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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 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. 

Έκτοτε, το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά.  Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο πρόγραµµα 

προπτυχιακών σπουδών ανέρχεται πλέον σε 135 κάθε έτος, ενώ το ∆ιδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ) 

αποτελείται από 29 διορισµένα µέλη (27 που υπηρετούν και 2 που αναµένονται). Από το Τµήµα έχουν 

αποφοιτήσει συνολικά 741 ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί. 

Το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. έχει ως στόχο την σε βάθος εκπαίδευση Μηχανικών στους τοµείς Πληροφορικής, 

Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων. Ο στόχος του 

προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών είναι (α) η απόκτηση συµπαγούς θεωρητικού υπόβαθρου στις παραπάνω 

επιστηµονικές περιοχές και (β) η απόκτηση πρακτικής εµπειρίας µέσω εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Η 

ύλη των µαθηµάτων ανανεώνεται διαρκώς µε την ενσωµάτωση νέων επιστηµονικών εξελίξεων, πρακτικών, τάσεων 

και εφαρµογών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται στους φοιτητές η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 

προετοιµασία για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Πολλοί απόφοιτοι του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. έχουν 

ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απόφοιτοί µας 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, την Ευρώπη και την Αµερική. 

Το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. είναι στελεχωµένο µε προσωπικό υψηλών προσόντων και άρτιας επιστηµονικής κατάρτισης.  

Πολλά µέλη ∆ΕΠ έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό τους ∆ίπλωµα σε κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού, 

ενώ αρκετοί εργάστηκαν για πολλά χρόνια ως µέλη ∆ΕΠ στο εξωτερικό, πριν ενταχθούν στο δυναµικό του 

Τµήµατος.  Το υψηλό επίπεδο της επιστηµονικής δραστηριότητας, το οποίο µεταφράζεται σε επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις υψηλού επιπέδου και σε σηµαντική ικανότητα προσέλκυσης ερευνητικής χρηµατοδότησης, 

οφείλεται στις συνεχείς προσπάθειες των µελών ∆ΕΠ σε στενή συνεργασία µε φοιτητές του Τµήµατος. Έχει 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. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. είναι διαθέσιµες στον οικείο ιστοχώρο [www.ece.tuc.gr]. 

Για ερωτήσεις ή σχόλια παρακαλούµε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Τµήµατος (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 Επιστηµών (Γενικό Τµήµα) 

• Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

• Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

• Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

• Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

• Tµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Στα παραπάνω Τµήµατα πρόκειται να προστεθούν το υπό ίδρυση Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και η 

νεοσύστατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ωστόσο, η διάρθωση 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).  

Το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. 

Αντικειµενικοί Σκοποί 

Οι σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου 

Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης 

τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των 

συστηµάτων και της ενέργειας. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους 

επιτρέψει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω 

τοµείς, αλλά και εφαρµοσµένη σκέψη ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνώς ραγδαία 

εξελισσόµενης τεχνολογίας. Με την πολύπλευρη, σε βάθος, και σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών του, το 

Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. αποσκοπεί στο να παράγει άρτια εκπαιδευµένους αποφοίτους, ικανούς να συνεργαστούν και να 

συναγωνιστούν µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. 

Κεντρικό ρόλο σε όλους τους σύγχρονους τοµείς τεχνολογίας κατέχει σήµερα η Πληροφορική. Σύµφωνα µε την 

αναφορά του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ESPRIT (European Strategic Program for Research in Information 

Technology), το µεγαλύτερο µέρος του κόστους ενός υπολογιστικού συστήµατος, σήµερα, αντιστοιχεί στο 

λογισµικό (software) και όχι στο υλικό (hardware), του οποίου το κόστος µειώνεται µε γρήγορο ρυθµό. Οι 

απόφοιτοι του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. αποκτούν ολοκληρωµένη και σε βάθος γνώση όλων των αρχών λογισµικού 

και είναι κατάλληλοι να επανδρώσουν αλλά και να παίξουν ηγετικό ρόλο σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό 

ως µηχανικοί λογισµικού (software engineers). Ενδεικτικά, στην αγορά υπάρχουν ανάγκες για µηχανοργάνωση 

(µισθολόγια, καταλογογράφηση εµπορευµάτων, αυτοµατοποίηση παραγγελιών, κ.λπ.), για διαχείριση µεγάλου 

όγκου δεδοµένων (τραπεζικοί λογαριασµοί, κρατήσεις ταξιδιών και ξενοδοχείων, διαχείριση ασθενών σε 

νοσοκοµεία, κ.λπ.), για αυτοµατοποίηση γραφείων και οργανισµών (κρατικές υπηρεσίες, ασφαλιστικοί 

οργανισµοί, κ.λπ.). Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων απαιτεί ειδικές γνώσεις σχεδιασµού 

και διαχείρισης µεγάλων βάσεων δεδοµένων και σύνθετων πληροφοριακών συστηµάτων, γνώσεις που διαθέτουν οι 

απόφοιτοι του Τµήµατός µας. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στην τεχνογνωσία που παρέχεται στο Τµήµα 

σε καίριους επιστηµονικούς τοµείς, όπως σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, προγραµµατισµός 

σε κατανεµηµένα και παράλληλα συστήµατα, επεξεργασία ιατρικών δεδοµένων, γραφική και εικονική 
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πραγµατικότητα, ανάπτυξη εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο (Internet), προγραµµατισµός αυτόνοµων ροµποτικών 

συστηµάτων και διαχείριση δεδοµένων σε δίκτυα αισθητήρων. Mε τα παραπάνω εφόδια οι απόφοιτοι του 

Τµήµατός µας είναι επαρκώς καταρτισµένοι για να εργασθούν στις επιχειρήσεις του µέλλοντος που θα 

δραστηριοποιούνται σε χώρους όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση από απόσταση, ιατρική περίθαλψη από 

απόσταση, συστήµατα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης µέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες, κ.λπ. 

Στη σηµερινή βιοµηχανία οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες (sensors) και τα συστήµατα ελέγχου πρέπει να 

λειτουργούν µε ασφάλεια και χωρίς διακοπές συχνά υπό αντίξοες συνθήκες. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν οι 

ενσωµατωµένοι µικροεπεξεργαστές (microprocessors) και µικροελεγκτές (microcontrollers) και οι χρήσεις τους 

σε πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές µε απαιτήσεις πραγµατικού χρόνου (real–time systems) σε µια 

πληθώρα εφαρµογών, όπως αυτοκίνητα, εργοστάσια, έλεγχος κυκλοφορίας, αεροδρόµια και αεροσκάφη, 

ροµποτική, αυτόµατη συναρµολόγηση, έλεγχος ποιότητας, αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις σπιτιών, 

θερµοκήπια κ.λπ. Οι φοιτητές του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. εκπαιδεύονται σε σύγχρονες µεθόδους ανάλυσης και 

σχεδιασµού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα βασικά ηλεκτρονικά 

στοιχεία (δίοδοι, τρανζίστορ, ολοκληρωµένα κυκλώµατα), πώς σχεδιάζονται κυκλώµατα που περιλαµβάνουν 

αναλογικά ή/και ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα και πώς σχεδιάζονται ενισχυτές ισχύος, κυκλώµατα RF και 

κυκλώµατα ολοκλήρωσης υψηλής κλίµακας (VLSI chips). Αυτές οι γνώσεις εµπεδώνονται µέσα από 

εργαστηριακές ασκήσεις, που φέρνουν τους φοιτητές σε άµεση επαφή µε το αντίστοιχο υλικό και τα κατάλληλα 

εργαλεία και παρέχουν πολύτιµη πρακτική εµπειρία.  

Οι τηλεπικοινωνίες εξαπλώνονται ταχύτατα σ’ όλο τον κόσµο. Οι φοιτητές του Τµήµατος αποκτούν γνώσεις και 

εµβαθύνουν σε θέµατα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (βασικές αρχές ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, ψηφιακή µετάδοση, 

σχεδιασµός βέλτιστων δεκτών, ενσύρµατες και ασύρµατες επικοινωνίες, κινητή τηλεφωνία, θεωρία πληροφορίας 

και κωδίκων, δίκτυα υπολογιστών), αλλά και σε θέµατα µοντέρνων εφαρµογών τηλεπικοινωνιών, βασισµένων σε 

αυτόµατη αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου (φωνητική διεπιλογή, προσπέλαση βάσεων δεδοµένων 

αποκρινόµενων σε οµιλία από απόσταση κ.λπ.), ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε οργανισµούς και εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, τα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών, πέρα από στοιχειώδη δεδοµένα, σήµερα πλέον 

µεταφέρουν φωνή, εικόνες, αλλά και video µεταξύ υπολογιστικών συστηµάτων σ’ όλο τον κόσµο. Οι δικτυακές 

συνδέσεις υπολογιστών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην εποχή µας για εταιρείες και οργανισµούς, εξαιτίας της 

ραγδαίας εξάπλωσης του διαδικτύου, της αναβάθµισης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής στην Ευρώπη και την 

Ελλάδα και της επικράτησης των διανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων. Μάλιστα, µεγάλες εταιρείες και 

οργανισµοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε ιδιόκτητα προστατευµένα δίκτυα για να καλύψουν επαρκώς τις 

ανάγκες τους σε έναν απόλυτα ζωτικό τοµέα. Οι φοιτητές του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. αποκτούν το απαραίτητο 

θεωρητικό υπόβαθρο και την εµπειρία που θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν δηµιουργικά µε µία ευρύτατη 

γκάµα θεµάτων που σχετίζονται µε τις Τηλεπικοινωνίες. 

Τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου είναι πολύ διαδεδοµένα και χρησιµοποιούνται σε µια πληθώρα σηµαντικών 

εφαρµογών. Η ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου και η επιτυχής ενσωµάτωσή τους σε αυτοµατοποιηµένα 

περιβάλλοντα είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα το οποίο απαιτεί την σε βάθος θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε 

θέµατα ανάλυσης, σχεδιασµού και προσοµοίωσης συστηµάτων. Οι φοιτητές του Τµήµατος εκπαιδεύονται 

επαρκώς στη θεωρία συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου αποκτώντας τις ικανότητες που απαιτούνται για τον 

σχεδιασµό αποδοτικών συστηµάτων ελέγχου πολύπλοκων διαδικασιών.  

Εκτός των θεωρητικών και εφαρµοσµένων γνώσεων που δίνονται στους φοιτητές του Τµήµατος και τους 

καθιστούν κατάλληλους για τους παραπάνω τοµείς απασχόλησης, οι προπτυχιακές σπουδές αποσκοπούν επίσης 

στο να εφοδιάσουν τους φοιτητές µε πολύ δυνατές βάσεις για παρακολούθηση µεταπτυχιακών σπουδών ή 

συµµετοχή σε µεγάλες ερευνητικές οµάδες µετά την αποφοίτησή τους. Σηµαντικός σταθµός στις σπουδές του 

κάθε φοιτητή είναι η διπλωµατική εργασία, την οποία εκπονεί στο τελευταίο εξάµηνο των σπουδών του σε στενή 

συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή του. Πέρα από την ευκαιρία να εµβαθύνει σε µια περιοχή του 

ενδιαφέροντός του, ο φοιτητής ασκείται επίσης στο να δουλεύει υπεύθυνα και ανεξάρτητα µε στόχο την 

παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης εργασίας ως επιστέγασµα των σπουδών του. Αρκετά συχνά τα αποτελέσµατα 

διπλωµατικών εργασιών οδηγούν σε δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή συνέδρια ή περιοδικά µε πλήρη κρίση.  



 6 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 

Η επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών βασίζεται στα Π.∆. 372/1997 και Π.∆. 44/2009, στα οποία προβλέπονται τα παρακάτω: 

O πτυχιούχος του Τµήµατος, οριζόµενος ως «∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός 

Υπολογιστών», έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται µε τη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη 

κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας, αξιολόγηση, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης και 

πιστοποίηση τήρησης προτύπων για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα στις 

εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστηµονικούς τοµείς: 

α) της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων όπως σχεδιασµός αναλογικών και 

ψηφιακών κυκλωµάτων, αισθητήρες, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, 

ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα µετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων, οπτοηλεκτρονικές συσκευές 

και οι εφαρµογές αυτών. 

β) των Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων και ∆ικτύων, στο οποίο περιλαµβάνονται ιδίως η 

ενσύρµατη ή ασύρµατη επικοινωνία ή µετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µεταγωγής, τα ενσύρµατα ή ασύρµατα 

δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα δορυφορικά συστήµατα και κάθε άλλη 

ανάλογη εφαρµογή αυτών. 

γ) της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστηµάτων, στον οποίο περιλαµβάνονται οι Ηλεκτρονικοί 

Υπολογιστές ως µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρµογή 

τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιοµηχανία, στην οργάνωση 

γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο 

Πληροφοριακά Συστήµατα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές µονάδες, έµπειρα 

συστήµατα, τεχνολογία λογισµικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεµατική, πολυµέσα. 

δ) των Συστηµάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοµατισµού, επεξεργασίας σηµάτων, επεξεργασίας εικόνας και 

ήχου, επεξεργασίας οµιλίας, γραφικών, κ.λ.π. και των πάσης φύσεως εφαρµογών του. 

Οι ∆ιπλωµατούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, σύµφωνα και µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά µε: 

α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

και την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, δηµόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και 

εφαρµοσµένο επίπεδο στους επιστηµονικούς τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που 

απαριθµούνται παραπάνω. 

β) την έρευνα σε δηµόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστηµονικούς τοµείς που απαριθµούνται 

παραπάνω σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρµοσµένο επίπεδο. 

γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες πληροφορικής, δικτύων, µηχανοργάνωσης και τεχνικών 

υπηρεσιών υπουργείων, δηµοσίων οργανισµών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τοµέα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στις εταιρείες 

παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις µεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισµό, σε εταιρείες 

συµβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

Μετονοµασία 

Τα τελευταία χρόνια τα θέµατα της µείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο, της εξοικονόµησης ενέργειας, της 

αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρούς και ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους και της 

αύξησης της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής καθώς και κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας  στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν αναδειχθεί ως εξαιρετικής σηµασίας 

σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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Το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονοµικές 

δραστηριότητες που επιφέρουν οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της ενέργειας έχει προτείνει τη θεραπεία των 

ενεργειακών τεχνολογιών αιχµής στο πρόγραµµα σπουδών του. Η προτεινόµενη ανάπτυξη του Τµήµατος στην 

κατεύθυνση των ενεργειακών τεχνολογιών αιχµής, θα συνεισφέρει εξειδικευµένους µηχανικούς και συµβούλους 

υψηλού επιπέδου απαραίτητους για την ανάπτυξη της χώρας στον σύγχρονο ενεργειακό τοµέα.  

Προς τούτο, το Τµήµα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη µετονοµασία του σε Τµήµα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαδικασία µετονοµασίας βρίσκεται σε εξέλιξη και προσανατολίζεται 

πλέον στη δηµιουργία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στα πλαίσια της 

επικείµενης διοικητικής αναδιάρθρωσης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει την 

εναρµόνιση του προσανατολισµού και του αντικειµένου του Τµήµατος στη διεθνή πρακτική και τη διεύρυνση των 

βασικών γνώσεων αλλά και των επιλογών των φοιτητών και των αποφοίτων του στον κρίσιµο ενεργειακό τοµέα.  

∆ιοίκηση 

Το Τµήµα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ο οποίος προεδρεύει της 

Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα µέλη του ∆ιδακτικού–Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), 

εκπροσώπους των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος και εκπροσώπους του 

εργαστηριακού προσωπικού του Τµήµατος. Οι αρµοδιότητες της Γ.Σ. καθορίζονται από τον ισχύοντα Νόµο 

Πλαίσιο για την Ανώτατη Παιδεία και τις τροπολογίες του.  

Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης. 

Αναπληρωτής Προέδρου του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας. 

Γραµµατέας του Τµήµατος είναι η κυρία Βασιλική Γρηγοράκη. 

∆ιάρθρωση 

Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο σε τέσσερις Τοµείς: 

• Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 

• Τοµέας Πληροφορικής 

• Τοµέας Συστηµάτων 

• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών 

Στους παραπάνω τοµείς πρόκειται να προστεθεί και ο Τοµέας Ενέργειας.  

Προσωπικό 

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 τρεις βαθµίδες: 

Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές. Εκτός των µελών ∆ΕΠ, στο Τµήµα υπηρετεί 

και έκτακτο διδακτικό προσωπικό (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) 
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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 µε σύµβαση 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, τήρηση πρακτικών συνελεύσεων, κ.ο.κ. 

Μέλη ∆ΕΠ 

Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υ̟ολογιστών 

∆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. 

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. 
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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 Ηµιαγωγιµών ∆ιατάξεων και 

Τεχνολογία CMOS, Ανάλυση, Χαρακτηρισµός και Mοντελοποίηση Ενεργητικών και Παθητηκών 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, 

Ηνωµένο Βασίλειο, 2001. 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστηµάτων Υπερ-υψηλής Ταχύτητας, Σχεδίαση Συστηµάτων Χαµηλής Ισχύος, 

Μέθοδοι  και Εργαλεία Σχεδίασης και Προσωµοίωσης 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. 

 

Τοµέας Πληροφορικής 

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. 



 10 

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, Ροµποτική, Αυτόνοµοι 

Πράκτορες, Πολυπρακτορικά Συστήµατα. 

 

Μανιά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

B.Sc. Πανεπιστήµιο Κρήτης, 1994. M.Sc. University of Bristol, Ηνωµένο Βασίλειο, 1996. Ph.D. University of 

Bristol, Ηνωµένο Βασίλειο, 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. 

 

Τοµέας Συστηµάτων 

Σταυρουλάκης Πέτρος, Καθηγητής 

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

 

Τοµέας Τηλε̟ικοινωνιών 

∆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. 

 

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. 
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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 Ασυρµάτων ∆ικτύων Αναµετάδοσης, Σχεδίαση και Υλοποίηση Ποµποδεκτών 

Ελεγχόµενων από Λογισµικό (SDR), ∆ίκτυα 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 «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 
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∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Σεργάκη Αµαλία 

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα Οικονοµικά, Ιnternational Centre for Advanced Mediterranean 

Agronomic Studies, France. 

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 Προσωπικού 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. 

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 
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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 Προσωπικού 
Γρηγοράκη Βασιλική, Γραµµατέας Τµήµατος. 

Καρακατσάνη Αγάπη, Υπεύθυνη αλληλογραφίας. 

Μαλανδράκη Γαλάτεια, Υπεύθυνη προγραµµάτων σπουδών. 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Τµήµα 

Η.Μ.Μ.Υ. λειτουργούν σήµερα δέκα εργαστήρια: 

1. Εργαστήριο Αυτοµατισµού [www.systems.tuc.gr] 

∆ιευθυντής: Καθηγητής Μ. Ζερβάκης 

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 
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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).  

5. Εργαστήριο Μικροε̟εξεργαστών 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). 
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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 συστηµάτα 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 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, Πολυπρακτορικών Συστηµάτων, και Ροµποτικής. Ο 

εξοπλισµός του εργαστηρίου περιλαµβάνει τετράποδα ροµπότ Sony Aibο και δίποδα ανθρωποειδή ροµπότ 

Aldebaran Nao που συνιστούν 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. Θεωρία Παιγνίων. 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, διαχείριση αντιγράφων, 

ανεκτικότητα σε λάθη, ανάνηψη, κ.λπ.). Συστήµατα διαχείρισης αρχείων. Συστήµατα βάσεων δεδοµένων. 

Ανάπτυξη εφαρµογών για ηλεκτρονικό εµπόριο.  

9. Εργαστήριο Τηλε̟ικοινωνιών [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. 
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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 Ε̟εξεργασίας 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-επεµβατικοί 

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. 

Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων 

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχει θεσµοθετηθεί η λειτουργία του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου 

Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων [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. 

Φοίτηση στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. 

Εγγραφή Νέων Φοιτητών 

O τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ., ο αριθµός των εισαγοµένων φοιτητών ανά έτος, καθώς 

και οι ηµεροµηνίες εγγραφής των νεοεισαγοµένων φοιτητών ρυθµίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και την 

τρέχουσα νοµοθεσία. Η εγγραφή γίνεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος αυτοπροσώπως ή από άλλα πρόσωπα µε 

σχετική εξουσιοδότηση (ακόµα και ο γονέας ή κηδεµόνας χρειάζεται εξουσιοδότηση). Εξουσιοδοτήσεις µπορεί 

να υπογραφούν σε αστυνοµικά τµήµατα, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή οποιαδήποτε δηµόσια 

υπηρεσία, όπου και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του νέου φοιτητή. Για την εγγραφή απαιτούνται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από τη Γραµµατεία) 

• Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή αποδεικτικό Λυκείου ή νοµίµως επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (χορηγείται από τη Γραµµατεία), όπου ο εισαγόµενος δηλώνει ότι 

δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλη σχολή ή Τµήµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης 

• Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 

• Θεωρηµένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (χορηγείται από το Λύκειο αποφοίτησης) 
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Κατατακτήριες Εξετάσεις   

Απόφοιτοι άλλων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή Σχολών ∆ιετούς Φοίτησης δύνανται να καταταγούν στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. του 

Πολυτεχνείου Κρήτης αφού υποβληθούν επιτυχώς σε κατατακτήριες εξετάσεις που αφορούν σε συγκεκριµένα 

µαθήµατα του Τµήµατος τα οποία ανακοινώνονται στο τέλος του εαρινού εξαµήνου κάθε ακαδηµαϊκού έτους και 

περιγράφονται στον τρέχοντα Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών. Οι αιτήσεις συµµετοχής στις κατατακτήριες 

εξετάσεις γίνονται δεκτές το Νοέµβριο και οι εξετάσεις διενεργούνται µέσα στο ∆εκέµβριο κάθε έτους. 

Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά 

Κάθε φοιτητής, αµέσως µετά την εγγραφή του, εφοδιάζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε δελτίο 

φοιτητικής ταυτότητας µε το οποίο βεβαιώνεται η φοιτητική του ιδιότητα.  

Με αίτηση των ενδιαφεροµένων, η Γραµµατεία του Τµήµατος δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικά στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για οποιαδήποτε νόµιµη χρήση. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται το πιστοποιητικό 

φοίτησης (βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραµµένος σε κάποιο εξάµηνο σπουδών του Τµήµατος), η 

βεβαίωση σπουδών (για την εφορία ή τη στρατολογία), το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (κατάσταση 

µαθηµάτων που ολοκλήρωσε ο φοιτητής και η βαθµολογία του) και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών 

(βεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για λήψη διπλώµατος).  

Φοιτητική Ιδιότητα  

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την αρχική εγγραφή στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ., διατηρείται µε την εγγραφή 

και δήλωση µαθηµάτων σε κάθε εξάµηνο σπουδών και αποβάλλεται µε τη λήψη του ∆ιπλώµατος Μηχανικού. Η 

ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές (σπουδές πρώτου κύκλου) του Τµήµατος ορίζεται από 

την κείµενη νοµοθεσία. Με την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης ή µε την παράλειψη εγγραφής για δύο 

συνεχόµενα εξάµηνα, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα και διαγράφεται 

οριστικά από το Τµήµα. 

Ο φοιτητής έχει το δικαίωµα να διακόψει τις σπουδές του για κάποια εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, εφόσον 

συντρέχει λόγος, µε έγγραφη αίτησή του. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια 

φοίτησης, ωστόσο παύει και η φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των σπουδών. Η 

φοιτητική ιδιότητα αποκαθίσταται µε τη λήξη της διακοπής και την επάνοδο του φοιτητή στο Τµήµα. 

Φοιτητική Μέριµνα  

Μέσω της κεντρικής υπηρεσίας «Εύδοξος» του Υπουργείου Παιδείας [eudoxus.gr] ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει 

και να λάβει δωρεάν συγγράµµατα για τα µαθήµατα στα οποία εγγράφεται. Ο µέγιστος αριθµός δωρεάν 

συγγραµµάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του ισούται µε τον ελάχιστο 

αριθµό µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώµατος σύµφωνα µε το κανονικό πρόγραµµα σπουδών. 

Επίσης, µέσω της κεντρικής υπηρεσίας «Πάσο» του Υπουργείου Παιδείας [paso.minedu.gov.gr] ο φοιτητής 

εφοδιάζεται µε δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), µε το οποίο επιτρέπεται η χορήγηση µειωµένου (φοιτητικού) 

εισιτηρίου στα µέσα µαζικής µεταφοράς ώστε να διευκολύνονται οι µετακινήσεις του. 

Οι φοιτητές µπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν σίτιση στη φοιτητική λέσχη ή/και δωρεάν στέγαση στη φοιτητική 

εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις µε βάση την ατοµική και 

οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους. 

Επίσης, οι φοιτητές που δεν έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

Οι φοιτητές µπορούν να ενισχύονται οικονοµικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µέσω υποτροφιών επίδοσης 

και βραβείων αριστείας, ανταποδοτικών υποτροφιών και άτοκων εκπαιδευτικών δανείων.  
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Το Τµήµα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές για την οµαλή µετάβασή τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, την αντιµετώπιση δυσκολιών στην περάτωση των σπουδών τους και την υποστήριξη 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Έργο των µελών ∆ΕΠ που δρουν ως σύµβουλοι σπουδών είναι η καθοδήγηση και η 

παροχή κατευθύνσεων στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

∆ιάταξη των Σπουδών 

Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους κατανέµεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, χειµερινό και 

εαρινό. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. έχουν διάρκεια ενός εξαµήνου και περιλαµβάνουν: 

• από έδρας διδασκαλία του µαθήµατος 

• φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις 

• εργαστηριακές ασκήσεις 

• πρακτική εξάσκηση των φοιτητών  

• πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων για την εµπέδωση των γνώσεων 

Οι προπτυχιακές σπουδές (σπουδές πρώτου κύκλου) στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. διαρκούν συνολικά πέντε (5) έτη ή 

αλλιώς δέκα (10) εξάµηνα στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Το Α’ έτος 

σπουδών περιλαµβάνει το 1ο και το 2ο εξάµηνο, το Β’ έτος σπουδών το 3ο και το 4ο εξάµηνο και ούτω καθ’ εξής. 

