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Πανεπιστήµιο Αιγαίου



Tο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων είναι ένα από 

τα πρωτοποριακά τµήµατα του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου.

Έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί για να παρέχει 
µαθήµατα µε υψηλή ποιότητα, σε δηµιουργικό 
περιβάλλον σπουδών, µε έµφαση στη σύνδεση µε 
την πρακτική εφαρµογή και πρωτοπορία στην έρευνα.

Ο Οδηγός αυτός περιέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που αφορούν τόσο τους σηµερινούς 
όσο και τους µελλοντικούς φοιτητές του Τµήµατος.
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το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γενικά

Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποτελεί την υλοποίηση της ιδέας 
του µεγάλου Έλληνα µαθηµατικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα 
Πανεπιστήµια στην Ελλάδα. Σήµερα, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη 
φάση ανάπτυξής του µε δεκαέξι (16) ακαδηµαϊκά Τµήµατα, σαράντα (40) 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) 
προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου κατατάσσεται πλέον ανάµεσα στα µεγαλύτερα Πανεπιστήµια της 
χώρας.

∆ιοικητική έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές 
και Τµήµατά του λειτουργούν σήµερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, 
της Χίου, του Καρλοβάσου της Σάµου, της Ρόδου, της Ερµούπολης της 
Σύρου και της Μύρινας της Λήµνου, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήµιο-
δίκτυο που καλύπτει και τις δύο Περιφέρειες του Αιγαίου (Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου).

«Το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου αναπτύσσεται 
σταθερά, µε 
µεθοδικότητα»
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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε τη χωροταξική του διασπορά, στοχεύει στην 
παροχή σύγχρονης επιστηµονικής εκπαίδευσης και στην προώθηση της 
υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας. ∆ιατηρώντας 
ευέλικτη, µη γραφειοκρατική, οργανωτική δοµή, έχει καθιερώσει υψηλά 
πρότυπα, τόσο για το επιστηµονικό επίπεδο των αποφοίτων του, όσο και για 
το ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελεί το δυναµικό του.

Κύριο χαρακτηριστικό των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι 
η ανάπτυξη και θεραπεία καινοτόµων γνωστικών αντικειµένων, συχνά διε-
πιστηµονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης 
ελληνικής και παγκόσµιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδο-
κίες των φοιτητών και φοιτητριών του για σπουδές υψηλής επιστηµονικής 
αξίας, σε συνδυασµό µε άριστες προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστα-
σης και εξέλιξης.

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αναπτύσσεται σταθερά, µε µεθοδικότητα, σύµ-
φωνα µε τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Πενταετή Αναπτυξιακά Προγράµµατα 
που εκπονεί. Στα προγράµµατα αυτά αποτυπώνονται οι αποκτηµένες εµπει-
ρίες, τόσο για τις δυσκολίες λειτουργίας Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων σε 
ακριτικά νησιά, όσο και για την επικοινωνία µέσα σε ένα Πανεπιστήµιο-δί-
κτυο, το οποίο λειτουργεί υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού Αρχι-
πελάγους. Οι εµπειρίες αυτές οδήγησαν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου να είναι 
το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήµιο που έχει πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθηµερινή του ευρεία διοικητική 
πρακτική, υλοποιώντας έτσι, στο βαθµό που του αναλογεί, τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
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Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου λειτουργούν τα ακόλουθα δεκαέξι (16) Τµήµατα και Σχολές:

Σχολή Θετικών Επιστηµών (Σάµος)

Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων*

Τµήµα Μαθηµατικών

Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (Σύρος)*

Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών (Λέσβος)

Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Τµήµα Γεωγραφίας 

Τµήµα Κοινωνιολογίας 

Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σχολή Περιβάλλοντος (Λέσβος)

Τµήµα Περιβάλλοντος

Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας 

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής (Λήµνος)

Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης (Χίος)

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης*

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών (Ρόδος)

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού 

Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών

Τµήµατα και Σχολές

* Τα Τµήµατα Μηχανικών αναµένεται να ενταχθούν στην «Πολυτεχνική Σχολή» του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, για την οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση ίδρυσης από το Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) το 2009 και αναµένεται έκδοση σχετικού ΦΕΚ.
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∆ιοίκηση

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διοικείται από τη Σύγκλητο και τις 
Πρυτανικές Αρχές..

Οι Πρυτανικές Αρχές για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 
είναι:

Πρύτανης

§	Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Αντιπρυτάνεις 

§	Καθηγήτρια Αµαλία Πολυδωροπούλου, 
Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 

§	Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, 
Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

§	Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος, 
Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών
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Το Πανεπιστήµιο έχει οργανωµένες διοικητικές υπηρεσίες στα ακόλουθα µέρη:

Λέσβος (Έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Πρυτανεία)

Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, T.K. 81100
Τηλ.: +30-22510-36000
Fax: +30-22510-36009

Σάµος

Καρλόβασι, 83200

Γραµµατεία  
Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ειρήνη Γραµµατικού Τηλ.: 22730-82026
Fax.: 22730-82219
Email: rena@aegean.gr 

Γραµµατεία 
Προπτυχιακών Σπουδών
Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων

Αλέξανδρος Σχοινάς

Ειρήνη Γραµµατικού

Τηλ.: 22730-82021
Fax.: 22730-82219
Email: asxoin@aegean.gr

Τηλ.: 22730-82026
Fax.: 22730-82219
Email: rena@aegean.gr 

Γραµµατεία  
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τµήµατος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Αλέξανδρος Σχοινάς

Ειρήνη Γραµµατικού

Τηλ.: 22730-82021
Fax.: 22730-82219
Email: asxoin@aegean.gr

Τηλ.: 22730-82026
Fax.: 22730-82219
Email: rena@aegean.gr 

Φοιτητική Μέριµνα
Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµο

Απόστολος 
Γαλανόπουλος

Γεώργιος Μητατάκης

Τηλ.: 22730-82028
Fax.: 22730-82009
Email: agalan@aegean.gr 

Τηλ.: 22730-82011
Fax.: 22730-82009
Email: gmitatakis@aegean.gr 

Κέντρο Πληροφορικής 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου

Αγγελική Παριανού Τηλ.: 22730-82046
Fax.: 22730-82049
Email: apr@aegean.gr 

Helpdesk - Τηλ.: 22730-82166
Email: help@samos.aegean.gr 

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



13Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµου

Βασιλική Γουβάλα Τηλ.: 22730-82030
Fax.: 22730-82039
Email: vgou@aegean.gr 

∆ιοικητική Υπηρεσία
Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµου

Μαντώ Κατσιάνη

Εβίνα Βασµαρή

Τηλ.: 22730-82010
Fax.: 22730-82008
Email: manto@aegean.gr

Τηλ.: 22730-82022
Fax.: 22730-82009
Email: evina@aegean.gr 

Οικονοµική Υπηρεσία 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµου

Φώτης Κυριακού Τηλ.: 22730-82015
Email: fotisk@aegean.gr 

Τεχνική Υπηρεσία 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµου

Νίκος Ζάχαρης Τηλ.: 22730-82040
Email: nzar@aegean.gr 

Χίος

Μιχάλων 8, Χίος, T.K. 82100
Τηλ.: +30-22710-35000
Fax: +30-22710-35099

Ρόδος

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 1, Ρόδος, T.K. 
85100
Τηλ.: +30-22410-99000
Fax: +30-22410-99009

Σύρος

Ερµούπολη, T.K. 84100
Τηλ.: +30-22810-97000
Fax: +30-22810-97009

Λήµνος

Μητροπολίτη Ιωακείµ 2, Μύρινα, 
Λήµνος, Τ.Κ. 81400
Τηλ.: +30-22540-83013
Fax: +30-22540-83109

Αθήνα

Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, T.K. 11472
Τηλ.: +30-210-6492000
Fax: +30-210-6492299

Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου υπάρχουν διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr
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Τα νησιά του Αιγαίου διαθέτουν κτηριολογικό πλούτο σηµαντικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Η αξιοποίη-
ση µέρους αυτού του πλούτου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συντελεί στη διάσωση της εθνικής µας κληρονοµιάς. 
Επιδίωξη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι οι δραστηριότητές του να στεγάζονται – κατά το δυνατόν – σε παρα-
δοσιακά κτήρια στα νησιά.

Στο νησί της Σάµου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αξιοποιεί τα ακόλουθα κτήρια:

Κτιριακή Υποδοµή

Καρλόβασι

§	 Κτήριο Εµπορικής Σχολής (Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, 
Κέντρο Πληροφορικής)

§	 Ηγεµονικό Μέγαρο (Γραφεία Καθηγητών 
Τµήµατος Μαθηµατικών, Γραµµατεία)

§	 Χατζηγιάννειο (Βιβλιοθήκη)

§	 Κτήριο Λυµπέρη (Γραµµατεία Σχολής Θετικών 
Επιστηµών, Γραφεία Καθηγητών Τµήµατος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων, Γραµµατεία, Αίθουσα ∆ιδασκαλίας, 
Εργαστήρια)

§	 Κτήριο Βουρλιώτη (Γραφεία Καθηγητών 
Τµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, Γραµµατεία) 

§	 Κτήριο Μόραλη (Γραφεία Καθηγητών Τµήµατος 
Μαθηµατικών)

§	 Κτήριο Προβατάρη (Αίθουσα ∆ιδασκαλίας, 
Γραφεία Καθηγητών) 

§	 Κτήριο Τσοµπανά (Εργαστήριο Πολυµέσων) 

§	 Αποθήκες Καλατζή (υπό διαµόρφωση) 

§	 Κτήριο «πρώην Παπανικολάου» (Γραφεία 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών) 

§	 Σχολικό Συγκρότηµα Μεσαίου Καρλοβάσου 
(Αίθουσες ∆ιδασκαλίας) 

§	 Φοιτητικές Κατοικίες Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Σάµου 

§	 Κτήριο «πρώην Κατσίκα» (Τεχνική Υπηρεσία)

§	 Κτήριο «πρώην Ψάθα» (γραφεία)

§	 Κτήριο «πρώην Καραγιάννη» (αποθήκες)

§	 Κτήριο «πρώην Θρασυβούλου» (αποθήκες)

§	 Κτήριο «πρώην Πανταζώνη» (αποθήκες)
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ και 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στόχοι και Προοπτικές

Σε ολόκληρο τον κόσµο, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
προκαλούν µια νέα βιοµηχανική επανάσταση, ήδη εξίσου σηµαντική και εκτεταµένη 
όσο και οι προηγούµενες. Είναι µια επανάσταση βασισµένη στην πληροφορία 
και αντιπροσωπεύει αυτήν καθ΄ αυτήν την ανθρώπινη γνώση. Η τεχνολογική 
πρόοδος µας επιτρέπει να επεξεργαζόµαστε, αποθηκεύουµε, ανακτούµε και να 
µεταδίδουµε πληροφορία σε οποιαδήποτε µορφή: προφορική, γραπτή ή οπτική, 
χωρίς περιορισµούς απόστασης, όγκου και χρόνου. Η επανάσταση αυτή προσθέτει 
νέες δυνατότητες στην ανθρώπινη νοηµοσύνη και αποτελεί πόρο που µεταβάλλει 
τον τρόπο που ζούµε και εργαζόµαστε»

Έκθεση Επιτροπής Bangemann 1994

«

Η τεχνολογική επανάσταση που ήδη από το 1994 οδήγησε τα κράτη της Ευρώπης να θέσουν 
ως κεντρικό τους στόχο την ανάπτυξη µίας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
έχει αλλάξει ριζικά σχεδόν το σύνολο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Όµως, παρά 
την εντυπωσιακή διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
ζωής, νέες τάσεις και οράµατα ξεπροβάλλουν διαρκώς, καθιστώντας τον τοµέα των 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων τον πλέον δυναµικό τοµέα της 
σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας. 

Σε αυτήν την εποχή, που το όραµα µιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας γίνεται 
προσπάθεια να µετουσιωθεί σε δράση για την υπέρβαση των τεχνικών, κοινωνικών και οικο-
νοµικών εµποδίων και τη θεµελίωση εθνικών και ευρωπαϊκών πληροφοριακών υποδοµών 
προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και της ποιότητας της ζωής τους, οι επιστήµονες του 
κλάδου καλούνται να αναλάβουν ένα σηµαντικό, δηµιουργικό, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό 
σε γνώση και ικανότητες ρόλο.
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Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) έχει ως κεντρικό στόχο τη δηµιουρ-
γία επιστηµόνων µε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, δηµιουργικό και κριτικό πνεύµα, 
ικανών να αναλύουν τα προβλήµατα και να αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος 
συνδυάζεται µε την εκτεταµένη δραστηριότητα σε βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, που 
στόχο έχει την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
χώρο.

Ήδη από την εποχή της ίδρυσής του, το 1997, στο Τµήµα καταγράφηκε η οπτική ότι σε 
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα οι κλασικές έννοιες του τηλεπικοινωνιακού µηχανικού 
και του επιστήµονα πληροφορικής θα πάψουν να αποτελούν αυτοτελείς οντότητες και ένα 
νέο ολοκληρωµένο επιστηµονικό αντικείµενο, αυτό του Μηχανικού Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων, θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Η ολοκλήρωση 
των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο πλαίσιο ενιαίων συστηµά-
των, έδωσε στο Τµήµα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο διατηρεί και ενισχύει.

Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου υιοθετεί την προαναφερόµενη αντίληψη για τη φύση των πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστηµάτων. Ως πληροφοριακό νοείται ένα σύστηµα που δέχεται 
πληροφορίες, τις αποθηκεύει, τις ανακτά, τις µετασχηµατίζει και τις επεξερ-
γάζεται. Το πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί ένα οργανωµένο σύνολο ξεχωριστών 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων: ανθρώπων, διαδικασιών, δεδοµένων, λογισµικού και υλικού 
εξοπλισµού. Η παραπάνω θεώρηση καλύπτει όχι µόνο την πρώτη διάσταση της ονοµασί-
ας του τµήµατος, αλλά και τη δεύτερη, αφού σύµφωνα µ’ αυτήν, ο όρος «επικοινωνιακό 
σύστηµα» δε λογίζεται ως ανεξάρτητη και συµπληρωµατική, αλλά ως εγγενής διάσταση 
ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος. Έτσι, οι δύο διαστάσεις της ονοµασίας 
του Τµήµατος αντικατοπτρίζουν την πληρότητα των σπουδών, η οποία απαιτείται για την 
επίτευξη των τεθέντων σκοπών.

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη διεθνή πρό-
τυπα σπουδών, τα οποία προσαρµόζονται στις ανάγκες της Ελληνικής πραγµατικότητας. 
Καλύπτει το σύνολο των αντικειµένων που συνθέτουν το βασικό κορµό γνώσης που 
αφορά τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήµατα, προσφέροντας µαθήµατα υψηλής 
ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται φοιτητο-κεντρικά συστήµατα διδασκαλίας, 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υψηλό επίπεδο συνεργασίας µεταξύ καθηγη-
τών-φοιτητών, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας µε την παραγωγή.

Επιπλέον, το Πρόγραµµα Σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας 
τη δυναµική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τµήµα να έχουν διαρ-
κώς σύγχρονο, δυναµικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
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Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαµπος Σκιάνης

Αναπληρωτής Προέδρου Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Σταµατάτος

∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαµπος Σκιάνης

◗ Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, Πτυχίο Φυσικού, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ηλεκτρονικού 
Αυτοµατισµού, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων σε Κατανε-
µηµένο Περιβάλλον, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ασφάλεια Πληροφορι-
ακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας).

◗ Καθηγητής Άγης Ηλιάδης, Πτυχίο Φυσικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
M.Sc. in Electrical Engineering and Electronics, Ph.D. in Electrical Engineering & Electronics, 
University of Manchester Institute of Science and Technology (Ηµιαγωγοί, Βασικά και Σύν-
θετα Υλικά Κατασκευής Ηµιαγωγών).

◗ Καθηγητής Σπυρίδων Κωτσάκης, Πτυχίο Μαθηµατικού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, M.Sc. Αστρονοµία, Ph.D. Μαθηµατική Φυσική και Κοσµολογία, University of 
Sussex (∆ιαφορική Γεωµετρία, Μαθηµατική Σχετικότητα, Γενικευµένες Θεωρίες, Μαθηµατική 
Κοσµολογία).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ηµοσθένης Βουγιούκας, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονοµικά Συστή-
µατα (ΜΒΑ), ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στις Ασύρµατες και Κινητές Επικοινωνίες, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Κινητές και ∆ορυφορικές Επικοινωνίες, Συστήµατα Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών, 
∆ιάδοση και Κεραίες, ∆ίκτυα Ευρείας Ζώνης).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καµπουράκης, Πτυχίο Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση (M.Ed.), Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Ασφάλεια Κινητών Επικοινωνιών, Πανε-
πιστήµιο Αιγαίου (Ασφάλεια Ασύρµατων και Κινητών ∆ικτύων Επικοινωνιών).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Κοκολάκης, Πτυχίο Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, ∆ι-
δακτορικό ∆ίπλωµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Πλη-
ροφοριακά Συστήµατα, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κορµέντζας, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε Έλεγχο Κίνησης και ∆ιαχείριση Ευρυζωνι-

∆ιδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό
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κών ∆ικτύων µε Χρήση Αφηρηµένων Μοντέλων Πληροφορίας και Κατανεµηµένων Αντικειµε-
νοστραφών Αρχιτεκτονικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (∆ίκτυα Υπολογιστών, Ασύρµατες 
Επικοινωνίες, Θέµατα Ποιότητας Υπηρεσίας, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Κίνησης).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής, ∆ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, M.Sc. Computers & Control, Imperial College of Science and Technology 
- University of London, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Πληροφοριακά Συστήµατα, Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Συνεργασιακά Συστήµατα, Στρατηγική και 
Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων).

◗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Μήτρου, Πτυχίο Νοµικής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ph.D., Goethe-Universitat, Frankfurt (Νοµικά θέµατα της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας, ∆ίκαιο της Πληροφορίας, Ατοµικά ∆ικαιώµατα στην Κοινωνία της Πληρο-
φορίας, Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαµπος Σκιάνης, Πτυχίο Φυσικού, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, University of Bradford (∆ί-
κτυα Υπολογιστών, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση Επίδοσης ∆ικτύων Ασύρµατων και Κινη-
τών Επικοινωνιών).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Σταµατάτος, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Πανεπιστήµιο 
Πατρών (Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Μηχανική Μάθηση και Μουσική Πληροφορική).

◗ Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαµπίδης, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο (Ψηφιακές Υπηρεσίες του νέου ∆ιαδικτύου, Πληροφοριακά Συστήµατα 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για Οργανισµούς και Επιχειρήσεις, Πρότυπα και Τεχνικές ∆ιαλει-
τουργικότητας).

◗ Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Εργίνα Καβαλλιεράτου, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Επεξεργασία Εικόνων Εγγράφου και 
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων, Πανεπιστήµιο Πατρών (Επεξεργασία Εικόνας, Υπολογιστική 
Όραση, Αναγνώριση Προτύπων).

◗ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Εµµανουήλ Καλλίγερος, ∆ίπλωµα Μηχανικού Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη και 
Τεχνολογία των Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε Τεχνικές Ενσωµατωµένου Ελέγχου 
Ψηφιακών Κυκλωµάτων, Πανεπιστήµιο Πατρών (Σχεδίαση και Έλεγχος Κυκλωµάτων και Συ-
στηµάτων VLSI, Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωµάτων για Αυξηµένη Ελεγξιµότητα, Μεθοδολογίες 
και Εργαλεία CAD για τον Έλεγχο VLSI Κυκλωµάτων, Τεχνικές και Κυκλώµατα Ενσωµατωµέ-
νου (Αυτο)Ελέγχου).
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◗ Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καρύδα, Πτυχίο Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό ∆ίπλω-
µα στα Πληροφοριακά Συστήµατα, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα ∆ιοίκησης Πληροφοριακών Συστη-
µάτων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (∆ιοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων).

◗ Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστή-
µιο Ιωαννίνων, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και 
Εικόνων, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Κρυπτογραφία, Πανεπιστήµιο Πατρών (Κρυπτογραφία).

◗ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Ασηµάκης Λερός, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πα-
νεπιστήµιο Πατρών, M.Sc. in Electrical & Computer Engineering, University of Massachusetts 
at Amherst, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Μηχανικού H/Y και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 
(Θεωρία Εκτίµησης, Παράλληλοι Αλγόριθµοι, Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων, Μοντελοποίηση 
και Προσοµοίωση Συστηµάτων).

◗ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Εµµανουήλ Μαραγκουδάκης, Πτυχίο Επιστήµης Υπολο-
γιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη Μηχανική Μάθηση, Πανεπιστήµιο 
Πατρών (Εξόρυξη ∆εδοµένων, Εξαγωγή γνώσης µε Μηχανική Μάθηση, ∆ηµιουργία και δια-
χείριση Οντολογιών στο Σηµασιολογικό Ιστό από σώµατα κειµένων, Μοντελοποίηση χρήστη, 
∆ίκτυα Bayes).

◗ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Ριζοµυλιώτης, Πτυχίο Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών, Mεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στη Ραδιοηλεκτρολογία, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ψευδοτυχαί-
ες ακολουθίες µε εφαρµογές στην Κρυπτογραφία και τις Τηλεπικοινωνίες).

◗ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Τζουραµάνης, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Πληροφορική, Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Βάσεις ∆εδοµένων, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών).

◗ Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Γκουµόπουλος, ∆ίπλωµα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε Κατανεµηµένα Συστήµατα Λογισµικού, 
Πανεπιστήµιο Πατρών (Αυτόµατος χρονοπρογραµµατισµός πληρωµάτων µε υψηλού επιπέδου 
µοντελοποίηση των κανονισµών και παράλληλη/ κατανεµηµένη επεξεργασία).

◗ Επίκουρος Καθηγητής ∆ηµήτριος ∆ρόσος, Πτυχίο Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα MBA International (ειδίκευση Ηλεκτρονικό Εµπόριο), ∆ιδα-
κτορικό ∆ίπλωµα σε Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ηλεκτρονι-
κή Επιχειρηµατικότητα, Ασύρµατες Τεχνολογίες και Εφαρµογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση).

◗ Επίκουρος Καθηγητής Αλέξιος Καπόρης, Πτυχίο Μαθηµατικών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη 
Θεωρητική Πληροφορική, Πανεπιστήµιο Πατρών (Αλγόριθµοι, Πολυπλοκότητα, ∆οµές ∆εδο-
µένων, Αλγοριθµική Θεωρία Παιγνίων).

∆ι
δα

κτ
ικ
ό 

- 
Ερ

ευ
νη

τικ
ό 
Πρ

οσ
ω
πι
κό



21Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

◗ Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοφινάς, Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Θεωρητικής Φυσικής, University of Alberta, ∆ι-
δακτορικό ∆ίπλωµα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Σχετικιστική, 
Κλασική και Κβαντική Κοσµολογία).

◗ ∆ιδάσκουσα Ειρήνη Καρύµπαλη, ∆ίπλωµα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πλη-
ροφορικής, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και 
Εικόνων, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
(Αποδοτικά Σχήµατα Αντιστοίχισης Εικόνων, Υδατογράφηση Εικόνων).

∆ηµήτριος Σκούτας, ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 
Πανεπιστήµιο Πατρών, ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
(∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Επικοινωνιακά ∆ίκτυα και Συστήµατα).

Χριστίνα Θεοχαροπούλου, Πτυχίο Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.

Γεώργιος Χρυσολωράς, ∆ίπλωµα Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια- 
κών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στα Προηγµένα Συστήµατα 
Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό
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Η έρευνα, βασική και εφαρµοσµένη, περιλαµβάνεται στον πυρήνα του µετασχηµατισµού 
της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της γνώσης. Η βασική έρευνα παράγει νέα γνώση, 
στην οποία θα βασιστούν οι καινοτοµίες του µέλλοντος. Η εφαρµοσµένη έρευνα αποτελεί την 
απάντηση στις συνεχώς εντεινόµενες απαιτήσεις για οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδο, βασισµένη 
στην καινοτοµία προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας. Η 
επιτάχυνση των κοινωνικών, οικονοµικών και τεχνολογικών εξελίξεων δηµιούργησε την ανάγκη 
για ταχεία αλληλεπίδραση ανάµεσα στη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, ιδιαίτερα στον ταχύτατα 
αναπτυσσόµενο τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Η έρευνα απαιτεί άρτιο σχεδιασµό, υποδοµές που ενισχύονται µε συνεχείς επενδύσεις, αλλά 
κυρίως ερευνητές µε υψηλή τεχνογνωσία, ευρύ και ιδιαίτερα αξιόλογο γνωστικό υπόβαθρο, έφεση 
για συµµετοχή στην ερευνητική διαδικασία και υψηλού επιπέδου συνεργατική θεώρηση, πρακτική 
και αποτελεσµατικότητα. Ως σύστηµα παραγωγής γνώσης, η έρευνα είναι στενά συνδεδεµένη µε 
την εκπαίδευση και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, η επένδυση στην έρευνα αποτελεί πρωταρχικό στόχο και βασικό µοχλό 
ανάπτυξης του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Το 
Τµήµα επενδύει και πρωτοπορεί σε σηµαντικές περιοχές βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, οι 
κυριότερες των οποίων είναι: 

§ Αλγόριθµοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
§ Ανάκτηση Πληροφορίας
§ Αναπαράσταση Γνώσης
§ Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Προστασία της Ιδιωτικότητας
§ Βάσεις ∆εδοµένων
§ ∆ίκαιο και Πληροφορική
§ Ευφυείς Πράκτορες
§ Ευφυή Συστήµατα
§ Εφαρµογές ∆ιαφορικών Εξισώσεων
§ Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
§ Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών
§ Μαθηµατική Φυσική

Ερευνητικές ∆ραστηριότητες-
Μεταπτυχιακές Σπουδές
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§ Νανοτεχνολογία και Βιοηλεκτρονική
§ Νοµικά και Κανονιστικά θέµατα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
§ Πολυπρακτορικά Συστήµατα
§ Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων
§ Συστήµατα ∆ιάχυτου Υπολογισµού
§ Συστήµατα Προσωπικών και Κινητών Επικοινωνιών
§ Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων
§ Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας
§ Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα
§ Υποστηριζόµενη µε Η/Υ Συνεργασία
§ Ψηφιακά Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα και Συστήµατα

Οι διδάσκοντες του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων δια-
θέτουν ιδιαίτερα σηµαντική εµπειρία στη σχεδίαση και εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
έργων ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε διεθνή κλίµακα. Τέτοια έργα έχουν χρηµατοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, στο πλαίσιο προγραµµάτων, 
όπως: FP7, FP6-STREP, FP6-IST, TEN/TELECOM, ISIS, Leonardo, ACTS, INFOSEC ETS II, ESPRIT/
ESSI, Telematics Applications, ACTION 2, INFOSEC, ESPRIT LTR, BRITE EURAM, INNOVATION, 
RACE, VALUE II, LRE, ESPRIT, EURET/EURATN, AIM, κ.α.

