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Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέµπτο σε

µέγεθος νησί της Μεσογείου. Έχει τέσσερεις νοµούς, έκταση 8336

τετραγωνικά χιλιόµετρα και πλη8υσµό περίπου 550000 κατοίκους.

Προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1913, ενώ ουσιαστικά η Ένωση είχε

πραγµατοποιηθεί από το 1908 µε την Κρητική Επανάσταση.

Η Κρήτη είναι νησί κατ’ εξοχήν ορεινό, µε τρεις κύριους µεγά-

λους ορεινούς όγκους: τα Λευκά Όρη, τον Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη.

Τα σπήλαια και τα φαράγγια της

Κρήτης είναι ονοµαστά. Το σηµαν-

τικότερο φαράγγι είναι το Φαράγγι

της Σαµαριάς στα νότια του Νοµού

Χανίων και πασίγνωστα σπήλαια το

∆ικταίο Άντρο και το Ιδαίο Άντρο.

Η κυριότερη πεδιάδα του νησιού

είναι η πεδιάδα της Μεσαράς, στα

νότια του Νοµού Ηρακλείου, ενώ

δεν υπάρχουν αξιόλογα ποτάµια,

τα περισσότερα από τα οποία είναι

µάλλον χείµαρροι.

Το κλίµα της Κρήτης θεω-

ρείται ως ένα από τα υγιεινότερα

και ηπιότερα της Ευρώπης. Ωστό-

σο, στο εσωτερικό του νησιού και

στα οροπέδια των υψηλοτέρων

οροσειρών το κλίµα έχει ηπειρωτι-

κά χαρακτηριστικά. Τα βουνά είναι

ως επί το πλείστον γυµνά. Το

ποσοστό των δασών είναι πολύ

χαµηλότερο από το µέσο ποσοστό

στην υπόλοιπη χώρα.

Η οικονοµία της Κρήτης είναι κατά κύριο λόγο αγροτική, µε

ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή σταφυλιών και κρασιού, ελιάς,

εσπεριδοειδών, πατάτας, πρώιµων κηπευτικών κλπ. Η κτηνοτροφία

εµφανίζει µικρότερη ανάπτυξη από την γεωργία, ενώ στα παράλια

διενεργείται αξιόλογη αλιεία. Μεγάλο µέρος της οικονοµίας βασίζε-

ται στον τουρισµό. Η τουριστική κίνηση διαρκεί όλο τον χρόνο. Ο

µεγαλύτερος αριθµός τουριστών επισκέπτεται τη βόρεια Κρήτη,

όπου υπάρχουν οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι και λειτουρ-
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γούν πολλές ξενοδοχειακές µονάδες. Η βιοµηχανία και η βιοτεχνία

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη και αφορούν κυρίως την επε-

ξεργασία και µεταποίηση γεωργικών προNόντων (ελαιουργία, οινο-

ποιία κλπ) 

Η Κρήτη συνδέεται µε πυκνό δίκτυο αεροπορικών και ακτοπλοN-

κών συγκοινωνιών µε την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως µε την Αθήνα και

τον Πειραιά, αλλά επίσης µε τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη

και πολλά άλλα από τα νησιά του

Αιγαίου. Οι οδικές συγκοινωνίες στο

εσωτερικό του νησιού είναι ικανοποιητι-

κές µε πυκνό επίσης επαρχιακό οδικό

δίκτυο.

Η ιστορία της Κρήτης είναι µακρά.

Η µυθολογία θέλει το σπήλαιο ∆ικταίο

άντρο σαν τόπο γέννησης και ανατρο-

φής του ∆ία, ενώ οι ενδείξεις πολιτι-

σµού στο νησί ξεκινούν περίπου από το

8000 π.Χ. Από εκεί και µετά τα προN-

στορικά ευρήµατα αλλά και η ιστορία

είναι πλουσιότατα, αφού η

Κρήτη απετέλεσε για αιώνες το

σταυροδρόµι της Μεσογείου:

Μινωίτες, Ρωµαίοι, Βυζαντινοί,

Άραβες, Ενετοί και Τούρκοι,

όλοι έχουν αφήσει διάσπαρτα

τα ίχνη τους. Στις νεότερες

εποχές, η ιστορία του νησιού

είναι γεµάτη από αγώνες και

επαναστάσεις.

Πολλές προσωπικότητες

διεθνούς εµβέλειας γεννήθηκαν, έδρασαν και δηµιούργησαν στην

Κρήτη ή κατάγονται από αυτήν. Τέτοιες προσωπικότητες είναι ο

συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης, ο πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος,

ο ζωγράφος ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος και πλήθος άλλοι. Εκτός

όµως από όλα τα παραπάνω, η Κρήτη ταυτίζεται µε την έννοια της

φιλοξενίας και της λεβεντιάς. Είναι νησί µε τεράστια λαογραφική και

πολιτιστική παράδοση και την πλουσιότερη ίσως δηµοτική µουσική

της Ελλάδας.

Áã. Íéêüëáïò

×áíéÜ

ÂÜé



Το Ηράκλειο είναι η µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και η 5η

µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, µε πληθυσµό 150.000 κατοίκων

περίπου. Πρόκειται για σύγχρονη πόλη που στα τελευταία χρόνια

άλλαξε ριζικά όψη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά αλλά και προβλή-

µατα των σύγχρονων ελληνικών µεγαλουπόλεων (πολυώροφα κτή-

ρια, ελάχιστο πράσινο και προβλήµατα κυκλοφορίας, αφού ανα-

πτύχθηκε ταχύτατα και χωρίς προγραµµατισµό και σχέδιο).

Το Ηράκλειο είναι το οικονοµικό και εµπορικό κέντρο του νησιού

και το βιοµηχανικό κέντρο όλης της Κρήτης. Έχει βιοµηχανίες επε-

ξεργασίας σταφίδας, κρασιών, οινοπνευµα-

τωδών ποτών, ελαιουργίας, ενδυµάτων, υποδη-

µάτων, τροφίµων, οικοδοµικών υλικών, τουρι-

στικών ειδών κ.α.

Το λιµάνι του είναι από τα µεγαλύτερα της

χώρας και έχει τακτική επικοινωνία µε τον Πει-

ραιά µε ακτοπλοNκά σκάφη. Από το λιµάνι του

Ηρακλείου διακινείται αξιόλογος όγκος εµπο-

ρευµάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Σηµαντική εξ άλλου κίνηση παρουσιάζει και το

αεροδρόµιο του Ηρακλείου που απέχει 3,5

χιλιόµετρα από την πόλη.

Το Ηράκλειο είναι ένα από τα σηµαντικό-

τερα πολιτιστικά κέντρα της Κρήτης. Κατά τη

βυζαντινή περίοδο η πόλη ονοµαζόταν Χάνδακας, ενώ επί τουρκο-

κρατίας πήρε την ονοµασία Μεγάλο Κάστρο. Μετονοµάστηκε σε

Ηράκλειο το 1822. Στην περιοχή του βρίσκονται χώροι ιδιαίτερου

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, η δε πόλη συγκεντρώνει µεγάλη

τουριστική κίνηση. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στην πλατεία Ελευθε-

ρίας είναι παγκοσµίου ενδιαφέροντος και στεγάζει ανεκτίµητους

θησαυρούς της Μινωικής Εποχής. Υπάρχουν επίσης το Ιστορικό

Μουσείο και η Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, µια από τις µεγαλύτε-
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ρες της χώρας, µε 60000 τόµους.

Ο επισκέπτης θα δεί στην πόλη πολλά ιστορικά µνηµεία, όπως

βενετικά και τουρκικά φρούρια, την Κρήνη του Μοροζίνη (γνωστή και

σαν Λιοντάρια), παλιές πύλες, πολλές βυζαντινές εκκλησίες, τη

Βασιλική του Αγίου Μάρκου, τη Λότζια, τον καθεδρικό ναό του Αγίου

Μηνά, το φρούριο Κούλε στο λιµάνι, τα πάρκα Θεοτοκόπουλου και Μ.

Γεωργιάδη, τον τάφο του Καζαντζάκη. Μπορεί ακόµη να δεί πολλά

νεοκλασσικά κτήρια στην οδό 25ης

Αυγούστου αλλά και να χαθεί στα στενά δρο-

µάκια της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, του

τµήµατος εκείνου που βρίσκεται µέσα στα

παλιά τείχη και διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την

παλιά παραδοσιακή όψη.

Το Ηράκλειο στεγάζει το µεγαλύτερο

µέρος των τµηµάτων του ΤΕΙ Κρήτης, αλλά
επίσης σχολές του Πανεπιστηµίου Κρή-

της, το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Αξίζει τέλος να αναφέρει κανείς τις

πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται

κάθε καλοκαίρι στην πόλη. ∆ιαρκούν 3 περίπου µήνες και περιλαµ-

βάνουν θεατρικές παραστάσεις, µουσικά και χορευτικά προγράµµα-

τα, καθώς και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ëüôæéá

ÂáóéëéêÞ ôïõ Áãßïõ ÌÜñêïõ

Êíùóüò
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 396200,156

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2810 326978

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2810 276700-714

∆ΕΥΑΗ 2810 229913

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2810 380490, 2810 380428

Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2810 368000-29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΠΑΓΝΗ) 2810 3921118

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2810 282316

Α’ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 282243

Β’ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 284589

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ 2810 282817

ΤΡΟΧΑΙΑ 2810 282031

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2810 283190

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2810 334181 - 5

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 244912, 108
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Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ(ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ) 2810 245644

AEGEAN AIRLINES 2810 330475

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 2810 342776

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 2810 228402

ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2810 245019

ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2810 221765

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2810 229602

ΑΝΕΚ 2810 223067

ΤΑΞΙ 2810 210102, 2810 361362

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  –  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΚΝΩΣΟΣ 2810 231940

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2810 242977

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2810 279000

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2810 283219

Β Λ Α Β Ε Σ

ΟΤΕ 121

∆ΕΗ 125, 2810 314700

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 11122



∆ ΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Τ .Ε . Ι .

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Τ .Ε . Ι .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Σ .Τ .ΕΦ .

ΒΑΣ ΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝ ΙΣΜΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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ΜΕ Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο
Πληροφορίες σχετικά µε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης





Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ιδρύθηκε το 1983.

Σήµερα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα

Τριτοβάθµια Ιδρύµατα της χώρας. Η

φοίτηση σε αυτό ολοκληρώνεται σε 4

έτη, δηλαδή 8 εξάµηνα σπουδών. Στο

Τ.Ε.Ι. Κρήτης φοιτούν περισσότεροι από

15.000 σπουδαστές, στελεχώνεται δε µε

περισσότερα από 350 µέλη του εκπαι-

δευτικού προσωπικού.

Η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ασκείται από: 

α) Τον  Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Καπετανάκη

β) Τους Αντιπροέδρους κκ. Βασίλειο Ζαχαρόπουλο, 

Κωνσταντίνο Σαββάκη και Εµµανουήλ Αντωνιδάκη)

γ) Τη Συνέλευση του ΤΕΙ

δ) Το Συµβούλιο του ΤΕΙ

Πληροφορ ί ες σχετ ι κά µε το Τ .Ε . Ι .  Κρήτης
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Σ Χ Ο Λ Ε Σ  Τ Ο Υ  Τ . Ε . Ι .
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• Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.).

• Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.)

• Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)

• Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.)

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών περιλαµβάνει τα εξής

Τµήµατα: 

• Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων.

• Πολιτικών ∆οµικών Έργων.

• Ηλεκτρολογίας.

• Μηχανολογίας.

• Ηλεκτρονικής (εδρεύει στα Χανιά).

• Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (εδρεύει στα Χανιά).

• Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (εδρεύει στο 

Ρέθυµνο).

• Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών.

Η διοίκηση της Σ.Τ.ΕΦ. ασκείται από: 

• Τον ∆ιευθυντή κ. Ν. Κορνήλιο.

• Το Συµβούλιο της Σχολής.

Ο Ρ Γ Α ΝΩ Σ Η  Τ Η Σ  Σ . Τ . Ε Φ .



1. ∆ιάρκεια ακαδηµα�κού έτους.

1.1. Το ακαδηµαNκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους
και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το διδακτικό έτος
αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, λήγει την 5η Ιουλίου του
εποµένου και περιλαµβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους,
τα διδακτικά εξάµηνα (χειµερινό και εαρινό εξάµηνο). 

1.2. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των µαθηµάτων
καθορίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του Συµβουλίου Τ.Ε.Ι. 

1.3. Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει 15 πλήρεις εβδοµάδες
για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο
εβδοµάδων η κάθε µια. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρι-
νό εξάµηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου του
εποµένου διδακτικού έτους. 

1.4. Εάν ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθη-
καν σε ένα µάθηµα είναι για οποιονδήποτε λόγο µικρότερος από τα
2/3 του προβλεποµένου στο πρόγραµµα σπουδών για όλο το διδα-
κτικό εξάµηνο, το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. 

2. Συνολική διάρκεια σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι 8 εξάµηνα. Από
αυτά, τα 7 είναι εξάµηνα κανονικής φοίτησης, παρακολούθησης µα-
θηµάτων, εργαστηρίων κλπ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο
"Οργάνωση σπουδών", το δε 8ο εξάµηνο αφιερώνεται στην εκπόνη-
ση της πτυχιακής εργασίας και στην πρακτική άσκηση στο επάγγελ-
µα.

3. Εορτές αργίες - διακοπές.

Ηµέρες αργίας είναι οι εξής:

• Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. 

• Η 28η Οκτωβρίου. 

• Η πρώτη και η δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων. 

• Η πρώτη του έτους. 

• Τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου). 

• Η Καθαρή ∆ευτέρα. 

