδιακά µια κατανεµηµένη εφαρµογή. 
 
References 
"Distributed Information Systems", E. Simon, Mc Graw Hill, 1996. 
"Distributed Systems" Second Edition, S. Mullender Editor, Addison-Wesley, ACM Press Frontier 
Series, 1993.  
"Distributed Operating Systems, The Logical Design" A. Goscinski, Addison-Wesley, 1991.  
"Modern Operating Systems", A.S. Tanenbaum, Prentice Hall, 1992.  
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"Principles of Distributed Database Systems", M.T. Ozsu, P. Valduriez, Prentice Hall, 1991. 
 
HY-557 "Ασφαλή Συστήµατα" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-118, ΗΥ-225, ΗΥ-345 
∆Μ: 4 
Θεµατικές Περιοχές: Α,Β,Γ 
 
Το µάθηµα στοχεύει στην ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ασφαλών συστηµάτων. Στα πλαίσια του 
µαθήµατος µελετώνται κυρίως προβλήµατα υλοποίησης µηχανισµών ασφάλειας και πολιτικών 
ασφάλειας σε πρακτικά, ετερογενή συστήµατα µεγάλης κλίµακας. Η ύλη του µαθήµατος καλύπτει 
παραδοσιακά στρατιωτικά και εµπορικά ασφαλή συστήµατα, κρυπτογραφία µε µυστικά κλειδιά και 
ανοιχτά κλειδιά, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, υλοποίηση κρυπτοσυστηµάτων, πιστοποίηση 
γνησιότητας, ασφάλεια υπολογιστών, ασφάλεια επικοινωνιών, και απαιτούµενη υποδοµή. Θα γίνει 
µελέτη επιλεγµένων εφαρµογών και σύντοµη αναφορά σε νοµικά και άλλα µη-τεχνικά θέµατα. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει την εκπόνηση µιας εργασίας από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
ΗΥ-558 Τεχνολογίες και Συστήµατα για το ∆ιαδίκτυο 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-345 
∆Μ: 4 
Θεµατική Περιοχή: Γ 
 
Ο στόχος του µαθήµατος είναι να περιγράψει τις σηµαντικότερες  
τεχνολογίες του διαδικτύου και να αναλύσει  την υποστήριξη συστηµάτων  
η  οποία µπορεί να βελτιώσει την απόδοσή τους. Θα µελετηθούν τεχνολογίες όπως caching, 
prefetching, servers, proxies, search engines,  και clients.  
Αφού γίνουν κατανοητές οι τεχνολογίες θα µελετήσουµε  
µεταβολές που χρειάζονται τα λειτουργικά συστήµατα και  
τα run-time συστήµατα για να βετιώσουν την απόδοση  
των παραπάνω τεχνολογιών.  
Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν γραπτές ασκήσεις,  
project, και  µία παρουσίαση.   
 
HY-561 "Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Εγγράφων" 
∆Μ:2 
  Θεµατική Περιοχή: ∆ 
 
Βασικές αρχές ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Εγγράφων, Περιγραφή Υπαρχουσών 
Γλωσσών και Συστήµατων. Μοντελοποίηση και ∆ηµιουργία ∆οµηµένων 
Εγγράφων. Παρουσίαση του Προτύπου SGML.  Εφαρµογές-Επεκτάσεις σε 
Πολυµέσα και Υπερ-έγγραφα: ΗΤML, HyTime, XML. Αποθήκευση και Επερώτηση 
∆οµηµένων Εγγράφων: Προσεγγίσεις από Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών 
και ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.  Τεχνικές ∆εικτοδότησης 
Κειµένων. Εξέλιξη ∆οµηµένων Εγγράφων: Προβλήµατα Τροποποιήσεων στη 
δοµή και το περιεχόµενο. ∆ιαχείριση Εκδόσεων Εγγράφων. Συγγραφή και 
Προσπέλαση Εγγράφων από Πολλαπλούς Χρήστες: Έλεγχος Συντονισµού, και 
∆ικαιωµάτων Πρόσβασης-Ρόλοι Συγγραφέων. Εικονικά και Ενεργά 
Έγγραφα. ∆ιαχείριση Ροής Εγγράφων σ'ένα οργανισµό: Μοντελοποίηση 
Καθηκόντων και Τυπολογία Συστηµάτων. Ανάλυση της ∆οµής των Εγγράφων 
από Συστήµατα Οπτικής Αναγνώρισης. Μετατροπή Εγγράφων από άλλα πρότυπα 
σε SGML: Μέθοδοι Επεξεργασίας που βασίζονται σε Γεγονότα και σε 
∆έντρα-H Νόρµα DSSSL. Ανάκτηση Ετερογενών Εγγράφων στο ∆ίκτυο:         
Προσεγγίσεις από Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών και ∆ιαχείρισης 
Βάσεων ∆εδοµένων και Γνώσεων. Πρωτόκολλα για κατανεµηµένα Έγγραφα: 
Z39.50, CORBA, OLE, DCOM, OpenDoc. Προς µια δια-λειτουργικότητα 
Ετερογενών και Κατανεµηµένων Εγγράφων\-Μερικές Σύγχρονες Τάσεις: 
Μοντέλα Ηµι-∆οµηµένων Εγγράφων και Μετα-δεδοµένων για Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες και Μουσεία. 
 