Ακαδηµαϊκά Εξάµηνα 

Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το εαρινό εξάµηνο λήγει το 

πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των δύο εξαµήνων καθορίζονται 

από το εκάστοτε ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον 

δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 ή 3 εβδοµάδες για εξετάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο 

αριθµός των εβδοµάδων διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τις 

δεκατρείς, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται.  

Οι αργίες στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους είναι οι εξής: 

α. Χειµερινό εξάµηνο 

• η 28η Οκτωβρίου (επέτειος ΟΧΙ) 

• η 17η Νοεµβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου) 

• η 21η Νοεµβρίου (εορτή Εισοδίων της Θεοτόκου – εορτή της πόλης των Χανίων) 

• από 24 ∆εκεµβρίου έως 6 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων/∆ωδεκαηµέρου) 

• η 30η Ιανουαρίου (εορτή Τριών Ιεραρχών) 

β. Εαρινό εξάµηνο 

• η Καθαρά ∆ευτέρα (έναρξη Μεγάλης Τεσσαρακοστής) 

• η 25η Μαρτίου (επέτειος Επαναστάσεως 1821) 

• η Μεγάλη Εβδοµάδα και η ∆ιακαινήσιµος Εβδοµάδα (διακοπές του Πάσχα) 

• η 1η Μαίου (Πρωτοµαγιά) 

• η ηµέρα των φοιτητικών εκλογών (ορίζεται από την Ε.Φ.Ε.Ε.) 

• η ∆ευτέρα του Αγίου Πνεύµατος 

Κατάρτιση Προγράµµατος Σπουδών 

Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. καταρτίζεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος 

του εαρινού εξαµήνου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Το πρόγραµµα περιέχει: 
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• τους τίτλους και τους κωδικούς των µαθηµάτων 

• τις διδακτικές µονάδες κάθε µαθήµατος 

• τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε µαθήµατος 

• τα απαραίτητα προαπαιτούµενα µαθήµατα κάθε υποχρεωτικού µαθήµατος 

• τα συνιστώµενα προαπαιτούµενα µαθήµατα κάθε µαθήµατος 

• την αναλυτική περιγραφή της ύλης του κάθε µαθήµατος 

• την κατανοµή και τη διάρθρωση των µαθηµάτων ανά εξάµηνο σπουδών 

Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά µαθήµατα, και (β) τα κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά µαθήµατα. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει µαθήµατα κορµού τα οποία παρέχουν βασικές 

γνώσεις και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές του Τµήµατος. Η 

δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων µαθηµάτων, από τα οποία καλείται ο κάθε 

φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθµό για τη λήψη του διπλώµατος.  

Η διάρθρωση και η σειρά διαδοχής των µαθηµάτων στα διάφορα εξάµηνα σπουδών είναι ενδεικτική, µε εξαίρεση 

την αλληλουχία προαπαιτούµενων και εξαρτώµενων υποχρεωτικών µαθηµάτων. Η διάρθρωση αυτή αποτελεί το 

κανονικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Η τήρησή του εξασφαλίζει τη φυσιολογική και πλέον σκόπιµη 

σειρά παρακολούθησης των µαθηµάτων για την εύκολη και άνετη φοίτηση στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. και για την 

περάτωση των σπουδών και την απόκτηση του τίτλου του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού µέσα σε πέντε (5) έτη. 

Παρακολούθηση και ∆ήλωση Μαθηµάτων 

Κάθε φοιτητής σε κάθε εξάµηνο υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα και µε τρόπο που ορίζεται και ανακοινώνεται 

από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, να εγγραφεί και να δηλώσει τα µαθήµατα τα οποία επιθυµεί να 

παρακολουθήσει στη διάρκεια του εξαµήνου. Η Γραµµατεία ελέγχει τη νοµιµότητα των αιτήσεων εγγραφής και 

των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραµµένων φοιτητών για κάθε µάθηµα. Οι φοιτητές δεν 

µπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο µάθηµα ή να εξεταστούν σ’ αυτό, εάν δεν το συµπεριέλαβαν στη δήλωσή 

τους. Η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη σε κάθε εξάµηνο για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας. 

Ο κάθε φοιτητής µπορεί να δηλώσει σε κάθε εξάµηνο σπουδών τα µαθήµατα που θέλει (από το τρέχον, αλλά και 

από κατώτερα ή ανώτερα εξάµηνα), χωρίς ωστόσο να υπερβεί ένα µέγιστο συνολικό αριθµό µαθηµάτων που 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το έτος φοίτησης: 

• Μέχρι 9 µαθήµατα, όσοι φοιτητές φοιτούν από το 1ο έως το 4ο εξάµηνο σπουδών. 

• Μέχρι 11 µαθήµατα, όσοι φοιτητές φοιτούν από το 5ο έως το 8ο εξάµηνο σπουδών. 

• Μέχρι 15 µαθήµατα, όσοι φοιτητές φοιτούν στο 9ο εξάµηνο σπουδών ή σε µεγαλύτερα εξάµηνα. 

Επισηµαίνεται ότι µπορούν να δηλωθούν το πολύ δύο (2) µαθήµατα ανωτέρων εξαµήνων από αυτό στο οποίο 

φοιτά ο φοιτητής. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δήλωση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων, αν ο 

φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα απαραίτητα προαπαιτούµενα υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων 

εξαµήνων, σύµφωνα µε το κανονικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Τα απαραίτητα προαπαιτούµενα 

µαθήµατα αναγράφονται παρακάτω στους πίνακες µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.   

Οι  προχωρηµένοι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να εγγράφονται και σε µεταπτυχιακά µαθήµατα, εφόσον αυτά 

διδάσκονται στο τρέχον εξάµηνο, µετά από συνεννόηση µε τον εκάστοτε διδάσκοντα. Μετά από την επιτυχή 

παρακολούθηση ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος και µετά από έγκριση της Γ.Σ. του Τµήµατος, το µάθηµα 

συνυπολογίζεται ως µάθηµα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό για τις απαιτήσεις απόκτησης του προπτυχιακού 

διπλώµατος. Το πολύ δύο (2) µεταπτυχιακά µαθήµατα µπορούν να προσµετρηθούν µ’ αυτόν τον τρόπο. 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγράφηκε σε κάποιο µάθηµα, αλλά δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις 

προϋποθέσεις επιτυχίας του µαθήµατος, και το εν λόγω µάθηµα (α) καταργηθεί από το πρόγραµµα σπουδών, (β) 

αντικατασταθεί από ένα άλλο ισοδύναµο µάθηµα ή (γ) δεν διδαχθεί για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, ο 

φοιτητής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες από κάποιο άλλο µάθηµα 
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υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειµένου, σύµφωνα µε σχετική 

απόφαση της Γ.Σ. 

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απόλυτα απαραίτητη για την παρακολούθηση των µαθηµάτων 

του Τµήµατος, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική, αλλά και για 

µεγάλο µέρος της ορολογίας δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή αντίστοιχη ελληνική ορολογία. 

Βαθµολογία Μαθηµάτων 

Η επιτυχής παρακολούθηση κάποιου µαθήµατος κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και η τελική επίδοση σ’ αυτό 

κρίνονται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή, όπως η συµµετοχή στις διαλέξεις, η εκπόνηση και 

παράδοση ασκήσεων, εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων, η τυχόν προφορική εξέτασή του σ’ αυτές, οι 

ενδεχόµενες πρόχειρες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) και η τελική γραπτή εξέταση, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε µαθήµατος. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο 

οποίος µπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε 

εργασίες (projects) ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

Οι  φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάµηνο σπουδών, την 

κανονική και την επαναληπτική. Για κάθε εξάµηνο σπουδών, η κανονική εξεταστική διεξάγεται αµέσως µετά το 

πέρας του εξαµήνου αποκλειστικά για τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στη διάρκεια του εν λόγω εξαµήνου. Η 

επαναληπτική εξεταστική διεξάγεται πριν την έναρξη του χειµερινού εξαµήνου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους 

για όλα τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στα δύο εξάµηνα (χειµερινό και εαρινό) του τρέχοντος ακαδηµαϊκού 

έτους. Οι  φοιτητές που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο µάθηµα µετά τις δύο 

εξεταστικές περιόδους, πρέπει να επανεγγραφούν στο µάθηµα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόµενο εξάµηνο όπου διδάσκεται το µάθηµα.  

Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα του Τµήµατος εκφράζεται στην κλίµακα 0 έως 10, συµπεριλαµβανοµένης και 

της χρήσης του κλασµατικού µέρους (µόνο σε πολλαπλάσια του µισού βαθµού – 0,5) και µε βάση επιτυχίας το 

βαθµό 5 (πέντε), µε εξαίρεση το υποχρεωτικό µάθηµα ΗΜΥ 101 για το οποίο η επιτυχία καθορίζεται 

αποκλειστικά από την παρουσία του φοιτητή στις διαλέξεις και τα µαθήµατα ΗΜΥ 311, ΗΜΥ 312, ΗΜΥ 411, 

και ΗΜΥ 412 τα οποία δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό του µέσου όρου και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης. 

Αναγνώριση Μαθηµάτων 

Είναι δυνατή η αναγνώριση µαθηµάτων µόνο για φοιτητές που εγγράφονται στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. µε 

κατατακτήριες εξετάσεις. Για να θεωρηθούν κάποια µαθήµατα ως ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα µαθήµατα του 

Τµήµατος που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώµατος, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα που επιθυµεί να αναγνωριστεί σε άλλο 

Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

• Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο διδάσκοντα, διαπιστώνει την 

αντιστοιχία της διδακτέας ύλης τού υπό αναγνώριση µαθήµατος µε την ύλη του αντίστοιχου µαθήµατος 

του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ., όπως αυτή αναγράφεται στο ισχύον πρόγραµµα σπουδών. 

• Στην περίπτωση αντιστοιχίας, το αναγνωρισµένο µάθηµα πιστώνεται στο φοιτητή µε τις διδακτικές 

µονάδες του αντίστοιχου µαθήµατος του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. Αν το µάθηµα προέρχεται από ΑΕΙ του 

εσωτερικού, διατηρείται επίσης και ο βαθµός που είχε ο φοιτητής από το άλλο ΑΕΙ. Αν το µάθηµα 

προέρχεται από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ο βαθµός µετατρέπεται αναλογικά στην κλίµατα 0-10. 

• Σε αµφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών 

εισηγείται στην Γ.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει για την αναγνώριση η µη των υπό εξέταση µαθηµάτων. 

Σχετικά µε τα δύο πρώτα µαθήµατα Αγγλικών (ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102), οι φοιτητές που έχουν πιστοποιηµένο 

επίπεδο Γ2 σύµφωνα µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, µπορούν να προσκοµίσουν 
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επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του διπλώµατός τους στη γραµµατεία του Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων 

στην αρχή του εξαµήνου, προκειµένου να λάβουν αυτόµατα τελικό βαθµό εξαµήνου 8,0 χωρίς άλλη υποχρέωση. 

∆ιπλωµατική Εργασία 

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία, δηλαδή εκτεταµένη εργασία σε θέµα που 

σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο των Τοµέων του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. υπό την επίβλεψη ενός ή 

περισσοτέρων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος. Σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, 

ισχύουν τα παρακάτω σχετικά µε τις διπλωµατικές εργασίες: 

• Θέµατα διπλωµατικής εργασίας ανατίθενται αποκλειστικά από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ., 

τα οποία περιοδικά ανακοινώνουν προτεινόµενα θέµατα. Ο ενδιαφερόµενος φοιτητής πρέπει να έλθει σε 

συνεννόηση µε τον αντίστοιχο καθηγητή για να αναλάβει κάποιο θέµα. Ο επιβλέπων καθηγητής κάθε 

διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει να είναι απαραίτητα µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. 

• Αµέσως µετά την εύρεση θέµατος και επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση για ανάθεση 

διπλωµατικής εργασίας προς έγκριση από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. Η ανάθεση διπλωµατικών εργασιών 

γίνεται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαµήνων σπουδών (9ο και 10ο). 

• Η τριµελής επιτροπή παρακολούθησης του φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ., µετά από εισήγηση του 

επιβλέποντα καθηγητή σχετικά µε τη σύνθεσή της για κάθε διπλωµατική εργασία. Στην τριµελή 

επιτροπή, εκτός από τον επιβλέποντα καθηγητή, µετέχουν άλλα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. 

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον το απαιτεί το θέµα της εργασίας, στην τριµελή επιτροπή µπορεί να συµµετέχει 

µέχρι και ένας εξωτερικός επιστήµονας (µέλος ∆ΕΠ ή εντεταλµένος επίκουρος καθηγητής ή διδάσκων µε 

το Π∆ 407/80 ή ερευνητής αναγνωρισµένου ακαδηµαϊκού ή ερευνητικού ιδρύµατος της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού), εφόσον είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. 

• Φοιτητής που αδυνατεί να εντοπίσει θέµα διπλωµατικής εργασίας σε απευθείας συνεννόηση µε µέλη 

∆ΕΠ του Τµήµατος και οφείλει το πολύ ένα (1) υποχρεωτικό και δύο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 

µαθήµατα για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών δύναται να απευθυνθεί µε αίτηµά του προς 

τη Γ.Σ. του Τµήµατος η οποία οφείλει να προχωρήσει στην εξεύρεση και ανάθεση κατάλληλου θέµατος 

και επιβλέποντα καθηγητή µέσα σε ένα µήνα από τη στιγµή της κατάθεσης της αίτησης. 

• Η παρουσίαση και εξέταση της διπλωµατικής εργασίας επιτρέπεται µόνο µετά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του φοιτητή ως τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη 

διπλώµατος και µόνο µετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την κατάθεση της αίτησης 

ανάθεσης διπλωµατικής εργασίας προς τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 

• Μετά την ολοκλήρωσή της, η διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται σε ανοικτό ακροατήριο και 

βαθµολογείται από την τριµελή επιτροπή. Η παρουσίαση µιας διπλωµατικής εργασίας µπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε στιγµή στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, εκτός της περιόδου των διακοπών. Ωστόσο, 

παρουσίαση της εργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάποιας εξεταστικής 

περιόδου, για λήψη διπλώµατος κατά την ανακήρυξη που ακολουθεί µετά την εξεταστική περίοδο.  

• Η ακριβής ηµεροµηνία, ώρα και τόπος παρουσίασης και εξέτασης ορίζονται σε συνεννόηση µε την 

τριµελή επιτροπή που βαθµολογεί την εργασία και ανακοινώνονται δηµόσια µαζί µε τον τίτλο και την 

περίληψη της εργασίας σε όλα τα µέλη του Τµήµατος και του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας στην κλίµακα 0–10 προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας 

που δίνεται από τα µέλη της τριµελούς επιτροπής σε κάθε ένα από τα παρακάτω τρία κριτήρια µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά: ποιότητα του τεχνικού περιεχοµένου της εργασίας (50%), ποιότητα του κειµένου 

(30%) και ποιότητα της προφορικής παρουσίασης (20%).  

• Σε περίπτωση οµαδικής εργασίας, που επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής 

έγκρισης από τη Γ.Σ. του Τµήµατος, κάθε φοιτητής βαθµολογείται χωριστά για τη συνεισφορά του στην 
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όλη εργασία και για την προφορική παρουσίαση της εργασίας. 

Πρακτική Άσκηση και Εκπαιδευτικές Εκδροµές 

Στα πλαίσια των αντίστοιχων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων του Γ’ ή ∆’ έτους οι φοιτητές µπορούν να 

απασχοληθούν κατά τη θερινή περίοδο σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για πρακτική άσκηση καθώς και να 

συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδροµές που περιλαµβάνουν επισκέψεις σε εταιρείες και βιοµηχανίες για 

απόκτηση εµπειρίας. Η πρακτική άσκηση διαρκεί περίπου δύο µήνες και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να 

γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον και να ανταµειφθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι 

εκπαιδευτικές εκδροµές διαρκούν έως και µία εβδοµάδα και πραγµατοποιούνται κατά το διάστηµα που ορίζει το 

ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο και µόνον εφόσον το ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών είναι σηµαντικό. 

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης 

Οι  προϋποθέσεις για την αποφοίτηση και τη λήψη του ∆ιπλώµατος του Μηχανικού είναι οι παρακάτω: 

• Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον εννέα (9) από τα δέκα (10) 

εξάµηνα σπουδών, προκειµένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά (µε εισαγωγικές εξετάσεις). 

• Επιτυχής ολοκλήρωση πενήντα (50) συνολικά µαθηµάτων, δηλαδή των τριάντα έξι (36) υποχρεωτικών 

µαθηµάτων και δεκατεσσάρων (14) κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων (µε ορισµένους περιορισµούς 

που δίνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών παρακάτω).  

• Συµπλήρωση τουλάχιστον 180 ∆ιδακτικών Μονάδων (∆Μ) από τα ολοκληρωµένα µαθήµατα. 

• Επιτυχής ολοκλήρωση διπλωµατικής εργασίας. 

Βαθµός και Χαρακτηρισµός ∆ιπλώµατος 

O βαθµός διπλώµατος υπολογίζεται από το µέσο όρο των βαθµών όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη του διπλώµατος µε συντελεστή βαρύτητας 80% και από το βαθµό της διπλωµατικής εργασίας µε 

συντελεστή βαρύτητας 20%. Για τον υπολογισµό του µέσου όρου των βαθµών των µαθηµάτων, ο βαθµός κάθε 

µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος και το άθροισµα των επιµέρους 

γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων.  Τα Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

δεν συνυπολογίζονται στο βαθµό διπλώµατος. Οι  συντελεστές βαρύτητας υπολογίζονται ανάλογα µε τις ∆Μ 

κάθε µαθήµατος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

∆ιδακτικές Μονάδες 1 – 2 3 – 4 5 

Συντελεστής Βαρύτητας 1,0 1,5 2,0 

Εάν ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα µαθήµατα από τον απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό 

µαθηµάτων για τη λήψη του διπλώµατος, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα µε τους µικρότερους βαθµούς 

επιτυχίας δεν συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του τελικού βαθµού διπλώµατος, µε την προϋπόθεση όµως ότι 

θα ικανοποιούνται πλήρως όλες οι προϋποθέσεις για τη λήψη διπλώµατος από τα εναποµείναντα µαθήµατα. 

Ωστόσο, όλα τα µαθήµατα και οι αντίστοιχοι βαθµοί αναγράφονται στην αναλυτική βαθµολογία του φοιτητή.  

Ο χαρακτηρισµός του διπλώµατος, ανάλογα µε τον τελικό βαθµό, έχει ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Καλώς βαθµός από 5,0 έως 6,5  (µη συµπεριλαµβανοµένου του 6,5) 

Λίαν Καλώς βαθµός από 6,5 έως 8,5  (µη συµπεριλαµβανοµένου του 8,5) 

Άριστα βαθµός από 8,5 έως 10 (συµπεριλαµβανοµένου του 10) 
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Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης καταρτίζεται µετά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου και 

περιλαµβάνει όλους τους φοιτητές που απέκτησαν το δίπλωµά τους κατά το παρελθόν ακαδηµαϊκό έτος. Η 

ταξινόµηση γίνεται µε βάση το βαθµό του διπλώµατός τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής 

τους. Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης χρησιµοποιείται για την απονοµή υποτροφιών και τιµητικών διακρίσεων. 

Ετήσιος Βαθµός και Ετήσια Σειρά Επιτυχίας 

Ο ετήσιος βαθµός ενός φοιτητή είναι ο µέσος όρος των βαθµών των µαθηµάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

στο προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. O ετήσιος βαθµός υπολογίζεται µόνο για τους φοιτητές που έχουν 

ολοκληρώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του κανονικού προγράµµατος σπουδών των εξαµήνων του 

προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Ο υπολογισµός είναι ανάλογος µε αυτόν για το βαθµό διπλώµατος 

(πολλαπλασιασµός κάθε βαθµού µε το συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος, άθροιση των επιµέρους γινοµένων 

και διαίρεση µε το άθροισµα των συντελεστών), ωστόσο συµµετέχουν µόνο τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικά µαθήµατα του κανονικού προγράµµατος σπουδών του προηγούµενου έτους, ενώ δεν συµµετέχουν 

τα επιπλέον µαθήµατα που τυχόν ολοκλήρωσε ο φοιτητής, ούτε τα Αγγλικά I, II και III.  

Η ετήσια σειρά επιτυχίας καθορίζεται βάσει του ετησίου βαθµού και καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά την 

επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, χωριστά για τους φοιτητές καθενός από τα πέντε (5) έτη 

φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του κανονικού προγράµµατος σπουδών µέχρι το 

έτος φοίτησής τους. Για τα τέσσερα πρώτα έτη από την εγγραφή του φοιτητή στο Τµήµα, ως έτος φοίτησης 

θεωρείται η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή χρονιά. Μετά τα τέσσερα πρώτα έτη, ως έτος φοίτησης θεωρείται το 5ο έτος. 

Οι ετήσιες σειρές επιτυχίας χρησιµοποιούνται για την απονοµή υποτροφιών και τιµητικών διακρίσεων. 

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών 

Γνωστικές Περιοχές των Μαθηµάτων 

Τα µαθήµατα του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. εντάσσονται σε επτά (7) γνωστικές περιοχές: 

1. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υ̟ολογιστών [ ΗΡΥ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σχεδιασµό, υλοποίηση και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών, 

ηλεκτρονικών συστηµάτων. Εντάσσεται στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. 

2. Συστήµατα [ ΣΥΣ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θεωρία συστηµάτων (αυτόµατο και βέλτιστος έλεγχος, νευρωνικά δίκτυα, 

ασαφής λογική) και εφαρµογές τους (βιοϊατρική, έλεγχος ποιότητας). Εντάσσεται στον Τοµέα Συστηµάτων. 

3. Τηλε̟ικοινωνίες [ ΤΗΛ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (τηλεφωνικά, δικτυακά, ασύρµατα) και 

επεξεργασία πληροφορίας (ήχος, φωνή, εικόνα, δεδοµένα). Εντάσσεται στον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών. 

4. Πληροφορική [ ΠΛΗ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικές αρχές της πληροφορικής (προγραµµατισµός, λειτουργικά 

συστήµατα, βάσεις δεδοµένων, αλγόριθµοι, τεχνολογία λογισµικού). Εντάσσεται στον Τοµέα Πληροφορικής. 

5. Εφαρµογές Κοινωνίας της Πληροφορίας [ ΕΚΠ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σύγχρονες εφαρµογές της Πληροφορικής που καλύπτουν ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας και βιοµηχανίας. Εντάσσεται στον Τοµέα Πληροφορικής. 
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6. Ενεργειακά Συστήµατα [ ΕΝΕ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε συµβατικά και µοντέρνα συστήµατα παραγωγής, αποθήκευσης, διανοµής 

και διαχείρισης ενέργειας. Εντάσσεται στον Τοµέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. 

7. Η.Μ.Μ.Υ. [ ΗΜΥ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γενικές γνώσεις για την επιστήµη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών, όπως δίνονται µέσα από σεµιναριακά µαθήµατα, περιόδους πρακτικής άσκησης, κοκ. 

Τα µαθήµατα που προσφέρονται από άλλα Τµήµατα εντάσσονται στις εξής γνωστικές περιοχές: 

1. Μαθηµατικά [ ΜΑΘ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικά και προχωρηµένα µαθηµατικά για µηχανικούς. Εντάσσεται στον 

Τοµέα Μαθηµατικών του Τµήµατος Επιστηµών.  

2. Φυσική [ ΦΥΣ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέµατα φυσικής για µηχανικούς. Εντάσσεται στον Τοµέα Φυσικής του 

Τµήµατος Επιστηµών.  

3. Χηµεία [ ΧΗΜ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέµατα χηµείας για µηχανικούς. Εντάσσεται στον Τοµέα Χηµείας του 

Τµήµατος Επιστηµών. 

4. Κοινωνία, Ε̟ιστήµη, Πολιτισµός [ ΚΕΠ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέµατα ανθρωπιστικού περιεχοµένου. Εντάσσεται στον Τοµέα Κοινωνικών 

Επιστηµών του Τµήµατος Επιστηµών.  

5. Παραγωγή και ∆ιοίκηση [ ΜΠ∆ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέµατα παραγωγής και διοίκησης, βιοµηχανικού σχεδιασµού και 

σχεδιασµού µε υπολογιστή. Εντάσσεται στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης.  

6. Αγγλική Γλώσσα [ ΑΓΓ ] 

Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις στην προφορική και γραπτή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Εντάσσεται στον 

Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων. 

Κωδικοποίηση των Μαθηµάτων 

Για εύκολη αναφορά τα µαθήµατα του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής: 

• Προηγείται η συντοµογραφία της γνωστικής περιοχής και ακολουθεί τριψήφιος αριθµητικός κωδικός 

• Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει το έτος σπουδών στο οποίο αντιστοιχεί το µάθηµα 

• Το δεύτερο ψηφίο είναι 0 για υποχρεωτικά µαθήµατα και 1 ή 2 ή 9 για µαθήµατα επιλογής 

• Το τρίτο ψηφίο είναι ο αύξων αριθµός του µαθήµατος στην αντίστοιχη περιοχή 

Στα µαθήµατα εκτός Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ., υιοθετείται η κωδικοποίηση των τµηµάτων που τα προσφέρουν. 
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Κανονικό Πρόγραµµα Σπουδών 

Στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες αναγράφονται όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών ανά 

εξάµηνο. Για κάθε µάθηµα σηµειώνεται ο τίτλος, ο κωδικός, οι διδακτικές µονάδες (∆Μ), οι εβδοµαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας (∆Ι), οι εβδοµαδιαίες ώρες φροντιστηρίου (ΦΡ), οι εβδοµαδιαίες ώρες εργαστηρίου (ΕΡ), τα 

απαραίτητα προαπαιτούµενα µαθήµατα και τα συνιστώµενα προαπαιτούµενα µαθήµατα.  

Στη συνέχεια παρατίθεται λίστα µε όλα τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα από τα οποία µπορεί να επιλέξει 

ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, καθώς και ορισµένοι περιορισµοί όσον αφορά στην επιλογή τους. 