• Η Μεγάλη Παρασκευή. 

• Το Μεγάλο Σάββατο. 

• Η ∆ευτέρα του Πάσχα. 

• Η 1η ΜαNου. 

• Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος. 

• Η εορτή Κοίµησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). 

• Τα Σάββατα και οι Κυριακές. 

Μαθήµατα δεν διεξάγονται επίσης:

• Την 17η Νοεµβρίου. 

• Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή από 24 
∆εκεµβρίου έως και 2 Ιανουαρίου. 

• Κατά τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή από τη Μεγάλη Τετάρτη 
µέχρι και την Τετάρτη µετά το Πάσχα.

• Στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. 

• Την 11η Νοεµβρίου, ηµέρα εορτασµού του πολιούχου του 
Ηρακλείου Αγίου Μηνά. 

• Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού που αρχίζουν την 6η Ιουλίου 
και τελειώνουν την 31η Αυγούστου. 

Πληροφορ ί ες σχετ ι κά µε το Τ .Ε . Ι .  Κρήτης
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4. Εγγραφές. 

4.1. Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. γίνονται όσοι γράφονται σε αυτό µετά
από εισαγωγή, µεταγραφή ή κατάταξη.

Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί µαθήµατα σε
κάποιο Τ.Ε.Ι. δεν µπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε
άλλο Τριτοβάθµιο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα.

Η προθεσµία εγγραφής των νεοεισαγοµένων σπουδαστών καθορίζε-
ται µε υπουργική απόφαση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις. Με απόφαση του Τµήµατος
ρυθµίζεται ο χρόνος εγγραφής σπουδαστών από µετεγγραφή ή κατά-
ταξη. 

4.2. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωµένοι να ανανεώνουν την 
εγγραφή τους κάθε εξάµηνο, πριν από την έναρξη των µαθηµάτων.
Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο συνεχόµε-
να ή για τρία µη συνεχόµενα εξάµηνα σπουδών, διαγράφεται από τη
Σχολή. 

4.3. Κατά την ανανέωση της εγγραφής, ο σπουδαστής υποβάλλει
στη Γραµµατεία του Τµήµατος δήλωση µαθηµάτων, στην οποία
σηµειώνει τα µαθήµατα που προτίθεται να παρακολουθήσει το επό-
µενο εξάµηνο. Η δήλωση αυτή µπορεί να τροποποιηθεί κατά δύο το
πολύ µαθήµατα µέσα σε δύο εβδοµάδες από την έναρξη των µαθη-
µάτων 

5. Oργάνωση των σπουδών. 

5.1. Το διδακτικό έργο στο Τ.Ε.Ι. κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθή-
µατα και περιλαµβάνει:

• Θεωρητική διδασκαλία µαθηµάτων. 

• Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις σε 
χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εµπέδωση και 
εφαρµογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελµατικών

δεξιοτήτων. 

• Σεµινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και 
άλλες ανάλογες δραστηριότητες. 

• Πτυχιακή εργασία και 

• Άσκηση στο επάγγελµα. 

• Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµά-
των και των φροντιστηριακών ασκήσεων είναι 45 λεπτά της 
ώρας. Η διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων είναι 55 λεπτά. 

5.2. Τα µέλη του Ε.Π. του τµήµατος παρέχουν συµβουλές στους
σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών τους, σε
σχέση µε τον κανονισµό σπουδών, τις κατευθύνσεις που παρέχει το
Τµήµα και τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε σπουδαστή.

5.3. Το Τµήµα, για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο
επάγγελµα, προγραµµατίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του
δηµόσιου τοµέα και σε θέσεις του ιδιωτικού τοµέα που δηµιουρ-
γούνται µε πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.

6. Πρόγραµµα σπουδών.

6.1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα διακρίνονται σε
Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδοµής(ΜΕΥ) και Ειδικότητας
(ΜΕ). Μέρος των µαθηµάτων Γενικής Υποδοµής αποτελούν τα µαθή-
µατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπου-
δών (∆ΟΝΑ). Επίσης τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ),
Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) (από τα οποία ο σπουδαστής επιλέγει τα
µαθήµατα που τον ενδιαφέρουν) και Προαιρετικά (Π). 

6.2. Κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος 
χαρακτηρίζεται από ένα αριθµό Πιστωτικών Μονάδων. Οι Πιστωτικές
Μονάδες είναι 30 ανά εξάµηνο, η δε κατανοµή τους ανά µάθηµα
φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα µαθηµάτων του Τµήµατος. 

6.3. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα µάθηµα είναι



προZπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου µαθήµα-
τος, τότε το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται "προαπαιτούµενο" του
δευτέρου. Ένα µάθηµα µπορεί να έχει προαπαιτούµενα, αλλά και
εξαρτώµενα από αυτό, τα µαθήµατα δε που συνδέονται µε αυτό τον
τρόπο αποτελούν "αλυσσίδες" µαθηµάτων. 

6.4. Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων του Τµήµα-
τος συντάσσεται και ανακοινώνεται το αργότερο 10 ηµέρες πριν από
την έναρξη κάθε διδακτικού εξαµήνου. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει
το πρόγραµµα σπουδών κάθε εξαµήνου, τα µέλη του εκπαιδευτικού
προσωπικού που θα διδάξουν κάθε µάθηµα και τις αίθουσες, στις
οποίες θα διεξάγονται τα µαθήµατα.  

7. ∆ιδασκαλία ξένης γλώσσας.

Στο Τµήµα διδάσκεται µια ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία έχει
σκοπό να µάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα πολύ καλά ή τουλάχι-
στον σε βαθµό τέτοιο, ώστε να κατανοούν κείµενα της ειδικότητάς
τους. Ο πρωτο-εισαγόµενος σπουδαστής που γνωρίζει την ξένη
γλώσσα µπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθησή της.

8. Φοίτηση. 

8.1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα µαθήµα-
τα του προγράµµατος σπουδών τους, σύµφωνα µε τη δήλωση που
έχουν υποβάλει. 

8.2. Οι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας σε κάθε εξάµηνο και
για κάθε µάθηµα ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή
κάθε εξαµήνου, µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα, αφού ληφθούν υπ'
όψη οι ηµέρες που δεν θα πραγµατοποιηθούν µαθήµατα κατά τη
διάρκεια του εξαµήνου (επίσηµες αργίες κλπ). 

8.3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας
που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι για οποιονδήποτε
λόγο µικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα

σπουδών για όλο το διδακτικό εξάµηνο, το µάθηµα αυτό θεωρείται
ότι δεν διδάχτηκε.  

9. Βαθµολογική κλίµακα. 

9.1. Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται µε την αριθµη-
τική κλίµακα µηδέν έως 10 (0 - 10), µε βάση επιτυχίας το βαθµό
πέντε (5). Όλοι οι βαθµοί υπολογίζονται και καταχωρούνται µε προ-
σέγγιση ενός εκατοστού (1/100) της ακέραιας µονάδας.

9.2. Ο χαρακτηρισµός της επίδοσης των σπουδαστών κατά µάθη-
µα, καθορίζεται ως εξής:

• Από 0,00 - 3,99   : κακώς 

• Από 4,00 - 4,99   : ανεπαρκώς 

• Από 5,00 - 6,49 : καλώς 

• Από 6,50 - 8,49 : λίαν καλώς 

• Από 8,50 - 10    : άριστα  

10.Βαθµοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων. 

10.1. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού µαθήµα-
τος ή του εργαστηριακού µέρους µικτού µαθήµατος απαιτείται ο
σπουδαστής να έχει διεξαγάγει µε επιτυχία το 80% των ασκήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Την τελευ-
ταία εβδοµάδα του εξαµήνου µπορούν να διεξάγονται συµπληρωµα-
τικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές
έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό µέχρι 15% των ασκήσεων
που πραγµατοποιήθηκαν και µέχρι τη συµπλήρωση του 80%. 

10.2. Ο βαθµός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού
µέρους µικτού µαθήµατος προκύπτει από το µέσο όρο όλων των επι-
µέρους βαθµών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει
µε επιτυχία ή από το βαθµό σε εξετάσεις που διεξάγονται τµηµατι-
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18

Β Α Σ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο  Σ Π Ο Υ ∆Ω Ν



19

κά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. 

10.3. Ο βαθµός του σπουδαστή για κάθε θεωρητικό µάθηµα ή
µέρος θεωρητικού µαθήµατος, εξάγεται από την επίδοση του σπου-
δαστή σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. 

11. Εξεταστικές περίοδοι - εξετάσεις.

11.1. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου ακο-
λουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι. 

11.2. Η βαθµολογία κατατίθεται στο Τµήµα µέσα σε πέντε ηµέρες
από τη διεξαγωγή της εξέτασης του µαθήµατος. 

11.3. Σπουδαστής που καταλαµβάνεται να αντιγράφει, µηδενίζεται. 

11.4. Τα γραπτά των εξετάσεων φυλάσσονται από τον εξεταστή για
ένα εξάµηνο. Κατά το διάστηµα αυτό ο σπουδαστής µπορεί να 
ζητήσει από τον εξεταστή να συµβουλευτεί το γραπτό του. 

12. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

12.1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µια
πτυχιακή εργασία µε θέµα που πρέπει να έχει άµεση σχέση µε τα
πραγµατικά προβλήµατα της παραγωγής. Τα θέµατα των πτυχιακών
εργασιών προτείνονται από µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα
οποία επίσης εποπτεύουν και καθοδηγούν τις εργασίες αυτές. 

12.2. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται
οι χώροι και ο εξοπλισµός του Τ.Ε.Ι., διατίθενται δε τα οικονοµικά
µέσα, τα οποία τυχόν απαιτούνται. Πτυχιακή εργασία µπορεί να
πραγµατοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισµούς, ιδρύµατα,
υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. 

12.3. Μετά το πέρας της, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται στο
τµήµα, από το οποίο και καθορίζεται ηµεροµηνία παρουσίασής της
ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Τα µέλη της επιτροπής υποβάλλουν

ερωτήσεις και αποφασίζουν τελικά για τον βαθµό που θα δοθεί στην
πτυχιακή εργασία. 

13. Πρακτική άσκηση.

13.1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο σπουδαστής υποχρε-
ούται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, η οποία αποσκοπεί
κυρίως στην ενηµέρωσή του σπουδαστή στις πραγµατικές συνθήκες
εργασίας και στο συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών
γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών µε τα προ-
βλήµατα των χώρων εφαρµογής. 

13.2. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι µήνες. Κατά τη
διάρκειά τους ο σπουδαστής απασχολείται σε υπηρεσία ή επιχείρη-
ση, η οποία έχει επιλεγεί για το σκοπό αυτό, κάτω από την εποπτεία
µέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. 

13.3. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών είναι αµειβόµενη
εργασία. 

14. Βαθµός πτυχίου.

Ο βαθµός Β του πτυχίου δίνεται µε προσέγγιση δύο δεκαδικών
ψηφίων και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Β = (δ1β1+δ2β2+…..+δνβν) / (δ1+δ2+……..+δν)

όπου β1,β2,…..βν οι βαθµοί όλων των υποχρεωτικών και επιλογής
υποχρεωτικών µαθηµάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και
δ1, δ2,…δν οι αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες για τα µαθήµατα
αυτά. 



ΑΝΤ ΙΚΕ ΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

∆ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑ Ι  ∆ ΙΟ ΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑ∆ΗΜΑ)ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟ 

∆ ΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΞΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ,  ∆ ΙΑΚΟΠΗ ΚΑ Ι  ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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ΜΕ Ρ Ο Σ  ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
Το τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
& Πολυµέσων





Tο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

και Πολυµέσων είναι ένα από τα τµήµατα

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών

(Σ.Τ.ΕΦ.). Λειτούργησε για πρώτη φορά

τον Σεπτέµβριο 1999 και οι πρώτοι

απόφοιτοί του πήραν πτυχίο τον

Σεπτέµβριο του 2003. Σήµερα στο Τµήµα

φοιτούν περίπου 2000 σπουδαστές. 

Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων

του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των

Τηλεπικοινωνιών και των Πολυµέσων, καθοριστικής σηµασίας

τοµέων στην διαµορφούµενη Κοινωνία των Πληροφοριών. 

Με την παρεχόµενη εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του

Τµήµατος έχουν αφ’ ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες

τεχνολογίες και αφ’ ετέρου την απαιτούµενη εξειδίκευση

ώστε να καλύψουν άµεσα τις ανάγκες µίας πολύ µεγάλης και

δυναµικά αναπτυσσόµενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή

περιλαµβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρµογών

προNόντων Πληροφορικής, λογισµικού, εταιρείες παροχής

Internet, τηλεφωνίας κλπ. 

Το τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων
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Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανικός Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής και Πολυµέσων έχει τις απαραίτητες γνώσεις
για την πλήρη ανάπτυξη (σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση
και υποστήριξη) πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος έχει σχε-
διαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε όχι µόνο να καλύψει τις ανάγ-
κες της σηµερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να µπορούν οι
απόφοιτοί του να αντεπεξέλθουν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και την απαραίτητη ευελιξία στις νέες προκλήσεις των
ταχύτατα εξελισσόµενων τεχνολογιών της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών. Μπορούν να δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά:

Στον τοµέα Λογισµικού σε ό,τι έχει σχέση µε:
• την ανάλυση των µηχανογραφικών αναγκών µιας επιχείρη-

σης (ή ενός οργανισµού).
• την ανάπτυξη αξιόπιστου λογισµικού
• την εγκατάσταση λογισµικού σε υπολογιστικά συστήµατα
• την συντήρηση λογισµικού.
• την εκπόνηση των προδιαγραφών µικρών και µεγάλων 

πληροφοριακών συστηµάτων και την ανάπτυξη τέτοιων 
συστηµάτων

• την εφαρµογή τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και 

• την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και του κόστους 
της ανάπτυξης λογισµικού. 
Χώροι απασχόλησής των είναι επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου

και Ιδιωτικού τοµέα, η εν γένει ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µπορούν
όµως να απασχοληθούν και σε δικές τους επιχειρήσεις ανά-
πτυξης και συντήρησης λογισµικού.

Στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών απασχολούνται:
• ως αναλυτές και σχεδιαστές τηλεπικοινωνιακών συστηµά-

των και δικτύων
• ως τεχνολόγοι µηχανικοί στην τηλεπικοινωνιακή 

βιοµηχανία σε θέµατα που καλύπτουν τη µετάδοση ανα-
λογικών και ψηφιακών σηµάτων µέσω ηλεκτρικών ή 
οπτικών καναλιών.
Είναι επίσης εξοικειωµένοι µε τηλεπικοινωνιακούς κανο-

νισµούς και πρότυπα, καθώς και µε τη σχεδίαση και το λογι-
σµικό των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Οι πτυχιούχοι
είναι έτοιµοι για άµεση πρόσληψη σε εταιρείες που χρησιµο-
ποιούν δηµόσια και ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα ή
που πωλούν προNόντα ή υπηρεσίες για τηλεπικοινωνιακές
λειτουργίες.

Στον τοµέα των Πολυµέσων απασχολούνται µε:
• την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού και πολυµέσων, µε 

τη διαχείριση δηλαδή πληροφοριών εικόνας, ήχου, βίντεο
• την αµφίδροµη επικοινωνία πολυµέσων
• τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη µετατροπή των 

αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά, καθώς και την µετάδο-
ση των ψηφιακών δεδοµένων που προκύπτουν µέσα από 
τα υπάρχοντα δίκτυα.

Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχοληθούν επίσης ως ειδι-
κοί ανάπτυξης σχετικών εφαρµογών στον ιδιωτικό και δηµό-
σιο τοµέα, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών, σε
εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και σε διαφηµιστι-
κές εταιρείες. 

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν επίσης να απασχο-
ληθούν στα Τ.Ε.Ι. ως Εργαστηριακοί Συνεργάτες ή ως Ειδικό
Τεχνικό προσωπικό, όπως επίσης στα Ι.Ε.Κ. και την Μέση
Εκπαίδευση ως Καθηγητές Πληροφορικής.  

∆εν είναι λίγοι οι πτυχιούχοι που απασχολούνται ως µέλη
οµάδων σε ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και όσοι παρακο-
λουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα σπουδών για
απόκτηση µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος σε
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.



Η φοίτηση στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και
Πολυµέσων του ΤΕΙ Ηρακλείου διαρκεί τέσσερα χρόνια. Το
σύστηµα θεµατικών ενοτήτων που έχει υιοθετηθεί, επιτρέπει
την επιλογή µίας από δύο ειδικεύσεων. ∆εδοµένου όµως ότι
το Τµήµα χορηγεί ενιαίο τίτλο σπουδών, όλοι οι σπουδαστές
υποχρεούνται να αποκτήσουν ένα ελάχιστο πυρήνα γνώσεων
σε όλες τις µείζονες γνωστικές περιοχές του κλάδου. Το
πρόγραµµα σπουδών είναι δοµηµένο µε βάση τις ακόλουθες
θεµατικές ενότητες ειδίκευσης:

• Πληροφορικής.

• Επικοινωνιών και Πολυµέσων.

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνει τη
διδασκαλία µαθηµάτων:

• Γενικής Υποδοµής, όπως τα Μαθηµατικά, η Εισαγωγή 
στην Πληροφορική, η Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική, η 
Ψηφιακή Σχεδίαση.

• Ειδικής Υποδοµής, όπως ο Προγραµµατισµός, τα Λει-
τουργικά Συστήµατα, οι Ψηφιακές Επικοινωνίες, τα ∆ίκτυα 
∆εδοµένων κλπ. Τα µαθήµατα αυτά προφανώς διαφορο-
ποιούνται ανάλογα µε την κατεύθυνση εξειδίκευσης.

• Ειδικότητας, όπως τα ∆ίκτυα Υπολογιστών, οι ΜικροZπο-
λογιστές, η Τεχνητή Όραση, τα Ασύρµατα ∆ίκτυα κλπ. Και 
τα µαθήµατα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 
κατεύθυνση εξειδίκευσης.

• ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, 
όπως τα Παιδαγωγικά, η Ανάπτυξη ΕυρωπαNκών ΠροNό-
ντων, η ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. 
Τα µαθήµατα αυτά αποτελούν µέρος των µαθηµάτων Γενι-
κής Υποδοµής.

Η ∆ιοίκηση του Τµήµατος ασκείται από τη Γενική Συνέ-
λευση , το Συµβούλιο και τον ΠροNστάµενο του Τµήµατος. Η
Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα µέλη του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και πέντε εκπροσώπους των φοιτητών. Τη Συνέ-
λευση διευθύνει ο ΠροNστάµενος του Τµήµατος και πρακτικά
κρατούνται από την Γραµµατέα του Τµήµατος κ. Μ. Σταυρα-
κάκη.

Το Συµβούλιο του Τµήµατος απαρτίζεται από τον ΠροN-
στάµενο, τους δύο υπεύθυνους των Τοµέων, ένα εκπρόσωπο
των Φοιτητών, ένα εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Προσω-
πικού εφ’ όσον υπάρχουν θέµατα που αφορούν το Ε.Τ.Π. και
ένα εκπρόσωπο των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων, εφ’ όσον
υπάρχουν θέµατα που αφορούν το ∆ιοικητικό προσωπικό. Η
σηµερινή σύνθεση (µόνιµα µέλη) του Συµβουλίου έχει ως
εξής:

Πρόεδρος: Ο ΠροNστάµενος του Τµήµατος,  ∆. Ακουµιανάκης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη:   

• Ο υπεύθυνος του Τοµέα Πληροφορικής Γ. Παπαδουράκης, 
Καθηγητής. 

• Ο υπεύθυνος του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και Πολυµέσων 
Αθανάσιος Μαλάµος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

• Ο εκπρόσωπος των σπουδαστών. 

Γραµµατέας: Μ. Σταυρακάκη.

Το τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων
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Το Τµήµα λειτουργικά χωρίζεται σε δύο Τοµείς:

• Τον Τοµέα Πληροφορικής και

• Τον Τοµέα Τηλεπικοινωνιών και Πολυµέσων.

Κάθε Τοµέας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία ενός
αριθµού µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Τα µέλη
του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ανήκουν σε
ένα  από τους δύο Τοµείς. Όργανα του Τοµέα είναι η Συνέ-
λευση και ο Υπεύθυνος. Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα
µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκουν στον
Τοµέα και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών.

Ο Τοµέας Πληροφορικής έχει Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Γ. Παπαδουράκη και τα παρακάτω µέλη µόνιµου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού:

Ο Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Πολυµέσων έχει Υπεύθυ-
νο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθ. Μαλάµο και τα παρακά-
τω µέλη µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

Το Τµήµα εξυπηρετείται σε ορισµένα µαθήµατα και από
Ε.Π. του Γενικού Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, ενώ για την
κάλυψη των αναγκών προσλαµβάνεται και µεγάλος αριθµός
έκτακτου Εκπαιδευτικού προσωπικού (Επιστηµονικοί και
Εργαστηριακοί συνεργάτες). 

Καθηγητές:
•Ξεζωνάκης Ιωάννης

•Παπαδουράκης Γεώργιος

Αναπληρωτές Καθηγητές:
•Ακουµιανάκης ∆ηµοσθένης 

•Μπλιώνας Σπυρίδων

Επίκουροι Καθηγητές:
•Μανιφάβας Χαράλαµπος

•Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Καθηγητές Εφαρµογών:
•Βιδάκης Νικόλαος

•Κορνάρος Γεώργιος

Καθηγητές:
•Ζαχαρόπουλος Βασίλειος

•Φραγκοπούλου Παρασκευή

Αναπληρωτές Καθηγητές: •Μαλάµος Αθανάσιος 

Επίκουροι Καθηγητές:
•Βλησίδης Ανδρέας

•Πάλλης Ευάγγελος

Καθηγητές Εφαρµογών: •Στρατάκης ∆ηµήτριος



Η διοικητική υποστήριξη καλύπτεται από την Γραµµατεία
του Τµήµατος, η οποία  λειτουργεί στο Νέο Κτήριο της
Σ.Τ.ΕΦ., στον 1ο όροφο. Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών
γίνεται καθηµερινά κατά τις ώρες 11.00 - 13.00. Το προσω-
πικό της Γραµµατείας αποτελείται από τις κκ:.
• Σταυρακάκη Μαρία (ΠροNσταµένη)
• Κουµάκη Χρυσούλα
• Παναγιωτάκη Αικατερίνη

Η Γραµµατεία, µε την βοήθεια της Μηχανογραφικής Υπη-
ρεσίας του Τ.Ε.Ι., καλύπτει πολλές ανάγκες του Τµήµατος και
των σπουδαστών, όπως:
• Εγγραφές, κατατάξεις και µετεγγραφές 
• Τήρηση µητρώων και φακέλων σπουδαστών.
• Συγκέντρωση και έλεγχο δηλώσεων µαθηµάτων σπουδα-

στών. 
• Έκδοση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών και 

πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας, πιστοποιητικά 
προZπηρεσίας έκτακτου προσωπικού κλπ) 

• Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τις σπουδές. 
• Τήρηση βαθµολογίας µαθηµάτων .
• Έκδοση πτυχίων .
• Οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας πρακτικής 

άσκησης.

Η ορκωµοσία των πρώτων πτυχιούχων του Τµήµατος έγινε
τον Ιούνιο του 2007. Η ηµεροµηνία κάθε ορκωµοσίας ανα-
κοινώνεται εγκαίρως στους αποφοίτους µε προσωπική ειδο-
ποίησή τους.

Οι σπουδαστές εγγράφονται στο Τµήµα ύστερα από: 
• Πανελλήνιες Εξετάσεις 
• Μετεγγραφή από το Τµήµα Τηλεπληροφορικής και 

∆ιοίκησης του Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Άρτας), σύµφωνα µε τους 
όρους που ορίζει ο Νόµος περί µετεγγραφών.

• Κατάταξη πτυχιούχων Τµηµάτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Η κατάταξη γίνεται µετά από αξιολόγηση σύµφωνα 
µε τον βαθµό πτυχίου των υποψηφίων.

• Άµεση εγγραφή χωρίς εξετάσεις σύµφωνα µε τον 
αντίστοιχο Νόµο (ειδικές περιπτώσεις).

Τα χρονικά όρια για την εγγραφή των νέο-εισαγόµενων
σπουδαστών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
ορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις, σχετικές δε πληροφο-
ρίες παρέχονται από την Γραµµατεία του Τµήµατος. Η εγγρα-
φή όσων προέρχονται από µετεγγραφή ή κατάταξη γίνονται
µετά από την έκδοση σχετικής απόφασης του Τµήµατος.

Οι ανανεώσεις εγγραφών γίνονται την πρώτη εβδοµάδα
του εξαµήνου και κατ' εξαίρεση για σοβαρούς λόγους µπορεί
να παραταθεί για µια ακόµη εβδοµάδα µε απόφαση Συµβου-
λίου του Τµήµατος, παράλληλα δε µε την ανανέωση εγγρα-
φής γίνεται και η δήλωση των µαθηµάτων που θα παρακολου-
θήσει ο σπουδαστής κατά το εξάµηνο αυτό.

Ο σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για
δύο (2) συνεχόµενα ή για τρία (3) µη συνεχόµενα εξάµηνα
σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές  του
και  διαγράφεται από το Τµήµα. Όµως, µετά από  αίτηση του
σπουδαστή και εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, είναι δυνατή η
επανεγγραφή του.

Το τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων
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∆ ΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΞΗ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ -
ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΙΣ
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Το διδακτικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου
και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαµβάνει δύο αυτοτελή διδακτι-
κά εξάµηνα: το Χειµερινό το οποίο αρχίζει µετά τις εξετάσεις
του Σεπτεµβρίου και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει µετά τις εξε-
τάσεις β' περιόδου του Χειµερινού εξαµήνου.

Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει 15 εβδοµάδες
διδασκαλίας και δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο
εβδοµάδων η κάθε µια. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του
Εαρινού εξάµήνου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαNκού έτους.