Ανάλογη εµπειρία έχουν να επιδείξουν οι διδάσκοντες του Τµήµατος και στη σχεδίαση και εκπό-
νηση εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Χρηµατοδότες τέτοιων 
έργων είναι: τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υγείας, 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς επίσης και η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Γενική 
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, ο 
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, πληθώρα ιδιωτικών φορέων, κ.α.

Αξιοποιώντας σχετικές χρηµατοδοτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω των προ-
γραµµάτων ERASMUS / SOCRATES, το Τµήµα ανέπτυξε και διατηρεί εκπαιδευτικές και ερευνητι-
κές συνεργασίες µε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Royal 
Holloway and Bedford New College (University of London), University of Plymouth, University 
College Dublin, Aston University, Kingston University, Trinity College Dublin, University 
of Stockholm, University of Lund, Chalmers Institute of Technology, Karlstad University, 
University of Hamburg, University of Essen, University of Regensburg, Catholic University of 
Leuven, University of Vienna, Technical University of Graz, University of Oulu, University of 
Rome “La Sapienza”, University of Milano, Deusto University, University of Malaga, Polytechnic 
University of Catalunya, Copenhagen Business School, κ.α.
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Στο πλαίσιο του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων λει-
τουργούν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της 
έρευνας βασικού και εφαρµοσµένου χαρακτήρα και την προαγωγή της γνώσης στη γνωστική 
περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Συγκεκριµένα, τα Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγούν στα παρακάτω διπλώµατα:

§ Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στις «Τεχνολογίες και ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστηµάτων»

◗ Κατεύθυνση I: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Information
and Communication Systems Security)

◗ Κατεύθυνση II: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Government) 
◗ Κατεύθυνση III: Ευφυή Πληροφοριακά Συστήµατα (Intelligent Information Systems) 
◗ Κατεύθυνση IV: ∆ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Computer and Communication 

Networks)  
◗ Κατεύθυνση V: Ψηφιακή Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα (Digital Innovation and 

Entrepreneurship)

§ Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην «Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά
Συστήµατα»

§ Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη «∆ιδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

§ Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα»

§ ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες εκπόνησης µεταπτυχιακών σπουδών 
είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: http://msc.icsd.aegean.gr/ 
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∆οµή Προγράµµατος Σπουδών - Κατηγορίες Μαθηµάτων

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, στα τρία πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές και 
φοιτήτριες παρακολουθούν ένα κύκλο υποχρεωτικών µαθηµάτων, ενώ από το 
τέταρτο έτος επιλέγουν µαθήµατα που ανήκουν σε έξι επιστηµονικούς κύκλους 
(«Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Ιδιωτικότητα», 
«Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα», «Τεχνολογίες Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών», «Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα», «∆ιαχείριση Πληροφορίας 
και Ευφυή Συστήµατα», «Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών»). Η διπλωµα-
τική εργασία εκπονείται κατά το πέµπτο έτος σπουδών. Στο 10o εξάµηνο δεν διδάσκο-
νται µαθήµατα, έτσι ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες του τελευταίου εξαµήνου να µπο-
ρούν να αφοσιωθούν στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Τα µαθήµατα του 
Τµήµατος κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Υποχρεωτικά Μαθήµατα» 
(Υ), «Μαθήµατα Κύκλου» (ΜΚ), «Ελεύθερης Επιλογής» (ΕΕ) και «Προαιρετικά 
Μαθήµατα» (ΠΜ).

❱	 Υποχρεωτικά Μαθήµατα. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα είναι τριάντα έξι (36) και 
σε αυτά πρέπει να επιτύχουν όλοι οι φοιτητές/ τριες. Η κατανοµή των υποχρεω-
τικών µαθηµάτων ανά εξάµηνο, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Εξάµηνο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα 6 6 6 6 6 6

❱	 ∆ιπλωµατική Εργασία – Αγγλικά. Επιπλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών 
µαθηµάτων, υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/ τριες είναι η εκπόνηση 
∆ιπλωµατικής Εργασίας, καθώς επίσης και η επιτυχής εξέταση στο µάθηµα των 
Αγγλικών.

❱	 Μαθήµατα Κύκλου. Σε καθένα από τα εξάµηνα 7o, 8o και 9o και για καθένα από 
τους έξι δυνατούς επιστηµονικούς Κύκλους του Τµήµατος, προσφέρονται ένα 
πλήθος µαθηµάτων προς επιλογή. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι απαραίτητο 
να έχει επιτύχει κατ’ ελάχιστο σε δεκαοχτώ (18) µαθήµατα επιλογής από οποιον-
δήποτε Κύκλο, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης ∆ιπλώµατος.

Κανονισµός Σπουδών
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❱	 Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά δεν εντάσσονται σε κάποιον συγκε-
κριµένο Κύκλο, προσµετρώνται όµως για την απόκτηση ∆ιπλώµατος και για τον υπολογισµό 
του βαθµού ∆ιπλώµατος (βλ. τη σχετική παράγραφο του Κανονισµού Σπουδών).

❱	 Προαιρετικά Μαθήµατα. Είναι µαθήµατα τα οποία δεν προσµετρώνται για την απόκτηση 
∆ιπλώµατος, ούτε για τον υπολογισµό του βαθµού ∆ιπλώµατος. Εξαίρεση (µόνο για τον υπο-
λογισµό του βαθµού ∆ιπλώµατος) αποτελούν τα προαιρετικά µαθήµατα της Ξένης Γλώσσας 
(βλ. τη σχετική παράγραφο του Κανονισµού Σπουδών).

∆ηλώσεις Μαθηµάτων

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει το δικαίωµα να δηλώσει το πολύ εννέα (9) µαθήµατα 
σε κάθε εξάµηνο σπουδών, πλην των φοιτητών και φοιτητριών του 9ου και 10ου εξαµή-
νου, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να δηλώσουν όσα µαθήµατα επιθυµούν. Από τα µαθή-
µατα αυτά, τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να προέρχονται από το εξάµηνο στο οποίο εγγρά-
φεται ο φοιτητής και φοιτήτρια ή από µικρότερα εξάµηνα σπουδών, ενώ το πολύ τρία (3) 
µπορεί να είναι µαθήµατα µεγαλύτερων εξαµήνων σπουδών (εκτός ειδικών περιπτώσεων 
που αξιολογούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, µετά από σχετική αίτηση του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας). Ο κανόνας αυτός ισχύει µόνο για τους φοιτητές και φοιτήτριες 
των τριών πρώτων ετών. Οι φοιτητές /τριες του τέταρτου έτους σπουδών (εξάµηνα 7o και 8o) 
έχουν δικαίωµα να δηλώσουν επίσης µέχρι εννέα (9) µαθήµατα, αλλά µε όποιον τρόπο επιθυ-
µούν. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος, κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους, να δηλώνουν µαθήµατα από τα Προγράµµατα Σπουδών των άλλων 
Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου, τα οποία και προσµετρώνται στα µαθήµατα 
Ελεύθερης Επιλογής που έχουν δικαίωµα να δηλώσουν. ∆ιευκρινίζεται ότι, για κάθε φοιτητή 
και φοιτήτρια, ανεξαρτήτως του πλήθους των µαθηµάτων που δήλωσε και παρακολούθησε, 
ο ανώτατος αριθµός µαθηµάτων από προγράµµατα σπουδών των υπολοίπων Τµηµάτων της 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου, για τα οποία µπορεί να καταχωρηθεί βαθµός αντικαθιστώντας 
ισάριθµα µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής, είναι τρία (3). Τα µαθήµατα αυτά δεν επιτρέπεται να 
έχουν περιεχόµενο που να επικαλύπτεται µε εκείνο µαθηµάτων του Τµήµατος Μηχανικών Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων.

Τα µαθήµατα των Αγγλικών (321-0121, 321-0131 και 321-0141) καλύπτουν τρία επίπεδα 
διδασκαλίας, είναι υποχρεωτικά, δεν προσµετρώνται στον αριθµό µαθηµάτων της αντίστοιχης 
δήλωσης µαθηµάτων εξαµήνου και όσο αφορά στη συµβολή τους στο Βαθµό του ∆ιπλώµατος 
θεωρούνται ως ένα ενιαίο µάθηµα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες στην αρχή του 1ου εξαµήνου, 
µετά από κατατακτήριες εξετάσεις, κατανέµονται στο Α’ ή το Β’ επίπεδο ανάλογα µε τις γνώσεις 
τους. Η εγγραφή τους σε επόµενο επίπεδο είναι δυνατή µόνο µετά από επιτυχή εξέταση στην 
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ύλη του επιπέδου που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάµηνο. Το Β’ και Γ’ επίπεδο 
υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές και φοιτήτριες. 
Γενικός στόχος των µαθηµάτων Αγγλικών είναι να διασφαλιστεί ότι οι φοιτητές και 
φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα στο τέλος του δευτέρου έτους σπουδών τους να 
µελετούν επιστηµονικά κείµενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην 
Αγγλική γλώσσα, να παρακολουθούν διαλέξεις και σεµινάρια και να παρουσιάζουν 
προφορικά και γραπτά δικές τους εργασίες. Στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, 
εκτός των παραπάνω υποχρεωτικών µαθηµάτων Αγγλικών, συµπεριλαµβάνονται 
επίσης και δύο προαιρετικά µαθήµατα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 7ου και 
8ου εξαµήνου αντίστοιχα. Σκοπός τους είναι να προετοιµάσουν τη συµµετοχή των 
φοιτητών και φοιτητριών που επιθυµούν να ακολουθήσουν µεταπτυχιακές σπουδές 
σε αγγλόφωνα πανεπιστήµια, σε εξετάσεις που πιστοποιούν την ικανότητά τους στην 
ικανοποιητική χρήση της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL).

Οµοίως, τα µαθήµατα της Ξένης Γλώσσας (321-0823, 321-0833, 321-0843 και 
321-0853) καλύπτουν τέσσερα επίπεδα διδασκαλίας της γλώσσας και δεν προ-
σµετρώνται στο συνολικό αριθµό µαθηµάτων της αντίστοιχης δήλωσης µαθηµάτων 
εξαµήνου. Τα µαθήµατα αυτά θεωρούνται ως ένα ενιαίο προαιρετικό µάθηµα. Οι 
φοιτητές και φοιτήτριες, µετά από κατατακτήριες εξετάσεις, κατανέµονται σε επίπεδα 
ανάλογα µε τις γνώσεις τους. Η εγγραφή τους σε επόµενο επίπεδο είναι δυνατή µόνο 
µετά από επιτυχή εξέταση στην ύλη του επιπέδου που παρακολουθούν κατά το τρέχον 
εξάµηνο. Γενικός στόχος των µαθηµάτων αυτών είναι η εκµάθηση της ξένης γλώσσας 
σε ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας, κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προ-
φορικού λόγου. Παράλληλα, τα µαθήµατα, µέσα από το κατάλληλο υλικό, δίνουν τη 
δυνατότητα στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να διαβάζουν επιστηµονικά κείµενα, 
να παρακολουθούν διαλέξεις, σεµινάρια αλλά και να παρουσιάζουν δικές τους εργα-
σίες στη συγκεκριµένη ξένη γλώσσα.
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Προϋποθέσεις Απόκτησης ∆ιπλώµατος - Βαθµός ∆ιπλώµατος

Ένας φοιτητής ή φοιτήτρια του Τµήµατος, για την απόκτηση ∆ιπλώµατος, απαιτείται να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχει επιτύχει σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα.

2. Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον τέσσερα (4) µαθήµατα Κύκλου, σε δύο (2) διαφορετικούς 
Κύκλους (συνολικά, δηλαδή, σε τουλάχιστον οκτώ (8) µαθήµατα Κύκλου, εκ των οποίων 
τέσσερα κατ' ελάχιστο θα ανήκουν σε καθέναν από τους δύο διαφορετικούς Κύκλους).

4. Να έχει επιτύχει στο µάθηµα των Αγγλικών.

Ο Βαθµός ∆ιπλώµατος υπολογίζεται βάσει του τύπου:

Βαθµός ∆ιπλώµατος = 0,15 x Βαθµός ∆ιπλωµατικής Εργασίας + 0,85 x Βαθµός 
Μαθηµάτων

Ο Βαθµός Μαθηµάτων ισούται µε το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων στα οποία απαι-
τείται να έχει επιτύχει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης 
∆ιπλώµατος (54 µαθήµατα συν το ενιαίο µάθηµα των Αγγλικών). Σε περίπτωση που κάποιος 
φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει στο ενιαίο προαιρετικό µάθηµα της Ξένης Γλώσσας, τότε στο 
Βαθµό Μαθηµάτων µπορεί να συνυπολογιστεί και ο βαθµός του ενιαίου µαθήµατος της Ξένης 
Γλώσσας (δηλ., ο Βαθµός Μαθηµάτων προκύπτει σαν το µέσο όρο 56 και όχι 55 µαθηµάτων, 
αφού συνυπολογίζεται και η Ξένη Γλώσσα).

Για τον υπολογισµό του Βαθµού ∆ιπλώµατος λαµβάνεται υπόψη ένας µόνο βαθµός για το µάθη-
µα των Αγγλικών, ο οποίος είναι ο µέσος όρος των βαθµών των µαθηµάτων µε κωδικό 321-
0131 και 321-0141.

Για τον υπολογισµό του Βαθµού ∆ιπλώµατος λαµβάνεται υπόψη ένας µόνο βαθµός για το µάθη-
µα της Ξένης Γλώσσας. Ο βαθµός αυτός ισούται µε το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων 
Ξένης Γλώσσας στα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν επιτύχει (το πλήθος των µαθηµάτων 
αυτών εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο έχουν αρχικά τοποθετηθεί οι φοιτητές µέσω των σχε-
τικών κατατακτηρίων εξετάσεων). Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιτύχει 
στο ενιαίο µάθηµα της Ξένης Γλώσσας, θα πρέπει να έχει φτάσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς 
στο µάθηµα Ξένη Γλώσσα-4 (321-0853).
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5. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ∆ιπλωµατική του Εργασία.

3. Να έχει επιτύχει συνολικά σε πενήντα τέσσερα (54) µαθήµατα (πλην των Αγγλικών και της 
∆ιπλωµατικής Εργασίας).
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Υπενθυµίζεται ότι τα Προαιρετικά Μαθήµατα στα οποία έχει επιτύχει ένας φοιτητής 
ή φοιτήτρια δεν προσµετρώνται για την απόκτηση ∆ιπλώµατος, ούτε για τον υπολο-
γισµό του βαθµού ∆ιπλώµατος (µε την εξαίρεση του ενιαίου µαθήµατος της Ξένης 
Γλώσσας, όσο αφορά το βαθµό ∆ιπλώµατος).

Βελτιώσεις Βαθµολογίας και Αλλαγές 
στο Πρόγραµµα Σπουδών

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν επιτύχει σε κάποιο µάθηµα και δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις απόκτησης ∆ιπλώµατος, µπορούν να ζητήσουν επανεξέταση για 
τη βελτίωση της βαθµολογίας τους στο µάθηµα αυτό µε αίτηση τους, η οποία κατα-
τίθεται στη Γραµµατεία. Επανεξέταση διεξάγεται κατά την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεµβρίου και µόνο για µαθήµατα που έχουν δηλωθεί από το φοιτητή ή τη φοιτή-
τρια κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος.

Ειδικά για τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν στο πέµπτο ή µεγαλύτερο έτος 
σπουδών, µετά από σχετική αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία, παρέχεται η 
δυνατότητα βελτίωσης της βαθµολογίας πέντε (5) συνολικά µαθηµάτων, προγενέστε-
ρων ακαδηµαϊκών ετών στα οποία είχαν επιτύχει. Η βελτίωση της βαθµολογίας γίνεται 
κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου για τα µαθήµατα χειµερινού εξαµήνου, 
κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου για τα µαθήµατα εαρινού εξαµήνου και κατά 
την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου για όλα τα µαθήµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
ο τελικός βαθµός του µαθήµατος είναι ο µέγιστος των δύο βαθµολογιών.

Το πρόγραµµα σπουδών υφίσταται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να 
προσαρµόζεται στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης και στις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εάν ένας φοιτητής ή φοιτήτρια έχει βαθµολογηθεί επιτυχώς σε µεγαλύτερο, από τον 
απαιτούµενο για την απόκτηση ∆ιπλώµατος, αριθµό µαθηµάτων, µπορεί να µη 
συνυπολογίσει τους βαθµούς ενός αριθµού µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι 
συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις 1–3 που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Μαθήµατα ανά Εξάµηνο

■ 1ο Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-1204 ∆οµηµένος Προγραµµατισµός 3 4 5

321-1406 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών 3 – 3

321-2003 Λογική Σχεδίαση 3 2 5
321-1501 ∆ιακριτά Μαθηµατικά Ι 3 2 5
321-1105 Μαθηµατικός Λογισµός 3 2 5
321-2052 Φυσική 3 2 5
321-0121 Αγγλικά-1 3 1 1

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0823 Ξένη Γλώσσα-1 3 - 5

■ 2ο Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-2104 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Ι 4 2 5
321-2551 Θεωρία Κυκλωµάτων 3 2 3
321-2450 ∆ιακριτά Μαθηµατικά ΙΙ 3 2 5
321-3154 Γραµµική Άλγεβρα 3 2 5
321-2402 Πιθανότητες και Στατιστική 3 2 5
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Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-4103 Λειτουργικά Συστήµατα 3 2 5
321-0131 Αγγλικά-2 3 1 1

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0833 Ξένη Γλώσσα-2 3 - 1

■ 3ο Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-3652 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 
ΙΙ 3 2 5

321-8105 ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής 3 2 3
321-3004 ∆οµές ∆εδοµένων 3 2 5
321-3354 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 2 5
321-3751 Στοχαστική Ανάλυση 3 2 5
321-5502 Σήµατα & Συστήµατα 3 2 5
321-0141 Αγγλικά-3 3 1 2

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0843 Ξένη Γλώσσα-3 3 - 1
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Μαθήµατα ανά Εξάµηνο

■ 4ο Εξάµηνο

Υποχρεωτικά Μαθήµατα 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-3104 Ανάλυση και Σχεδιασµός 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 4 - 5

321-4201 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4 2 3
321-3203 Βάσεις ∆εδοµένων Ι 3 2 5
321-3302 Επικοινωνίες Υπολογιστών 3 2 5

321-4120 Προηγµένα Θέµατα Γλωσσών 
Προγραµµατισµού 3 2 5

321-2254 ∆ιαφορικές Εξισώσεις 3 2 5

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0853 Ξένη Γλώσσα-4 3 - 1

■ 5ο Εξάµηνο

Όλα τα µαθήµατα του 5ου εξαµήνου είναι Υποχρεωτικά 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-2304 Λειτουργία των Επιχειρήσεων και 
Πληροφοριακά Συστήµατα 4 2 5

321-6451 ∆ίκτυα Υπολογιστών 3 2 3
321-3703 Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ 3 2 5
321-3453 Τηλεπικοινωνίες 3 2 5
321-4002 Τεχνολογία Λογισµικού 3 2 5
321-6702 Θεωρία Υπολογισµού 3 - 5
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■ 6ο Εξάµηνο

Όλα τα µαθήµατα του 6ου εξαµήνου είναι Υποχρεωτικά 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-6503 ∆ιοίκηση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 4 - 5

321-3603 Τεχνητή Νοηµοσύνη 4 2 3

321-3404 Ασφάλεια Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων 3 2 5

321-7951 Κατανεµηµένα Συστήµατα 3 2 5
321-8810 Προγραµµατισµός στο ∆ιαδίκτυο 3 2 5

321-5205 Νοµικό Πλαίσιο Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 3 - 4

■ 7ο Εξάµηνο

1. Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και
Ιδιωτικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-9702
Ασφάλεια ∆ικτύων Υπολογιστών 
και Τεχνολογίες Προστασίας της 
Ιδιωτικότητας

3 2 5

321-5752 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 3 - 5
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Μαθήµατα ανά Εξάµηνο

2. Κύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-8952 Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα 3 - 5

321-5154 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης 
και Σχεδιασµού Πληρ. Συστηµάτων 4 - 5

3. Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-
10302 Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 3 5

321-7051 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων 3 2 5

4. Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-8354 ∆ιαχείριση ∆ικτύων 3 - 5

321-6256 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές 
∆ιαδικτύου 3 - 5

5. Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7753 Ροµποτικός Έλεγχος 3 2 5

321-3552 Υπολογιστική Λογική & Λογικός 
Προγραµµατισµός 3 2 5
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6. Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-9454 Εφαρµοσµένα Θέµατα ∆οµών και 
Βάσεων ∆εδοµένων 3 2 5

321-
99002 Αριθµητική Ανάλυση 3 - 5

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0161 Αγγλικά (Προετοιµασία για TOEFL) 3 - 2

■ 8ο Εξάµηνο

1. Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και
Ιδιωτικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-8052 Κρυπτογραφία 3 - 5

321-
10752

Ασφάλεια Κινητών και Ασύρµατων 
∆ικτύων Επικοινωνιών 3 - 5

2. Κύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-8503 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
– Επιχειρηµατική Αναλυτική 3 2 5

321-
11100

Τεχνολογίες και Εφαρµογές 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνηση 3 - 5

321-7652 Θεωρία Συστηµάτων 3 - 5

321-5606 Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή 
µε Εφαρµογές στον Παγκόσµιο Ιστό 3 2 5
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Μαθήµατα ανά Εξάµηνο

3. Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7803 Ασύρµατες Επικοινωνίες 3 2 5
321-9352 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 3 2 5
321-8751 Εισαγωγή σε VLSI 3 2/2 5

4. Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7001 Εκτίµηση Επίδοσης και Προσοµοίωση 
Συστηµάτων 3 2 5

321-
11001 Τεχνολογίες ∆ικτύων και Νέφους 3 2 5

321-7255 ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 3 2 5

5. Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-9252 Αποθήκες ∆εδοµένων και Εξόρυξη 
Γνώσης από ∆εδοµένα 3 2 5

321-
10201 Ανάκτηση Πληροφορίας 3 - 5

6. Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-8601 Θεωρία Πληροφορίας 3 - 5
321-8000 Θεωρία Παιγνίων 3 - 5
321-9855 Μαθηµατική Μοντελοποίηση 3 2 5
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Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7602 Πρακτική Άσκηση - - 5

321-2630 Προσοµοίωση Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων µε χρήση MATLAB 3 2 5

321-2650 Προηγµένα Θέµατα Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 3 - 5

Προαιρετικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-0151 Αγγλικά (Προετοιµασία για TOEFL) 3 - 2

■ 9ο Εξάµηνο

1. Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και
Ιδιωτικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-
99100

Κανονιστικές και Κοινωνικές 
∆ιαστάσεις της ΚτΠ 3 - 5

2. Κύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-5402 Στρατηγική και Επενδύσεις 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 3 - 5

3. Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-
10651 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 3 2 5

321-6554 Πολυµέσα 3 2 5
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Μαθήµατα ανά Εξάµηνο

4. Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-9403 ∆ίκτυα Ευρείας Ζώνης 3 - 5

321-9120 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Εφαρµογών 
Κινητού Υπολογισµού 3 2 5

5. Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7405 Μηχανική Γνώσης και Συστήµατα 
Γνώσης 3 - 5

6. Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-9003 Προηγµένες ∆οµές ∆εδοµένων 3 - 5

321-
10001

Αλγόριθµοι και Συνδυαστική 
Βελτιστοποίηση 3 - 5

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής 

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-2600 Θεωρία Κινδύνων 3 - 5

■ 10ο Εξάµηνο

Υποχρεωτικό Μάθηµα

Κωδικός Όνοµα Μαθήµατος Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργα στηρίου/ 
Φροντιστηρίου

Μονάδες
ECTS

321-7102 ∆ιπλωµατική Εργασία - - 30
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Ύλη και Μαθησιακά Αποτελέσµατα Μαθηµάτων ανά Εξάµηνο
(για κάθε µάθηµα, προηγείται η ύλη και ακολουθούν τα µαθησιακά αποτελέσµατα)

■ 1ο Εξάµηνο

321-1204 ∆οµηµένος Προγραµµατισµός

Εισαγωγή στον προγραµµατισµό υπολογιστών, Γλώσσες προγραµµατισµού, Συστατικά ενός προ-
γράµµατος C, Μεταβλητές και Σταθερές, ∆ηλώσεις, Τελεστές, Εκφράσεις, Είσοδος / Έξοδος δεδο-
µένων, Εντολές ελέγχου ροής και επανάληψης, Συναρτήσεις, Πίνακες, ∆είκτες, Μορφοποιηµένη 
Είσοδος / Έξοδος, Σύνθετες δοµές δεδοµένων, Χειρισµός αρχείων.

Εξοικείωση µε τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του δοµηµένου προγραµµατισµού. 
Εκµάθηση  των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας προγραµµατισµού C. Έµφαση δίνεται 
στην κατανόηση και ανάλυση του προβλήµατος, στη σχεδίαση και ανάπτυξη σχετικών αλγορίθ-
µων και φυσικά στην υλοποίηση σε προγραµµατιστικό περιβάλλον.

321-1406 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα και βασική ορολογία. Κατηγορίες Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και βασικές εφαρµογές. Οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες του Μηχανικού 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Στοιχεία ηλεκτρονικής. Απλουστευµένη λει-
τουργία του τρανζίστορ MOS και λογικές πύλες. Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Στοιχεία 
λειτουργικών συστηµάτων. Στοιχεία δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Τεχνολογίες δια-
δικτύου και παγκόσµιου ιστού. Εισαγωγή στα ασύρµατα και κινητά δίκτυα. Επιπτώσεις στην 
καθηµερινή ζωή, στην εκπαίδευση, στην οικονοµία, στη δηµοκρατία και τη διακυβέρνηση, στην 
απασχόληση. Το όραµα της Κοινωνίας της Γνώσης. Κοινωνικός αποκλεισµός και ψηφιακός αναλ-
φαβητισµός. Κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακή παγκοσµιοποίηση. Τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις 
για το µέλλον.