ΗΥ-562 Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων 
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Προαπαιτούµενα: ΗΥ-360  
∆Μ: 4 
Θεµατική Περιοχή: ∆ 
 
Το µάθηµα πραγµατεύεται θέµατα όπως Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων σε Σχεσιακές 
Βάσεις ∆εδοµένων, Κατανεµηµένα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων, Οντοκεντρικές Βάσεις 
∆εδοµένων, καθώς και νεώτερα θέµατα όπως Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό, 
Νέα Πρότυπα, Συνοµοσπονδίες Βάσεων ∆εδοµένων, Κινητές Βάσεις ∆εδοµένων. 
 
   
ΗΥ-563 "Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφορίας" 
Προαπαιτούµενα:  ---- 
∆Μ: 3 
Θεµατική Περιοχή: ∆ 
Μέθοδοι και διάλογοι χρήσης για ανάκτηση πληροφορίας. Ερωτηµατικές γλώσσες, αναδίφηση 
(browsing), αναφορική διασύνδεση (hypertext), νοηµατική πρόσβαση, πλοήγηση. Οµοιότητα και 
προσεγγιστική ταύτιση: λεκτική, συντακτική, εννοιολογική οµοιότητα. Ανάλυση επιδόσεων 
συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας. 
Μονοδιάστατος και πολυδιάστατος ευρετηριασµός, εφαρµογές σε βιβλιοθήκες και αρχειοθέτηση. 
Θησαυροί όρων, πρότυπα ISO. Στατιστική ανάλυση κειµένου. Αυτόµατος ευρετηριασµός και 
ανάκτηση πλήρους κειµένου. Επιλογή πληροφορίας. 
 
ΗΥ-564 «Προχωρηµένα Θέµατα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής» 

Προαπαιτούµενα: HY-464 

Θεµατική περιοχή:  ∆ 

∆ιδακτικές Μονάδες:  4 

1. Προχωρηµένα θέµατα σχεδίασης διεπαφών: Καθολική Σχεδίαση (Universal 
Design). ∆ιεπαφές προσβάσιµες από διάφορες κατηγορίες χρηστών στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας, σε διαφορετικά πλαίσια χρήσης  (contexts of use), 
χρησιµοποιώντας διαφορετικές τεχνικές πλατφόρµες. Νέες µέθοδοι και εργαλεία 
σχεδίασης και ανάπτυξης πρωτοτύπων διεπαφών. 
2. Ευφυείς και αυτο-προσαρµοζόµενες διεπαφές: Μοντελοποίηση του χρήστη. 
Ευφυείς διεπαφές µε δυνατότητες �αυτο-προσαρµογής� στις απαιτήσεις του χρήστη. 
Ευφυείς διαµεσολαβητές (intelligent agents). �Ενεργητική� και ευφυής παροχή 
βοήθειας και καθοδήγησης στο χρήστη. 
3. Εικονική και επαυξηµένη πραγµατικότητα: Τρισδιάστατες διεπαφές και τεχνικές 
αλληλεπίδρασης. Μέθοδοι και τεχνικές σχεδίασης για επαυξηµένη και εικονική 
πραγµατικότητα. Εικονικά περιβάλλοντα.   
4. Αξιολόγηση: Συγκριτική µελέτη ερευνητικών και εφαρµοσµένων µεθόδων  
αξιολόγησης συµβατικών (και µη) διεπαφών στα διάφορα στάδια του κύκλου 
ανάπτυξης. Συστάσεις, διεθνή πρότυπα και οδηγίες σχεδίασης και αξιολόγησης 
διεπαφών, έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας. 
5. Σύγχρονες τάσεις: Συµµετοχική εργασία µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα χρήσης (environments of use). ∆ιεπαφές πολλαπλών 
µέσων και µορφών. Αλληλεπίδραση µέσω φορετών υπολογιστών (ubiquitous and 
wearable computing). Αλληλεπίδραση στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW). 
 