Οι ηµεροµηνίες της έναρξης και λήξης των µαθηµάτων και
των εξετάσεων καθορίζονται από το Συµβούλιο του ΤΕΙ, ενώ
οι επίσηµες αργίες ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό του
Τ.Ε.Ι. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑΤ ΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο
∆ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος
σπουδών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
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1 Απειροστικός Λογισµός Ι - Πιθανότητες-Στατιστική Υ ΜΓΥ 3 3 0 12 4 ΓΤ

2 Φυσική Υ ΜΓΥ 2 0 2 8 3 ΓΤ

3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΜΓΥ 2 0 2 8 7 ΠΛ ΣΛ-ΣΥ-ΕΣ

4 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Υ ΜΓΥ 2 2 2 10 8 ΕΠ

5 Ψηφιακή σχεδίαση Υ ΜΓΥ 2 2 2 10 8 ΠΛ ΣΥ

ΣΥΝΟΛΟ 11 7 8 48 30

Σύνολο Ω/Ε 26

6 Ξένη γλώσσα Ι 2 0 0
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1 Απειροστικός Λογισµός ΙΙ Υ ΜΓΥ 2 2 0 8 4 ΓΤ

2 Γραµµική Άλγεβρα Υ ΜΓΥ 2 1 0 7 3 ΓΤ

3 Προγραµµατισµός Υ ΜΕΥ 2 2 2 10 7 ΠΛ ΣΛ

4 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ ΜΕ 3 0 2 11 7 ΠΛ ΣΥ

5 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Υ ΜΕΥ 2 2 3 11 9 ΕΠ ΤΠ

ΣΥΝΟΛΟ 11 7 7 47 30

Σύνολο Ω/Ε 25

6 Ξένη γλώσσα ΙΙ 2 0 0
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Γ΄    ΕΞΑΜΗΝΟ
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1 ∆ιακριτά Μαθηµατικά Υ ΜΓΥ 2 0 0 6 2 ΓΤ

2 ∆οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Υ ΜΕΥ 2 2 2 10 8 ΠΛ ΣΛ-ΕΣ

3 Λειτουργικά συστήµατα Υ ΜΕΥ 3 0 2 11 6 ΠΛ ΣΛ

4 Εισαγωγή στην Τεχνολογία πολυµέσων Υ ΜΕΥ 2 0 2 8 6 ΕΠ ΠΟ

5 Ψηφιακές επικοινωνίες Υ ΜΕΥ 2 0 3 9 6 ΕΠ ΤΠ

6 Παιδαγωγικά Υ ∆ΟΝΑ 2 0 0 6 2 ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 13 2 9 50 30

Σύνολο Ω/Ε 24

7 Ξένη γλώσσα ΙΙΙ 2 0 0

∆΄    ΕΞΑΜΗΝΟ
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1 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Υ ΜΓΥ 1 2 0 5 3 ΓΤ

2 Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων Υ ΜΕΥ 2 0 2 8 5 ΠΛ ΣΛ

3 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Υ ΜΕΥ 2 1 3 10 6 ΠΛ ΣΛ-ΕΣ

4 ∆ίκτυα δεδοµένων Υ ΜΕΥ 2 2 2 10 7 ΕΠ ∆Υ

5 Ξένη γλώσσα (Ορολογία) Υ ΜΕΥ 2 0 0 6 2 ΕΠ

Επιλέγεται 1 από τα επόµενα

1 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

2 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 11 6 9 48 30

Σύνολο Ω/Ε 26
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄    ΕΞΑΜΗΝΟ
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1 Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος Υ ΜΕΥ 2 0 3 9 6 ΠΛ ΣΥ-ΣΛ

2 ∆ίκτυα υπολογιστών Υ ΜΕ 2 0 3 9 6 ΕΠ ∆Υ

3 Ανάπτυξη ΕυρωπαNκών ΠροNόντων Υ ∆ΟΝΑ 2 0 0 6 2 ΠΛ

4 ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Υ ∆ΟΝΑ 2 0 0 6 2 ΕΠ

Επιλέγονται 2 από τα επόµενα

1 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

2 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

3 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

4 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 12 2 10 48 30

Σύνολο Ω/Ε 24

ΣΤ΄    ΕΞΑΜΗΝΟ
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1 Οικονοµική των επιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 2 0 0 6 2 ΠΛ

2 Θέµατα προγραµµατισµού διαδικτύου Υ ΜΕ 2 0 2 8 4 ΕΠ ΠΟ

3 Επικοινωνιακά ∆ίκτυα Ενοποιηµένων Υπηρεσιών Υ ∆ΟΝΑ 2 0 2 8 3 ΕΠ ΤΠ

Επιλέγονται 3 από τα επόµενα

1 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

2 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

3 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

4 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

5 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

6 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 12 3 10 49 30

Σύνολο Ω/Ε 25
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1 Ανάπτυξη εφαρµογών Πολυµέσων Υ ΜΕ 4 0 2 14 7 ΕΠ ΠΟ

2 Marketing και Επιχειρηµατικότητα Υ ∆ΟΝΑ 2 0 0 6 2 ΕΠ

Επιλέγονται 3 από τα επόµενα

1 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

2 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

3 Μάθηµα θεµ. ενότητας Πληροφορικής ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΠΛ

4 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

5 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

6 Μάθηµα θεµ. ενότητας Επικοινωνιών-Πολυµέσων ΕΥ ΜΕ 2 1 2 9 7 ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ 12 3 8 47 30

Σύνολο Ω/Ε 23
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1 Πτυχιακή εργασία 20

2 Πρακτική άσκηση 10

ΣΥΝΟΛΟ 30
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ» ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α Μαθήµατα
ΚύκλοΙ 

µαθηµάτων
Εξάµηνο

διδασκαλίας

1 Επιχειρησιακή έρευνα ΣΛ Ε

2 ΜικροZπολογιστές ΣΥ

3 Τεχνητή Νοηµοσύνη - Έµπειρα Συστήµατα ΕΣ - ΣΛ Χ - Ε

4 Γραφική ΕΣ Χ - Ε

5 Τεχνικά Νευρωνικά ∆ίκτυα ΕΣ Ε

6 Αναγνώριση Προτύπων ΕΣ - ΣΛ Χ

7 ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής ΣΛ Ε

8 Προσοµοίωση Συστηµάτων ΣΛ Χ

9 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών ΣΛ Ε

10 ∆ιεπαφή χρήστη - υπολογιστή ΣΛ Χ - Ε

11 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων ΣΛ Χ - Ε

12 Ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων ΣΛ Χ

13 Κατανεµηµένα Συστήµατα ΣΛ Ε

14 Αρχιτεκτονική µε FPGA's ΣΥ

15 Τεχνητή όραση ΕΣ Χ

16 Ροµποτική ΕΣ - ΣΛ Χ

17 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΣΛ - ΕΣ Χ - Ε

18 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος ΙΙ ΣΥ - ΣΛ

19 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός ΙΙ ΣΛ - ΕΣ Χ - Ε

20 Ανάλυση Λογισµικού ΣΛ Χ - Ε

21
Συνεργασία υποστηριζόµενη από 
υπολογιστή

ΣΛ - ΕΣ

22 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική ΣΛ - ΣΥ

23 Ενσωµατωµένα Συστήµατα ΣΥ

24 Σχεδιασµός και Ανάλυση Αλγορίθµων ΣΛ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Α/Α Μαθήµατα
Κύκλοι 

µαθηµάτων
Εξάµηνο

διδασκαλίας

1 ∆οµές Μετάδοσης ΤΠ Χ

2 Οπτικές Επικοινωνίες ΤΠ Χ - Ε

3 Ασύρµατα ∆ίκτυα ∆Υ Χ - Ε

4 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες ΤΠ Χ - Ε

5 Επεξεργασία ήχου - φωνής ΠΟ Ε

6 Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες ΤΠ Χ - Ε

7 ΤηλεNατρική ΥΓ Χ - Ε

8 Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης ΨΤ Χ

9
Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί και 
Πληροφοριακά ∆ίκτυα

∆Υ Ε

10 Αµφίδροµη Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση ΨΤ Ε

11
Τεχνολογίες Παραγωγής Οπτικοακουστικού
Περιεχοµένου

ΠΟ Χ - Ε

12 ∆ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων ΤΠ Ε

13
Κατανεµηµένες και ∆ιαδικτυακές 
Εφαρµογές Πολυµέσων

ΠΟ Ε

14 Πολυµεσικές εφαρµογές στην Υγεία ΥΓ Χ

15 Ψηφιακά Επικοινωνιακά Κέντρα ΤΠ

16 Προγραµµατισµός Πολυµέσων ΠΟ Ε

17 Προγραµµατισµός ∆ικτύων ∆Υ Ε

18 Τηλεπικοινωνιακοί Κανονισµοί και Πρότυπα ΤΟ Χ

19 Ειδικά θέµατα Πολυµέσων ΠΟ Χ

20 Εφαρµογές Πολυµέσων στην Επιστήµη ΠΟ Χ

21 Παράλληλη Επεξεργασία ΠΚ Ε

22
∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
και µετρήσεις

ΤΠ

23 Εφαρµογές για έξυπνες φορητές συσκευές ΠΟ

24 ∆ιοµότιµα Συστήµατα ΠΚ

25 Τεχνικές προσοµοίωσης στην Ιατρική ΥΓ
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Κατηγορία µαθήµατος: Υποχρεωτικό (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ).

Είδος µαθήµατος:
Γενικής Υποδοµής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ), ∆ιοίκησης -

Οικονοµίας - Νοµικών - Ανθρωπιστικών Σπουδών (∆ΟΝΑ).

ECTS: Πιστωτικές Μονάδες.

Φόρτος εργασίας: Ώρες θεωρίας x 3 + ώρες ασκήσεων x 1 + ώρες εργαστηρίου x 1. 

Εποπτεύων Τοµέας:

Ο Τοµέας του Τµήµατος που εποπτεύει  το συγκεκριµένο µάθηµα. Όπου αναφέρεται

“ΓΤ”, πρόκειται για µάθηµα που παρέχεται από το Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών του

Τ.Ε.Ι.

Κύκλος µαθηµάτων:

Ο Κύκλος µαθηµάτων, στον οποίο έχει ενταχθεί το µάθηµα. Σε ορισµένα µαθήµατα δεν

καθορίζεται. Εάν σηµειώνονται περισσότεροι από ένας κύκλοι, ο πρώτος είναι ο «πρω-

τεύων», ο κύριος κύκλος του µαθήµατος.

Εξάµηνο διδασκαλίας:
Το εξάµηνο (Χειµερινό “Χ” ή Εαρινό “Ε”), κατά το οποίο παρέχεται το συγκεκριµένο

µάθηµα. Μόνο στα Επιλογής Υποχρεωτικά.



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό αποτελεί εισαγωγικό µάθηµα µαθηµατικών για
σπουδαστές οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές υποδοµές. Για αυτό και
γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν κενά στην υποδοµή των φοιτητών καθώς
και να επιλεχτούν αυτοί οι οποίοι είναι έτοιµοι να προχωρήσουν στο υπόλοιπο
πρόγραµµα του τµήµατος. Για αυτό τον λόγο η ύλη του µαθήµατος έχει πολλά
κοινά µε την ύλη την οποία έχουν διδαχτεί οι σπουδαστές στα γενικά λύκεια
(περίπου 60% της ύλης είναι ίδια). Γίνονται όµως και κάποια βήµατα µπροστά
δίνοντας πιο εξειδικευµένα παραδείγµατα καθώς και συµπληρώνοντας
κάποια από τα κενά στην ύλη του σχολείου.

Το µάθηµα περιλαµβάνει δύο βασικές ενότητες. Η µία είναι η ενότητα
του απειροστικού λογισµού στην οποία οι σπουδαστές µαθαίνουν να
µελετούν συναρτήσεις, να κάνουν γραφικές παραστάσεις, να παραγωγίζουν
και να ολοκληρώνουν. Επίσης ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην επίλυση
προβληµάτων χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τεχνικές. Σκοπός του
µαθήµατος είναι ο σπουδαστής που περνάει το µάθηµα να είναι σε θέση να
υπολογίσει αρκετά πολύπλοκα ολοκληρώµατα και παραγώγους καθώς και να
τα χρησιµοποιήσει για να λύσει εύκολα προβλήµατα.

Η δεύτερη ενότητα είναι αυτή των πιθανοτήτων, η οποία διδάσκεται και
στο τέλος του µαθήµατος. Εδώ ο σπουδαστής µαθαίνει να κάνει
καταµετρήσεις δυνατών συνδυασµών και να χρησιµοποιεί αυτές τις
καταµετρήσεις για τον υπολογισµό πιθανότητας γεγονότος. Εισάγεται επίσης
η έννοια της εξαρτηµένης πιθανότητας, καθώς και οι έννοιες της µέσης
τιµής και της διασποράς, για διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές.
Εξηγείται επίσης πως είναι δυνατό να υπολογίσει κανείς µέση τιµή από
δείγµατα τυχαίων µεταβλητών.  

Περίγραµµα:
• Όρια ακολουθιών:

Εδώ µελετούνται βασικά όρια ακολουθιών µε τις αποδείξεις τους.
Κατόπιν αυτά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες των ορίων για
τον υπολογισµό πιο πολύπλοκων ορίων. 