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Εισαγωγή στην Επιστήµη του Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

ΗΜΥ 101 - 3 - - - - 

Λογική Σχεδίαση ΗΡΥ 101 4 4 1 2 - - 

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 
και την Πληροφορική 

ΠΛΗ 101 4 3 2 1 - - 

Μαθηµατικά Ι ΜΑΘ 101 4 3 1 - - - 

Γραµµική Άλγεβρα ΜΑΘ 201 3 3 1 - - - 

Αγγλικά Ι ΑΓΓ 101 2 4 - - - - 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

∆ιακριτά Μαθηµατικά ΜΑΘ 208 3 3 - - - - 

Φυσική (Μηχανική – Στοιχεία Θερµότητας) ΦΥΣ 101 3 2 1 2 - - 

Γενική Χηµεία ΧΗΜ 101 3 3 - - - - 

 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Βασική Θεωρία Κυκλωµάτων ΗΡΥ 102 4 2 2 2 - ΜΑΘ 101 

∆οµηµένος Προγραµµατισµός ΠΛΗ 102 4 3 2 1 - ΠΛΗ 101 

Μαθηµατικά ΙΙ ΜΑΘ 102 4 3 1 - - ΜΑΘ 101 

Φυσική (Ηλεκτροµαγνητισµός) ΦΥΣ 102 3 2 1 2 - ΜΑΘ 101 

Αγγλικά ΙΙ ΑΓΓ 102 2 4 - - - ΑΓΓ 101 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Συµβολικές και ∆ιακριτές ∆οµές ΠΛΗ 111 4 3 1 - - - 

Αριθµητική Ανάλυση ΜΑΘ 202 4 3 1 - - ΜΑΘ 201 
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Ψηφιακοί Υπολογιστές ΗΡΥ 201 4 2 2 2 ΠΛΗ 101 
ΗΡΥ 101 
ΠΛΗ 102 

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων ΗΡΥ 202 4 2 2 2 ΗΡΥ 102 - 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 

ΠΛΗ 201 4 3 1 2 ΠΛΗ 102 - 

Σήµατα και Συστήµατα ΤΗΛ 201 4 3 2 1 ΜΑΘ 101 
ΠΛΗ 101 
ΜΑΘ 102 
ΜΑΘ 201 

Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική ΜΑΘ 107 3 2 1 - - - 

Αγγλικά ΙΙΙ ΑΓΓ 201 2 4 - - - ΑΓΓ 102 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού και 
Προγραµµατισµός Συστηµάτων 

ΠΛΗ 211 4 3 1 2 - ΠΛΗ 102 

 

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Προχωρηµένη Λογική Σχεδίαση ΗΡΥ 203 4 3 2 2 ΗΡΥ 101 - 

Ηλεκτρονική Ι ΗΡΥ 204 4 3 2 2 ΗΡΥ 102 - 

∆οµές ∆εδοµένων και Αρχείων ΠΛΗ 202 4 3 2 1 ΠΛΗ 102 ΠΛΗ 201 

Πιθανότητες και Τυχαία Σήµατα ΤΗΛ 202 4 3 2 1 - 
ΜΑΘ 107 
ΤΗΛ 201 

Αγγλικά ΙV ΑΓΓ 202 2 4 - - - ΑΓΓ 201 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Ηλεκτρονικά – Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΗΡΥ 211 4 3 2 - - 
ΦΥΣ 101 
ΦΥΣ 102 

∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων και 
Στοιχεία Κεραιών  

ΤΗΛ 211 4 3 1 2 - 
ΜΑΘ 102 
ΦΥΣ 102 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Ηλεκτρονική ΙΙ ΗΡΥ 301 4 3 2 2 ΗΡΥ 204 ΗΡΥ 202 

Λειτουργικά Συστήµατα ΠΛΗ 301 4 3 1 2 ΗΡΥ 201 ΠΛΗ 202 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ι ΤΗΛ 301 4 3 2 1 ΤΗΛ 202 
ΜΑΘ 102 
ΤΗΛ 201 

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος ΤΗΛ 302 4 3 1 3 ΤΗΛ 201 - 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση 
Προτύπων 

ΤΗΛ 311 4 3 2 1 - ΜΑΘ 102 

Προσοµοίωση ΜΠ∆ 501 4 4 - 2 - - 

Κοινωνιολογία ΚΕΠ 101 3 3 - - - - 

Φιλοσοφία και Ιστορία Επιστηµών ΚΕΠ 203 3 3 - - - - 

Τέχνη και Τεχνολογία ΚΕΠ 301 3 3 - - - - 

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Εισαγωγή στα Συστήµατα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΕΝΕ 301 4 3 1 2 ΗΡΥ 202 
ΜΑΘ 102 
ΦΥΣ 102 

Οργάνωση Υπολογιστών ΗΡΥ 302 4 3 2 2 ΗΡΥ 203 ΗΡΥ 201 

Βάσεις ∆εδοµένων ΠΛΗ 302 4 3 2 1 ΠΛΗ 201 
ΠΛΗ 202 
ΠΛΗ 301 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ ΤΗΛ 303 4 3 1 2 ΤΗΛ 201 
ΤΗΛ 202 
ΤΗΛ 301 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Πρακτική Άσκηση Ι ΗΜΥ 311 - - - - - - 

Επισκέψεις Πεδίου ΗΜΥ 312 - - - - - - 

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΤΗΛ 312 4 3 1 3 - - 

Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής ΤΗΛ 313 4 3 1 2 - - 

∆ιαφορικές Εξισώσεις ΜΑΘ 203 3 2 1 - - ΜΑΘ 201 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά ΜΑΘ 302 3 3 - - - 
ΜΑΘ 101 
ΜΑΘ 201 

Πολιτική Οικονοµία ΚΕΠ 102 3 3 - - - - 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΚΕΠ 104 3 3 - - - - 

Ιστορία του Πολιτισµού ΚΕΠ 202 3 3 - - - - 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Παραγωγή και ∆ιανοµή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΕΝΕ 401 4 3 1 2 - ΕΝΕ 301 

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα ΠΛΗ 401 4 3 3 - ΠΛΗ 202 - 

Γραµµικά Συστήµατα ΣΥΣ 401 4 3 2 3 - ΤΗΛ 201 

∆ίκτυα Υπολογιστών Ι ΤΗΛ 401 4 3 1 2 ΜΑΘ 107 ΤΗΛ 202 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Πρακτική Άσκηση ΙΙ ΗΜΥ 411 - - - - - - 

Ενσωµατωµένα Συστήµατα 
Μικροεπεξεργαστών 

ΗΡΥ 411 4 3 2 2 - 
ΗΡΥ 302 
ΠΛΗ 301 

Οπτοηλεκτρονική ΗΡΥ 412 4 3 - 3 - ΗΡΥ 301 

Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού ΠΛΗ 411 4 3 1 2 - ΠΛΗ 202 

Επικοινωνία Ανθρώπων – Υπολογιστών ΕΚΠ 412 4 3 1 2 - ΠΛΗ 201 

Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων ΕΚΠ 413 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 202 
ΠΛΗ 302 

Μηχανική Όραση ΕΚΠ 414 4 3 1 2 - ΤΗΛ 312 

Τεχνολογία και Εφαρµογές Ασαφούς 
Λογικής 

ΣΥΣ 411 4 3 1 3 - - 

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής ΤΗΛ 411 4 3 1 2 - 
ΤΗΛ 201 
ΤΗΛ 202 
ΤΗΛ 302 

Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) 
Τηλεπικοινωνιακών ∆ιατάξεων 

ΤΗΛ 412 4 3 1 3 - 
ΤΗΛ 201 
ΗΡΥ 202 
ΠΛΗ 102 

Εισαγωγή στη Θεωρία Βελτιστοποίησης ΤΗΛ 413 4 3 2 - - ΜΑΘ 201 

Ασύρµατες Επικοινωνίες ΤΗΛ 417 4 3 2 - - ΤΗΛ 301 

Μικρο- και Μακρο- Οικονοµική Ανάλυση  ΚΕΠ 201 3 3 - - - - 

Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας ΚΕΠ 204 4 3 - - - - 

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Θεωρία Υπολογισµού ΠΛΗ 402 4 3 2 1 - ΠΛΗ 401 

Θεωρία και Εφαρµογές Αυτοµάτου Ελέγχου ΣΥΣ 402 4 3 2 3 - ΣΥΣ 401 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ ΗΜΥ 412 - - - - - - 
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Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις 

ΕΝΕ 411 4 3 1 2 - 
ΕΝΕ 301 
ΕΝΕ 401 

Ανάλυση Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΝΕ 412 4 3 1 2 - 
ΕΝΕ 301 
ΕΝΕ 401 

Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες ΗΡΥ 414 4 3 1 2 - 
ΗΡΥ 204 
ΗΡΥ 301 

Αρχιτεκτονική Η/Υ ΗΡΥ 415 4 3 2 2 - 
ΠΛΗ 301 
ΗΡΥ 302 

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωµάτων CMOS  HPY 416 4 3 2 2 - 
ΗΡΥ 204 
ΗΡΥ 301 

Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων ΗΡΥ 417 4 3 1 2 - ΗΡΥ 302 

Αρχιτεκτονική Παράλληλων και 
Κατανεµηµένων Υπολογιστών 

ΗΡΥ 418 4 3 1 2 - 
ΗΡΥ 302 
ΠΛΗ 301 

Ηλεκτρονικά Ισχύος ΗΡΥ 419 4 3 1 2 - ΗΡΥ 301 

Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων ΠΛΗ 415 4 3 1 2 - ΠΛΗ 302 

Υπολογιστική Γεωµετρία ΠΛΗ 416 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 202 
ΠΛΗ 302 
ΠΛΗ 401 

Τεχνητή Νοηµοσύνη ΠΛΗ 417 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 202 
ΠΛΗ 401 

Γραφική ΠΛΗ 418 4 3 2 1 - 
ΠΛΗ 201 
ΠΛΗ 202 

Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο 

ΕΚΠ 419 4 3 1 2 - ΠΛΗ 302 

Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων 
Λογισµικού 

ΠΛΗ 420 4 3 1 2 - ΠΛΗ 301 

∆ιδακτική της Πληροφορικής ΠΛΗ 422 4 3 1 2 - - 

Μεταγλωττιστές ΠΛΗ 423 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 202 
ΠΛΗ 411 

Σύγχρονα Θέµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΣΥΣ 412 4 3 1 2 - ΣΥΣ 401 

Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου 
Ελέγχου 

ΣΥΣ 413 4 3 1 2 - - 

Νευρωνικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές ΣΥΣ 414 4 3 1 2 - - 

Εισαγωγή σε Μοντελοποίηση και Ανάλυση 
Απόδοσης ∆ικτύων Επικοινωνιών  

ΤΗΛ 414 4 3 1 2 - 
ΜΑΘ 107 
ΤΗΛ 401 

Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για 
Τηλεπικοινωνίες 

ΤΗΛ 415 4 3 1 2 - 
ΤΗΛ 202 
ΤΗΛ 303 
ΜΑΘ 201 

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση ΤΗΛ 416 4 3 2 1 - 
ΜΑΘ 107 
ΤΗΛ 202 
ΤΗΛ 301 

∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΤΗΛ 418 4 3 1 2 - ΤΗΛ 401 

Συστήµατα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας ΤΗΛ 419 4 3 1 2 - ΤΗΛ 411 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτοµία ΜΠ∆ 433 3 2 - 2 - - 

Βιοµηχανική Κοινωνιολογία ΚΕΠ 302 3 3 - - - - 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΕΝΕ 511 4 2 2 2 - ΕΝΕ 301 

Προχωρηµένα Θέµατα Συστηµάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΝΕ 512 4 3 1 2 - 
ΕΝΕ 301 
ΕΝΕ 401 

Σχεδιασµός Συστηµάτων VLSI και ASIC ΗΡΥ 511 4 3 2 2 - 
ΗΡΥ 301 
ΗΡΥ 302 

∆οκιµή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ΗΡΥ 512 4 3 2 2 - ΗΡΥ 302 

Βιοϊατρική Τεχνολογία ΗΡΥ 513 4 3 - 3 - ΗΡΥ 204 

Σύγχρονα Θέµατα Ηλεκτρονικής και 
Αρχιτεκτονικής 

ΗΡΥ 59x 4 3 1 2 - - 

Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων 
Λογισµικού 

ΠΛΗ 511 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 201 
ΠΛΗ 202 

Σχεδίαση, Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση 
Υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο 

ΕΚΠ 512 4 3 1 2 - 
ΠΛΗ 302 
ΕΚΠ 419 

Αυτόνοµοι Πράκτορες ΠΛΗ 513 4 3 1 2 - 
ΜΑΘ 107 
ΠΛΗ 417 

Η Οικονοµία της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 

ΕΚΠ 514 4 3 1 2 - - 

Επεξεργασία και ∆ιαχείριση ∆εδοµένων σε 
∆ίκτυα Αισθητήρων 

ΠΛΗ 516 4 3 1 2 - ΠΛΗ 302 

Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΠΛΗ 517 4 3 2 1 - - 

Σύγχρονα Θέµατα Πληροφορικής ΠΛΗ 59x 4 3 2 1 - - 

Βέλτιστος Έλεγχος ΣΥΣ 511 4 3 1 3 - ΣΥΣ 402 

Ροµποτική 
ΣΥΣ 512 
ΜΠ∆ 502 

4 3 - 3 - ΣΥΣ 401 

Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΣΥΣ 513 4 3 1 2 - 

ΣΥΣ 401 
ΣΥΣ 402 
ΣΥΣ 411 
ΣΥΣ 413 
ΣΥΣ 414 

Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και 
Ασαφούς Λογικής σε Συστήµατα 
Αυτοµατισµών 

ΣΥΣ 514 4 3 1 2 - 
ΣΥΣ 401 
ΣΥΣ 412 

Ασύρµατα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και 
∆ίκτυα 

ΤΗΛ 511 4 3 1 2 - 
ΤΗΛ 301 
ΤΗΛ 401 

Σύγχρονα Θέµατα Τηλεπικοινωνιών ΤΗΛ 59x 4 3 1 2 - - 

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Προα̟αιτούµενα Μαθήµατα 

Για τη δήλωση ορισµένων υποχρεωτικών µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ. και 

την επιτυχή εγγραφή σε αυτά απαιτείται απαραίτητα η επιτυχής ολοκλήρωση συγκεκριµένων υποχρεωτικών 

µαθηµάτων κατωτέρων εξαµήνων, όπως έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Τα µαθήµατα 

αυτά, καθώς και η σχέση εξάρτησής τους µε τα αντίστοιχα προαπαιτούµενα µαθήµατα, φαίνονται αναλυτικά στο 

παρακάτω γράφηµα. Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν εξαρτήσεις µόνο µεταξύ ετών και όχι µεταξύ εξαµήνων, ώστε οι 

φοιτητές να έχουν πολλαπλές ευκαιρίες επιτυχούς ολοκλήρωσης των προαπαιτουµένων µαθηµάτων.  
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Ε̟ιλογή Μαθηµάτων 

Για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 

και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα σύµφωνα µε 

τους παρακάτω περιορισµούς.  

 

• Τουλάχιστον δέκα (10) µαθήµατα α̟ό το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. 

Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα του Τµήµατος αναγράφονται ανά εξάµηνο στους πίνακες παραπάνω και 

φέρουν κωδικούς ΗΡΥ, ΠΛΗ, ΕΚΠ, ΤΗΛ, ΣΥΣ, ΕΝΕ. 

 

• Το ̟ολύ τρία (3) µαθήµατα α̟ό τα ̟αρακάτω (εκτός Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ.):  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Φυσική (Μηχανική – Στοιχεία Θερµότητας) ΦΥΣ 101 3 2 1 2 - - 

Γενική Χηµεία ΧΗΜ 101 3 3 - - - - 

Αριθµητική Ανάλυση ΜΑΘ 202 4 3 1 - - ΜΑΘ 201 

∆ιαφορικές Εξισώσεις ΜΑΘ 203 3 2 1 - - ΜΑΘ 201 

∆ιακριτά Μαθηµατικά ΜΑΘ 208 3 3 - - - - 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά ΜΑΘ 302 3 3 - - - 
ΜΑΘ 101 
ΜΑΘ 201 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτοµία ΜΠ∆ 433 3 2 - 2 - - 

Προσοµοίωση ΜΠ∆ 501 4 4 - 2 - - 

Ροµποτική ΜΠ∆ 502 4 3 - 2 - ΣΥΣ 401 

 

• Το ̟ολύ ένα (1) µάθηµα α̟ό τα ̟αρακάτω (ΚΕΠ):  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ∆Ι ΦΡ ΕΡ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 

Κοινωνιολογία ΚΕΠ 101 3 3 - - - - 

Πολιτική Οικονοµία ΚΕΠ 102 3 3 - - - - 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΚΕΠ 104 3 3 - - - - 

Μικρο- και Μακρο- Οικονοµική Ανάλυση  ΚΕΠ 201 3 3 - - - - 

Ιστορία του Πολιτισµού ΚΕΠ 202 3 3 - - - - 

Φιλοσοφία και Ιστορία Επιστηµών ΚΕΠ 203 3 3 - - - - 

Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας ΚΕΠ 204 4 3 - - - - 

Τέχνη και Τεχνολογία ΚΕΠ 301 3 3 - - - - 

Βιοµηχανική Κοινωνιολογία ΚΕΠ 302 3 3 - - - - 

 

Εφιστάται η προσοχή των φοιτητών στην επιλογή µαθηµάτων ώστε να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος 

αριθµός διδακτικών µονάδων προς λήψη διπλώµατος. 
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Αναλυτικές Περιγραφές των Μαθηµάτων 

Στις επόµενες σελίδες παρατίθεται αναλυτικά η ύλη κάθε µαθήµατος του προγράµµατος σπουδών. Η σειρά 

εµφάνισης ακολουθεί την αλληλουχία των µαθηµάτων στο κανονικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.  

 

1ο Εξάµηνο 

 
Εισαγωγή στην Ε̟ιστήµη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υ̟ολογιστών    ΗΜΥ 101 
∆ιαλέξεις µε αντικείµενο την εισαγωγή στην επιστήµη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Εισαγωγική 
παρουσίαση των βασικών αρχών της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής και των Ψηφιακών συστηµάτων, των Τηλεπικοινωνιών και των 
Αυτοµατισµών. Παρουσίαση του ερευνητικού έργου και των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων του Τµήµατος µέσω εισαγωγικών 
οµιλιών και επιδείξεων πρωτοτύπων συστηµάτων και εργαλείων. 

 
Λογική Σχεδίαση            ΗΡΥ 101 
∆υαδική αναπαράσταση αριθµών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστηµα αναπαράστασης, κώδικες. Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, 
συνδυαστική λογική δύο επιπέδων. Απλοποίηση συναρτήσεων µίας και πολλών µεταβλητών, πίνακες Karnaugh, ελαχιστοποίηση 
McCluskey. Αριθµητικά κυκλώµατα, αθροιστές/αφαιρέτες. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα TTL, 
αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, συγκριτές,. Ακολουθιακή λογική, µανδαλωτές, καταχωρητές (flip-flop), µετρητές, σχεδίαση και 
ανάλυση ακολουθιακών κυκλωµάτων, σχεδίαση µηχανών πεπερασµένων καταστάσεων. ∆ιατάξεις προγραµµατιζόµενης λογικής (PLA, 
PAL, GAL), εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής υλικού. 

 
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υ̟ολογιστές και την Πληροφορική      ΠΛΗ 101 
Η επιστήµη της πληροφορικής στις µέρες µας. Εισαγωγή σε αλγόριθµους και προγράµµατα, δοµηµένος προγραµµατισµός, ανάπτυξη 
σωστών αλγορίθµων, ανάπτυξη γρήγορων αλγορίθµων, χαρακτηριστικά προχωρηµένων γλωσσών προγραµµατισµού. Εισαγωγή στο 
διαδικαστικό προγραµµατισµό χρησιµοποιώντας τη γλώσσα C. Κύκλος εκτέλεσης προγραµµάτων. Συντακτικοί και λεκτικοί κανόνες 
της C. Βασικοί τύποι δεδοµένων. ∆ηλώσεις µεταβλητών και σταθερών. Τελεστές και εκφράσεις. Εντολές ελέγχου ροής. Συναρτήσεις 
εισόδου-εξόδου. Συναρτήσεις που ορίζονται από τον προγραµµατιστή. Πίνακες. ∆οµές. ∆είκτες. ∆ιαχείριση αρχείων. 

 
Μαθηµατικά Ι            ΜΑΘ 101 
Συναρτήσεις µιας µεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγος συνάρτησης. Γεωµετρική ερµηνεία της έννοιας της 
παραγώγου. ∆ιαφορικά συναρτήσεων. Εφαρµογές των παραγώγων στη µελέτη συναρτήσεων (µονοτονία, κυρτότητα, ακρότατα 
συναρτήσεων). Θεώρηµα µέσης τιµής. Κανόνας του L’ Hopital. Ολοκληρώµατα συναρτήσεων µιας µεταβλητής. Ορισµένο 
ολοκλήρωµα. Θεµελιώδη θεωρήµατα ολοκληρωτικού λογισµού. Υπολογισµός εµβαδών και όγκων. Εφαρµογές στη Φυσική. Εκθετικές 
συναρτήσεις. Αντίστροφες συναρτήσεις. Υπερβολικές συναρτήσεις. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Καταχρηστικά ολοκληρώµατα. Ακολουθίες 
και σειρές (κριτήρια σύγκλισης). ∆υναµοσειρές και σειρές Taylor. 

 
Γραµµική Άλγεβρα           ΜΑΘ 201 
Γραµµικοί χώροι, υποχώροι, βάση και διάσταση γραµµικού χώρου, χώροι εσωτερικού γινοµένου, ορθογωνιότητα, πίνακες, τάξη πίνακα, 
χώροι στηλών - γραµµών πίνακα, τα θεµελιώδη προβλήµατα της γραµµικής άλγεβρας, συστήµατα γραµµικών εξισώσεων, ορίζουσες, 
γραµµικές απεικονίσεις, πίνακες γραµµικών απεικονίσεων, ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα, ιδιοχώροι, τετραγωνικές µορφές, θετικά 
ορισµένοι πίνακες, παραδείγµατα από εφαρµογές της γραµµικής άλγεβρας. 

 
Αγγλικά Ι            ΑΓΓ 101 
Γραµµατικά φαινόµενα και ανάπτυξη γραπτών και λεξιλογικών δεξιοτήτων στην Αγγλική σε επίπεδο Β2.  

 
∆ιακριτά Μαθηµατικά           ΜΑΘ 208 
Στοιχειώδης συνδυαστική: κανόνες αθροίσµατος γινοµένου, µεταθέσεις, συνδυασµοί, συνδυασµοί µε επανάληψη, δυωνυµικό / 
πολυωνυµικό θεώρηµα, συντελεστές πολυωνύµων. Στοιχεία µαθηµατικής λογικής: προτάσεις, λογικές πράξεις, αληθοπίνακες, άλγεβρα 
προτάσεων, ποσοτικοποιητές, συµπερασµατικοί κανόνες. Θεωρία συνόλων: πράξεις, άλγεβρα συνόλων και δυϊκότητα, πεπερασµένα, 
άπειρα, αριθµήσιµα σύνολα. Θεωρία αριθµών και µαθηµατική επαγωγή: ιδιότητες ακεραίων, θεωρήµατα µαθηµατικής επαγωγής, 
αλγόριθµος διαίρεσης, διαιρετότητα, πρώτοι αριθµοί, θεώρηµα µέγιστου κοινού διαιρέτη, θεµελιώδες θεώρηµα της αριθµητικής. 
Σχέσεις και συναρτήσεις: είδη σχέσεων, σύνθεση, σχέσεις ισοδυναµίας / µερικής διάταξης, συναρτήσεις ως σχέσεις, ένα προς ένα, επί 
και αντιστρεπτές συναρτήσεις. Γλώσσες: αλφάβητο, λέξεις, γλώσσες (συνολοθεωρία των λέξεων). Πεπερασµένα αυτόµατα: 
ντετερµινιστικά και µη, συσχέτιση µε γλώσσες, σχέσεις και συναρτήσεις. Βασικές έννοιες θεωρίας γραφηµάτων: κατευθυνόµενα ή µη, 
συσχέτιση µε σχέσεις, αναπαράσταση, διασχίσεις.  

 
Φυσική (Μηχανική – Στοιχεία Θερµότητας)         ΦΥΣ 101 
Ευθύγραµµη κίνηση, κίνηση στο επίπεδο, διανύσµατα, νόµοι του Newton, βαρυτικές δυνάµεις, προσδιορισµός επιτάχυνσης βαρύτητας 
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µε ελεύθερη πτώση, δυνάµεις τριβών, προσδιορισµός συντελεστή τριβής επιφανειών σε επαφή. Ορµή, διατήρηση ορµής, κέντρο µάζας. 
Κινητική και δυναµική ενέργεια, νόµος διατήρησης ενέργειας, έργο, ισχύς, συντηρητικές δυνάµεις, σχέση µεταξύ δύναµης και δυναµικής 
ενέργειας. Περιστροφική κίνηση σηµείου και σώµατος, προσδιορισµός γωνιακής επιτάχυνσης, ροπής αδράνειας και ροπής τριβών 
οµαλά περιστρεφόµενου  στερεού, γενική συνθήκη µηχανικής ισορροπίας. Στροφορµή σηµείου και στερεού, νόµος διατήρησης 
στροφορµής, µετάπτωση. Aπλός αρµονικός ταλαντωτής, απλό, σύνθετο και στροφικό εκκρεµές, προσδιορισµός σταθεράς ελατηρίου, 
επιτάχυνσης βαρύτητας µε το απλό εκκρεµές και ροπής αδράνειας στερεού µε το δινηµατικό εκκρεµές. Κίνηση υπό περιορισµούς, 
γενικευµένες συντεταγµένες, εξισώσεις κίνησης του Hamilton. Θερµότητα, εντροπία, νόµοι θερµοδυναµικής.  

