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Αγαπητή Αναγνώστρια  / Αγαπητέ Αναγνώστη,  

Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης 
ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και δέχθηκε για πρώτη φορά προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. 
Έκτοτε, το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά και σήµερα το ∆ιδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό 
(∆ΕΠ) αποτελείται από 29 διορισµένα µέλη (27 που υπηρετούν και 2 που αναµένονται) . 

Το Τµήµα έχει στόχο την ολοκληρωµένη εκπαίδευση µηχανικών µε εµβάθυνση στους τέσσερις τοµείς στους 
οποίους είναι διαρθρωµένο: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Πληροφορικής, Συστηµάτων, 
και Τηλεπικοινωνιών, τοµείς γύρω από τους οποίους είναι οργανωµένη και η ερευνητική δραστηριότητα του 
Τµήµατος. Το θεσµοθετηµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος ξεκίνησε το 1993, είναι 
επικεντρωµένο στην έρευνα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης (Μ∆Ε, αντίστοιχου του Master) και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Και στα δύο προγράµµατα 
απαιτείται (α) η παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων και (β) η παραγωγή ερευνητικού έργου υπό την 
επίβλεψη ενός µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος, το οποίο στην περίπτωση λήψης ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
πρέπει να είναι πρωτότυπo και δηµοσιευµένo σε αναγνωρισµένα περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
µετά από κρίση. Από την ίδρυση του Μεταπτυχιακού προγράµµατος έχουν απονεµηθεί 160 Μ∆Ε και 17 
∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα. 

Το Tµήµα είναι στελεχωµένο µε προσωπικό υψηλών προσόντων µε συνεχή παρουσία στο επιστηµονικό 
γίγνεσθαι. Η πλειονότητα των µελών ∆ΕΠ έχει αποκτήσει το ∆ιδακτορικό της ∆ίπλωµα σε κορυφαία ξένα 
πανεπιστήµια και αρκετοί εργάστηκαν για πολλά χρόνια ως µέλη ∆ΕΠ στο εξωτερικό, πριν ενταχθούν στο 
δυναµικό του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. Οι διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος 
βασίζονται στην ενεργή συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών και στη στενή συνεργασία τους µε τα µέλη 
∆ΕΠ, καθώς επίσης και στη συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούνται στο Τµήµα. Τα 
τρέχοντα υψηλά επίπεδα της επιστηµονικής δραστηριότητας, των δηµοσιεύσεων και της ανταγωνιστικής 
ερευνητικής χρηµατοδότησης οφείλονται στις συνεχείς προσπάθειες και το ταλέντο των µελών ∆ΕΠ και των 
µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος. Έχουν δε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διεθνή αναγνώριση του 
Τµήµατος (δηµοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων, βραβεία 
καλύτερης δηµοσίευσης, συµµετοχές σε επιτροπές σύνταξης κορυφαίων επιστηµονικών περιοδικών, 
συµµετοχές σε επιτροπές τεχνικού προγράµµατος καταξιωµένων διεθνών συνεδρίων, κ.λπ.), όπως 
επιβεβαιώνεται και από την εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 
και βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστοχώρο του Τµήµατος [www.ece.tuc.gr]. 

Απόφοιτοι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος έχουν καταξιωθεί στο αντικείµενό τους και είναι µέλη 
∆ΕΠ σε Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ερευνητές σε Πανεπιστήµια, εθνικά κέντρα έρευνας 
και ανάπτυξης, ερευνητικά εργαστήρια στη βιοµηχανία, καθώς και επιτυχηµένοι επαγγελµατίες µηχανικοί 
στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αµερική. 

Επιπλέον πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του Τµήµατος, ενώ για ερωτήσεις ή σχόλια 
παρακαλούµε απευθυνθείτε στη Γραµµατεία (Γραµµατέας Β. Γρηγοράκη, τηλ.: 28210 37218, email: 
vicky@ece.tuc.gr) ή στον Πρόεδρο του Τµήµατος (Καθηγητής Μ. Γαροφαλάκης, τηλ.: 28210 37211, 
email: minos@softnet.tuc.gr). 

 

Με τιµή, 

Μίνως Γαροφαλάκης 

Καθηγητής 

Πρόεδρος Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. 
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Το Πολυτεχνείο Κρήτης 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το δεύτερο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυµα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1977 και 
δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984 στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης. Φιλοσοφία του 
Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη και προώθηση σπουδών και έρευνας σε νέες τεχνολογίες, καθώς και 
η δηµιουργία ενός υψηλής στάθµης επιστηµονικού τεχνολογικού κέντρου, που συνεργάζεται στενά µε τις 
παραγωγικές δυνάµεις της χώρας. 

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν τα εξής Τµήµατα: 

- Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

- Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

- Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

- Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

- Tµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

- Τµήµα Επιστηµών (Γενικό Τµήµα) 

Στα παραπάνω Τµήµατα θα προστεθούν σύντοµα το υπό ίδρυση Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και η 
νεοσύστατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ωστόσο, η διάρθρωση αυτή σε τµήµατα αναµένεται να αλλάξει 
σηµαντικά κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος µε τη σύσταση σχολών, σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο-
πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση (Ν. 4009/2011). 

Γενικές ∆ιατάξεις 

Οι µεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται µε βάση τις διατάξεις των Ν. 3685/2008 και 4009/2011 και 
συνίστανται στην παρακολούθηση µαθηµάτων και σεµιναρίων, συµµετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Τµήµατος, εξετάσεις και διεξαγωγή ολοκληρωµένης πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. 
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οργανώνει και λειτουργεί, από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003, αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ΦΕΚ 1812/7-12-04 τ.Β’. 

Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υ�ολογιστών 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών διοικείται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και τον Πρόεδρο του 
Τµήµατος, ο οποίος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η ΓΣΕΣ αποτελείται από τα 
µέλη του ∆ιδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) και δύο εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών 
του Τµήµατος. Οι αρµοδιότητες των παραπάνω καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
οργάνωση των µεταπτυχιακών σπουδών. 

Πρόεδρος του Τµήµατος 
Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης και Αναπληρωτής Προέδρου ο 
Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας. 

Γραµµατέας του Τµήµατος 
Γραµµατέας του Τµήµατος είναι η κα Γρηγοράκη Βασιλική. 

Προσω�ικό 

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τµήµα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

α. Το ∆ιδακτικό–Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ). 

Τα µόνιµα και υπό θητεία µέλη ∆ΕΠ είναι επιστήµονες που διεκπεραιώνουν το διδακτικό και ερευνητικό 
έργο του Τµήµατος. Όλα τα µέλη ∆ΕΠ είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και διακρίνονται σε 
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τέσσερις βαθµίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Πέραν των 
µελών ∆ΕΠ, στο Τµήµα επίσης διδάσκουν και εντεταλµένοι επίκουροι καθηγητές και άλλοι επιστήµονες 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 407/80. 

β. Το Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό  (ΕΕ∆ΙΠ). 

Τα µέλη ΕΕ∆ΙΠ επιτελούν εργαστηριακό και εφαρµοσµένο διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο 
λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των µαθηµάτων του 
Τµήµατος. Τα µέλη ΕΕ∆ΙΠ είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων ή πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

γ. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). 

Τα µέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποστήριξης στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας 
εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των 
εργαστηρίων του Τµήµατος. Τα µέλη ΕΤΕΠ είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων ή πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

δ. Το Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι∆ΑΧ). 

Το προσωπικό Ι∆ΑΧ απαρτίζεται από υπαλλήλους που παρέχουν έργο υποστήριξης στην εν γένει λειτουργία 
του Τµήµατος, προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση 
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τµήµατος. Το προσωπικό Ι∆ΑΧ περιλαµβάνει κατόχους 
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και πτυχιούχους Α.Ε.Ι.  

ε. Το ∆ιοικητικό Προσωπικό. 

Το ∆ιοικητικό Προσωπικό του Τµήµατος απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθµίδων, οι 
οποίοι υπάγονται στην κεντρική ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού παρέχουν 
υπηρεσίες υποστήριξης στη λειτουργία του Τµήµατος, όπως τήρηση φοιτητολογίου, αρχειοθέτηση, 
εγγραφές, τήρηση βαθµολογίας κ.ο.κ. 

Μέλη ∆ΕΠ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

∆όλλας Απόστολος, Καθηγητής 

B.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1982.  M.Sc. University of Illinois at Urbana 
Champaign, ΗΠΑ, 1984.  Ph.D. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1987. 

Υλικό Υπολογιστών, Αναδιατασσόµενη Λογική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ταχεία Ανάπτυξη 
Συστηµάτων, Αρχιτεκτονικές Ειδικού Σκοπού. 

Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1977. Ph.D. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 1983. 

Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Αισθητήρες και 
∆ιεπικοινωνία µε Υπολογιστές, Συστήµατα Μικροεπεξεργαστών για Ειδικές Εφαρµογές, Βιοϊατρικές 
Εφαρµογές. 

Κουτρούλης Ευτύχιος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Πολυτεχνείο Κρήτης, 1996. M.Sc. Πολυτεχνείο Κρήτης, 1999. Ph.D. Πολυτεχνείο Κρήτης, 2002. 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων, Ηλεκτρονικά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ενέργειας, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Συγκοµιδή Ενέργειας (Energy Harvesting), 
Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων. 

Μπάλας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1988. Ph.D. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1992. 
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Οπτοηλεκτρονική, Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, Οπτικοί Aνιχνευτές και Απεικονιστικά συστήµατα, 
Υπερφασµατική Aπεικόνιση, Μη Kαταστρεπτική Aνάλυση, Βιοφωτονική, Φασµατοσκοπία Iστών, Οπτική 
Bιοψία, Καινοτόµες Oπτικές ∆ιαγνωστικές Τεχνολογίες, Συστήµατα για τη ∆ιάγνωση του Καρκίνου. 

Mπούχερ Ματτίας, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, Ελβετία, 1993.  Ph.D. Swiss Federal Institute of 
Technology, Lausanne, Ελβετία, 1999. 

Μέθοδοι Σχεδίασης Αναλογικών Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων, Φυσική Ηµιαγώγιµων ∆ιατάξεων και 
Τεχνολογία CMOS, Ανάλυση, Χαρακτηρισµός και Mοντελοποίηση Ενεργητικών και Παθητικών Στοιχείων 
για Yψηλές Συχνότητες, Ανάπτυξη Εργαλείων Σχεδίασης µε Υπολογιστές. 

Παπαευσταθίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

B.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1996. M.Sc. Harvard University, ΗΠΑ, 1997. Ph.D. University of 
Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, 2001. 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστηµάτων Υπερ-υψηλής Ταχύτητας, Σχεδίαση Συστηµάτων Χαµηλής Ισχύος, 
Μέθοδοι και Εργαλεία Σχεδίασης και Προσοµοίωσης System-on-a-Chip. 

Πνευµατικάτος ∆ιονύσιος, Καθηγητής  

B.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1989. M.Sc. University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1991. Ph.D. 
University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1995. 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Παραλληλισµός Επιπέδου Εντολών και ∆ιεργασιών, Σχεδίαση και Υλοποίηση 
Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων. 

Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1980. M.Sc. Institut National des Sciences Appliquees, Toulouse, 
Γαλλία, 1981.  Ph.D. Universite Paul Sabatier [Toulouse III], Γαλλία, 1984. 

Μοντελοποίηση και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Συστηµάτων Παραγωγής, Ενεργειακών Συστηµάτων και 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Ανάλυση Αξιοπιστίας και Αυτόµατη ∆ιάγνωση Βλαβών Συστηµάτων, 
Εφαρµογές Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής στη Βιοµηχανία. 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙKΗΣ 

Γαροφαλάκης Μίνως, Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1992. M.Sc. University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ, 1994. Ph.D. 
University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ, 1998. 

Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων, Ροές ∆εδοµένων, Συνόψεις ∆εδοµένων και Προσεγγιστική Αποτίµηση 
Επερωτήσεων, Πιθανοτικές και Αβέβαιες Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ιαχείριση ∆ικτυακών ∆εδοµένων, Βάσεις 
∆εδοµένων XML/Κειµένου, Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα. 

∆εληγιαννάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1999. M.Sc. University of Maryland, ΗΠΑ, 2001. Ph.D. University 
of Maryland, ΗΠΑ, 2005. 

Βάσεις ∆εδοµένων, Αναλυτική Επεξεργασία ∆εδοµένων, Προσεγγιστική Αποτίµηση Επερωτήσεων, ∆ίκτυα 
Αισθητήρων, Ροές ∆εδοµένων. 

Λαγουδάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1995. M.Sc. University of Louisiana, Lafayette, ΗΠΑ, 1998. Ph.D. Duke 
University, ΗΠΑ, 2003. 

Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα, Πολυπρακτορικά 
Συστήµατα, Ροµποτική, Πολύπλοκα Συστήµατα. 
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Μανιά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1994. M.Sc. University of Bristol, Μεγάλη Βρετανία, 1996. Ph.D. University 
of Bristol, Μεγάλη Βρετανία, 2001. 

Τρισδιάστατα Υπολογιστικά Γραφικά, Εικονική Πραγµατικότητα, Μέτρα Πιστότητας Εξοµοιωτών, 
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, Οπτική Αντίληψη. 

Πετράκης Ευριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1984.  Ph.D. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1993. 

Πληροφοριακά Συστήµατα, Συστήµατα Πολυµέσων, Ιατρικά Πληροφοριακά συστήµατα, Σηµασιολογικός 
Ιστός, Εφαρµογές Μηχανικής Όρασης. 

Σαµολαδάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc.. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1992. M.Sc. University of Texas at Austin, ΗΠΑ, 1995. 
Ph.D. University of Texas at Austin, ΗΠΑ, 2001. 

Υπολογιστική Γεωµετρία, Αλγοριθµική Πολυπλοκότητα σε Πολυδιάστατα Προβλήµατα, Πολυπλοκότητα 
Βάσεων ∆εδοµένων, Κατανεµηµένα Πληροφοριακά Συστήµατα, Παράλληλος Προγραµµατισµός.  

Χριστοδουλάκης Σταύρος, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1971. M.Sc. Queen's University, Kingston, 
Καναδάς, 1977. Ph.D. University of Toronto, Καναδάς, 1981. 

Πληροφορική, Υπολογιστικά Συστήµατα, Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ιανεµηµένα Υπολογιστικά και 
Πληροφοριακά Συστήµατα, Αυτοµατοποίηση Γραφείου, Εφαρµογές Υπολογιστών, Συστήµατα Πολυµέσων, 
Παράλληλοι Υπολογιστές, Ηλεκτρονικές ∆ηµοσιεύσεις. 

Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1997. M.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1999. Ph.D. University of Toronto, 
Καναδάς, 2007. 

Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα, Πολυπρακτορικά Συστήµατα, Μάθηση σε Περιβάλλοντα Πολλών 
Πρακτόρων, Θεωρία Παιγνίων, Τεχνολογίες Πρακτόρων για το Έξυπνο ∆ίκτυο Ηλεκτροδότησης. 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σταυρουλάκης Πέτρος, Καθηγητής 

B.Sc. New York University, ΗΠΑ, 1969. M.Sc. California Institute of Technology, ΗΠΑ, 1970. Ph.D. 
New York University, ΗΠΑ, 1973. 

∆ορυφορικά Συστήµατα, Τηλεπικοινωνίες, Συστήµατα Ελέγχου, Κατανεµηµένα Συστήµατα. 

Χριστοδούλου Εµµανουήλ, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1978. M.Sc. University of Maryland, ΗΠΑ, 1979. Ph.D. 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 1984. 

Αυτοµατισµοί, Συστήµατα, Βέλτιστος Έλεγχος, Στοχαστικός Έλεγχος, Έλεγχος Ροµποτικών Συστηµάτων, 
Βιοϊατρικές Εφαρµογές. 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ιγαλάκης Βασίλειος, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1986. M.Sc. Northeastern University, ΗΠΑ, 1988. Ph.D. Boston 
University, ΗΠΑ. 1992. 

Αναγνώριση Φωνής και Επεξεργασία Λόγου, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. 
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Ζερβάκης Μιχαήλ, Καθηγητής 

B.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1983. M.Sc. University of Toronto, Καναδάς, 1985. 
Ph.D. University of Toronto, Καναδάς, 1990. 

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Σηµάτων, Βιοϊατρικές Εφαρµογές. 

Καρυστινός Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1997.  Ph.D. State University of New York at Buffalo, ΗΠΑ, 2003. 

Ασύρµατα Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών, Σχεδιασµός Κωδικών Εκποµπής και Κυµατοµορφών 
Σηµατοδοσίας σε Συστήµατα CDMA, Προσαρµοζόµενοι ∆έκτες Πολλαπλών Κεραιών για Κινητά 
Συστήµατα και Ραντάρ, Αντιµετώπιση Παρεµβολών, Ταυτόχρονη Ανίχνευση Πολλαπλών Χρηστών σε 
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Νευρωνικά ∆ίκτυα. 

Κουτσάκης Πολυχρόνης, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1997. M.Sc. Πολυτεχνείο Κρήτης, 1999. Ph.D. Πολυτεχνείο Κρήτης, 2002. 

Σχεδίαση, υλοποίηση και εκτίµηση απόδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου πολλαπλής πρόσβασης και αλγορίθµων 
ελέγχου κίνησης για ασύρµατα δίκτυα 3ης και 4ης γενιάς, ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, ευρυζωνικά 
δορυφορικά δίκτυα, τοπικά και µητροπολιτικά ενσύρµατα δίκτυα. Μοντελοποίηση κίνησης βίντεο και 
δεδοµένων από εφαρµογές ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων. 

Λιάβας Αθανάσιος, Καθηγητής  

B.Sc. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1989. Ph.D. Πανεπιστήµιο Πατρών, 1993. 

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες, Θεωρία Πληροφορίας. 

Μπλέτσας Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής 

B.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1998. M.Sc. Massachusetts Institute of Technology, 
ΗΠΑ, 2001.Ph.D. Massachusetts Institute of Technology, ΗΠΑ, 2005. 