Κατανόηση βασικών εννοιών των επιστηµών πληροφορικής και επικοινωνιών. ∆εξιότητες εκπό-
νησης εργασιών, παρουσίασης εργασιών δια ζώσης και µε τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού.
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ν321-2003 Λογική Σχεδίαση

Εισαγωγή: Αναλογικά και Ψηφιακά Σήµατα, Χρησιµότητα Ψηφιακής Επεξεργασίας και 
Ψηφιακών Κυκλωµάτων, Εξέλιξη Ψηφιακών Κυκλωµάτων. Ψηφιακά Συστήµατα και ∆υαδικοί 
Αριθµοί: Ψηφιακά Συστήµατα, ∆υαδικοί Αριθµοί, Μετατροπή σε άλλα Συστήµατα Αρίθµησης, 
Οκταδικοί και ∆εκαεξαδικοί Αριθµοί, Συµπληρώµατα, Προσηµασµένοι ∆υαδικοί Αριθµοί, 
∆υαδικοί Κώδικες, ∆υαδική Αποθήκευση και Καταχωρητές, ∆υαδική Λογική. Άλγεβρα Boole και 
Λογικές Πύλες: Βασικοί Ορισµοί, Αξιωµατικός Ορισµός Άλγεβρας Boole, Βασικά Θεωρήµατα και 
Ιδιότητες Άλγεβρας Boole, Συναρτήσεις Boole, Κανονικές και Πρότυπες Μορφές Συναρτήσεων 
Boole, Άλλες Λογικές Πράξεις, Ψηφιακές Λογικές Πύλες. Ελαχιστοποίηση σε Επίπεδο Πυλών: 
Η Μέθοδος του Χάρτη, Χάρτες Τριών, Τεσσάρων και Πέντε Μεταβλητών, Απλοποίηση σε 
Γινόµενο Αθροισµάτων, Συνθήκες Αδιάφορων Τιµών, Υλοποίηση µε Πύλες NAND και NOR, 
Συνάρτηση XOR. Συνδυαστική Λογική: Συνδυαστικά Κυκλώµατα, ∆ιαδικασία Ανάλυσης, 
∆ιαδικασία Σχεδιασµού, ∆υαδικός Αθροιστής-Αφαιρέτης, ∆υαδικός Πολλαπλασιαστής, Συγκριτής 
Μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Πύλες Τριών Καταστάσεων. 
Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική: Ακολουθιακά Κυκλώµατα, Μανδαλωτές, Flip-Flop, Ανάλυση 
Ακολουθιακών Κυκλωµάτων µε Ρολόι, Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, 
∆ιαδικασία Σχεδίασης. Καταχωρητές και Μετρητές: Καταχωρητές, Καταχωρητές Ολίσθησης, 
Μετρητές Ριπής, Σύγχρονοι Μετρητές, Άλλοι Μετρητές.

Γνώση των βασικών εννοιών των ψηφιακών συστηµάτων. Ικανότητα ανάλυσης και σχεδίασης 
συνδυαστικών και σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωµάτων σε λογικό επίπεδο.

321-1501 ∆ιακριτά Μαθηµατικά Ι

Θεωρία συνόλων, Συνδυασµοί συνόλων, Πεπερασµένα και άπειρα σύνολα, Μη αριθµήσιµα 
απειροσύνολα, Αρχή του εγκλεισµού και του αποκλεισµού, Πολυσύνολα. Αποδεικτικές δια-
δικασίες, Μαθηµατική επαγωγή. Λογικές προτάσεις, Προτασιακός λογισµός, Κατηγορηµατική 
λογική, Κανόνες συµπερασµού, Αρχή απόφασης. Υπολογισιµότητα και τυπικές γλώσσες, το 
παράδοξο του Russell και µη υπολογισιµότητα, ∆ιατεταγµένα σύνολα, Γλώσσες, Γραµµατικές 
δοµής φράσεως, Η ιεραρχία τύπων γραµµατικών και γλωσσών. Αρίθµηση, οι κανόνες του 
αθροίσµατος και του γινοµένου, Μεταθέσεις, Συνδυασµοί, ∆ηµιουργία µεταθέσεων και συνδυ-
ασµών, Το ∆ιωνυµικό θεώρηµα, η ∆ιακριτή πιθανότητα. Σχέσεις και συναρτήσεις, ένα σχεσιακό 
πρότυπο για βάσεις δεδοµένων, Ιδιότητες των διµελών σχέσεων, Σχέσεις ισοδυναµίας και δια-
µερίσεις, Σχέσεις και δικτυωτά µερικής διάταξης, Αλυσίδες και αντιαλυσίδες, Προγραµµατισµός 
εργασιών, Συναρτήσεις. Η αρχή του περιστερώνα.
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Η διεύρυνση των µαθηµατικών εκ µέρους του φοιτητή σε µια σειρά από έννοιες και θέµα-
τα που θεµελιώνουν την Επιστήµη της Πληροφορικής και δεν περιλαµβάνονται στα Γενικά 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά µαθήµατα. Η διείσδυση της σκέψης του φοιτητή σε συναφείς επι-
στηµονικούς κλάδους, όπως τα θεµέλια της επιστήµης των υπολογιστών, η Θεωρία Συνόλων, 
η Θεωρία Τυπικών Γλωσσών, η Θεωρία Πιθανοτήτων, η Θεωρία Αλγορίθµων, κ.τ.λ.

321-1105 Μαθηµατικός Λογισµός

Μαθηµατική επαγωγή. Πληρότητα των πραγµατικών αριθµών. Συναρτήσεις. Όρια. Συνέχεια, 
θεωρήµατα συνεχών συναρτήσεων. Οµοιόµορφη συνέχεια. Παράγωγος, παράγωγος αντί-
στροφης συνάρτησης, παράγωγοι τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, διαφορικό. Εφαρµογές 
παραγώγων, ακρότατα, κοιλότητα, γραφήµατα συναρτήσεων, θεώρηµα µέσης τιµής Cauchy, 
κανόνας L’Hopital, γραφική επίλυση αυτόνοµων διαφορικών εξισώσεων, προσεγγιστική µέθο-
δος Newton. Ολοκλήρωµα, αόριστο, ορισµένο, µέθοδοι ολοκλήρωσης. Όγκος στερεών εκ 
περιστροφής. Γενικευµένα ολοκληρώµατα. Υπερβατικές συναρτήσεις. ∆ιαχωρίσιµες, γραµµικές 
διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Το θεώρηµα Taylor.  

Ο στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει µία πλήρη αλλά και χρηστική γνώση του διαφορικού 
και ολοκληρωτικού λογισµού. Καλύπτει και επεκτείνει ύλη που έχει παρουσιαστεί στα τελευ-
ταία χρόνια του σχολείου περιλαµβάνοντας τις συναρτήσεις, τον βασικό λογισµό, τα όρια, τις 
παραγώγους και τα ολοκληρώµατα. Ένας στόχος του µαθήµατος είναι να παράσχει µια στέρεη 
γνώση της ανάλυσης συναρτήσεων µιας µεταβλητής και να εκθέσει τη µαθηµατική αυστηρό-
τητα µέσω των αποδείξεων των περισσοτέρων θεωρηµάτων και προτάσεων.

321-2052 Φυσική

Μονόµετρα, διανυσµατικά µεγέθη. Κινηµατική. Σχετική κίνηση. ∆υνάµεις, ροπές, κέντρο µάζας. 
∆υναµική, τριβή σε ρευστό, σώµατα µεταβαλλόµενης µάζας, στροφορµή. Έργο, ενέργεια, δυνα-
µικό, συντηρητικές δυνάµεις, κεντρικές δυνάµεις. Ηλεκτροστατική: νόµος Coulomb, ηλεκτρικό 
πεδίο, δυναµικό, ροή, νόµος Gauss, εξίσωση Poisson, δυναµική ενέργεια, συνοριακές συνθή-
κες, µέθοδος εικόνων, ηλεκτρικό δίπολο, ανάπτυγµα πολυπόλων, αγωγοί, χωρητικότητα, διη-
λεκτρικά, πόλωση, ηλεκτρική µετατόπιση. Ηλεκτρικό ρεύµα, εξίσωση συνέχειας, στάσιµο ρεύµα, 
νόµος Ohm. Μαγνητοστατική: δύναµη Laplace, Lorentz, δύναµη σε ρευµατοφόρο αγωγό, 
µαγνητικό δίπολο, νόµος Biot-Savart, νόµος Ampere, διανυσµατικό δυναµικό, πεδίο µαγνητι-
κού διπόλου, µαγνητικά υλικά, µαγνήτιση, µαγνητίζον πεδίο. Εξίσωση Ampere-Maxwell, εξίσω-
ση Faraday, βαθµωτό δυναµικό ΗΜ πεδίου, αµοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, κυκλώµατα RL, 
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νRC, RLC, εξισώσεις Maxwell, θεώρηµα διατήρησης ενέργειας, ορµής, εξισώσεις δυναµικών στη 

βαθµίδα Coulomb, Lorentz, στοιχεία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Το µάθηµα καλύπτει και επεκτείνει θέµατα της µηχανικής και του ηλεκτροµαγνητισµού που 
είναι γνωστά σε κάποιο βαθµό από το σχολείο αλλά χρησιµοποιώντας ανώτερα µαθηµατικά. 
Ο διαφορικός λογισµός, στοιχεία της διανυσµατικής ανάλυσης και απλές διαφορικές εξισώσεις 
παρουσιάζονται στην περιγραφή των βασικών νόµων της µηχανικής και χρησιµοποιούνται 
στην επίλυση προβληµάτων. Με χρήση ολοκληρωµάτων ο φοιτητής οφείλει να υπολογίζει 
τις κινηµατικές ποσότητες µιας τυχούσας ευθύγραµµης κίνησης, καµπυλόγραµµης κίνησης, ή 
να βρίσκει την τροχιά ενός σωµατιδίου από το νόµο του Newton, π.χ. εντός ενός βαρυτικού 
πεδίου Kepler. ∆οθέντος ενός πεδίου δυνάµεων πρέπει κανείς να µπορεί να καθορίσει αν είναι 
συντηρητικό ή όχι και να βρίσκει τη δυναµική ενέργεια όταν υπάρχει. Ένας άλλος στόχος είναι 
η χρήση των τεχνικών ολοκλήρωσης για τον υπολογισµό του κέντρου µάζας. Στο κοµµάτι 
του ηλεκτροµαγνητισµού, ένας από τους βασικούς του στόχους είναι να εισάγει τους µαθητές 
στη χρήση του διαφορικού λογισµού και της διανυσµατικής ανάλυσης στη µελέτη των νόµων 
της ηλεκτροστατικής, της µαγνητοστατικής και του ηλεκτροµαγνητισµού. Χρησιµοποιώντας 
ολοκληρώµατα πρέπει ο φοιτητής να είναι σε θέση να υπολογίζει το πεδίο και το δυναµικό 
διαφόρων κατανοµών φορτίου που έχουν κάποια συµµετρία στη γεωµετρία τους ή αντίστοιχα 
το µαγνητικό πεδίο κινούµενων φορτίων και ρευµάτων.  ∆ιάφορα θεωρήµατα και εξισώσεις 
(π.χ. εξισώσεις Gauss, Biot-Savart, Ampere, Faraday, Maxwell) θα πρέπει να κατανοηθούν 
στη γενική τους µορφή και όχι απλώς στις ειδικές περιπτώσεις που εµφανίζονται στα σχολικά 
εγχειρίδια. Πέραν αυτού, ένας στόχος του µαθήµατος είναι η φυσική και µαθηµατική µελέτη 
πιο προχωρηµένων θεµάτων του ηλεκτρισµού και µαγνητισµού, όπως η µέθοδος των εικό-
νων, το ηλεκτρικό δίπολο, τα µαγνητικά υλικά, το βαθµωτό και διανυσµατικό δυναµικό του 
ηλεκτροµαγνητισµού, τα θεωρήµατα διατήρησης της ενέργειας και της ορµής και στοιχείων 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

321-0121 Αγγλικά-1

Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις κατανόησης και λεξιλογίου σε γραπτά και ακουστικά κείµενα 
γενικού περιεχοµένου, θεωρία γραµµατικής και ασκήσεις, καθώς και εξάσκηση στον προφορι-
κό και γραπτό λόγο (επιστολή, email, παράγραφος, περίληψη). Επίσης, γίνεται εισαγωγή στην 
ορολογία πληροφορικής.

Στόχοι του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τριες µε βασικές έννοιες γραµµατικής 
και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γραπτών και προφο-
ρικών κειµένων γενικού περιεχοµένου και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στον προφορικό 
και γραπτό λόγο.
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321-0823 Ξένη Γλώσσα-1

Βασικές γνώσεις της ξένης γλώσσας (γραµµατική, συντακτικό), περιγραφές προσώπων, αντι-
κειµένων, διατύπωση απλών πληροφοριών, προτάσεων και απόψεων που καθιστούν δυνατή 
την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθηµερινές καταστάσεις.

Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ύλη του µαθή-
µατος. 

■	 2ο Εξάµηνο

321-2104 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός I

Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός, Κλάσεις, Αντικειµενοστραφής Ανάλυση και Σχεδίαση, 
Αντικείµενα, Αναδροµή, ∆οµητής, Aποδοµητής, Συναρτήσεις-µέλη, Συναρτήσεις const, Inline 
συναρτήσεις, Σύνθετες κλάσεις, Είσοδος / Έξοδος στη C++, Έξοδος σε αρχείο, Ανάγνωση από 
αρχείο, Βρόχοι ελέγχου, Χρήση δεικτών, ∆έσµευση µνήµης, Αναφορές, Παράγωγη κλάση, 
Κληρονοµικότητα, Overriding, Overloading vs. Overriding, Virtual Συναρτήσεις, Αφηρηµένες 
κλάσεις, Πολυµορφισµός, Virtual Κληρονοµικότητα.

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό 
µε χρήση της C++. Στοχεύει σε τρεις κατευθύνσεις· o φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: 1) 
να εντοπίζει πιθανές κλάσεις και να προσδιορίζει τη δοµή τους από µια σύντοµη περιγραφή, 
2) να κατανοεί υπάρχοντα κώδικα, και 3) να αναπτύσσει σύστηµα σε C++.

321-2551 Θεωρία Κυκλωµάτων

Βασικές αρχές ηλεκτρικών κυκλωµάτων – επίπεδα αφαίρεσης λειτουργίας, Τεχνικές ανάλυσης 
κυκλωµάτων µε αντιστάσεις, Ισοδύναµα κυκλώµατα και µετασχηµατισµοί, H ψηφιακή λογική – 
περιθώρια θορύβου, Το τρανζίστορ σαν διακόπτης – σχεδίαση λογικών πυλών, Συµπεριφορά 
εισόδου – εξόδου λογικών πυλών, Πυκνωτές, πηνία και κυκλώµατα πρώτης τάξης, Η δοµή του 
MOS τρανζίστορ, Καθυστέρηση λογικών πυλών, Ενέργεια και ισχύς – οι πύλες CMOS.

Γνώση των βασικών µεθοδολογιών ανάλυσης κυκλωµάτων. Γνώση των βασικών χαρακτη-
ριστικών των MOS τρανζίστορ. Εξοικείωση µε βασικές έννοιες των ψηφιακών κυκλωµάτων 
όπως είναι η δοµή και η λειτουργία των ψηφιακών πυλών, τα περιθώρια θορύβου, η καθυστέ-
ρηση διάδοσης και η κατανάλωση ισχύος.
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ν321-2450 ∆ιακριτά Μαθηµατικά ΙΙ

Γραφήµατα και επίπεδα γραφήµατα: Βασική ορολογία. Πολυγραφήµατα και βεβαρηµένα 
γραφήµατα. Μονοπάτια και κυκλώµατα. Ελάχιστα µονοπάτια σε βεβαρηµένα γραφήµατα. 
Μονοπάτια και κυκλώµατα Euler και Hamilton, το πρόβληµα του περιοδεύοντος πωλητή.
Επίπεδα γραφήµατα. ∆ένδρα: Βασική ορολογία. ∆ένδρα µε ρίζες. Μήκη µονοπατιών σε δένδρα 
µε ρίζα. ∆υαδικά δένδρα αναζήτησης. Επικαλύπτοντα δένδρα. Ελάχιστα επικαλύπτοντα δέν-
δρα, σύνολα τοµής. Κανονικές εκφράσεις. Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων. Ισοδύναµες 
µηχανές. Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων ως αναγνωριστές γλώσσας. ∆ιακριτές αριθ-
µητικές συναρτήσεις και γεννήτριες συναρτήσεις. Χειρισµός αριθµητικών συναρτήσεων. H ασυ-
µπτωτική συµπεριφορά των αριθµητικών συναρτήσεων. Γεννήτριες συναρτήσεις. Συνδυαστικά 
προβλήµατα. Αναδροµικές σχέσεις και αναδροµικοί αλγόριθµοι. Γραµµικές αναδροµικές σχέσεις 
µε σταθερούς συντελεστές. Οµογενείς λύσεις. Ειδικές λύσεις. Ολικές λύσεις. Λύση µε τη µέθο-
δο των γεννητριών συναρτήσεων. Αλγόριθµοι ταξινόµησης.

Χρήση βασικών µαθηµατικών εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων από τον χώρο της 
πληροφορικής.

321-3154 Γραµµική Άλγεβρα 

Μιγαδικοί αριθµοί, συζυγής, απόλυτη τιµή, φάση, διάγραµµα Argand, σχέση Euler, θεώρηµα De 
Moivre, δυνάµεις, ρίζες, παραγοντοποίηση πολυωνύµου. Γραµµικοί χώροι, υπόχωροι, άθροι-
σµα υπόχωρων, γραµµική θήκη, γραµµική ανεξαρτησία, βάση, διάσταση. Πίνακες, πράξεις, 
αντίστροφος, ανάστροφος, σύνθετοι πίνακες, γραµµόχωρος, τάξη πίνακα, κλιµακωτοί, τριγω-
νικοί, συµµετρικοί, ερµιτιανοί, ορθογώνιοι πίνακες, ίχνος, όµοιοι πίνακες, γραµµοϊσοδυναµία, 
αλλαγή βάσης, γραµµικά συστήµατα. Ορίζουσες, ιδιότητες, ανάπτυγµα Laplace, ορίζουσα τρι-
γωνικού πίνακα, adjoint-αντίστροφος, κανόνας Cramer. Χαρακτηριστικό πολυώνυµο, θεώρηµα 
Cayley-Hamilton, ιδιοτιµές-ιδιοανύσµατα (ιδιότητες για συµµετρικούς, ορθογώνιους πίνακες), 
συναρτήσεις πινάκων. Γραµµικές απεικονίσεις, πυρήνας, εικόνα, πίνακας γραµµικής απεικό-
νισης, στροφές, αλλαγή βάσης γραµµικής απεικόνισης. ∆ιαγωνοποίηση πίνακα, συναρτήσεις 
διαγωνοποιήσιµων πινάκων, διαγωνοποίηση ερµιτιανού πίνακα, τετραγωνικές µορφές.

Ο στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει στους πρωτοετείς φοιτητές τις έννοιες της 
γραµµικής άλγεβρας που, συνήθως, δεν τις έχουν ξανασυναντήσει. Ύστερα από µία παρουσία-
ση των µιγαδικών αριθµών, ένας βασικός στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει µια πλήρη και 
χρηστική γνώση της θεωρίας των γραµµικών χώρων. Οι έννοιες της γραµµικής ανεξαρτησίας, 
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της γραµµικής υπέρθεσης, της βάσης, της διάστασης θα πρέπει να κατανοηθούν καλά. Ένας 
άλλος στόχος είναι η µελέτη της θεωρίας των πινάκων, της γραµµοϊσοδυναµίας και της επίλυ-
σης ενός γραµµικού συστήµατος εξισώσεων. Τεχνικές υπολογισµού απλών ή περίπλοκων ορι-
ζουσών πρέπει να συζητηθούν. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να κατανοήσουν πιο προχωρηµένα 
θέµατα της γραµµικής άλγεβρας, όπως οι ιδιοτιµές-ιδιοανύσµατα, οι γραµµικές απεικονίσεις 
και η διαγωνοποίηση.

321-2402 Πιθανότητες και Στατιστική

Αξιωµατικός ορισµός της πιθανότητας. Ανεξάρτητα γεγονότα. ∆εσµευµένη πιθανότητα, θεώρη-
µα ολικής πιθανότητας, θεώρηµα του Bayes. Συνδυαστική (∆ιατάξεις-Συνδυασµοί). ∆ιακριτές 
και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές. Συνάρτηση κατανοµής, πυκνότητα πιθανότητας. Κατανοµές 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Bernoulli, δυωνυµική, γεωµετρική, Poisson, οµοιόµορφη, εκθετική, 
κανονική, Γάµµα, Weibull. Από κοινού κατανοµές. Ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές. Υπό συνθή-
κη κατανοµές. Συναρτήσεις τυχαίων µεταβλητών. Αναµενόµενη τιµή, διασπορά, ροπές k τάξης. 
Ανισότητα Chebyshev. Ροπογεννήτριες συναρτήσεις. Κεντρικό οριακό θεώρηµα και εφαρµογές 
του. Νόµοι των µεγάλων αριθµών. Περιγραφική στατιστική.

Κατανόηση βασικών εννοιών της Συνδυαστικής και των Πιθανοτήτων. Εξοικείωση µε βασικές 
κατηγορίες τυχαίων µεταβλητών.

321-4103 Λειτουργικά Συστήµατα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα (ΛΣ): Βασικές έννοιες, Ιστορία ΛΣ, ∆οµή ΛΣ. ∆ιεργασίες: 
Μοντέλο και Υλοποίηση ∆ιεργασιών, ∆ιαδιεργασιακή Επικοινωνία, Χρονοπρογραµµατισµός 
∆ιεργασιών. Νήµατα: Μοντέλο και Χρήση Νηµάτων, Υλοποίηση Νηµάτων στο χώρο του Χρήστη 
και στον Πυρήνα, Υβριδικές Υλοποιήσεις, Αναδυόµενα Νήµατα, Μετατροπή Μονονηµατικού 
Κώδικα σε Πολυνηµατικό, Χρονοπρογραµµατισµός Νηµάτων. Αδιέξοδα: Ανίχνευση και 
Επανόρθωση, Αποφυγή, Πρόληψη. ∆ιαχείριση Μνήµης: Εναλλαγή, Ιδεατή Μνήµη, Αλγόριθµοι 
Αντικατάστασης Σελίδων, Μοντελοποίηση Αλγορίθµων, Κατάτµηση. Είσοδος/Έξοδος (Ε/Ε): 
Αρχές Υλικού Ε/Ε, Αρχές Λογισµικού Ε/Ε, Επίπεδα Λογισµικού Ε/Ε, ∆ίσκοι. Συστήµατα Αρχείων: 
Αρχεία και Κατάλογοι, Υλοποίηση, Ασφάλεια και Μηχανισµοί Προστασίας.

Κατανόηση της πολυπλοκότητας των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων καθώς και της 
χρησιµότητας των λειτουργικών συστηµάτων. Γνώση των βασικότερων ζητηµάτων που αφο-
ρούν τη διαχείριση των πόρων ενός υπολογιστικού συστήµατος. Εκµάθηση των πιο διαδεδο-
µένων λύσεων που υιοθετούνται από τα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα.
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Ορολογία πληροφορικής, όπου διδάσκεται βασικό λεξιλόγιο πληροφορικής, κατανόηση επιστη-
µονικών κειµένων και διαλέξεων, θεωρία και ασκήσεις γραµµατικής, καθώς και εξάσκηση στον 
προφορικό και γραπτό λόγο. Μαθηµατική ορολογία στα αγγλικά που περιλαµβάνει: Geometry, 
algebra and arithmetic, functions and their properties, real analysis, complex numbers, 
sequences and series.

Στόχοι του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τριες µε περισσότερο σύνθετες έννοι-
ες γραµµατικής και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γρα-
πτών και προφορικών κειµένων ακαδηµαϊκού περιεχοµένου και να αναπτύξουν τις ικανότητες 
τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.

321-0833 Ξένη Γλώσσα-2

Απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας µέσω απλών και συνηθισµένων διαλόγων για οικεία και 
τρέχοντα θέµατα, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, σύνταξη παραγράφων, επιστο-
λής, βιογραφικού σηµειώµατος, ανακοινώσεων.

Ό,τι αναφέρεται στην ύλη του µαθήµατος.

■	 3ο Εξάµηνο

321-3652 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός ΙΙ

Εισαγωγή στην τεχνολογία αντικειµένων και στη UML. Η Java ως αντικειµενοστραφής γλώσ-
σα προγραµµατισµού. Βασικές έννοιες, εκφράσεις, τελεστές, προτάσεις ελέγχου. ∆ιαδικασία 
σύνταξης προγράµµατος. Κλάσεις, αντικείµενα, µέθοδοι και µεταβλητές στιγµιοτύπων, ενθυ-
λάκωση. Πίνακες και λίστες πινάκων. Μέθοδοι δηµιουργοί, υπερφόρτωση, επικάλυψη, προσ-
διοριστές ορατότητας, κληρονοµικότητα, πολυµορφισµός. ∆ιαχείριση εξαιρέσεων. Αρχεία, 
ροές και σειριακή επεξεργασία αντικειµένων. Γενικές συλλογές, γενικεύσεις. Πολυνηµατική 
επεξεργασία στη Java. Μηχανισµοί της Java για την υποστήριξη του ταυτόχρονου προγραµ-
µατισµού. ∆ιασύνδεση χρήστη, το AWT, γραφικά και Java 2D API. Προσθήκη κίνησης και ήχου, 
εικόνες, διαχειριστές διατάξεων. Χρήση του SWING. Τοποθέτηση διαλογικών προγραµµάτων 
στο ∆ιαδίκτυο. Εισαγωγή στη δικτύωση µε Java.
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Παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραµµατισµού 
Java. Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων και σχετικής εµπειρίας ώστε οι φοιτη-
τές να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν µε τον προσφορότερο τρόπο τα χαρακτηριστικά της γλώσ-
σας ανάλογα µε το πρόβληµα. Επιπλέον, ο φοιτητής είναι σε θέση να κατανοεί και διακρίνει 
µεταξύ των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρέχονται από ευρέως χρησιµοποιούµενες 
γλώσσες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, όπως η C++ και η Ruby. Οι βασικοί εκπαι-
δευτικοί στόχοι του µαθήµατος που αντικατοπτρίζονται σε µαθησιακά αποτελέσµατα είναι: α) 
η απόκτηση και η ανάπτυξη αντικειµενοστραφούς προγραµµατιστικής σκέψης. Τούτο συµβάλει 
στην εξοικείωση του φοιτητή µε τις έννοιες της αντικειµενοστραφούς σχεδίασης, ανεξάρτητα 
από την εκάστοτε πλατφόρµα και γλώσσα προγραµµατισµού. β) Η απόκτηση συνολικής εικόνας 
- για το ευρέως χρησιµοποιούµενο σήµερα - περιβάλλον προγραµµατισµού Java, τις εντολές 
της γλώσσας, τις δυνατότητές της και τα επιµέρους χαρακτηριστικά της (βιβλιοθήκες κλάσε-
ων, δοµές δεδοµένων, κ.τ.λ.). Αυτό οδηγεί σε βέλτιστες επιλογές στη φάση της ανάλυσης, του 
σχεδιασµού και της υλοποίησης προγραµµατιστικών εργασιών και επιτρέπει τη δηµιουργία 
εφαρµογών Java για κάθε υπολογιστικό περιβάλλον. γ) Η καλλιέργεια της αναλυτικής αντικει-
µενοσταφούς προγραµµατιστικής σκέψης και της ικανότητας εµβάθυνσης. Αυτό βοηθάει στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων που συχνά ανακύπτουν στη φάση του σχεδιασµού και υλοποίησης 
σύνθετων προγραµµατιστικών εργασιών.