ΗΥ-574  "Περιγραφή Οπτικού Περιεχοµένου Εικόνων" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-471 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Θεµατική Περιοχή: Ε 
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∆ιερεύνηση µεθοδολογιών, τεχνικών και αλγορίθµων ποσοτικής και ποιοτικής περιγραφής του οπτικού 
περιεχοµένου ψηφιακών εικόνων, µε βάση συνιστώσες περιεχοµένου όπως το σχήµα, η υφή, το χρώµα, 
τα χαρακτηριστικά περιγραµµάτων περιοχών ενδιαφέροντος, perceptual groups, κλπ. Σκοπός της 
ποιοτική κυρίως περιγραφής το οπτικού περιεχοµένου ψηφιακών εικόνων είναι να δοθεί η δυνατότητα 
σύγκρισης των εικόνων αυτών ως προς την ποιοτική τους οµοιότητα. Εποµένως, παράλληλα µε την 
µελέτη αλγορίθµων περιγραφής του περιεχοµένου ψηφιακών εικόνων, µελετώνται και αντίστοιχοι 
αλγόριθµοι σύγκρισης των περιγραφών αυτών. Επιπλέον εξετάζονται µηχανισµοί αντίληψης όµοιων 
εικόνων µε βάση το οπτικό τους περιεχόµενο από τη βιολογική όραση, όπως αυτοί µας είναι γνωστοί 
από της νευροεπιστήµες και την ψυχολογία. Τέλος, εξετάζονται θέµατα αρχιτεκτονικής ενός 
συστήµατος ανάκτησης εικόνων µε βάση το οπτικό τους περιεχόµενο, καθώς και σχετικά πεδία 
εφαρµογών. Το µάθηµα περιλαµβάνει τη µελέτη επιστηµονικών άρθρων από τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία, ασκήσεις, και εκτενή εργασία στον υπολογιστή. 
 
ΗΥ-575 Εργαστήριο Ροµποτικής Πλοήγησης 
Προαπαιτούµενα: ΜΑΘ102, ΜΑΘ103, ΜΑΘ105, ΗΥ-112  
(ΗΥ-370, ΗΥ-471, ΗΥ-113)  
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Ε 
 
Το ΗΥ-575 έπεται του ΗΥ-475 έχοντας ως στόχο την πρακτική άσκηση σε 
θέµατα που µελετήθηκαν στο ΗΥ-475. Ως εκ τούτου, περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη, πειραµατισµό και αξιολόγηση µεθόδων ανάλυσης δεδοµένων από 
αισθητήρες, προγραµµατισµού κίνησης ροµπότ, ελέγχου ροµπότ, και 
γενικότερα θεµάτων που αφορούν τη πλοήγηση ροµποτικών συστηµάτων. Για 
την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος χρησιµοποιούνται εργαστηριακά 
ροµποτικά συστήµατα. 
 
 
ΗΥ-576   Επεξεργασία ψηφιακού βίντεο 
Προαπαιτούµενα: ----- 
∆Μ: 4 
Θεµατική περιοχή: Ε 
 
Εισαγωγή στο ψηφιακό βίντεο. 
Αντίληψη της κίνησης από µία ακολουθία εικόνων. 
Φωτοµετρικό και γεωµετρικό µοντέλο. 
Ανίχνευση µεταβολών και εντοπισµός κινούµενων αντικειµένων. 
Εκτίµηση/τµηµατοποίηση του δισδιάστατου πεδίου ταχυτήτων. 
Εύρεση της τρισδιάστατης µορφής και κίνησης. 
Μη στερεά κίνηση. Στερεοσκοπική κίνηση. 
Φίλτρα ακολουθιών εικόνων. 
Συµπίεση και κωδικοποίηση βίντεο. Εφαρµογές και πρότυπα MPEG. 
 