• Μελέτη συναρτήσεων:
Εδώ εισάγονται οι σπουδαστές στην έννοια του ορίου συνάρτησης, της

συνέχειας και της παραγώγου συνάρτησης. Κατόπιν αναλύονται οι τεχνικές
παραγώγισης µε τις ανάλογες αποδείξεις. Μετά χρησιµοποιούνται οι
παράγωγοι για τον εντοπισµό και τον χαρακτηρισµό τοπικών ακροτήτων.
Μελετάται επίσης η κυρτότητα µε την χρήση παραγώγων. Επίσης οι
σπουδαστές µαθαίνουν να κάνουν γραφικές παραστάσεις ρητών
συναρτήσεων. Κατόπιν µελετούνται τα διάφορα θεωρήµατα µέσης τιµής,
καθώς και τα αναπτύγµατα Taylor. Τέλος δίνεται ο κανόνας L’Hopital καθώς
και η προσεγγιστική µέθοδος εύρεσης λύσεων εξίσωσης των Newton-
Raphson. 
• Προβλήµατα παραγώγων:

Εδώ µελετούνται κυρίως δύο κατηγορίες προβληµάτων. Προβλήµατα
µεγίστων-ελαχίστων καθώς και προβλήµατα σχετιζοµένων ρυθµών
µεταβολής. 
• Ολοκληρώµατα:

Εδώ ο σπουδαστής εισάγεται στην έννοια του αόριστου ολοκληρώµατος
ως αντίστροφη πράξη της παραγώγισης καθώς και στην έννοια του
ορισµένου ολοκληρώµατος ως επιφάνεια κάτω από καµπύλη. Αποδεικνύεται
το θεµελιώδες θεώρηµα του ολοκληρωτικού λογισµού και κατόπιν
αναλύονται συστηµατικά οι βασικές τεχνικές ολοκλήρωσης. Τέλος
χρησιµοποιούνται τα ολοκληρώµατα για τον προσδιορισµό επιφανειών µεταξύ
καµπυλών, καθώς και για την επίλυση προβληµάτων κινηµατικής. 
• Πιθανότητες-Στατιστική:

Εδώ οι σπουδαστές εισάγονται στην συνδυαστική και στην χρήση αυτής
στον υπολογισµό πιθανοτήτων. Κατόπιν εισάγονται στην έννοια της
εξαρτηµένης πιθανότητας και µαθαίνουν αν χρησιµοποιούν το θεώρηµα
Bayes. Τέλος εισάγονται στην έννοια της κατανοµής και της πυκνότητας
πιθανότητας και µαθαίνουν να υπολογίζουν αναµενόµενη τιµή και διασπορά
για διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Απειροστικός Λογισµός, Τόµος 1, Finney, R.L., Weir, M.D., Giordano, 

F.R. Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις στον πίνακα. 
• Ασκήσεις µε την συµµετοχή των φοιτητών.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Γραπτή εθελοντική πρόοδος (30%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο
της ύλης (70%), ή (100%) αν ο σπουδαστής επιλέξει να µην δώσει πρόοδο.

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι –
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΠ1001 Α

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ / Υ
Θεωρία: 6

Εργαστήριο:
4
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 
• Να µπορεί να κατανοεί τις βασικές έννοιες της φυσικής που θα συναν-

τήσει σε περισσότερο εξειδικευµένα µαθήµατα όπως ηλεκτρονικά, 
τηλεπικοινωνίες, λειτουργία υπολογιστών κλπ. 

• Να µπορεί να χειρίζεται µερικά βασικά όργανα µέτρησης όπως παλµο-
γράφος, αναλογικά και ψηφιακά όργανα µέτρησης τάσεως και ρεύµατος, 
γεννήτριες ηλεκτρικών σηµάτων, να κάνει µετρήσεις σε δεδοµένες 
πειραµατικές συσκευές και να αναλύει τα αποτελέσµατά του.  

Περίγραµµα:
• Νόµοι Νεύτωνα - Εφαρµογές: Έννοια της δύναµης, οι τρεις νόµοι του 

Νεύτωνος, η έννοια της µάζας, τριβή, κυκλική κίνηση. 
• Ενέργεια - Ορµή - Νόµοι ∆ιατήρησης: Έργο, παραδείγµατα δυναµικής 

ενέργειας, κινητική ενέργεια, ισχύς, ορµή, διατήρηση ορµής, κέντρο 
µάζας, ταλαντώσεις. 

• Ηλεκτρικό Φορτίο - Ηλεκτρικό Πεδίο Νόµος του Gauss: Αγωγοί - µονω-
τές, νόµος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο - ηλεκτρικές δυνάµεις, δίπολα, 
ηλεκτρική ροή, νόµος Gauss. 

• Ηλεκτρικό ∆υναµικό: Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια, δυναµικό, καθο-
δικός σωλήνας, πυκνωτές, χωρητικότητα και συνδεσµολογία πυκνωτών. 

• Ηλεκτρικό Ρεύµα - Αντίσταση - Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη: Ρεύµα, 
αντίσταση, ηλεκτρεγερτική δύναµη κυκλωµάτων, ενέργεια - ισχύς 
κυκλωµάτων, αγωγιµότητα στα µέταλλα, συνδεσµολογία αντιστάσεων, 
κυκλώµατα µε αντίσταση και χωρητικότητα. 

• Μαγνητικό Πεδίο - Πήγες Μαγνητικού Πεδίου: Μαγνητικό πεδίο, 
γραµµές µαγνητικού πεδίου, κίνηση φορτίων σε µαγνητικό πεδίο, µαγνη-
τικές δυνάµεις σε ρευµατοφόρους αγωγούς, µαγνητικό πεδίο κινουµέ-

νου φορτίου και ρευµατοφόρου αγωγού, νόµος του Ampere. 
• Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή - Αυτεπαγωγή - Αµοιβαία Επαγωγή: Νόµος 

του Faraday, νόµος του Lenz, επαγόµενα ηλεκτρικά πεδία, εξισώσεις 
Maxwell, αµοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, ενέργεια µαγνητικού πεδίου, 
κύκλωµα R-L, κύκλωµα R-L-C. 

• Εναλλασσόµενο Ρεύµα: ∆ιανύσµατα φάσης, άεργη αντίσταση, κύκλωµα 
L-R-C σε σειρά, ισχύς κυκλωµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος, συντο-
νισµός. 

• Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα: Ταχύτητα ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, 
ηµιτονοειδή κύµατα, ενέργεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, στάσιµα 
κύµατα, ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, ακτινοβολία κεραίας. 

• Θέµατα Οπτικής και Οπτοηλεκτρονικής: Ανάκλαση, διάθλαση, ολική 
ανάκλαση, οπτικές ίνες, οπτικές πηγές, φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που θα καλύπτει το θεωρητικό

τµήµα του µαθήµατος µε περισσότερη έµφαση σε ασκήσεις που περιέχουν τα
βασικά όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Φυσική, Τόµος Α', H.D. Young (Εκδ. Παπαζήση), 1994,

ISBN 960-02-1067-5 
2. Φυσική, Τόµος Β', H. D. Young (Εκδόσεις Παπαζήση), 1994, 

ISBN 960-02-1088-8 
3. Sherway: Physics Τόµος Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, Μετάφραση - Έκδοση Λ. Κ. Ρεσβάνης 
4. Halliday - Resnick: Φυσική (τόµος Ι & ΙΙ) Μετάφραση Έκδοση 

Γ. Πνευµατικός  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση του πίνακα.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης
(60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-
λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΦΥΣΙΚΗ
ΤΠ1002
ΤΠ1102

Α

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΓΥ / Υ
Θεωρία: 2

Εργαστήριο: 2
3



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τα επιµέρους κοµµάτια

υλικού και λογισµικού που συνθέτουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η

κατανόηση του ρόλου του λειτουργικού συστήµατος καθώς και η εισαγωγή

στον προγραµµατισµό µε τη γλώσσα C.  

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Γνωριµία µε τον υπολογιστή, ο κύκλος επεξεργασίας της 

πληροφορίας, συσκευές υλικού για εισαγωγή, επεξεργασία, έξοδο και 

αποθήκευση δεδοµένων, λογισµικό συστήµατος και λογισµικό 

εφαρµογών, υπηρεσίες διαδικτύου, σταδιοδροµία στην πληροφορική, 

ειδικότητες και απαιτήσεις. 

• Το εσωτερικό του Υπολογιστή: Τα βασικά µέρη του υπολογιστή, η 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU), συνήθεις CPU, είδη µνήµης, 

θύρες επέκτασης, πύλες και δυαδική λογική. 

• Είσοδος και Έξοδος δεδοµένων: Τύποι και χρήση συσκευών input/

output, διαφορές πληκτρολογίων Η/Υ και γραφοµηχανής, ειδικά πλήκτρα 

και η χρήση τους, τα υπέρ και κατά της αναγνώρισης φωνής σαν 

εναλλακτική µέθοδος input, οι διάφοροι τύποι εκτυπωτών, monitors, και 

pointing devices, συσκευές εισαγωγής ήχου, εικόνων και video στον 

υπολογιστή. 

• Αποθήκευση ∆εδοµένων: ∆ιαφορές µνήµης και µέσων αποθήκευσης, 

κατηγορίες και απόδοση των µέσων αποθήκευσης, σκληροί δίσκοι και 

floppies, αποσπώµενοι δίσκοι, οπτικά µέσα αποθήκευσης. 

• Επεξεργασία ∆εδοµένων: Πληροφορίες και δεδοµένα. Αριθµητικά 

συστήµατα και δυαδική λογική. Παράσταση κι επεξεργασία δεδοµένων. 

• Το Λειτουργικό Σύστηµα: Μέρη του λογισµικού του OS, ρόλος και 

λειτουργικότητα του OS, τι συµβαίνει κατά την εκκίνηση τού Η/Υ, είδη 

∆ιεπαφών Χρήστη, δυνατότητες και αδυναµίες σύγχρονων OS, βασικά 

utilities, backup. 

• Λογισµικό Εφαρµογών: Οριζόντιες και κάθετες εφαρµογές, δηµοφιλείς 

οριζόντιες εφαρµογές, διαφορές εµπορικών εφαρµογών, shareware,

freeware, και λογισµικού public domain, η έννοια της έκδοσης

λογισµικού (software versioning), τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

προ-γραµµάτων standalone, ολοκληρωµένων προγραµµάτων και

σουιτών, δεξιότητες στη χρήση λογισµικού εφαρµογών, πλεονεκτήµατα

της ενσωµάτωσης στο Web. 

• ∆ίκτυα και επικοινωνίες: Τύποι δικτύων και η βελτίωση της τεχνολογι-

κής επένδυσης ενός οργανισµού, δικτυακά πρωτοκόλλα, µέθοδοι 

δροµολόγησης, peer-to-peer και client-server LANs, τοπολογίες LAN, 

εφαρµογές των WAN στις επιχειρήσεις. 

• Ο Παγκόσµιος Ιστός: ∆ιαφορές λογισµικών client και server, δηµοφιλείς 

υπηρεσίες του Internet και η λειτουργικότητά τους, στοιχεία διευθύν-

σεων Internet και ονοµάτων domain, η χρήση δικτύων βασισµένων στο

Internet σε µεγάλους οργανισµούς. 

• Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Η έννοια του υπερκειµένου, φυλλοµετρητές και 

Web servers, η δοµή του URL, µηχανές αναζήτησης, Β2Β και e-com-

merce, σχετικές εφαρµογές. 

• Εγκληµατικότητα και Ασφάλεια: Πώς οι παρείσακτοι µπαίνουν στους

υπολογιστές, πώς οι system administrators ασφαλίζουν τα συστήµατα

από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα και από ιούς, ποιοι είναι οι πιθανότεροι

να επιτεθούν και να βλάψουν υπολογιστές και τα κίνητρά τους, τύποι

απώλειας από παρεµβάσεις και επιθέσεις σε υπολογιστικά συστήµατα,

εργαλεία προστασίας και τεχνικές άµυνας ενάντια στις ανεπιθύµητες

παρεµβάσεις. 

• Βάσεις δεδοµένων και πληροφοριακά συστήµατα: Χρήσεις βάσεων δε-

δοµένων, βασικές έννοιες και δυνατότητες Β.∆., διαφορές αρχείων και

σχεσιακών Β.∆., δηµοφιλή υπολογιστικά πληροφοριακά συστήµατα και

χαρακτηριστικά τους. 

• Ανάλυση και σχεδιασµός συστηµάτων: O αναλυτής συστηµάτων, 

οι φάσεις του κύκλου ανάπτυξης, συχνά λάθη και προβλήµατα. 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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• Προγραµµατισµός: Γλώσσες προγραµµατισµού, γλώσσα µηχανής και 

assembly, γλώσσες προγραµµατισµού τρίτης γενιάς, οι φάσεις

ανάπτυξης ενός προγράµµατος, συντακτικά και λογικά λάθη,

αλγόριθµοι, διαγράµµατα ροής, ψευδοκώδικας. ∆οµές ελέγχου

αλγορίθµων: ακολου-θία, διακλάδωση υπό συνθήκη, επανάληψη.

Μεταβλητές, είδη δεδοµένων, πράξεις. Παραστάσεις, συναρτήσεις και

υπορουτίνες. Είσοδος, έξοδος. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα DOS: Εισαγωγή στο DOS - βασικές 

εντολές του DOS - ∆οµή των αρχείων στο DOS 

• Λειτουργικό σύστηµα MS-Windows: Τι είναι τα MS-Windows, βασικές 

αρχές - ∆ουλεύοντας µε τα Windows (παράθυρα, µπάρα εργασίας, 

οδηγοί) - ∆ιαχείριση αρχείων µε τον Εξερευνητή . 

• MS-Word: ∆ηµιουργία νέων εγγράφων – βασική διαµόρφωση εγγράφων 

– Εισαγωγή πινάκων. 

• Προγραµµατισµός σε C: ∆οµή ενός προγράµµατος στη C - Βασικές 

εντολές της C – σταθερές και µεταβλητές – τύποι integer, real, char, 

Boolean, Εντολή IF, εντολές ανακύκλωσης (while, repeat), Πίνακες και 

Strings.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bryan Pfaffenberger, Computers in your Future, Prentice Hall, 2004 

2. Peter Norton, Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Εκδόσεις Τζιόλα 2000 

3. Brian W. Kernighan & Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, 

Prentice Hall, 1988 

4. Clovis L. Tondo & Scott E. Gimpel, The C Answer Book, Prentice Hall, 

1989 

5. Patrick H. Winston, On to C, Addison-Wesley, 1995 

6. ∆ηµοφιλή περιοδικά υπολογιστών, π.χ., RAM, BYTE, PC Computing  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης

(60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του

εργαστηρίου (40%). 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η αλµατώδης εξέλιξη στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες και στα

Πολυµέσα είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης της τεχνολογίας των

ηλεκτρονικών και των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Η βάση κάθε

συστήµατος Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Πολυµέσων αλλά και του πιο

απλού computer είναι τα διακριτά αλλά και ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά ή/και

οπτοηλεκτρονικά κυκλώµατα. Για την κατανόηση του τρόπου εξέλιξης των

κυκλωµάτων αυτών, αλλά και για να µπορέσει κανείς να αντιληφθεί µέχρι

ποιου σηµείου µπορούν ακόµα να εξελιχθούν, είναι απαραίτητη η γνώση των

βασικών στοιχείων που αποτελούν τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της

τεχνολογίας των ηλεκτρονικών. Οι στόχοι του µαθήµατος Εισαγωγή στην

Ηλεκτρονική είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές του Τµήµατος

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων τις αρχές λειτουργίας των

διακριτών στοιχείων των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και πως αυτά

ενσωµατώνονται για να αποτελέσουν ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

• Να µπορεί να αναγνωρίσει, αναλύσει και σχεδιάσει απλά ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα. 