Σχεδίαση και υλοποίηση ασύρµατων δικτύων αναµετάδοσης, σχεδίαση και υλοποίηση ποµποδεκτών 
ελεγχόµενων από λογισµικό (SDR), δίκτυα αισθητήρων οπισθοσκέδασης και RFID, µετρολογία χρόνου και 
συχνότητας, βιβλιοµετρία. 

Πατεράκης Μιχαήλ, Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1984. M.Sc. University of Connecticut, ΗΠΑ, 1986. Ph.D. 
University of Virginia, ΗΠΑ, 1988. 

Επικοινωνίες Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης 
Πρωτοκόλλων, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Συστηµάτων, Ασύρµατα ∆ίκτυα Ενοποιηµένων 
Υπηρεσιών, Ευρυζωνικά Τοπικά και Μητροπολιτικά ∆ίκτυα Επικοινωνιών, Ραδιοδίκτυα Μετάδοσης 
Πακέτων. 

Ποταµιάνος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

B.Sc. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1990. M.Sc. Harvard University, ΗΠΑ, 1991. Ph.D. Harvard 
University, ΗΠΑ, 1995. 

Επεξεργασία φωνής, Ανάλυση, Σύνθεση και Αναγνώριση, Συστήµατα ∆ιαλόγου και Πολυτροπικά 
Συστήµατα, Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, Μη-Γραµµική Επεξεργασία Σήµατος, Επεξεργασία Φυσικού 
Λόγου, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Πολυτροπικά Υπολογιστικά Συστήµατα για Παιδιά. 

Σιδηρόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής 

B.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1988. M.Sc. University of Maryland, ΗΠΑ, 1990. Ph.D. 
University of Maryland, ΗΠΑ, 1992. 

Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες µε Έµφαση σε Γραµµική και Πολυγραµµική Άλγεβρα, Θεωρία 
και Αλγόριθµοι Μη-Παραµετρικής Παλινδρόµησης και Βελτιστοποίησης µε Εφαρµογές στη λεγόµενη 
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«Τυφλή» Ανίχνευση Σηµάτων CDMA, Συστήµατα Πολλαπλών Κεραιών, ∆ίκτυα Τυχαίας Προσπέλασης,  
Κωδικοποίηση σε Συστήµατα Πολλαπλών Κεραιών Εκποµπής. 

Mέλη ΕΕ∆ΙΠ 

Κιµιωνής Μάρκος 

Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης. 

Mαρκουλάκης Γεώργιος 

Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης. 

Μπούρος Σωτήριος 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Ντουντουνάκης Εµµανουήλ 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Σεργάκη Αµαλία 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα Οικονοµικά, International Centre for Advanced 
Mediterranean Agronomic Studies, France. Yποψήφια ∆ιδάκτορας Tµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Mέλη ETEΠ 

Αργυρόπουλος Σπύρος 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών.  
Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Mέλη Προσω�ικού Ι∆ΑΧ 

Ανδριανάκης Σταµάτης 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. 

Ανέστης Γεώργιος 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης.  Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Αράπη Πολυξένη 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Γιολδάσης Νεκτάριος 

Πτυχιούχος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου 
Κρήτης. 

∆ιακολουκάς Βασίλειος 

Πτυχιούχος Φυσικός Πανεπιστηµίου Κρήτης. ∆ιδάκτορας Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Καζάσης Φώτης 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Μαραγκουδάκης Ιωάννης 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου 
Κρήτης. 

Μουµουτζής Νεκτάριος 

Πτυχιούχος Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστηµίου Κρήτης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Παπαδηµητρίου Κυπριανός 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. ∆ιδάκτορας Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Παππάς Νικόλαος 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Σωτηριάδης Ευριπίδης 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. ∆ιδάκτορας Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Μέλη ∆ιοικητικού Προσω�ικού 

Γρηγοράκη Βασιλική, Γραµµατέας Τµήµατος. 

Καρακατσάνη Αγάπη, Υπεύθυνη αλληλογραφίας. 

Μαλανδράκη Γαλάτεια, Υπεύθυνη προγραµµάτων σπουδών. 

Εργαστηριακή Υ�οδοµή 

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Τµήµα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν σήµερα δέκα εργαστήρια: 

1. Εργαστήριο Αυτοµατισµού [www.systems.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Μ. Ζερβάκης 
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Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Συστηµάτων και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στο γνωστικό αντικείµενο της Θεωρίας Συστηµάτων και του Αυτόµατου Ελέγχου.  

Ερευνητικές περιοχές: Θεωρία Αυτόµατου ελέγχου. Ευφυής Έλεγχος. Βιοµηχανικοί Ελεγκτές. Νευρωνικά 
∆ίκτυα. Αναγνώριση και Αυτόµατη Αποκατάσταση Βλαβών. ∆ιαγνωστικά Συστήµατα στην Iατρική. 
Βιοϊατρικά Συστήµατα. Ροµποτική. Εφαρµογές Ροµποτικής στην Ιατρική. Έλεγχος Βιοµηχανικών 
∆ιεργασιών. Χρονοπρογραµµατισµός Συστηµάτων Παραγωγής. 

2. Εργαστήριο ∆ιανεµηµένων Πληροφορικών Συστηµάτων και Εφαρµογών [www.music.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Σ. Χριστοδουλάκης 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1990 και ανήκει στον Τοµέα Πληροφορικής. Είναι ένα κέντρο έρευνας και 
ανάπτυξης στις περιοχές των διανεµηµένων πληροφορικών συστηµάτων, των πολυµέσων, της γραφικής, της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπων και υπολογιστών, και της συστηµατικής ανάπτυξης µεγάλων εφαρµογών 
πληροφορικών συστηµάτων και εφαρµογών επιχειρήσεων στο ∆ιαδίκτυο.  

Ερευνητικές περιοχές: Συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών. Μηχανές ανεύρεσης στο ∆ιαδίκτυο και 
τεχνολογίες πρακτόρων. Ψηφιακές βιβλιοθήκες. Επικοινωνιακά συστήµατα πολυµέσων. Κατανεµηµένα 
περιβάλλοντα συνεργασίας και διαχείρισης ροής εργασιών. Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. 
Εφαρµογές στον τουρισµό και στον πολιτισµό, στο ηλεκτρονικό εµπόριο, στην Τηλεκπαίδευση. 
Αυτοµατισµός γραφείου, αυτοµατισµός εταιρειών. ∆ιανεµηµένα πληροφοριακά συστήµατα πολυµέσων. 
Ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο. Κοινωνία πληροφοριών. Βάσεις δεδοµένων. 

3. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας [www.elci.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Καλαϊτζάκης 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ηλεκτρικών κυκλωµάτων και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο ερευνητικός εξοπλισµός 
του περιλαµβάνει παλµογράφους, γεννήτριες και πολύµετρα µεγάλης ακριβείας, αναλυτή ποιότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, µετρητές διαφόρων µεγεθών και αναπτυξιακά συστήµατα µικροεπεξεργαστών, DSPs 
και FPGAs, καθώς και ανεµογεννήτρια, φωτοβολταϊκή διάταξη και µετεωρολογικό σταθµό µέτρησης των 
σχετικών µεγεθών µε σύστηµα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων. 

Ερευνητικές περιοχές: Αισθητήρες και διατάξεις µετρήσεων. Ανάπτυξη τοπικών δικτύων διασύνδεσης 
αισθητήρων, ενεργοποιητών και υπολογιστών. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου βασισµένες σε 
ασαφή λογική και νευρωνικά δίκτυα. Συστήµατα αποφάσεων για βιοµηχανικές εφαρµογές. Αιολικά 
συστήµατα. Εφαρµογές φωτοβολταϊκών διατάξεων. ∆ιαχείριση και λειτουργία ηλεκτρικών σταθµών 
παραγωγής. ∆ιαχείριση και βελτιστοποίηση σε συστήµατα µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Έξυπνα 
συστήµατα διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια. Εφαρµογές µε έξυπνες κάρτες σε θέµατα υγείας, ασφάλειας, 
χρέωσης, πρόσβασης, εξοικονόµησης ενέργειας. Βιοϊατρικές και εµβιοµηχανικές διατάξεις. Ανάπτυξη 
ελεγχόµενων µεταλλακτών και µετατροπέων ηλεκτρικής ισχύος. 

4. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής [www.electronics.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μπούχερ 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και οι δραστηριότητές 
του περιλαµβάνουν έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση και µεταφορά τεχνολογίας στα πεδία της 
οπτοηλεκτρονικής και µικρο- νανο- ηλεκτρονικής. Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής είναι εξοπλισµένο µε 
εργαλεία για σχεδίαση, προσοµοίωση, διάταξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, χαρακτηρισµό και έλεγχο 
οπτοηλεκτρονικών και µικροηλεκτρονικών συστηµάτων και διατάξεων.  

Ερευνητικές περιοχές: Ανάπτυξη συστηµάτων και ανάλυση δεδοµένων Υπερ-Φασµατικής απεικόνισης. 
Οπτική µοριακή απεικόνιση. Βιοφωτονικά ιατρικά διαγνωστικά όργανα. Μικροηλεκτρονική υψηλών 
συχνοτήτων. Σχεδίαση και µοντελοποίηση CMOS διατάξεων και κυκλωµάτων. Μελέτη, σχεδιασµός και 
αξιολόγηση κυκλωµάτων πολύ υψηλής κλίµακας ολοκλήρωσης (VLSI). Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και 
εφαρµογές τους. Ανάπτυξη συστηµάτων βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας µπαταριών, µετατροπής τάσης και 
αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS).  
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5. Εργαστήριο Μικροε�εξεργαστών και Υλικού [www.mhl.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής ∆. Πνευµατικάτος 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1990 και ανήκει στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. 
Οι δραστηριότητές του στρέφονται γύρω από θέµατα αρχιτεκτονικής και υλικού υπολογιστών. Το 
εργαστήριο είναι µέλος της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινοπραξίας EUROPRACTICE. 

Ερευνητικές περιοχές: Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Υλικό υπολογιστών (hardware). Σχεδίαση και 
υλοποίηση ψηφιακών µικροηλεκτρονικών συστηµάτων. Ταχεία ανάπτυξη συστηµάτων (RSP). Σχεδίαση 
υψηλού βαθµού ολοκλήρωσης (VLSI, FPGA’s, PLD’s, κ.λπ.). Ανάπτυξη εργαλείων για σχεδίαση µε 
υπολογιστή (CAD). 

6. Εργαστήριο Πληροφορίας και ∆ικτύων [www.infonet.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Β. ∆ιγαλάκης 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και δραστηριοποιείται στο χώρο της Θεωρίας 
Πληροφοριών και Κωδίκων µε εφαρµογές σε ∆ίκτυα.  

Ερευνητικές περιοχές: Σχεδιασµός µοντελοποίηση και ανάλυση απόδοσης δικτύων επικοινωνίας 
υπολογιστών. Ψηφιακά ασύρµατα κινητά προσωπικά δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών τρίτης γενιάς (UMTS). 
Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης. Ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, τοπικής και 
µητροπολιτικής εµβέλειας. ∆ίκτυα ATM. Κεντρικοποιηµένα και κατανεµηµένα συστήµατα διανοµής 
πληροφορίας πολυµέσων. Μέθοδοι χρονο-προγραµµατισµού για εξυπηρετητές πολυµέσων και για ευρεία 
µετάδοση πληροφορίας δεδοµένων σε ασύρµατα δίκτυα. Αναγνώριση φωνής. Κωδικοποίηση φωνής. 
Ακουστική και γλωσσική µοντελοποίηση. Εύρωστη αναγνώριση φωνής και προσαρµογή. Τηλεφωνικές και 
διαδικτυακές εφαρµογές της αναγνώρισης φωνής. 

7. Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Τεχνολογίας Ευφυών Υ�ολογιστικών Συστηµάτων  
[www.intelligence.tuc.gr] 

∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Πετράκης 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2001 και ανήκει στον Τοµέα Πληροφορικής. Οι τρέχουσες ερευνητικές 
δραστηριότητες καλύπτουν διάφορα θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης, Ευφυών Πρακτόρων, 
Βιοπληροφορικής, Ανάκτησης Πληροφορίας, Μηχανικής Μάθησης και Ροµποτικής. Ο ροµποτικός 
εξοπλισµός του εργαστηρίου περιλαµβάνει τετράποδα ροµπότ Sony Aibο και δίποδα ανθρωποειδή ροµπότ 
Aldebaran Nao που αποτελούν επίσης την οµάδα ροµποτικού ποδοσφαίρου «Κουρήτες». 

Ερευνητικές περιοχές: Τεχνητή Νοηµοσύνη. Αναπαράσταση Γνώσης. Προβλήµατα Ικανοποίησης  
Περιορισµών. Λογικός Προγραµµατισµός και Προγραµµατισµός µε Περιορισµούς. ∆ιαχείριση 
Πολυµέσων. Πληροφοριακά Συστήµατα στο ∆ιαδίκτυο. Ανάκτηση Πληροφορίας. Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 
Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο. Αυτόνοµοι Πράκτορες. Πολυπρακτορικά Συστήµατα. Μηχανική Μάθηση. 
Ροµποτική. Βιοπληροφορική. Μηχανική Όραση. Αναγνώριση Προτύπων. Κατανόηση Εικόνας. 

8. Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστηµάτων Λογισµικού και ∆ικτυακών Εφαρµογών [www.softnet.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Μ. Γαροφαλάκης 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Πληροφορικής και είναι ένα κέντρο έρευνας και διδασκαλίας 
τεχνολογιών συστηµάτων λογισµικού και δικτυακών εφαρµογών. Οι ερευνητικές και διδακτικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαµβάνουν λειτουργικά και κατανεµηµένα συστήµατα, συστήµατα 
δικτύων αισθητήρων, συνεχείς ροές δεδοµένων, µεγάλες και κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και θέµατα 
αλγορίθµων και πολυπλοκότητας. 

Ερευνητικές περιοχές: Συλλογή και ∆ιανοµή Περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο. ∆ιάχυση ροών video στο 
∆ιαδίκτυο. Συνεργαζόµενες Κρυφές Μνήµες. Αρχιτεκτονικές peer-to-peer για µεγάλης κλίµακας 
αποθήκευση και διανοµή περιεχοµένου. Έξυπνα συστήµατα αποθήκευσης πληροφορίας. Μοντελοποίηση 
απόδοσης συσκευών. Αποταµίευση και προανάκτηση σε ιεραρχικούς διακοµιστές. Χρονο-προγραµµατισµός 
αιτήσεων πρόσβασης. Κατανεµηµένα συστήµατα διαχείρισης πληροφορίας (αποταµίευση, προανάκτηση, 
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διαχείριση αντιγράφων, ανεκτικότητα σε λάθη, ανάνηψη, κ.λπ.). Συστήµατα διαχείρισης αρχείων. Συστήµατα 
βάσεων δεδοµένων. Ανάπτυξη εφαρµογών για ηλεκτρονικό εµπόριο.  

9. Εργαστήριο Τηλε�ικοινωνιών [www.telecomlab.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Α. Λιάβας 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και δραστηριοποιείται στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών.  

Ερευνητικές περιοχές: Επεξεργασία σήµατος µε χρήση τεχνικών κυρτής βελτιστοποίησης και φίλτρων 
σωµατιδίων. Επεξεργασία σήµατος µε χρονο-µεταβλητή ανάλυση φάσµατος. Τυφλή ισοστάθµιση καναλιού. 
Τεχνικές υποχώρου, ανάλυση ευαισθησίας. Ανάκτηση παραµέτρων πολυδιάστατων αρµονικών, εύρεση 
κατεύθυνσης και µορφοποίηση λοβού σε συστήµατα πολλαπλών κεραιών εκποµπής-λήψης. Εκτίµηση θέσης 
κόµβων σε δίκτυα αισθητήρων. Πρωτόκολλα προσπέλασης µέσου, αλληλεπίδραση ουρών αναµονής και 
ευστάθεια. Θεωρία µοναδικής σύνθεσης. Σχεδίαση ποµποδεκτών, αποκωδικοποίηση, µοντελοποίηση και 
χαρακτηρισµός δια-παρεµβολής σε συστήµατα πολλαπλών γραµµών ψηφιακού συνδροµητικού βρόγχου. 
Χωρητικότητα καναλιού. Μείωση χωρητικότητας λόγω λανθασµένης εκτίµησης καναλιού. Σχεδιασµός 
κωδίκων DS-CDMA µε παράλληλη ανάπτυξη και χρήση φραγµάτων τύπου Welch. Σχεδιασµός δεκτών DS-
CDMA receiver. Εκτίµηση και ισοστάθµιση καναλιού. 

10. Εργαστήριο Ψηφιακής Ε�εξεργασίας Σήµατος και Εικόνας [www.display.tuc.gr] 
∆ιευθυντής: Καθηγητής Μ. Ζερβάκης 

Το εργαστήριο ανήκει στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και δραστηριοποιείται σε εφαρµογές που άπτονται της 
λήψης και αναγνώρισης σήµατος, καθώς και της διάγνωσης λειτουργικών προβληµάτων που αποτυπώνονται 
στα σήµατα αυτά, µε εφαρµογές στις Τηλεπικοινωνίες, Βιοµηχανία, και Βιοϊατρική. 

Ερευνητικές περιοχές: Επεξεργασία βιοϊατρικών σηµάτων και εικόνων. Μηχανική όραση και µη-επεµβατικές 
µέθοδοι διάγνωσης βλαβών. Μέθοδοι αναζήτησης σε βάσεις εικόνων και video. Επεξεργασία, ανάλυση και 
συµπίεση video. Μη-γραµµική µοντελοποίηση συστηµάτων µε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης. Νευρωνικά 
δίκτυα και συστήµατα ασαφούς λογικής. Επεξεργασία χρονοσειρών. 

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή των εργαστηρίων του Τµήµατος ενισχύθηκε µε το ποσό των 
66.757€ στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΤΠΑ) «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής».  