 
Γενική Χηµεία            ΧΗΜ 101 
∆οµή του ατόµου. Κβαντοµηχανική προσέγγιση ατοµικής δόµησης. Ατοµικά πρότυπα. Ατοµικά τροχιακά. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 
των στοιχείων. Περιοδικός πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ιοντικός δεσµός. Οµοιοπολικός δεσµός. Μοριακή 
Γεωµετρία. Θεωρία δεσµού σθένους. Υβριδισµός και υβριδικά τροχιακά. Θεωρία µοριακών τροχιακών. ∆ιαµοριακές δυνάµεις. 
Μεταλλικός δεσµός (ιδιότητες µετάλλων, καθαροί ηµιαγωγοί πυριτίου και ηµιαγωγοί πρόσµιξης, εφαρµογές ηµιαγωγών, φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, δίοδοι p-n). Εισαγωγικά θέµατα Φυσικοχηµείας (είδη χηµικών αντιδράσεων, ισορροπία χηµικών αντιδράσεων, χηµική 
κινητική). ∆ιαλύµατα. Οξέα. Βάσεις. Άλατα. Οξειδοαναγωγή. Ηλεκτροχηµεία. Σύγχρονες µέθοδοι επιφανειακής και δοµικής ανάλυσης 
υλικών µικροηλεκτρονικής. Τεχνική της περίθλασης ακτίνων-Χ (ΧRD). Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS). Φασµατοσκοπία 
ηλεκτρονίων Auger (ΑES). Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων-Χ (XRF). Φασµατοσκοπία υπερύθρου (IR). 

 

2ο Εξάµηνο 

 
Βασική Θεωρία Κυκλωµάτων          ΗΡΥ 102 
Συγκεντρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα, νόµοι Kirchhoff, θεώρηµα Tellegen, βασικά στοιχεία κυκλωµάτων (αντιστάσεις, πυκνωτές, 
πηνία, µετασχηµατιστές, ανεξάρτητες πηγές, δίπολα), βασικές κυµατοµορφές σηµάτων, ανάλυση µικρού σήµατος, εισαγωγή στα 
γραµµικά χρονικά αµετάβλητα κυκλώµατα , ανάλυση κυκλωµάτων  1ης, 2ης και µεγαλύτερης τάξης (διαφορικές εξισώσεις, απόκριση 
µηδενικής εισόδου και µηδενικής κατάστασης, πλήρης απόκριση, µεταβατική και µόνιµη κατάσταση, βηµατική και κρουστική 
απόκριση), βασικές αρχές των µεθόδων κόµβων και βρόχων για ανάλυση γραµµικών ηλεκτρικών κυκλωµάτων, εξισώσεις κατάστασης, 
µετασχηµατισµός Laplace (ορισµός, θεωρητική ανάλυση, ιδιότητες, επίλυση διαφορικών εξισώσεων, ενδεικτικές εφαρµογές), 
συναρτήσεις µεταφοράς (διαγράµµατα Bode, πόλοι-µηδενικά, φυσικές συχνότητες, εφαρµογή στο σχεδιασµό ταλαντωτή και στο 
σχεδιασµό φίλτρων). 

 
∆οµηµένος Προγραµµατισµός           ΠΛΗ 102 
Σύνθετες εφαρµογές δεικτών στη γλώσσα C. ∆είκτες σε δείκτες. Αναδροµή. Εισαγωγή σε Java και αφαίρεση στον οντοκεντρικό 
προγραµµατισµό. Η έννοια της κλάσης και του αντικειµένου. Είσοδος / έξοδος, πέρασµα παραµέτρων σε µεθόδους, επίπεδα 
πρόσβασης µεταβλητών / µεθόδων / κλάσεων, υπερφορτισµός, κληρονοµικότητα, πολυµορφισµός, αφηρηµένες κλάσεις. Αφηρηµένοι 
τύποι δεδοµένων (abstract data types). Παραδείγµατα αφηρηµένων τύπων δεδοµένων και προγραµµατισµού των. Λίστες και 
παραλλαγές τους (απλά / διπλά διασυνδεδεµένες λίστες, κυκλικές λίστες). Ουρές και στοίβες. Τύποι δεδοµένων βασισµένοι σε δενδρική 
οργάνωση. ∆υαδικά δένδρα αναζήτησης. ∆οµές βασισµένες σε κατακερµατισµό. Εφαρµογές µε απλούς αλγόριθµους αναζήτησης. 

 
Μαθηµατικά ΙΙ            ΜΑΘ 102 
Βασικές έννοιες διαφορικών εξισώσεων. Το πρόβληµα των αρχικών τιµών. Πρωτοτάξιες διαφορικές εξισώσεις: ∆ιαφορικές εξισώσεις 
χωριζόµενων µεταβλητών. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις - η µέθοδος του ολοκληρωτικού παράγοντα. Γραµµικές διαφορικές 
εξισώσεις ανώτερης τάξης. Εφαρµογές διαφορικών εξισώσεων - κυκλώµατα RLC. Μετασχηµατισµός Laplace. Ιδιότητες. Επίλυση 
γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε χρήση µετασχηµατισµού Laplace. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Επιφάνειες δεύτερου 
βαθµού. Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγµένες. Καµπύλες και µήκος τόξου. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο 
διανυσµάτων. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. ∆ιανυσµατικά πεδία, div, grad, curl. Θεώρηµα Taylor. Ακρότατα 
συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, πολλαπλασιαστές Lagrange. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. ∆ιπλά, τριπλά και επιφανειακά 
ολοκληρώµατα. Εφαρµογές στη ροή των ρευστών. 

 
Φυσική (Ηλεκτροµαγνητισµός)          ΦΥΣ 102 
Εισαγωγή στην ηλεκτροστατική: Ηλεκτρικό φορτίο, νόµος του Coulomb, έννοια του ηλεκτροστατικού πεδίου και του δυναµικού, 
κίνηση φορτίου σε ηλεκτρικό πεδίο. Νόµος Gauss και εφαρµογές. Ηλεκτρικό δυναµικό, διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού, ηλεκτρικό 
δίπολο, ηλεκτρική δυναµική ενέργεια, προσδιορισµός ηλεκτροστατικού πεδίου από µετρήσεις του δυναµικού. Ηλεκτρικές ιδιότητες της 
ύλης: ∆ιηλεκτρικά και αγωγοί. Νόµος Biot-Savart. Μαγνητική επαγωγή, µαγνητική ροή, µαγνητικό διπολικό πεδίο, βαθµωτό µαγνητικό 
δυναµικό, πεδία µαγνητισµένης ύλης, µαγνήτιση, ένταση και εξισώσεις µαγνητικού πεδίου, υστέρηση, διαµαγνητισµός, 
παραµαγνητισµός, σιδηροµαγνητισµός, αντισιδηροµαγνητισµός, νόµος Ampere, ρευµατοφόροι αγωγοί, σωληνοειδές. Επαγωγικά 
ρεύµατα, χρονικά µεταβαλλόµενη µαγνητική ροή, νόµος Faraday, νόµος Lenz, συντελεστής αυτεπαγωγής L, Κύκλωµα LR. Ενέργεια σε 
ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο, ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις συστήµατος LC, φθίνουσες και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, 
συντονισµός σε κύκλωµα LCR. Κυµατικές έννοιες, αρχή δηµιουργίας ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, ενέργεια και ένταση ΗΠ, ηλεκτρικό 
δίπολο, πόλωση, διηλεκτρικά. ∆ιάνυσµα Poynting, επαγωγικά µαγνητικά πεδία, ρεύµα µετατόπισης, εξισώσεις Maxwell, διάδοση ΗΜ 
κυµάτων στο κενό και στην ύλη, εύρος ΗΜ φάσµατος, γραµµές µεταφοράς, κυµατοδηγοί,  αλληλεπίδραση ΗΜ κυµάτων µε την ύλη: 
Απορρόφηση, σκέδαση, ανάκλαση, περίθλαση, συµβολή.  
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Αγγλικά ΙΙ            ΑΓΓ 102 
Ανάπτυξη των γραµµατικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων στην Αγγλική σε επίπεδο Γ2 µε επιπρόσθετη έµφαση στις δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφής ακαδηµαϊκού λόγου. 

 
Συµβολικές και ∆ιακριτές ∆οµές          ΠΛΗ 111 
Λογική: προτασιακός λογισµός, κατηγορηµατικός λογισµός πρώτης τάξης, αξιωµατικά συστήµατα, σηµασιολογικά µοντέλα, 
ταυτότητες, κανόνες συναγωγής, αποδείξεις, ορθότητα και πληρότητα. Tεχνικές αποδείξεων: ευθεία απόδειξη, αντιθετοαντιστροφή, εις 
άτοπο απαγωγή, µαθηµατική επαγωγή, γενικευµένη επαγωγή και αναδροµή. Σχεσιακός λογισµός, σχεσιακές άλγεβρες. Τυπικές θεωρίες, 
ορθά διατυπωµένες εκφράσεις, αριθµητική πρώτης τάξης. Ακολουθίες: ασυµπτωτική συµπεριφορά των ακολουθιών, γεννήτριες 
συναρτήσεις, αναδροµικές σχέσεις, γραµµικές αναδροµικές σχέσεις µε σταθερούς συντελεστές, οµογενείς λύσεις, ειδικές λύσεις, ολικές 
λύσεις, λύση µε τη µέθοδο των γεννητριών συναρτήσεων, αθροίσµατα. 

 
Αριθµητική Ανάλυση            ΜΑΘ 202 
Αριθµοί κινητής υποδιαστολής, αριθµοί µηχανής, σφάλµατα στρογγύλευσης στους υπολογισµούς.  Επίλυση Αλγεβρικών Εξισώσεων: 
Μέθοδος ∆ιχοτόµησης και Εσφαλµένης Θέσης, Τροποποιηµένες µέθοδοι αγκυλών (Illinois, υβριδικές), Επαναληπτική Μέθοδος 
Σταθερού Σηµείου, Μέθοδος Newton-Raphson και Τέµνουσας, Επιτάχυνση Aitken και η µέθοδος του Steffensen, Μέθοδος Muller. 
Μη-γραµµικά Συστήµατα Εξισώσεων. Πολυωνυµική Παρεµβολή: Παρεµβολή Lagrange, Πολυώνυµα Newton και ∆ιηρηµένες 
∆ιαφορές, Παρεµβολή Hermite, Οµοιόµορφες ∆ιαµερίσεις και το φαινόµενο Runge, Κόµβοι Chebyshev, Παρεµβολή µε Splines - 
Γραµµικές Splines, Κυβικές Splines, Κυβικές Hermite Splines και ∆ιευρυµένες  ∆ιηρηµένες ∆ιαφορές.  ∆ιακριτά Ελάχιστα Τετράγωνα: 
Η Γραµµή των Ελαχίστων Τετραγώνων, Το Πολυώνυµο m-βαθµού των Ελαχίστων Τετραγώνων, Το γενικό Γραµµικό Πρόβληµα των 
Ελαχίστων Τετραγώνων, Κανονικές Εξισώσεις, Μη-Γραµµικά Ελάχιστα Τετράγωνα, Γραµµοποίηση.  Αριθµητική Παραγώγιση: 
Έµπροσθεν και Όπισθεν Πεπερασµένες ∆ιαφορές Πρώτης Τάξης, Κεντρικές Πεπερασµένες ∆ιαφορές ∆ευτέρας Τάξης, Παρεκβολή 
Richardson για υψηλής τάξης Πεπερασµένες ∆ιαφορές.  Αριθµητική Ολοκλήρωση: Αθροίσµατα Riemann, Κανόνες Newton-Cotes, 
Κανόνες Τραπεζίου και Simpson, Σύνθετοι Κανόνες, Ολοκλήρωση Romberg, Ολοκλήρωση Gauss-Legendre.  Επίλυση Προβληµάτων 
Αρχικών Τιµών: Η Μέθοδος του Euler, Σύγκλιση και Ευστάθεια, Η µέθοδος του Heun, Μέθοδοι Taylor, Μέθοδοι Runge-Kutta. 

 

3ο Εξάµηνο 

 
Ψηφιακοί Υ̟ολογιστές            ΗΡΥ 201 
Βασική οργάνωση υπολογιστή: επεξεργαστής, µνήµη και περιφερειακά, γλώσσα µηχανής, γλώσσα συµβολοµεταφραστή (assembly) και 
προγραµµατισµός µε αυτή. Mοντέλο προγραµµατισµού επεξεργαστή, εντολές και σύνολα εντολών, µέθοδοι καθορισµού διευθύνσεων 
(addressing modes), διακοπές και εξαιρέσεις. Ψηφιακή αναπαράσταση αριθµών (ακεραίων και κινητής υποδιαστολής), αριθµητικές 
πράξεις: προασθαφαίρεση, πολαπλασιασµός, διαίρεση. Συστήµατα µνήµης υπολογιστών, στοίβες. Εργαστήρια µε χρήση µικρο-
επεξεργαστή,η προσοµοιωτή. 

 
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων           ΗΡΥ 202 
Θεµελιώδη στοιχεία των κυκλωµάτων (αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία, ανεξάρτητες πηγές τάσης και ρεύµατος), ιδανικά στοιχεία, 
προσεγγίσεις, παρασιτικά φαινόµενα, ισοδύναµα κυκλώµατα, συσχετισµένη φορά αναφοράς, παθητικά και ενεργά στοιχεία, 
γραµµικότητα, µεταβλητές - παράµετροι - στιγµιαίες τιµές, χαρακτηριστικές καµπύλες, ισχύς και ενέργεια. Απλά κυκλώµατα, νόµοι του 
Kirchhoff, συνδεσµολογίες στοιχείων, γέφυρα αντιστατών, κλιµακωτό δίκτυο, ευαισθησία σε µικρές µεταβολές. Ηµιτονοειδής Μόνιµη 
Κατάσταση, µιγαδικοί αριθµοί, θεωρήµατα και λήµµατα για την ΗΜΚ, παραστατικοί µιγάδες, ηµιτονοειδής διέγερση (µερική λύση και 
πλήρης απόκριση), σύνθετη αντίσταση - σύνθετη αγωγιµότητα, κυκλώµατα συντονισµού RLC σε σειρά και παράλληλα, συχνότητα 
συντονισµού, υπέρρευµα και υπέρταση, συντελεστής ποιότητας, συναρτήσεις δικτύου, τα decibel, απόκριση συχνότητας, φίλτρα, 
πραγµατική ή µέση ισχύς, µιγαδική ισχύς, άεργη ισχύς, συντελεστής ισχύος, ενεργές ή µέσες τετραγωνικές τιµές, θεώρηµα µέγιστης 
µεταφοράς ισχύος. Συζευγµένα πηνία, µετασχηµατιστές, συντελεστής σύζευξης, µετασχηµατιστές πολλών τυλιγµάτων, ιδανικός 
µετασχηµατιστής, ισοδύναµο του µετασχηµατιστή, ελεγχόµενες ή εξαρτηµένες πηγές τάσης και ρεύµατος, σύζευξη µεταξύ κλάδων, 
ισχύς µετασχηµατιστών και εξαρτηµένων πηγών. Γράφοι δικτύων, υπογράφος, προσανατολισµένος γράφος, συνδεµένος γράφος, πίνακας 
πρόσπτωσης, σύνολο αποκοπής, κλειστή διαδροµή. Ανάλυση κόµβων και βρόχων, κατάστρωση των εξισώσεων δικτύου, 
µετασχηµατισµοί πηγών και κλάδων, επίπεδος γράφος, βρόχος, εξωτερικός βρόχος, δυαδικοί γράφοι και δυαδικά δίκτυα. Θεωρήµατα 
∆ικτύων, θεώρηµα της αντικατάστασης, θεώρηµα της υπέρθεσης, θεώρηµα Thevenin - Norton, θεώρηµα της αµοιβαιότητας. ∆ίθυρα 
δίκτυα, δίπολο ή µονόθυρο δίκτυο, τετράπολο δίκτυο, τερµατισµένα δίθυρα, παράµετροι ανοικτοκύκλωσης ή σύνθετης αντίστασης ή Z, 
παράµετροι βραχυκύκλωσης ή σύνθετης αγωγιµότητας ή Y, υβριδικές H παράµετροι, υβριδικές G παράµετροι, παράµετροι µετάδοσης 
ή ABCD, αντίστροφες παράµετροι µετάδοσης, ανάλυση µικρού σήµατος. 

 
Σχεδίαση και Ανά̟τυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων        ΠΛΗ 201 
Το µάθηµα παρουσιάζει µία εισαγωγή σε βασικές αρχές για ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασµό και υλοποίηση µεγάλων εφαρµογών 
λογισµικού χρησιµοποιώντας µεθόδους και πρότυπα οντοκεντρικής µοντελοποίησης και ανάπτυξης. Επισκόπιση της µεθοδολογίας 
ανάπτυξης λογισµικού. Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασµός, testing, συντήρηση. Εξαγωγή απαιτήσεων, ανάλυση, καταγραφή, στόχοι, 
πρωτότυπα, use cases. Μοντελοποίηση, οντοκεντρικές µεθοδολογίες  µοντελοποίησης, γλώσσες µοντελοποίησης, UML. 
Mοντελοποίηση  δοµής, συµπεριφοράς, δραστηριοτήτων, καταστάσεων, περιορισµών σε UML. Επεκτασιµότητα της γλώσσας. 
Μεθοδολογίες ανάπτυξης, waterfall models, το µοντέλο της rational, agile methodologies. H µεθοδολογία ICONIX. Μεθοδολογίες 
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επισκόπισης απαιτήσεων, σχεδιασµού, λεπτοµερούς σχεδιασµού. Μοτίβα ανάπτυξης οντοκεντρικών συστηµάτων όπως observer, 
decorator, factory και άλλα. Το µάθηµα περιλαµβάνει ανάπτυξη προχωρηµένων εφαρµογών σε java όπως εφαρµογές µε threads, 
exceptions, files, event processing, και διαπροσωπιών (user interfaces). 

 
Σήµατα και Συστήµατα           ΤΗΛ 201 
Σήµα, σύστηµα, επεξεργασία σήµατος, σήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου, διαχωρισµός σηµάτων σε περιοδικά-απεριοδικά και 
σήµατα ενέργειας-ισχύος. Συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου, ανάλυση γραµµικών χρονικά αµετάβλητων συστηµάτων, 
συνέλιξη, ευστάθεια εισόδου-εξόδου (BIBO). Μελέτη σηµάτων και συστηµάτων µε τη χρήση του MATLAB. Ηµιτονοειδή σήµατα, 
αρµονικά συνδεδεµένα σήµατα, σειρά Fourier περιοδικού σήµατος. Μετασχηµατισµός Fourier σήµατος συνεχούς χρόνου, ιδιότητες 
και εφαρµογές µετασχηµατισµού Fourier, µετασχηµατισµός Fourier περιοδικού σήµατος συνεχούς χρόνου, µετασχηµατισµός Fourier 
σήµατος διακριτού χρόνου, θεώρηµα δειγµατοληψίας Nyquist. ∆ιαµόρφωση πλάτους, πολυπλεξία στο πεδίο των συχνοτήτων, 
διαµόρφωση γωνίας, εφαρµογές διαµόρφωσης στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, διαµόρφωση AM και FM. Μετασχηµατισµός Laplace, 
περιοχή σύγκλισης, αντίστροφος µετασχηµατισµός Laplace, ιδιότητες και εφαρµογές µετασχηµατισµού Laplace. 

 
Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική          ΜΑΘ 107 
Πείραµα τύχης. ∆ειγµατοχώρος πειράµατος τύχης. Κλασσικός ορισµός Πιθανότητας. Στατιστικός ορισµός Πιθανότητας. Αξιωµατικός 
ορισµός Πιθανότητας. Συνδυαστική. ∆εσµευµένη Πιθανότητα. Ανεξαρτησία γεγονότων. Τυχαίες µεταβλητές. Κατανοµή τυχαίας 
µεταβλητής. ∆ιωνυµική κατανοµή. Κατανοµή Poisson. Κανονική κατανοµή. Αρνητική εκθετική κατανοµή. Μέση τιµή τ.µ. Ροπές τ.µ. 
∆ιασπορά τ.µ. Ανισότητα Chebyshev. Νόµος Μεγάλων Αριθµών. Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα. Περιγραφική Στατιστική. 

 
Αγγλικά ΙΙΙ            ΑΓΓ 201 
Πρόγραµµα αυτόνοµης εκµάθησης Αγγλικής στο Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων µε υλικό που στοχεύει να βελτιώσει τις 
γλωσσικές και γραπτές δεξιότητες, αλλά και τις δεξιότητες κατανόησης.  

 
Εργαλεία Ανά̟τυξης Λογισµικού και Προγραµµατισµός Συστηµάτων      ΠΛΗ 211 
Βασικά εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού: διαδικασία µεταγλώττισης, σύνδεση, φόρτωση. ∆ιαχείριση και έλεγχος εκδόσεων πηγαίου 
κώδικα (version control). Αυτοµατοποίηση µεταγλώττισης (build management). Εργαλεία εκσφαλµάτωσης (debugging), δοκιµής 
ενοτήτων (unit testing) και απεικόνισης εκτέλεσης (profiling). Αναµόρφωση κώδικα (refactoring). Το περιβάλλον προγραµµατισµού 
του Unix: κελύφη και βοηθητικά προγράµµατα (shells and utilities), σύστηµα αρχείων, ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου και σωληνώσεις, 
έλεγχος εργασιών (job control). Προγραµµατισµός κελύφους. Προγραµµατισµός συστήµατος. Προγραµµατισµός µε scripting: 
εισαγωγή στη γλώσσα Python, τύποι δεδοµένων και οργάνωση κώδικα. Εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου: βασικές λειτουργίες, 
κανονικές εκφράσεις, βασική θεωρία κανονικών γλωσσών, υλοποίηση επεξεργασίας κειµένων σε Python, παραδείγµατα και εφαρµογές. 

 

4ο Εξάµηνο 

 
Προχωρηµένη Λογική Σχεδίαση          ΗΡΥ 203 
Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL). Μοντέλα συµπεριφοράς και δοµής, σχεδιασµός µε σχηµατικά διαγράµµατα, 
προσοµοίωση, επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας και ανάλυση χρονισµού κυκλωµάτων. Προχωρηµένη λογική σχεδίαση, κωδικοποίηση 
one-hot, σχεδίαση µε αλγοριθµικές µεθόδους. Υπολογισµοί fan-in, fan-out, critical path. Χωρική και χρονική πολυπλοκότητα και 
υπολογισµός συναρτήσεων πολυπλοκότητας Ο( ) για λογικά κυκλώµατα. Λογική σχεδίαση datapath και control path. Μηχανές 
πεπερασµένων καταστάσεων, βελτιστοποίηση καταστάσεων. Γρήγορα κυκλώµατα αριθµητικών πράξεων, αθροιστές: carry look-ahead, 
carry select, carry-save, πολλαπλασιαστές, διαιρέτες. Αριθµητική σταθερής και κινητής υποδιαστολής. Σύνθεση ψηφιακών κυκλωµάτων. 

 
Ηλεκτρονική Ι            ΗΡΥ 204 
Φυσική ηµιαγωγών, δίοδος p-n, ειδικές δίοδοι, (φωτοεκπέµπουσα δίοδος (LED), δίοδοι Schottky, δίοδος µεταβλητής χωρητικότητας, 
δίοδοι Zener), εφαρµογές διόδων (ανορθωτές-σταθεροποιητές-πολλαπλασιαστές τάσης, λογικές πύλες), διπολικά transistors (BJT), 
συνδεσµολογίες κοινού εκποµπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη, υβριδικά ισοδύναµα transistor, χαρακτηριστικές και πόλωση 
transistor, βασικοί ενισχυτές, transistor JFET, MOSFET, τεχνολογία CMOS, θερµική ανάλυση ηµιαγώγιµων στοιχείων, εισαγωγή 
στους τελεστικούς ενισχυτές και βασικές εφαρµογές τους, τεχνολογίες κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 

 
∆οµές ∆εδοµένων και Αρχείων          ΠΛΗ 202 
Αφαιρετικοί τύποι δεδοµένων Α.Τ.∆. (abstract data types). Πολυπλοκότητα αλγορίθµων, ανάλυση απόδοσης αλγορίθµων (Συµβολισµοί 
Όµικρον και Ωµέγα). Ταξινόµηση στην κεντρική µνήµη και το δίσκο. ∆ένδρα (trees), δυαδικά δένδρα έρευνας (binary search trees). 
Εφαρµογές, κώδικες Huffman, σωροί (heaps). Γράφοι (graphs), προβλήµατα µε γράφους και εφαρµογές (minimum spanning tree, 
shortest path). Αναζήτηση (searching) στην κεντρική µνήµη και το δίσκο, σειριακή και δεικτοδοτηµένη αναζήτηση, ανάλυση απόδοσης 
αναζήτησης. Ιεραρχηµένη αναζήτηση µε δένδρα, δένδρα στην κεντρική µνήµη (binary search trees, AVL trees, optimal trees, splay 
trees), ανάλυση απόδοσης. ∆ένδρα στη δευτερεύουσα µνήµη (multi-way search trees, B-trees, B+-trees). Tries, digital search trees, 
text tries, Patricia tries, κωδικοποίηση Lempel-Ziv. Μη ιεραρχηµένη αναζήτηση, κατακερµατισµός (hashing) στην κεντρική µνήµη, 
µέθοδοι αντιµετώπισης συγκρούσεων (collision resolution), ανοικτή διευθυνσιοδότηση (open addressing), χωριστές αλυσίδες (separate 
chaining), ανάλυση πολυπλοκότητας αναζήτησης. Κατακερµατισµός (hashing) στο δίσκο (dynamic hashing, extendible hashing, linear 
hashing), ανάλυση απόδοσης αναζήτησης. 
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Πιθανότητες και Τυχαία Σήµατα          ΤΗΛ 202 
Επανάληψη πιθανοτήτων, τυχαίες µεταβλητές (διακριτές-συνεχείς), κατανοµές. Στατιστική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία υπό συνθήκη, 
γραµµική ανεξαρτησία. Εισαγωγή στην στατιστική, εκτιµητές. Γεννήτριες τυχαίων αριθµών, αριθµητική επίλυση προβληµάτων 
πιθανοτήτων. Τυχαία διανύσµατα, πολυδιάστατες κανονικές κατανοµές, γραµµικοί µετασχηµατισµοί τυχαίων διανυσµάτων. Τυχαία 
σήµατα: ορισµός, ερµηνεία, ειδικές περιπτώσεις. Αναµενόµενες τιµές και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης τυχαίων σηµάτων. Στασιµότητα. 
Πυκνότητα φάσµατος ισχύος. Απόκριση γραµµικών, χρονικά-αναλλοίωτων συστηµάτων σε τυχαία σήµατα. (Εργοδικότητα.) (Εισαγωγή 
στην Στατιστική Μοντελοποίηση.) 