• Να προσοµοιώνει σε Η/Υ ηλεκτρονικά κυκλώµατα και να ελέγχει την 

συµπεριφορά τους µεταβάλλοντας διάφορες παραµέτρους ή/και 

αντικαθιστώντας διάφορα στοιχεία του κυκλώµατος, ώστε να επιτύχει 

την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

• Να επιλέγει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά υλικά και να κατασκευάζει στο 

εργαστήριο απλά ηλεκτρονικά κυκλώµατα που να επιτελούν συγκεκρι-

µένες λειτουργίες. 

Περίγραµµα:
• Ιστορική αναδροµή: Από τις λυχνίες στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, 

τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, από την µικρο-ηλεκτρονική 

στην νανο-ηλεκτρονική. 

• Εισαγωγή: Στοιχεία ανάλυσης κυκλωµάτων, αναλογικά και ψηφιακά 

σήµατα, φάσµα συχνοτήτων, απόκριση συχνότητας κυκλωµάτων, 

ενισχυτές και απόκριση συχνότητας ενισχυτών. 

• ∆ίοδοι: Η ιδανική δίοδος, χαρακτηριστικές των ακροδεκτών των διόδων 

ένωσης πυριτίου, ανάλυση κυκλωµάτων διόδων, µοντέλο ασθενούς 

σήµατος και εφαρµογές, δίοδος Zener, κυκλώµατα ανορθωτών, ψαλλιδι-

στές και πολλαπλασιαστές τάσης. Στοιχεία φωτοδιόδων. 

• Τρανζίστορ: BJT & FET: ∆ιπολικά Τρανζίστορ Ένωσης (BJT): Φυσική 

δοµή και περιοχές λειτουργίας, npn και pnp τρανζίστορ, dc λειτουργία, 

το τρανζίστορ ως ενισχυτής, κυκλωµατικά µοντέλα ασθενούς σήµατος, 

πόλωση, βασικές συνδεσµολογίες ενισχυτών ενός σταδίου, το διπολικό 

τρανζίστορ ως διακόπτης. 

• Τρανζίστορ Επιδράσεως Πεδίου (FET): ∆οµή και φυσική λειτουργία, 

χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης των MOSFET πύκνωσης και

απογύµνωσης, το FΕΤ ένωσης, DC λειτουργία, το FET ως ενισχυτής,

πόλωση σε κυκλώµατα µε διακριτά στοιχεία, βασικές συνδεσµολογίες

ενισχυτών ενός σταδίου µε FET, ενισχυτές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων

µε MOS, διακόπτες µε FΕΤ. Τεχνολογία κυκλωµάτων CMOS, BiCMOS. 

• Τελεστικοί Ενισχυτές: Μελέτη ιδανικών τελεστικών ενισχυτών, ανα-

στρέφουσα και µη αναστρέφουσα συνδεσµολογία, µη ιδανική συµπερι-

φορά τελεστικών ενισχυτών, εσωτερική δοµή των ολοκληρωµένων

τελεστικών ενισχυτών, λειτουργία µεγάλου σήµατος, απόρριψη κοινού

σήµατος, αντιστάσεις εισόδου-εξόδου, προβλήµατα λειτουργίας DC,

κυκλώµατα τελεστικών ενισχυτών.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις πάγκου και ασκήσεις προσοµοίωσης µε λογισµικό πακέτο

Multisim: 

• Εξοικείωση µε όργανα εργαστηρίου και απλές µετρήσεις 

• Μελέτη RC κυκλωµάτων 

• Μελέτη κυκλωµάτων ανόρθωσης µε διόδους 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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• Κυκλώµατα εξοµάλυνσης 

• Μελέτη κυκλώµατος διπλασιασµού τάσης 

• Προσοµοίωση µε τη χρήση Η/Υ κυκλωµάτων µε διόδους, µελέτη 

επιδόσεων (Multisim) 

• Πόλωση των διπολικών τρανζίστορ (BJT) 

• Μελέτη ενισχυτικής λειτουργίας των διπολικών τρανζίστορ 

• Προσδιορισµός των επιδόσεων ενισχυτικής βαθµίδας µε BJT µε τη 

χρήση του Multisim 

• Μελέτη αναστρέφουσας συνδεσµολογίας τελεστικών ενισχυτών 

• Μελέτη µη αναστρέφουσας συνδεσµολογίας τελεστικών ενισχυτών 

• Μελέτη κυκλωµάτων µε τελεστικούς ενισχυτές (αθροιστές, ολοκληρω-

τές, κλπ)  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα τόµος Α΄, Sentra/Smith, επιµέλεια στα 

Ελληνικά Γ. Παπανάνος, τοµέας πληροφορικής ΕΜΠ, Αθήνα 1994,

ISBN: 960-85334-5-7 

2. Ηλεκτρονική, A.P. Malvino, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, (2003). 

[Μετάφραση του Electronic Principles, 6th ed, McGraw-Hill, N.Y.,

(1999)]. Εφαρµοσµένα Ηλεκτρονικά, C.A, Schuler, Εκδόσεις Τζιόλα,

Θεσσαλονίκη, (2000). [Μετάφραση του Electronics Principles and

Applications, 5th ed, McGraw-Hill, N.Y., (1999)]. 

3. Analog Electronics an integrated Pspice approach, T.E.Price, Prentice 

Hall, 1997, ISBN:0-13-242843-11 

4. Μικροηλεκτρονική, R.C. Jaeger, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, (1991). 

[Μετάφραση του Microelectronics, 2nd ed, McGraw-Hill, N.Y., (1997)]. 

5. The Art of Electronics, Paul Horowitz and Winfield Hill, Cambridge 

University press, 1995.  

6. Web sites (οι σχετικές διευθύνσεις θα δίδονται από τον διδάσκοντα).  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

• ∆ιαλέξεις στον πίνακα 

• Εργαστηριακές ασκήσεις προσοµοίωσης και πάγκου 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

• Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή

στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να µπορεί να σχεδιάζει και να αναλύει απλά ψηφιακά κυκλώµατα. 

• Να προσοµοιώνει σε υπολογιστή ψηφιακά κυκλώµατα και να ελέγχει την 

συµπεριφορά τους µεταβάλλοντας διάφορες παραµέτρους ή/και αντι-

καθιστώντας διάφορα στοιχεία του κυκλώµατος, ώστε να επιτύχει την

καλύτερη δυνατή απόδοση. 

• Να επιλέγει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά υλικά και να κατασκευάζει στο 

εργαστήριο απλά ψηφιακά κυκλώµατα που να επιτελούν συγκεκριµένες 

λειτουργίες.  

Περίγραµµα:
• ∆υαδικά Συστήµατα: ∆υαδικοί αριθµοί, µετατροπή βάσης αριθµού, 

οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθµοί, συµπληρώµατα, προσαρµοσµένοι 

δυαδικοί αριθµοί, δυαδικοί κώδικες. 

• Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες: Αξιωµατικός ορισµός της άλγεβρας 

Boole, βασικά θεωρήµατα και ιδιότητες της άλγεβρας Boole, συναρτή-

σεις Boole, κανονικές και πρότυπες µορφές, ψηφιακές πύλες, ολοκλη-

ρωµένα κυκλώµατα. 

• Απλοποίηση συναρτήσεων Boole: Η µέθοδος του χάρτη δύο, τριών, 

τεσσάρων και πέντε µεταβλητών, απλοποίηση γινοµένων αθροισµάτων, 

υλοποίηση µε πύλες NAND και NOR, άλλες διεπίπεδες υλοποιήσεις, 

συνθήκες αδιαφορίας. 

• Συνδυαστική λογική: ∆ιαδικασία σχεδιασµού, αθροίσεις, αφαιρέσεις, 

µετατροπή κωδίκων, κυκλώµατα NAND NOR πολλαπλών επιπέδων, 

συναρτήσεις XOR και ισοδυναµίας. 

• Συνδυαστικά κυκλώµατα µε MSI και PLD: Παράλληλος δυαδικός 

αθροιστής και αφαιρέτης, δεκαδικός αθροιστής, συγκριτής µεγέθους, 

αποκωδικοποιητές και κωδικοποιητές, πολυπλέκτες, µνήµη - ανάγνω-

σης - µόνο (ROM), προγραµµατιζόµενη λογική παράταξη (PLA), προ-

γραµµατιζόµενη παράταξη λογικής (PAL). 

• Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα: Flip-flop, πυροδότηση των Flip-flop, 

ανάλυση ακολουθιακών κυκλωµάτων µε ρολόι, ελαχιστοποίηση και κωδι-

κοποίηση καταστάσεων, πίνακες διέγερσης των Flip-flop, µέθοδος

σχεδίασης, σχεδίαση µετρητών. 

• Καταχωρητές, µετρητές και µονάδες µνήµης: Καταχωρητές, µετρητές 

ριπής, σύγχρονοι µετρητές, ακολουθίες χρονισµού, µνήµη τυχαίας προ-

σπέλασης, αποκωδικοποίηση µνήµης, κώδικας διόρθωσης σφαλµάτων. 

• Αλγοριθµικές µηχανές καταστάσεων: ∆ιάγραµµα ASM, θέµατα χρονι-

σµού, υλοποίηση του ελέγχου, υλοποίηση µε πολυπλέκτες, υλοποίηση 

του ελέγχου µε PLA. 

• Ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα: Οικογένειες ψηφιακών ολοκλη-

ρωµένων κυκλωµάτων RTL, DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS. 

• Οµαδική Εργασία: Οι φοιτητές σε µικρές οµάδες θα αναλαµβάνουν την

µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων από τον χώρο της Ψηφιακής σχεδίασης

και θα παρουσιάζουν τις µελέτες τους γραπτά και προφορικά στους

διδάσκοντες και στους ενδιαφερόµενους συµφοιτητές τους. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων θα καλύπτει το θεωρητικό τµήµα 

του µαθήµατος 

• Επίσης προβλέπεται προσοµοίωση ψηφιακών κυκλωµάτων σε Η/Υ µε τη 

χρήση ειδικών λογισµικών πακέτων προσοµοίωσης (SPICE) 

• Οι φοιτητές σε µικρές οµάδες θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν στο 

εργαστήριο τα πρωτότυπα σύγχρονων κυκλωµάτων µε την καθοδήγηση 

και επίβλεψη των διδασκόντων  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. M. Moris Mano, Ψηφιακή σχεδίαση, Prentice Hall International, 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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µετάφραση στα Ελληνικά Α. Τραγανίτης, 1992, ISBN: 960-7182-01-4 

2. D. I. Porat and A. Barna, Introduction to digital techniques, John Wiley, 

(1987). 

3. H. T. Iagle, B. T. Carroll, J. D. Irwin, An Introduction to Computer Logic, 

Prentice Hall, (1975). 

4. Electronic Design (ISSN 0013-4872), published twice monthly by Penton 

Media, Inc., 1100 Superior Ave., Cleveland, OH 44114-2543, USA. 

Tel: (201) 393-6060, fax: (201) 393-0204. 

5. Τεχνική Εκλογή, Μηνιαίο τεχνικό περιοδικό, press line, “Ν. Μαυροµάτης 

& ΣΙΑ ΕΠΕ”, Μαγερ 11, 10438 Αθήνα, 

τηλ: 01-5225479, fax: 01-5243345.6. 

6. Web sites (οι σχετικές διευθύνσεις θα δίδονται από τον διδάσκοντα).  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-

λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Είναι η συνέχεια του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός Ι. Εδώ

µελετώνται πλέον οι συναρτήσεις 2, 3 ή και περισσοτέρων µεταβλητών,

καθώς οι εφαρµογές τους σε πολλούς κλάδους των θετικών και

τεχνολογικών επιστηµών.

Περίγραµµα:
• Ελεύθερα διανύσµατα του χώρου, εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο 

διανυσµάτων και γεωµετρικές εφαρµογές 

• Κλασσικές επιφάνειες στον χώρο, σχεδιασµός µε µέθοδο ισοZψών 

καµπύλων και µε χρήση Η/Υ. 

• Μερικές παράγωγοι, grad επιφάνειας και εφαπτόµενο σε επιφάνεια 

επίπεδο. 

• Ακρότατα µιας z= f(x,y) σε δοθείσα συνεκτική περιοχή του xoy 

επιπέδου. 

• Ακρότατα µιας w= f(x,y,z) υπό περιορισµό g(x,y,z)=0 µε χρήση πολλα-

πλασιαστών Lagrange. 

• ∆ιπλά ολοκληρώµατα και υπολογισµός όγκου µέσω καρτεσιανών ή 

κυλινδρικών συντεταγµένων. 

• Εφαρµογές των ανωτέρω στην µοντελοποίηση κατανόηση και επίλυση 

προβληµάτων του κόσµου που µας περιβάλλει. 

• ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης  και δεύτερης τάξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. G.Thomas,M.Finney, «Απειροστικός λογισµός» ,Τόµος ΙΙ, Π.Ε.Κ,1997,

ΙSΒΝ: 960-7309-28-6 

2. G.Thomas, M.Finney, M.Weir & F.Giordano, «Απειροστικός λογισµός», 

Τόµος ΙΙ,Π.Ε.Κ,2004, ΙSΒΝ: 960-524-184-6.  

3. Σ.Τραχανά,"Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις", Πανεπιστηµιακές Εκδό-

σεις Κρήτης.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
10 ηµίωρα tests, µε απόρριψη των 2 χαµηλότερων βαθµών (40%) και

τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%) µε ανοικτό το επίσηµο

σύγγραµµα του µαθήµατος (βλ. Βιβλιογραφία 1)

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό είναι εισαγωγικό µάθηµα στη Γραµµική Άλγεβρα.

Σκοπός είναι να δοθούν οι βασικές έννοιες και τεχνικές που είναι

απαραίτητες σε άλλα µαθήµατα. ∆ιδάσκονται: η µέθοδος απαλοιφής Gauss

για τη λύση εξισώσεων, βασικές έννοιες διανυσµατικών χώρων, ορίζουσες,

ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα.

Περίγραµµα:
• Πίνακες και απαλοιφή Gauss: Σύστηµα γραµµικών εξισώσεων. 

∆ιανύσµατα – Στήλες. Συστήµατα µε καµία λύση – µε άπειρες λύσεις. 

Απαλοιφή Gausss. Αριθµός πράξεων στην απαλοιφή Gausss. Πίνακες.

Πολλαπλασιασµός πινάκων. Ταυτοτικός – στοιχειώδης πίνακας.

Ιδιότητες πολλαπλασιασµού πινάκων. Άνω τριγωνικοί πίνακες.

Τριγωνική παραγοντοποίηση. Μορφή LU. Πίνακας µεταθέσεως.

Αντίστροφοι και ανάστροφοι πίνακες - Ιδιότητες. Ειδικοί πίνακες.

Σφάλµα στρογγύλευσης. 

• ∆ιανυσµατικοί χώροι και γραµµικές εξισώσεις: ∆ιανυσµατικός χώρος –

Υπόχωρος. Γραµµικός συνδυασµός διανυσµάτων. Μηδενόχωρος ενός

πίνακα. Λύση m εξισώσεων µε n αγνώ-στους. Τάξη ενός πίνακα.

Γραµµικοί µετασχηµατισµοί. Στροφές – Προβολές – Ανακλάσεις. 

• Ορίζουσες: Ορίζουσα. Ιδιότητες. Τύποι για την ορίζουσα. Εφαρµογές των 

οριζουσών. Κανόνας του Cramer. 

• Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα: Ιδιοτιµή και ιδιοδιάνυσµα ενός πίνακα. 

Ίχνος. ∆ιαγώνια µορφή ενός πίνακα. ∆ιαγωνιοποίηση. Ιδιοδιανύσµατα 

δύναµης πίνακα.  

• Ο διακριτός και ο ταχύς µετασχηµατισµός Fourier.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γραµµική Άλγεβρα και εφαρµογές, Gilbert Strang, Πανεπιστηµιακές

Εκδόσεις Κρήτης, ISBN:960-7309-70-7. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις στον πίνακα.   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΠ2002 B
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εκµάθηση της γλώσσας προγραµµατισµού C.

Μέσω του µαθήµατος, ο σπουδαστής πρακτικά έρχεται για πρώτη φορά σε

επαφή µε θέµατα, πρακτικές και τεχνικές προγραµµατισµού. Παράλληλα µε

την καλή γνώση της γλώσσας, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα

εκπόνησης µεγάλων και πολύπλοκων προγραµµάτων, ενώ θα αποκτήσει

επίσης δυνατότητες ελέγχου του υλικού του υπολογιστή. Πολύ µεγάλη

προσπάθεια καταβάλλεται για να γίνουν κατανοητές οι αρχές του δοµηµένου

προγραµµατισµού, µε εκτενή ανάπτυξη των θεµάτων των σχετικών µε τις

συναρτήσεις. Τα θέµατα επίσης που καλύπτουν διευθύνσεις µνήµης, δείκτες

και εγγραφές (structures) είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τόσο λόγω της

φύσης της γλώσσας, όσο και επειδή αποτελούν εισαγωγικές ενότητες στο

µάθηµα «∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι» που ακολουθεί στο επόµενο

εξάµηνο.

Περίγραµµα:

• Εισαγωγή: Μορφή προγράµµατος. Εντολές. Μια πρώτη µατιά στην printf 

( ). ∆εδοµένα. Η έννοια της µεταβλητής

• Τύποι δεδοµένων: Κύριοι τύποι: ακέραιοι, µακρείς ακέραιοι, χαρακτή-

ρες, κινητής υποδιαστολής, διπλής ακρίβειας. Σταθερές. 

• Τελεστές. Προτεραιότητα τελεστών. Μετατροπές τύπων δεδοµένων. 

• Εισαγωγή στις συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις printf( ) και scanf( ). 

Είσοδος και έξοδος απλού χαρακτήρα. Οι συναρτήσεις getchar( ), 

getch( ), gatche( ) και putchar( ). 

• Εισαγωγή στους πίνακες. Η έννοια του πίνακα. Πίνακες και συµβολο-

σειρές. Μήκος συµβολοσειράς. Η συνάρτηση strlen( ). 

• Προτάσεις ελέγχου. Η έννοια του αληθούς και του ψευδούς στην C. 

Προτάσεις if, if…else, switch. 

• Επαναληπτικές εντολές. Η εντολή for. Χρήση της for στους πίνακες. 

Ένθετα (φωλιασµένα) for. Οι εντολές while και do…while. Οι προτάσεις 

break και continue. 

• Συναρτήσεις. ∆ηµιουργία και χρήση απλών συναρτήσεων. Ορίσµατα 

συνάρτησης. Τιµή επιστροφής συνάρτησης. Αναδροµικές συναρτήσεις. 

Παραδείγµατα. 

• ∆είκτες. Η ανάγκη χρήσης δεικτών. Πέρασµα τιµών σε συναρτήσεις 

(pass by value). Πέρασµα διευθύνσεων σε συναρτήσεις (pass by 

address). ∆είκτες και πίνακες. Παραδείγµατα. 

• Κατηγορίες µνήµης. Αυτόµατες, εξωτερικές, στατικές µεταβλητές. 

• Πίνακες και συµβολοσειρές. Πίνακες ως ορίσµατα συναρτήσεων. 

Συµβολοσειρές. Συναρτήσεις χειρισµού συµβολοσειρών: gets( ), puts( ), 

strlen( ), strcpy( ), strcat( ), strcmp( ) κλπ. Μετατροπή συµβολοσειράς 

σε αριθµό. Συναρτήσεις atoi( ), atof( ). 

• ∆οµές (structures). Απλές δοµές, εισαγωγή δεδοµένων. Φωλιασµένες 

δοµές. ∆οµές και συναρτήσεις. Πίνακες δοµών. ∆είκτες και δοµές. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο εργαστήριο του µαθήµατος δίνονται ασκήσεις που αποτελούν

εφαρµογή των διδασκοµένων στο αντίστοιχο µάθηµα της θεωρίας. Ο

διδάσκων θα αξιολογεί τον τρόπο ανάπτυξης και τα αποτελέσµατα των

ασκήσεων, θα ελέγχει δε την απόδοση µε τέστ που θα διεξάγονται ανά δυο

εργαστήρια για το σύνολο των σπουδαστών. Θα δίνονται επίσης εργασίες για

κατ’ οίκον προετοιµασία, στην ανάπτυξη και στα αποτελέσµατα των οποίων

εξετάζεται ο σπουδαστής. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. "C: Βήµα προς Βήµα", M. Waite, St. Prata. Εκδόσεις Γκιούρδας. 

ISBN 0-12-552142-1. 

2. “Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό µε την C”, Ν. Μισυρλής, 

ISBN 960-92031-0-8 (µόνο Ελληνική έκδοση). 

3. “C για µηχανικούς”, Εκδ. Τζιόλας. 

4. “Μάθετε τη C σε 24 ώρες”, T. Zhang, Εκδ. Μ. Γκιούρδας, 

ISBN 960-512-233-2. 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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5. “Εγχειρίδιο της C”, P. Aitken, B.L. Jones, Εκδ. Μ. Γκιούρδας, 

ISBN 960-512-129-8. 

6. “Οδηγός της C”, H. Schildt, Εκδ. Μ. Γκιούρδας, 

ISBN 960-512-228-6.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Στην θεωρία, διαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες. 

• Στο εργαστήριο ανάπτυξη προγραµµάτων µε τη χρήση Visual C++ ή 

άλλου compiler.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Ο βαθµός στο µάθηµα θα προκύπτει από τελική εξέταση στο σύνολο

της ύλης (100%). Για όσους επιλέξουν ενδιάµεση αξιολόγηση (πρόοδο), ο

τελικός βαθµός προκύπτει κατά 40% από την πρόοδο και κατά 60% από την

τελική εξέταση. 

Εργαστήριο: Ο βαθµός στο εργαστήριο θα διαµορφώνεται κατά 20% από τα

αποτελέσµατα των εργαστηριακών ασκήσεων, κατά 60% από τα τεστ στη

διάρκεια του εργαστηρίου και κατά 20% από την εκπόνηση εργασιών κατ’

οίκον και την εξέταση σε αυτές. 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να µάθει τα επιµέρους στοιχεία της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. 

• Να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή σε επίπεδο κώδικα 

µηχανής 

• Να κάνει προγραµµατισµό σε κώδικα µηχανής.  

Περίγραµµα:
1. Εγκυκλοπαιδική εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία υλοποίησης των 

υπολογιστών. 

2. Η γλώσσα µηχανής και η γλώσσα assembly, σαν το µοντέλο αφαίρεσης 

που το hardware παρουσιάζει προς το software. 

3. Παράδειγµα της γλώσσας µηχανής µιας αρχιτεκτονικής RISC. 

4. Υλοποίηση των υπολογιστών χρησιµοποιώντας καταχωρητές, 

πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές, ALU's, PLA's, RAM's, ROM's, κλπ. 

5. Σχεδίαση του datapath. 

6. Σχεδίαση της µονάδας ελέγχου. 

7. Εικονική µνήµη. 

8. Περιφερειακές συσκευές, και η σύνδεσή τους µε την κεντρική µονάδα. 

9. ∆ιακοπές. 

10. Σύντοµη αναφορά στο µικροπρογραµµατισµό, στο pipelining, στην κρυφή 

µνήµη, και τους παράλληλους υπολογιστές. 

11. Ολίγα περί της επίδοσης (ταχύτητας) των υπολογιστών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις και εργασία σχεδίασης ενός επεξεργαστή RISC και

προσοµοίωσής του σε επίπεδο µεταφοράς καταχωρητών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών", A.Tenenbaum, Εκδόσεις Κλειδά-

ριθµος, ISBN: 960-209-374-2 

2. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization & Design: the 

Hardware / Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, 1994, 

ISBN: 1-55860-428-6  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών

48

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α   Μ Α Θ ΗΜ Α Τ Α   Κ Ο ΡΜΟ Υ  -  β ΄  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΠ2004
ΤΠ2104

B

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / Υ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



49

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να επιλέγει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά υλικά και να κατασκευάζει στο 

εργαστήριο απλά κυκλώµατα διαµορφωτών/ αποδιαµορφωτών 

• Να προσοµοιώνει σε Η/Υ τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα µε την χρήση του 

προσοµοιωτή Pspice και του MatLab και να ελέγχει την συµπεριφορά 

τους µεταβάλλοντας διάφορες παραµέτρους ή/και αντικαθιστώντας 

διάφορα στοιχεία του κυκλώµατος, ώστε να επιτύχει την καλύτερη 

δυνατή απόδοση. 

• Να µπορεί να σχεδιάζει και να αναλύει απλά τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα.  

Περίγραµµα:
• Φασµατική Ανάλυση: Περιγραφή κυµατοµορφών στο πεδίο συχνοτήτων, 

αντιστοιχία µεταξύ περιγραφής κυµατοµορφών στο χρονικό πεδίο και το

πεδίο συχνοτήτων. Ανάλυση Fourier σε περιοδικά σήµατα.

Κανονικοποιηµένη ισχύς. Το θεώρηµα του Parseval. Συνάρτηση

δειγµατοληψίας και φάσµα σειράς ορθογωνίων παλµών. Ανάλυση Fourier

σε µη περιοδικά σήµατα. Μετασχηµατισµός Fourier σε περιοδικά και µη

περιοδικά σήµατα. Ενέργεια µη περιοδικού σήµατος. Απόκριση 

γραµµικού συστήµατος. Συνάρτηση µεταφοράς δικτυώµατος. Κρουστική

απόκριση και συνέλιξη, ανάλυση δικτυώµατος µέσα από τη µελέτη της

κρουστικής του απόκρισης. Μεταφορά ισχύος και ενέργειας µέσω 

δικτυώµατος. Περιορισµός εύρους ζώνης κυµατοµορφών, συναρτήσεις

µεταφοράς φίλτρων.

• Συστήµατα διαµόρφωσης πλάτους: Μετατόπιση συχνότητας. Τεχνικές 

µετατόπισης συχνότητας. Ανάκτηση σήµατος βασικής ζώνης.

∆ιαµόρφωση πλάτους, χαρακτηριστικά κυµατοµορφών διαµορφωµένων

κατά πλάτος. Συντελεστής διαµόρφωσης. ∆ιαµορφωτές και

ισοσταθµισµένοι διαµορφωτές. ∆ιαµορφώσεις SSB, DSB και DSB-SC.