Ερευνητικά Πανε�ιστηµιακά Ινστιτούτα 

Από το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσµοθετηθεί η λειτουργία του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών 
Συστηµάτων (ΙΤΣ) [www.tsi.gr]. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης 
έρευνας σε περιοχές της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιακών 
Συστηµάτων, η εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών για τη λήψη Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών 
∆ιπλωµάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εκπόνηση µελετών, η παραγωγή 
προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών στις περιοχές των δραστηριοτήτων του. 

Αντικείµενο - Σκο�ός 

Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ανταποκρινόµενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το µέλλον, δηµιουργεί 
και οργανώνει αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο στοχεύει στη 
δηµιουργία στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των 
αναγκών του τόπου. 

Η λειτουργία ΠΜΣ στα Πανεπιστήµια της χώρας είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν και να 
διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση η ελληνική οικονοµία. 

Οι Αυτοµατισµοί, η Ηλεκτρονική, η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, που είναι τα κύρια γνωστικά 
αντικείµενα του Τµήµατος, αποτελούν σήµερα πολύ κρίσιµους τοµείς της νέας τεχνολογίας και συνεπώς η 
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εκπαίδευση–ειδίκευση ηγετικών στελεχών στους τοµείς αυτούς θα δώσει τη δυνατότητα σε Ελληνικές 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να δηµιουργήσουν οµάδες ικανών στελεχών. Τα στελέχη αυτά θα µπορούν να 
ηγηθούν οµάδων υψηλής τεχνολογίας στους παραπάνω κρίσιµους τοµείς ανάπτυξης της χώρας.  

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τµήµατος περιλαµβάνουν: 

• Αισθητήρες και Μετρήσεις 

• Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος 

• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

• Ανάπτυξη Λογισµικού και Εφαρµογών για ∆ιαδίκτυο και για Κινητές Συσκευές 

• Ασύρµατα ∆ίκτυα Κινητής Επικοινωνίας για Μετάδοση Πληροφορίας Πολλαπλών Μέσων 

• Βάσεις ∆εδοµένων 

• Βιοϊατρικά Συστήµατα 

• ∆ιαχείριση Εικόνων και Ροών Βίντεο 

• ∆ίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών 

• Εξόρυξη Πληροφορίας και Αποθήκες ∆εδοµένων 

• Επεξεργασία Οµιλίας και Αναγνώριση Φωνής 

• Εφαρµογές Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικών ∆ικτύων 

• Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου (B2B, B2C) 

• Κινητός Υπολογισµός και ∆ιαχείριση Κινητής Πληροφορίας 

• Λειτουργικά Συστήµατα και Κατανεµηµένα Συστήµατα Λογισµικού 

• Μηχανική Όραση και Εφαρµογές 

• Πληροφορικά Συστήµατα Πολυµέσων 

• Πολυπρακτορικά Συστήµατα και Εφαρµογές τους στο ∆ιαδίκτυο (ανάκτηση, ενοποίηση και διάχυση 
πληροφορίας, ηλεκτρονικό εµπόριο) 

• Ροµποτική 

• Στατιστική Θεωρία Επικοινωνίας 

• Συστήµατα Αυτοµατισµών και Συστήµατα Παραγωγής 

• Συστήµατα Λογισµικού για το ∆ιαδίκτυο (µοντελοποίηση, ενοποίηση και διανοµή περιεχοµένου στο 
∆ιαδίκτυο) 

• Συστήµατα Μικροεπεξεργαστών 

• Συστήµατα VLSI 

• Τεχνητή Νοηµοσύνη 

• Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων (hardware) 

• Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 

• Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος και Εικόνας 
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Μετα�τυχιακοί Τίτλοι  

Το ΠΜΣ απονέµει: 

- Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

(M.Sc. in Electronic and Computer Engineering), 

και/ή 

- ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

(Ph.D. in Electronic and Computer Engineering). 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι η µετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του 
σε ένα από τους τοµείς του Τµήµατος. Σκοπός του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η δηµιουργία 
επιστηµόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. 

Υ�οβολή Αίτησης  

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 

1. Αίτηση προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος ΗΜΜΥ στην οποία να προσδιορίζεται ο Τοµέας του 
Τµήµατος και η ερευνητική κατεύθυνση που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Το ειδικό έντυπο αίτησης 
διατίθεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και από την ιστοσελίδα http://www.ece.tuc.gr . 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος. Αν το πτυχίο προέρχεται από οµοταγές Πανεπιστήµιο 
της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ. 

3. Επικυρωµένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών ή και µεταπτυχιακών σπουδών.  

5. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ηµεδαπούς ή της 
ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς. 

6. Βιογραφικό σηµείωµα. Σε αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται περίληψη της διπλωµατικής εργασίας (εφόσον 
έχει εκπονηθεί διπλωµατική ή πτυχιακή εργασία), σύντοµη έκθεση επιστηµονικών και επαγγελµατικών 
ενδιαφερόντων και αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για µεταπτυχιακές 
σπουδές. 

7. Αντίγραφα τυχόν επιστηµονικών δηµοσιευµάτων, διακρίσεων και επαγγελµατικής εµπειρίας. 

8. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τµήµα 
αποφοίτησης. Το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής διατίθεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και 
από την ιστοσελίδα http://www.ece.tuc.gr. 

  
Οι συστατικές επιστολές µπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες στην παρακάτω διεύθυνση: 

      ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

      ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
      ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

      ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 

      73100  ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ 

Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους 
υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη. 
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Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων όπως Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), 
Επιστήµης Υπολογιστών (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Φυσικής (Physics) και Μαθηµατικών (Mathematics), 
των Πανεπιστηµίων ή Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου καθώς και 
πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ της ηµεδαπής (άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114 τ.Α’) ή 
αναγνωρισµένων και οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

Κριτήρια Ε�ιλογής 

Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιµώνται είναι: 

- Βαθµός πτυχίου 

- Αναλυτική βαθµολογία σε µαθήµατα σχετικά µε την γνωστική περιοχή που θα εκπονηθεί η µεταπτυχιακή 
εργασία 

- Συστατικές επιστολές 

- Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής 

- Θέµα και ποιότητα της διπλωµατικής (πτυχιακής) εργασίας 

- Άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο 

- Τυχόν ερευνητική και επαγγελµατική δραστηριότητα 

- Επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη και εξέταση 

Κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης αποδοχής των υποψηφίων για µεταπτυχιακές σπουδές, οι υποψήφιοι δεν 
είναι απαραίτητο να έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές τους σπουδές, πρέπει όµως να πλησιάζουν 
στην επιτυχή αποπεράτωσή τους.  

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο ΠMΣ του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από (α) την ηµεροµηνία λήψης της θετικής απόφασης για 
εισαγωγή στο ΠΜΣ από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, εάν έχουν αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές σπουδές 
τους την ηµέρα λήψης της απόφασης αποδοχής από τη ΓΣΕΣ, ή (β) την ηµεροµηνία αποφοίτησης από τις 
προπτυχιακές σπουδές τους, η οποία πρέπει να πραγµατοποιείται σε διάστηµα το πολύ τριών (3) µηνών από 
την ηµέρα λήψης της απόφασης αποδοχής από τη ΓΣΕΣ.  

Με την εγγραφή του στο ΠΜΣ ο φοιτητής αποκτά την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή, η οποία 
χάνεται όταν (α) ολοκληρωθεί ο µέγιστος χρόνος διάρκειας από την ηµεροµηνία εγγραφής του φοιτητή στο 
ΠΜΣ, (β) ο φοιτητής αποφοιτήσει επιτυχώς από το ΠΜΣ ή (γ) ο φοιτητής αποβληθεί από το ΠΜΣ λόγω 
ανεπαρκούς προόδου, η οποία καθορίζεται βάσει της βαθµολογίας των µαθηµάτων που παρακολουθεί, του 
ερευνητικού έργου του και του επικουρικού έργου του, όπως αυτά αναφέρονται στην ετήσια αναφορά 
προόδου που συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους.  

Πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο του µεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το τρέχον εξάµηνο την ηµέρα της 
εγγραφής του στο ΠΜΣ, αν αυτή πραγµατοποιηθεί µέσα στις πρώτες δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
έναρξη των µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου.  

∆ιαφορετικά, πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο του µεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το αµέσως επόµενο του 
τρέχοντος εξαµήνου. 

∆ιαδικασία Εισαγωγής 

Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται από την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τµήµατος, η οποία εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης, η οποία έχει την ευθύνη της απόφασης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: 
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1. Όσες αιτήσεις δεν αναφέρουν επιβλέποντα, διανέµονται σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ µε στόχο να εντοπισθεί 
ενδιαφερόµενος Επιβλέπων Καθηγητής. 

2. Οι αιτήσεις που έχουν ενδιαφερόµενο Επιβλέποντα Καθηγητή (και µόνο αυτές) προωθούνται στην 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του Τµήµατος. Οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει υπάρξει 
ενδιαφέρον από µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος αρχειοθετούνται και ο αιτών ενηµερώνεται µε επιστολή από 
τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

3. Η ΕΜΣ εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί, συµπληρωµατικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει τον υποψήφιο 
σε συνέντευξη. 

4. Η ΕΜΣ εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης για την αποδοχή ή µη του υποψηφίου. Η 
ΕΜΣ έχει δικαίωµα να εισηγηθεί και λίστα προπτυχιακών µαθηµάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
επιτυχώς ο υποψήφιος, ώστε να καλυφθεί το επίπεδο των βασικών γνώσεων στην επιστηµονική περιοχή 
για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. 

5. Ο Επιβλέπων Καθηγητής συµµετέχει στη συνεδρίαση της ΕΜΣ και εισηγείται σχετικά. Σε περίπτωση 
κωλύµατος καταθέτει γραπτή εισήγηση. 

Πρόοδος, Βαθµολογία και Αξιολόγηση 

Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών µαθηµάτων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. 
Όλα τα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία. 

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 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: 

α. Βαθµό τουλάχιστο έξι (6) σε κάθε µάθηµα, και  

β. Μέσο όρο τουλάχιστον επτά και µισό (7.5). 

Στην αρχή κάθε Ακαδηµαϊκού εξάµηνου, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη του 
εξαµήνου, κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσει το εξάµηνο αυτό, 
απαραίτητα µετά την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντος Καθηγητή.  

Στη διάρκεια των πρώτων είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών του εξαµήνου και µετά από σύµφωνη γνώµη του 
Επιβλέποντος Καθηγητή του, µπορεί αν επιθυµεί να παραιτηθεί από (µερικά από) τα µαθήµατα στα οποία 
αυτός εγγράφηκε.  

Όλοι όσοι έχουν εγγραφεί σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα και δεν έχουν παραιτηθεί από αυτό µέσα σε 
διάστηµα επτά (7) εβδοµάδων από την έναρξη του ακαδηµαϊκού εξαµήνου, παίρνουν βαθµό επιτυχή ή 
ανεπιτυχή. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς βαθµού, στην αναλυτική βαθµολογία αναγράφεται η ένδειξη «∆εν 
ολοκληρώθηκε». 

Μετα�τυχιακό ∆ί�λωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) 

Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούνται: 

α. ∆ιάρκεια σπουδών τουλάχιστο τέσσερα (4) και το πολύ έξι (6) διδακτικά εξάµηνα. 
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β. Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων του Τµήµατος. Η ΓΣΕΣ µπορεί κατά περίπτωση να 
υποχρεώσει το φοιτητή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος, ώστε να εκπληρώσει τις βασικές γνώσεις του Τµήµατος. Τα 
παρακάτω µαθήµατα είναι επιπλέον των βασικών µαθηµάτων (προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών), που ίσως 
υποχρεωθεί να πάρει ο φοιτητής για να συµπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται.  

γ. Συµπλήρωση µε ικανοποιητική επίδοση µαθηµάτων που αντιστοιχούν σε:  

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

• Τουλάχιστο τρία (3) µαθήµατα που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) µεταπτυχιακές διδακτικές 
µονάδες (∆Μ). Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον 
δύο (2) µαθηµάτων στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου σπουδών του και συνολικά τριών (3) µαθηµάτων 
στο τέλος του τέταρτου εξαµήνου σπουδών του, διαφορετικά χάνει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού 
φοιτητή. 

• Εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας ερευνητικού περιεχοµένου, που γίνεται κάτω από την επίβλεψη και 
καθοδήγηση ενός Επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ. Η µεταπτυχιακή εργασία κρίνεται από Τριµελή 
Επιτροπή, αποτελούµενη από τον Επιβλέποντα και άλλα δύο µέλη ∆ΕΠ. Το βάρος της 
µεταπτυχιακής εργασίας καθορίζεται σε 30 ∆Μ. Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούνται συνολικά 
σαράντα πέντε (45) διδακτικές µονάδες (∆Μ). 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 

• Τουλάχιστο επτά (7) µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) µεταπτυχιακές διδακτικές 
µονάδες (∆Μ). Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) µαθηµάτων στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου σπουδών του και συνολικά επτά (7) 
µαθηµάτων στο τέλος του τέταρτου εξαµήνου σπουδών του, διαφορετικά χάνει την ιδιότητα του 
µεταπτυχιακού φοιτητή. 

• Εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας ερευνητικού περιεχοµένου, που γίνεται κάτω από την επίβλεψη και 
καθοδήγηση ενός Επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ. Η µεταπτυχιακή εργασία κρίνεται από Τριµελή 
Επιτροπή, αποτελούµενη από τον Επιβλέποντα και άλλα δύο µέλη ∆ΕΠ. Το βάρος της 
µεταπτυχιακής εργασίας καθορίζεται σε 10 ∆Μ. Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούνται συνολικά 
σαράντα πέντε (45) διδακτικές µονάδες (∆Μ). 

δ. Μία οµιλία στο πεδίο της έρευνάς του, που διαφηµίζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και παρακολουθείται 
από µέλη ∆ΕΠ και φοιτητές. 

Σηµείωση: Σε κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα αντιστοιχούν πέντε (5) διδακτικές µονάδες (∆Μ). 

Στην αναλυτική βαθµολογία, που δίνεται στο µεταπτυχιακό φοιτητή µετά την απόκτηση του Μ∆Ε, 
αναγράφονται οι βαθµοί των µαθηµάτων που ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει λάβει και ο τίτλος της 
µεταπτυχιακής διατριβής. 

∆ιδακτορικό ∆ί�λωµα (∆∆) 

Για την απονοµή του ∆∆ απαιτούνται: 

α. Η κατοχή Μ∆Ε, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εφόσον προβλέπεται στον κανονισµό µεταπτυχιακών 
σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. 

β. Η διάρκεια των σπουδών για απόκτηση ∆∆ είναι τουλάχιστον έξι (6) και το πολύ δώδεκα (12) εξάµηνα 
από την έναρξη µεταπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα. Εάν ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει ήδη 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα από το Τµήµα ή αντίστοιχο Τµήµα από άλλο ΑΕΙ, η διάρκεια των σπουδών 
είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) και το πολύ οκτώ (8) εξάµηνα.  

γ. Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων του Τµήµατος. Η ΓΣΕΣ µπορεί κατά περίπτωση να 
υποχρεώσει το φοιτητή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα του Προπτυχιακού 
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος, ώστε να καλύψει τις βασικές γνώσεις του. Τα µαθήµατα αυτά 
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είναι επιπλέον των µεταπτυχιακών µαθηµάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς ο φοιτητής, για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απόκτησης του ∆∆. 

δ. Για υποψηφίους που γίνονται δεκτοί για απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και είναι ήδη κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) απαιτείται, πέραν των άλλων υποχρεώσεων, συµπλήρωση 
µε ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον τριών µεταπτυχιακών µαθηµάτων, δηλαδή τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων (∆Μ). Σηµειώνεται ότι αυτές οι ∆Μ αντιστοιχούν σε 
παρακολούθηση µαθηµάτων επί περίπου δύο εξάµηνα µε πλήρη απασχόληση, πλην όµως, στην πράξη 
συνήθως κατανέµονται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και παρακολουθούνται παράλληλα µε άλλες 
δραστηριότητες (επικουρικό διδακτικό έργο, έρευνα). 

ε. Ο έλεγχος προόδου του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, που 
ορίζεται από τη ΓΣΕΣ σύµφωνα µε τον Ν. 3685/2008. 

ζ. Μετά την επιτυχή συµπλήρωση, τουλάχιστον των απαιτούµενων µαθηµάτων και, το αργότερο δύο χρόνια 
µετά την εγγραφή στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα για απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆∆), ο 
φοιτητής πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή έγγραφο µε περιγραφή σε βάθος της προτεινόµενης 
περιοχής έρευνας και τεκµηριωµένη εισήγηση της πρότασης έρευνας για τη διδακτορική του διατριβή. 
Κατόπιν ακολουθεί παρουσίαση της πρότασης και προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που απορριφθεί η 
εισήγηση, ο φοιτητής έχει δικαίωµα µέσα σ’ ένα χρόνο µίας µόνο επιπλέον προσπάθειας. Σε περίπτωση 
δεύτερης αποτυχίας χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα.  

η. Στη διάρκεια του διδακτορικού του προγράµµατος ο φοιτητής πρέπει να δώσει τουλάχιστον δύο 
ερευνητικές οµιλίες που πρέπει να διαφηµιστούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να παρακολουθηθούν από 
µέλη ∆ΕΠ και φοιτητές.  

θ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παρ. 4α, όταν ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται 
στο στάδιο περάτωσης της διατριβής, ορίζεται Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή από τη ΓΣΕΣ. Στην 
εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα 
µέλη της ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της Επταµελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο 
Τµήµα. Όλα τα µέλη της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 

ι. 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.  

Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια 
κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Για την έγκριση της 
διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον µελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής. 

Μετα�τυχιακά Θέµατα 

• Ο φοιτητής µπορεί, µετά από αίτησή του προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, να ζητήσει την 
αλλαγή του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής καθώς και θέµατος της 
µεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του. 

• Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Καθηγητής κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ότι δε µπορεί να έχει την 
επίβλεψη µεταπτυχιακού φοιτητή, µετά από αίτηµα προς τη ΓΣΕΣ και εφόσον το επιθυµεί και ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής, η ΓΣΕΣ µπορεί να ορίσει άλλον Επιβλέποντα Καθηγητή και Τριµελή 
Συµβουλευτική Επιτροπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ΓΣΕΣ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την 
επίλυση του θέµατος. 

• Σε περίπτωση που ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει τις µεταπτυχιακές του σπουδές µέσα 
στο χρονικό όριο που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, παύει να έχει Τριµελή Συµβουλευτική 
Επιτροπή, χάνει το δικαίωµα εγγραφής στο ΠΜΣ και κατά συνέπεια δε θεωρείται ενεργός µεταπτυχιακός 
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φοιτητής του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκτός αν αιτηθεί και 
λάβει παράταση από τη ΓΣΕΣ. 

Υ�οχρεώσεις Μετα�τυχιακών Φοιτητών 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος ΗΜΜΥ, που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ∆Ε ή στο ∆∆, έχουν τις 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Εγγράφονται, συµµετέχουν και εξετάζονται επιτυχώς σε µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος και 
εκπονούν µεταπτυχιακή εργασία ερευνητικού περιεχοµένου ή πρωτότυπη διδακτορική διατριβή, 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Επιτελούν επικουρικό έργο (επιτήρηση σε εξέταση προπτυχιακών µαθηµάτων, διόρθωση γραπτών και 
εργασιών και συνδροµή στη διδασκαλία προπτυχιακών µαθηµάτων), το οποίο καθορίζεται από τους 
διδάσκοντες του Τµήµατος σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

• Συντάσσουν στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους ετήσια προσωπική αναφορά προόδου, στην οποία 
περιλαµβάνουν τη βαθµολογία µεταπτυχιακών µαθηµάτων που παρακολούθησαν, περιγραφή του 
ερευνητικού έργου που παρήγαγαν και το επικουρικό έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του 
συγκεκριµένου ακαδηµαϊκού έτους. Η ετήσια αναφορά προόδου υποβάλλεται στην ΕΜΣ µέσα σε δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους και κρίνεται αρχικά από την 
ΕΜΣ και κατόπιν από τη ΓΣΕΣ. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλει την ετήσια αναφορά προόδου µέσα 
στην παραπάνω προθεσµία ή η πρόοδός του βάσει της αναφοράς κριθεί ανεπαρκής από τη ΓΣΕΣ, 
αποβάλλεται από το ΠΜΣ. 

Οικονοµική Ενίσχυση 

Ένας αριθµός µεταπτυχιακών σπουδαστών ενισχύεται οικονοµικά µε υποτροφία, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
δυνατότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τµήµατος. Η υποτροφία δίνεται για περιορισµένο διάστηµα 
έως και ενός χρόνου, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και µετά από αίτηση 
των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

Οι µεταπτυχιακοί υπότροφοι προσφέρουν επικουρικό διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Τµήµα (διεξαγωγή 
ασκήσεων και φροντιστηρίων, εργασία σε ερευνητικά προγράµµατα), αλλά η κύρια απασχόλησή τους είναι οι 
µεταπτυχιακές σπουδές.  

Υποτροφίες χορηγούνται και από καθηγητές/ερευνητές του Τµήµατος, µετά από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων προς αυτό. Οι υπότροφοι προσφέρουν ερευνητικό ή εργαστηριακό έργο στον 
καθηγητή/ερευνητή. 

Μετα�τυχιακά Μαθήµατα 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει έναν συγκεντρωτικό κατάλογο των περιοχών των µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων που προσφέρονται από το Τµήµα.  

Σε κάθε εξάµηνο διδάσκεται ένας ορισµένος αριθµός εξ’ αυτών, που καθορίζεται από το επιστηµονικό 
ενδιαφέρον των µελών ∆ΕΠ και των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος. 

Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών µαθηµάτων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.  

Όλα τα µαθήµατα, τα οποία είναι εξαµηνιαία υποχρεωτικής παρακολούθησης, έχουν τη µορφή διαλέξεων ή 
σεµιναρίων και περιλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Σε κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα 
αντιστοιχούν πέντε (5) διδακτικές µονάδες (∆Μ). 

Κατόπιν σύµφωνης γνώµης του επιβλέποντος µέλους ∆ΕΠ και της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής µπορεί να παρακολουθήσει περιορισµένο αριθµό µεταπτυχιακών µαθηµάτων από 
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ΠΜΣ άλλου Τµήµατος του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, για να 
συµπληρώσει τις ∆Μ (∆ιδακτικές Μονάδες) του.  

Η κατοχύρωση µεταπτυχιακών µαθηµάτων από άλλο ΠΜΣ θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), µετά από προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιτυχή περάτωση των 
σχετικών απαιτήσεων.  

Σε κάθε ένα από τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος αντιστοιχούν 5 ∆Μ. Ο µέγιστος αριθµός 
των µαθηµάτων αυτών ορίζεται στα εξής: 

• Ένα (1) µεταπτυχιακό µάθηµα για απόκτηση Μ∆Ε [Επιλογή 1]. 

• Τρία (3) µεταπτυχιακά µαθήµατα για απόκτηση Μ∆Ε [Επιλογή 2] ή ∆∆. 

Για την αντιµετώπιση των στόχων που διατυπώθηκαν προηγούµενα, καθορίστηκαν πέντε (5) γνωστικές 
περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα µεταπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος.  

Οι γνωστικές περιοχές είναι οι εξής: 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [ ΕΚΠ ] 

Θέµα της περιοχής αυτής είναι οι αυτοµατισµοί γραφείου, τα διανεµηµένα υπολογιστικά συστήµατα, η 
επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ο σχεδιασµός υπολογιστικών συστηµάτων, τα πληροφοριακά συστήµατα 
και η επικοινωνία µε το χρήστη.  

Εντάσσεται στον Τοµέα Πληροφορικής. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [ ΗΡΥ ] 

Οι  γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η ανάλυση και ο σχεδιασµός αναλογικών και ψηφιακών 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων, το υλικό (hardware) των υπολογιστών, η αρχιτεκτονική των 
υπολογιστών, οι µικροεπεξεργαστές, τα συστήµατα πραγµατικού χρόνου, η υλοποίηση ψηφιακών 
συστηµάτων και η ανάπτυξη εργαλείων CAD.  

Εντάσσεται στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [ ΠΛΗ ] 

Η περιοχή περιλαµβάνει γνώσεις σε αρχές προγραµµατισµού, αλγορίθµους, δοµές δεδοµένων, γλώσσες 
προγραµµατισµού, µεταφραστές (compilers), λειτουργικά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, τεχνητής 
νοηµοσύνης, γραφικής, τεχνολογίας λογισµικού και προσοµοίωσης.  

Εντάσσεται στον Τοµέα Πληροφορικής. 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ [ ΣΥΣ ] 

Οι  γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η θεωρία των συστηµάτων, ο αυτόµατος έλεγχος, η 
επεξεργασία εικόνας και φωνής, η βιοϊατρική και ο έλεγχος ποιότητας.  

Εντάσσεται στον Τοµέα Συστηµάτων. 

5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ΤΗΛ ] 

Η περιοχή περιλαµβάνει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, τηλεφωνικά συστήµατα, κεραίες, 
µικροκύµατα, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών, ασύρµατα συστήµατα 
επικοινωνιών, αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου. 

Εντάσσεται στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών. 

 



22 

 

Κατηγορίες Μετα�τυχιακών Μαθηµάτων 

Συνδιδασκόµενα µε �ρο�τυχιακά µαθήµατα 

Είναι µαθήµατα που διδάσκονται παράλληλα µε το αντίστοιχο προπτυχιακό µάθηµα. Όσοι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές εγγραφούν πρέπει να συνεννοηθούν µε τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τον διδάσκοντα σχετικά µε 
τις υποχρεώσεις για το µεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ανεξάρτητα µαθήµατα 

Είναι αυτόνοµα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Όσοι µεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφούν, πρέπει να 
παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία του µαθήµατος που έχει καθορίσει ο διδάσκων. 

Ειδικά Κεφάλαια 

Είναι αυτόνοµα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Ο προσδιορισµός της ύλης είναι ευρύς ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στον διδάσκοντα να προσαρµόζει το µάθηµα στις εκάστοτε εξελίξεις των τεχνολογιών αιχµής 
που είναι πολύ γρήγορες στις γνωστικές περιοχές του Τµήµατος. Όσοι µεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφούν, 
πρέπει να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία του µαθήµατος που έχει καθορίσει ο διδάσκων. 

Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα κωδικοποιούνται µε τα αρχικά γράµµατα των γνωστικών περιοχών που 
προαναφέρθηκαν, ακολουθούµενα από τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το έτος στο οποίο αντιστοιχεί 
το µάθηµα. Για τα µεταπτυχιακά µαθήµατα το ψηφίο αυτό είναι το "6". Τα επόµενα δύο ψηφία είναι ο αύξων 
αριθµός του µεταπτυχιακού µαθήµατος. 

Κατάλογος Μετα�τυχιακών Μαθηµάτων 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ  

Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υ�ολογιστών 

1. ΗΡΥ 601 Σχεδιασµός Συστηµάτων VLSI και ASIC  
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

2. ΗΡΥ 602 Ειδικά Θέµατα σε Συστήµατα Ηλεκτρικών Μετρήσεων 

3. ΗΡΥ 603 Προχωρηµένα Θέµατα και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Απεικόνισης 

4. ΗΡΥ 604 Ειδικά Θέµατα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωµάτων 

5. ΗΡΥ 613 Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεµηµένων Υπολογιστών 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

6. ΗΡΥ 614 Οπτοηλεκτρονική 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

7. ΗΡΥ 616 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

8. ΗΡΥ 620 Ανάπτυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων 

9. ΗΡΥ 621 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

10. ΗΡΥ 622 Προχωρηµένη Σχεδίαση Συστηµάτων VLSI  

11. ΗΡΥ 623 Σχεδίαση Εξειδικευµένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών 

 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

12. ΗΡΥ 624 Υλοποίηση Ενσωµατωµένων Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων 

13. ΗΡΥ 625 Αρχιτεκτονικές Επεξεργαστών Επικοινωνιών και ∆ικτύων 

14. ΗΡΥ 631 Αναδιατασσόµενα Ψηφιακά Συστήµατα 

15. ΗΡΥ 632 Ειδικά Θέµατα σε Σχεδιασµό Υπολογιστικών Συστηµάτων 
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16. ΗΡΥ 635 Ειδικά Θέµατα σε Ηλεκτρονικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας  

Τοµέας Πληροφορικής 

1. ΕΚΠ 601 Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο  
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

2. ΠΛΗ 602 Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων Λογισµικού 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

3. ΕΚΠ 603 Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

4. ΕΚΠ 604 Σχεδίαση, Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο  
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

5. ΠΛΗ 606 Πολυπρακτορικά Συστήµατα 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

6. ΠΛΗ 607 Μηχανική Όραση 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

7. ΠΛΗ 608 Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων Λογισµικού 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

8. ΕΚΠ 609 Επικοινωνία Ανθρώπων-Υπολογιστών  
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

9. ΠΛΗ 610 Ειδικά Θέµατα Γραφικής 

10. ΠΛΗ 612 Εικονική Αναπαράσταση και Εικονική Πραγµατικότητα 

11. ΠΛΗ 613 Μηχανική Μάθηση 

12. ΠΛΗ 614 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 

13. ΠΛΗ 616 Ειδικά Θέµατα Αλγορίθµων και Πολυπλοκότητας 

14. ΕΚΠ 618 Ειδικά Θέµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων 

15. ΠΛΗ 619 Ειδικά Θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης 

16. ΠΛΗ 620 Ειδικά Θέµατα Ανάπτυξης Λογισµικού 

17. ΕΚΠ 621 Ειδικά Θέµατα Πολυµέσων 

18. ΠΛΗ 622 Ειδικά Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων 

19. ΠΛΗ 625 Πιθανοτική Ροµποτική 

20. ΠΛΗ 626 Επεξεργασία και ∆ιαχείριση ∆εδοµένων σε ∆ίκτυα Αισθητήρων 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

21. ΠΛΗ 627 Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων ∆εδοµένων  

22. ΠΛΗ 628 Υπολογιστική Γεωµετρία  

Τοµέας Συστηµάτων 

1. ΣΥΣ 601 Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου  

2. ΣΥΣ 603 Προχωρηµένα Μαθήµατα Βέλτιστου Έλεγχου 

3. ΣΥΣ 604 Νευρωνικά ∆ίκτυα 

4. ΣΥΣ 605 Μη-Γραµµικά Συστήµατα 

5. ΣΥΣ 606 Στοχαστικός Έλεγχος 

6. ΣΥΣ 608 Αυτοπροσαρµοζόµενος Έλεγχος 
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7. ΣΥΣ 616 Ειδικά Θέµατα σε Βιοϊατρικά Συστήµατα 

8. ΣΥΣ 617 Ειδικά Θέµατα Γραµµικών Συστηµάτων 

9. ΣΥΣ 618 Ειδικά Θέµατα σε Ψηφιακό Έλεγχο Βασισµένο σε Digital Signal Processors 

10. ΣΥΣ 620 Ειδικά Θέµατα σε Ροµποτική 

11. ΣΥΣ 621 Ειδικά Θέµατα σε Αυτοπροσαρµοζόµενα Φίλτρα και Εφαρµογές 

12. ΣΥΣ 622 Ειδικά Θέµατα Αυτοµατισµών 

13. ΣΥΣ 623 Ειδικά Θέµατα Ασαφούς Λογικής 

Τοµέας Τηλε�ικοινωνιών 

1. ΤΗΛ 601 Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων ∆ιαδικασιών 

2. ΤΗΛ 603 Θεωρία Εκτίµησης και Ανίχνευσης 

3. ΤΗΛ 605 Πρωτόκολλα ∆ικτύων Επικοινωνιών 

4. ΤΗΛ 606 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης ∆ικτύων Επικοινωνιών  

5. ΤΗΛ 607 Προχωρηµένα Θέµατα Επεξεργασίας Φωνής 

6. ΤΗΛ 608 Θεωρία Πληροφορίας 

7. ΤΗΛ 609 Αναγνώριση Πρότυπων 

8. ΤΗΛ 610 Ειδικά Θέµατα Επεξεργασίας Εικόνας 

9. ΤΗΛ 611 Θεωρία Κωδικοποίησης 

10. ΤΗΛ 612 Κυρτή Βελτιστοποίηση 

11. ΤΗΛ 613 Ειδικά Θέµατα σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 

12. ΤΗΛ 614 Ειδικά Θέµατα σε Επεξεργασία Σήµατος και Φυσικού Λόγου 

13. ΤΗΛ 615 Ειδικά Θέµατα σε ∆ίκτυα Επικοινωνιών 

14. ΤΗΛ 616 Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλεπικοινωνιακών ∆ιατάξεων 
 (Συνδιδασκόµενο µε το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα) 

Περιγραφή Μετα�τυχιακών Μαθηµάτων 

Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υ�ολογιστών 

Σχεδιασµός Συστηµάτων VLSI και ASIC ΗΡΥ 601 

Τεχνολογία ανάπτυξης κυκλωµάτων VLSI, η φυσική των FET, επεξεργασία, σχεδιασµός υπό κλίµακα, 
αξιοπιστία, κανόνες σχεδιασµού και σχέδια, αναστροφείς MOS, υπεραποµονωτές, λογικά κυκλώµατα µε 
διπολικά τρανζίστορ και CMOS, τεχνολογία CMOS, σχέδια ειδικών κυκλωµάτων. Μεθοδολογίες 
σχεδιασµού κυκλωµάτων εξειδικευµένων εφαρµογών (ASIC) και κανόνες σχεδιασµού συστηµάτων. ∆υναµική 
λογική, pass-transistors, transmission gates. Τεχνικές προφόρτισης για επιτάχυνση κυκλωµάτων. 
Ακολουθιακά κυκλώµατα, διφασικά (πολυφασικά) ρολόγια. Σχεδιασµός datapath, τεχνική pitch- matching, 
Στατικές και δυναµικές µνήµες, διανοµή ρολογιού. ∆οκιµή συστηµάτων VLSI. Οικονοµική ανάλυση. 

Ειδικά Θέµατα σε Συστήµατα Ηλεκτρικών Μετρήσεων ΗΡΥ 602 

Αισθητήρες - µετατροπείς - ανιχνευτές (εφαρµογές, χαρακτηριστικά, επιλογή, ταξινόµηση). ∆οµή ενός 
συστήµατος µέτρησης, ρυθµιστές σήµατος, βελτίωση της γραµµικότητας. Ειδικά θέµατα σε µέτρηση 
θερµοκρασίας, θέσης, µετατόπισης, στάθµης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, δύναµης, ροπής, πίεσης, ροής, 
ρεύµατος, έντασης φωτεινής και ηλιακής ακτινοβολίας. Οπτικοί ανιχνευτές, προχωρηµένοι µετατροπείς, 
χηµικοί και βιοχηµικοί αισθητήρες. Ειδικά θέµατα σε ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές στα συστήµατα 
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µέτρησης και επιδράσεων σε αισθητήρες και όργανα µέτρησης. Αναλογική επεξεργασία των σηµάτων 
µέτρησης, ενισχυτές οργανολογίας, ενισχυτές αποµόνωσης, ενισχυτές κατάτµησης, ενισχυτές 
προγραµµατιζόµενου κέρδους. Ειδικά θέµατα σε πολυπλεξία και δειγµατοληψία, µετατροπείς A/D και 
D/A, συστήµατα απόκτησης και επεξεργασίας σηµάτων µέτρησης, καταγραφικά µετρήσεων. ∆ίκτυα 
αισθητήρων και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Εφαρµογές σε αυτοµατισµούς και παραδείγµατα σχεδίασης. 
Κυκλώµατα τάσης αναφοράς. Έξυπνοι αισθητήρες, ασύρµατοι αισθητήρες. Θεωρία συγχώνευσης 
δεδοµένων, θεωρία ανάλυσης σφαλµάτων και επεξεργασίας µετρήσεων. Όργανα µετρήσεων. 