 
Αγγλικά ΙV            ΑΓΓ 202 
Μελέτη κειµένων και λεξιλογίου χρησιµοποιώντας τεχνικό υλικό για Μηχανικούς. 

 
Ηλεκτρονικά – Ηλεκτροτεχνικά Υλικά         ΗΡΥ 211 
Ατοµική και µοριακή δοµή, χηµικοί δεσµοί, στοιχεία κρυσταλλικής δοµής, πηγάδι δυναµικού-εξίσωση Schrödinger, φωνόνια, ελεύθερα 
ηλεκτρόνια, ενεργειακές ζώνες: ζώνες του Brillouin, µέταλλα, ηµιαγωγοί και µονωτές, ενεργός µάζα, πυκνότητα των ενεργειακών 
καταστάσεων σε µία ενεργειακή ζώνη, ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα, ηλεκτρονικά φαινόµενα µεταφοράς: ειδική ηλεκτρική 
αγωγιµότητα, διάχυση, αγωγιµότητα, φαινόµενο HALL, θερµοηλεκτρική εκποµπή, φαινόµενο Schottky, ενδογενής και εξωγενής 
ηµιαγωγός, υπεραγωγιµότητα. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης: βασικές έννοιες, ορισµοί, ταξινόµηση των τύπων µαγνητισµού, 
σιδηροµαγνητισµός, αντιφερροµαγνητισµός, φερροµαγνητισµός, µαγνητικές περιοχές, το διάγραµµα Β-Η. ∆ιηλεκτρικές ιδιότητες της 
ύλης: σχετική διηλεκτρική σταθερά, πόλωση σε εναλλασσόµενο πεδίο, διηλεκτρική αντοχή και µηχανισµοί διάσπασης, διηλεκτρική 
συµπεριφορά των αερίων, φερροηλεκτρισµός, πιεζοηλεκτρισµός, φυσικοί, ανόργανοι και οργανικοί µονωτές. 

 
∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων και Στοιχεία Κεραιών        ΤΗΛ 211 
Χρονικά Μεταβαλλόµενα Πεδία (εξισώσεις Maxwell, εξίσωση κύµατος, βαθµωτά και διανυσµατικά δυναµικά, θεώρηµα του Poynting). 
Επίπεδο Η/Μ κύµα (διάδοση επιπέδου κύµατος σε µη αγώγιµα µέσα, πόλωση επιπέδου κύµατος, διάδοση επιπέδου κύµατος σε µη 
τέλεια µονωτικά µέσα, το πεδίο µέσα σε αγώγιµα µέσα, εξίσωση διάχυσης, διάδοση επιπέδου κύµατος σε τυχούσα διεύθυνση, ταχύτητα 
οµάδας, θεώρηµα της αµοιβαιότητας). Ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύµατος (νόµοι, εξισώσεις Fresnel, ολική ανάκλαση, 
ενεργειακοί συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης, κάθετη και πλάγια πρόσπτωση σε µέσα µε απώλειες, στάσιµα κύµατα, πρόσπτωση σε 
διηλεκτρική πλάκα, πίεση ακτινοβολίας, σκέδαση Η/Μ κύµατος). ∆ιπολικές γραµµικές κεραίες, κατευθυντικότητα και κέρδος κεραιών, 
παραδείγµατα εφαρµογής. Οµοιόµορφες και Ανοµοιόµορφες Στοιχειοκεραίες, Στοιχειοκεραία Yagi-Uda, παραδείγµατα εφαρµογής. 
Κεραίες επιφανείας και κεραίες λήψεως (κεραία σαν δέκτης, ενεργός επιφάνεια κεραίας). Εξίσωση του Friis, εξίσωση Radar, 
θερµοκρασία κεραίας. ∆ιάδοση στο γήινο χώρο (τροποσφαιρική διάδοση και διάθλαση, φαινόµενα διαλείψεων, ιονοσφαιρική διάδοση, 
παραδείγµατα εφαρµογής). 

 

5ο Εξάµηνο 

 
Ηλεκτρονική ΙΙ            ΗΡΥ 301 
Τελεστικοί ενισχυτές (ΤΕ), χαρακτηριστικά, απόκριση συχνότητας. Γραµµικά κυκλώµατα µε ΤΕ, κυκλώµατα αθροιστών, διαφοριστών, 
ολοκληρωτών, φίλτρα. Μη γραµµικά κυκλώµατα µε ΤΕ, λογαριθµικός ενισχυτής, ανορθωτές. Περιορισµοί των ΤΕ. Λειτουργία των 
διπολικών τρανζίστορ και τρανζίστορ MOS σε υψηλή συχνότητα. Ανάλυση και σχεδίαση ενισχυτών µε τρανζίστορ (ανάδραση, 
αντιστάθµιση συχνότητας, αντίσταση εισόδου – εξόδου). ∆ιαφορικοί ενισχυτές, διαφορικό ζεύγος. Καθρέπτες ρεύµατος, πηγές ρεύµατος 
και τάσης. Ενισχυτές πολλών βαθµίδων. Ενισχυτές ισχύος. Ευστάθεια κυκλωµάτων. Αρµονικοί ταλαντωτές, πολυδονητές, κυκλώµατα 
χρονισµού, συγκριτές. ∆ιαµορφωτές, αποδιαµορφωτές, ανιχνευτές φάσης, VCO, PLL, αναλογικοί διακόπτες, κυκλώµατα 
δειγµατοληψίας και συγκράτησης. Οικογένειες ψηφιακών κυκλωµάτων µε διπολικά τρανζίστορ (DTL, TTL, ECL) και MOS τρανζίστορ 
(CMOS). Ολοκληρωµένα κυκλώµατα ειδικών συναρτήσεων. 

 
Λειτουργικά Συστήµατα            ΠΛΗ 301 
Ιστορία και εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων. Ανασκόπηση της οργάνωσης υπολογιστών: CPU, καταχωτητές, MMU, διακοπές, 
εκτέλεση επί στοίβας. ∆ιεργασίες: ορισµοί, κατάσταση διεργασίας, νήµατα, πόροι. Έλεγχος διεργασιών στο Unix. Πίνακας διεργασιών, 
PCBs, νήµατα POSIX. Πολυπρογραµµατισµός: ορισµοί, επανεισχωρήσιµος κώδικας. Monitors, έννοιες και υλοποίηση. Semaphores, 
κλείδωµα αναγωστών-συγγραφέων, παραγωγοί/καταναλωτές και buffers. Αδιέξοδα. ∆ροµολόγηση διεργασιών. ∆ιαχείριση µνήµης: 
ιεραρχία µνήµης, τοπικότητα, caching και προανάκτηση, κατακερµατισµός. ∆έσµευση µνήµης. Φόρτωση προγραµµάτων. 
Tµηµατοποίηση, σελιδοποίηση. ∆ιαχείριση µνήµης στην αρχιτεκτονική i386. Απεικόνιση µνήµης, copy-on-write. Ιδεατή µνήµη, 
πολιτικές αντικατάστασης. Είσοδος/έξοδος και επικοινωνία διεργασιών: ροές και Ε/Ε ροών. Pipes, sockets. Τερµατικά. Συσκευές 
δικτύου και δίσκου. Οδηγοί συσκευών, αρχιτεκτονική. Ποργραµµατισµός Ε/Ε µε polling, νήµατα, οδηγούµενος από συµβάντα. 
Εξωτερική µνήµη: συστήµατα αρχείων. ∆ιαχείριση αρχείων και καταλόγων. Μαγνητικοί δίσκοι, µοντέλο απόδοσης, διαµόρφωση, 
δροµολόγηση Ε/Ε. RAID. Οργάνωση συστήµατος αρχείων. Μεταδεδοµένα, τήρηση ηµερολογίου. Εφεδρικά αντίγραφα. Ασφάλεια: 
εξουσιοδότηση στο Unix, access control lists. Ταυτοποίηση χρήστη. Κρυποτογραφία, συµµετρικοί και ασύµετροι κώδικες, RSA. 

 
Τηλε̟ικοινωνιακά Συστήµατα I          ΤΗΛ 301 
Σύντοµη επανάληψη βασικών εννοιών σηµάτων και συστηµάτων: συνέλιξη, δειγµατοληψία. Από δείγµατα σε bits – σύντοµη περιγραφή 
οµοιόµορφης κβάντισης, Pulse Code Modulation (PCM). Χώροι συναρτήσεων: γεωµετρική αναπαράσταση του χώρου σηµάτων 
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εκποµπής, διάσταση χώρου, συναρτήσεις βάσης, ορθοκανονικές συναρτήσεις, προβολές. Από bits σε κυµατοµορφές – γραµµική 
διαµόρφωση – διαµόρφωση PΑΜ, QAM. Ορθοκανονικότητα παλµών – Κριτήριο Nyquist - Παλµοί raised cosine, square-root raised 
cosine. Επανάληψη βασικών στοιχείων Θεωρίας Πιθανοτήτων. ∆ιακριτά κανάλια: απόφαση ελάχιστης πιθανότητας σφάλµατος, κανόνες 
απόφασης Maximum A Posteriori (MAP), Maximum Likelihood (ML). Σύντοµη επανάληψη στοιχείων στοχαστικών διαδικασιών 
(στασιµότητα, κυκλοστασιµότητα) - συνάρτηση αυτοσυσχέτισης - φασµατική πυκνότητα ισχύος - (κυκλο)στάσιµες στοχαστικές 
διαδικασίες και γραµµικά χρονικά αµετάβλητα συστήµατα (περιγραφή στο χρόνο και στις συχνότητες). Ενέργεια, ισχύς και φασµατική 
πυκνότητα ισχύος κυµατοµορφών PAM και QAM. Σύντοµη επανάληψη Gaussian τυχαίας µεταβλητής. Έλεγχος δυαδικής υπόθεσης 
(binary hypothesis testing) – ανίχνευση ελάχιστης πιθανότητας σφάλµατος – κανόνας maximum a posteriori (MAP) - κανόνας 
µεγίστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) - πιθανότητα σφάλµατος δυαδικής ανίχνευσης. ∆υαδικά σήµατα σε λευκό Gaussian 
θόρυβο - κανόνας απόφασης MAP - κανόνας ML (κανόνας εγγύτερου γείτονα) - πιθανότητα σφάλµατος. Έλεγχος δυαδικής υπόθεσης σε 
διανυσµατικά δεδοµένα - κανόνες απόφασης MAP, ML - πιθανότητα σφάλµατος. Έλεγχος M-αδικής υπόθεσης (M-ary hypothesis 
testing) - κανόνες απόφασης MAP, ML – εφαρµογή σε διαµόρφωση 4-PAM, πιθανότητα σφάλµατος, 4-QAM, πιθανότητα σφάλµατος, 
8-PSK, πιθανότητα σφάλµατος, φράγµα ένωσης (union bound). Ανίχνευση σηµάτων σε κυµατοµορφές PAM and QAM µε λευκό 
προσθετικό θόρυβο. Σύγκριση διαµορφώσεων - σύγκριση 4-PAM µε 4-QAM, 4-QAM µε 4-PSK, 16-QAM µε 16-PSK, σύγκριση µε 
περιορισµό στην ισχύ εκποµπής, σύγκριση µε περιορισµό στο εύρος φάσµατος. 

 
Ψηφιακή Ε̟εξεργασία Σήµατος          ΤΗΛ 302 
∆ειγµατοληψία, ανακατασκευή και αλλαγή συχνότητας δειγµατοληψίας. Επεξεργασία αναλογικού σήµατος µε διακριτά συστήµατα. 
Χαρακτηρισµός και ανάλυση διακριτών συστηµάτων στο πεδίο της συχνότητας. Συστήµατα γραµµικής και ελάχιστης φάσης. 
Μετασχηµατισµός Ζ και σχέση µε µετασχηµατισµό Fourier διακριτού χρόνου. ∆οµές φίλτρων διακριτού χρόνου. Σχεδίαση και 
υλοποίηση αναδροµικών και µη αναδροµικών φίλτρων. Μέθοδοι µετασχηµατισµού και παραθυροποίησης στη σχεδίαση φίλτρων 
πεπερασµένου µήκους. Υλοποίηση DFT και επίδραση στην κυκλική συνέλιξη. 

 
Στατιστική Μοντελο̟οίηση και Αναγνώριση Προτύ̟ων       ΤΗΛ 311 
Εισαγωγή στη στατιστική. Θεωρία απόφασης Bayes, µέθοδοι εκµάθησης µε µεγιστοποίηση πιθανότητας (maximum likelihood), 
εκτίµηση πιθανότητας µε την µέθοδο Bayes, expectation maximization algorithm, κρυφά µοντέλα Markov. Γραµµικοί Ταξινοµητές, 
Επιλογή χαρακτηριστικών µοντελοποίησης. Εκµάθηση χωρίς επίβλεψη, αλγόριθµος απόφασης κοντινότερου γείτονα, k-means 
clustering. Μη γραµµικοί ταξινοµητές, αλγόριθµος perceptron, πολυστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα. Μη µετρικές µέθοδοι ταξινόµησης, 
δέντρα ταξινόµησης (classification and regression trees). Μετασχηµατισµοί χαρακτηριστικών, ανάλυση πρωτευόντων συνιστωσών 
(PCA). Μοντέλα γράφων (Bayesian networks), µη παραµετρικές µέθοδοι (Parzen windows), support vector machines. 

 
Προσοµοίωση             ΜΠ∆ 501 
Προσοµοίωση συστηµάτων παραγωγής και γραµµών αναµονής, µοντελοποίηση συστηµάτων διακεκριµένων γεγονότων, στατιστικές 
τεχνικές εκτίµησης µέτρων απόδοσης και σύγκρισης συστηµάτων, τεχνικές ελάττωσης της διασποράς, εισαγωγή στην ανάλυση 
διαταραχών και στη βελτιστοποίηση συστηµάτων αναµονής. 

 
Κοινωνιολογία            ΚΕΠ 101 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Αναλυτική και συνθετική µελέτη εννοιών που αφορούν το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
πραγµατοποιείται η παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου: κοινωνία, κοινωνικές θέσεις και ρόλοι, κοινωνική αλλαγή, κοινωνική 
διαστρωµάτωση και κινητικότητα, κοινωνικές κατηγορίες και τάξεις, κοινωνικο-πολιτικοί θεσµοί, κοινωνικο-οικονοµικοί θεσµοί και 
µετασχηµατισµοί. 

 
Φιλοσοφία και Ιστορία Ε̟ιστηµών          ΚΕΠ 203 
Η επιστήµη ως κοινωνικο-πολιτισµικό φαινόµενο. Η θέση και ο ρόλος της επιστήµης στη διάρθρωση της κοινωνίας. Ζητήµατα θεωρίας 
της γνώσης, λογικής και µεθοδολογίας στην επιστηµονική έρευνα. Οι επιστήµες στην ιστορία. ∆ιαφοροποίηση, ολοκλήρωση της 
επιστήµης και διεπιστηµονικότητα. Νεωτερισµοί και παραδόσεις στην ανάπτυξη της επιστήµης. Το υποκείµενο της επιστηµονικής 
δραστηριότητας. Θεωρίες, κατευθύνσεις, τάσεις και προσεγγίσεις στη φιλοσοφία της επιστήµης. 

 
Τέχνη και Τεχνολογία           ΚΕΠ 301 
Η τεχνολογία και η τέχνη στη διάρθρωση της κοινωνίας. Η τεχνολογία ως αντικειµενοποίηση, ως πλαίσιο επενέργειας του ανθρώπου 
στη φύση και σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, ως προτρέχουσα σύλληψη-γνώση και ως όργανο επενέργειας στη φύση. Η ιδιοτυπία του 
αισθητικού. Το αισθητικό ως εξειδικευµένη ενασχόληση στον καταµερισµό της εργασίας (τέχνη). Βασικές αισθητικές κατηγορίες. Οι 
κοινωνικές λειτουργίες της τέχνης. Τέχνη και τεχνολογία στην ιστορία του πολιτισµού. Το ανυπόστατο της µεταφυσικής αντιδιαστολής 
«απολλώνιου» και «διονυσιακού». Η συνθετική διάσταση της δηµιουργικότητας. 

 

6ο Εξάµηνο 

 
Εισαγωγή στα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας        ΕΝΕ 301 
Ανασκόπηση των τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής. Το Ελληνικό ηλεκτρικό 
σύστηµα, ποσοτικά στοιχεία. Τριφασικά συστήµατα (αρχές, σύνδεση αστέρα και τριγώνου). Το σύστηµα ανά µονάδα (per-unit). 
Μονογραµµικό διάγραµµα, µονοφασικό ισοδύναµο. Μαγνητικά πεδία και µαγνητικά κυκλώµατα. Μετασχηµατιστές ισχύος (αρχές 
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λειτουργίας, ισοδύναµο κύκλωµα, αναγωγή σε πρωτεύον και δευτερεύον). Ηλεκτροµηχανική µετατροπή µηχανικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική. Περιγραφή µηχανών εναλλασσοµένου ρεύµατος, παλλόµενο και στρεφόµενο µαγνητικό πεδίο, αριθµός πόλων και σύγχρονη 
ταχύτητα. Σύγχρονες µηχανές (διανυσµατικό διάγραµµα και ισοδύναµο κύκλωµα, γωνία ροπής και χαρακτηριστική ενεργού ισχύος, 
ρεύµα και ΗΕ∆ διέγερσης, καταστάσεις λειτουργίας). Επαγωγικές µηχανές (ισοδύναµο κύκλωµα, καµπύλη ροπής-ολίσθησης, 
λειτουργία κινητήρα και γεννήτριας, εκκίνηση, ρύθµιση στροφών, επίδραση της αντίστασης δροµέα, λειτουργία πέδης). Ροή φορτίου 
(διατύπωση εξισώσεων και θεµελίωση του προβλήµατος, τύποι ζυγών, µέθοδοι επίλυσης). 

 
Οργάνωση Υ̟ολογιστών           ΗΡΥ 302 
Εισαγωγή στην τεχνολογία υλοποίησης υπολογιστών, η γλώσσα µηχανής ως διεπαφή υλικού και λογισµικού. Εσωτερική οργάνωση 
επεξεργαστή. Υλοποίηση επεξεργαστή από απλούς δοµικούς λίθους (καταχωρητές, πολυπλέκτες, λογικές πύλες). Σχεδίαση datapath και 
µονάδας ελέγχου. ∆ιακοπές και υποστήριξή τους στη µονάδα ελέγχου. Κρυφές µνήµες (cache memories), εικονική µνήµη. Σύγχρονες 
υλοποιήσεις επεξεργαστών βασισµένων στη µέθοδο pipelining. 

 
Βάσεις ∆εδοµένων           ΠΛΗ 302 
Μοντελοποίηση ως µηχανισµός αφαίρεσης. Οντότητες, σχέσεις µεταξύ οντοτήτων, περιορισµοί, περιορισµοί πληθικότητας, περιορισµοί 
ύπαρξης, συναρτησιακές εξαρτήσεις. Το Μοντέλο Περιγραφής Οντοτήτων-Σχέσεων. Ανάλυση και καταγραφή αναγκών 
χρησιµοποιώντας το Μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων. Τα λογικά µοντέλα των Βάσεων ∆εδοµένων. Το σχεσιακό µοντέλο. Μετατροπή 
του µοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων στο Σχεσιακό Μοντέλο. Γλώσσες ανάκτησης πληροφορίας από το Σχεσιακό µοντέλο. Ορθός 
σχεδιασµός εφαρµογών βάσεων δεδοµένων στο σχεσιακό µοντέλο. Προβλήµατα σχεδιασµού. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και η χρήση 
τους. Κανονικοποίηση της πληροφορίας. Κανονικές µορφές. Τα πρότυπα SQL-92, SQL-99. Υποστήριξη για views. Ενσωµατωµένη 
SQL. Γλώσσες βασισµένες σε γραφική απεικόνιση. Query by example. Θέµατα Απόδοσης των Βάσεων ∆εδοµένων. Κόστος ανάληψης 
από δευτερεύουσα µνήµη, ανάγκη ανάληψης σε blocks, επιλογή του µεγέθους του block. Μέθοδοι προσπέλασης της πληροφορίας στους 
πίνακες. Το πρόβληµα της επιλογής καλών δεικτών. Άλλες µέθοδοι βελτιστοποίησης απόδοσης: οριζόντια/κάθετη τµηµατοποίηση, 
οριζόντια/κάθετη οµαδοποίηση, κ.λπ. Η αναγκαιότητα του βελτιστοποιητή ερωτήσεων στις σχεσιακές βάσεις. Ευριστική 
βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Στατιστική βελτιστοποίηση ερωτήσεων και επιλογή της κατάλληλης µεθόδου προσπέλασης. Το πρόβληµα 
της ταυτόχρονης προσπέλασης πολλαπλών χρηστών στη βάση. Προβλήµατα χαµένων ενηµερώσεων, ασυνεπών διαβασµάτων, κ.λπ. Το 
σύστηµα ελέγχου ταυτοχρονισµού. Συνδιαλλαγές, ανάµειξη των εντολών από διαφορετικές συνδιαλλαγές, σειριοποιησιµότητα. 
Πρωτόκολλα υποστήριξης ταυτοχρονισµού. Υποστήριξη ανάνηψης της Βάσης σε περίπτωση προβληµάτων. Ο µηχανισµός ανάνηψης. 
Το µάθηµα είναι ισχυρά κατευθυνόµενο προς το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών πάνω σε Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων 
καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος και κατά δεύτερο λόγο στην υλοποίηση των Συστηµάτων Βάσεων 
∆εδοµένων. Μια µεγάλη εφαρµογή βάσεων δεδοµένων αναλύεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται σε φάσεις στη διάρκεια του µαθήµατος. 

 
Τηλε̟ικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ          ΤΗΛ 303 
Επανάληψη βασικών αρχών Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων: προσαρµοσµένο φίλτρο και γιατί είναι “βέλτιστο”, η έννοια της 
διαµόρφωσης και ενοποιηµένη περιγραφή της, ισοδυναµία σηµάτων πεπερασµένης ενέργειας µε διανύσµατα, φυσική σηµασία 
αστερισµού διαµόρφωσης και βασικές έννοιες στοχαστικών διαδικασιών). Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα υπό περιορισµό ισχύος, 
σύµφωνη και ασύµφωνη διαµόρφωση συχνότητας. Σύγκριση Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων υπό περιορισµό εύρους ζώνης ή υπό 
περιορισµό ισχύος. Η σηµασία της γραµµικότητας των τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών. Παράδειγµα σχεδίασης Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήµατος µε βάση την πιθανότητα σφάλµατος, την φασµατική πυκνότητα ισχύος και την γραµµικότητα: το κινητό µας τηλέφωνο. 
Συγχρονισµός συµβόλου (ενέργειας ή µε πιλοτικά σύµβολα εκπαίδευσης). Εκτίµηση και γραµµική ισοστάθµιση καναλιού (µέθοδος 
ελαχίστων τετραγώνων). Εκτίµηση και διόρθωση φέροντος. Εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και νόµος του Shannon. Πολυπλεξία 
OFDMA και CDMA. Τεχνολογία (Α)DSL. Εξάσκηση σε εργαστηριακή ψηφιακή ζεύξη. 

 
Πρακτική Άσκηση Ι           ΗΜΥ 311 
Πρακτική άσκηση φοιτητών σε δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικούς φορείς, διάρκειας έως δύο (2) ηµερολογιακών µηνών κατά την 
περίοδο των θερινών διακοπών, µετά το 6ο, 7ο και 8ο εξάµηνο σπουδών αντίστοιχα. Η Πρακτική Άσκηση δηλώνεται ως προαιρετική 
επιλογή ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα µαθήµατα στις αρχές του αντίστοιχου εξαµήνου. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: (α) η 
εξοικείωση των φοιτητών µε το µελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελµατικού χώρου, ώστε να αποκτήσουν 
ρεαλιστικές απόψεις σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, (β) να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αντιµετωπίσουν 
πραγµατικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη τους στην αγορά εργασίας, (γ) να ενηµερωθούν ως προς τη µορφή και το 
περιεχόµενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισµών που τους 
εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν µε τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. 

 
Ε̟ισκέψεις Πεδίου           ΗΜΥ 312 
Εκπαιδευτικές εκδροµές για επισκέψεις σε εταιρείες, βιοµηχανίες και ερευνητικά κέντρα τεχνολογικού ενδιαφέροντος. 