321-8105 ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής

Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στόχοι της διαχείρισης έργων. Οργανωµένη διαχείριση έργων. 
Πλαίσιο οργάνωσης έργων πληροφορικής. Κύκλος ζωής έργων. Ανάλυση έργων σε δραστη-
ριότητες. Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων. Προγραµµατισµός χρήσης πόρων. ∆ιαχείριση 
χρόνου – µέθοδοι PERT και CPM. ∆ιαχείριση χρήσης πόρων. ∆ιαχείριση κόστους και διάρκειας 
έργων. Βασικές κατηγορίες κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και 
τρόποι διαχείρισής τους. ∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων. ∆ιαδικασίες επιλογής αναδόχου. 
Ασκήσεις.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές 
της διοίκησης έργων πληροφορικής και θα µπορούν να εφαρµόσουν βασικές τεχνικές διαχεί-
ρισης της διάρκειας και του κόστους τους.
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Εισαγωγή – Βασικές έννοιες αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, Αφηρηµένοι Τύποι ∆εδοµένων 
(ΑΤ∆), Απόδοση αλγορίθµων, Ανάλυση αλγορίθµων, Ασυµπτωτικοί συµβολισµοί, Πίνακες (πολυ-
διάστατοι, ειδικές µορφές, αραιοί), Λίστες (απλά συνδεδεµένη, κυκλική, διπλά συνδεδεµένη), 
Στοίβες (υλοποίηση µε πίνακα, υλοποίηση µε λίστα, εφαρµογές), Ουρές (υλοποίηση µε κυκλικό 
πίνακα, υλοποίηση µε λίστα, εφαρµογές), ∆ένδρα (ποσοτικά στοιχεία, αναπαράσταση µε πίνακες 
και δείκτες, διασχίσεις), Ουρά προτεραιότητας, ∆οµή σωρού, Αναζήτηση (γραµµική, δυαδική, µε 
παρεµβολή), Ταξινόµηση (µε επιλογή, µε εισαγωγή, φυσαλίδας, quicksort, σωρού, µε συγχώ-
νευση), ∆υαδικά δένδρα αναζήτησης, Ζυγισµένα δένδρα αναζήτησης, Κόκκινα-µαύρα δένδρα, 
Β-δένδρα, Κατακερµατισµός (λεξικό, συνάρτηση και πίνακας κατακερµατισµού, συγκρούσεις, 
κατακερµατισµός µε αλυσίδες, γραµµικός και διπλός κατακερµατισµός), Γραφήµατα (αναπαρά-
σταση µε πίνακα/ λίστα γειτνίασης, αναζήτηση πρώτα σε πλάτος, αναζήτηση πρώτα σε βάθος).

Η σχεδίαση ή επιλογή των κατάλληλων δοµών δεδοµένων για συγκεκριµένα προγραµµατι-
στικά προβλήµατα. Η υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών δοµών. Βασικές αλγοριθµικές 
τεχνικές.

321-3354 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Von Neumann. Κύρια 
µνήµη. Βοηθητική µνήµη. Κρυφή Μνήµη (Cache memory). Ιδεατή Μνήµη (Virtual Memory). 
Μονάδες Εισόδου/Εξόδου. Αξιολόγηση των Υπολογιστών. Μορφές αναπαράστασης αριθµητι-
κών δεδοµένων (σταθερής και κινητής υποδιαστολής). ∆οµή και χαρακτηριστικά των Οµάδων 
Εντολών που υποστηρίζει η κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Εντολές γλώσσας µηχανής. Είδη 
εντολών γλώσσας µηχανής. Είδη και µέγεθος δεδοµένων. Υπολογιστές απλού (RISC) και πολύ-
πλοκου συνόλου εντολών (CISC). Υποστήριξη γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. 
Οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU). Παράλληλη επεξερ-
γασία. Συστήµατα πολλαπλών επεξεργαστών (MIMD, SIMD). Υλοποίηση αριθµητικής. ∆ίαυλοι. 
Τεχνολογίες και µεθοδολογίες σχεδίασης της µνήµης του υπολογιστή. Συµπεριφορά και δια-
χείριση µνήµης πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας. Ιδεατή Μνήµη. Τύποι διευθυνσιοδότησης για 
τη διαχείριση των δεδοµένων από και προς τη µνήµη. Τρόποι διευθυνσιοδότησης της κύριας 
µνήµης. Τεχνολογία µνηµών. Ηµιαγωγικές µνήµες. Στατικές µνήµες άµεσης προσπέλασης, 
∆υναµικές µνήµες άµεσης προσπέλασης. Ηµιαγωγικές µνήµες προσπελάσιµες ανάλογα µε το 
περιεχόµενο (Content Addressable Memories, CAM). Μαγνητικές Μνήµες. Μνήµες µαγνητικών 
δίσκων. Μνήµες µαγνητικής ταινίας. Οπτικές Μνήµες.

Κατανόηση των βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήµατος.
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321-3751 Στοχαστική Ανάλυση

∆ιακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, αναµενόµενη τιµή συναρτήσεων τυχαίων µεταβλη-
τών, από κοινού συναρτήσεις κατανοµής, ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές, ροπογεννήτριες 
συναρτήσεις, οριακά θεωρήµατα, δεσµευµένες πιθανότητες, ιδιότητες εκθετικής κατανοµής, 
ορισµός στοχαστικών διαδικασιών, διαδικασίες καταµέτρησης, διαδικασία Poisson, ιδιότητες 
διαδικασιών Poisson, προσοµοίωση διακριτών και συνεχών τυχαίων µεταβλητών, προσο-
µοίωση στοχαστικών διαδικασιών, µαρκοβιανές αλυσίδες, εξισώσεις Chapman-Kolmogorov, 
κατηγορίες καταστάσεων µαρκοβιανών αλυσίδων, οριακές πιθανότητες, υπολογισµός χρόνου 
παραµονής στις µεταβατικές καταστάσεις.

Κατανόηση της έννοιας της στοχαστικής διαδικασίας και εξοικείωση µε τις βασικότερες κατη-
γορίες αυτών (δηλαδή των διαδικασιών Poisson και των Μαρκοβιανών αλυσίδων).

321-5502 Σήµατα & Συστήµατα

Βασικοί ορισµοί σηµάτων και συστηµάτων, κρουστική συνάρτηση, γραµµικά συστήµα-
τα, Γραµµικά Χρονικά Αµετάβλητα συστήµατα, ευστάθεια, αιτιατότητα, γραµµική συνέλιξη. 
Μετασχηµατισµός Fourier, ιδιότητές του, εφαρµογή του στη µελέτη γραµµικών συστηµάτων. 
Σειρά Fourier. Μετασχηµατισµός Laplace, ιδιότητές του, σχέση µε το µετασχηµατισµό Fourier. 
Χρήση µετασχηµατισµού Laplace για την ανάλυση γραµµικών συστηµάτων και τη µελέ-
τη της ευστάθειάς τους. Χώρος κατάστασης, κατάσταση, παρατηρησιµότητα, ελεγξιµότητα. 
Μετασχηµατισµός Ζ, µελέτη διακριτών σηµάτων και συστηµάτων. Θεωρία δειγµατοληψίας. 
∆ιακριτός µετασχηµατισµός Fourier.

Γνώση βασικών τεχνικών ανάλυσης και µελέτης των σηµάτων και συστηµάτων. Γνώση µετα-
σχηµατισµών (για σήµατα και συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου) και των ιδιοτήτων 
τους. Κατανόηση θεµελιωδών σχέσεων και εννοιών, όπως η σχέση που συνδέει την έξοδο µε 
την είσοδο ενός συστήµατος και οι έννοιες της ευστάθειας και της αιτιατότητας. Χρήση των 
παραπάνω για την επίλυση προβληµάτων.

321-0141 Αγγλικά-3

Ορολογία πληροφορικής, όπου διδάσκεται βασικό λεξιλόγιο πληροφορικής, κατανόηση επι-
στηµονικών κειµένων και διαλέξεων, θεωρία και ασκήσεις γραµµατικής, καθώς και εξάσκη-
ση στον προφορικό και γραπτό λόγο. Μαθηµατική ορολογία στα αγγλικά που περιλαµβάνει: 
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and probability, logic.

Στόχοι του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές-τριες µε περισσότερο σύνθετες έννοι-
ες γραµµατικής και συντακτικού της αγγλικής γλώσσας, να εξασκηθούν στην κατανόηση γρα-
πτών και προφορικών κειµένων ακαδηµαϊκού περιεχοµένου και να αναπτύξουν τις ικανότητες 
τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.

321-0843 Ξένη Γλώσσα-3

Κατανόηση και συµµετοχή σε συζητήσεις θεµάτων της επικαιρότητας, προφορική και γραπτή 
παρουσίαση  πληροφοριών και κειµένων σε πληθώρα θεµάτων. Έκφραση συναισθηµάτων, 
υποστήριξη απόψεων, επιχειρηµατολογία, συµπέρασµα, πολιτιστικά στοιχεία (καθηµερινότητα, 
τρόπος ζωής, εκπαίδευση, εργασία).

Ό,τι αναφέρεται στην ύλη του µαθήµατος.

■	 4ο Εξάµηνο

321-3104 Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Η έννοια του Πληροφοριακού Συστήµατος. Τύποι πληροφοριακών συστηµάτων και ο ρόλος 
τους στην επιχείρηση. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστή-
µατος. Ο ρόλος του αναλυτή. Τεχνικές προσδιορισµού απαιτήσεων (συνεντεύξεις, ερωτηµατο-
λόγια, µέθοδος JAD, ανάλυση εγγράφων, ∆οµηµένη παρατήρηση περιβάλλοντος). Κύκλος ζωής 
του πληροφοριακού συστήµατος. Μοντελοποίηση επεξεργασίας δεδοµένων µε ∆ιαγράµµατα 
Ροής ∆εδοµένων. Λεξικά δεδοµένων. Προδιαγραφές επεξεργασιών και δοµηµένες αποφάσεις. 
Ανάλυση δεδοµένων µε το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Αντικειµενοστραφής ανάλυση 
και σχεδίαση µε την UML (Κάρτες CRC, ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης, ∆ιαγράµµατα 
Κλάσης, ∆ιαγράµµατα Ακολουθίας, ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριότητας, ∆ιαγράµµατα Κατάστασης). 
∆ιαχείριση ποιότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.

Κατανόηση θεωρητικού υπόβαθρου πληροφοριακών συστηµάτων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανα-
λυτή συστηµάτων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής πληροφοριών και προσδιορισµού απαιτήσε-
ων (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, δοµηµένη παρατήρηση περιβάλλοντος, κ.λπ.). Αφοµοίωση 
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βασικών τεχνικών µοντελοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων και καταγραφής απαιτήσεων 
(∆ιαγράµµατα Ροής ∆εδοµένων, ∆ιαγράµµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων, ∆ιαγράµµατα UML, 
Πίνακες/∆ένδρα αποφάσεων, κ.λπ.) και δυνατότητα χρήσης τους στα πλαίσια της ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστηµάτων. Ικανότητα διαχείρισης της ποιότητας στην ανάπτυξη πληροφο-
ριακών συστηµάτων.

321-4201 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Προβλήµατα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Αλγόριθµοι διαίρει-και-βασίλευε, FFT. ∆υναµικός 
προγραµµατισµός. Μέθοδος απληστίας. Αλγόριθµοι γραφηµάτων: αναζήτηση πρώτα σε πλά-
τος, αναζήτηση πρώτα σε βάθος, εφαρµογές. Ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα, αλγόριθµοι 
Prim και Kruskal. Συντοµότερα µονοπάτια, αλγόριθµοι Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd-Warshall, 
Johnson. Μέγιστη ροή, θεώρηµα µέγιστης ροής – ελάχιστης τοµής, αλγόριθµοι επαυξητι-
κών µονοπατιών. Ροή ελάχιστου κόστους, αλγόριθµοι απάλειψης κύκλων αρνητικού µήκους. 
Υπολογιστική πολυπλοκότητα, οι κλάσεις P και NP, ΝΡ-πληρότητα, αλγοριθµικές συνέπειες. 
Αλγόριθµοι προσέγγισης. Πιθανοτικοί αλγόριθµοι.

Η γνώση των κυριότερων αλγορίθµων της επιστήµης των υπολογιστών.

321-3203 Βάσεις ∆εδοµένων Ι

Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων και στα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων. Πλεονεκτήµατα 
χρήσης ενός Συστήµατος Βάσεων ∆εδοµένων. Αρχιτεκτονική Συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων. 
Χρήστες Βάσεων ∆εδοµένων. Σχήµα και στιγµιότυπο. Η αρχή της ανεξαρτησίας των δεδο-
µένων. Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, το σχεσιακό και το αντικειµενοσχεσιακό µοντέ-
λο δεδοµένων. Περιορισµοί ακεραιότητας και πράξεις ενηµέρωσης Βάσεων ∆εδοµένων. 
Μετασχηµατισµός διαγράµµατος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήµα σχεσιακής βάσης δεδο-
µένων. Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων: η σχεσιακή άλγεβρα, ο σχεσιακός λογισµός 
πλειάδων και πεδίου, η γλώσσα QBE. Η SQL ως γλώσσα χειρισµού δεδοµένων: ερωτήσεις, 
όψεις, δηλώσεις ενηµέρωσης. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείων και δοµών ευρετηρίων. 
Παρουσίαση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.

Η θεµελίωση της Επιστήµης των Βάσεων ∆εδοµένων και αναλυτικότερα ο εµπλουτισµός των 
γνώσεων του φοιτητή µε την αρχή της εννοιολογικής και λογικής µοντελοποίησης και σχεδι-
ασµού των Βάσεων ∆εδοµένων, τις γλώσσες προγραµµατισµού Βάσεων ∆εδοµένων καθώς 
και µε τις δυνατότητες υλοποίησης Βάσεων ∆εδοµένων που παρέχονται από τα σύγχρονα 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.
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ν321-3302 Επικοινωνίες Υπολογιστών 

Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. 
Θέµατα σχεδίασης δικτύων. Το µοντέλο αναφοράς OSI του ISO. Μέσα µετάδοσης (οµοαξονικό 
καλώδιο, οπτικές ίνες). Αρχές µεταγωγής δεδοµένων. Τοπικά και µητροπολιτικά δίκτυα. Στατική 
και δυναµική κατανοµή καναλιού. Το πρωτόκολλο ALOHA. Το πρωτόκολλο CSMA. Τα πρότυπα 
IEEE 802 για τοπικά δίκτυα (Ethernet, Token bus, Token Ring). Το οπτικό δίκτυο FDDI. Σχεδίαση 
και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων. Έλεγχος και διόρθωση λαθών. Έλεγχος ροής 
δεδοµένων. Το ασύρµατο δίκτυο ΙΕΕΕ 802.11. ∆ικτυακές συσκευές (µεταγωγείς, δροµολογη-
τές, επαναλήπτες).

Εισαγωγή στα δοµικά στοιχεία του φυσικού επιπέδου, του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων 
και του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης των σύγχρονων επικοινωνιακών συστηµάτων. 
Απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων µηχανικού επικοινωνιακών συστηµάτων και 
τεχνολογιών.

321-4120 Προηγµένα Θέµατα Γλωσσών Προγραµµατισµού

Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού. Μεταβλητές, παραστάσεις και εντολές. Τύποι δεδοµέ-
νων και συστήµατα ορισµού τύπων. Εµβέλεια και χρόνος δέσµευσης της µνήµης. ∆ιαδικασίες. 
Χειρισµός εξαιρέσεων. Ταυτοχρονισµός. Αντικειµενοστρεφείς  γλώσσες  προγραµµατισµού. 
Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία των µεταγλωττιστών. Λεξική ανάλυση. Συντακτικά 
κατευθυνόµενη µετάφραση. Βασικές τεχνικές ανίχνευσης. Πίνακες συµβόλων. Ενδιάµεσος 
κώδικας.

Κατανόηση  βασικών εννοιών των γλωσσών προγραµµατισµού. Κατανόηση βασικών θεµάτων 
των µεταγλωττιστών τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής σκοπιάς.

321-2254 ∆ιαφορικές Εξισώσεις 

Παραδείγµατα διαφορικών εξισώσεων. Η πρώτης τάξης γραµµική διαφορική εξίσωση. 
∆εύτερης τάξης γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές. Αρχή της υπέρ-
θεσης. Ακριβείς εξισώσεις. Ολοκληρωτικές καµπύλες. Θεωρήµατα σταθερού σηµείου και δια-
δοχικές προσεγγίσεις. Θεώρηµα ύπαρξης-µοναδικότητας. Λύση διαφορικών εξισώσεων µε τη 
µέθοδο των σειρών. Αριθµητική λύση διαφορικών εξισώσεων.
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Να µπορεί o φοιτητής ή η φοιτήτρια να κατασκευάζει τη διαφορική εξίσωση που περιγράφει 
ένα απλό φυσικό σύστηµα και να τη λύνει είτε αναλυτικά είτε αριθµητικά.

321-0853 Ξένη Γλώσσα-4

Το συγκεκριµένο µάθηµα στοχεύει στο υψηλό επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας µε ακαδη-
µαϊκές και δηµιουργικές εργασίες. ∆ίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης προχωρηµένου επιπέδου 
της ξένης γλώσσας από επίσηµους οργανισµούς και εταιρείες. Βοηθά τους φοιτητές και φοι-
τήτριες που επιθυµούν να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αντί-
στοιχης χώρας. ∆ίνει τη δυνατότητα απόκτησης επάρκειας της ξένης γλώσσας που χορηγείται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Ικανότητα συµµετοχής σε εξετάσεις απόκτησης επάρκειας της ξένης γλώσσας.

■	 5ο Εξάµηνο

321-2304 Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήµατα

Εισαγωγή. Βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. ∆οµή πληροφοριακού συστήµατος επιχεί-
ρησης. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πόρων Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning –ERP- 
Systems). Εµπορικές λειτουργίες: πωλήσεις, προµήθειες, διαχείριση αποθέµατος – βασικές 
έννοιες, διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργικότητα (δυνατότητες) αντίστοιχων υποσυστηµά-
των ενός ERP συστήµατος. Οικονοµικές καταστάσεις – Γενική Λογιστική: λογαριασµοί, λογιστι-
κές εγγραφές (χρεοπιστώσεις) απεικόνισης βασικών οικονοµικών γεγονότων και συναλλαγών, 
λειτουργικότητα υποσυστήµατος Γενικής Λογιστικής. Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση: 
κατηγορίες κόστους, κέντρα κόστους, επιµερισµοί, λειτουργικότητα σχετικών υποσυστηµά-
των. Παραγωγική λειτουργία: Προγραµµατισµός και Παρακολούθηση Παραγωγής, Κύριο 
Πρόγραµµα Παραγωγής (Master Production Schedule – MPS), Προγραµµατισµός Αναγκών 
Υλικών (Materials Requirements Planning – MRP), λειτουργικότητα υποσυστηµάτων παραγω-
γής ενός ERP συστήµατος. Το εργαστήριο του µαθήµατος περιλαµβάνει βασική εξοικείωση µε 
τα ανωτέρω υποσυστήµατα του ERP συστήµατος Microsoft Navision.

Κατανόηση των βασικών λειτουργιών µίας επιχείρησης (εµπορικών, οικονοµικών και παρα-
γωγικών) και των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής τους υποστήριξης µέσω σύγχρονων πληροφο-
ριακών συστηµάτων ∆ιαχείρισης Πόρων Επιχείρησης (Enterprise Resource Planning –ERP- 
Systems).
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ν321-6451 ∆ίκτυα Υπολογιστών

Μοντέλο αναφοράς TCP/IP και απεικόνιση αυτού στο OSI. Στρώµα ∆ικτύου. ∆ιευθυνσιοδότηση. 
Άµεση και έµµεση δροµολόγηση. Αλγόριθµοι και πρωτόκολλα δροµολόγησης. Αναφορά σε 
Ipv6 και mobile IP. Έλεγχος συµφόρησης. Μέθοδοι ανοιχτού (µορφοποίηση κίνησης, αλγό-
ριθµος διαρρέοντος κάδου, κ.λπ.) και κλειστού βρόχου (πακέτα φραγής, απόρριψη φορτίου, 
κ.λπ.). ∆ιαδικτύωση, νοητά δίκτυα, τείχη προστασίας (firewalls). Στρώµα µεταφοράς (τριµερής 
χειραψία). Πρωτόκολλα TCP και UDP. Πολυµεσικές εφαρµογές και δίκτυα.

Εκµάθηση βασικών στοιχείων δικτύων και µεταφοράς δεδοµένων. Ανάπτυξη δεξιοτήτων µηχα-
νικού δικτύων.

321-3703 Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ

Εισαγωγή στη Σχεδίαση Βάσεων ∆εδοµένων. Κριτήρια ποιότητας για το σχεδιασµό σχηµάτων 
σχέσης. Συναρτησιακές εξαρτήσεις. Κανονικοποίηση σχήµατος βάσεων δεδοµένων. Σχεσιακή 
αποσύνθεση. Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτηµάτων. ∆ιαχείριση δοσοληψιών, χρο-
νοπρογράµµατα και σειριοποιησιµότητα. Τεχνικές ελέγχου συνδροµικότητας δοσοληψιών. 
Τεχνικές ανάκαµψης βάσεων δεδοµένων, ο αλγόριθµος ARIES. ∆ιασύνδεση βάσεων δεδο-
µένων µε εφαρµογές χρηστών (ODBC, JDBC). Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και βάσεις 
δεδοµένων στο διαδίκτυο. Εισαγωγή στη σχεδίαση αντικειµενοστραφών και αντικειµενο-σχε-
σιακών βάσεων δεδοµένων.

Οι φοιτητές θα αποκοµίσουν κατανόηση και πρακτική εξάσκηση στην ανάπτυξη ενός 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆). Η πρόθεση είναι να εκπαιδευτούν οι 
φοιτητές ώστε να διενεργούν ανάλυση δεδοµένων, µοντελοποίηση και ανάπτυξη εφαρµο-
γών χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο Σ∆Β∆. Το µάθηµα επικεντρώνει στη µεθοδολογία για 
καλές πρακτικές σχεδιασµού βάσεων δεδοµένων και δίνει πρακτική διάσταση στο ζήτηµα. Οι 
φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιλαµβάνονται προχωρηµένα ζητήµατα σε ένα 
Σ∆Β∆ όπως η διαχείριση συναλλαγών, ο ταυτοχρονισµός, η βελτιστοποίηση ερωτηµάτων, οι 
Αντικειµενοστραφείς Βάσεις ∆εδοµένων και να συµµετέχουν σε οµάδες διαχείρισης έργων που 
ασχολούνται µε τις βάσεις δεδοµένων, δηµιουργώντας εφαρµογές για µικρές και µεσαίες επι-
χειρήσεις. Στο τέλος του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται: α) να είναι ικανοί να ερµηνεύουν 
έννοιες των τεχνολογιών βάσεων δεδοµένων, της σηµαντικότητάς τους και του ρόλου τους 
σε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα, β) να κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης 
συστηµάτων που χρησιµοποιούν βάσεις δεδοµένων, γ) να διαχειρίζονται προχωρηµένα ζητή-
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µατα ενός Σ∆Β∆ όπως οι συναλλαγές, ο ταυτοχρονισµός, η ανάνηψη από αστοχία υλικού ή 
λογισµικού, η βελτιστοποίηση, κ.τ.λ.

321-3453 Τηλεπικοινωνίες

Ταξινόµηση των Σηµάτων. Αναπαράσταση Σηµάτων και Συστηµάτων. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών 
Συστηµάτων. Μετασχηµατισµός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήµατα και Συστήµατα. Εισαγωγή στις 
µεθόδους µετάδοσης. Ανασκόπηση φασµατικής ανάλυσης µε σειρές και µετασχηµατισµό 
Fourier. Βασικές έννοιες φίλτρων. Ανασκόπηση πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών µε 
έµφαση στις τηλεπικοινωνίες. Αναπαράσταση θορύβου. Αναλογική διαµόρφωση AM, FM, PM, 
φασµατική ανάλυση, επίδραση θορύβου. ∆ειγµατοληψία, κβαντισµός, κωδικοποίηση, θεώρηµα 
Nyquist, Shannon. Παλµοαναλογική διαµόρφωση και τεχνικές κωδικοποίησης κυµατοµορφών 
PCM, PAM. ∆ιαµορφώσεις παλµών. Τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης (ASK, PSK, FSK, M-QAM), 
φασµατική ανάλυση, επίδραση θορύβου.

Αυτό το µάθηµα καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων στοχεύο-
ντας στην κατανόηση των βασικών αρχών των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων, τα οποία στηρίζονται στην ασύρµατη µετάδοση της πληροφορίας. Ειδικότερα, 
γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστη-
µάτων και στις τεχνολογίες µετάδοσης του φυσικού στρώµατος. Στο θεωρητικό και εργαστηρι-
ακό τµήµα του µαθήµατος γίνεται εκτενής παρουσίαση όλων των τεχνικών στοιχείων, ορισµών 
και προτύπων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των Αναλογικών Τηλεπικοινωνιακών 
Συστηµάτων, παρουσίαση των βασικών αναλογικών και ψηφιακών διαµορφώσεων, των τεχνι-
κών κωδικοποίησης, καθώς και των επιδράσεων του θορύβου στα σήµατα. Με την ολοκλήρω-
ση του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη διάδοση των πληροφοριών 
και τις τεχνικές που τη διέπουν, καθώς και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
βασικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων µετάδοσης δεδοµένων.

321-4002 Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισµικού. Μοντέλα ανάπτυξης λογισµικού. Κύκλος ζωής λογι-
σµικού (φάσεις, διαδικασία ανάπτυξης, µοντέλα κύκλου ζωής). Απαιτήσεις λογισµικού, στά-
δια προσδιορισµού απαιτήσεων. Ανάλυση απαιτήσεων λογισµικού (εκµαίευση απαιτήσεων, 
µοντελοποίηση και προτυποποίηση, δοµηµένη ανάλυση, αντικειµενοστραφής ανάλυση, πρό-
τυπα προδιαγραφής απαιτήσεων). Σχεδίαση λογισµικού (σχέδιο λογισµικού, αποτελεσµατική 
τµηµατική σχεδίαση, δοµηµένη σχεδίαση, αντικειµενοστραφής σχεδίαση, πρότυπα προδιαγρα-
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νφής σχεδίασης). Κωδικοποίηση και τεκµηρίωση λογισµικού (αρχές κωδικοποίησης, επιλογή 

αλγοριθµικών δοµών, εσωτερική και εξωτερική τεκµηρίωση κώδικα, πρότυπα τεκµηρίωσης). 
Έλεγχος λογισµικού (στόχοι, σχεδίαση περιπτώσεων δοκιµής, δοκιµασία µονάδων, ολοκλή-
ρωσης, επικύρωσης και συστήµατος, δοκιµασία αντικειµενοστραφούς λογισµικού, τεχνικές 
αποσφαλµάτωσης), εργαλεία ελέγχου, εκτίµηση ποιότητας λογισµικού. ∆ιοίκηση έργου, κοστο-
λόγηση, εξασφάλιση ποιότητας, διαχείριση σχηµατισµών, περιβάλλοντα ανάπτυξης, πρότυπα. 
Ειδικά, σύγχρονα µοντέλα ευέλικτου προγραµµατισµού και ανάπτυξη πρωτοτύπου. 