ΗΥ-577 "Μηχανική Μάθηση" 
Προαπαιτούµενο: ΗΥ-150 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: ∆,Ε 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ευρεία παρουσίαση, ανάλυση, ανάπτυξη 
και πειραµατισµός µε τις περισσότερο γνωστές προσεγγίσεις και 
µεθόδους µηχανικής µάθησης -- MM (Machine Learning -- ML). H 
θεµατολογία του µαθήµατος περιλαµβάνει: (1) Καθοδηγούµενη Mάθηση και 
Mάθηση µέσω παραδειγµάτων - ∆ένδρα Απόφασης, Oκνηρή Mάθηση, Επαγωγή 
Κανόνων µέσω τυπικών νόµων γενίκευσης και εξειδίκευσης, 
(2) Mη-καθοδηγούµενη Mάθηση - Bayesian επαγωγικοί συµπερασµοί, 
Εννοιολογική επαγωγή συναθροίσεων, Mάθηση µέσω επεξηγήσεων, 
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(3) Υβριδική µάθηση - Συνδυασµένη Mάθηση µέσω επεξηγήσεων και 
παραδειγµάτων, Αναθεώρηση θεωριών, Επανατροφοδοτούµενη Mάθηση 
(στοιχεία Γενετικών αλγορίθµων και προγραµµατισµού) 
(4) Σχεσιακή Mάθηση και Επαγωγικός Λογικός Προγραµµατισµός, 
(5) Εξόρυξη Γνώσεων από µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων.          
 
ΗΥ-580 "Θέµατα Σχεδίασης Αλγορίθµων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-240,ΗΥ-280,ΗΥ-380. 
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: ΣΤ 
 
Γραµµικός Προγραµµατισµός: ορισµός, µέθοδος Simplex, δυϊκότητα, σχέσεις συµπληρωµατικότητας, 
λεξικογραφικός κανόνας, γεωµετρική ερµηνεία,µη πολυωνυµικότητα, αλγόριθµος πρωτεύοντος-
δυϊκού. Πολυωνυµικοί Αλγόριθµοι γραµµικού προγραµµατισµού. Ζητήµατα "ακεραιότητας" λύσεων. 
Αλγοριθµική Θεωρία Γράφων: Βασικοί Αλγόριθµοι, Κεντρικά ΓραφοθεωρητικάΠροβλήµατα 
(Ελάχιστες ∆ιαδροµές, Συνδετικά ∆ένδρα, Μέγιστες Αντιστοιχίσεις,Μέγιστη Ροή, Χρωµατισµοί και 
Σταθερά Σύνολα). Κλασσικά Θεωρήµατα "καλού χαρακτηρισµού", γραµµικοί χαρακτηρισµοί 
συνδυαστικών προβληµάτων.  
Θεωρία Πολυπλοκότητας: Η έννοια του προβλήµατος, της αναγωγής, της κλάσηςπολυπλοκότητας και 
των πλήρων προβληµάτων. P-πλήρη NP-πλήρη προβλήµατα. 
 
HY-625 "Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών" 
Προαπαιτούµενα ΗΥ-425, ΗΥ-340, ΗΥ-345. 
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Α 
 
Pipelines µεταβλητού πλήθους βαθµίδων. 
Out-of-order instruction issuing. 
Συνεπεξεργαστές κινητής υποδιαστολής. 
Επεξεργαστές vector, chaining. 
Επεξεργαστές super-scalar και super-pipelined. 
Επεξεργαστές πολύ µακρών εντολών (VLIW). 
Software pipelining. 
Address-generation decoupling. 
Τεχνικές ελάττωσης του κόστους των διακλαδώσεων 
\- καθυστερηµένες διακλαδώσεις, πρόβλεψη κατεύθυνσης. 
Conditional execution, speculative execution. 
Λίγα περί τεχνικών βελτιστοποιητικής µετάφρασης. 
Προχωρηµένα θέµατα συστήµατος µνήµης: 
TLB, κρυφές µνήµες φυσικού index και εικονικού tag. 
¶λλα προχωρηµένα θέµατα, από πρόσφατες ερευνητικές δηµοσιεύσεις.  
 