 
Ψηφιακή Ε̟εξεργασία Εικόνας          ΤΗΛ 312 
Γενικές αρχές και µαθηµατική περιγραφή ψηφιακής εικόνας. Αντίληψη εικόνας και αναπαράσταση χρώµατος. ∆ειγµατοληψία, 
µετασχηµατισµός Fourier και άλλοι µετασχηµατισµοί δύο διαστάσεων. Περιγραφή εικόνας µε χρήση ανυσµάτων και τελεστών. 
Μέθοδοι βελτίωσης εικόνας: ιστόγραµµα, οµαλοποίηση και αύξηση contrast, χαµηλοπερατά και υψιπερατά φίλτρα 2 διαστάσεων. 
Ανακατασκευή εικόνας µε αλγεβρικές και στοχαστικές µεθόδους. Βέλτιστα φίλτρα, σύγριση και εφαρµογές. Αρχές συµπίεσης και 
κωδικοποίησης εικόνας. Αρχές ανάλυσης εικόνας και µέθοδοι τµηµατοποίησης. 
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Ε̟εξεργασία Ήχου και Μουσικής          ΤΗΛ 313 
Το µάθηµα είναι µια εισαγωγή στους τοµείς της επεξεργασίας ήχου (audio processing) και επεξεργασίας µουσικής (music processing) 
για το µηχανικό. H περιοχή της επεξεργασίας ήχου και µουσικής είναι διεπιστηµονικές και περιλαµβάνουν: µαθηµατικά (θεωρία 
µουσικής), φυσική της παραγωγής και µετάδοσης ήχου, αντίληψη µουσικής από τον άνθρωπο (perception, cognition), και, κυρίως, 
επεξεργασία σήµατος και αναγνώριση προτύπων. Το µάθηµα ξεκινά µε µια εισαγωγή στα µαθηµατικά της µουσικής (µουσική θεωρία).  
Η µουσική θεωρία εξηγείται γνωστικά (θεωρία µουσικής αντίληψης, δηλαδή, πώς το αυτί και ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται τη µουσική). 
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την φυσική της παραγωγής µουσικής και της διάδοσης ήχου (η φυσική των µουσικών οργάνων καλύπτεται 
επιφανειακά, εδώ). Τα κύρια εργαλεία ανάλυσης και µοντελοποίησης που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα είναι: µετασχηµατισµός 
Fourier, σχεδιασµός φίλτρων, ταξινόµηση, µείγµα Gaussian µοντέλων (GMM) και κρυφά µοντέλα Markov (HMM). Οι κύριοι τοµείς 
επεξεργασίας µουσικής που καλύπτονται στο µάθηµα είναι: µουσική ανάλυση (τα συστατικά της µουσικής, θεµελιώδης συχνότητα), 
µουσικοί χάρτες (music maps), κωδικοποίησης ήχου / µουσικής (PAC, mp3), αναγνώριση µουσικής (µετατροπή από ήχο σε 
παρτιτούρα), µουσική σύνθεση (από παρτιτούρα σε ήχο), ηχητικά εφέ. Οι τοµείς της µουσικής σύνθεσης (composition) και παραγωγής 
µουσικής περιγράφονται εν συντοµία. Οι κύριες εφαρµογές επεξεργασίας ήχου µε πολλαπλά µικρόφωνα που παρουσιάζονται στο 
µάθηµα: ακύρωσης ηχούς (echo cancellation), dereverberation, blind source separation. Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την 
παρουσίαση εφαρµογών µουσικής και ήχου, εφαρµογές στο διαδίκτυο (π.χ., ανάκτηση µουσικής πληροφορίας) και συστήµατα 
επεξεργασίας ήχου. 

 
∆ιαφορικές Εξισώσεις           ΜΑΘ 203 
Μη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και εφαρµογές. Μέθοδοι επίλυσης γραµµικών διαφορικών εξισώσεων ανώτερης τάξης 
(προσδιοριστέων συντελεστών, µεταβολής των παραµέτρων.) Συστήµατα γραµµικών διαφορικών εξισώσεων. Επίλυση µε 
διαγωνιοποίηση πινάκων. Ιδιοδιανύσµατα, ιδιοτιµές. Μελέτη ευστάθειας - διαγράµµατα φάσης. Μη γραµµικά πρωτοτάξια συστήµατα 
διαφορικών εξισώσεων, ευστάθεια των σηµείων ισορροπίας. Επίλυση γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε τη µέθοδο των 
δυναµοσειρών. 

 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά          ΜΑΘ 302 
Συναρτήσεις µιγαδικής µεταβλητής. Παράγωγοι. Συνθήκες Cauchy/Reimann. Αναλυτικές συναρτήσεις. Αρµονικές συναρτήσεις. 
Εκθετικές τριγωνοµετρικές, υπερβολικές συναρτήσεις και µετασχηµατισµοί. Γραµµικοί µετασχηµατισµοί και µετασχηµατισµοί 
Moebius. Σύµµορφες απεικονίσεις. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. Θεώρηµα Cauchy/Goursat. Ολοκληρωτικοί τύποι Cauchy. Σειρές 
Taylor. Σειρές Laurent. Υπολογισµός ορισµένων (καταχρηστικών) ολοκληρωµάτων. Ολοκλήρωση γύρω από σηµείο διακλάδωσης. 
Εφαρµογές σε µετασχηµατισµούς Fourier και Laplace. Γραµµικοί χώροι µιγαδικών συναρτήσεων. Βάσεις, ορθογωνιότητα, πληρότητα. 

 
Πολιτική Οικονοµία            ΚΕΠ 102 
Σύντοµη ανασκόπηση της οικονοµικής ιστορίας µε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδοχή των διαφόρων τρόπων παραγωγής και τις σηµερινές 
αναπτυξιακές τάσεις. Η εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης (θεωρίας) µέχρι σήµερα. Στοιχεία µίκρο- και µάκρο- οικονοµικής ανάλυσης. 

 
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία            ΚΕΠ 104 
Σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της φιλοσοφίας. Βασικές φιλοσοφικές κατηγορίες και νόµοι της διαλεκτικής στις περιοχές της θεωρίας 
της γνώσης, της «οντολογίας» και της λογικής (τυπικής και διαλεκτικής). Στοιχεία κοινωνικής φιλοσοφίας: η δοµή της κοινωνίας ως 
οργανικό όλο, το κοινωνικό συνειδέναι και οι µορφές του. Το φιλοσοφείν ως αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία της εκάστοτε εποχής. 

 
Ιστορία του Πολιτισµού            ΚΕΠ 202 
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες σχετικές µε τον Πολιτισµό, προερχόµενες από επιµέρους κλάδους των κοινωνικών επιστηµών 
(κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, φιλοσοφία, ιστορία). Περαιτέρω ανα¬λυτική και συνθετική προσέγγιση ζητηµάτων που αφορούν την 
ιστορία του πολιτισµού γενικά και ειδικότερα ορισµένες κρίσιµες περιόδους: Ανατολικές δεσποτείες, Αρχαία Ελλάδα, 
∆υτικοευρωπαϊκός Μεσαίωνας, Αναγέννηση κ.α. Κριτική ανασκόπηση θεωριών που επιχειρούν να ερµηνεύσουν το σύγχρονο πολιτισµό: 
συµπεριφορισµός, µεταµοντερνισµός, κ.λπ. 

 

7ο Εξάµηνο 

 
Παραγωγή και ∆ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας        ΕΝΕ 401 
Ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής (αναθέρµανση, υπερθέρµανση). Αεριοστρόβιλοι. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής (καµπύλη 
διάρκειας παροχής, τύποι υδροστροβίλων, υδροηλεκτρικά έργα). Εισαγωγή στις µηχανές εσωτερικής καύσης. Μονάδες συνδυασµένου 
κύκλου. ∆ιεσπαρµένη παραγωγή. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας (αρχές λειτουργίας, τύποι 
δικτύων, ροή φορτίου, ρύθµιση συχνότητας/τάσης και αντιστάθµιση άεργου ισχύος, εξοπλισµός και κατασκευή). Κέντρα ελέγχου 
ενέργειας (βασικές αρχές βιοµηχανικού αυτοµατισµούς, συστήµατα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδοµένων (SCADA), αξιοπιστία 
και ευστάθεια ηλεκτρικών συστηµάτων ενέργειας). Ηλεκτρική οικονοµία (κοστολόγηση και τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας). 

 
Αλγόριθµοι και Πολυ̟λοκότητα           ΠΛΗ 401 
Μοντέλα και έννοιες πολυπλοκότητας. Εισαγωγή στα διακριτά µαθηµατικά για ανάλυση αλγορίθµων. Ασυµπτωτικό κόστος. Αναδροµή 
και αναδροµικές εξισώσεις, λύση µε επαγωγή, master theorem. Θεµελιώδεις αναδροµικοί αλγόριθµοι: πολλαπλασιασµός, αλγόριθµος 
Karatsuba, FFT. Στατιστικές τάξης. ∆υναµικός προγραµµατισµός, αποµνηµόνευση. Το πρόβληµα Knapsack. Μη-ντετερµινισµός, 
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θεώρηµα του Cook, οι κλάσεις P και NP, NP-πληρότητα. Επιµερισµένη πολυπλοκότητα, επιµερισµένο κόστος σε βασικές δοµές 
δεδοµένων. Αναζήτηση εύρους σε διατεταγµένα σύνολα, δοµές δεδοµένων για πολυδιάστατη αναζήτηση εύρους. Εισαγωγή στη θεωρία 
γράφων. ∆οµές δεδοµένων για αναπαράσταση γράφων. ∆ιασχίσεις γράφων, κατά βάθος και κατά πλάτος διάσχιση, διάσχιση άκυκλων 
κατευθυνόµενων γράφων, τοπολογική ταξινόµηση. Συνδεδεµένα τµήµατα. Βεβαρυµένοι γράφοι. Ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα, 
αλγόριθµοι των Prim και Kruskal. Το πρόβληµα ένωσης-αναζήτησης. Η συνάρτηση του Ackerman. Συντοµότερα µονοπάτια και 
µετρικές απόστασης. Τριγωνική ανισότητα. Αναπαράσταση συντοµότερων µονοπατιών από πηγή και όλων των ζευγών. Ο αλγόριθµος 
Bellman-Ford. Ο αλγόριθµος του Dijkstra. Μεταβατική κλειστότητα. Ο αλγόριθµος του Johnson. Ο αλγόριθµος των Floyd-Warshall. 

 
Γραµµικά Συστήµατα           ΣΥΣ 401 
Εισαγωγή στη θεωρία γραµµικών συστηµάτων, µελέτη και µοντελοποίηση συστηµάτων µε βάση το χώρο καταστάσεων, παραδείγµατα 
από επεξεργασία σηµάτων, εικόνες, κ.λπ. Εφαρµογές σε συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου, µέθοδοι ανάλυσης, ελεγξιµότητα 
και παρατηρησιµότητα, µέθοδοι πραγµατώσεως (realization) ελάχιστης διάστασης, στοιχεία από µεθόδους σχεδίασης γραµµικών 
συστηµάτων. Μοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων. Μεταβατική απόκριση συστηµάτων (transient response analysis). Βασικές 
δράσεις ελέγχου και απόκριση συστηµάτων ελέγχου (basic control actions and response of control systems). Ανάλυση µε την µέθοδο 
του γεωµετρικού τόπου (root locus analysis). Σχεδίαση συστηµάτων µε την µέθοδο του γεωµετρικού τόπου. Ανάλυση µε την µέθοδο 
της απόκρισης συχνότητας. Σχεδίαση µε την µέθοδο της απόκρισης συχνότητας. 

 
∆ίκτυα Υ̟ολογιστών Ι            ΤΗΛ 401 
Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών. Αρχές σχεδιασµού δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών 
(αρχιτεκτονική και υπηρεσίες δικτύου, κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας, µεταγωγή και πολύπλεξη, το πρότυπο OSI). Φυσικό 
επίπεδο: Ανίχνευση και διόρθωση σφαλµάτων. Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων: Πρωτόκολλα ζεύξης δεδοµένων, πρωτόκολλο 
εναλλασσόµενου bit, πρωτόκολλο επιλεκτικής επανάληψης, πρωτόκολλο οπισθοχώρησης κατά Ν, µελέτη απόδοσης των πρωτοκόλλων. 
Τοπικά δίκτυα – υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης µέσου: Πρωτόκολλο ALOHA, Ethernet, δίκτυα δακτυλίου µε κουπόνι, αλγόριθµος 
δέντρου. Επίπεδο δικτύου: ∆ροµολόγηση, έλεγχος συµφόρησης, επίπεδο δικτύου στο Internet – πρωτόκολλο ΙΡ, διευθύνσεις ΙP.  

 
Πρακτική Άσκηση ΙΙ           ΗΜΥ 411 
Πρακτική άσκηση φοιτητών σε δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικούς φορείς, διάρκειας έως δύο (2) ηµερολογιακών µηνών κατά την 
περίοδο των θερινών διακοπών, µετά το 6ο, 7ο και 8ο εξάµηνο σπουδών αντίστοιχα. Η Πρακτική Άσκηση δηλώνεται ως προαιρετική 
επιλογή ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα µαθήµατα στις αρχές του αντίστοιχου εξαµήνου. Στόχοι της είναι: (α) η εξοικείωση των φοιτητών 
µε το µελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελµατικού χώρου, ώστε να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις 
σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, (β) να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αντιµετωπίσουν πραγµατικά προβλήµατα 
που σχετίζονται µε την επιστήµη τους στην αγορά εργασίας, (γ) να ενηµερωθούν ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο των 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, υπηρεσιών ή οργανισµών που τους εκπαιδεύουν και να 
εξοικειωθούν µε τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. 

 
Ενσωµατωµένα Συστήµατα Μικροε̟εξεργαστών         ΗΡΥ 411 
Ενσωµατωµένες εφαρµογές, παραδείγµατα από τη σύγχρονη αγορά (φρένα ABS, κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές κ.λπ.). Μέθοδοι 
σχεδίασης ενσωµατωµένων συστηµάτων. Τεχνολογικός χώρος σχεδίασης, θέµατα κατανάλωσης ισχύος και µέθοδοι διαχείρισης ισχύος, 
συστήµατα τροφοδοσίας µε µπαταρίες, υπολογισµός αυτονοµίας συστήµατος. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού-λογισµικού, 
µοντελοποίηση συστήµατος. Μέθοδοι αλλαγής προγράµµατος ενσωµατωµένων συστηµάτων. Σχεδίαση και υλοποίηση ενσωµατωµένων 
συστηµάτων σε αναδιατασσόµενη λογική. 

 
Ο̟τοηλεκτρονική            ΗΡΥ 412 
Φύση και διάδοση του φωτός και στοιχεία οπτικής (ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση, φακοί κάτοπτρα γεωµετρική οπτική, πόλωση), 
οπτικοί διαµορφωτές (ηλεκτροοπτικό φαινόµενο, ηλεκτροοπτικός διαµορφωτής Pockels, διαµορφωτής kerr, µαγνητοοπτικές διατάξεις, 
ακουστοοπτικός διαµορφωτής), οθόνες (φωταύγεια, οθόνες LED, LCD, πλάσµατος, λειτουργικά χαρακτηριστικά οθονών, αναδυόµενες 
τεχνολογίες οθονών), lasers (ακτινοβολία µέλανος σώµατος, θερµοδυναµική προσέγγιση Einstein, αντιστροφή πληθυσµών, 
κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά laser, άντληση, οπτικό αντηχείο, χαρακτηριστικά δέσµης laser, απώλειες, παράγοντας 
Q, µετατροπή παράγοντα Q, εγκλείδωση τρόπου ταλάντωσης, παλµική και συνεχής λειτουργία laser, είδη laser, βιοϊατρικές και 
βιοµηχανικές εφαρµογές laser), φωτοανιχνευτές (χαρακτηριστικές λειτουργικές παράµετροι, θερµικοί αισθητήρες/κάµερες,, 
φωτοκύτταρα, φωτοπολλαπλασιαστές, ενισχυτές απεικονιστικού σήµατος, φωτοδίοδος, φωτοτρανζίστορ, απεικονιστικές διατάξεις 
συζευγµένου φορτίου (CCD) και σχετικές αρχιτεκτονικές, ψηφιακές κάµερες, οπτικές ίνες (οπτικοί κυµατοδηγοί επίπεδης και 
κυλινδρικής γεωµετρίας, διασπορά και απώλειες σε οπτικές ίνες, κατασκευή οπτικών ινών, νέες τεχνολογίες οπτικών ινών, κοπή και 
συγκόλληση οπτικών ινών), τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών (δοµή τηλεπικοινωνιακού δικτύου, διακλάδωση, πολυπλεξία/αποπολυπλεξία, 
οπτικοί ενισχυτές, ανάταξη διασποράς, αρχιτεκτονικές/τοπολογίες τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων οπτικών ινών, παράγοντες 
αξιολόγησης οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων). 

 
Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού          ΠΛΗ 411 
Ανάπτυξη γλωσσών προγραµµατισµού. Προσδιορισµός σύνταξης (syntax specification), type systems, type interface, χειρισµός 
εξαιρέσεων (exception handling), απόκρυψη πληροφορίας (information hiding), δοµηµένη αναδροµή (structural recursion), διαχείριση 
και αποθήκευση δεδοµένων προγράµµατος (run-time storage management). Μη δοµηµένος προγραµµατισµός, όπως συναρτησιακός 
προγραµµατισµός µε Lisp, Scheme, ML και λογικός προγραµµατισµός µε Prolog. 
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Ε̟ικοινωνία Ανθρώ̟ων – Υ̟ολογιστών          ΕΚΠ 412 
Το µάθηµα είναι µία εισαγωγή σε αρχές αλληλοεπίδρασης ανθρώπων και υπολογιστών και της χρήσης της για σχεδιασµό και 
αξιολόγηση των διαπροσωπιών (interfaces) των εφαρµογών. Επισκόπηση της αρχής των αλληλοεπιδράσεων, το Memex, graphic pen, 
mouse, “the demo that changed the world”, έρευνα σε SRI, Xerox PARC και Apple. Ψυχολογία της αλληλοεπίδρασης µε 
αντικείµενα, νοητικά µοντέλα, λογικά µοντέλα, µεταφορές. Ο ανθρώπινος επεξεργαστής, µοντέλα για αντίληψη (perception), κατάληψη 
(cognition), µνήµη, µηχανική κίνηση, GOMS.  Μοντέλα γιά σχεδιασµό και αξιολόγηση διαπροσωπιών εφαρµογών. Σχεδιασµός 
επικεντρωµένος σε tasks. Χρηστικότητα (usability), εκτίµηση χρηστικότητας. Usability testing, think aloud, usability inspection, 
heuristic evaluation, cognitive walkthroughs. Σχεδιασµός και δηµιουργικότητα. Brainstorming, personas, wireframing, 
storyboarding, paper prototyping, software prototyping. Αρχές οπτικοποίησης της πληροφορίας (visualization). 

 
Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων          ΕΚΠ 413 
Eπεξεργασία, αρχειοθέτηση και αναζήτηση πολυµεσικής (multimedia) πληροφορίας κειµένου, µονοδιάστατου σήµατος, στατικής και 
κινούµενης εικόνας (video) σε πληροφοριακά συστήµατα και το διαδίκτυο. Κλασικά µοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (δυαδικό, 
σχεσιακό, πιθανοτικό). Οµαδοποίηση πληροφορίας (clustering), αλγόριθµοι οµαδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, υβριδικοί 
αλγόριθµοι), εφαρµογές οµαδοποίησης σε συλλογές κειµένων. Παράσταση περιεχοµένου µονοδιάστατων σηµάτων και εικόνας σε 
συστήµατα πολυµέσων. Εξαγωγή χαρακτηριστικών και παράσταση περιεχοµένου χρώµατος, υφής, σχήµατος και χωρικών σχέσεων σε 
εικόνες. Μέθοδοι ανάκτησης για µονοδιάστατα σήµατα και εικόνα, σύστηµα QBIC. Τεχνικές δεικτοδότησης (indexing) σε 
πληροφοριακά συστήµατα για κείµενο και πολυµεσική πληροφορία (ανεστραµµένα αρχεία, k-d-Trees, Grid files, R-trees, fractals), 
µείωση χώρου διαστάσεων (dimensionality reduction), τεχνικές Karhunen-Lowe (K-L), singular value decomposition (SVD), 
FastMap. Σχεδιασµός πληροφοριακών συστηµάτων στο διαδίκτυο, διαχείριση και ανάλυση πληροφορίας στο διαδίκτυο (µέθοδοι 
PageRank, HITS). Σηµασιολογικός ιστός, οντολογίες και  σχετικές τεχνολογίες (RDF, OWL),  εφαρµογές σε πληροφοριακά 
συστήµατα (ιατρικές εφαρµογές, οντολογίες πολυµέσων), ανάκτηση µε χρήση σηµασιολογίας πληροφορίας και σηµασιολογική 
οµοιότητα, λεξικά WordNet, UMLS Semantic Network/MeSH. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης στατικής και κινούµενης 
εικόνας (video) σε πληροφοριακά συστήµατα. Τεχνικές συµπίεσης (compression) JPEG, πρότυπα MPEG-1, 2, 4, 7. 

 
Μηχανική Όραση            ΕΚΠ 414 
Βασικές αρχές και µεθοδολογία της µηχανικής όρασης µε έµφαση σε αλγορίθµους και εφαρµογές της µηχανικής όρασης. Σχηµατισµός 
εικόνας (image formation), µαθηµατικό, γεωµετρικό, χρωµατικό, συχνοτικό, διακριτό µοντέλο. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 
(φιλτράρισµα, ενίσχυση, οµαλοποίηση). Υπολογισµός ακµών (edge detection), τελεστές πρώτης και δευτέρας παραγώγου. Κατάτµηση 
εικόνας (image segmentation), µέθοδοι κατάτµησης περιοχών και ακµών, ενίσχυση ακµών και περιοχών, τεχνικές κατωφλίου. 
Προχωρηµένες τεχνικές κατάτµησης (συγχώνευση και διάσπαση 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 χρώµατος, υφής ακµών και περιοχών, παράσταση και 
αναγνώριση σχηµάτων, παράσταση και αναγνώριση δοµικού περιεχοµένου εικόνων. Ανάλυση και αναγνώριση υφής, δοµικές και 
στατιστικές µέθοδοι. ∆υναµική όραση, υπολογισµός κίνησης, οπτικής ροής και τροχιές. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης 
στατικής και κινούµενης εικόνας (video) σε πληροφοριακά συστήµατα. Τεχνικές συµπίεσης (compression) JPEG, πρότυπα MPEG-1, 2, 
4, 7. 

 
Τεχνολογία και Εφαρµογές Ασαφούς Λογικής         ΣΥΣ 411 
Εισαγωγή στα ασαφή σύνολα και στην ασαφή λογική, ασαφείς συσχετίσεις, θεωρία προσεγγιστικού συλλογισµού, συστήµατα βασισµένα 
σε ασαφείς κανόνες, µηχανισµοί ασαφών αποφάσεων, εφαρµογές ασαφούς λογικής σε αυτόµατο έλεγχο, αναγνώριση προτύπων. 

 
Εισαγωγή στην Ε̟εξεργασία Φωνής           ΤΗΛ 411 
Ανάλυση φωνής. Ψηφιακό µοντέλο παραγωγής φωνής. Μετασχηµατισµός Fourier βραχέως χρόνου. Ανάλυση γραµµικής πρόβλεψης. 
Σύγχρονες τεχνικές κωδικοποίησης φωνής και διεθνή πρότυπα ψηφιακής και κινητής τηλεφωνίας. Σύνθεση φωνής. Εισαγωγή στην 
αναγνώριση φωνής και τα κρυφά Μαρκοβιανά µοντέλα. Στατιστικά γλωσσικά µοντέλα. Εφαρµογές αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής και 
η γλώσσα VoiceXML. 

 
Ανάλυση και Σχεδίαση (Σύνθεση) Τηλε̟ικοινωνιακών ∆ιατάξεων      ΤΗΛ 412 
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. Αρχιτεκτονικές δεκτών: ετερόδυνοι, οµόδυνοι, 
δέκτες υποδειγµατοληψίας. Ποµποδέκτες ελεγχόµενοι από λογισµικό (SDR): βασικά χαρακτηριστικά και περιορισµοί. Στοιχεία 
θεωρίας κυµάτων, γραµµών µεταφοράς και κεραιών. Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων: υπερ-ετερόδυνος δέκτης σε διάγραµµα 
συστήµατος και σε κυκλωµατικό επίπεδο ηλεκτρονικών. Εργαστηριακή εξάσκηση: υλοποίηση χαµηλού κόστους, υψηλής απόδοσης 
ψηφιακού link ελεγχόµενου από λογισµικό (embedded SDR), υλοποίηση δικτύου, τυπωµένο κύκλωµα (PCB), project εξαµήνου. 

 
Εισαγωγή στη Θεωρία Βελτιστο̟οίησης         ΤΗΛ 413 
Εισαγωγή και παραδείγµατα - κίνητρα για τη µελέτη θεωρίας και αλγορίθµων βελτιστοποίησης. Γραµµικός προγραµµατισµός, 
γεωµετρική εποπτεία, η µέθοδος simplex και εφαρµογές. Το πρόβληµα της µέγιστης ροής σε δίκτυα. Γραµµικός προγραµµατισµός µε 
ακέραιους περιορισµούς: µέθοδος branch & bound και εφαρµογές. ∆υναµικός προγραµµατισµός και το πρόβληµα του συντοµότερου 
µονοπατιού. Ελαχιστοποίηση κυρτής συνάρτησης χωρίς περιορισµούς. Σύντοµη προεπισκόπηση κυρτής βελτιστοποίησης. 
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Ασύρµατες Ε̟ικοινωνίες            ΤΗΛ 417 
Σύντοµη ιστορική αναδροµή ασύρµατων επικοινωνιών. Μοντέλα ασύρµατων καναλιών: διάδοση σε ελεύθερο χώρο, ασύρµατα κανάλια 
2-ακτίνων, M-ακτίνων, εµπειρικά µοντέλα path loss (Okumura, Hata), σκίαση, µοντέλο χρονικά µεταβαλλόµενου γραµµικού 
συστήµατος, επίπεδο κανάλι στενής ζώνης, µοντέλα Rayleigh, Rice, κανάλι ευρείας ζώνης (επιλογής συχνοτήτων). Υπολογισµός µέσης 
πιθανότητας σφάλµατος σε επίπεδα κανάλια διαλείψεων. ∆ιαφοροποίηση στο χρόνο, στο χώρο, στις συχνότητες, υπολογισµός µέσης 
πιθανότητας σφάλµατος. Στοιχεία Code Division Multiple Access (CDMA). Στοιχεία Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM). Στοιχεία GSM, IS-95. 

 
Μικρο- και Μακρο- Οικονοµική Ανάλυση          ΚΕΠ 201 
Ανάλυση της προσφοράς-ζήτησης εµπορευµάτων, η θεωρία του καταναλωτή και της επιχείρησης. Θέµατα µακροοικονοµίας για τον 
προσδιορισµό του εισοδήµατος και της απασχόλησης, το ρόλο των επενδύσεων και την επίδραση των διεθνών συναλλαγών. 

 
Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας         ΚΕΠ 204 
Γενική εισαγωγή στο δίκαιο, βασικές διακρίσεις δικαίου, στοιχεία δηµοσίου δικαίου και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Στοιχεία 
αστικού δικαίου (γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εµπράγµατο δίκαιο). Στοιχεία εργατικού δικαίου, εµπορικού δικαίου, βιοµηχανική 
ιδιοκτησία (σήµα, ευρεσιτεχνία), πνευµατική ιδιοκτησία, στοιχεία δικαίου του περιβάλλοντος. Στοιχεία δικαίου των δηµοσίων έργων (η 
ανάθεση και εκπόνηση µελετών δηµοσίων έργων, η ανάθεση και κατασκευή δηµοσίων έργων, το εργολαβικό αντάλλαγµα, η παραλαβή 
του δηµοσίου έργου, η συµβατική ευθύνη των µερών, η διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών, η οργάνωση των εργοληπτών 
δηµοσίων έργων). 