Γνώση και εργαστηριακή εµπειρία σε µοντέλα ανάπτυξης λογισµικού, ανάλυση απαιτήσεων και 
σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων. Μέσα από την ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρµογής, οι 
φοιτητές αποκτούν εµπειρία στη διοίκηση µικρών οµάδων ανάπτυξης και ελέγχου λογισµικού.

321-6702 Θεωρία Υπολογισµού

Τυπικές γλώσσες. Κανονικές γλώσσες, πεπερασµένα αυτόµατα, λήµµα άντλησης για κανονικές 
γλώσσες. Γραµµατικές και γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα, αυτόµατα στοίβας, λήµµα άντλησης 
για γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα. Μηχανές Turing, υπολογισιµότητα, η θέση των Church-
Turing. Μη-υπολογισιµότητα, το πρόβληµα του τερµατισµού. Χρονική πολυπλοκότητα, η κλάση 
Ρ, η θέση των Cook-Karp. Αναγωγή και πληρότητα. Μη-ντετερµινισµός και NP-πληρότητα, 
σχέση Ρ και ΝΡ, αλγοριθµικές συνέπειες NP-πληρότητας. Πολυπλοκότητα χώρου, η κλάση 
PSPACE, το θεώρηµα του Savitch, PSPACE-πλήρη προβλήµατα. Πιθανοτικός υπολογισµός. 
Πιθανοτικά ελέγξιµες αποδείξεις.

Η κατανόηση των ορίων του υπολογισµού µέσα από την µελέτη απλών και σύνθετων υπολο-
γιστικών µηχανών.

■	 6ο Εξάµηνο

321-6503 ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Επιχειρηµατικά πληροφοριακά συστήµατα, Χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων στις επι-
χειρήσεις, Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε πληροφοριακά συστήµατα, Τεχνολογική 
υποδοµή (υλικό, λογισµικό, τηλεπικοινωνίες και ∆ιαδίκτυο) πληροφοριακών συστηµάτων, 
Επιχειρηµατική ευφυΐα (Business Intelligence), Επιχειρησιακές εφαρµογές, Ηλεκτρονικό εµπό-
ριο, Βελτίωση λήψης αποφάσεων, ∆ιαχείριση γνώσεων, Ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα σχετικά 
µε τα πληροφοριακά συστήµατα.
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Με την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί µε τις βασι-
κές εφαρµογές και το ρόλο των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις καθώς και µε 
την απαιτούµενη τεχνολογική υποδοµή.

321-3603 Τεχνητή Νοηµοσύνη

Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Αναζήτηση (Search) σε ένα χώρο καταστάσεων για 
την εύρεση λύσεων: Τυφλή (αλλά συστηµατική) αναζήτηση, Αναζήτηση µε χρήση γνώσης και 
ευρετικών µεθόδων, Κόστος αναζήτησης, Τοπική αναζήτηση. Προβλήµατα ικανοποίησης περιο-
ρισµών: Βασικές έννοιες και αλγόριθµοι. Σχεδιασµός ενεργειών: Βασικές αρχές, Βασικοί αλγό-
ριθµοι, Ιεραρχικός σχεδιασµός. Μηχανική µάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική µάθηση, Αλγόριθµοι 
µηχανικής µάθησης.

Ικανότητα ορισµού ενός ευφυούς πράκτορα και εξοικείωση µε τα είδη ευφυών πρακτόρων. 
Ικανότητα αναπαράστασης ενός προβλήµατος ώστε να µπορεί να επιλυθεί µέσω αναζήτησης 
σε ένα χώρο καταστάσεων. Εξοικείωση µε τους αλγόριθµους τυφλής αναζήτησης. Εξοικείωση 
µε τους αλγόριθµους ευρετικής αναζήτησης. Κατανόηση ιδιοτήτων ευρετικών συναρτήσεων. 
Εξοικείωση µε τους αλγόριθµους τοπικής αναζήτησης. Ικανότητα αναπαράστασης ενός προ-
βλήµατος ως ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών. Εξοικείωση µε τους αλγόριθµους 
επίλυσης προβληµάτων ικανοποίησης περιορισµών. Κατανόηση των µεθόδων σχεδιασµού 
ενεργειών  και του αλγορίθµου σχεδιασµού µερικής διάταξης. Εξοικείωση µε τις βασικές 
έννοιες και τους αλγορίθµους της µηχανικής µάθησης. Ικανότητα ανάπτυξης προγραµµάτων 
που χρησιµοποιούν αλγόριθµους τεχνητής νοηµοσύνης.

321-3404 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Εννοιολογική Θεµελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. 
Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Πολιτικές και Φορµαλιστικά 
Μοντέλα Ασφάλειας. Ασφάλεια Λειτουργικών Συστηµάτων, Μοντέλο περίπτωσης: Unix. 
Κακόβουλο Λογισµικό. Ανάλυση, Αποτίµηση και ∆ιαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Σειρά Προτύπων ISO 2700X. 
Στοιχεία Εφαρµοσµένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές Μέθοδοι, Συµµετρικά και 
Ασύµµετρα Κρυπτοσυστήµατα, Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυµάτων, Ψηφιακές Υπογραφές, 
Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης, Υποδοµή ∆ηµόσιων Κλειδιών, Νοµοθετικό και Ρυθµιστικό 
Πλαίσιο στην Ελλάδα. Ασφάλεια ∆ικτύων Υπολογιστών. Απειλές και Ευπάθειες. Αρχιτεκτονική 
Ασφάλειας στο µοντέλο του Internet: Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου 
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νTransport, Ασφάλεια Επιπέδου Application, Ασφάλεια υπεράνω του Επιπέδου Application. 

Εφαρµογές.

Σκοπός του µαθήµατος είναι η αναλυτική µελέτη των κυριότερων θεµάτων Ασφάλειας 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα: διοί-
κησης ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων στο πλαίσιο του ISO 2700X, ασφάλειας στο 
∆ιαδίκτυο και στοιχείων εφαρµοσµένης κρυπτογραφίας.

321-7951 Κατανεµηµένα Συστήµατα 

Βασικές έννοιες και αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων, Ενδιάµεσο λογισµικό και πόροι, 
Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή, Μοντέλο τριών επιπέδων, Μοντέλα επικοινωνίας και προ-
γραµµατισµού (κατανεµηµένης συναλλαγής, αποµακρυσµένης κλήσης διαδικασιών, αποµα-
κρυσµένης επίκλησης µεθόδου, ουράς µηνυµάτων), Ονοµασία (σύστηµα ονοµάτων περιοχών 
DNS, υπηρεσίες κατανεµηµένων καταλόγων), Συγχρονισµός (συγχρονισµός ρολογιών, λογικός 
χρόνος, κατανεµηµένος αµοιβαίος αποκλεισµός, εκλογή αρχηγού, καθολικές καταστάσεις), 
Συνέπεια και αντίγραφα, Ανοχή σφαλµάτων.

Η ανάπτυξη κατανεµηµένου τρόπου σκέψης και επίλυσης προβληµάτων, σε αντιπαραβολή µε 
το κλασικό µοντέλο του κεντρικοποιηµένου υπολογισµού.

321-88103 Προγραµµατισµός στο ∆ιαδίκτυο

Εισαγωγή στις τεχνολογίες διαδικτύου και στον προγραµµατισµό διαδικτυακών εφαρµογών, 
Αρχιτεκτονική εφαρµογών και πρωτόκολλα στο διαδίκτυο, Αρχιτεκτονικές εφαρµογών πολ-
λών στρωµάτων, Προγραµµατισµός περιεχοµένου (HTML, XML, CSS), Βάσεις δεδοµένων για 
εφαρµογές διαδικτύου, Προγραµµατισµός στην πλευρά του πελάτη (JavaScript, DOM, DHTML), 
Προγραµµατισµός στην πλευρά του εξυπηρετητή (Java Servlets, PHP, αποθήκευση και ανά-
κληση δεδοµένων σε MySQL µε PHP, PHP sessions, JSP), Τεχνολογία Υπηρεσιών Παγκόσµιου 
Ιστού (Web Services), Τεχνικές ασφαλείας εφαρµογών ∆ιαδικτύου, Πλατφόρµες διαχείρισης 
περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο. Εργαστηριακές εργασίες ανάπτυξης εφαρµογών και υπηρεσιών.

H απόκτηση γνώσεων και εργαστηριακής εµπειρίας στις βασικές τεχνολογίες και τα εργαλεία 
του διαδικτυακού προγραµµατισµού. Η εξοικείωση µε βασικές προγραµµατιστικές τεχνικές για 
την ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης περιεχοµένου και πληροφορίας.
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321-5205 Νοµικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας

To δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ηλεκτρονικές Πράξεις και Συµβάσεις. Ρυθµιστικό 
και νοµοθετικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Ηλεκτρονική Υπογραφή: Ρυθµιστικό 
πλαίσιο και νοµικά ζητήµατα. Προστασία Καταναλωτή στο ∆ιαδίκτυο και στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συµβάσεις 
και προστασία λογισµικού. ∆ιαχείριση των ονοµάτων χώρου (Domain names): Ρυθµιστικό πλαί-
σιο και νοµικά ζητήµατα. Παραβατικότητα και Ποινικό ∆ίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
Νοµικά ζητήµατα του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών, άδειες, καθολική υπηρεσία, κ.λπ.

Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν µία γενική εποπτεία των νοµικών και θεσµικών ζητηµάτων που αφορούν τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η γνώση και κατανόηση των βασικών νοµικών 
κανόνων και αρχών επιτρέπει στους φοιτητές να εντάξουν τις τεχνικές γνώσεις τους σε ένα 
ευρύτερο, κοινωνικό και θεσµικό περιβάλλον. Η γνώση και η κατανόηση αυτών των ζητηµά-
των, των απαιτήσεων του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος και του κανονιστικού συστή-
µατος έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς ενισχύουν την διεπιστηµονική γνώση και προσέγγιση.

■	 7ο Εξάµηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και 
Ιδιωτικότητα

321-9702
Ασφάλεια ∆ικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας 
της Ιδιωτικότητας

Εισαγωγικά θέµατα Ασφάλειας ∆ικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σηµεία 
Ευπάθειας, Αντίµετρα, ∆ιασφάλιση. Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών. 
Αρχιτεκτονική Ασφάλειας ∆ικτύων OSI/ISO: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισµοί Ασφάλειας, 
∆ιοίκηση Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο µοντέλο του Internet: Ασφάλεια Επιπέδου 
Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Transport, Ασφάλεια Επιπέδου Application, Ασφάλεια υπεράνω 
του Επιπέδου Application. Εφαρµογές. Αναχώµατα Ασφάλειας: ∆υνατότητες και Περιορισµοί, 
Ζητήµατα Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Αναχωµάτων Ασφάλειας, Αναχώµατα Ασφάλειας Επιπέδου 
∆ικτύου, Αναχώµατα Ασφάλειας Επιπέδου Εφαρµογής, Υβριδικά Αναχώµατα Ασφάλειας. 
Εφαρµογές. Συστήµατα Ανίχνευσης Εισβολών. Ιδιωτικότητα: Θεµελίωση όρων, Τεχνολογίες 
Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Ενσωµατώνοντας την Ιδιωτικότητα κατά τη σχεδίαση πληρο-
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νφοριακών συστηµάτων. Θέµατα Ιδιωτικότητας σε πληροφοριακά συστήµατα Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υγείας, Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, ∆ιατήρησης 
∆εδοµένων Επικοινωνίας.

Το µάθηµα εστιάζει σε εισαγωγικά θέµατα Ασφάλειας ∆ικτύων Υπολογιστών. Αναλυτικότερα, 
οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος είναι: η απόκτηση και ανάπτυξη κουλτούρας 
ασφάλειας σε δικτυακό περιβάλλον, η παρουσίαση και ανάλυση των διάφορων κατηγοριών 
απειλών, των σηµείων ευπάθειας, των αντιµέτρων, και των µεθόδων διασφάλισης, και η γνω-
ριµία µε τις τεχνολογίες και υπηρεσίες Υποδοµής ∆ηµόσιων Κλειδιών. Η προσέγγιση βασίζεται 
στην αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων OSI/ISO και συγκεκριµένα στην αρχιτεκτονική ασφάλει-
ας στο µοντέλο του Internet. Η δεύτερη συνιστώσα του µαθήµατος εστιάζει στην Ιδιωτικότητα. 
Στόχος είναι η γνωριµία και εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών µε τη σχετική ορολογία 
και τις βασικές τεχνολογίες προστασίας της Ιδιωτικότητας. Συγκεκριµένα, το µάθηµα επικε-
ντρώνεται στους τρόπους ενσωµάτωσης της Ιδιωτικότητας κατά τη σχεδίαση πληροφορια-
κών συστηµάτων και σε ζητήµατα Ιδιωτικότητας σε πληροφοριακά συστήµατα Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υγείας, Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, ∆ιατήρησης 
∆εδοµένων Επικοινωνίας. Ο στόχος των εργαστηριακών εφαρµογών και µελετών περίπτωσης 
είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να µάθουν να χρησιµοποιούν µε βέλτιστο τρόπο τις παρα-
πάνω τεχνολογίες ασφάλειας και διαφύλαξης της Ιδιωτικότητας σε δικτυακό περιβάλλον.

321-5752 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδοµένων στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδο-
µένων. Προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
στο ∆ιαδίκτυο. Ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο. Ειδικά θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων: 
προστασία προσωπικών δεδοµένων και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προστασία προσωπικών 
δεδοµένων και ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα. Προστασία προσωπικών δεδοµένων στις εργασια-
κές σχέσεις. Προστασία προσωπικών δεδοµένων και Τεχνολογίες Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας.

H γνώση των αρχών και των βασικών κανόνων που αναφέρονται στην προστασία της ιδιωτι-
κότητας και των προσωπικών δεδοµένων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη µελέτη, το σχεδια-
σµό και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία των 
πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί µεταξύ άλλων τη γνώση του κανονιστικού περιβάλλοντος 
σχετικά µε την προστασία προσωπικών πληροφοριών. Η γνώση και κατανόηση των ζητηµάτων 
που σχετίζονται µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων και την ιδιωτικότητα έχει ιδιαίτε-
ρη σηµασία σε συσχετισµό µε την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και πληροφοριών 
καθώς πρόκειται για αλληλένδετα και εν µέρει επικαλυπτόµενα στοιχεία.



61Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Κύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

321-5154
Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασµού 
Πληροφοριακών Συστηµάτων

Η αναγκαιότητα των µεθοδολογιών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων. Η έννοια της 
µεθοδολογίας. Επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας. ∆οµηµένες µεθοδολογίες. Μέθοδος 
SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method). Αντικειµενοστραφής ανάλυση και 
σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων. Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Μεθοδολογία 
Rational Unified Process (RUP). Ειδικές µεθοδολογίες: ETHICS – Effective Technical and 
Human Implementation of Computer-based Systems, SSM – Soft Systems Methodology. 
Ευέλικτες (agile) µεθοδολογίες: Ακραίος Προγραµµατισµός (eXtreme Programming), Ταχεία 
Ανάπτυξη Εφαρµογών (Rapid Application Development), Ανάπτυξη στηριζόµενη σε γνώρισµα 
(Feature Driven Development). Χρήση εργαλείων CASE. Σύγχρονες τάσεις και προβληµατισµοί 
στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Κατανόηση των µεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. ∆εξιότητες του ανα-
λυτή συστηµάτων. Αναλυτικός και συστηµικός τρόπος σκέψης.

321-8952 Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα

Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 
Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για τον Κλάδο των 
Υπηρεσιών. Μηχανισµοί Αγοράς Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Β2Β Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Υλοποίηση 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ψηφιακό µάρκετινγκ και διαφήµιση στο Internet. Έρευνα αγοράς 
στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Εταιρικο-κεντρικό Η.Ε. και 
ιδιωτικά δίκτυα. Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Άλλες µορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.), 
Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
Ο  φοιτητής, στο τέλος του µαθήµατος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επιτυχηµένο και 
πλήρως υλοποιήσιµο επιχειρηµατικό σχέδιο για µια ψηφιακή επιχείρηση.
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321-10302 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Στοιχεία ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακών 
καναλιών. Μαθηµατικά µοντέλα τηλεπικοινωνιακών καναλιών. Κωδικοποίηση διακριτών 
πηγών πληροφορίας. Κωδικοποίηση αναλογικών πηγών: PCM, differential PCM, adaptive 
PCM, διαµόρφωση δέλτα και παραλλαγές της. Αναπαράσταση ψηφιακά διαµορφωµένων 
σηµάτων: PAM, PSK, QAM, FSK, CPFSK, MSK. Φασµατικά χαρακτηριστικά ψηφιακά διαµορφω-
µένων σηµάτων. Βέλτιστος δέκτης για σήµατα µε προσθετικό λευκό Gaussian θόρυβο. Επίδοση 
(πιθανότητα λάθους) του βέλτιστου δέκτη για διάφορες τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης. 
Συγχρονισµός. Παρεµβολή µεταξύ συµβόλων. Ψηφιακές επικοινωνίες διευρυµένου φάσµατος. 
Σήµατα διευρυµένου φάσµατος: direct sequence, frequency-hopped.

Η κατανόηση των βασικών συνιστωσών ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και η ανάλυση 
της επίδοσής του.

321-7051 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων 

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα ειδικού σκοπού (ASIC) και προγραµµατιζόµενα ολοκληρωµένα 
(PLA, PLD, FPGA), Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDLs): Verilog και VHDL. Εισαγωγή στη γλώσ-
σα Verilog, σχεδίαση ψηφιακών συστηµάτων µε τη Verilog, συντακτικό της Verilog, modules 
και ports, µοντελοποίηση δοµής (structural), µοντελοποίηση συµπεριφοράς (behavioral), 
µοντελοποίηση dataflow, tasks και functions. Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Mealy 
και Moore), Verilog για σύνθεση, σχεδίαση ψηφιακών ακολουθιακών µονάδων. Καθυστερήσεις 
στη Verilog, εργαλεία CAD (Computer Aided Design), λογική εξοµοίωση και χρονική επαλή-
θευση. Μνήµες τυχαίας προσπέλασης και επικοινωνία µε µνήµες. Προτυποποίηση σχεδιασµού.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκληρώνουν το µάθηµα θα γνωρίζουν: τις διαφορές µεταξύ 
προγραµµατιζόµενων ολοκληρωµένων και ολοκληρωµένων ειδικού σκοπού, τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της δοµής των FPGA, πώς να χρησιµοποιούν τη γλώσσα Verilog για την περιγραφή 
συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωµάτων, πώς να γράφουν module ελέγχου 
(testbench) στη Verilog, πώς να γράφουν συνθέσιµους σχεδιασµούς στη Verilog, πώς να 
πραγµατοποιούν εξοµοίωση των σχεδιασµών τους, τη δοµή των µνηµών RAM και τη χρήση 
τους, πώς να χρησιµοποιούν πλακέτες προτυποποίησης για τη µεταφορά ενός σχεδιασµού στο 
υλικό.
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Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

321 8354 ∆ιαχείριση ∆ικτύων

∆ιαχείριση δικτύων TCP/IP. Πρωτόκολλο SNMP. Βάση Πληροφορίας ∆ιαχείρισης. Αφηρηµένο 
Συντακτικό Μετάδοσης. ∆ιαχείριση δικτύων OSI. Πρωτόκολλο CMIP. ∆ένδρο Πληροφορίας 
∆ιαχείρισης. ∆ιαφορές διαχείρισης δικτύων TCP/IP και OSI. ∆ιαχείριση γεφυρωµένων δικτύων. 
Αλγόριθµοι επικαλύπτοντος δένδρου. Πρότυπο ΤΜΝ. Σύγχρονες τεχνικές/µεθοδολογίες διαχεί-
ρισης WBM, CORBA, Java-based.

Εκµάθηση στοιχείων διαχείρισης δικτύων. Ανάπτυξη εξειδικευµένων γνώσεων µηχανικού και 
εµπειρίας αναφορικά µε συστήµατα διαχείρισης δικτύων και χρήσης σχετικών τεχνικών.

321-6256 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές ∆ιαδικτύου

Το µοντέλο πελάτη-εξυπηρέτη και οµότιµα δίκτυα, Πρωτόκολλα αρχικοποίησης: DHCP, BOOTP, 
Το σύστηµα ονοµατοδοσίας DNS, Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο διαδίκτυο 
(RSVP, DiffServ), Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα, Φορητό IP και κινητικότητα στα δίκτυα επόµενης 
γενιάς, ∆ικτύωση καθοριζόµενη από λογισµικό (SDN), Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών 
(NFV), Υποδοµή και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, Πολυεκποµπή και κωδικοποίηση δικτύ-
ου, Μετάδοση πληροφορίας πάνω από δίκτυα µεταφοράς ενέργειας, ∆ίκτυα ορατού φωτός, 
∆ίκτυα µηχανών που υλοποιούνται πάνω από το διαδίκτυο, Τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέρ-
γειας (πράσινες τεχνολογίες) στο διαδίκτυο, Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου οπτικών ινών.

Εξοικείωση των φοιτητών µε προχωρηµένα θέµατα διαδικτυακών πρωτοκόλλων και αρχιτε-
κτονικών.

Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

321-7753 Ροµποτικός Έλεγχος

Βασικές συνιστώσες των ροµποτικών συστηµάτων, συστήµατα συντεταγµένων, οµογε-
νείς µετασχηµατισµοί, κινηµατική για βραχίονα, αντίστροφη κινηµατική, δυναµική βραχίονα, 
Jacobians, ταχύτητες και στατικές δυνάµεις, σχεδιασµός τροχιάς, ενεργοποιητές, αισθητήρες, 
όραση, ροµποτικός προγραµµατισµός. Κατανόηση θεµάτων ροµποτικού ελέγχου. Σχεδιασµός 
και ανάπτυξη ροµποτικών συστηµάτων.
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λύσουν άκαµπτη κίνηση, να δώσουν την κινηµατική βραχίονα µε τις προκύπτουσες εξισώσεις, 
να επιλύσουν απλά προβλήµατα αντίστροφης κινηµατικής, να επιλέξουν αισθητήρες για την 
εκτέλεση έργων και να λύσουν προβλήµατα σχεδιασµού τροχιάς.

321-3552 Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραµµατισµός

Προτασιακή Λογική: Συντακτικό και Σηµασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, η µέθοδος των 
Πινάκων Αληθείας και Αποδεικτικές Μέθοδοι στην Προτασιακή Λογική (κανόνες συµπερα-
σµού, αξιωµατικά σχήµατα, η έννοια της αποδειξιµότητας, ορθότητα και πληρότητα). Μέθοδος 
της Επίλυσης στην Προτασιακή Λογική και στρατηγικές αναζήτησης. Κατηγορηµατική Λογική: 
Συντακτικό και Σηµασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, το θεώρηµα και η µέθοδος Herbrand, 
Αποδεικτικές Μέθοδοι στην Κατηγορηµατική Λογική (κανόνες συµπερασµού, αξιωµατικά σχή-
µατα, ορθότητα και πληρότητα). Ενοποίηση και η Μέθοδος της Επίλυσης στην Κατηγορηµατική 
Λογική. PROLOG: Σύνταξη και δοµή προγράµµατος, µηχανισµός ελέγχου, αποκοπή και άρνηση, 
εφαρµογές.

Κατανόηση της σύνταξης και της σηµασιολογίας της προτασιακής λογικής. Ικανότητα εφαρ-
µογής σηµασιολογικών µεθόδων απόδειξης µιας πρότασης από ένα σύνολο υποθέσεων. 
Εξοικείωση µε την εύρεση τυπικής απόδειξης µιας πρότασης από ένα σύνολο υποθέσεων. 
Κατανόηση και εφαρµογή της µεθόδου της επίλυσης στην προτασιακή λογική. Κατανόηση της 
σύνταξης και της σηµασιολογίας της κατηγορηµατικής λογικής. Εξοικείωση µε την εφαρµογή 
της αποδεικτικής µεθόδου του Herbrand. Ικανότητα εφαρµογής του αλγόριθµου µετασχηµατι-
σµού µια έκφρασης κατηγορηµατικής λογικής σε κανονική συζευκτική µορφή. Κατανόηση και 
εφαρµογή της έννοιας της ενοποίησης και της µεθόδου εύρεσης του πιο γενικού ενοποιητή 
δύο προτάσεων κατηγορηµατικής λογικής. Κατανόηση της µεθόδου της επίλυσης στην κατηγο-
ρηµατική λογική. Κατανόηση των βασικών στρατηγικών εφαρµογής της µεθόδου της επίλυσης. 
Εξοικείωση µε τις βασικές αρχές του λογικού προγραµµατισµού. Ικανότητα σύνταξης προγραµ-
µάτων PROLOG για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων.
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Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

321-9454 ∆ιαχείριση ∆ικτύων

Οργάνωση αρχείων, ανάλυση δοµών δεδοµένων για αρχεία και θεµελιωδών µεθόδων δει-
κτοδότησης δεδοµένων, επεξεργασία ερωτηµάτων. Θέµατα κατακερµατισµού δεδοµένων. 
Ανάλυση ηµιδοµηµένων δεδοµένων, δεδοµένων γράφων, και άλλων ειδικευµένων εφαρµο-
γών. Εισαγωγή στην υπολογιστική γεωµετρία και στην επιστήµη των γεωχωρικών δεδοµένων. 
Συναρτησιακές εξαρτήσεις και θεωρία κανονικοποίησης, αξιώµατα του Armstrong και βελτι-
στοποίηση σχεδίασης σχηµάτων σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Ειδικά ζητήµατα προστασί-
ας και συµπίεσης δεδοµένων. Νέες κατευθύνσεις έρευνας στην περιοχή της επιστήµης των 
δεδοµένων. 

Η κατανόηση εφαρµοσµένων θεµάτων θεµελίωσης της Επιστήµης των ∆εδοµένων.

321-99002 Αριθµητική Ανάλυση

Αριθµητική κινητής υποδιαστολής και σφάλµατα στρογγύλευσης. Συστήµατα γραµµικών εξι-
σώσεων. Πεπερασµένες και διαιρεµένες διαφορές. Αριθµητική επίλυση µη-γραµµικών εξισώ-
σεων. Παρεµβολή και παρεκβολή. Ελάχιστα τετράγωνα. Αριθµητική παραγώγιση. Αριθµητική 
ολοκλήρωση.