Προχωρηµένα Θέµατα και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Α�εικόνισης ΗΡΥ 603 

Η φυσιολογία της όρασης, χρωµατική αντίληψη και χρωµατικοί χώροι, οπτικά απεικόνισης, CCD και 
CMOS απεικονιστικές διατάξεις, τρι-χρωµατική και πολυχρωµατική (φασµατική) απεικόνιση, υπέρυθρη 
απεικόνιση και απεικόνιση ακτίνων-Χ, βαθµονόµηση απεικονιστών, χαρακτηρισµός απεικονιστικών 
συστηµάτων (µέτρηση MTF, θορύβου κλπ.), εφαρµογές στην τηλεπισκόπιση και στην βιοϊατρική. 

Ειδικά Θέµατα Σχεδίασης Αναλογικών CMOS Κυκλωµάτων ΗΡΥ 604 

Εισαγωγή στη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων σε υψηλές συχνότητες. Εισαγωγή στη νανοµετρική 
τεχνολογία CMOS. Ξελέπιασµα (scaling) σύµφωνα µε τον Moore. Εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία 
MOSFET µε κανονικό υπόστρωµα, καινούριες δοµές SOI, double gate, FinFET. ∆ιατάξεις για υψηλές 
τάσεις και υψηλή ισχύ. Βιβλιοθήκες (design kits) για σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Προχωρηµένα 
compact µοντέλα (EKV3, PSP) βασισµένα σε δυναµικό επιφάνειας ή φορτία. Χαρακτηρισµός και 
µοντελοποίηση σε υψηλές συχνότητες. Παράµετροι θορύβου σε υψηλές συχνότητες. Αρχές σχεδίασης 
αναλογικών RF ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Παραδείγµατα σχεδίασης ποµποδεκτών σε ραδιοσυχνότητες, 
και επιµέρους τµηµάτων: ενισχυτές χαµηλού θορύβου, µίκτες, ταλαντωτές, ενισχυτές ισχύος. 

Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεµηµένων Υ�ολογιστών ΗΡΥ 613 

Εισαγωγή στις παράλληλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών: µοντέλα εκτέλεσης SIMD, MIMD, κοινόχρηστη 
µνήµη, επικοινωνία µε µηνύµατα, δίκτυα διασύνδεσης υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές κοινόχρηστης µνήµης, 
χρήση κρυφών µνηµών, συνοχή µνηµών cache (coherence), τεχνικές snooping και directory. Μοντέλα 
συνέπειας µνήµης (Memory consistency). Τεχνικές πλεονασµού για εκµετάλευση τοπικότητας. ∆ίκτυα και 
συµπλέγµατα σταθµών εργασίας ως παράλληλοι υπολογιστές (Networks/Clusters of Workstations). 
Συστήµατα εισόδου/εξόδου για παράλληλους υπολογιστές. 

Ο�τοηλεκτρονική ΗΡΥ 614 

∆ιαµορφωτές φωτός, Laser, οπτικές ίνες, απεικονιστικές διατάξεις, οπτικοί υπολογιστές, οπτικές µνήµες. 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΗΡΥ 616 

Εισαγωγή στο ενεργειακό πρόβληµα. Κατηγορίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αιολική Ενέργεια 
(µέτρηση ταχύτητας ανέµου, εκτίµηση παραµέτρων κατανοµής Weibull, τύποι και αρχές λειτουργίας 
ανεµογεννητριών, τύποι ηλεκτρογεννητριών, διασύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτόνοµη λειτουργία, 
µεγιστοποίηση απορροφούµενης ισχύος). Ηλιακή Ενέργεια, Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα, Παθητικά 
Ηλιακά Συστήµατα. Φωτοβολταϊκές διατάξεις (αρχές λειτουργίας, τύποι φωτοβολταϊκών, διασύνδεση µε το 
δίκτυο, αυτόνοµη λειτουργία, ηλεκτρονικά ισχύος και µεγιστοποίηση ισχύος). Μικρά Υδροηλεκτρικά. 
Αποθήκευση ενέργειας (συσσωρευτές, υδροηλεκτρικά συστήµατα άντλησης - ταµίευσης, κυψελίδες καυσίµου 
κ.λπ.). Γεωθερµία. Βιοµάζα. Ενέργεια από τα Κύµατα. Εφαρµογές των ΑΠΕ. Νοµοθετικό πλαίσιο των 
ΑΠΕ, περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΕ. 

Ανά�τυξη Εργαλείων CAD για Σχεδίαση Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων ΗΡΥ 620 

Ανάλυση και σχεδιασµός αλγορίθµων για αυτόµατη σύνθεση, ανάλυση χρονισµού, λογική εξοµοίωση, 
ηλεκτρική εξοµοίωση, place and route, extraction, εισαγωγή σχηµατικών και µασκών. Παρουσίαση των 
δοµών δεδοµένων που απαιτούνται και των ειδικών προβληµάτων των ανωτέρω. Το εργαστηριακό κοµµάτι 
περιλαµβάνει project µε υλοποίηση ενός από τους αλγορίθµους που αναλύονται στο µάθηµα. 
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Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υ�ολογιστών ΗΡΥ 621 

Προχωρηµένα θέµατα αρχιτεκτονικής υπολογιστών: εµβάθυνση σε αρχιτεκτονικές εκµετάλλευσης 
παραλληλισµού επιπέδου εντολών: super-scalar (µε εκτέλεση εντολών σε σειρά ή εκτός σειράς), VLIW και 
EPIC, multi-scalar, πολυνηµατική και ταυτόχρονη πολυνηµατική επεξεργασία. Πρόβλεψη ροής εντολών και 
δεδοµένων, θέµατα κατάτµησης επεξεργαστών για υψηλότερες ταχύτητες ρολογιού και βελτίωση 
κατανάλωσης ισχύος. Ολοκλήρωση δικτυακής διεπαφής σε επεξεργαστές για παράλληλα συστήµατα. 
Προχωρηµένα θέµατα µνηµών κρύπτης (cache memories), trace-cache. Συστήµατα µνήµης και δίαυλοι 
υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές τεχνικές για µείωση κατανάλωσης ισχύος. Μελέτη και σύγκριση 
τελευταίων επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων (case studies). 

Προχωρηµένη Σχεδίαση Συστηµάτων VLSI ΗΡΥ 622 

Προχωρηµένες κυκλωµατικές διατάξεις δυναµικής λογικής, διατάξεις διάδοσης ρολογιού για προχωρηµένες 
λογικές οικογένειες, ανάλυση και σύνθεση διασυνδέσεων, αναχρονισµός ακολουθιακών κυκλωµάτων, 
σχεδιασµός διατάξεων µνήµης και αρχείων καταχωρητών, σχεδιασµός διατάξεων εισόδου-εξόδου. 
Μεθοδολογίες σχεδιασµού για µεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίηση της ισχύος και της 
επιφάνειας ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος. 

Σχεδίαση Εξειδικευµένων Αρχιτεκτονικών Υ�ολογιστών ΗΡΥ 623 

Ανάγκη για εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές. Παραδείγµατα από εφαρµογές όπως συµπίεση, κρυπτογραφία, 
επεξεργασία εικόνας, συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Τεχνολογίες υλοποίησης: DSP, FPGA, VLSI, 
συµβατικοί επεξεργαστές σε µη συµβατικές διατάξεις (π.χ. Deep Blue). Ανάλυση αλγορίθµων και απεικόνιση 
σε εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές. Χωρικός και χρονικός παραλληλισµός. Pipelining, super pipelining, και 
systolic arrays. Χρονοπρογραµµατισµός µικρολειτουργιών. Συσχεδίαση υλικού-λογισµικού. Ι/Ο 
εξειδικευµένων αρχιτεκτονικών. Παραδείγµατα (case studies). Εργασία εξαµήνου. 

Υλο�οίηση Ενσωµατωµένων Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων ΗΡΥ 624 

Εισαγωγή, ορισµοί. ∆ιαθέσιµες τεχνολογίες, από µικροελεγκτές 8-bit έως αναδιατασσόµενη λογική µε 
εκατοµµύρια πύλες. Σχεδιαστικές παράµετροι και ανάγκες για ενσωµατωµένα συστήµατα, όπως κόστος, 
κατανάλωση ενέργειας, µέγεθος, on/off line processing, Ι/Ο. Ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών τεχνολογιών 
(π.χ. VLSI, FPGA, embedded processors) σε ολοκληρωµένα συστήµατα, και διαθέσιµη τεχνολογία (π.χ. 
Triscend). Ολοκληρωµένα προϊόντα (π.χ. Crusoe) και IP cores για ενσωµατωµένα συστήµατα. 
Παραδείγµατα (case studies). Εργασία εξαµήνου. 

Αρχιτεκτονικές Ε�εξεργαστών Ε�ικοινωνιών και ∆ικτύων ΗΡΥ 625 

Τυπική επεξεργασία πακέτων, υποσυστήµατα κατηγοριοποίησης ροών, χρονοπρογραµµατισµού πακέτων, 
διαµεταγωγή και ενταµίευση πακέτων, εκτέλεσης πρωτοκόλλων υψηλού επιπέδου. Εξειδικευµένες 
αρχιτεκτονικές, ισορροπία υπολογιστικής ισχύος και ταχύτητας µεταφοράς. Παράλληλη επεξεργασία 
πακέτων και συνέπειές της στη σχεδίαση του υλικού. ∆ιαχείριση πολυεπίπεδων ουρών σε υψηλές ταχύτητες, 
απεικόνιση δικτυακών πρωτοκόλλων σε υλικό, συ-σχεδίαση υλικού-λογισµικού (HW/SW codesign). 
∆ιεπαφές µνηµών υψηλών ταχυτήτων για αποθήκευση πακέτων, πινάκων δροµολόγησης, κ.α. 

Αναδιατασσόµενα Ψηφιακά Συστήµατα ΗΡΥ 631 

Εισαγωγή, ορισµοί. Αναδιατασσόµενη λογική σαν µέσο υπολογισµού. Παραδείγµατα: Splash 2/ DNA 
sequencing, νευρωνικά δίκτυα, προβλήµατα διακριτών µαθηµατικών, επεξεργασία εικόνας, επεξεργασία 
λόγου, κ.λπ. Σύγκριση αναδιατασσόµενης λογικής µε DSP, VLSI, και συµβατικούς υπολογιστές. Εξέλιξη και 
δυνατότητες εργαλείων CAD για σύνθεση σε αναδιατασσόµενη λογική. Εξέλιξη αρχιτεκτονικών FPGA. 
Κόκκος αναδιατασσόµενης λογικής, µεγάλα δοµικά στοιχεία (RAM, CAM, PLL/DLL, κ.λπ.). Μερικός 
επαναπρογραµµατισµός - δυνατότητες και περιορισµοί. Εργασία εξαµήνου. 

Ειδικά Θέµατα σε Σχεδιασµό Υ�ολογιστικών Συστηµάτων ΗΡΥ 632 

Προχωρηµένες τεχνικές σχεδιασµού και υλοποίησης υπολογιστικών συστηµάτων. ∆ιεπαφές και δίαυλοι 
υψηλών ταχυτήτων, σχεδίαση πολυεπίπεδων ιεραρχιών µνήµης, θέµατα εισόδου/εξόδου. Ισορροπηµένες 
σχεδιάσεις, µετροπρογράµµατα και οι επιπτώσεις τους στην σχεδίαση υπολογιστικών συστηµάτων. 
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Επεξεργαστές για εξειδικευµένες εφαρµογές: επεξεργασία σηµάτων, πολυµέσων κ.α., υπερυπολογιστές, 
υπολογιστές πλέγµατος. Προκλήσεις στο σχεδιασµό υπολογιστικών συστηµάτων: επιδόσεις, αποδοτικότητα, 
κατανάλωση ισχύος, επεκτασιµότητα, ευκολία αποδοτικής χρήσης. Παραδείγµατα από χρήση υπολογιστών 
πλέγµατος. Εργασία εξαµήνου. 

Ειδικά Θέµατα σε Ηλεκτρονικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας ΗΡΥ 635 

Μετατροπείς DC-DC (converters), µετατροπείς DC-AC (inverters) και συστήµατα συσσωρευτών για χρήση 
σε ΑΠΕ και ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα. Μεγιστοποίηση ισχύος (MPPT), απαγωγή θερµότητας, 
αρµονικές, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, προστασία. «Έξυπνα» κτίρια και προχωρηµένα συστήµατα 
δικτύωσης κτιρίων (EIBUS, LON, BACNET). Εξειδικευµένοι αισθητήρες, ενεργοποιητές, interfaces και 
ελεγκτές για ρύθµιση συνθηκών και εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια. Τεχνικές διαχείρισης ενέργειας των 
κτιρίων. Υπολογιστικά µοντέλα ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων. 

Τοµέας Πληροφορικής 

Ανά�τυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο ΕΚΠ 601 

Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση µεγάλων συστηµάτων λογισµικού, State of the Art. Η σηµασία των 
διεθνών προτύπων στον παγκόσµιο ιστό. HTML, XML, HTTP, Web browsers, web servers, J2EE. Η 
σηµασία της πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων οργανισµών και επιχειρήσεων από το web. Βασικές 
συνιστώσες της αρχιτεκτονικής των εφαρµογών στο web: βάσεις δεδοµένων, κανόνες λειτουργίας 
επιχειρήσεων (business logic), διαπροσωπίες (interfaces). Μονολιθικές (single tier), client-server, multi-user 
αρχιτεκτονικές. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Βασικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών στο διαδίκτυο 
και διασύνδεσης µε βάσεις δεδοµένων: ODBC, JDBC, dynamic HTML, Javascripts, Java Server Pages. 
Προχωρηµένες τεχνικές ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εφαρµογών µε τη χρήση Ajax. 
Τεχνολογίες Web 2.0. Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασµού και υλοποίησης εφαρµογών χρησιµοποιώντας 
το οντοκεντρικό µοντέλο: Use Cases, CRC cards. Επισκόπηση της UML: Class, Sequence, Collaboration, 
State, Activity, Component, Deployment Diagrams, Stereotypes, Constraints, OCL. Ανάπτυξη δοµηµένων 
εφαρµογών µε χρήση και εφαρµογή µοτίβων σχεδιασµού εφαρµογών διαδικτύου (Web design patterns). 
BCED Architecture pattern, Control Layer patterns, MVC, Application Controller Pattern, Event 
Interface Pattern, Data Base Interface patterns, Data Access Object, CRUD Framework. Σχεδιασµός και 
ανάπτυξη διαπροσωπειών χρήστη (User Interfaces) στο διαδίκτυο. Οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας 
στο ∆ιαδίκτυο: Document Object Model (DOM), Cascading Style Sheets (CSS). Αρχές και οδηγίες 
κατασκευής διαπροσωπειών. Σύντοµοι και λεπτοµερείς κανόνες, σχεδιασµός διαπροσωπειών ειδικού τύπου 
(menus, forms, κ.λ.π.). Επιλογή χρωµάτων, βοήθεια στους χρήστες. Βασικά λάθη σχεδιασµού 
διαπροσωπειών στο διαδίκτυο. Μεθοδολογίες ανάλυσης της χρηστικότητας των εφαρµογών και χρήση τους 
σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης. Interface mockup, prototypes, interface flow diagrams. Ανάλυση 
απόδοσης από οµάδες, experts και χρήστες µε µεθοδολογίες usability evaluation. Μεθοδολογίες για την 
αύξηση της χρηστικότητας των εφαρµογών, usability engineering. Μεθοδολογίες απεικόνισης του 
Οντοκεντρικού µοντέλου της UML στο Σχεσιακό Μοντέλο. Μεθοδολογίες για τη συνολική ανάπτυξη 
εφαρµογών και η εφαρµογή τους στο διαδίκτυο: Waterfall Model, Unified Process, ICONIX. Ταυτόχρονη 
χρήση πολλαπλών εργαλείων, παράλληλη και συγχρονισµένη ανάπτυξη διαπροσωπειών. 

Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων Λογισµικού ΠΛΗ 602 

Μοντέλα και µηχανισµοί επικοινωνίας διεργασιών: sockets, shared memory, οµαδική επικοινωνία, 
αποµακρυσµένες κλήσεις, κατανεµηµένα αντικείµενα. Βασικός προγραµµατισµός δικτύων. Συνεδρίες. 
Πρωτόκολλα. Αρχιτεκτονικές κατανεµηµένων συστηµάτων: πελατών-υπηρετών, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, 
διαµεσολαβητές, αποδηµία κώδικα, συστήµατα πρακτόρων, δίκτυα οµοβάθµων. Ανασκόπηση της 
αρχιτεκτονικής CORBA, χρήση της CORBA IDL. Ονοµατισµός και διευθυνσιοδότηση: Ονόµατα, φυσικές 
και λογικές διευθύνσεις, υπηρεσίες ονοµάτων, DNS. Υπηρεσίες καταλόγου, LDAP. Υπηρεσιοστραφής 
αρχιτεκτονική. Κατανεµηµένοι αλγόριθµοι: Μοντέλα. Αλγόριθµο µε συντονιστή. Ο χρόνος σε 
κατανεµηµένα συστήµατα. Αιτιότητα. Το θεώρηµα του Lamport. Ρολόγια Lamport. Ανυσµατικά ρολόγια. 
Καθολική κατάσταση και στιγµιότυπα. Βασικοί αλγόριθµοι χωρίς συντονιστή: Εκλογή ηγέτη, Αµοιβαίος 
αποκλεισµός, Βυζαντινή συµφωνία. Αλγόριθµοι αναζήτησης: Κατανεµηµένες δοµές δεδοµένων, αναζήτηση 
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σε peer-to-peer networks, distributed hash tables. Αξιοπιστία: Ανοχή σε σφάλµατα, εφεδρικά συστήµατα, 
πολλαπλά αντίγραφα. Κατανεµηµένες συναλλαγές (transactions), πρωτόκολλα 2 και 3 φάσεων. Ασφάλεια: 
Ταυτοποίηση (authentication) και εξουσιοδότηση (authorization). Στοιχεία κρυπτογραφίας. Συµµετρική 
και ασύµµετρη κρυπτογραφία. Ψηφιακές υπογραφές και PKI. Το πρωτόκολλο SSL. Το σύστηµα Kerberos. 

Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων ΕΚΠ 603 

Το µάθηµα εστιάζει στην επεξεργασία, αρχειοθέτηση και αναζήτηση πολυµεσικής (multimedia) 
πληροφορίας κειµένου, µονοδιάστατου σήµατος, στατικής και κινούµενης εικόνας (video) σε πληροφοριακά 
συστήµατα και το ∆ιαδίκτυο. Εξετάζονται: Kλασσικά µοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (∆υαδικό, Σχεσιακό, 
Πιθανοτικό) και επεκτάσεις τους. Αµφίδροµη αναζήτηση πληροφορίας (relevance feedback), Οµαδοποίηση 
πληροφορίας (clustering) και αλγόριθµοι οµαδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, υβριδικοί αλγόριθµοι), 
εφαρµογές οµαδοποίησης σε συλλογές κειµένων. ∆υναµικές µέθοδοι οµαδοποίησης (X-means, BIC-
means). Παράσταση περιεχοµένου µονοδιάστατων σηµάτων και εικόνας σε συστήµατα πολυµέσων. 
Εξαγωγή χαρακτηριστικών χρώµατος, υφής, σχήµατος και χωρικών σχέσεων από εικόνες. Μέθοδοι 
ανάκτησης για µονοδιάστατα σήµατα και εικόνα. Τεχνικές δεικτοδότησης (indexing) σε πληροφοριακά 
συστήµατα για κείµενο και πολυµεσική πληροφορία (ανεστραµµένα αρχεία, k-d-Trees, Grid files, R-trees, 
R+-trees, R*-trees, SR-trees, SS-trees, M-trees, space filling curves). Μείωση διάστασης χώρου 
(dimensionality reduction), τεχνικές Karhunen-Loeve (K-L), Singular Value Decomposition (SVD), 
FastMap. Σχεδιασµός πληροφοριακών συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο, διαχείριση και ανάλυση πληροφορίας 
στο ∆ιαδίκτυο (µέθοδοι PageRank, HITS). Τεχνικές πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (classic and focused 
crawling). Σηµασιολογικός ιστός και οντολογίες. Κατασκευή οντολογιών και χρήση οντολογιών σε 
πληροφοριακά συστήµατα.   Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης στατικής και κινούµενης εικόνας 
(video) σε πληροφοριακά συστήµατα. Εµπορικά και Πειραµατικά συστήµατα διαχείρισης εικόνας (QBIC, 
Virage, PhotoBook, Safe/VisualSeek/WeebSeek, SQUID, PictToSeek). Τεχνικές συµπίεσης 
(compression) JPEG, Πρότυπα MPEG-1, 2, 4, 7. Κατάτµηση video (video segmentation into shots, shot 
aggregates). 

Σχεδίαση, Ανά�τυξη και ∆ιαχείριση Υ�ηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο ΕΚΠ 604 

Εισαγωγή σε υπηρεσίες και µοντέλα υποστήριξης υπηρεσιών. Κύκλος ζωής υπηρεσιών και παραδείγµατα. 
Μοντέλα συνεργασίας επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Μοντέλα αναπαράστασης πληροφορίας για συνεργασία 
στο ∆ιαδίκτυο και ενοποίησης πληροφορίας από ανεξάρτητους οργανισµούς. XML, XML Schema, XSL, 
XQUERY. ∆ιαχείριση Πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο: ανταλλαγή, ανάλυση, αποθήκευση, δεικτοδότηση, 
ανάκτηση. Τεχνολογίες ανάλυσης XML εγγράφων και XML βάσεων δεδοµένων. Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. 
Βασικά διεθνή πρότυπα για αρχιτεκτονικές υπηρεσιών: XML, SOAP, WSDL, UDDI, υπηρεσίες τύπου 
REST και η χρήση τους στο Web 2.0. Μοντέλα ενοποίησης υπηρεσιών και πρότυπα: ασφάλεια, συνεργασία, 
χορογραφία, σύνθεση. Συντονισµός και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου. Αρχιτεκτονικές υπηρεσιών και 
γεγονότων. Καλές πρακτικές ανάπτυξης υπηρεσιών. Επιχειρηµατικές διαδικασίες και το σενάριο Β2Β στο 
διαδίκτυο. Ανάλυση, µοντελοποίηση και υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών. BPMN, WS-BPEL, 
BPEL4People, WS-CDL. ∆ιαχείριση επιχειρηµατικών διαδικασιών: µακρόβιες διαδικασίες, συνδιαλλαγές 
σε περιβάλλοντα Β2Β. Σηµασιολογικές υπηρεσίες διαδικτύου. Ενσωµάτωση σηµασιολογικής πληροφορίας 
κατά την ενοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών, σηµασιολογικός ιστός. Οντολογίες και γλώσσες 
αναπαράστασης οντολογιών. Εισαγωγή σε περιγραφικές λογικές και σχέση µε µοντελοποίηση εννοιών. RDF, 
RDFS, OWL, SPARQL. Γλώσσες για σηµασιολογική περιγραφή υπηρεσιών και διεθνή πρότυπα. 
Εφαρµογές υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Υλοποίηση µεγάλων σηµασιολογικών εφαρµογών διαδικτύου σε 
βάσεις δεδοµένων. 

Πολυ�ρακτορικά Συστήµατα ΠΛΗ 606 

Χαρακτηριστικά και τύποι πρακτόρων. Πολυπρακτορικά συστήµατα και αλληλεπιδράσεις πρακτόρων. 
Σχέση µε Θεωρία Παιγνίων και Τεχνητή Νοηµοσύνη. Έµφαση σε "οικονοµικά σκεπτόµενους" (rational 
utility maximizers) πράκτορες. Έµφαση σε πολυπρακτορικά συστήµατα και αλληλεπιδράσεις πρακτόρων. 
Έµφαση σε συλλογιστικές διαδικασίες που χρησιµοποιούν Θεωρία Χρησιµότητας (Utility Theory), Λήψη 
Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα (Decision Theory) και Θεωρία Παιγνίων. Προτιµήσεις, συναρτήσεις 
ωφέλειας, µεγιστοποίηση οφέλους, οικονοµικο-κεντρική λογική (rationality). Στρατηγική λήψη αποφάσεων. 
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Στατικά και επαναλαµβανόµενα στρατηγικά παίγνια. Κατάσταση ισορροπίας Nash, Pareto-βέλτιστες λύσεις, 
και άλλες έννοιες παιγνιο-θεωρητικών λύσεων. Επιλογή µεταξύ καταστάσεων ισορροπίας. Κατανεµηµένη 
λύση προβληµάτων. ∆ηµιουργία συνασπισµών από συνεργατικούς και µη πράκτορες. Εφαρµογές 
δηµιουργίας συνασπισµών (ηλεκτρονικό εµπόριο, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αποκεντροποιηµένη αγορά 
ενέργειας και έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο). Εµπιστοσύνη και Φήµη Πρακτόρων. ∆ιαπραγµατεύσεις. 
∆ηµοπρασίες και Σχεδίαση Μηχανισµών. Εφαρµογές δηµοπρασιών και σχεδίασης µηχανισµών 
(ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, δηµοπρασίες για διαφηµιστικό χώρο σε σελίδες περιγραφής αποτελεσµάτων 
αναζήτησης). Μοντελοποίηση αντιπάλων και µάθηση σε παίγνια. Σχέσεις µε Μηχανική Μάθηση. 
Αντιµετώπιση αβεβαιότητας. Εφαρµογές πολυπρακτορικών συστηµάτων: πράκτορες σε 
τηλεπικοινωνιακά/ad-hoc ασύρµατα/peer-to-peer δίκτυα, πράκτορες σε δίκτυα αισθητήρων, πράκτορες στο 
έξυπνο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Μηχανική Όραση ΠΛΗ 607  

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις βασικές αρχές και την µεθοδολογία της µηχανικής όρασης 
µε έµφαση αλγορίθµους και εφαρµογές της µηχανικής όρασης. Το µάθηµα καλύπτει θέµατα όπως: 
Σχηµατισµός εικόνας (image formation), µαθηµατικό, γεωµετρικό, χρωµατικό, συχνοτικό, διακριτό 
µοντέλο. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας (φιλτράρισµα, ενίσχυση, οµαλοποίηση). Υπολογισµών 
ακµών (edge detection), Τελεστές πρώτης και δευτέρας παραγώγου. Τµηµατοποίηση εικόνας (image 
segmentation), Τµηµατοποίηση περιοχών και ακµών, ενίσχυση ακµών και περιοχών, Τεχνικές κατωφλίου. 
Προχωρηµένες τεχνικές τµηµατοποίησης (µεγάλωµα και σµίκρυνση περιοχών και ακµών, χαλαρωτική 
ταξινόµηση, τεχνική Hough). Τεχνικές επεξεργασίας δυαδικών (binary) εικόνων, Μετασχηµατισµοί 
απόστασης, µορφολογικοί τελεστές, ταυτοποίηση περιοχών (labeling). Ανάλυση, αναπαράσταση και 
αναγνώριση εικόνων. Παραστάσεις ακµών και περιοχών, παράσταση και αναγνώριση σχηµάτων, παράσταση 
και αναγνώρισης δοµικού περιεχοµένου εικόνων. Ανάλυση και αναγνώριση υφής. ∆οµικές και στατιστικές 
µέθοδοι. ∆υναµική όραση, υπολογισµός κίνησης, οπτικής ροής και τροχιές. 

Μηχανική Ανά�τυξης Συστηµάτων Λογισµικού ΠΛΗ 608 

∆ιαδικασίες παραγωγής λογισµικού (software processes). ∆ιαχείριση διαδικασιών κατασκευής µεγάλων 
συστηµάτων λογισµικού. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου. Θέµατα οργάνωσης και επάνδρωσης. Ανάλυση 
και καθορισµός απαιτήσεων (requirements). Τεχνικές ανάπτυξης λογισµικού µε έµφαση σε οντοκεντρικές 
µεθόδους και τη γλώσσα UML. Μοτίβα και πλαίσια σχεδίασης. ∆ιαχείριση αντιγράφων (version control). 
Έλεγχος (testing) συστηµάτων λογισµικού. Πιστοποίηση (quality assurance). Συντήρηση λογισµικού και 
στρατηγικές παράδοσης προϊόντων. 

Ε�ικοινωνία Ανθρώ�ων-Υ�ολογιστών ΕΚΠ 609 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις αρχές επικοινωνίας του ανθρώπου µε υπολογιστικές 
συσκευές. Ο άνθρωπος: cognitive models, αντίληψη, όραση, προσοχή και περιορισµοί µνήµης, γνώση, 
τρόποι µάθησης. Τεχνολογίες και µηχανισµοί για αλληλοεπίδραση. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 
Τρόποι επικοινωνίας (µενού, φόρµες, φυσική γλώσσα, κ.λ.π.). Αρχές σχεδιασµού αλληλοεπίδρασης και 
κανόνες. Πρότυπα σχεδιασµού. Μετρικές απόδοσης. Μεθοδολογίες για µέτρηση απόδοσης καινούριες 
µέθοδοι και εργαλεία επικοινωνίας. Υλοποίηση και Αξιολόγηση τρισδιάστατων εφαρµογών σε σχέση µε το 
χρήστη. Στατιστική. 

Ειδικά Θέµατα Γραφικής ΠΛΗ 610 

Εξισώσεις σχεδιασµού µε βελτιστοποιήσεις θεωριών αντίληψης. Τοπικά και ολικά µοντέλα διάχυτης και 
κατοπτρικής ακτινοβολούµενης ενέργειας. Αλγόριθµοι φωτορεαλισµού µε βελτιστοποιήσεις µε µέτρα 
πιστότητας. Περιφερειακά εισόδου-εξόδου και εικονικής πραγµατικότητας. Προχωρηµένα θέµατα 
εργονοµίας εξοµοιώσεων. Προχωρηµένα θέµατα (ray tracing, color theory, antialiasing, animation, 
visualization). Βελτιστοποιήσεις αλγορίθµων βασισµένων σε µοντέλα αντίληψης. Υπολογιστικά µέτρα 
πιστότητας. Αλγόριθµοι επιλεκτικής σχεδίασης. Συναρτήσεις αντιστοίχισης χρώµατος και σχεδιασµός 
βασισµένος σε µοντέλα αντίληψης. Υπολογιστικά µέτρα πιστότητας βασισµένα σε µοντέλα αντίληψης. Η 
αίσθηση του να είσαι «εκεί». Μέτρα πιστότητας εξοµοιωτών και µηχανική εξοµοιωτών. 
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Εικονική Ανα�αράσταση και Εικονική Πραγµατικότητα ΠΛΗ 612 

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις βασικές αρχές, τις τεχνολογίες και εφαρµογές της εικονικής 
αναπαράστασης και εικονικής πραγµατικότητας. Επιπλέον, διδάσκεται η µεθοδολογία κατασκευής εικονικών 
συστηµάτων χρησιµοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία λογισµικού. Οι διαλέξεις εστιάζουν σε θέµατα όπως: 
Εισαγωγή, Ορολογία, δυνατότητες και περιορισµοί Εικονικής Πραγµατικότητας, Εφαρµογές ∆ιεπικοινωνία 
(interaction), ∆ιεισδυτική Εικονική Πραγµατικότητα (immersive VR), Ανθρώπινος παράγοντας. Λογισµικό 
Εικονικής Πραγµατικότητας και Αναπαράστασης (VRML, Blender, 3D Studio Max, Octaga, Java API) 
Αναπαράσταση τριών διαστάσεων (3D visualization), Τρισδιάστατα γραφικά (3D computer graphics), 
αλληλεπίδραση (clipping), αισθητήρες (sensors), κάµερες, αναπαράσταση τρισδιάστατων γραφικών (σκιές, 
βάθος, υφή, όγκος, τρισδιάστατα αντικείµενα) ερµηνεία (rendering), µοντέλα τρισδιάστατου κόσµου. 
Συσκευές Εικονικής Πραγµατικότητας και απεικόνισης (συσκευές εισόδου, εξόδου, αλληλεπιδραστικές 
συσκευές, όπως κράνη, γάντια, οπτικές συσκευές). Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας (βιοµηχανικές 
εφαρµογές, εργονοµία, αναπαραστάσεις χώρων), Ιατρική, Ψυχαγωγία, Τέχνη (εικονικά µουσεία, εκθέσεις 
έργων τέχνης). 

Μηχανική Μάθηση ΠΛΗ 613 

Βασικές έννοιες µηχανικής µάθησης και στατιστικής. Επιβλεπόµενη µάθηση: least mean squares (LMS), 
logistic regression, perceptron, Gaussian discriminant analysis, naive Bayes, support vector machines, 
model selection and feature selection, ensemble methods (bagging, boosting). Θεωρία µάθησης: 
bias/variance tradeoff, union and Chernoff/Hoeffding bounds, VC dimension. Μη-επιβλεπόµενη 
µάθηση: clustering, k-means, EM, mixture of Gaussians, factor analysis, principal components analysis 
(PCA), independent components analysis (ICA). Ενισχυτική µάθηση: Markov decision processes (MDPs), 
Bellman equations, value iteration, policy iteration, value function and policy approximation, least-
squares methods, reinforcement learning algorithms, partially observable MDPs (POMDPs), algorithms 
for POMDPs. 

Ε�εξεργασία Φυσικής Γλώσσας ΠΛΗ 614 

Το µάθηµα εστιάζει σε θέµατα όπως: Μαθηµατικό υπόβαθρο, Βασικά στοιχεία ανάλυσης φυσικής γλώσσας 
Σύνταξη φυσικής γλώσσας, Μοντέλα σύνταξης Ν-gram, Κλάσεις λέξεων και τµηµατοποίηση οµιλίας (part-
of-speech tagging). Συντακτική ανάλυση και Γραµµατικές (context free grammars) Λεξικογραφική και 
Πιθανοθεωρητική ανάλυση. Σηµασιολογία φυσικής γλώσσας και Πολυπλοκότητα, Ανάλυση και Παράσταση 
νοήµατος. ∆ηµιουργία φυσικής γλώσσας. Επεξεργασία γλώσσας σε πολύγλωσσα µέσα. Μετάφραση φυσικής 
γλώσσας.  

Ειδικά Θέµατα Αλγορίθµων και Πολυ�λοκότητας ΠΛΗ 616 

Μοντέρνα θέµατα Αλγορίθµων και Πολυπλοκότητας µε έµφαση σε µια ή περισσότερες σχετικές ερευνητικές 
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και σχετικές περιοχές διεπιστηµονικής έρευνας.  

Ειδικά Θέµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΚΠ 618 

Προχωρηµένα θέµατα µοντελοποίησης και οργάνωσης της πληροφορίας: metadata outologies, contexts, 
digital libraries. Προχωρηµένα θέµατα ανάληψης, πλοήγησης και εξεύρεσης πληροφορίας: Advance 
information retrieval, interfaces for information browsing, the design of crawlers in the web. 
Προχωρηµένα θέµατα µετασχηµατισµού και καθαρισµού της πληροφορίας: (µετασχηµατιστών, wrappers, 
µετασχηµατισµοί βάσει µοντέλων). Συνεργατικά πληροφοριακά συστήµατα. Μοντέλα προώθησης της 
πληροφορίας (push vs. pull vs. stereotype models). Μοντέλα πληροφοριακών συστηµάτων για κοινότητες 
χρηστών. Μοντέλα φιλτραρίσµατος πληροφορίας από κοινωνίες. Μοντέλα οικοδόµησης εµπιστοσύνης (trust 
building).  