ΗΥ639: Προχωρηµένα Θέµατα Ανάλυσης Επιδόσεων 
Συστηµάτων και ∆ικτύων 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
Προαπαιτούµενα: HY217, HY317, HY335  
Περιοχή: Β,ΣΤ 
 
Περιγραφή Μαθήµατος 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση του µεταπτυχιακού φοιτητή Επιστήµης Υπολογιστών µε 
αποτελέσµατα και τεχνικές για ανάλυση επιδόσεως συστηµάτων και δικτύων.  
Στο 1ο µέρος του µαθήµατος διδάσκονται παραδοσιακά θέµατα Θεωρίας Αναµονής, όπως 
Μαρκοβιανές Αλυσίδες διακριτού και συνεχούς χρόνου, Χρονικά αντεστραµµένη αλυσίδα, ∆ιαδικασίες 
ανανεώσεων, ∆ιαδικασίες γεννήσεων--θανάτων, αναµονητικά συστήµατα Μ/Μ/*, G/M/m και M/G/1, 
αναµονητικά δίκτυα (ανοικτά και κλειστά δίκτυα Jackson, κτλ), καθώς και εφαρµογές αυτών σε 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπολογιστικά συστήµατα.  
Στο 2ο Μέρος του µαθήµατος διδάσκονται σύγχρονα θέµατα σχετικά µε  
τρέχοντα ερευνητικά ζητήµατα, όπως µοντέλα πηγών εκρηκτικής κίνησης  
για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών επιδόσεων, ανάλυση επιδόσεως για  
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σύνδεσµο ΑΤΜ µε ενταµιευτή (ασυµπτωτικές µέθοδοι, ισοδύναµο εύρος  
ζώνης πηγής κτλ.), αναµονητική ανάλυση σε µεταγωγέα ΑΤΜ  για διάφορες  
τεχνικές ενταµίευσης, προβλήµατα δροµολόγησης, κατανοµής πόρων κτλ.  
 
 ΗΥ-645 "Μέθοδοι Ανάλυσης και Προδιαγραφής Συστηµάτων" 
Προαπαιτούµενα: σε συννενόηση µε τον διδάσκοντα 
Επιθυµητό: ΗΥ465 
∆M: 4 
  Θεµατική Περιοχή: ∆ 
 
Παράσταση γνώσεων. Μέθοδοι και γλώσσες για προδιαγραφή λειτουργιών 
και επιδόσεων συστήµατος. Μέθοδοι ανάλυσης πληροφοριακής δοµής και 
διαδικασιών. Το µάθηµα αποσκοπεί στην εµβάθυνση σε ζητήµατα ανάλυσης 
και προδιαγραφής συστηµάτων, σύντοµη επισκόπηση των οποίων γίνεται 
στο ΗΥ465/565. Η έµφαση εδώ είναι κυρίως στην µελέτη των σύγχρονων 
τάσεων και της ερευνητικής βιβλιογραφίας, στην περιοχή που αρχίζει 
να διαµορφώνεται υπό το όνοµα "requirements engineering". 
Απώτερος σκοπός είναι η προδιαγραφή συστηµάτων, κατά τρόπο που να 
µπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση από έτοιµα στοιχεία (υποσυστήµατα) 
και ολόκληρες διατάξεις (αρχιτεκτονικές). 
 
Το µάθηµα περιλαµβάνει παραδόσεις, µελέτη βιβλιογραφίας και  
ατοµική βιβλιογραφική εργασία µε γραπτή έκθεση και προφορική παρουσίαση. 
                               
HY-657 "Θέµατα Παράλληλων Λειτουργικών Συστηµάτων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-345, ΗΥ-453. 
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Γ 
 
Λειτουργικά συστήµατα για παράλληλους υπολογιστές: κοινόχρηστη 
µνήµη, remote invocation. Αρχιτεκτονικές τύπου UMA, NUMA, NORMA. 
Συγχρονισµός επεξεργαστών: spinlocks, φράγµατα. ∆ιαχείριση 
διεργασιών: ίνες(theads), δροµολόγηση δύο επιπέδων, cosheduling, 
καταµερισµός χρόνου, καταµερισµός χώρου, εξοµάλυνση φορτίου. 
∆ιαχείριση εικονικής µνήµης: το πρόβληµα NUMA, συµβατή µνήµη (coherent 
memory), εικονικά κοινόχρηστη µνήµη, τοπικότητα. Παράλληλα συστήµατα 
αρχείων: caching, striping. Περιβάλλοντα run-time για παραλληλοποιητικούς 
µεταφραστές: εξαρτήσεις, δροµολόγηση βρόγχων, LINDA, συναρτησιακός 
παράλληλος προγραµµατισµός. 
 