Το µάθηµα στοχεύει στο να δώσει στο φοιτητή τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση γνω-
στών µαθηµατικών προβληµάτων που εµφανίζονται στις εφαρµογές, όπως λύση γραµµικών 
συστηµάτων, επίλυση µη-γραµµικών εξισώσεων, προβλήµατα προσέγγισης δεδοµένων, κλπ. 
Το µάθηµα είναι θεωρητικό και δεν θα εστιάσει στην υλοποίηση στον υπολογιστή µέσω 
κάποιου λογισµικού πακέτου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα έχει 
κατανοήσει την επίδραση των σφαλµάτων πεπερασµένης αριθµητικής. Θα γνωρίζει τρόπους 
επίλυσης γραµµικών συστηµάτων µε άµεσες και επαναληπτικές µεθόδους και θα είναι σε θέση 
να επιλέξει την καταλληλότερη µέθοδο σε κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα. Θα έχει γνώση των 
βασικών µεθόδων επίλυσης µη-γραµµικών εξισώσεων και συστηµάτων. Θα έχει γνώση των 
µεθόδων παρεµβολής δεδοµένων µε πολυωνυµικές και άλλου είδους συναρτήσεις. Θα έχει 
γνώση σε βασικές µεθόδους αριθµητικής παραγώγισης και ολοκλήρωσης µε πεπερασµένες 
διαφορές που χρησιµεύουν στην αριθµητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων.
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Στο µάθηµα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα: (1) να µάθουν περισσότερα για τις εξετάσεις 
TOEFL και τον τρόπο εγγραφής τους σε αυτές. (2) Να εξοικειωθούν µε τη δοµή και τα ερω-
τήµατα της εξέτασης. (3) Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης γραπτών και ακουστικών 
κειµένων, καθώς και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, απαραίτητες για την εξέταση. 
(4) Να εξασκηθούν µε ερωτήµατα και ασκήσεις που προσοµοιάζουν µε αυτά της πραγµατικής 
εξέτασης.

Σκοπός του µαθήµατος είναι η προετοιµασία φοιτητών και φοιτητριών για συµµετοχή στις εξε-
τάσεις TOEFL που πιστοποιούν την ικανότητά τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

■	 8ο Εξάµηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και 
Ιδιωτικότητα

321-8052 Κρυπτογραφία

Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στην κρυπτανάλυση. Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι. 
Βασικές έννοιες θεωρίας αριθµών. Modular αριθµητική. Μονόδροµες συναρτήσεις. Έννοια της 
τέλειας ασφάλειας. Θεώρηµα του Shannon. Κρυπτοσύστηµα του Vernam. Κρυπτοσυστήµατα 
RSA και Rabin. Συµµετρική κρυπτογραφία. DES και AES. Συναρτήσεις κατακερµατισµού. 
Ψηφιακές υπογραφές.

Κατανόηση βασικών εννοιών θεωρίας αριθµών καθώς και της λειτουργίας γνωστών κρυπτο-
γραφικών αλγορίθµων.

321-10752 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρµατων ∆ικτύων Υπολογιστών

Εισαγωγή στην ασφάλεια ασύρµατων επικοινωνιών: Συγκριτική θεώρηση ασφάλειας σε σχέση 
µε τα ενσύρµατα περιβάλλοντα, Κατηγορίες απειλών και OSI, Σηµεία ευπάθειας, Αντίµετρα, 
Αρχιτεκτονικές ασφάλειας. Ζητήµατα ασφάλειας στο πρότυπο IEEE 802.11: Μηχανισµοί 
πιστοποίησης ταυτότητας και εξουσιοδότησης, Πλαίσιο ΙΕΕΕ 802.1Χ, Εµπιστευτικότητα και 
Ακεραιότητα δεδοµένων, pre-RSNA (WEP), TSNs (TKIP), RSNA (802.11i), ∆ιαχείριση κλειδιών, 
Ανάλυση απειλών και Περιγραφή επιθέσεων. Ζητήµατα ασφάλειας σε κινητά δίκτυα επικοινωνιών: 
Ασφάλεια σε περιβάλλοντα 2/2.5/3G (GSM, GPRS, UMTS), Πιστοποίηση ταυτότητας, ∆ιαχείριση 
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κλειδιών, Ιδιωτικότητα, Ανωνυµία, Ενδο-δικτυακή και ∆ια-δικτυακή ασφάλεια των δικτύων των 
παρόχων υπηρεσιών, Κατηγορίες επιθέσεων, Σύστηµα Νοµίµων Συνακροάσεων. Ζητήµατα ασφά-
λειας στο πρότυπο IEEE 802.16: Πρωτόκολλο PKM, Ιεραρχία και διαχείριση κλειδιών.

Το µάθηµα εστιάζει σε εισαγωγικά θέµατα Ασφάλειας Κινητών και Ασύρµατων ∆ικτύων 
Επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος είναι: η απόκτηση 
και ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας σε περιβάλλον κινητών και ασύρµατων δικτύων επικοι-
νωνιών, και η παρουσίαση και ανάλυση των διάφορων κατηγοριών απειλών, των σηµείων 
ευπάθειας, των αντιµέτρων, και των µεθόδων διασφάλισης. Η δεύτερη συνιστώσα του µαθή-
µατος εστιάζει στην Ιδιωτικότητα. Στόχος είναι η γνωριµία και εξοικείωση των φοιτητών και 
φοιτητριών µε τη σχετική ορολογία και τις βασικές τεχνολογίες προστασίας της Ιδιωτικότητας 
σε περιβάλλον κινητών και ασύρµατων δικτύων επικοινωνιών. Ο στόχος των εργαστηρια-
κών εφαρµογών και µελετών περίπτωσης είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές να µάθουν να 
χρησιµοποιούν µε βέλτιστο τρόπο τις παραπάνω τεχνολογίες ασφάλειας και διαφύλαξης της 
Ιδιωτικότητας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών. Σε αυτή την κατεύθυνση οι εργασίες του 
µαθήµατος υλοποιούνται κάνοντας χρήση της πλατφόρµας Google Android ή/και iOS.

Κύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

321-8503 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων – Επιχειρηµατική 
Αναλυτική

Εισαγωγή. Κατηγορίες αποφάσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Επιχειρηµατική Αναλυτική 
(Business Analytics). Κατηγορίες Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και Επιχειρηµατικής 
Αναλυτικής. Αρχιτεκτονική Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων. Περιγραφική Αναλυτική 
(Descriptive Analytics). Εργαλεία ∆ηµιουργίας Αναφορών (Report Generators). Βασικές έννοι-
ες, δοµή και σχεδιασµός αποθηκών δεδοµένων (data warehouses) – σχήµατα αστέρος (star), 
αστερισµού (constellation) και νιφάδων χιονιού (snowflake). ∆οµή και δυνατότητες εργαλείων 
λογισµικού αποθηκών δεδοµένων. Προβλεπτική Αναλυτική (Predictive Analytics). Ανάλυση 
Παλινδρόµησης (Regression Analysis). Το εργαλείο λογισµικού ανάλυσης δεδοµένων SPSS. 
Η γλώσσα ανάλυσης δεδοµένων R. Καθοδηγητική – Βελτιστοποιητική Αναλυτικη (Prescriptive 
Analytics). Ανάλυση προβληµάτων αποφάσεων µε διακριτές επιλογές. ∆ιαγράµµατα Επιρροής 
- ∆ένδρα Αποφάσεων. ∆ηµιουργία µοντέλων, επίλυση, προφίλ κινδύνου και ανάλυση ευαισθη-
σίας. Υπολογισµός αξίας τέλειας και ατελούς πληροφορίας. Ανάλυση πολυκριτηριακών προ-
βληµάτων αποφάσεων. ∆οµή και δυνατότητες εργαλείων λογισµικού ανάλυσης προβληµάτων 
αποφάσεων διακριτών επιλογών. Ανάλυση προβληµάτων αποφάσεων µε συνεχή εύρη επι-
λογών - Γραµµικός Προγραµµατισµός. ∆ηµιουργία µοντέλων, επίλυση, ανάλυση ευαισθησίας. 
∆οµή και δυνατότητες εργαλείων λογισµικού ανάλυσης προβληµάτων αποφάσεων συνεχούς 
εύρους επιλογών. Το εργαστήριο του µαθήµατος περιλαµβάνει εξοικείωση µε τις προαναφερ-
θείσες µορφές εργαλείων λογισµικού υποστήριξης αποφάσεων. 
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νΒασικοί µαθησιακοί στόχοι του µαθήµατος αυτού είναι:

1. Η κατανόηση των βασικών µεθόδων υποστήριξης αποφάσεων επιχειρήσεων και δηµόσιων 
οργανισµών µε χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, και των βασικών µορφών επιχειρη-
µατικής αναλυτικής (περιγραφικής, προβλεπτικής και καθοδηγητικής – βελτιστοποιητικής).

2.  Η εξοικείωση µε εργαλεία λογισµικού που υποστηρίζουν τα προ-αναφερόµενα στο 1.

3. Η απόκτηση ικανοτήτων επιλογής των κατάλληλων µεθόδων υποστήριξης αποφάσεων 
µε χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, και µορφών επιχειρηµατικής αναλυτικής, για µία 
συγκεκριµένη επιχείρηση ή δηµόσιο οργανισµό, και διαµόρφωσης σχεδίου βαθµιαίας ανά-
πτυξής τους.

4. Η απόκτηση ικανότητας µοντελοποίησης σηµαντικών προβληµάτων αποφάσεων µίας 
συγκεκριµένης επιχείρησης ή δηµόσιου οργανισµού, και στην συνέχεια επίλυσης των 
σχετικών µοντέλων, ανάλυσης ευαισθησίας των αποτελεσµάτων, και τελικής εξαγωγής 
συµπερασµάτων και διαµόρφωσης προτάσεων.

321-5606
Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή µε Εφαρµογές στον 
Παγκόσµιο Ιστό

Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή. Θεωρητική θεµελίωση, στοιχεία γνωστικής ψυχολογίας. Ο 
άνθρωπος και ο υπολογιστής ως στοιχεία της διάδρασης. Συστατικά στοιχεία διεπαφής και 
στυλ διάδρασης. Επίπεδα ανάλυσης διεπαφής. Μοντέλα διαλόγων ανθρώπου-υπολογιστή. 
Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός διαδραστικών συστηµάτων. Ανάλυση απαιτήσεων. Σχεδίαση 
βασισµένη σε σενάρια. Τεχνικές σχεδίασης πρωτοτύπου. Οδηγίες/κανόνες σχεδιασµού, γρα-
φική σχεδίαση διεπαφών. Τεχνικές αξιολόγησης (ευρετική µέθοδος, γνωστικό περιδιάβασµα, 
οµάδες εστίασης, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια κ.λπ.). Πειραµατική αξιολόγηση σε εργαστη-
ριακό περιβάλλον. ∆ιατύπωση υποθέσεων, διεξαγωγή πειραµάτων, ανάλυση αποτελεσµάτων. 
Ευφυείς ∆ιεπαφές.

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: να  σχεδιάζουν, να 
υλοποιούν και να αξιολογούν αποτελεσµατικές και εύχρηστες διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, 
να περιγράφουν και να εφαρµόζουν δοµικές θεωρίες, µοντέλα και µεθοδολογίες από τη θεµατική 
περιοχή της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή, να περιγράφουν και να συζητούν τρέχοντα 
θέµατα της περιοχής, να υλοποιούν προηγµένες διεπιφάνειες χρήσης σε Java, C# και VB.NET, να 
περιγράφουν τις ειδικές προδιαγραφές και παραµέτρους στο σχεδιασµό διεπιφανειών χρήσης για 
εξειδικευµένες οµάδες χρηστών (π.χ. ηλικιωµένοι, άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες, κ.τ.λ.).
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321-7652 Θεωρία Συστηµάτων

Εξέλιξη της επιστήµης, επιστηµονικά παραδείγµατα και επιστηµονικές Επαναστάσεις. Το 
επιστηµολογικό υπόβαθρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ταξινόµηση συστηµάτων. Τα 
Πληροφοριακά Συστήµατα ως Συστήµατα Ανθρώπινης ∆ραστηριότητας. Συστηµικές µεθοδο-
λογίες. Μεθοδολογία Ευµετάβλητων Συστηµάτων. Γενική Θεωρία Συστηµάτων. Κυβερνητική 
και Συστήµατα Ελέγχου. ∆οµηµένα & Αδόµητα προβλήµατα. Μοντέλο Βιώσιµου Συστήµατος. 
∆υναµική των Συστηµάτων. Εφαρµογές στα Πληροφοριακά Συστήµατα.

Με την επιτυχή παρακολούθηση οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση για επιστηµολογικά ζητή-
µατα και θα µπορούν να εφαρµόσουν βασικές µεθόδους της συστηµικής σκέψης στην κατα-
νόηση και επίλυση προβληµάτων.

321-11100 Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Κύριες έννοιες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. O Ελληνικός ∆ηµόσιος Τοµέας – δοµή και λει-
τουργίες. Κύριες υπηρεσίες προς πολίτες, επιχειρήσεις και ανάµεσα σε δηµόσιους φορείς.  
∆ιαχείριση επιχειρηµατικών διαδικασιών στη δηµόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. 
Τρέχουσα κατάσταση σε ∆ιεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο (δείκτες ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης). Αρχές και κύρια ζητήµατα ανοικτής και συµµετοχικής διακυβέρνησης. Συστήµατα 
και µεθοδολογίες ηλεκτρονικής συµµετοχής και ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Ανοικτά κυβερ-
νητικά δεδοµένα: διοικητικές διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Κοινωνικά δίκτυα στη  δηµόσια διοίκηση και στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχει-
ρήσεις. Περιπτώσεις και συστήµατα από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.  
Οµαδική εργασία: Ανάπτυξη καινοτοµικών πρωτοτύπων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η απόκτηση γνώσεων επί των αρχών, εργαλείων και διαδικασιών της διακυβέρνησης µε τη 
βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

321-7803 Ασύρµατες Επικοινωνίες

Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα στο Χώρο, Εισαγωγή στη θεωρία κεραιών, µηχανισµοί ακτινοβολίας. 
Χαρακτηριστικά κεραιών, διαγράµµατα ακτινοβολίας, κέρδος, εύρος ζώνης, συντελεστής ποι-
ότητας. Θεωρία απλών γραµµικών κεραιών. Στοιχειώδες δίπολο. Κεραίες οδεύοντος κύµατος. 
Γραµµική κεραία µεγάλου µήκους. Βροχοκεραίες. Θεώρηµα της αµοιβαιότητας και ισοδύναµα 
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νκυκλώµατα εκποµπής και λήψης. Κεραία σαν δέκτης, ενεργός επιφάνεια κεραίας. Κεραίες επι-

φανείας. Αντίσταση εισόδου κεραίας. Εφαρµογές και παραδείγµατα αναλύσεως και συνθέσεως 
κεραιών. ∆ιπολικές γραµµικές κεραίες, κατευθυντικότητα και κέρδος κεραιών, παραδείγµατα 
εφαρµογής. Στοιχειοκεραίες. Κεραίες λήψης. Πόλωση κεραιών. Θόρυβος σε τηλεπικοινωνια-
κά συστήµατα και θερµοκρασία θορύβου κεραίας. Τροποσφαιρικά και Ιονοσφαιρικά κύµατα. 
Κύµατα εδάφους. Βασικές µέθοδοι διάδοσης (εξίσωση Friis, ανάκλαση, περίθλαση, διάθλαση). 
Εφαρµογές και µετρήσεις κεραιών.

Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση της θεωρίας του ηλεκτροµαγνητισµού και των 
εφαρµογών του στις µεταδόσεις των ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων που µεταφέρουν την 
πληροφορία, καθώς και των κεραιών. Το µάθηµα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την 
κατανόηση των βασικών αρχών του τρόπου διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε 
ελεύθερο χώρο. Σχετικά µε τις κεραίες που αποτελούν τη διεπαφή των τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων µε τα µέσα µετάδοσης στις ασύρµατες επικοινωνίες, γίνεται εκτενής παρουσίαση 
των βασικών χαρακτηριστικών τους και των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που παράγουν. Έτσι, 
ο φοιτητής εξοικειώνεται µε τα φαινόµενα διάδοσης κύµατος που προκαλούνται σε πραγµατικό 
περιβάλλον και τις µεθόδους µέτρησης που χρησιµοποιούνται στην πράξη.

321-8751 Εισαγωγή σε VLSI

Εισαγωγή: MOS τρανζίστορ, CMOS λογική, βασικές πύλες και στοιχεία µνήµης, κατασκευή 
CMOS κυκλωµάτων, σχεδίαση σε επίπεδο layout. Θεωρία των MOS τρανζίστορ: ιδανικές I-V 
χαρακτηριστικές, C-V χαρακτηριστικές, µη ιδανικά I-V φαινόµενα, DC χαρακτηριστικές µεταφο-
ράς. Εκτίµηση της καθυστέρησης ενός κυκλώµατος: το µοντέλο καθυστέρησης RC, το γραµµικό 
µοντέλο καθυστέρησης – η τεχνική του Logical Effort, προσδιορισµός του µεγέθους των τραν-
ζίστορ (transistor sizing). Κατανάλωση ισχύος: δυναµική κατανάλωση, στατική κατανάλωση, 
βελτιστοποίηση ενέργειας-καθυστέρησης, σχεδίαση κυκλωµάτων µε χαµηλή κατανάλωση 
ισχύος. Γραµµές διασύνδεσης: γεωµετρία, επίπεδα µετάλλου, µοντελοποίηση, καθυστέρηση, 
κατανάλωση ισχύος, θόρυβος, αξιόπιστη σχεδίαση των γραµµών διασύνδεσης. Αποκλίσεις 
λόγω κατασκευής και περιβάλλοντος. Κλιµάκωση. Θέµατα σχεδίασης συνδυαστικών κυκλω-
µάτων: οικογένειες κυκλωµάτων, πιθανά προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση. 
Θέµατα σχεδίασης ακολουθιακών κυκλωµάτων: σχεδίαση µανδαλωτών (latches) και flip-flop, 
περιορισµοί µέγιστης καθυστέρησης, περιορισµοί ελάχιστης καθυστέρησης, δανεισµός χρόνου 
(time borrowing), clock skew. Μνήµες ηµιαγωγών.

Γνώση της ακριβούς (µη ιδανικής) λειτουργίας των MOS τρανζίστορ. Κατανόηση των παραµέ-
τρων που επηρεάζουν την ταχύτητα και την κατανάλωση των σύγχρονων ψηφιακών κυκλω-
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µάτων CMOS VLSI. Γνώση βασικών τεχνικών σχεδίασης κυκλωµάτων CMOS VLSI. Ικανότητα 
σχεδίασης κυκλωµάτων CMOS σε επίπεδο layout. Γνώση των πλεονεκτηµάτων και των 
µειονεκτηµάτων των βασικών οικογενειών κυκλωµάτων CMOS. Γνώση των µεθοδολογιών 
χρονισµού (sequencing) σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωµάτων CMOS. Γνώση της δοµής και 
της λειτουργίας µνηµών ηµιαγωγών.

321-9352 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εισαγωγή: τι είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ΨΕΕ), εφαρµογές ΨΕΕ. Βασικές έννοιες: 
στοιχεία όρασης, φως και ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, λήψη εικόνας, δειγµατοληψία και κβαντι-
σµός, µαθηµατικά εργαλεία για ΨΕΕ. Μετασχηµατισµοί στην ένταση. Επεξεργασία ιστογράµµα-
τος. Φιλτράρισµα στο χωρικό πεδίο, χωρικά φίλτρα εξοµάλυνσης και όξυνσης. Φιλτράρισµα 
στο πεδίο των συχνοτήτων: δειγµατοληψία και µετασχηµατισµός Fourier δειγµατοληπτηµένων 
συναρτήσεων, 2-D διακριτός µετασχηµατισµός Fourier και ιδιότητές του, φιλτράρισµα στο πεδίο 
των συχνοτήτων, φίλτρα εξοµάλυνσης και όξυνσης στο πεδίο των συχνοτήτων. Αποκατάσταση 
εικόνας: µοντέλα θορύβου, αποκατάσταση στην παρουσία θορύβου µόνο, γραµµικές υποβαθ-
µίσεις ανεξάρτητες θέσης, εκτίµηση της συνάρτησης υποβάθµισης, αντίστροφο φιλτράρισµα, 
φιλτράρισµα Wiener. Συµπίεση εικόνας: βασικές έννοιες (πλεονασµός στην κωδικοποίηση, 
χωρικός και χρονικός πλεονασµός, «άσχετη» πληροφορία, µέτρηση της πληροφορίας της 
εικόνας, κ.τ.λ.), βασικές µέθοδοι συµπίεσης (µε και χωρίς απώλειες). Επεξεργασία έγχρωµης 
εικόνας: χρωµατικά µοντέλα, ψευδοχρωµατισµός, επεξεργασία εικόνας πλήρους χρώµατος, 
κατάτµηση εικόνας µε βάση το χρώµα, θόρυβος σε έγχρωµες εικόνες, συµπίεση έγχρωµης 
εικόνας.

Γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου που είναι απαραίτητο για την Ψηφιακή Επεξεργασία 
Εικόνας (ΨΕΕ). Κατανόηση σε βάθος µεθόδων ΨΕΕ που έχουν ως στόχο τη βελτίωση, την 
αποκατάσταση και τη συµπίεση εικόνων. Ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης τεχνικών ΨΕΕ.

Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

321-7001 Εκτίµηση Επίδοσης και Προσοµοίωση Συστηµάτων 

Ποσοτική ανάλυση της συµπεριφοράς συστηµάτων, και ειδικότερα υπολογιστικών συστηµάτων 
και δικτύων, αφενός µέσω µαθηµατικών/στατιστικών µοντέλων και εργαλείων, και αφετέρου 
µέσω προσοµοίωσης. Αφίξεις Poisson. Μαρκοβιανές διαδικασίες και εφαρµογή τους στην 
εκτίµηση επίδοσης. Θεωρία ουρών αναµονής: συστήµατα M/M/1, M/M/c, M/M/1/K, M/M/1/K/K, 
γενικότερα µοντέλα. ∆ίκτυα ουρών αναµονής, δίκτυα Jackson, BCMP. Προσοµοίωση διακριτού 
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ωση µαρκοβιανής αλυσίδας. Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού για προσοµοίωση δικτύων. 
Εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης.

Κατανόηση της µαθηµατικής και στατιστικής µοντελοποίησης υπολογιστικών συστηµάτων και 
δικτύων. Κατανόηση των βασικών συνιστωσών του λογισµικού προσοµοίωσης. ∆υνατότητα 
στατιστικής ανάλυσης και ερµηνείας των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης.

321-7255 ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εισαγωγή στα ασύρµατα συστήµατα και δίκτυα. Εξέλιξη ασύρµατων συστηµάτων κινητών επι-
κοινωνιών. ∆ιάδοση και απώλειες στο ασύρµατο περιβάλλον. Αναλυτικά και εµπειρικά µοντέλα 
απωλειών διάδοσης. Είδη διαλείψεων και χαρακτηρισµός διαύλου. Βασικές αρχές σχεδίασης 
κυψελωτών συστηµάτων. Είδη παρεµβολών. ∆ιαχείριση κινητικότητας και διαδικασία µετα-
ποµπής. Τεχνικές αποτελεσµατικής διαχείρισης και ανάθεσης ασύρµατων πόρων. Τεχνικές 
ψηφιακής διαµόρφωσης για συστήµατα κινητών επικοινωνιών και χωρητικότητα διαύλου. 
Πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης στο µέσο µετάδοσης και τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης 
FDMA, TDMA, CDMA και OFDMA καθώς και πως αυτές υλοποιούνται στα αντίστοιχα ασύρµατα 
κυψελωτά συστηµάτα GSM, GPRS/EDGE, UMTS, LTE και LTE-A. 

Το µάθηµα προσφέρει µια εισαγωγή στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Στα πλαίσιό αυτό εξετά-
ζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας αυτών των συστηµάτων. Συγκεκριµένα, συζητούνται ανα-
λυτικά οι αρχές λειτουργίας, η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά δηµοφιλών συστηµάτων 
κινητών επικοινωνιών όπως τα GSM, GPRS/EDGE, UMTS, LTE και LTE-A. Με την ολοκλήρωση 
του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί µε τις έννοιες της ραδιοκάλυψης, της σχεδί-
ασης κυψελωτών συστηµάτων καθώς και της διαχείρισης ασύρµατων πόρων σε προηγµένα 
συστήµατα κινητών επικοινωνιών.

321 -11001 Τεχνολογίες ∆ικτύων και Νέφους

Προηγµένες τεχνολογίες δικτύων και κορµού (ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, 5G, DSL, Gigabit Ethernet 
κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, Ipv6, 
OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, CDN). Τεχνολογίες Νέφους, τύποι 
υπηρεσιών (NaaS, IaaS), µοντέλα ανάπτυξης (private, public, hybrid), εργαλεία (openflow), 
εικονικοποίηση δικτυακών υπηρεσιών και λειτουργιών (SDN, NFV).

Εκµάθηση προχωρηµένων θεµάτων εναλλακτικών τεχνολογιών πρόσβασης, υποδοµών και 
υπηρεσιών νέφους & εικονικοποίησης. Ανάπτυξη εξειδικευµένων γνώσεων µηχανικού δικτύ-
ων και επικοινωνιών.
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Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

321-9252 Αποθήκες ∆εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα

Εισαγωγή στις Τεχνικές Εξόρυξης ∆εδοµένων: α) δεδοµένα, β) προβλήµατα, γ) εφαρµογές, 
δ) γενικές τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδοµένων. Προ-επεξεργασία δεδοµένων: α) 
καθαρισµός δεδοµένων, β) µετασχηµατισµός, γ) τεχνικές µείωσης διαστάσεων. Συσταδοποίηση 
Ι: α) εισαγωγή στη συσταδοποίηση, β) αποστάσεις, γ) k-means, δ) ιεραρχική συσταδοποίηση. 
Συσταδοποίηση ΙI: α) DBSCAN, β) εκτίµηση ποιότητας, γ) BIRCH. Κανόνες Συσχέτισης Ι: α) ορι-
σµός προβλήµατος, β) ο αλγόριθµος a-priori για συχνά στοιχειοσύνολα, γ) δηµιουργία κανόνων 
συσχέτισης, δ) αντιπροσωπευτικά στοιχειοσύνολα. Κανόνες Συσχέτισης IΙ: α) ανακεφαλαίωση, 
β) άλλοι τρόποι υπολογισµού συχνών στοιχειοσυνόλων, γ) o αλγόριθµος FP-Growth, δ) απο-
τίµηση κανόνων συσχέτισης. Ταξινόµηση Ι: α) εισαγωγή, β) δέντρα απόφασης (εντροπία, Gini, 
λάθος ταξινόµησης). Ταξινόµηση IΙ: α) ανακεφαλαίωση, β) overfitting, γ) τιµές που λείπουν, δ) 
αποτίµηση µοντέλου, ε) άλλα είδη ταξινοµητών (ταξινοµητές µε κανόνες, k-κοντινότεροι γείτο-
νες). Τεχνικές για ανεύρεση συσχετισµών σε πολυδιάστατα δεδοµένα και σε σχεσιακά δεδο-
µένα. Αποθήκες ∆εδοµένων και ΟLAP τεχνικές: α) ορισµοί-διαφορές ROLAP, MOLAP, HOLAP 
(πότε χρησιµοποιείται το καθένα), β) ορισµός κυβοειδούς, γ) υλοποίηση κυβοειδών.