Ειδικά Θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης ΠΛΗ 619 

Μοντέρνα θέµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης µε έµφαση σε µια ή περισσότερες σχετικές ερευνητικές περιοχές 
ειδικού ενδιαφέροντος και σχετικές περιοχές διεπιστηµονικής έρευνας. 
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Ειδικά Θέµατα Ανά�τυξης Λογισµικού  ΠΛΗ 620 

Στο µάθηµα µελετώνται µοντέρνα θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων µε έµφαση σε µια ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Software and legacy systems re-engineering, Requirements 
engineering, Business process modeling and re-engineering. 

Ειδικά Θέµατα Πολυµέσων ΕΚΠ 621 

Το µάθηµα εστιάζει σε θέµατα επεξεργασίας Πολυµέσων (στατική εικόνα, video, φωνή, κείµενο, 
µεταδεδοµένα) όπως συµπίεση και κωδικοποίηση µε έµφαση στα στάνταρτ MPEG και στην χρήση των 
Πολυµέσων στο ∆ιαδίκτυο (αρχιτεκτονικές συστηµάτων, αλγόριθµοι αναζήτησης δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο, 
απόδοση συστηµάτων, ενηµέρωση-συµβατότητα δεδοµένων). Γλώσσες ερωτήσεων, διαλογική αναζήτηση, 
αµφίδροµη αναζήτηση (relevance feedback), είδη ερωτήσεων (range queries, nearest neighbor queries), 
εξόρυξη δεδοµένων (data mining). 

Ειδικά Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων ΠΛΗ 622 

Καλύπτει επιλογή από τα ακόλουθα θέµατα: Κατασκευαστικά θέµατα βάσεων δεδοµένων. Κατασκευή 
σχεσιακών συστηµάτων. Κατασκευή οντοκεντρικών συστηµάτων. XML βάσεις. Βελτίωση απόδοσης βάσεων 
δεδοµένων. Βελτιστοποίηση απόδοσης εφαρµογών µε σχεδιασµό στο φυσικό επίπεδο, βελτιστοποίηση 
κόστους για συνδιαλλαγές, ανάνηψη, κατανεµηµένες βάσεις. Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Data 
Warehousing. Data Mining σε βάσεις δεδοµένων. Continuous Databases. 

Πιθανοτική Ροµ�οτική ΠΛΗ 625 

Aβεβαιότητα και πιθανοτική συλλογιστική. Ροµποτική αντίληψη και δράση. Αναδροµική εκτίµηση 
κατάστασης: χώρος καταστάσεων, χώρος πεποιθήσεων, πρόβλεψη και διόρθωση, φίλτρο Bayes. Φίλτρα 
εκτίµησης: γραµµικό φίλτρο Kalman, εκτεταµένο φίλτρο Kalman, unscented φίλτρο Kalman, φίλτρο 
ιστογράµµατος, φίλτρο σωµατιδίων. Πιθανοτικά µοντέλα κίνησης: µοντέλο ταχύτητας, µοντέλο οδοµετρίας, 
δειγµατοληψία και πυκνότητα πιθανότητας. Πιθανοτικά µοντέλα παρατήρησης: µοντέλο δέσµης, µοντέλο 
σάρωσης, µοντέλο χαρακτηριστικών, δειγµατοληψία και πυκνότητα πιθανότητας. Ροµποτικός εντοπισµός: 
Markov, Gaussian, Grid, Monte-Carlo. Ροµποτική χαρτογράφηση: χάρτες πλέγµατος, χάρτες 
χαρακτηριστικών, ταυτόχρονος εντοπισµός και χαρτογράφηση (SLAM). Λήψη αποφάσεων υπό 
αβεβαιότητα, Μαρκωβιανές διεργασίες απόφασης, βέλτιστες πολιτικές, επανάληψη αξιών, επανάληψη 
πολιτικών, µερική παρατηρησιµότητα. Ενισχυτική µάθηση, πρόβλεψη και έλεγχος, βασικοί και προηγµένοι 
αλγόριθµοι ενισχυτικής µάθησης. Πολυροµποτικός συντονισµός και µάθηση. 

Ε�εξεργασία και ∆ιαχείριση ∆εδοµένων σε ∆ίκτυα Αισθητήρων ΠΛΗ 626 

Αισθητήρες κόµβοι: Χαρακτηριστικά, περιορισµοί. Εφαρµογές δικτύων αισθητήρων. Κατανεµηµένη 
επεξεργασία πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων. Συνεχείς επερωτήσεις. Είδη συνεχών επερωτήσεων και 
χαρακτηριστικά. Γλώσσες επερωτήσεων. Τρόποι συλλογής πληροφοριών. Αποθήκευση, δεικτοδότηση και 
αναζήτηση πληροφορίας. ∆έντρο συνάθροισης. Συγχρονισµός και µετάδοση δεδοµένων. Μέθοδοι 
κατασκευής δέντρου συνάθροισης. Κατανεµηµένη οργάνωση αισθητήρων, επισκόπηση πληροφορίας. 
Προσεγγιστικές επερωτήσεις σε δίκτυα αισθητήρων. Παρακολούθηση κινούµενων αντικειµένων. 
Προβλήµατα απώλειας και πολλαπλού υπολογισµού της πληροφορίας, τρόποι αντιµετώπισης. Ποιότητα 
µετρήσεων αισθητήρων. Τρόποι αναγνώρισης και αποµόνωσης λανθασµένων µετρήσεων. 

Ε�εξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων ∆εδοµένων ΠΛΗ 627 

Εργαλεία για αποτελεσµατική συµπίεση µεγάλων όγκων δεδοµένων. Προσεγγιστικές τεχνικές. Συνεχείς ροές 
δεδοµένων: βασικά µοντέλα, αλγόριθµοι επεξεργασίας/ανάλυσης, και εφαρµογές. Παράλληλα συστήµατα 
βάσεων δεδοµένων και αρχιτεκτονικές Map/Reduce και Hadoop. Ανάλυση µεγάλων δεδοµένων σε 
συστήµατα cloud computing. Προχωρηµένα θέµατα: κατανεµηµένες ροές δεδοµένων, πιθανοτικές βάσεις 
και ροές δεδοµένων, ροές γράφων και κειµένου. 

Υ�ολογιστική Γεωµετρία ΠΛΗ 628 

Πολυδιάστατα δεδοµένα: αναπαράσταση µε πίνακες (raster) και διανύσµατα (vectors), αφηρηµένοι τύποι 
δεδοµένων, κωδικοποίηση και πρότυπα. Θέµατα απόδοσης για προσπέλαση και επεξεργασία µαζικών 
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δεδοµένων. Αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων σε κυρίως µνήµη και δίσκους. Βασικές εφαρµογές: 
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, συστήµατα CAD, γραφική. Εισαγωγή στις γεωγραφικές και χρονικές 
βάσεις δεδοµένων, µοντέλα δεδοµένων, γλώσσες για χωρικές, τοπολογικές και χρονικές επερωτήσεις. Βασική 
γεωµετρία σε 2 και 3 διαστάσεις, συστήµατα συντεταγµένων, βασικές έννοιες χαρτογραφίας. Υπολογιστική 
γεωµετρία, αλγόριθµοι κυρτού κελύφους, τριγωνοποίησης, εντοπισµού σηµείου, διασταύρωσης τµηµάτων. 
Γεωµετρικές δοµές δεδοµένων, ερωτήµατα εύρους, εγγύτερου γείτονα, ειδικά προβλήµατα, δοµές 
εξωτερικής µνήµης, κατανεµηµένες δοµές. Αλγόριθµοι υπολογισµού επερωτήσεων. Επεξεργασία δεδοµένων 
υψηλής διάστασης, µετρικοί χώροι, µετρικές οµοιότητας, προβλήµατα βελτιστοποίησης, γραµµικός 
προγραµµατισµός. 

Τοµέας Συστηµάτων 

Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΣΥΣ 601 

Σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης διασυνδεµένων και αποµονωµένων συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ). Συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας µεγάλης κλίµακας. Τεχνικές διαχείρισης ενέργειας 
στη βιοµηχανία. ∆ιαχείριση ενέργειας στις µεταφορές. Νέες ενεργειακές τεχνολογίες και ο ρόλος τους στη 
διαχείριση ενέργειας. Πληροφορικά συστήµατα για τη διαχείριση ενέργειας. Εφαρµογές. 

Προχωρηµένα Μαθήµατα Βέλτιστου Έλεγχου  ΣΥΣ 603 

Θεωρία βελτιστοποίησης στατικών µη γραµµικών συναρτήσεων µε ή χωρίς περιορισµούς. Εισαγωγή στο 
λογισµό των µεταβολών (calculus of variations) για την ελαχιστοποίηση συναρτησιοειδών (functionals) υπό 
διάφορες οριακές συνθήκες. Θεωρία ελαχιστοποίησης συναρτησιοειδούς για πολυµεταβλητά µη-γραµµικά 
δυναµικά συστήµατα. Εφαρµογή στην επίλυση του γενικευµένου προβλήµατος µη-γραµµικού βέλτιστου 
ελέγχου µε περιορισµούς. Παρουσιάζεται η αρχή του µέγιστου (maximum principle) του Pontryagin και 
γίνονται εφαρµογές στον βέλτιστο έλεγχο (εξαγωγή των αναγκαίων συνθηκών βέλτιστου) µη-γραµµικών και 
γραµµικών πολυµεταβλητών δυναµικών συστηµάτων µε µη-γραµµικό ή τετραγωνικό κριτήριο 
βελτιστοποίησης. Επίλυση της matrix Ricati διαφορικής εξίσωσης. Θεωρία εκτιµητικής. Αναδροµικά 
ελάχιστα τετράγωνα. Εφαρµογή στην εκτίµηση αγνώστων παραµέτρων δυναµικών συστηµάτων. 
Πολυµεταβλητό Φίλτρο Kalman. Στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος. Τεχνολογικές και βιοµηχανικές 
εφαρµογές. 

Νευρωνικά ∆ίκτυα ΣΥΣ 604 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων (perceptron, madaline, backpropagation, 
RBF, Hopefield κ.λπ.) και αναλύεται η λειτουργία τους όταν αυτά χρησιµοποιούνται για την επίλυση 
προβληµάτων όπως: κατηγοριοποίηση (classification), αναγνώριση συστηµάτων (system identification), 
πρόβλεψη (prediction), κατασκευή συσχετιστικών µνηµών (associative memories) κ.α. Περιγράφονται τόσο 
supervised όσο και unsupervised νόµοι εκµάθησης για Ν.∆. 

Μη-Γραµµικά Συστήµατα ΣΥΣ 605 

Γίνεται εισαγωγή στη θεωρία των µη-γραµµικών δυναµικών συστηµάτων [που περιγράφονται στο χώρο 
κατάστασης από µια µη-γραµµική διαφορική εξίσωση], µελετούνται αυτά τα συστήµατα ως προς την ύπαρξη 
λύσης, το πλήθος των λύσεων και τέλος ως προς την ευστάθειά τους. Γίνεται παρουσίαση του Phase Plane 
και των limit cycles. Κατόπιν µελετούνται τα µη-γραµµικά συστήµατα ως προς ευστάθεια εισόδου-εξόδου 
και ως προς ευστάθεια Lyapunov µε τη βοήθεια της θεωρίας των µη-γραµµικών τελεστών (nonlinear 
operator theory). ∆ίνονται πολλά παραδείγµατα εφαρµογών της θεωρίας των µη-γραµµικών συστηµάτων, 
όπως π.χ. τα ροµπότ, και γράφονται οι δυναµικές τους εξισώσεις. Εισαγωγή στην θεωρία των διαφορίσιµων 
πολλαπλοτήτων (differentiable manifolds), χρήση της γεωµετρικής θεωρίας στην ανάλυση και σχεδίαση µη-
γραµµικών συστηµάτων.  

Στοχαστικός Έλεγχος ΣΥΣ 606 

Στοχαστικές διαδικασίες και στοχαστικά µοντέλα. ∆υναµικός προγραµµατισµός και πρόβληµα διακριτού 
χρόνου, στην περίπτωση που το δυναµικό σύστηµα καθοδηγείται και από µια στοχαστική ανέλιξη. 
Στοχαστικός έλεγχος γραµµικού συστήµατος µε τετραγωνικό κριτήριο που καθοδηγείται από ανέλιξη του 
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Gauss (Linear quadratic Gaussian problem, LQG). Αρχή της διαχωρισιµότητας του εκτιµητή από τον 
έλεγχο (separation principle). Θεωρία των συνεχών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και δίνονται οι 
αρχές της Innovation Process. Πεδίο του συνεχούς χρόνου, συµπεριφορά και λύση του LQG. Εφαρµογές 
σε πραγµατικά στοχαστικά δυναµικά συστήµατα, π.χ. µηχανισµοί λειτουργούντες µε παρουσία θορύβου, 
ροµποτικά συστήµατα µε αβέβαιες παραµέτρους, καθοδήγηση αυτοκινούµενων ροµπότ σε αβέβαιο 
περιβάλλον.  

Αυτο�ροσαρµοζόµενος Έλεγχος ΣΥΣ 608 

Εισαγωγή στην έννοια του αυτοπροσαρµοζόµενου ελέγχου, µοντέλα δυναµικών συστηµάτων, ορισµός 
ευστάθειας, ευστάθεια εισόδου-εξόδου, ευστάθεια Lyapunov, αναγνώριση και εκτίµηση παραµέτρων σε 
πραγµατικό χρόνο µε αυτοπροσαρµοζόµενες µεθόδους, γραµµικά, διγραµµικά µοντέλα, εκτιµητές 
παραµέτρων, αυτοπροσαρµοζόµενοι παρατηρητές, αυτοπροσαρµοζόµενος έλεγχος βασισµένος σε µοντέλα 
αναφοράς (model reference adaptive control), αυτοπροσαρµοζόµενη τοποθέτηση πόλων, εύρωστοι 
αυτοπροσαρµοζόµενοι νόµοι, εύρωστα αυτοπροσαρµοζόµενα σχήµατα ελέγχου και εφαρµογής, ειδικό 
λογισµικό για αυτοπροσαρµοζόµενα συστήµατα, εφαρµογές σε βιοµηχανικά συστήµατα.  

Ειδικά Θέµατα σε Βιοϊατρικά Συστήµατα ΣΥΣ 616 

Καταγραφή, διόρθωση και επεξεργασία βιοϊατρικής εικόνας. Ανακατασκευή εικόνας από σήµατα CT, 2-∆ 
Προβολές χώρου και Radon µετασχηµατισµοί, εποπτεία Fourier σήµατος για MRI, Μαθηµατικές αρχές και 
αλγόριθµοι για προβολές MRI, ∆ιάχυση υπερήχων και εξαγωγή πληροφορίας από κύµατα υπερήχων, 
πληροφοριακό περιεχόµενο και χαρακτηρισµός ιστού σε υπερήχους. Γεωµετρική διόρθωση και 
ταυτοποίηση εικόνων πολλαπλών τύπων. 

Ειδικά Θέµατα Γραµµικών Συστηµάτων ΣΥΣ 617 

Στο µάθηµα αυτό δίνεται έµφαση σε προχωρηµένη θεωρία και εφαρµογές των γραµµικών συστηµάτων, 
δίνονται οι βασικές αρχές που απαιτούνται από την προχωρηµένη θεωρία γραµµικής Άλγεβρας. Κατόπιν 
γίνεται θεωρητική εισαγωγή και σε βάθος θεµελίωση της θεωρίας των γραµµικών δυναµικών συστηµάτων στη 
βάση της θεωρίας των ηµιοµάδων (semigroups). Έπειτα γίνεται εκτενής ανάλυση της δοµής αυτών των 
συστηµάτων και δίνονται τα θεωρήµατα της ελεγξιµότητας και της παρατηρησιµότητας, δίνεται η αρχή του 
Kalman για τις πραγµατώσεις ελάχιστης διάστασης στο χώρο των καταστάσεων. Με βάση αυτά 
αναπτύσσεται και η θεωρία των πολυµεταβλητών συστηµάτων (multivariable systems). Γι αυτό το σκοπό 
µελετάται σε βάθος η θεωρία των πολυµεταβλητών συναρτήσεων µεταφοράς του Rosenbrock. Κατόπιν 
δίνονται οι βασικές αρχές των πολυωνυµιών πινάκων καθώς και των ρητών συναρτήσεων πινάκων, γίνεται η 
ανάλυση του πίνακα συνάρτησης µεταφοράς σε στοιχειώδεις διαιρέτες (elementary divisors) και 
παρουσιάζεται η Smith McMillan canonical form.  

Ειδικά Θέµατα σε Ψηφιακό Έλεγχο Βασισµένο σε DSPs ΣΥΣ 618 

Σχεδίαση ψηφιακών συστηµάτων ελέγχου και υλοποίησή τους χρησιµοποιώντας σύγχρονη αρχιτεκτονική 
από floating point signal processors. Παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές πλευρές του θέµατος. 
∆ίνονται εφαρµογές βιοµηχανικού ενδιαφέροντος, όπως ο αυτόµατος έλεγχος ψηφιακού δικτύου (disk drive 
control), έλεγχος ροµπότ, και έλεγχος των συστηµάτων ΑBS για αυτοκίνητα. 

Ειδικά Θέµατα σε Ροµ�οτική ΣΥΣ 620 

Εισαγωγή στα ροµποτικά συστήµατα, ροµποτικοί βραχίονες, κινηµατική, δυναµική και ταξινόµηση των 
βραχιόνων. Αυτόµατος έλεγχος ροµποτικών συστηµάτων. Γλώσσες προγραµµατισµού ροµπότ (VAL), 
ανάλυση και σχεδιασµός. Αυτονοµία, ευελιξία, ευρωστία ροµποτικών συστηµάτων. Αισθητήρες (sensors), 
αναγνώριση σύνθετων εικόνων µε τεχνητή νοηµοσύνη (knowledge representation). Προβλήµατα και 
εφαρµογές. 