ΗΥ-661 "Θέµατα Θεωρίας Βάσεων ∆εδοµένων" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-360,   
Συνιστώµενα: εξοικείωση µε την Λογική πρώτου βαθµού. 
∆Μ: 2 
  Θεµατική Περιοχή: ∆ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή 
σε µερικά από τα θεωρητικά προβλήµατα 
που προκύπτουν από νέες εξελίξεις 
στην περιοχή των βάσεων δεδοµένων. 
Μετά από µιά σύντοµη ανασκόπηση 
της βασικής θεωρίας των συσχετιστικών βάσεων δεδοµένων, 
καλύπτονται τα επόµενα θέµατα: 
εξαρτήσεις µονοπατιών και ατελής πληροφορία σε οντοκεντρικά 
µοντέλα. Χειρισµός διαζευκτικής ή/και αρνητικής πληροφορίας 
σε λογικά µοντέλα. Ενεργοί κανόνες ενηµερώσεως. 
 
ΗΥ-662 "Θέµατα Χωρικών και Χρονικών Βάσεων ∆εδοµένων" 
∆Μ: 2 
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  Θεµατική Περιοχή: ∆ 
 
Προχωρηµένο Μεταπτυχιακό µάθηµα που περιλαµβάνει κυρίως µελέτη 
βιβλιογραφίας σε χωρικές, χρονικές και χωρο-χρονικές βάσεις δεδοµένων. 
Το µάθηµα διαπραγµατεύεται µοντέλα δεδοµένων, γλώσσες επερώτησης, χωρικές 
και χρονικές σχέσεις, και ειδικές µεθόδους ευρετηριασµού για χωρικές 
και χρονικές πληροφορίες. Επίσης συλλογιστική µε βάση ποιοτική και 
ελλιπή χωρική και χρονική πληροφορία, καθώς και έλεγχο και διατήρηση 
της συνέπειας αυτής της πληροφορίας. 
 
 ΗΥ-671 "Παράλληλη Μηχανική Οραση" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-472 ή ΗΥ-572. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Ε,Γ 
 
Το µάθηµα αυτό εξετάζει σηµαντικά θέµατα που έχουν σχέση µε την απόδοση παράλληλων 
υλοποιήσεων διεργασιών ανάλυσης εικόνων σε αρχιτεκτονικές κατανεµηµένης µνήµης και άλλες 
παράλληλες αρχιτεκτονικές. Στα θέµατα αυτά περιλαµβάνονται η σηµαντική µείωση στον όγκο 
δεδοµένων που παρατηρείται µεταξύ διαφόρων διεργασιών, η µη οµοιόµορφη κατανοµή 
υπολογιστικού φορτίου και η εξάρτηση της από το περιεχόµενο των εικόνων, και οι διάφορες δοµές 
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων µεταξύ 
διεργασιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξάρτηση της απόδοσης παράλληλων υλοποιήσεων 
διεργασιών ανάλυσης εικόνων 
από χαρακτηριστικές παραµέτρους της εκάστοτε παράλληλης αρχιτεκτονικής, τα χαρακτηριστικά 
διαφόρων αλγορίθµων υλοποίησης κάθε διεργασίας, τις στρατηγικές ανακατανοµής φορτίου, και την 
αρχική κατανοµή φορτίου µε βάση το περιεχόµενο της εικόνας. 
Ακόµη, εξετάζονται οι υπολογιστικές απαιτήσεις συστηµάτων όρασης πραγµατικού χρόνου για 
ροµποτικές και άλλες εφαρµογές, ενώ παρουσιάζονται και συζητούνται υπολογιστικά µοντέλα και 
στρατηγικές για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Σε συστήµατα όρασης πραγµατικού χρόνου, 
η παραλληλοποίηση συγκεκριµένων 
διεργασιών δεν είναι κατ' ανάγκην αρκετή για να δώσει την απαιτούµενη 
ταχύτητα. Πρέπει επίσης να εκµεταλλευθούµε την παράλληλη εκτέλεση διαφόρων διεργασιών, να 
χρησιµοποιήσουµε κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου, και να προβληµατισθούµε πάνω στο ποιές είναι 
οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται, και εποµένως πρέπει να υπολογισθούν, για να επιτευχθεί 
ένας συγκεκριµένος στόχος. 
 