Κριτική επίγνωση των προβληµάτων και ερευνητικών διαστάσεων της Εξόρυξης ∆εδοµένων. 
Περιεκτική κατανόηση των τρεχουσών εννοιών που διέπουν το χώρο της Εξόρυξης ∆εδοµένων 
και του πώς αυτές µπορούν να συνεισφέρουν στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και την υλοποί-
ηση εφαρµογών Εξόρυξης ∆εδοµένων. Άριστη γνώση χρήσης λογισµικού Εξόρυξης Γνώσης 
όπως το RapidMiner, το Weka και το Business Intelligence του MS SQL server. Γνώση για το 
πώς µπορεί να εφαρµοστεί µια µεγάλη γκάµα αλγορίθµων ταξινόµησης, συσταδοποίησης, 
κανόνων συσχέτισης όπως τα δέντρα απόφασης, η παλινδρόµηση, ο Κ-πλησιέστερος γείτονας, 
ο K-Means, κ.τ.λ. Γνώση για το πώς µπορούν να εφαρµοστούν οι πλέον πρόσφατες τεχνικές 
Εξόρυξης ∆εδοµένων σε εφαρµογές όπως η εξόρυξη γνώσης από κείµενα, από εικόνες, από 
βιολογικά και άλλα δεδοµένα, κ.τ.λ. Ουσιαστική επίγνωση των µαθηµατικών/στατιστικών θεµε-
λιώσεων των παραπάνω αλγορίθµων Εξόρυξης ∆εδοµένων.

321-10201 Ανάκτηση Πληροφορίας

Εισαγωγή στα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας. Ανάκτηση/φιλτράρισµα πληροφορίας και 
browsing. Μοντελοποίηση: συνολοθεωρητικά µοντέλα, αλγεβρικά µοντέλα, πιθανοτικά µοντέ-
λα. Επεξεργασία και συµπίεση κειµένων. Νόµος του Zipf και νόµος του Heaps. Εισαγωγή στις 
markup γλώσσες. Μέθοδοι δεικτοδότησης: ανεστραµµένα αρχεία, δέντρα και πίνακες επιθεµά-
των, αρχεία υπογραφών. Μέθοδοι απευθείας αναζήτησης. Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης 
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τήµατος. Αυτόµατη ταξινόµηση και οµαδοποίηση κειµένων. Αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό: 
µηχανές αναζήτησης, τεχνικές crawling, τεχνικές βάσει συνδέσµων.

Κατανόηση της διάκρισης µεταξύ ανάκτησης δεδοµένων και ανάκτησης πληροφορίας. 
Εξοικείωση µε την αρχιτεκτονική ενός συστήµατος ανάκτησης πληροφορίας. Κατανόηση των 
ιδιοτήτων του δυαδικού, του διανυσµατικού και του πιθανοτικού µοντέλου ανάκτησης πλη-
ροφορίας. Εξοικείωση µε τις βασικές διεργασίες επεξεργασίας κειµένου και µε τις βασικές 
ιδιότητες συλλογών κειµένων. Κατανόηση των πιο διαδεδοµένων µεθόδων δεικτοδότησης στα 
συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας. Ικανότητα αξιολόγησης συστηµάτων ανάκτησης πληρο-
φορίας. Εξοικείωση µε τις τεχνικές ανάδρασης χρήστη και επέκτασης ερωτήµατος. Κατανόηση 
των ιδιαιτεροτήτων της ανάκτησης πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό. Εξοικείωση µε τις 
τεχνικές web crawling.

Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

321-8601 Θεωρία Πληροφορίας

Πηγές διακριτής πληροφορίας, αλφάβητα. Η έννοια της εντροπίας. Κωδικοποίηση πηγής: κώδι-
κες Huffman, Lempel-Ziv, αριθµητικοί κώδικες. Χωρητικότητα καναλιού. Το δεύτερο θεώρηµα 
του Shannon. Το δυαδικό συµµετρικό κανάλι. Μοντελοποίηση πηγών µέσω Μαρκοβιανών 
αλυσίδων. ∆ιαµόρφωση και περιορισµοί του καναλιού. Ακολουθίες (d, k) και κώδικες RLL. 
Γραµµικοί κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλµάτων. Παράσταση κωδίκων σε ένα δυαδι-
κό διανυσµατικό χώρο. Απόσταση Hamming. Αποκωδικοποίηση γραµµικών κωδίκων. Κώδικες 
Hamming: σχεδίαση κώδικα, ο δυαδικός κώδικας, επεκτεταµένοι κώδικες Hamming. Όρια 
στην επίδοση των γραµµικών κωδίκων. Πρωτόκολλα ARQ.

Το µάθηµα προσφέρει µια εισαγωγή στη Θεωρία Πληροφορίας και στην εφαρµογή της στα 
συστήµατα επικοινωνιών. Έµφαση δίνεται στη σχεδίαση, ανάλυση και χρήση κωδίκων ανίχνευ-
σης και διόρθωσης σφαλµάτων.

321-8000 Θεωρία Παιγνίων

Εισαγωγή στα παίγνια, ορισµός ισορροπιών, παραδείγµατα. Καθαρές και µικτές ισορροπίες 
Nash. Τίµηµα Αναρχίας. Παίγνια (µη) µηδενικού αθροίσµατος. Αλγόριθµος Lemke-Howson. 
Πολυπλοκότητα υπολογισµού ισορροπιών και του προβλήµατος Σταθερού Σηµείου κατά 
Brower. Η κλάση PPAD. Η κλάση PLS. Πληρότητα. Προσεγγιστικός υπολογισµός λύσεων παι-
γνίων. Στρατηγικές Stackelberg. Το παράδοξο του Braess.
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Η µοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης λογικών οντοτήτων, υπό τη φύση του  ανταγωνιστικού 
και της συνεργατικότητας.

321-9855 Μαθηµατική Μοντελοποίηση

Μιγαδικοί αριθµοί, η σφαίρα Riemann, µιγαδικές συναρτήσεις, λογισµός µε µιγαδικές µετα-
βλητές, σειρές Laurent, ολοκληρωτικά υπόλοιπα, εφαρµογές µιγαδικών συναρτήσεων, σειρές 
Fourier, εφαρµογές στις µερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήµατα συνοριακών τιµών.

Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε χρήσιµες µεθόδους µιγαδικής 
ανάλυσης και σειρών Fourier και των εφαρµογών τους σε προβλήµατα µηχανικών όπως εκεί-
να εµφανίζονται σε µερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήµατα συνοριακών τιµών.

Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής

321-7602 Πρακτική Άσκηση 

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε πραγµατικό περιβάλλον επιχείρησης.

Εξοικείωση του φοιτητή ή της φοιτήτριας µε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις πραγµατικού 
περιβάλλοντος εργασίας.

321-2630 Προσοµοίωση Επικοινωνιακών Συστηµάτων µε χρήση MATLAB 

Εισαγωγή στο Matlab, µετρικές αξιολόγησης επίδοσης επικοινωνιακών συστηµάτων. Σήµατα 
και γραµµικά συστήµατα, αναπαράσταση και ανάλυση σηµάτων στα πεδία του χρόνου και της 
συχνότητας. Στοχαστικές διαδικασίες, παραγωγή τυχαίων µεταβλητών, συναρτήσεις κατανοµής 
πιθανότητας. Μοντελοποίηση ψηφιακού ποµπού, τεχνικές διαµόρφωσης και κωδικοποίησης. 
Μοντελοποίηση ψηφιακού δέκτη, τεχνικές αποδιαµόρφωσης και αποκωδικοποίησης, εκτίµηση 
επίδοσης δέκτη. Ασύρµατη διάδοση, µοντέλα απωλειών ελεύθερου χώρου. Σκίαση, πολυδια-
δροµική διάδοση, διαλείψεις Rayleigh, διαφορικότητα στη µετάδοση και τη λήψη. Χωρητικότητα 
και πιθανότητα διακοπής ασύρµατου καναλιού, ο τύπος του Shannon. Συνεργατική αναµετάδο-
ση χωρίς και µε έλεγχο ισχύος, τοπολογία συνεργατικής αναµετάδοσης,  αξιολόγηση επίδοσης 
τεχνικών ελέγχου ισχύος. Συνεργατική αναµετάδοση µε καταπολέµηση των παρεµβολών, αξιο-
λόγηση επίδοσης τεχνικών εξοµάλυνσης παρεµβολών. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής 
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εµπιστευτικότητας. Προσοµοίωση συστήµατος µε πολλαπλές κεραίες (Multiple-Input Multiple-
Output - ΜΙΜΟ), µοντέλα καναλιού συστηµάτων ΜΙΜΟ, διαµόρφωση και κωδικοποίηση συστη-
µάτων ΜΙΜΟ.

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το λογισµικό Matlab και η προ-
σοµοίωση διάφορων τύπων επικοινωνιακών συστηµάτων. Ο φοιτητής εισάγεται στη χρήση 
του Matlab και στην παραγωγή θεµελιωδών σηµάτων, µεταβλητών και καναλιών µετάδοσης. 
Επιπλέον, το µάθηµα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 
στην αξιολόγηση επίδοσης των επικοινωνιακών συστηµάτων µέσω Matlab και να κατανοήσει 
τη σηµασία βασικών µετρικών επίδοσης ψηφιακών επικοινωνιακών συστηµάτων. Τέλος, µέσω 
της προσοµοίωσης σύγχρονων επικοινωνιακών συστηµάτων (συνεργατικής αναµετάδοσης, 
ΜΙΜΟ), οι φοιτητές θα γνωρίσουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας τους.

321-2650 Προηγµένα Θέµατα Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων

Εισαγωγή – βασικές έννοιες - ορισµοί. Υποσύστηµα Γενικής Λογιστικής. Υποσύστηµα 
Πωλήσεων. Υποσύστηµα Προµηθειών. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθεµάτων – Αποθηκών. 
Υποσύστηµα Παραγωγής. Υποσύστηµα Παγίων. Για όλα τα παραπάνω υποσυστήµατα: περιγρα-
φή δοµής αρχείων – βασικών και κινήσεων (master files – transaction files), παρουσίαση 
δυνατοτήτων ανά κατηγορία (σχετικών µε master files, transaction files, reporting και set-up 
- παραµετροποίηση και προσαρµογή του υποσυστήµατος στις ιδιαιτερότητες και ειδικές ανά-
γκες των επιχειρήσεων – χρηστών), και στην συνέχεια εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των 
παραπάνω δυνατοτήτων στο Microsoft Navision ERP. Υλοποίηση ERP συστηµάτων: εναλλακτι-
κές προσεγγίσεις χρονικής οργάνωσης έργου υλοποίησης ERP συστήµατος, ανασχεδιασµός 
επιχειρησιακών διαδικασιών, χρήσης υπαρχόντων πακέτων λογισµικού, µεθοδολογία/ στάδια 
υλοποίησης, κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας, διαχείριση αλλαγής.

Η κατανόηση σε µεγαλύτερο βάθος των κυριότερων αρχείων (βασικών+κινήσεων) καθώς 
επίσης και δυνατοτήτων/λειτουργικοτήτων των κυριότερων υποσυστηµάτων ενός Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning (ERP) System). Η κατανόη-
ση των βασικών µηχανισµών και δυνατοτήτων διασύνδεσης των υποσυστηµάτων, και επίσης 
προσαρµογής τους στις ειδικές ανάγκες µίας συγκεκριµένης επιχείρησης. Η κατανόηση των 
υπαρχουσών εναλλακτικών προσεγγίσεων και µεθοδολογιών για την υλοποίηση ERP συστη-
µάτων σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης και των σχετικών κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας. Η 
πρακτική εξοικείωση µε τα υποσυστήµατα αυτά µέσω υλοποίησης µίας σειράς σχετικών επιχει-
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ρησιακών σεναρίων σε ένα πραγµατικό ERP σύστηµα. Η απόκτηση ικανότητας ουσιαστικής και 
εποικοδοµητικής συµµετοχής σε οµάδες έργων υλοποίησης ERP συστηµάτων, από την πλευρά 
είτε µίας εταιρείας πληροφορικής, ή µίας συµβουλευτικής εταιρείας, είτε µίας εταιρείας χρήστη 
τέτοιων συστηµάτων αλλά και σε έργα τροποποιήσεων, αναβαθµίσεων, διασυνδέσεων κλπ. 
τέτοιων συστηµάτων. Η απόκτηση ικανοτήτων αξιοποίησης συστηµάτων ERP για την υποστή-
ριξη σηµαντικών λειτουργιών και διαδικασιών επιχειρήσεων.

Προαιρετικό Μάθηµα

321-0151 Αγγλικά (Προετοιµασία για TOEFL)

Βλέπε µάθηµα 321-0161.

■	9ο Εξάµηνο

Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και 
Ιδιωτικότητα

321-99100
Κανονιστικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας

Η πληροφορία ως αγαθό. Το δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. ∆ίκαιο, Νοµοθεσία και 
Τεχνολογική Ουδετερότητα. Υποκείµενα, κοινότητες και παράγοντες στην εποχή του Web 2.0. 
Κυβερνοχώρος (cyberspace) ως/και χώρος (space). H διακυβέρνηση στην εποχή του Web 2.0. 
O ρόλος της πληροφορικής στον κοινωνικό διάλογο (social discourse). Η κοινωνική υπευθυ-
νότητα (social responsibility) στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι όψεις και οι προκλήσεις του 
ψηφιακού χάσµατος. Η εµπιστοσύνη (trust) στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Κοινωνικές και 
νοµικές διαστάσεις της διαχείρισης ταυτότητας. Η ελευθερία του λόγου (digital speech) στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας.

Σκοπός αυτού του µαθήµατος επιλογής είναι η συζήτηση και η εµβάθυνση σε ζητήµατα που 
αναφέρονται στην πρόσληψη, κατανόηση και αντιµετώπιση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών και των ποικίλων εφαρµογών τους από τους χρήστες, την κοινωνία και τους 
φορείς οικονοµικής, τεχνολογικής και πολιτικής εξουσίας.
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νΚύκλος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικότητα

321-5402 Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων

Εισαγωγή και βασικές έννοιες στρατηγικής επιχειρήσεων και στρατηγικής πληροφοριακών 
συστηµάτων. Ανάλυση εξωτερικού µακρο-περιβάλλοντος και κλαδικού περιβάλλοντος. Το 
µοντέλο του Porter - ∆οµική ανάλυση κλάδου. Επιπτώσεις τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος - Πόροι και Ικανότητες. Αλυσίδα παραγω-
γής αξίας. Ρόλος Πληροφοριακών Συστηµάτων. Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεο-
νεκτήµατος. Στρατηγικές χαρτοφυλακίου προϊόντων-υπηρεσιών. Κατάρτιση της στρατηγικής 
πληροφοριακών συστηµάτων. Στρατηγική αξιοποίησης του Internet. Καθεµία από τις ανωτέρω 
ενότητες του µαθήµατος περιλαµβάνει ανάλυση σχετικών µελετών περίπτωσης.

Ικανότητες δηµιουργίας στρατηγικού σχεδίου πληροφοριακών συστηµάτων σε µία επιχείρηση, 
για την υποστήριξη αλλά και τον εµπλουτισµό (π.χ. µε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, γεωγραφικές 
περιοχές δραστηριοποίησης) της συνολικής στρατηγικής της.

Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

321-10651 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες

Υποσυστήµατα δορυφορικής ζεύξης, γεωµετρική θεώρηση της κίνησης των γεωσύγχρονων 
και γεωστατικών δορυφόρων. Τροχιές και µηχανική των τροχιών. Επιµέρους θέµατα του δορυ-
φορικού διαύλου, ανάλυση της δορυφορικής ζεύξης σε όρους εκπεµπόµενης και λαµβανόµε-
νης ισχύος, σηµατοθορυβικών σχέσεων και επιδράσεως τυχαίων παραγόντων. Αναλογικές και 
ψηφιακές µέθοδοι εκποµπής και πολλαπλής πρόσβασης και η υλοποίησή τους σε δορυφορικά 
συστήµατα επικοινωνιών. Χρήση του προσαρµοσµένου φίλτρου και υπολογισµός της πιθανό-
τητας λάθους σε ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Επεξεργασία του δορυφορικού σήµα-
τος στον αναµεταδότη και η επίδραση της µη γραµµικότητας των δορυφορικών ενισχυτών. 
∆ορυφορικά δίκτυα µε µεθόδους πολλαπλής πρόσβασης. ∆ορυφορική Ψηφιακή Τηλεόραση. 
Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις και παραδείγµατα εφαρµογών.

Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση των µεθόδων ανάλυσης και σχεδιασµού δορυφο-
ρικών συστηµάτων επικοινωνιών. Το µάθηµα προσφέρει γνώση των βασικών αρχών και 
ιδιαιτεροτήτων των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και του πεδίου αποδοτικής 
εφαρµογής τους. Το µάθηµα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών 
ζεύξεων για διάφορους τύπους υπηρεσιών, καθώς και την εξοικείωση µε όρους και τεχνικές 
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που αφορούν την αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιµότητας τέτοιων ζεύξεων. Με την 
ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει το υπόβαθρο, ώστε να κατα-
νοούν τις αρχές ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών συστηµάτων και να είναι σε θέση να 
αναλύουν και να σχεδιάζουν σε επίπεδο συστήµατος στοιχειώδεις δορυφορικές ζεύξεις και 
τροχιές.

 321-6554 Πολυµέσα

Βασικές έννοιες. ∆ιαλογικότητα. Υπερκείµενο. ∆ιαλογικά πολυµέσα. ∆ιεπαφή χρήστη. 
Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων. Μορφές αναπαράστασης πληροφορίας 
σε συστήµατα πολυµέσων. Τεχνικές ψηφιοποίησης, κωδικοποίηση και συµπίεση δεδοµένων. 
Κείµενο, γραφικά, animation, ψηφιακό video, ήχος. Η αρχιτεκτονική συστηµάτων υπερκειµέ-
νου. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για εφαρµογές πολυµέσων. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών 
πολυµέσων. Γλώσσες Προγραµµατισµού και Πολυµέσα. Εφαρµογές. ∆ιαδίκτυο και πολυµέσα.

Κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν την αναπαράσταση, την κωδικοποίηση και τη µετά-
δοση πολυµεσικών δεδοµένων. Ικανότητα ανάλυσης των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικού 
τύπου πολυµεσικών δεδοµένων (π.χ. εικόνα, ήχος, video). Ικανότητα ανάπτυξης εφαρµογών 
πολυµέσων.

Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

321-9403 ∆ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Εισαγωγή στις ευρυζωνικές επικοινωνίες, ενσύρµατες και ασύρµατες ευρυζωνικές επικοινω-
νίες και υπηρεσίες. Ανάλυση και σχεδιασµός δικτύων fiber-to-the-x (FTTx). Παθητικά οπτικά 
δίκτυα (Passive Optical Network – PON), πολυπλεξία µε διαίρεση µήκους κύµατος (Wavelength 
Division Multiplexing – WDM). ∆ίκτυα και υπηρεσίες Digital Subscriber Line (DSL) και VDSL 
(Very high bitrate DSL). Τεχνολογίες Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE). Ασύρµατα 
τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Network – WLAN). Συνεργατικές επικοινωνίες (Cooperative 
Communications). ∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), τεχνολογίες πρωτοκόλλου 
Long Term Evolution (LTE). ∆ίκτυα χιλιοστοµετρικού µήκους κύµατος (Millimiter Waveband 
– mmWave), τεχνικές µετάδοσης, µοντέλο καναλιού, συνδυασµός µε RF δίκτυα. Οπτική µετά-
δοση ελεύθερου χώρου (Free Space Optical – FSO), τεχνικές µετάδοσης, µοντέλο καναλιού, 
συνδυασµός µε RF δίκτυα. ∆ίκτυα επικοινωνιών ορατού φωτός (Visible Light Communications 
– VLC), τεχνικές µετάδοσης, µοντέλο καναλιού, κέρδη σε σύγκριση µε τα RF δίκτυα. Ψηφιακή 
ευρυεκποµπή βίντεο, δίκτυα DVB-T και DVB-S, τεχνικές διαµόρφωσης και κωδικοποίησης, 
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RF, mmWave, FSO και VLC δικτύων.

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τους διάφορους τύπους δικτύων 
ευρείας ζώνης. Μέσω της θεωρίας, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις επί των θεµάτων των 
ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων ευρείας ζώνης. Ακόµη, θα κατανοήσει σε βάθος τον 
τρόπο σχεδίασης και την αρχιτεκτονική των ευρυζωνικών δικτύων. Επιπλέον, θα διδαχθεί 
ζητήµατα σχετικά τις απαιτήσεις των χρηστών των ευρυζωνικών δικτύων και πώς αυτές 
ικανοποιούνται από τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα. Τέλος, θα εκπαιδευτεί στους τρόπους 
διασύνδεσης των ευρυζωνικών δικτύων και στο πώς αυτά αλληλοσυµπληρώνονται µε στόχο 
την παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

321-9120 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Εφαρµογών Κινητού Υπολογισµού

Εισαγωγή στον κινητό υπολογισµό, αναδυόµενες κινητές τεχνολογίες και εφαρµογές, ζητήµατα 
και προκλήσεις, εφαρµογές και υπηρεσίες έξυπνων κινητών, πλατφόρµες λογισµικού κινητού 
υπολογισµού, κινητός ιστός, σχεδιασµός προσαρµοστικών ιστοτόπων, γεωεντοπισµός, σχεδι-
ασµός εφαρµογών µε επίγνωση πλαισίου, αρχιτεκτονική πλατφόρµας Android, προγραµµατι-
σµός σε περιβάλλον Android, µελέτες περίπτωσης.

Εκµάθηση βασικών αρχών ανάπτυξης εφαρµογών για κινητές συσκευές. Kατανόηση και 
εκτίµηση των ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών 
µε επίγνωση πλαισίου για κινητές συσκευές. Κατανόηση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας 
Android και της διαδικασία ανάπτυξης εφαρµογών για κινητές συσκευές.

Κύκλος ∆ιαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήµατα

 321-7405 Μηχανική Γνώσης και Συστήµατα Γνώσης

Συστήµατα που αναπαριστούν, οργανώνουν και αξιοποιούν γνώση. Σηµασιολογικά δίκτυα, 
συστήµατα πλαισίων, συστήµατα βασισµένα σε κανόνες, συλλογισµός µε κανόνες (forward 
και backward chaining), ο αλγόριθµος Rete, σχεδίαση και υλοποίηση συστηµάτων κανόνων. 
Συλλογισµός βασισµένος σε περιπτώσεις (case-based reasoning). Συλλογισµός υπό συνθή-
κες αβεβαιότητας. Εφαρµογές συστηµάτων γνώσης: διαµόρφωση (configuration), σχεδία-
ση (design), διάγνωση (diagnosis), ταξινόµηση (classification). Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
Σηµασιολογικού Ιστού, ∆οµώντας έγγραφα του Ιστού µε την XML, Περιγράφοντας πόρους 
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του Ιστού µε το RDF, H γλώσσα Οντολογιών του Ιστού (Ontology Web Language), Λογική 
και Συµπερασµός: Κανόνες στον Ιστό (Rule markup in XML), Εφαρµογές (Data integration, 
Information retrieval, Portals, e-Learning, Web Services, κ.λπ.), To περιβάλλον ανάπτυξης 
οντολογιών Protégé, Protégé και η µηχανή συµπερασµού Pellet σε χρήση.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να είναι ικανοί: 
να ερµηνεύουν τον ρόλο της µηχανικής γνώσης µέσα στην Τεχνητή Νοηµοσύνη, να αναγνω-
ρίζουν και να ερµηνεύουν τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης ενός συστήµατος γνώσης, να 
σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ένα σύστηµα γνώσης βασισµένο σε κανόνες, να σχεδιάζουν 
και να αναπτύσσουν ένα σύστηµα γνώσης βασισµένο σε περιπτώσεις, να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν ένα σύστηµα γνώσης βασισµένο σε Μπεϋζιανά δίκτυα, να κατανοούν τις µαθη-
µατικές θεµελιώσεις που υπάρχουν στα Μπεϋζιανά δίκτυα, να συγκρίνουν και να αντιπαρα-
θέτουν τα συστήµατα βασισµένα σε κανόνες µε τα συστήµατα βασισµένα σε περιπτώσεις, να 
σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν έννοιες του Σηµασιολογικού Ιστού και των Οντολογιών, να 
συγκρίνουν και να αντιπαραθέτουν τις τεχνολογίες επισηµείωσης του Σηµασιολογικού Ιστού, 
να κατασκευάζουν Οντολογίες και συστήµατα Συλλογισµού στο Protégé.

321-6606 Υπολογιστική Όραση

Σχηµατισµός εικόνας - Feature-based ευθυγράµµιση εικόνων – Ανίχνευση δοµής από κίνηση 
- Υπολογιστική φωτογραφία - Ανίχνευση χαρακτηριστικών και αντιστοίχιση - Εκτίµηση κίνησης 
- Συρραφή εικόνων  - Stereo αντιστοιχία – Αναγνώριση.

Στο µάθηµα παρέχονται οι βασικές γνώσεις για την κατανόηση και χρήση υπολογιστικών 
συστηµάτων τεχνητής όρασης. Ο φοιτητής γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας οπτικών συστηµά-
των ώστε δεδοµένης εφαρµογής να µπορεί να διαγνώσει τα πιθανά µέρη ενός συστήµατος.

Κύκλος Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

321-9003 Προηγµένες ∆οµές ∆εδοµένων

Συναρτήσεις κατακερµατισµού, cuckoo hashing. Ιεραρχική οργάνωση και εφαρµογές, ∆έντρο 
Merkle, Εφαρµογές βασικών δοµών δεδοµένων (λίστες, λεξικά) για την προστασία συστηµά-
των Υπολογιστικής Νέφους, Συνδυασµοί δοµών δεδοµένων µε κώδικες διόρθωσης σφάλµα-
τος, Επίλυση του προβλήµατος των εκατοµµυριούχων, Τεχνικές ανάκτησης ιδιωτικής πληροφο-
ρίας, Περιγραφή της NP πολυπλοκότητας µε τη χρήση πιθανολογικά ελεγχόµενων αποδείξεων 
και span programs. Εφαρµογές τους στην επιβεβαίωση υπολογισµών. 