Ειδικά Θέµατα σε Αυτο�ροσαρµοζόµενα Φίλτρα και Εφαρµογές ΣΥΣ 621 

Αυτό το µάθηµα καλύπτει τη σχεδίαση και εφαρµογές των αυτοπροσαρµοζόµενων φίλτρων (adaptive 
filters). Περιέχει βασικούς και προχωρηµένους αλγόριθµους για σχεδίαση αυτοπροσαρµοζόµενων φίλτρων, 
καθώς και την υλοποίησή τους χρησιµοποιώντας υπάρχον hardware και software. ∆ίνεται έµφαση σε 
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πραγµατικές εφαρµογές βιοµηχανικού ενδιαφέροντος όπως αυτοπροσαρµοζόµενη ισοστάθµιση (adaptive 
equalization), αυτόµατος έλεγχος κέρδους (auto gain control), κ.λπ. 

Ειδικά Θέµατα Αυτοµατισµών ΣΥΣ 622 

Μη-γραµµικός αυτοπροσαρµοζόµενος έλεγχος. 

Ειδικά Θέµατα Ασαφούς Λογικής ΣΥΣ 623 

Σύγχρονες εφαρµογές Ασαφούς Λογικής σε βιοµηχανικά προβλήµατα. 

Τοµέας Τηλε�ικοινωνιών 

Θεωρία Πιθανοτήτων και Τυχαίων ∆ιαδικασιών ΤΗΛ 601 

Αξιώµατα πιθανοτήτων, ανεξαρτησία, δεσµευµένη πιθανότητα, τυχαίες µεταβλητές, κατανοµή. Μέση τιµή, 
συναρτήσεις µίας τυχαίας µεταβλητής, απο-κοινού και δεσµευµένες κατανοµές. Σύγκλιση τυχαίων 
ακολουθιών, οριακά θεωρήµατα, φράγµα Chernoff, ανισότητες Markov/Chebyshev/Jensen, ασθενής και 
ισχυρός νόµος των µεγάλων αριθµών. Τυχαία διανύσµατα, συνδιασπορά και συσχέτιση, µετασχηµατισµός 
τυχαίων διανυσµάτων, Γκαουσιανά διανύσµατα. Πιθανοφάνεια, εκτίµηση ML, εκτίµηση MMSE, µεροληψία, 
φράγµα Cramer-Rao. Τυχαίες διαδικασίες, συναρτήσεις συσχέτισης, στατικότητα, απο-κοινού ιδιότητες 
τυχαίων διαδικασιών. ∆ιαδικασία Bernoulli, διαδικασία Poisson, τυχαίος περίπατος, κίνηση Brown. 
Γραµµικά συστήµατα µε τυχαίες εισόδους, φασµατική ανάλυση και εκτίµηση. ∆ιαδικασίες βασικής/στενής 
ζώνης, βέλτιστα γραµµικά συστήµατα, φίλτρο Wiener, φίλτρο Kalman. Αλυσίδα Markov, οριακή 
συµπεριφορά, εφαρµογές στη θεωρία ουρών, κρυµµένα µοντέλα Markov. ∆ιαδικασία Markov, διαδικασία 
birth and death, διαδικασία ανανέωσης, διαδικασία semi-markov. 

Θεωρία Εκτίµησης και Ανίχνευσης ΤΗΛ 603 

Εισαγωγή στη θεωρία εκτίµησης. Αµερόληπτη εκτίµηση ελάχιστης διασποράς (MVUE). Το κάτω φράγµα 
Cramer-Rao (CRLB). Γραµµικά µοντέλα. Βέλτιστη γραµµική αµερόληπτη εκτίµηση (BLUE). Επαρκή 
στατιστικά. Εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας (MLE). Εκτίµηση ελάχιστων τετραγώνων. Μέθοδος στιγµών. 
Εκτίµηση Bayes. Γραµµική εκτίµηση MMSE. Εισαγωγή στη θεωρία ανίχνευσης. Έλεγχος υποθέσεων: 
απλός έλεγχος (κριτήρια απόφασης Bayes, Minimax, και Neyman-Pearson), σύνθετος έλεγχος (γενικευµένος 
έλεγχος πιθανοφάνειας). Ανίχνευση σήµατος σε θόρυβο, ανίχνευση σήµατος µε ανεπιθύµητες παραµέτρους. 

Πρωτόκολλα ∆ικτύων Ε�ικοινωνιών ΤΗΛ 605 

Εισαγωγή στην µοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών µε τη βοήθεια της Θεωρίας Ουρών Αναµονής 
(θεώρηµα Little, οι Μαρκοβιανές ουρές αναµονής Μ/Μ/1, Μ/Μ/m/m, η ουρά αναµονής µε γενικευµένη 
κατανοµή χρόνων εξυπηρέτησης Μ/G/1 και η ουρά M/G/1 µε περιόδους διακοπής του εξυπηρετητή, 
ουρές αναµονής µε προτεραιότητες, ανοικτά δίκτυα ουρών αναµονής τύπου Jackson). Σχεδίαση, 
µοντελοποίηση και ανάλυση απόδοσης πρωτοκόλλων προσπέλασης µέσου και χρονοπρογραµµατισµού 
µεταδόσεων για: 1) ασύρµατα δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών φωνής/δεδοµένων/video, 2) ραδιοδίκτυα 
µετάδοσης πακέτων και 3) ενσύρµατα ευρυζωνικά µητροπολιτικά/τοπικά δίκτυα και ασύρµατα τοπικά 
δίκτυα. 

Μοντελο�οίηση και Ανάλυση Α�όδοσης ∆ικτύων Ε�ικοινωνιών ΤΗΛ 606 

Εισαγωγή στην µοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών µε την βοήθεια στοχαστικών διαδικασιών: σύντοµη 
επανάληψη τυχαίων µεταβλητών, µέσων τιµών και υπό συνθήκη µέσων τιµών, η στοχαστική διαδικασία 
Bernoulli και αθροίσµατα ανεξάρτητων τυχαίων µεταβλητών, η στοχαστική διαδικασία Poisson και οι κύριες 
ιδιότητες της, διακριτές αλυσίδες Markov (ιδιότητες, κατηγοριοποίηση καταστάσεων, οριακή συµπεριφορά 
και εφαρµογές). Εισαγωγή στην µοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών µε την βοήθεια της θεωρίας Ουρών 
Αναµονής: θεώρηµα Little, Μαρκοβιανές ουρές αναµονής (M/M/1, M/M/m/m, M/M/c), η ουρά 
αναµονής µε γενικευµένη κατανοµή χρόνων εξυπηρέτησης M/G/1, η ουρά M/G/1 µε περιόδους διακοπής 
του εξυπηρετητή, ουρές αναµονής µε αφίξεις διαφορετικών προτεραιοτήτων, αναστρέψιµες αλυσίδες Markov 
– θεώρηµα Burke, ανοικτά δίκτυα ουρών αναµονής – θεώρηµα Jackson. Εφαρµογές στον σχεδιασµό, 
µοντελοποίηση και ανάλυση απόδοσης πρωτοκόλλων: προσπέλασης µέσου σε ραδιοδίκτυα µετάδοσης 
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πακέτων δεδοµένων (πρωτόκολλα: ALOHA, επίλυσης συγκρούσεων πακέτων µε δοµή δένδρου, 
χρονοπρογραµµατισµού µεταδόσεων µε βάση κράτηση του καναλιού), προσπέλασης µέσου και 
χρονοπρογραµµατισµού µεταδόσεων σε ασύρµατα δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών.  

Προχωρηµένα Θέµατα Ε�εξεργασίας Φωνής ΤΗΛ 607 

Σύνοψη θεωρίας απόφασης Bayes και στατιστικής αναγνώρισης προτύπων. Τύποι ταξινοµητών και µέθοδοι 
εκτίµησης παραµέτρων. Εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας και ο αλγόριθµος Expectation - Maximization. 
Εκτίµηση κατά Bayes, discriminative training, εκτίµηση µέγιστης αµοιβαίας πληροφορίας και εκτίµηση 
ελαχίστου σφάλµατος ταξινόµησης. Στατιστικά ακουστικά µοντέλα για αναγνώριση οµιλίας: κρυφά 
Μαρκοβιανά µοντέλα, δυναµικά συστήµατα και Bayesian networks. Αλγόριθµοι εκτίµησης κατάστασης και 
βέλτιστης αναζήτησης. Προσαρµοστικοί αλγόριθµοι εκτίµησης παραµέτρων και εφαρµογή σε προσαρµογή 
συστηµάτων αναγνώρισης και εύρωστη αναγνώριση οµιλίας. Στατιστικά γλωσσικά µοντέλα και µέθοδοι 
εκτίµησης παραµέτρων αυτών. Αλγόριθµοι αναζήτησης/αποκωδικοποίησης και εφαρµογές σε προβλήµατα 
µεγάλου λεξιλογίου. 

Θεωρία Πληροφορίας ΤΗΛ 608 

Ορισµός εντροπίας, σχετικής εντροπίας, αµοιβαίας πληροφορίας και επισκόπηση των βασικών ιδιοτήτων 
τους. Ανισότητα επεξεργασίας δεδοµένων, ανισότητα Fano. Ρυθµός εντροπίας στοχαστικών διαδικασιών. 
Τυπικές ακολουθίες, ιδιότητα ασυµπτωτικής ισοδιαµέρισης. Μοναδικά αποκωδικοποιήσιµοι κώδικες, 
ανισότητα Kraft, βέλτιστοι κώδικες, κώδικας Huffman. Ορισµός κώδικα, χωρητικότητα πληροφορίας, 
παραδείγµατα υπολογισµού χωρητικότητας, από-κοινού τυπικές ακολουθίες, θεώρηµα κωδικοποίησης 
καναλιού Shannon, κανάλια µε ανάδραση, διαχωρισµός κωδικοποίησης πηγής - καναλιού. Ορισµός και 
βασικές ιδιότητες διαφορικής εντροπίας. Υπολογισµός χωρητικότητας Gaussian καναλιού διακριτού χρόνου, 
καναλιού περιορισµένου εύρους φάσµατος, παράλληλα Gaussian κανάλια (waterfilling), Gaussian κανάλια 
µε ανάδραση. Fading Gaussian κανάλια, εργοδική χωρητικότητα, outage χωρητικότητα. Θεωρία 
πληροφορίας για δίκτυα. 

Αναγνώριση Προτύ�ων ΤΗΛ 609 

Πρότυπα και χαρακτηριστικά δεδοµένων. Χώροι ανάλυσης σήµατος για εξαγωγή χαρακτηριστικών. Μείωση 
διατάσεων µε απαλοιφή ή µε χρήση µετασχηµατισµών. Οµαδοποίηση και Ταξινόµηση, Εκπαίδευση και 
Αξιοπιστία. Μέθοδοι επιβεβαίωσης ακρίβειας. Επαναληπτική εφαρµογή αλγορίθµων µε τυχαία επιλογή 
δεδοµένων εκµάθησης. Μοντέλα ταυτοποίησης προτύπων. Bayesian µέθοδοι εκτίµησης (Max Likelihood, 
Expectation maximization, Max Aposteriori). Μέθοδοι διδασκαλίας µε ή χωρίς τη χρήση ελεγκτή 
(supervised and unsupervised training). Γραµµικές, Μη-γραµµικές και Στοχαστικές µέθοδοι στην 
αναγνώριση προτύπων. Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και ασαφούς λογικής στην αναγνώριση προτύπων. 

Ειδικά Θέµατα Ε�εξεργασίας Εικόνας ΤΗΛ 610 

Xαρακτηριστικά καµερών. Πολυκάναλη, έγχρωµη και πολλαπλής διακριτότητας εικόνα. Χαρακτηριστικά 
χρώµατος, σχήµατος, υφής; στατιστική οµοιοµορφία και όρια περιοχών. ∆ιανυσµατική περιγραφή εικόνας 
και τελεστών. Προβολή εικόνας σε υποσυχνότητες και µετασχηµατισµός µικροκυµατιδίων. Επεξεργασία, 
ανάλυση, και αναγνώριση χαρακτηριστικών σε πολλαπλά επίπεδα. Μαθηµατική  Μορφολογία και Νευρωνικά 
∆ίκτυα στην επεξεργασία εικόνας. 

Θεωρία Κωδικο�οίησης ΤΗΛ 611 

Εισαγωγή στη Αλγεβρικούς Κώδικες: (α) Σύντοµη εισαγωγή στην άλγεβρα (Οµάδες, Πεδία, Πολυώνυµα και 
ο αλγόριθµος του Ευκλείδη, ∆οµή των πεπερασµένων Πεδίων), (β) Οι κώδικες των Reed-Solomon και 
Bose-Chaudhuri-Hocquenhem (Περιγραφή της δοµής των αλγεβρικών κωδίκων και η αποκωδικοποίησή 
των µέσω των αλγορίθµων αποκωδικοποίησης των Berlekamp-Welsh, Sudan και Koetter-Vardy). Εισαγωγή 
στους Επαναληπτικούς Κώδικες (LPDC, Low Parity Density Codes, και Turbo): (α) Επαναληπτική 
κωδικοποίηση για τον Σ-δίαυλο πληροφορίας (BEC), (β) Η δοµή των επαναληπτικών κωδίκων Gallager, των 
κωδίκων επανάληψης και συσσώρευσης (RA codes) και των κωδίκων Turbo της οµάδας παράλληλων-
συντετµηµένων, (γ) Αποκωδικοποίηση των κωδίκων Gallager µε τη µέθοδο της ανταλλαγής µηνυµάτων και 
µε τη µέθοδο εναλλαγής, και (δ) Ο αλγόριθµος αποκωδικοποίησης BCJR.  
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Κυρτή Βελτιστο�οίηση ΤΗΛ 612 

Κυρτές συναρτήσεις και ιδιότητες τους, κυρτή βελτιστοποίηση και παραδείγµατα. Γραµµικός 
προγραµµατισµός, γραµµικός-κλασµατικός προγραµµατισµός, τετραγωνικός προγραµµατισµός, 
τετραγωνικός προγραµµατισµός υπό τετραγωνικούς περιορισµούς, προγραµµατισµός κώνου δεύτερης 
τάξης. Γεωµετρικός προγραµµατισµός, ηµι-θετικά ορισµένος προγραµµατισµός. ∆υαδικότητα και συνθήκες 
ΚΚΤ. Κυρτή ελαχιστοποίηση άνευ περιορισµών: κατεύθυνση κατάβασης, γραµµική αναζήτηση, κατάβαση 
µέγιστης κλίσης, µέθοδος του Νεύτωνα, µέθοδος του Νεύτωνα  µε απόσβεση, προσεγγιστικές µέθοδοι. 
Σύγκλιση και  πολυπλοκότητα αλγορίθµων. Αλγόριθµοι εσωτερικού σηµείου. Lagrangian χαλάρωση 
µη-κυρτών προβληµάτων. Εφαρµογές σε επεξεργασία σήµατος, τηλεπικοινωνίες και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος, π.χ. σε έλεγχο ισχύος εκποµπής, µεγιστοποίηση ροής 
δεδοµένων, µορφοποίηση λοβού εκποµπής / λήψης και ανίχνευση σε συστήµατα πολλαπλών κεραιών 
εκποµπής - λήψης. 

Ειδικά Θέµατα σε Τηλε�ικοινωνιακά Συστήµατα ΤΗΛ 613 

Κατά περίπτωση, ειδικά θέµατα σε δορυφορικά, οπτικά και µικροκυµατικά συστήµατα επικοινωνιών. 

Ειδικά Θέµατα σε Ε�εξεργασία Σήµατος και Φυσικού Λόγου ΤΗΛ 614 

Κατά περίπτωση, ειδικά θέµατα επεξεργασίας σήµατος µε εφαρµογές σε τηλεπικοινωνίες και επεξεργασία 
φωνής ή φυσικού λόγου (natural language processing). 

Ειδικά Θέµατα σε ∆ίκτυα Ε�ικοινωνιών ΤΗΛ 615 

Κατά περίπτωση, ειδικά θέµατα πρωτοκόλλων, δροµολόγησης, κωδικοποίησης, µεταγωγής, διαµόρφωσης, 
πολυπλεξίας, ανάλυσης ευστάθειας ή απόδοσης ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων επικοινωνιών. 

Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλε�ικοινωνιακών ∆ιατάξεων ΤΗΛ 616 

Σύνδεση, Σύνθεση & Συµπλήρωση (3Σ) βασικών θεωρητικών γνώσεων τηλεπικοινωνιακού µηχανικού, µε 
ταυτόχρονη πειραµατική εξάσκηση σε πραγµατικό περιβάλλον. Στοιχεία ποµποδεκτών και παράµετροι 
συστήµατος. Παράµετροι δέκτη: noise figure, compression point (IP2), intermodulation and third-order 
intercept point (IP3), spurious receiver response. Παράµετροι ποµπού: frequency stability and spurious 
signals, output power efficiency, intermodulation, crystal reference oscillators, PLLs. Στοιχεία θεωρίας 
κυµάτων, γραµµών µεταφοράς και κεραιών. Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων: υπερ-ετερόδυνος δέκτης 
ή δέκτης συστήµατος GPS (διδάσκεται το ένα από τα δύο, εναλλάξ ανά χρονιά). Ποµποδέκτες ελεγχόµενοι 
από λογισµικό (SDR): βασικά χαρακτηριστικά και περιορισµοί. Εργαστηριακή εξάσκηση: υλοποίηση 
διαµόρφωσης MSK σε µικροεπεξεργαστή, υλοποίηση χαµηλού κόστους, υψηλής απόδοσης ψηφιακού link 
ελεγχόµενου από λογισµικό (embedded SDR), υλοποίηση τυπωµένου κυκλώµατος (PCB). Εργασία 
Εξαµήνου και συγγραφή δηµοσίευσης.     
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