 
 ΗΥ-672 "Σύγχρονα Θέµατα Μηχανικής ΄Ορασης" 
Προαπαιτούµενα: ΗΥ-572. 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Ε 
 
Επιλεγµένα θέµατα από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία που είναι χαρακτηριστικά των ερευνητικών 
κατευθύνσεων του πεδίου της µηχανικής όρασης. Το µάθηµα αυτό προορίζεται για φοιτητές που έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο της µηχανικής όρασης και δίνει έµφαση στους αλγόριθµους, 
αρχιτεκτονικές συστηµάτων µηχανικής όρασης, µοντελοποίηση και περιγραφή του περιεχοµένου 
ψηφιακών εικόνων σε 2 και 3 διαστάσεις, και σχετικές εφαρµογές.   
 
 ΗΥ-675 "Σύγχρονα Θέµατα Ροµποτικής" 
∆ιδακτικές Μονάδες: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Ε 
 
Επιλεγµένα θέµατα από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία που 
είναι χαρακτηριστικά των ερευνητικών κατευθύνσεων του πεδίου 
της ροµποτικής. Το µάθηµα προορίζεται για φοιτητές που 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέµατα ροµποτικής. 
Το περιεχόµενο του θα καθορίζεται από τα εκάστοτε τρέχοντα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα. 
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 HY-687 "Παράλληλος Υπολογισµός: Ανάλυση & Απόδοση" 
∆Μ: 4 
  Θεµατική Περιοχή: Γ 
 
Αρχές και Θεωρία: τεχνολογία υπολογιστικών συστηµάτων,  
υπολογισµοί µέσω κοινόχρηστης 
µνήµης, υπολογισµοί µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων, υπολογισµοί SIMD,  
κλιµάκωση και µαζικός παραλληλισµός. Προβλήµατα Απεικόνισης και  
Προγραµµατισµού: 
τεχνικές γράφων, τεχνικές οµαδοποίησης, τεχνικές βελτιστοποίησης,  
τεχνικές BLAS. Εικονικό Περιβάλλον Εργαλείων Παράλληλου  
προγραµµατισµού και Απόδοση 
του: PICLE/ Παραγραφή, PARMA/PA-Tools, PABLO, PVM, Array Tracer.  
Περιβάλοντα επιλυσης υπολογιστηκών προβληµάτων.Εφαρµογές: επιστηµονικές 
εφαρµογές, εφαρµογές παράλληλων βάσεων δεδοµένων. 
 
 ΗΥ-699.35 "Σεµινάριο Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων" 
Προαπαιτούµενα: HY435  
∆Μ: 3  
  Θεµατική Περιοχή: B  
       
Ο σκοπός του σεµιναρίου είναι η επισκόπιση και  
κατανόηση τρεχόντων ερευνητικών θεµάτων της περιοχής 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων.  
 
 
΄Αλλες ∆ραστηριότητες 
 
ΗΥ-500 "Επισκόπηση των Ερευνητικών Θεµάτων του Τµήµατος" 
Παρουσίαση των ερευνητικών θεµάτων του Τµήµατος. 
Είναι υποχρεωτικό για τους νεοεισαχθέντες µεταπτυχιακούς 
φοιτητές, στο πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους. 
Η παρακολούθηση του είναι προϋπόθεση για την κατάθεση 
πρότασης µεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής 
µπορεί να απουσιάσει µέχρι 3 δίωρα δηλ. µέχρι 3 παρουσιάσεις. 
∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αποφοίτησης σε διδακτικές µονάδες. 
 
ΗΥ-508 "Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά" 
Προαπαιτούµενο: καλή γνώση Αγγλικής. 
 