82 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κα
νο

νι
σµ

ός
 Σ
πο

υδ
ώ
νΟι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις σχεδιαστικές αρχές και τις δυνατότητες των προηγ-

µένων δοµών δεδοµένων.

321-10001 Αλγόριθµοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Μαθηµατική µοντελοποίηση προβληµάτων Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης που εµφανίζονται 
σε πρακτικές εφαρµογές όπως της Βιολογίας, των ∆ικτύων (κοινωνικών, τηλεπικοινωνιακών, 
οδικών, Η/Υ, κ.λπ.), χρονοπρογραµµατισµού διεργασιών, διαχείρισης πόρων (υπολογιστικών, 
κ.λπ.), τοποθέτησης εξυπηρετητών, µεταφοράς, Θεωρίας Παιγνίων, κ.λπ. Μελέτη τεχνικών 
επίλυσής τους, όπως: διαχώρισης και αποτίµησης (Branch and Bound), ευριστικοί αλγόριθµοι, 
µεταευριστικοί αλγόριθµοι, πιθανοτικές τεχνικές, πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα. Ανάδειξη 
των ορίων των αλγορίθµων και επεξεργασία των πρόσφατων ερευνητικών εξελίξεων στο 
πεδίο. ∆υναµικός Προγραµµατισµός (dynamic programming) και προσεγγιστικοί αλγόριθµοι. 
Πολυωνυµικού χρόνου προσεγγιστικά σχήµατα (PTAS, FPTAS). Μέθοδοι τοπικής αναζήτη-
σης, PLS-completeness, δοµές γειτονιών, εκθετικές γειτονιές αναζητούµενες πολυωνυµικά, 
προσεγγισιµότητα. Σύνδεση των µεθόδων τοπικής αναζήτησης µε τη θεωρία παιγνίων και τη 
θεωρία τοπίων.

Η µαθηµατική µοντελοποίηση σηµαντικών προβληµάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης από 
πληθώρα περιοχών και η αντιµετώπιση τους µε αλγοριθµικές τεχνικές.

Μάθηµα Ελεύθερης Επιλογής

 321-2600 Θεωρία Κινδύνων

Ιστορική αναδροµή της «Θεωρίας κινδύνων», Ανάπτυξη του προβλήµατος «Κατάρρευση 
συστηµάτων» , Βασικές κατανοµές µε βαριές ουρές οι οποίες χρησιµοποιούνται σε καταστά-
σεις ακραίων γεγονότων. Η θεωρία κινδύνων  για κατανοµές µε βαριές ουρές. Το µοντέλο   
Cramer- Ludberg, Ο νόµος των µεγάλων αριθµών, Κεντρικό οριακό θεώρηµα, Η κίνηση Brown  
στην ανάλυση ακραίων γεγονότων, Η γενικευµένη ακραίων τιµών κατανοµή, Η γενικευµένη 
Pareto κατανοµή, Στατιστικές µέθοδοι στην ανάλυση ακραίων φαινοµένων, Παραµετρική εκτί-
µηση στις γενικευµένες κατανοµές, Χρήση γλωσσών προγραµµατισµού για την παραµετρική 
ανάλυση, Θεωρία των Μεγάλων  αποκλίσεων  στην θεωρία ακραίων φαινοµένων, Εφαρµογές 
των µεγάλων αποκλίσεων στο ανανεωτικό  µοντέλο.
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Το µάθηµα έχει στόχο να αναπτυχτούν οι βασικές αρχές της θεωρίας ακραίων καταστάσεων σε 
µεγάλα συστήµατα . Επίσης στοχεύει στο να δώσει ερεθίσµατα στους φοιτητές για παραπέρα 
έρευνα πάνω σε υπολογιστικές µεθόδους  χρησιµοποιώντας γλώσσες προγραµµατισµού.

■	 10ο Εξάµηνο

321-7102 ∆ιπλωµατική Εργασία

Εκπόνηση πρωτότυπης ολοκληρωµένης εργασίας ερευνητικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Εµβάθυνση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε θέµα των ενδιαφερόντων του / της. Εξοικείωση 
µε τη διαδικασία αντιµετώπισης και επίλυσης σύνθετων προβληµάτων.



ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Φοιτητικές παροχές

Στους φοιτητές και φοιτήτριες παρέχεται:

❱	 Πλήρης ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, η οποία περιλαµβάνει: ιατρική 
εξέταση, νοσοκοµειακή εξέταση, φαρµακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση 
στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη.

❱	 Σχετική έκπτωση στην τιµή του εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδροµικών και ακτοπλοϊκών 
µέσων µαζικής µεταφοράς, όταν µετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπει ο σχετικός νόµος. Η έκπτωση διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για 
όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του, αναστείλει τις σπουδές του, γίνει ∆ιπλωµατούχος, χάσει 
τη φοιτητική του ιδιότητα, ή συµπληρώσει έξι (6) έτη φοίτησης.

❱	 Σίτιση υπό προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν στην ατοµική και οικογενειακή τους οικονοµική 
κατάσταση. Η δωρεάν σίτιση παύει όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περατώσει επιτυχώς τις 
σπουδές του, ή µετά την πάροδο έξι (6) ετών από την εγγραφή του, ανεξαρτήτως από το 
αν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές.

❱	 ∆άνεια ενίσχυσης µε κριτήρια την οικονοµική τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις 
σπουδές. Το 50% του ποσού του δανείου, το οποίο χορηγείται σε κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια, 
αποτελεί υποτροφία και το υπόλοιπο 50% άτοκο χρηµατικό δάνειο.
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Στους φοιτητές και φοιτήτριες χορηγούνται υποτροφίες µε κριτήρια την 
πανεπιστηµιακή επίδοση και την οικονοµική τους κατάσταση. Το 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες και βραβεία στους 
φοιτητές και φοιτήτριες που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στο 
Τµήµα και β) επίδοσης στα εξάµηνα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Οι 
υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται µε κριτήρια την οικονοµική κατάσταση 
των φοιτητών και φοιτητριών, όπως και την επίδοσή τους στις σπουδές. Για 
την απονοµή βραβείων, που συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και στη χορή-
γηση χρηµατικού ποσού, λαµβάνεται υπόψη µόνο η επίδοση του φοιτητή 
ή της φοιτήτριας. Επιπλέον των παραπάνω υποτροφιών, φορείς όπως ο 
∆ήµος Σάµου, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου και λοιποί τοπικοί φορείς χορηγούν 
στους φοιτητές και φοιτήτριες ολιγάριθµες υποτροφίες µε κριτήρια την επί-
δοσή τους στις σπουδές.

Όσο αφορά τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και το χρόνο 
υποβολής τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες µπορούν να απευθύνονται στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος: http://www.icsd.aegean.gr.
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Υποτροφίες
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Φοιτητική Λέσχη

Οι λοιπές δραστηριότητες των φοιτητών και φοιτητριών αποτελούν µέρος της ακαδηµαϊκής 
ζωής τους και συνεισφέρουν θετικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. Κεντρικός 
χώρος για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η Φοιτητική Λέσχη. Σκοπός της 
Φοιτητικής Λέσχης είναι η ψυχαγωγία, η άθληση, η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών κλίσεων 
των φοιτητών και φοιτητριών. Το Πανεπιστήµιο υποστηρίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων 
της Λέσχης και τη σύσταση οµάδων αυτοδιαχείρισης.
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Φοιτητικός Σύλλογος -  
Φοιτητικές Οµάδες

Ο Φοιτητικός Σύλλογος υποστηρίζει αθλητικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, ακαδηµαϊκές και 
άλλες δραστηριότητες µέσω των Φοιτητικών Οµάδων, οι οποίες λειτουργούν αυτόνοµα. Στις 
Φοιτητικές Οµάδες µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές 
και φοιτήτριες του Τµήµατος, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων οµάδων.

Σήµερα δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες οµάδες:

Φοιτητική Οµάδα Στοιχεία επικοινωνίας

Αθλητικές Οµάδες ανδρών και γυναικών
Γυµναστής Σχολής Θετικών Επιστηµών: 
Γεροντής Ευριπίδης 

 egerontis@aegean.gr 
Φοιτητικός Κλάδος του Παγκόσµιου Συλλόγου 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
(IEEE Student Branch) Πανεπιστηµίου Αιγαίου

http://www.icsd.aegean.gr/ieee 
 ieee@aegean.gr

Καλλιτεχνική Οµάδα  artsam@aegean.gr
Μουσική Οµάδα  musicteam@aegean.gr
Οµάδα Αστρονοµίας  aristarchos@samos.aegean.gr
Οµάδα juggling club  jugglingc@aegean.gr
Ποδηλατική Οµάδα  bike_club@samos.aegean.gr

Ποδοσφαιρική Οµάδα Σχολής Θετικών Επιστηµών  
(συµµετέχει στο τοπικό πρωτάθληµα της 
Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας) 

 samos_sthe_fc@aegean.gr 

Σκακιστική Οµάδα  skaki@samos.aegean.gr
Φοιτητική Λέσχη – «Αλγόριθµος της Γεύσης»  flesxi@aegean.gr
Φοιτητικό Περιοδικό – «Φ»  f@samos.aegean.gr 
Φοιτητικός Ραδιοφωνικός Σταθµός 
«Χώρος» 94.2 FM 

http://xoros.samos.aegean.gr  
 xoros94.2@samos.aegean.gr

Χορευτική Οµάδα  samosdance@aegean.gr 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου στεγάζεται σε αναπαλαιωµένο νεο-
κλασικό κτήριο του 1903, το «Χατζηγιάννειο Παρθεναγωγείο». Είναι παράρτηµα της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου που εδρεύει στην Μυτιλήνη. Λειτουργεί ως δανειστι-
κή βιβλιοθήκη και οι ώρες λειτουργίας της είναι καθηµερινά 8:30-15:00, ενώ κατά τη διάρκεια 
του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου σπουδών κάποιες ηµέρες είναι ανοικτή έως τις 20:00, 
ανάλογα µε το διαθέσιµο διοικητικό προσωπικό. Η βιβλιοθήκη διαθέτει:

§	 24.000 τόµους βιβλίων. Το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής αφορά στις επιστηµονικές 
κατευθύνσεις της Πληροφορικής, των Μαθηµατικών, της Τεχνολογίας και των Φυσικών 
Επιστηµών, µε σκοπό να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των 
Τµηµάτων. Υπάρχουν επίσης και λογοτεχνικά βιβλία, δοκίµια, κ.λπ.

§	 360 ξενόγλωσσους και ελληνικούς τίτλους περιοδικών. Μερικά από αυτά τα περιο-
δικά είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή ή σε µορφή microfilm.

§	 Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βάσεις Επιστηµονικών Πληροφοριών, οι οποίες παρέχουν 
τη δυνατότητα αναζήτησης επιστηµονικών άρθρων µέχρι και στο επίπεδο πλήρους κειµένου. 

§	 Πληροφοριακό υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, κ.λπ.)
§	 ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές και Πτυχιακές Εργασίες.
§	 Οπτικοακουστικό υλικό που περιλαµβάνει δίσκους, CD, videotape, κασέτες, CD-ROM, 

DVD-ROM.

Όλες οι λειτουργίες της Βιβλιοθήκης 
(∆ανεισµός, Παραγγελίες, Καταλογογράφηση,  
Αναζήτηση καταλόγου, Περιοδικά, κ.α.) είναι 
αυτοµατοποιηµένες. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει 
από την ιστοσελίδα:
http://www.lib.aegean.gr
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Κέντρο Πληροφορικής
Πρωταρχικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφορικής είναι η διασφάλιση της 
απαιτούµενης τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής υποδοµής για την εξυπηρέτηση των 
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τµηµάτων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Σάµου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Πληροφορικής υποβοηθά και υποστηρίζει τους χρήστες κατά 
τις ώρες της λειτουργίας του, υποβοηθά στην εγκατάσταση και υποστήριξη λογισµικού, στην 
ανάπτυξη και υποστήριξη νέων εφαρµογών, στην ανάπτυξη και υποστήριξη τηλεπικοινωνια-
κών και δικτυακών διασυνδέσεων που δηµιουργούνται στη Σάµο, καθώς και στην προµήθεια, 
αναβάθµιση και έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και λογισµικού. Παράλληλα, οι 
φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος µπορούν να αξιοποιήσουν τα εξειδικευµένα εργαστήρια 
του Τµήµατος (Εργαστήριο ΑΛΚΜΗΝΗ, Εργαστήριο ΗΛΕΚΤΡΑ, Εργαστήριο ΦΑΙ∆ΡΑ, Εργαστήριο 
∆ΟΡΥΣΣΑ, Εργαστήριο ΑΡΤΕΜΙΣ), τα οποία διαθέτουν σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και 
αξιόλογα προϊόντα υλικού και λογισµικού για την υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τµήµατος. Επιπλέον, σε αίθουσα της Εµπορικής Σχολής υπάρχει πλήρως εξοπλι-
σµένη αίθουσα Τηλεδιάσκεψης.
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ΣΑΜΟΣ
Ιστορία και Πολιτισµός*

Η Σάµος, νήσος του Β.Α. Αιγαίου, εκτείνεται ανατολικά του Ικάριου πελάγους, έχει έκταση 470 
τ.χιλ. και ανάπτυγµα ακτογραµµής 79 περίπου µιλίων. Μεταξύ των αρχαίων της ονοµάτων 
σηµειώνονται: ∆όρυσσα, ∆ρυούσσα, Παρθενία, Ανθεµίς, Μελάµφυλλος και Φυλλάς. Πελασγοί, 
Κάρες και Λέλεγες είναι οι πρώτοι οικιστές. Ο Ηρόδοτος ιστορεί ότι ο Όµηρος επισκέφθηκε την 
Σάµο κατά την περίοδο 1130-1120 π.Χ.

Η ακµή της Σάµου συνδέεται µε τον τύραννο Πολυκράτη (532-522 π.Χ.) όταν αναπτύχθηκε, 
κυρίως, η ναυτική δύναµη και ‘...εµεγαλύνθη καταστάσα πολίων πασέων πρώτη Ελληνίδων και 
βαρβάρων...’.

Η επέκταση των τειχών, το Ευπαλίνειο Όρυγµα, η ανακαίνιση του Θεάτρου, η κατασκευή του 
λιµένα που αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ως ‘...χώµα εν θαλάσση...’, είναι ιστορικά µνηµεία της 
Πολυκράτειας εποχής.

Ο µέγιστος µαθηµατικός - φιλόσοφος Πυθαγόρας, ο αστρονόµος Αρίσταρχος, ‘...όστις πρώτος 
υπώπτευσεν ότι η γη κινείται περί τον ήλιον...’, ο αρχιτέκτονας Μανδροκλής, ο φιλόσοφος 
Μέλισσος, οι της Χαλκοπλαστικής άριστοι και αρχιτέκτονες Ροίκος και Θεόδωρος, που ανήγει-
ραν το ναό της Ήρας, κοσµούν το πνευµατικό στερέωµα της αρχαίας Σάµου.

Ο Ηρόδοτος παρατηρεί για τον ναό της Ήρας ότι είναι ‘...µέγιστος νηός πάντων νηών, ών ηµείς 
ίδοµεν...’ και ο γεωγράφος Στράβων αναφέρει, ‘...αρχαίον ιερόν και νηός µέγας, ός νυν, πινα-
κοθήκη εστί µεστός ανδριάντων των αρίστων...’.

Η Αθήνα, ανήσυχη από την αυξανόµενη ναυτική εµπορική ισχύ της Σάµου, οργάνωσε εκστρα-
τεία, κατέλυσε το ολιγαρχικό και καθίδρυσε το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα. Η ανακατάληψη της 
εξουσίας από τους Ολιγαρχικούς έδωσε την αφορµή στους Αθηναίους να εκστρατεύσουν εκ 
νέου, υπό την αρχηγία του Περικλή, να καταστρέψουν το Σαµιακό στόλο και να υποτάξουν τους 
Σαµίους. Η µακρά περίοδος παρακµής είχε αρχίσει.

* Την ενότητα αυτή συνεισέφερε ο αείµνηστος λογοτέχνης Αλέξης Σεβαστάκης.
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Οι αιώνες της Ρωµαϊκής κατοχής αποτελούν τους χαµηλούς ορίζοντες της Σάµου 
και η Βυζαντινή εποχή καθηλώνει τον κοινωνικό-οικονοµικό βίο µε µόνη πνευ-
µατική έκφραση τη λατρευτική χριστιανική Ορθοδοξία. 

Το έτος 1363 οι Γενουάτες Justiniani καθίδρυσαν κράτος στη Χίο, µε συνθήκη δε 
του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγου συµπεριέλαβαν και τη Σάµο. 
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης επέτυχαν αναγνώριση της εξουσίας 
τους από τον Σουλτάνο, µέχρις ότου, κατά το έτος 1479, απειλούµενοι από τους 
Οθωµανούς αναγκάσθηκαν να αποσυρθούν στη Χίο, ενώ οι Σάµιοι τους ακολού-
θησαν µε µαζική έξοδο.

Η ιστορία επανακάµπτει στο νησί µετά την παροχή ευρύτατων ‘προνοµίων’ και 
τον επανασυνοικισµό, που επιτεύχθηκε σταδιακά κατά το τελευταίο τέταρτο του 
16ου αιώνα.

Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού βίου εκφράστηκε µε τη διαµόρφωση ‘αυτοδι-
οικητικού’ συστήµατος των ‘κατά χωρία προεστών’ και των τεσσάρων ‘Μεγάλων 
Προεστών’, που διεκπεραιώνουν τη φορολογική διαχείριση και απονέµουν αστική 
και ποινική δικαιοσύνη, µε βάση το Βυζαντινορωµαϊκό και εθιµογενές δίκαιο.

Η ισχυρή Εκκλησιαστική συσσωµάτωση ενοριών, Μονών και Επισκόπου απο-
τελούσε πνευµατικό ενοποιητικό στοιχείο, δικαιοδοτούσε επί οικογενειακών και 
κληρονοµικών υποθέσεων και συντηρούσε το γραπτό λόγο µε την σύνταξη των 
κάθε λογής δικαιοπρακτικών εγγράφων.

Έτσι η ιστορία του νησιού καταβυθίστηκε 
στον ‘αιώνα της σιωπής’.
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Ο διοριζόµενος από την Υψηλή Πύλη Αγάς ή Βοεβόδας, συµπράττοντας στη διοίκηση του 
νησιού µε τους Μεγάλους Προεστούς, εκπροσωπούσε µεν τα συµφέροντα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, αλλά η παρουσία του δεν αναιρούσε τον πυρήνα των αυτοδιοικητικών προνο-
µίων και δεν έθιγε τις εξουσίες της ∆ιοικούσης Εκκλησίας.

Οι νέες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 και η δηµιουργία στο νησί εµποροναυτικής 
τάξης οδήγησαν στην εµφάνιση του κινήµατος των ‘Καρµανιόλων’, που από τις αρχές του 19ου 
αιώνα διεκδικούσε την ανατροπή των Προεστών, τη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών 
βαρών, την καθιέρωση ετησίων Γενικών Συνελεύσεων, τη λογοδοσία των αρχόντων, την απο-
µάκρυνση των τυραννικών Οθωµανών υπαλλήλων και τη φιλελευθεροποίηση της ποινικής 
εξουσίας.

Η περίοδος 1805-1812 είναι ιστορία αιµατηρών κοινωνικών συγκρούσεων µεταξύ των 
‘Καρµανιόλων’ και των αντιπάλων τους ‘Καλικαντζάρων’.

Έτσι η έκρηξη της Επανάστασης του 1821 εκτίναξε στο προσκήνιο τους ‘Καρµανιόλους’, οι 
πρώτιστοι ηγέτες των οποίων ήσαν µυηµένοι στα µυστικά της Φιλικής Εταιρείας. Γενικός αρχη-
γός της επαναστατηµένης Σάµου αναγνωρίζεται ο Λογοθέτης Λυκούργος, που είχε σπουδάσει 
στην Κωνσταντινούπολη και είχε υπηρετήσει, ως λογοθέτης, στις Παραδουνάβειες Ηγεµονίες, 
είχε ηγηθεί των κοινωνικών αγώνων του 1805-1812, είχε καταδικασθεί από την Πύλη σε 
θάνατο, είχε εξορισθεί στο Άγιο Όρος και ως πνευµατική προσωπικότητα, είχε διαµορφωθεί µε 
τις ιδέες του διαφωτισµού και του Ρήγα Φεραίου.

Οι επαναστάτες καθιδρύουν αυτόνοµο πολίτευµα µε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξου-
σία, οργανώνουν τακτική στρατιωτική δύναµη, αναπτύσσουν οχυρωµατικό αµυντικό σύστηµα, 
καθιερώνουν τις κατ’ έτος Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων, διαλύουν την ‘φατρία’ των 
Καλικαντζάρων, τηρούν πίνακα ‘τουρκολατρών’, διαχειρίζονται µε λογοδοσία τις προσόδους 
του νησιού, συµµετέχουν µε εκλεγµένους πληρεξούσιους στις Εθνικές Συνελεύσεις και στα 
κοινά της Πατρίδας βάρη, αλλά αρνούνται να δεχθούν Έπαρχο της Κεντρικής Κυβέρνησης, υπε-
ρασπίζονται την αυτονοµία του τοπικού Πολιτεύµατος µε εξεγέρσεις και αιµατηρές συγκρούσεις 
καθώς ταυτόχρονα αποκρούουν τις απόπειρες του Οθωµανικού στόλου να καταλάβει το νησί 
το έτος 1821 και 1824.

Όταν µε το πρωτόκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830) η Σάµος έµεινε εκτός των ορίων 
του νέου Ελληνικού Κράτους, σχηµατίσθηκε ανεξάρτητη ‘Σαµιακή Πολιτεία’ και επί τέσσερα 
έτη εµάχετο για την ένωση ∆υνάµεων και τις στρατιωτικές απειλές του Σουλτάνου. Τέλος, 
τον Αύγουστο του 1834, επεβλήθη βίαια το Ηγεµονικό Καθεστώς, ενώ οι Σάµιοι επαναστάτες 
κατά χιλιάδες µετανάστευσαν στην Ελλάδα και οι ηγέτες τους εξορίσθηκαν ως ‘λυµεώνες της 
Πατρίδας’. Το έτος 1849 επαναστάτησαν κατά της Ηγεµονικής ∆ιοίκησης, κατακρήµνισαν τον 
Τύραννο Ηγεµόνα Στέφανο Βογορίδη και αξίωσαν την εφαρµογή του Οργανικού Χάρτη.
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Έτσι άρχισε µια µακρά περίοδος ανασυγκρότησης του κοινωνικού βίου. Η βαθµιαία ανέλιξη 
του Πολιτεύµατος χαρακτηρίζεται από την ενδυνάµωση θεσµών ‘συνταγµατικής Πολιτείας’ 
µε κυρίαρχο σώµα τις κατ’ έτος Γενικές Συνελεύσεις των πληρεξούσιων µε ανόρθωση της 
∆ικαστικής εξουσίας, µε ∆ηµοτική διοίκηση, µε κεντρικό προϋπολογισµό, µε οργάνωση ικανο-
ποιητικού συστήµατος εκπαίδευσης, µε εκτέλεση δηµοσίων έργων, µε τηλεγραφική, τηλεφω-
νική και ακτοπλοϊκή ανταπόκριση, µε ψήφιση Σαµιακής Πολιτικής ∆ικονοµίας και µε εισήγηση 
του Σαµιακού Αστικού Κώδικα.

Ηγεµών µε σπουδαίο έργο ήταν ο Αλέξανδρος Στεφ. Καραθεοδωρής, διαπρεπής νοµικός και 
µαθηµατικός που µετέφρασε το σύγγραµµα του Nassiruddin-el Toussy από τα αραβικά και 
δηµοσιεύθηκε µε τον τίτλο ‘Traite du quadrilatere attribute a Nassiruddin-el Toussy, traduit 
par Alexadre Pascha Caratheodory (1891)’. Φαίνεται ότι η επιστήµη των µαθηµατικών ήταν 
το ενδιαφέρον που τον συνέδεε µε τον συγγενή του και µεγάλο µαθηµατικό Κωνσταντίνο Στεφ. 
Καραθεοδωρή.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα την υλική και πολιτική πρόοδο ακολούθησε η 
πολιτιστική άνθηση, µε την έκδοση µαχητικών εφηµερίδων, την κυκλοφορία των σπουδαίων 
ιστορικών εργασιών του Επαµεινώνδα και Νικολάου Σταµατιάδη, το κίνηµα του κοινωνικού 
δηµοτικισµού, τις µεταφράσεις αρχαίων κειµένων, την έκδοση ποιητικών συλλογών, την ίδρυση 
Φιλαρµονικών Εταιρειών, την υποδοχή ελληνικών θιάσων κ.λπ.

Τέλος, το έτος 1912, µε την έκρηξη του δευτέρου Βαλκανικού Πολέµου, η Σάµος κήρυξε την 
ένωση µε την Ελλάδα.

Η πολιτική και ένοπλη Εθνική Αντίσταση 1942-1944 αποτελεί κορυφαία έκφραση του πατρι-
ωτισµού και φιλελευθερισµού των Σαµίων, ενώ ο τριετής αιµατηρός εµφύλιος (1946-1949) 
σφράγισε τις κοινωνικές διεργασίες και τις ιδεολογικές συγκρούσεις.

Μέσα σε τέτοιο ιστορικό κλίµα εγκαθιδρύθηκε το 1987 στο Καρλόβασι και αναπτύσσεται το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η ανθοφορία του οποίου είναι υψηλός στόχος της τοπικής κοινωνίας και 
της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας.
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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Έναρξη Μαθηµάτων: 03.10.2016
Λήξη Μαθηµάτων: 20.01.2017
∆ιάρκεια Εξαµήνου: 13 εβδοµάδες διδασκαλίας

Εξεταστική περίοδος και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
Έναρξη: 23.01.2017
Λήξη: 
Αργίες: 

17.02.2017
Παρασκευή 28.10.2016
Πέµπτη 17.11.2016
∆ιακοπές Χριστουγέννων: 22.12.2016 – 06.01.2017 

∆ευτέρα 30.01.2017 (Τριών Ιεραρχών)

Έναρξη Μαθηµάτων: 20.02.2017
Λήξη Μαθηµάτων: 02.06.2017
∆ιάρκεια Εξαµήνου: 13 εβδοµάδες διδασκαλίας

Εξεταστική περίοδος και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
Έναρξη: 06.06.2017
Λήξη: 30.06.2017
Αργίες: Καθαρή ∆ευτέρα 27.02.2017

Σάββατο 25.03.2017
∆ιακοπές Πάσχα: 10.04.2017 – 21.04.2017
Πρωτοµαγιά 01.05.2017
Ηµέρα ∆ιεξαγωγής Φοιτητικών Εκλογών
∆ευτέρα Αγίου Πνεύµατος: 05.06.2017
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