 

8ο Εξάµηνο 

 
Θεωρία Υ̟ολογισµού           ΠΛΗ 402 
Σύνολα, σχέσεις, αλφάβητα, γλώσσες. Πεπερασµένα αυτόµατα, κανονικές εκφράσεις, κανονικές γλώσσες. Ισοδυναµία πεπερασµένων 
αυτοµάτων και κανονικών εκφράσεων. Ελαχιστοποίηση αυτοµάτων. Λεκτική ανάλυση. Αυτόµατα στοίβας, γραµµατικές χωρίς 
συµφραζόµενα, γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα. Ισοδυναµία αυτοµάτων στοίβας και γραµµατικών χωρίς συµφραζόµενα. Συντακτική 
ανάλυση. Μηχανές Turing και επεκτάσεις τους, γραµµατικές χωρίς περιορισµούς, αναδροµικές γλώσσες. Μη ντετερµινισµός, µη 
ντετερµινιστικές µηχανές Turing, αναδροµικά απαριθµήσιµες γλώσσες. Ιεραρχία γλωσσών. Αποφασισιµότητα, υπολογισιµότητα, µη 
επιλυσιµότητα. Η θέση των Church και Turing. Καθολικές µηχανές Turing, αναγωγές. Το θεώρηµα του Rice. Υπολογιστική 
πολυπλοκότητα και κλάσεις πολυπλοκότητας. NP-πληρότητα και πολυωνυµικές αναγωγές. Το θεώρηµα του Cook. Αντιµετώπιση NP-
πληρότητας. Εφαρµογή στο πρόβληµα της µεταγλώττισης και εργαστηριακή διδασκαλία των εργαλείων flex, bison, JavaCC. 

 
Θεωρία και Εφαρµογές Αυτοµάτου Ελέγχου         ΣΥΣ 402 
Εισαγωγή και µελέτη των κλασσικών συστηµάτων ελέγχου, µοντελοποίηση συστηµάτων µε βάση τη συνάρτηση µεταφοράς, ανάλυση και 
σύνθεση των συστηµάτων µε τη βοήθεια κλασσικών µεθόδων, εφαρµογή των διαγραµµάτων Bode, Nyquist, Nichols για τη σχεδίαση 
αντισταθµιστών, παραδείγµατα εφαρµογών σε έλεγχο πλοίων, αεροσκαφών, κ.λπ. Χρήση πακέτων λογισµικού που έχουν αναπτυχθεί για 
τον έλεγχο συστηµάτων. Ο ελεγκτής PID και εισαγωγή στον εύρρωστο έλεγχο. Ανάλυση των συστηµάτων ελέγχου στον χώρο των 
καταστάσεων. Σχεδίαση συστηµάτων στον χώρο των καταστάσεων.  

 
Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ           ΗΜΥ 412 
Πρακτική άσκηση φοιτητών σε δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικούς φορείς, διάρκειας έως δύο (2) ηµερολογιακών µηνών κατά την 
περίοδο των θερινών διακοπών, µετά το 6ο, 7ο και 8ο εξάµηνο σπουδών αντίστοιχα. Η Πρακτική Άσκηση δηλώνεται ως προαιρετική 
επιλογή ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα µαθήµατα στις αρχές του αντίστοιχου εξαµήνου. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι: (α) η 
εξοικείωση των φοιτητών µε το µελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελµατικού χώρου, ώστε να αποκτήσουν 
ρεαλιστικές απόψεις σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, (β) να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αντιµετωπίσουν 
πραγµατικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη τους στην αγορά εργασίας, (γ) να ενηµερωθούν ως προς τη µορφή και το 
περιεχόµενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισµών που τους 
εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν µε τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. 

 
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις       ΕΝΕ 411 
Σχεδίαση ηλεκτρολογικών δικτύων, κάτοψη ηλεκτρολογικού δικτύου, ανάπτυγµα ηλεκτρικού πίνακα. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, 
βιοµηχανίας και εξοπλισµού χαµηλής και µέσης τάσης. Κανονισµοί και ασφάλεια ατόµων και εξοπλισµού. Σχεδιασµός µε χρήση 
πακέτων λογισµικού. Γειώσεις (ορισµοί, σχεδιασµός, υπολογισµοί). 

 
Ανάλυση Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας         ΕΝΕ 412 
Μεταβατικά µοντέλα και αντιστάσεις ακολουθίας γεννητριών, µετασχηµατιστών και επαγωγικών κινητήρων. Μεταβατικές και 
υποµεταβατικές αντιδράσεις και χρονικές σταθερές. Μετασχηµατισµός Park. Ακολουθιακά κυκλώµατα – σχέση φασικού διανύσµατος 
και ανάλυση dq0 συνιστωσών. Ασύµµετρα τριφασικά συστήµατα. Ισχύς βραχυκύκλωσης δικτύων. Υπολογισµοί ρευµάτων και τάσεων 
βραχυκυκλωµάτων (τριφασικά, διφασικά, διφασικά ως προς γη, µονοφασικά). Ποιότητα ισχύος (ορισµός σχετικών προβληµάτων, 
µέθοδοι εκτίµησης και υπολογισµού, διατάξεις περιορισµού τέτοιου είδους προβληµάτων). 
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Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες         ΗΡΥ 414 
Αρχές ηλεκτρικών µετρήσεων. Αναλογική επεξεργασία σήµατος (ενίσχυση, περιορισµός, φιλτράρισµα, γραµµικοποίηση, µετατόπιση 
στάθµης, συσχετισµός, απόρριψη κοινού σήµατος, γαλβανική αποµόνωση, δειγµατοληψία, συγκράτηση, συµπίεση, κ.λπ.). 
Εξουδετέρωση επιδράσεων (θερµοκρασίας, υγρασίας, θορύβου, θερµοηλεκτρικού φαινοµένου, ηλεκτροµαγνητικής, επαγωγικής, 
χωρητικής, βρόχου γείωσης, κ.λπ.). Μετατροπή ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό (D/A), µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό 
(A/D). Επεξεργασία του ψηφιακού σήµατος µε µP, PC ή DSP). Μετατροπείς και είδη µετατροπέων (µετατόπισης, δύναµης, ταχύτητας, 
επιτάχυνσης, ισχύος, έντασης µαγνητικού πεδίου, συχνότητας, στάθµης υγρών, παροχής, πίεσης ρευστών, κ.λπ.). Αισθητήρες και είδη 
αισθητήρων (θερµοκρασίας, διεύθυνσης-ταχύτητας ανέµου, υγρασίας, βαροµετρικής πίεσης, κ.λπ.). Ανιχνευτές και είδη ανιχνευτών 
(προσέγγισης, µικροκυµάτων, φωτός, καπνού, πυρός, κ.λπ.). Ενεργοποιητές και είδη ενεργοποιητών. Μετατροπείς στην βιοϊατρική, 
µικροαισθητήρες, διατάξεις αισθητήρων, δίκτυα αισθητήρων, ευφυείς αισθητήρες. Συστήµατα διεπικοινωνίας αισθητήρων µε 
υπολογιστή, παράλληλη και σειριακή διεπικοινωνία, διεπικοινωνία µε USB, DMA, το πρότυπο IEEE488 (GPIB), το πρότυπο I2C, το 
πρότυπο CAN, διεπικοινωνία µέσω modem, διεπικοινωνία µέσω Ethernet, διεπικοινωνία µε Internet. Αναλογικοί και ψηφιακοί 
πολυπλέκτες. Συλλογή και καταγραφή µετρήσεων. Αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις. Συστήµατα ελέγχου µε αισθητήρες. Θεωρία 
σφαλµάτων των µετρήσεων. 

 
Αρχιτεκτονική Η/Υ            ΗΡΥ 415 
Αρχές σχεδίασης υπολογιστικών συστηµάτων, αρχιτεκτονική συνόλου εντολών: κόστος, επιδόσεις, συχνότητα χρήσης, τύποι συνόλου 
εντολών. Ποσοτική αξιολόγηση επιδόσεων υπολογιστών µέσω µετροπρογραµµάτων (benchmark). Οµοχειρία (pipeline) σταθερού και 
µεταβλητού µήκους: χρήση πόρων υλικού, αλληλεξαρτήσεις, προσπέρασµα (bypassing), καθυστερηµένες διακλαδώσεις, πρόβλεψη 
διακλαδώσεων, διακοπές/εξαιρέσεις. Εκτέλεση πολλαπλών εντολών ανά κύκλο - υπερβαθµωτοί υπολογιστές, εκτέλεση εκτός σειράς, 
οµοχειρία λογισµικού. Συστήµατα µνήµης: κρυφή µνήµη (cache), οι παράµετροί της και η επίδρασή τους στην επίδοση, εικονική 
(virtual) µνήµη, µετάφραση διευθύνσεων, προστασία, TLB's. Πολυπύρινοι επεξεργαστές. Συστήµατα εισόδου/εξόδου. 

 
Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωµάτων CMOS         ΗΡΥ 416 
Εισαγωγή στη σχεδίαση αναλογικών VLSI κυκλωµάτων µε τεχνολογία CMOS. Βασικές δοµές: MOSFET, δίοδοι, αντιστάσεις, 
πυκνωτές poly και ΜΙΜ, MOS varactors. Φυσική των MOS τρανζίστορ, µοντέλο ελέγχου φορτίων. Τρόποι λειτουργίας του MOSFET, 
ασθενή, µέτρια και ισχυρή αναστροφή, κορεσµός και µη-κορεσµός. Ιδανικό συµµετρικό µοντέλο σχεδίασης. Μοντέλο διαγωγιµοτήτων 
και χωρητικοτήτων. Ισοδύναµο κύκλωµα ασθενούς σήµατος σε χαµηλές, µεσαίες και υψηλές συχνότητες. Επίδραση θερµοκρασίας, 
θερµικός και flicker θόρυβος. Φαινόµενα µικρού µήκους καναλιού. Παρασιτικά φαινόµενα αντίστασης, χωρητικότητας, ρεύµα 
διαρροής και λειτουργία compatible bipolar. Layout, στατιστική συµπεριφορά και ταίριασµα (matching). ∆είκτης αναστροφής (IC), 
αρχές σχεδίασης βασισµένη σε δείκτη αναστροφής και µήκος καναλιού: DC κέρδος, µεταβατική συχνότητα, θόρυβος, τάση κορεσµού, 
DC ταίριασµα. Βιβλιοθήκες σχεδίασης κυκλωµάτων σε εργαλεία SPICE. Μοντέλο EKV του MOS τρανζίστορ. Βασικές δοµές 
αναλογικών CMOS κυκλωµάτων. Καθρέπτες ρεύµατος, πηγές ρεύµατος και τάσης. Βασικά δοµικά στοιχεία ενισχυτών. ∆ιαφορικό 
ζεύγος, διαφορικός ενισχυτής. Σχεδίαση τελεστικών ενισχυτών OpAmps και ΟΤΑ. Ειδικά εργαλεία CAD σχεδίασης αναλογικών 
CMOS κυκλωµάτων.  

 
Υλο̟οίηση Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων         ΗΡΥ 417 
Μέθοδοι υλοποίησης, ταχεία ανάπτυξη συστηµάτων (RSP), το µοντέλο του καταρράκτη. ∆ιαχείριση έργου µε PERT Charts, 
υπολογισµός κόστους συστηµάτων, θέµατα χρόνου ανάπτυξης (time to market). Σχεδίαση µε αποσύνθεση και κατάτµηση συστηµάτων, 
top down και bottom up σχεδιαστικές µέθοδοι. Επαναχρησιµοποιησιµότητα υποσυστηµάτων, εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές, 
τεχνολογική απεικόνιση (technology mapping). Ανάλυση ισχύος, θερµική ανάλυση, σχεδίαση για αξιοπιστία. Προστασία πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, πατέντες, trade secrets. Μηχανισµοί προώθησης καινοτοµικών ιδεών στην αγορά (εταιρίες startup, κ.λπ.). 

 
Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεµηµένων Υ̟ολογιστών       ΗΡΥ 418 
Εισαγωγή στις παράλληλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών: µοντέλα εκτέλεσης SIMD, MIMD, κοινόχρηστη µνήµη, επικοινωνία µε 
µηνύµατα, δίκτυα διασύνδεσης υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές κοινόχρηστης µνήµης, caching, τεχνικές πλεονασµού, συνοχή µνηµών 
cache (coherence), τεχνικές snooping και directory. Μοντέλα συνέπειας µνήµης (Memory consistency). ∆ίκτυα και συµπλέγµατα 
σταθµών εργασίας ως παράλληλοι υπολογιστές (Networks/Clusters of Workstations). Συστήµατα εισόδου/εξόδου για παράλληλους 
υπολογιστές. 

 
Ηλεκτρονικά Ισχύος            ΗΡΥ 419 
Εισαγωγή, thyristors, triacs, power transistors, power MOSFETs, GTO thyristors, IGBT transistors. Ανορθωτές (µονοφασικοί, 
τριφασικοί, ελεγχόµενοι, κλπ.), µετατροπείς DC–DC (converters), µετατροπείς DC–AC (inverters), cycloconverters, τεχνολογίες 
συσσωρευτών και µέθοδοι φόρτισης. Μεγιστοποίηση ισχύος (MPPT), σύζευξη σε υψηλές συχνότητες (high–frequency link), snubbers, 
ειδικά πηνία και µετασχηµατιστές. Τροφοδοτικές διατάξεις (γραµµικές, διακοπτικές, αδιάλειπτης ισχύος, ρύθµισης ισχύος). Απαγωγή 
θερµότητας, αρµονικές, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, προστασία. Εφαρµογές στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα, στα ενεργειακά 
ηλεκτρικά συστήµατα και στα συστήµατα συγκοµιδής ενέργειας (energy harvesting). 

 
Προχωρηµένα Θέµατα Βάσεων ∆εδοµένων         ΠΛΗ 415 
Συντονισµός και επαναφορά σε λειτουργία συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και 
προβλήµατα λειτουργίας τους. Νέο standard SQL-3. Μηχανές βάσεων δεδοµένων. Προχωρηµένα συστήµατα και εφαρµογές βάσεων 
δεδοµένων (αντικειµενοστρεφείς, χρονικές, ενεργές, χωρικές βάσεις δεδοµένων, αποθήκες βάσεων δεδοµένων). Συσχέτιση µαθηµατικής 
λογικής και βάσεων δεδοµένων (επαγωγικές βάσεις δεδοµένων). 
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Υ̟ολογιστική Γεωµετρία           ΠΛΗ 416 
Πολυδιάστατα δεδοµένα: αναπαράσταση µε πίνακες (raster) και διανύσµατα (vectors), αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων, κωδικοποίηση και 
πρότυπα. Θέµατα απόδοσης για προσπέλαση και επεξεργασία µαζικών 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 µήµης, κατανεµηµένες δοµές. Αλγόριθµοι υπολογισµού επερωτήσεων. Επεξεργασία δεδοµένων 
υψηλής διάστασης, µετρικοί χώροι, µετρικές οµοιότητας, προβλήµατα βελτιστοποίησης, γραµµικός προγραµµατισµός.  

 
Τεχνητή Νοηµοσύνη           ΠΛΗ 417 
Θεµελίωση και ιστορία της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Ευφυείς πράκτορες και περιβάλλοντα. Μέθοδοι απληροφόρητης, πληροφορηµένης, 
ευριστικής συστηµατικής αναζήτησης. Μέθοδοι τοπικής αναζήτησης. Προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών και αλγόριθµοι επίλυσής 
τους. Βασική θεωρία παιγνίων και αναζήτηση υπό αντιπαλότητα. Προτασιακή λογική, λογική πρώτης τάξης, συλλογιστική, αλγόριθµοι 
συµπερασµού. Αναπαράσταση γνώσης και βάσεις γνώσης. Συστήµατα συλλογιστικής, αποδείκτες θεωρηµάτων, λογικός 
προγραµµατισµός. Σχεδιασµός (planning) και αλγόριθµοι σχεδιασµού. Σχεδιασµός στον πραγµατικό κόσµο και πολυπρακτορικός 
σχεδιασµός. 

 
Γραφική             ΠΛΗ 418 
Bασικές τεχνικές γραφικής. Χρήσιµες µαθηµατικές µέθοδοι. Μετασχηµατισµοί (µετατόπιση, περιστροφή, αλλαγή κλίµακας). Εξισώσεις 
σχεδιασµού. Τοπικά και ολικά µοντέλα διάχυτης και κατοπτρικής ακτινοβολούµενης ενέργειας. Αλγόριθµοι φωτορεαλισµού. Θεωρία 
χρώµατος σε οθόνη. Περιφερειακά εισόδου-εξόδου και εικονικής πραγµατικότητας. Κρυφές επιφάνειες και τεχνικές σκίασης. Άλλα 
θέµατα (ray tracing, color theory, antialiasing, animation, visualization). Βελτιστοποιήσεις αλγορίθµων βασισµένων σε µοντέλα 
αντίληψης. Υπολογιστικά µέτρα πιστότητας. 

 
Ανά̟τυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο       ΕΚΠ 419 
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 420 
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 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. 

 
∆ιδακτική της Πληροφορικής          ΠΛΗ 422 
Η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Πολιτική και βαθµός ενσωµάτωσης της πληροφορικής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας πληροφορικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Γενικές έννοιες διδακτικής 
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και εφαρµογές στις θετικές επιστήµες. Στόχοι και περιεχόµενο µαθηµάτων πληροφορικής. Σχεδιασµός ύλης. Μεθοδολογίες 
αξιολόγησης. Σχεδιασµός και αξιολόγηση γραπτών ασκήσεων. Σχεδιασµός και αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων. Η χρήση νέων 
τεχνολογιών στη διδασκαλία της πληροφορικής προγραµµατισµού (εκπαιδευτικό λογισµικό, διαδικτυακοί τόποι, πολυµέσα). Μάθηση 
από απόσταση. ∆ιδασκαλία πληροφορικής σε ενηλίκους και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 
Μεταγλωττιστές             ΠΛΗ 423 
Εισαγωγή στους µεταγλωττιστές. Υλοποίηση ενός απλού µεταγλωττιστή σε C. Λεκτική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις και γλώσσες, 
υλοποίηση λεκτικών αναλυτών χρησιµοποιώντας lex/flex. Συντακτική ανάλυση, top-down και bottom-up parsing, υλοποίηση 
συντακτικών αναλυτών χρησιµοποιώντας yacc/bison. Σηµασιολογική ανάλυση. Παραγωγή ενδιάµεσου κώδικα. Οργάνωση µνήµης και 
περιβάλλον εκτέλεσης (run-time environment) ενός προγράµµατος. Παραγωγή και βελτιστοποίηση τελικού εκτελέσιµου κώδικα. 
Υλοποίηση ενός µεταγλωττιστή για µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού. 

 
Σύγχρονα Θέµατα Αυτοµάτου Ελέγχου         ΣΥΣ 412 
Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα, βασικές αρχές, γραµµική διαχωρισιµότητα, µάθηση και νόµοι µάθησης, το δίκτυο Backpropagation, 
το δίκτυο Hopfield, επιβλεπόµενοι και µη επιβλεπόµενοι αλγόριθµοι, simulated annealing, εφαρµογές σε αναγνώριση προτύπων, 
δυναµικά νευρωνικά δίκτυα, εφαρµογές σε αναγνώριση και έλεγχο δυναµικών συστηµάτων. Εισαγωγή στην ασαφή λογική, συστήµατα 
ασαφούς λογικής, ελεγκτές, βιοµηχανικές εφαρµογές. Εισαγωγή στον προσαρµοστικό έλεγχο. Έλεγχος συστηµάτων µέσω DSP. 

 
Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου        ΣΥΣ 413 
Εισαγωγή σε αυτόµατο έλεγχο των βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής. Χρονοπρογραµµατισµός και έλεγχος. Μείωση και 
βελτιστοποίηση κόστους µε ταυτόχρονη βελτίωση ποιότητας. Έλεγχος για την ποιότητα σε πραγµατικό χρόνο. Μέθοδοι συνεχούς 
βελτίωσης της ποιότητας. Εισαγωγή σε προγράµµατα προσοµοίωσης που χρησιµοποιούνται για βελτιστοποίηση. Το σύστηµα 
SIMPLE++. Ευριστικές και µη ευριστικές µέθοδοι βελτιστοποίησης. Αυτοπροσαρµοζόµενες µέθοδοι βελτιστοποίησης. Εκτεταµένη 
συµµετοχή των φοιτητών σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Στα πλαίσια του µαθήµατος θα γίνεται εξάσκηση στην τοπική βιοµηχανία. 
Έλεγχος διακριτής λογικής (discrete logic control). Ελεγκτές προγραµµατιζόµενης λογικής (PLC’s). Συστήµατα παραγωγής. Έλεγχος 
παραγωγής. 

 
Νευρωνικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές          ΣΥΣ 414 
Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα. Multilayered Feedforward νευρωνικά δίκτυα. Ο αλγόριθµος Back Propagation. Recurrent νευρωνικά 
δίκτυα. Self Organizing νευρωνικά δίκτυα. Συσχετιστικές µνήµες. Παραδείγµατα ολοκληρωµένης σχεδίασης ευφυών συστηµάτων µε 
νευρωνικά δίκτυα.  

 
Εισαγωγή σε Μοντελο̟οίηση και Ανάλυση Α̟όδοσης ∆ικτύων Ε̟ικοινωνιών      ΤΗΛ 414 
Εισαγωγή στη µοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών µε τη βοήθεια της θεωρίας ουρών αναµονής (θεώρηµα Little, οι Μαρκοβιανές 
ουρές αναµονής Μ/Μ/1, M/m/m και Μ/Μ/m/m, η ουρά αναµονής µε γενικευµένη κατανοµή χρόνων εξυπηρέτησης, η ουρά 
αναµονής Μ/G/1 µε περιόδους διακοπής του εξυπηρετητή, ουρές αναµονής µε προτεραιότητες).  Βασική µεθοδολογία σχεδίασης, 
µοντελοποίησης και ανάλυσης της απόδοσης: 1) πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης για ασύρµατα τοπικά και κυψελωτά δίκτυα 
ενοποιηµένων υπηρεσιών φωνής / δεδοµένων / συµπιεσµένου video, 2) µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης και αστυνόµευσης της κίνησης 
σε ασύρµατα δίκτυα, 3) µηχανισµών χρονοπρογραµµατισµού µεταδόσεων σε δορυφορικά δίκτυα και σε δίκτυα γραµµών ισχύος. 
Μοντελοποίηση κίνησης βίντεο προερχόµενης από κωδικοποίηση H.263, H.264 και MPEG-4. 

 
Στατιστική Ε̟εξεργασία Σήµατος για Τηλε̟ικοινωνίες       ΤΗΛ 415 
Ανασκόπηση στοιχείων γραµµικής άλγεβρας: βαθµός πίνακα, υποχώρος στηλών, µηδενικός υποχώρος, η ανισότητα του Sylvester, 
ανάλυση σε ιδιοτιµές–ιδιοανύσµατα γενικών, τετράγωνων και Hermitian πινάκων, singular value decomposition, ιδιότητες και 
εφαρµογές. Το πηλίκο του Rayleigh, τετραγωνική ελαχιστοποίηση, το λήµµα αντιστροφής πινάκων. Φασµατική ανάλυση: φασµατική 
πυκνότητα ισχύος, περιοδόγραµµα και στατιστικές ιδιότητες. Εκτίµηση φασµατικών γραµµών, παραµετρικές µέθοδοι και εφαρµογές σε 
ασύρµατες επικοινωνίες και συστήµατα πολλαπλών κεραιών. Προσαρµοστικά φίλτρα: Gradient descent, LMS, RLS και ανάλυση 
σύγκλισης. Εφαρµογές προσαρµοστικών φίλτρων σε ισοστάθµιση καναλιού. 