(Technical Writing in English). 
Σεµινάρια γιά την ορθή οργάνωση και συγγραφή 
τεχνικών κειµένων και δηµοσιεύσεων. 
Το µάθηµα και οι ασκήσεις του διεξάγονται στην Αγγλική. 
∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αποφοίτησης σε διδακτικές µονάδες. 
Είναι υποχρεωτικό και προϋπόθεση για την απονοµή του 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 
 
ΗΥ-690 "Επικουρία Μαθήµατος" 
 
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο στο Τµήµα(διεξαγωγή ασκήσεων 
και φροντιστηρίων). 
Ο κωδικός ΗΥ-690, µε 4 διδακτικές µονάδες, 
χρησιµοποιείται γιά να συµβολίζει αυτή την απασχόληση, 
και γιά τον υπολογισµό του ολικού φόρτου εργασίας γιά το εξάµηνο, 
κατά την εγγραφή του φοιτητή. 
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∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αποφοίτησης σε διδακτικές µονάδες. 
 
 ΗΥ-695 "Εποπτευόµενη Μελέτη" 
 
Μελέτη ενός θέµατος από ένα µεταπτυχιακό φοιτητή, 
υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία ενός µέλους ∆.Ε.Π., 
χρησιµοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία, κ.λ.π. 
Χρησιµοποιείται σε ειδικές και περιορισµένες περιπτώσεις, 
σαν υποκατάστατο µεταπτυχιακών µαθηµάτων που δεν προσφέρονται. 
(α)  
Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος έχει εγγραφεί µε σκοπό την 
απόκτηση Μ∆Ε µπορεί να πάρει µέχρι 2 µαθήµατα ΗΥ-695, 
δηλ. µέχρι 4 από τις 28∆Μ που απαιτούνται για την απόκτηση 
Μ∆Ε µπορούν να προέρχονται από τέτοια µαθήµατα. Για την  
κάλυψη απαιτήσεων µιας περιοχής ειδίκευσης (10 ∆Μ) θα µπορεί 
να χρησιµοποιήσει το πολύ ένα τέτοιο µάθηµα, δηλ. το πολύ 
2 τέτοιες ∆Μ. 
(β) 
Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος έχει εγγραφεί µε σκοπό την 
απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος µπορεί να πάρει µέχρι 4 
µαθήµατα ΗΥ-695, δηλ. µέχρι 8 από τις 40∆Μ που απαιτούνται 
για την απόκτηση ∆∆ µπορούν να προέρχονται από τέτοια µαθήµατα. 
(γ) 
Η εγγραφή σε µάθηµα ΗΥ-695 Εποπτευόµενης Μελέτης, θα γίνεται 
µε την συγκατάθεση του διδάσκοντα. 
 
 ΗΥ-699 "΄Ερευνα Μεταπτυχιακής Εργασίας" 
 
Ο κωδικός ΗΥ-699, µε από 1 έως 20 διδακτικές µονάδες, 
χρησιµοποιείται γιά να συµβολίζει την απασχόληση 
γιά την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας, 
και γιά τον υπολογισµό του ολικού φόρτου εργασίας γιά το εξάµηνο, 
κατά την εγγραφή του φοιτητή. 
∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αποφοίτησης σε διδακτικές µονάδες. 
 
 ΗΥ-700 "Σεµινάρια" 
 
Η σειρά εβδοµαδιαίων σεµιναρίων, ΗΥ-700, 
αποτελεί µιά σηµαντική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων 
και επιστηµονικών απόψεων. 
Στα σεµινάρια αυτά, 
που συχνά οργανώνονται από κοινού µε το 
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε., 
΄Ελληνες και ξένοι επιστήµονες 
παρουσιάζουν θέµατα από την εργασία τους. 
 
 ΗΥ-899 "΄Ερευνα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής" 
 
Ο κωδικός ΗΥ-899, µε από 1 έως 20 διδακτικές µονάδες, 
χρησιµοποιείται γιά να συµβολίζει την απασχόληση 
γιά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, 
και γιά τον υπολογισµό του ολικού φόρτου εργασίας γιά το εξάµηνο, 
κατά την εγγραφή του φοιτητή. 
∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γιά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αποφοίτησης σε διδακτικές µονάδες. 
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