 
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικο̟οίηση         ΤΗΛ 416 
Επανάληψη στη θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίων µεταβλητών. Κωδικοποίηση πηγής, πηγή πληροφορίας χωρίς µνήµη, εντροπία, 
συνδυασµένη και δεσµευµένη εντροπία, πηγή πληροφορίας µε µνήµη, ρυθµός εντροπίας, θεώρηµα κωδικοποίησης πηγής. Κώδικες 
πηγής σταθερού και µεταβλητού µήκους, ορολογία και ταξινόµηση κωδίκων, ανισότητα Kraft, κώδικες Shannon, Huffman, Fano, 
Shannon-Fano-Elias, και Lempel-Ziv, αριθµητικός κώδικας. Εφαρµογές κωδίκων πηγής στη συµπίεση δεδοµένων, zip, bzip, pkzip, 
gzip, 7zip. Κωδικοποίηση διαύλου, αµοιβαία πληροφορία µεταξύ διακριτών τυχαίων µεταβλητών, ανισότητα επεξεργασίας δεδοµένων, 
διαφορική εντροπία, κατανοµές µέγιστης διαφορικής εντροπίας, αµοιβαία πληροφορία µεταξύ συνεχών τυχαίων µεταβλητών, 
χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας, υπολογισµός χωρητικότητας απλών διαύλων, χωρητικότητα διαύλου µε Gaussian θόρυβο και 
διακριτή ή συνεχή είσοδο, θεώρηµα κωδικοποίησης διαύλου. Κώδικες διαύλων, γραµµικοί κώδικες οµάδας, κώδικες Hamming, 
Hadamard, Golay, και LDPC, βέλτιστη (soft) και αλγεβρική αποκωδικοποίηση γραµµικών κωδίκων οµάδας και επίδοση αυτών, 
αποκάλυψη και διόρθωση σφαλµάτων, κυκλικοί κώδικες, υλοποίηση κυκλικών κωδίκων, κώδικες BCH και Reed-Solomon, συνελικτικοί 
κώδικες και βέλτιστη αποκωδικοποίηση αυτών, αλγόριθµος Viterbi και επίδοση αυτού, αλγόριθµος BCJR, αλυσιδωτοί κώδικες, κώδικας 
Turbo. Εφαρµογές κωδίκων διαύλων στην εγγραφή και µετάδοση δεδοµένων, CD/DVD, dial-up modem, UMTS, DSL, DVB, WiFi, 
WiMAX.  
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∆ίκτυα Υ̟ολογιστών ΙΙ           ΤΗΛ 418 
Εισαγωγή σε δίκτυα υπολογιστών και στο ∆ιαδίκτυο. Επίπεδο εφαρµογής: αρχές δικτυακών εφαρµογών, παραδείγµατα εφαρµογών και 
των πρωτοκόλλων τους (Web και το πρωτόκολλο HTTP, µεταφορά αρχείων και πρωτόκολλο FTP, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και 
υπηρεσία καταλόγου του ∆ιαδικτύου και το πρωτόκολλο DNS). Επίπεδο µεταφοράς: αρχές και υπηρεσίες, µεταφορά χωρίς σύνδεση 
και το πρωτόκολλο UDP, αρχές αξιόπιστης µεταφοράς δεδοµένων, µεταφορά µε σύνδεση και το πρωτόκολλο TCP, αρχές ελέγχου 
συµφόρησης, έλεγχος συµφόρησης στο TCP. Επίπεδο δικτύου: µοντέλα υπηρεσιών δικτύου, αρχές δροµολόγησης και αρχιτεκτονική 
δροµολογητών, ιεραρχική δροµολόγηση και το πρωτόκολλο IP, αλγόριθµοι unicast δροµολόγησης στο ∆ιαδίκτυο, δροµολόγηση 
multicast στο ∆ιαδίκτυο, υποστήριξη κινητικότητας και το πρωτόκολλο Mobile IP. Νέες τάσεις σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών (QoS) 
και active queue management (αλγόριθµοι RED και FQ). Στοιχεία θεωρίας ουρών και το θεώρηµα Little. Εισαγωγή σε Ασφάλεια στα 
δίκτυα υπολογιστών: ορισµός, αρχές κρυπτογραφίας (κρυπτογραφία συµµετρικού κλειδιού και δηµόσιου κλειδιού), πιστοποίηση, 
ακεραιότητα δεδοµένων, διανοµή και πιστοποίηση κλειδιού, έλεγχος πρόσβασης (firewalls), επιθέσεις και αντίµετρα, ασφαλές Email και 
κρυπτογράφηση PGP. Εργαστηριακή εξάσκηση σε δικτυακά εργαλεία (tcpdump, traceroute, netstat) και δικτυακό προσοµοιωτή (ns2). 

 
Συστήµατα Ε̟εξεργασίας Φυσικής Γλώσσας          ΤΗΛ 419 
Βασικές έννοιες της υπολογιστικής γλωσσολογίας: µορφολογία της γλώσσας, φωνολογία, συντακτικό και ανάλυση σύνταξης, 
σηµασιολογία, πραγµατολογία και διάλογος. Βασικά εργαλεία επεξεργασίας γλώσσας: κανονικές εκφράσεις, µηχανές πεπερασµένης 
κατάστασης, γλωσσικά µοντέλα ν-γραµµάτων, γραµµατικές χωρίς συµφραζόµενα, δενδρικά µοντέλα απόφασης, στατιστικά µοντέλα 
συντακτικής ανάλυσης, στατιστικά µοντέλα σηµασιολογικής ανάλυσης, κατηγορικός λογισµός πρώτης τάξης, µοντέλα διαλόγου και 
στατιστικά µοντέλα µετάφρασης. Βασικές εφαρµογές: ορθογράφοι, µοντελοποίηση µορφολογίας, µοντελοποίηση γλώσσας, 
µοντελοποίηση προφοράς, αναγνώριση µέρους του λόγου, συντακτική ανάλυση, κατανόηση φυσικής γλώσσας, συστήµατα διαλόγου, 
πολυτροπικά συστήµατα, κατηγοριοποίηση διαλογικών πράξεων, αυτόµατη µετάφραση. 

 
Μικροµεσαίες Ε̟ιχειρήσεις και Καινοτοµία         ΜΠ∆ 433 
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οργάνωση και ∆ιοίκηση ΜΜΕ. Νοµοθεσία ΜΜΕ, Επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ∆ηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων, ∆ιαχείριση έργων και πόρων, Μοντέλα ανάπτυξης ΜΜΕ, Χρηµατοδότηση ΜΜΕ, 
Βιωσιµότητα ΜΜΕ, Ηγεσία, Καινοτοµία και ΜΜΕ, Καινοτόµες ιδέες, ∆ηµιουργικότητα, Ανταγωνισµός, Τµηµατοποίηση αγορών, 
Σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, προώθηση πωλήσεων, Αξιολόγηση ΜΜΕ, Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηµατοοικονιµική 
ανάλυση επενδύσεων, Εργαστήρια.  

 
Βιοµηχανική Κοινωνιολογία           ΚΕΠ 302 
Αρχικά εξετάζονται βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εργασίας και της Ανάπτυξης, µε άξονα τις αλλαγές των παραγωγικών 
συστηµάτων γενικά και ειδικότερα στον κλάδο της µεταποίησης (βιοτεχνία, βιοµηχανία), σε συνδυασµό µε συναφείς κλάδους της 
παραγωγικής καθώς και της επιστηµονικής δραστηριότητας. Περαιτέρω προσεγγίζονται αναλυτικά και συνθετικά, σε διάφορες κλίµακες 
(διεθνή, εθνική, τοπική-περιφερειακή), ζητήµατα που αφορούν: τις εργασιακές σχέσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες, την έρευνα και 
ανάπτυξη (R&D), τις τεχνογνωσίες, τη βιοµηχανική πολιτική, τις διακλαδικές και διαβιοµηχανικές σχέσεις. 

 

9ο Εξάµηνο 

 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας          ΕΝΕ 511 
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. 

 
Προχωρηµένα Θέµατα Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας       ΕΝΕ 512 
Εκτίµηση ζήτησης και παραγωγής από στοχαστικές πηγές παραγωγής. Το πρόβληµα ένταξης και οικονοµικής κατανοµής των µονάδων 
παραγωγής µε έµφαση στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κέντρα ελέγχου ενέργειας. Βασικά ζητήµατα ευστάθειας 
δικτύων ιδιαίτερα σε αυτόνοµα δίκτυα (όριο διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ, ζητήµατα τάσης). Εφαρµογή πιθανοτικών τεχνικών σε 
συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Σχεδιασµός Συστηµάτων VLSI και ASIC         ΗΡΥ 511 
Τεχνολογία ανάπτυξης κυκλωµάτων VLSI, η λειτουργία των FET, επεξεργασία, σχεδιασµός υπό κλίµακα, σχεδιαστικές ροές, κανόνες 
σχεδιασµού. Λογική βασισµένη σε λόγους (ratioed logic). Λογικά κυκλώµατα µε πλήρως συµπληρωµατικές διατάξεις CMOS, pass–
transistors, transmission gates. Μεθοδολογίες σχεδιασµού κυκλωµάτων εξειδικευµένων εφαρµογών (ASIC) και κανόνες σχεδιασµού 
συστηµάτων. ∆υναµική λογική. Τεχνικές προφόρτισης για επιτάχυνση κυκλωµάτων. Ακολουθιακά κυκλώµατα, διφασικά (πολυφασικά) 
ρολόγια. Σχεδιασµός datapath. Στατικές και δυναµικές µνήµες. ∆ιανοµή ρολογιού και τροφοδοσίας. ∆οκιµή συστηµάτων VLSI. 
Οικονοµική ανάλυση. 
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∆οκιµή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων          ΗΡΥ 512 
Σφάλµατα και η µοντελοποίησή τους, εξοπλισµός ελέγχου κυκλωµάτων, αλγόριθµοι γέννησης εισόδων ελέγχου συνδυαστικών και 
ακολουθιακών κυκλωµάτων,προσοµοίωση σφαλµάτων, έλεγχος µνηµών και επεξεργαστών, τεχνικές σχεδιασµού για έλεγχο κυκλωµάτων, 
ενσωµατωµένος αυτοέλεγχος (BIST), boundary scan, τεχνικές προσδιορισµού θέσης σφαλµάτων. 

 
Βιοϊατρική Τεχνολογία           ΗΡΥ 513 
Εισαγωγική/ιστορική αναδροµή στην βιοϊατρική τεχνολογία. Βιοαισθητήρες και µεταλλάκτες. Συσκευές καταγραφής ηλεκτρο-
φυσιολογικών σηµάτων. Ανάλυση ηλεκτρικών βιο-σηµάτων. Ιατρικές απεικονιστικές διατάξεις. Επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Φυσική 
των laser. Ιατρικές εφαρµογές των laser. Μικροελεγκτές και συστήµατα αναδιατασσόµενης λογικής στη βιο-ιατρική τεχνολογία. 
Παράλληλα συστήµατα για βιολογικές εφαρµογές. Σχεδίαση ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Ιατρικές Βάσεις δεδοµένων. 
Τεχνολογίες αιχµής στη βιοϊατρική οπτική απεικόνιση.  

 
Σύγχρονα Θέµατα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής        ΗΡΥ 59x 
 
1. Αναδιατασσόµενα Ψηφιακά Συστήµατα         ΗΡΥ 591 
Σχεδίαση µε αναδιατασσόµενη λογική (FPGA). Απεικόνιση προβληµάτων σε ψιλόκοκκη (fine grain) και χονδρόκοκκη (coarse grain) 
αναδιατασσόµενη λογική. Χρήση ενσωµατωµένης RAM και πόρων PLL/DLL, καθώς και εναλλακτικών µεθόδων προγραµµατισµού 
FPGA. Manual placement, ανάλυση critical path, σχεδίαση µε βέλτιστη συµπεριφορά ως προς ταχύτητα, ή την πυκνότητα χρήσης 
CLB, ή την ενεργειακή κατανάλωση. Σχεδίαση για πολύ υψηλές ταχύτητες (> 200MHz). 

 
2. Σχεδίαση µε Ανοχή σε Σφάλµατα          ΗΡΥ 592 
Μοντελοποίηση σφαλµάτων, τεχνικές πλεονασµού, αξιολόγηση αξιοπιστίας, κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλµάτων, 
αυτοελεγχόµενα κυκλώµατα, κυκλώµατα TMR, n-MR, διάγνωση σφαλµάτων, λογισµικό αντοχής σε σφάλµατα. Ανάλυση 
αρχιτεκτονικών µε ανοχή σε σφάλµατα (π.χ. ESS 6, Tandem). Σφάλµατα σε υλικό η/και λογισµικό, σχεδίαση µε µέθοδο n-version, 
µέθοδοι check pointing. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies). 

 
3. Σχεδίαση Τηλε̟ικοινωνιακών Κυκλωµάτων RF        ΗΡΥ 593 
Κυκλώµατα ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων (RF, VHF, UHF, video), ταλαντωτές, frequency synthesizers, PLLs, συντονισµένοι 
ενισχυτές ισχύος (µε transistors και λυχνίες), δέκτες (RF, VHF, UHF), modems, ηλεκτρικός θόρυβος. 

 
4. Συστήµατα Χαµηλής Κατανάλωσης Ισχύος         ΗΡΥ 594 
Ανάλυση τεχνικών µείωσης της κατανάλωσης ισχύος/ενέργειας σε υψηλής απόδοσης συστήµατα. Τα θέµατα που αναπτύσσονται 
αναφέρονται σε δυναµική αλλά και στατική κατανάλωση ισχύος. Περιλαµβάνονται λύσεις σε αρχιτεκτονικό, κυκλωµατικό και επίπεδο 
λογικής σχεδίασης. Περιγραφή και υλοποίηση µεθόδων CAD υπολογισµού και µείωσης της κατανάλωσης ισχύος καθώς και 
µεθοδολογία µέτρησης και χαρακτηρισµού της ισχύος ενός συστήµατος. 

 
5. Σχεδίαση Εξειδικευµένων Αρχιτεκτονικών Υ̟ολογιστών       ΗΡΥ 595 
Προχωρηµένα θέµατα µικροαρχιτεκτονικών. Το πρόγραµµα (κώδικας µηχανής) ως ενδιάµεση µορφή αναπαράστασης. Αρχιτεκτονικές 
VLIW, super-scalar, decoupled access-execute, πολυνηµατικής και ταυτόχρονης πολυνηµατικής επεξεργασίας. Πρόβλεψη 
διακλαδώσεων και δεδοµένων. Κρυφές µνήµες ίχνους, αρχιτεκτονικές µε clusters. Software pipelining. Οργάνωση µνηµών υψηλών 
επιδόσεων. Αρχιτεκτονικές µειωµένης ισχύος/κατανάλωσης ενέργειας. Μελέτη και σύγκριση τελευταίων επεξεργαστών (case study). 
Σύγχρονα θέµατα από πρόσφατες δηµοσιεύσεις. 

 
6. Υ̟ολογιστικές Μέθοδοι Ε̟ίλυσης Κυκλωµάτων        ΗΡΥ 596 
Εφαρµογή της θεωρίας γράφων, της τοπολογίας κυκλωµάτων, των µεθόδων κόµβων και βρόχων, των µερικών διαφορικών εξισώσεων µε 
πολύ αραιούς πίνακες, καθώς και των αλγόριθµων προσοµοίωσης για ανάπτυξη λογισµικού µε στόχο τη µελέτη της DC, AC και 
µεταβατικής απόκρισης, την ανάλυση Monte-Carlo, την ανάλυση ευαισθησίας, την ανάλυση φάσµατος, την ανάλυση Fourier και την 
ανάλυση FFT  των κυκλωµάτων. Προσοµοίωση πραγµατικών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και θέµατα I/O. Μελέτη κυκλωµάτων µε τη 
βοήθεια του προγράµµατος SPICE. Εκπόνηση project σε υλοποίηση µικρών εργαλείων CAD (mini SPICE). 

 
Μηχανική Ανά̟τυξης Συστηµάτων Λογισµικού        ΠΛΗ 511 
∆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. 

 
Σχεδίαση, Ανά̟τυξη και ∆ιαχείριση Υ̟ηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο       ΕΚΠ 512 
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. 
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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. 

 
Αυτόνοµοι Πράκτορες           ΠΛΗ 513 
Πράκτορες και περιβάλλοντα, αβεβαιότητα και πιθανότητες, πιθανοτική συλλογιστική. ∆ίκτυα Bayes, ακριβής και προσεγγιστικός 
συµπερασµός σε δίκτυα Bayes, αλγόριθµοι απαρίθµησης και δειγµατοληψίας. Πιθανοτική συλλογιστική στο χρόνο (φιλτράρισµα, 
πρόβλεψη, εξοµάλυνση, εύρεση πιθανότερης ακολουθίας), δυναµικά δίκτυα Bayes. Πλοήγηση κινητών ροµπότ, έλεγχος κίνησης, 
σχεδιασµός διαδροµής, εντοπισµός, 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. Προσεγγιστικές µέθοδοι για πολυδιάστατους και συνεχείς χώρους. 
Ανταγωνιστικοί πράκτορες, σχεδιασµός και µάθηση σε Μαρκωβιανά παίγνια. Πολυπρακτορικός συντονισµός µε δηµοπρασίες. 
Εφαρµογές σε αυτόνοµους ροµποτικούς πράκτορες και εργαστηριακή διδασκαλία εργαλείων προγραµµατισµού ροµποτικών 
συστηµάτων. 

 
H Οικονοµία της Κοινωνίας της Πληροφορίας        ΕΚΠ 514 
Η βιοµηχανία της Κοινωνίας της Πληροφορίας και οι βασικές αρχές για την έναρξη και τη λειτουργία επιτυχών επιχειρήσεων στην 
περιοχή αυτή. Το περιβάλλον των βιοµηχανιών υψηλής τεχνολογίας και το περιβάλλον της βιοµηχανίας της πληροφορίας. Βασικές 
αρχές και διαδικασίες για την δηµιουργία µιας µικρής αναπτυσσόµενης επιχείρησης στην περιοχή αυτή, δίνοντας έµφαση στη 
δηµιουργικότητα και την τεχνολογική καινοτοµία, εστίαση σε στόχους, ευκαιρία και χρονισµό, ανάπτυξη τεχνολογίας, διαφήµιση, 
χρηµατοδότηση, δηµιουργία συνεργασιών. Η οικονοµία της πληροφορίας, το κόστος της πληροφορίας, η κοστολόγηση της 
πληροφορίας, επιχειρησιακός σχεδιασµος, χρηµατοδοτήσεις, πηγές ευκαιριών, σχεδιασµός αγοράς, σχεδιασµός προϊόντων, διαχείριση 
έρευνας και ανάπτυξης, διαφήµιση, διαχείριση πωλήσεων, νοµική κάλυψη για πνευµατικά δικαιώµατα στην πληροφορία, διοίκηση και 
οργάνωση ανθρώπινου δυναµικού για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιρροή του ∆ιαδικτύου στη βιοµηχανία της 
πληροφορίας. Μοντέλα αγοράς για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων στην αγορά. 

 
Ε̟εξεργασία και ∆ιαχείριση ∆εδοµένων σε ∆ίκτυα Αισθητήρων       ΠΛΗ 516 
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. 

 
Πολυ̟ρακτορικά Συστήµατα          ΠΛΗ 517 
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. 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 µή 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. 

 
Σύγχρονα Θέµατα Πληροφορικής          ΠΛΗ 59x 
 
1. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων         ΠΛΗ 591 
Εισαγωγή (ιστορική αναδροµή, κλασσική κρυπτογραφία). Στεγανογραφία: µέθοδοι απόκρυψης πληροφορίας (Information Hiding, 
Digital Copyright Marking, Covert Channels), στεγανάλυση. Αρχιτεκτονική ασφάλειας: απειλές/επιθέσεις, µηχανισµοί/υπηρεσίες 
ασφάλειας, σχεδιασµός/πολιτικές ασφάλειας. Συµµετρική κρυπτογραφία: κωδικοποιητές τµηµάτων, µέθοδοι λειτουργίας, αλγόριθµοι 
DES/3DES/AES, εφαρµογές/επιθέσεις. Ασύµµετρη κρυπτογραφία: δοµή κρυπτοσυστηµάτων δηµόσιου κλειδιού, ψηφιακές 
υπογραφές, διαχείριση κλειδιών, αλγόριθµοι RSA/DH, εφαρµογές/επιθέσεις. Αυθεντικοποίηση µηνυµάτων: ασφαλείς συναρτήσεις 



 51 

σύνοψης (MACs & hash functions), αλγόριθµοι MD5/SHA-1/HMAC, εφαρµογές/επιθέσεις. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα: 
αυθεντικοποίηση/διανοµή κλειδιών, παραδείγµατα (passwords, challenge-response, Lamport’s Hash, Wide-Mouthed Frog, 
Needham-Schroeder, Otway-Rees, Kerberos), αρχές σχεδιασµού/επιθέσεις. Υποδοµή δηµόσιων κλειδιών (PKI): ψηφιακά 
πιστοποιητικά, πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, διαχείριση πιστοποιητικών, περιορισµοί. Πρωτόκολλα ασφάλειας στο Internet: 
πρωτόκολλα ασφάλειας επιπέδου δικτύου (IPsec) και επιπέδου µεταφοράς (SSL, TLS, WTLS, SSH). Ασφάλεια ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: πρωτόκολλα PGP, S/MIME. Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωµών: ηλεκτρονικό χρήµα, on-line πρωτόκολλα για 
µικροπληρωµές και πιστωτικές κάρτες. Ασφάλεια ηλεκτρονικών ψηφοφοριών: απαιτήσεις, πρωτόκολλα, παραδείγµατα/επιθέσεις. 
Ασφάλεια λογισµικού και λειτουργικών συστηµάτων: προγραµµατιστικά λάθη, κρυπτογραφικές βιβλιοθήκες, trusted computing base. 
Ηλεκτρονικός πόλεµος: η πληροφορία σαν ανταγωνιστικό όπλο, κρίσιµες υποδοµές, κυβερνοεπιθέσεις, συστήµατα παρακολούθησης. 
Κρυπτογραφική πολιτική και οικονοµικά της ασφάλειας: νοµοθεσία, ιδιωτικότητα, ανωνυµία, προστασία δεδοµένων, πνευµατική 
ιδιοκτησία, τεχνολογικά/οικονοµικά κίνητρα για την ανάπτυξη ασφαλών προιόντων. 

 
Βέλτιστος Έλεγχος           ΣΥΣ 511 
Εισαγωγή στο λογισµό των µεταβολών, αρχή του βέλτιστου του Pontryagin (maximum principle). Εφαρµογή της µεθόδου για την 
εύρεση λύσης στο πρόβληµα βελτιστοποίησης ντετερµινιστικού και στοχαστικού δυναµικού συστήµατος και κατάστρωση του µοντέλου 
των οριακών συνθηκών για τις µερικές διαφορικές εξισώσεις. Εφαρµογές βέλτιστου ελέγχου σε πρακτικά προβλήµατα, όπως ελάχιστη 
κατανάλωση καυσίµου πλοίων και αεροπλάνων, εφαρµογές σε βιολογικά συστήµατα, εφαρµογές σε οικονοµικά µοντέλα. 

 
Ροµ̟οτική                   ΣΥΣ 512 / ΜΠ∆ 502 
Αρχές λειτουργίας και χειρισµού ροµπότ και αισθητήρων. Κινηµατική, δυναµική και στατική ανάλυση ροµποτικών βραχιόνων. 
Ανάλυση χώρου εργασίας και σύνθεση ροµποτικών βραχιόνων. Σχεδιασµός κίνησης ροµπότ, προγραµµατισµός και έλεγχος. 
Στρατηγικές βασισµένες σε αισθητήρες και τεχνικές αποφάσεων. Ροµποτικά συστήµατα και εφαρµογές. 

 
Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου         ΣΥΣ 513 
Μοντέλα διαδικασιών. Κριτήρια συµπεριφοράς (performance criteria). Περιορισµοί ασφαλούς λειτουργίας. Προδιαγραφές ποιότητας. 
Συναρτήσεις σφαλµάτων. Theoretical limits of performance. Γραµµικοί ελεγκτές. PID ελεγκτές. Model based ελεγκτές. Ρύθµιση 
ελεγκτών (controller tuning). Manual tuning methods. Automatic tuning and adaptation. Στοιχεία µη γραµµικών ελεγκτών. 
Παραδείγµατα σχεδίασης συστηµάτων ελέγχου. 

 
Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και Ασαφούς Λογικής σε Συστήµατα Αυτοµατισµών    ΣΥΣ 514 
Προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού (scheduling) και δροµολόγησης (routing). Βιοµηχανική βελτιστοποίηση. Έλεγχος QoS control 
για εφαρµογές πολυµέσων. Έλεγχος κυκλοφορίας σε δίκτυα ATM. Ισοστάθµιση και ανάθεση καναλιών. Νευρωνικά δίκτυα για 
αναγνώριση χαρακτήρων και ανάλυση εγγράφων.  

 
Ασύρµατα Τηλε̟ικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα          ΤΗΛ 511 
Εισαγωγή στις τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων. Αρχιτεκτονικές ασύρµατων δικτύων. Ασύρµατα πρωτόκολλα προσπέλασης µέσου. 
Ασύρµατα δίκτυα ευρείας περιοχής: αρχές κυψελωτών δικτύων (κυψελωτή δοµή, επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων, διαχείριση 
κινητικότητας), συστήµατα δεύτερης γενιάς (GSM, GPRS), συστήµατα τρίτης γενιάς (UMTS). Κινητικότητα σε δίκτυα IP (Mobile IP, 
WAP). Ασύρµατα αστικά, τοπικά και προσωπικά δίκτυα: WiMax και το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 (αρχιτεκτονική δικτύου, αρχιτεκτονική 
πρωτοκόλλων, επίπεδο MAC, φυσικό επίπεδο), WiFi και το πρότυπο IEEE 802.11 (αρχιτεκτονική δικτύου, αρχιτεκτονική 
πρωτοκόλλων, επίπεδο MAC, φυσικό επίπεδο), Bluetooth και το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15, ασύρµατα ad hoc δίκτυα και ασύρµατα δίκτυα 
αισθητήρων (αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, αλγόριθµοι δροµολόγησης). 

 
Σύγχρονα Θέµατα Τηλε̟ικοινωνιών          ΤΗΛ 59x 
 
1. ∆ορυφορικές Ζεύξεις            ΤΗΛ 591 
Ανάλυση και σχεδιασµός δορυφορικών ζεύξεων. Εφαρµογές ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στις δορυφορικές ζεύξεις. 
∆ορυφορικές ζεύξεις στις εφαρµογές δικτύων ευρείας γεωγραφικής ζώνης. Ανάλυση διασυστηµικών παρεµβολών σε δορυφορικές ζεύξεις. 

 
2. Εισαγωγή σε Ευρυζωνικά ∆ίκτυα Ε̟ικοινωνιών        ΤΗΛ 592 
Εισαγωγή στην µοντελοποίηση και ανάλυση δικτύων επικοινωνιών µε τη βοήθεια της θεωρίας ουρών αναµονής: θεώρηµα Little, βασικές 
ουρές αναµονής (Μ/Μ/1, Μ /Μ/m και M/G/1), εκτίµηση παραµέτρων σε µοντέλα ουρών αναµονής. Ψηφιακά ∆ίκτυα Ενοποιηµένων 
Υπηρεσιών, µεταγωγή κυκλώµατος και πακέτου, ο Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ). Χαρακτηρισµός πηγών κίνησης σε ΑΤΜ 
δίκτυα: µετρικές ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. Συµφόρηση σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Απαιτήσεις για έλεγχο κίνησης και 
συµφόρησης σε ΑΤΜ δίκτυα. Πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου κίνησης: έλεγχος εισόδου νέων συνδέσεων, αστυνόµευση κίνησης και ο 
αλγόριθµος Leaky Bucket, αναδραστικοί µηχανισµοί ελέγχου συµφόρησης. Τοπικά ∆ίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων: Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, 10-Gigabit Ethernet, ATM LANs. Ασύρµατα Ευρυζωνικά ∆ίκτυα: ασύρµατα τοπικά δίκτυα (IEEE 802.11, WiMax), 
πρωτόκολλα χρονοπρογραµµατισµού µεταδόσεων σε ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών αρχιτεκτονικής κυψέλης. 
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