Αποδιαµόρφωση µε δίοδο. Σύγχρονη αποδιαµόρφωση. Πολύπλεξη µε

διαίρεση συχνότητας.

• Συστήµατα διαµόρφωσης συχνότητας: ∆ιαµόρφωση γωνίας. ∆ιαµόρφω-

ση φάσης και διαµόρφωση συχνότητας. Τεχνικές διαµόρφωσης

συχνότητας, χαρακτηριστικά κυµατοµορφών διαµορφωµένων κατά

συχνότητα. Τεχνικές διαµόρφωσης φάσης, χαρακτηριστικά

κυµατοµορφών διαµορφωµένων κατά φάση. Απόκλιση φάσης και

συχνότητας. Φάσµα σήµατος διαµορφωµένου κατά γωνία. Φασµατικοί

συντελεστές Bessel. Επίδραση του δείκτη διαµόρφωσης στο εύρος

ζώνης. ∆ιαµόρφωση FM σταθερού εύρους ζώνης. Φάσµα διαµόρφωσης

γωνίας στενής ζώνης. Φάσµα διαµόρφωσης γωνίας ευρείας ζώνης

(WBFM). Σύστηµα Armstrong. Πολλαπλασιασµός συχνότητας.

Αποδιαµόρφωση FM. Στερεοφωνική µετάδοση FM.

• Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό: Μελέτη συστηµάτων για

την µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Το θεώρηµα της δει-

γµατοληψίας. ∆ιαµόρφωση ΡΑΜ. Κβάντιση και κωδικοποίηση.

Παλµοκωδική (PCM) διαµόρφωση. ∆ιαµόρφωση ∆έλτα. ∆ιαφορική

διαµόρφωση ∆έλτα (σύντοµη επισκόπηση).

• Μαθηµατική παράσταση του θορύβου: Πηγές θορύβου, µαθηµατική

παράσταση και στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου (συνοπτικά).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων θα καλύπτει το θεωρητικό τµήµα

του µαθήµατος. Επίσης προβλέπεται προσοµοίωση απλών

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων σε Η/Υ µε τη χρήση ειδικών λογισµικών

πακέτων προσοµοίωσης (MatLab).

• Φασµατική ανάλυση 

• Μελέτη Φίλτρων 

• AM διαµόρφωση-αποδιαµόρφωση 

• FM διαµόρφωση-αποδιαµόρφωση 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΠ2005
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• Μετατροπέας A/D 

• ∆ιαµόρφωση PCM 

• ∆ιαµόρφωση Delta 

• Προσοµοίωση µετατροπέα A/D µε τη χρήση του προσοµοιωτή Spice 

• Χρήση του λογισµικού MatLab για προσοµοίωση τηλεπικ/νιακών 

συστηµάτων 

• Προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήµατος FM 

• Προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήµατος PCM 

• Οι φοιτητές σε µικρές οµάδες θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν 

στο εργαστήριο τα πρωτότυπα σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 

κυκλωµάτων µε την καθοδήγηση και επίβλεψη των διδασκόντων  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, Taub/Schilling (Ελλην. έκδοση), McGraw-

Hill, 1995, ISBN: 960-7219-32-5 

2. Communication Systems, A. Bruce Carlson, McGraw-Hill, 1986, 

ISBN: 007009960 

3. Communication Systems, S. Haykin, John Wiley & Sons, 2000, 

ISBN:0471178691 

4. IEEE Communications magazine, published monthly, 

www. Comsoc.org/~ci 

5. Web sites, οι σχετικές διευθύνσεις θα δίδονται από τον διδάσκοντα 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό είναι εισαγωγικό στα ∆ιακριτά Μαθηµατικά, δηλαδή στα

Μαθηµατικά που µελετούν διακριτά αντικείµενα και τις µεταξύ τους σχέσεις.

Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή βασικών γνώσεων και εργαλείων

πάνω στη Θεωρία Συνόλων, τις Γλώσσες, τα γραφήµατα και τις Μηχανές

πεπερασµένων καταστάσεων, έννοιες απαραίτητες για ένα σπουδαστή

Τµήµατος Πληροφορικής. 

Περίγραµµα:
• Στοιχεία από τη Θεωρία Συνόλων και τον Προτασιακό Λογισµό:

Η έννοια του συνόλου. Το κενό σύνολο. Υποσύνολο. Ίσα σύνολα. Ένωση

– Τοµή – ∆ιαφορά – Συµµετρική ∆ιαφορά συνόλων. ∆υναµοσύνολο.

Πεπερασµένα – αριθµήσιµα – µη αριθµήσιµα σύνολα. Μαθηµατική

επαγωγή. Αρχή του εγκλεισµού και του αποκλεισµού. Αληθής – Ψευδής

Πρόταση. ∆ιάζευξη  – Σύζευξη – Άρνηση µιας πρότασης. Συνδυασµός

προτάσεων. Πίνακας Αληθείας. 

• Υπολογισιµότητα και Τυπικές γλώσσες: Παράδοξο του Russell. 

Υπολογισιµότητα. ∆ιατεταγµένα σύνολα. Γλώσσες. Γραµµατικές δοµής 

φράσεως. 

• Σχέσεις και Συναρτήσεις: ∆ιατεταγµένο ζεύγος. Καρτεσιανό γινόµενο. 

∆ιµελής σχέση. Ιδιότητες διµελών σχέσεων. Σχέσεις ισοδυναµίας και

µερικής διάταξης. Συναρτήσεις. 

• Γραφήµατα και επίπεδα γραφήµατα: Κατευθυνόµενο γράφηµα. Κορυφές

– Ακµές. Βρόχος. Πολυσύνολα. Μη κατευθυνόµενο γράφηµα. Ισόµορφα

γραφήµατα. Κατευθυνόµενο – µη κατευθυνόµενο πολυγράφηµα. Βεβα-

ρηµένο γράφηµα. Μονοπάτι. Απλό µονοπάτι. Απλό - Στοιχειώδες

κύκλωµα. Ελάχιστα µονοπάτια σε βεβαρηµένα γραφήµατα (µέθοδος

Dijkstra). Συνεκτικό γράφηµα. Μονοπάτια και κυκλώµατα Euler.

Μονοπάτια και κυκλώµατα Hamilton. Επίπεδα γραφήµατα. 

• ∆ένδρα: ∆ένδρο. Επικαλύπτον δένδρο. Βάρος επικαλύπτοντος δένδρου.

Εύρεση ελάχιστου επικαλύπτοντος δένδρου σε συνεκτικό βεβαρηµένο 

γράφηµα. 

• Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων: Μηχανή επεξεργασίας πληρο-

φοριών. Κατάσταση. Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων. Γλώσσες

πεπερασµένων καταστάσεων. Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων

ως αναγνωριστές γλώσσας. Αιτιοκρατικές και µη αιτιοκρατικές µηχανές

πεπερασµένων καταστάσεων. 

• Ανάλυση αλγορίθµων: Αλγόριθµος. Χρονική πολυπλοκότητα ενός

αλγόριθµου. Πρακτικώς επιλύσιµα και δυσεπίλυτα προβλήµατα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Στοιχεία ∆ιακριτά Μαθηµατικά", C. Liu, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, 1999, ISBN: 960-524-072-6 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις στον πίνακα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Tελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΠ3001 Γ
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ΘΕΩΡΙΑ

Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στο να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις

δοµές δεδοµένων και τους αλγορίθµους, γνώση απαραίτητη για τα

περισσότερα αντικείµενα του τµήµατος. Επίσης γίνεται εµβάθυνση σε θέµατα

προχωρηµένου προγραµµατισµού και η χρήση της γλώσσας

προγραµµατισµού C για την αντιµετώπιση προβληµάτων υψηλών απαιτήσεων

είναι το αντικείµενο του µαθήµατος αυτού. Ο φοιτητής θα κληθεί να

υλοποιήσει περίπλοκους αλγορίθµους, χειριζόµενος µε τον καλύτερο τρόπο

τους πόρους και τη µνήµη του υπολογιστή. ∆ίνεται ιδιαίτερο βάρος στο

εργαστηριακό κοµµάτι του µαθήµατος, ώστε ο φοιτητής να µπορεί να

παρακολουθήσει την υλοποίηση των θεµάτων της θεωρίας, αφού η

θεωρητική διδασκαλία θα µπορούσε να γίνει ακόµη και µόνο µε τη χρήση

κάποιας περιγραφικής γλώσσας ή ψευδοκώδικα.

Περίγραµµα:

Το µάθηµα καλύπτει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες. 

• Εισαγωγή

Γενικά περί αλγορίθµων. Γενικά για τις δοµές δεδοµένων. Ανάλυση

αλγορίθµων, ασυµπτωτικός συµβολισµός, ρυθµός αύξησης

συναρτήσεων, ανάλυση πολυπλοκότητας.

• Πίνακες. Μονοδιάστατοι πίνακες. Πίνακες δυο και περισσοτέρων 

διαστάσεων. Πίνακες και συναρτήσεις. Πίνακες συµβολοσειρών. Ειδικές 

µορφές πινάκων (συµµετρικοί, αραιοί κλπ)

• ∆οµές και ενώσεις. ∆οµές (structures) και ενώσεις (unions) στην C. 

Απλές δοµές, εισαγωγή δεδοµένων. Φωλιασµένες δοµές. ∆οµές και

συναρτήσεις. Πίνακες δοµών. ∆είκτες και δοµές.

• ∆υναµική δέσµευση µνήµης. Οι συναρτήσεις malloc( ), calloc( ), 

realloc( ) και free( ). Εφαρµογές και παραδείγµατα.  

• Στοίβες (Stacks). Η έννοια και οι χρήσεις της στοίβας. Υλοποίηση 

αλγορίθµων ώθησης (push) και ανάκλησης (pop) στοιχείων.

• Ουρές (Queues). Η έννοια και οι χρήσεις της ουράς. Ουρές αναµονής. 

Ουρές προτεραιότητας. Κυκλικές ουρές. Υλοποίηση αλγορίθµων εισα-

γωγής και εξαγωγής στοιχείων.

• Συνδεδεµένες λίστες. Απλά και διπλά συνδεδεµένες λίστες. Λειτουργί-

ες στις λίστες: εισαγωγή, διαγραφή κόµβου, αναζήτηση, συνένωση,

αντιστροφή, µετακίνηση κλπ. Υλοποίηση των ανωτέρω µε C. Εφαρµογές

για δηµιουργία στοίβας, ουράς κλπ.

• ∆ένδρα. Γενικές έννοιες - ορισµοί. Υλοποίηση µε πίνακα. Υλοποίηση µε

τη χρήση δεικτών. ∆υαδικά δένδρα αναζήτησης. ∆ιάσχιση. Αναζήτηση,

εισαγωγή, διαγραφή κόµβου. Ισοζυγισµένα δένδρα. ∆ένδρα AVL.

• Ειδικές µορφές και χρήσεις δένδρων. Νηµατικά δένδρα. Τετραδικά

δένδρα. Ψηφιακά δένδρα. ∆οµή trie. Β-δένδρα. Κόκκινα-Μαύρα δένδρα

κλπ. Εφαρµογή στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Άλλες εφαρµογές.

• Γράφοι. Γενικά, ορισµοί, αποθήκευση. ∆ιάσχιση, προβλήµατα.

Περιοδεύων πωλητής. Αναζήτηση σε γράφους, τοπολογική ταξινόµηση,

ισχυρά συνδεδεµένες συνιστώσες, ελαφρύτατα συνδετικά δέντρα (Prim

και Kruskal), οµοαφετηριακές διαδροµές (Bellman-Ford, Dijkstra)

• Αναζήτηση. Σειριακή αναζήτηση, αναζήτηση κατά οµάδες, δυαδική 

αναζήτηση, αναζήτηση Fibonacci. 

• Ταξινόµηση. Ταξινόµηση µε παρεµβολή, ταξινόµηση µε επιλογή, 

ταξινόµηση µε αντιµετάθεση, ταξινόµηση παρεµβολής µε φθίνοντα 

διαστήµατα, ταξινόµηση µε διαµερισµό. Σύζευξη. Ταξινόµηση σωρού, 

ταχυταξινόµηση (quicksort), ταξινόµηση σε γραµµικό χρόνο, διάµεσοι, 

ελάχιστο και µέγιστο.

• Αρχεία και χρήση των αρχείων στην C. Αρχεία κειµένου και δυαδικά

αρχεία: δηµιουργία, χρήση, διάβασµα. Αρχεία τυχαίας προσπέλασης.

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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• ∆υναµικός προγραµµατισµός, άπληστοι αλγόριθµοι, πιθανοκρατικοί 

αλγόριθµοι (επιλογή θεµάτων).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο εργαστήριο του µαθήµατος δίνονται ασκήσεις που αποτελούν

εφαρµογή των διδασκοµένων στο αντίστοιχο µάθηµα της θεωρίας. Ο

διδάσκων θα αξιολογεί τον τρόπο ανάπτυξης και τα αποτελέσµατα των

ασκήσεων, θα ελέγχει δε την απόδοση µε τέστ που θα διεξάγονται ανά δυο

εργαστήρια για το σύνολο των φοιτητών. Θα δίνονται επίσης εργασίες για

κατ' οίκον προετοιµασία, στην ανάπτυξη και στα αποτελέσµατα των οποίων

εξετάζεται ο φοιτητής. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. "∆οµές ∆εδοµένων και οργανώσεις αρχείων", Χρ. Κοίλιας, Εκδ. Νέων 

Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-64-1 (µόνο Ελληνική έκδοση).

2. “∆οµές ∆εδοµένων µε C", Ν. Μισυρλής, ISBN 960-92031-1-6 (µόνο 

Ελληνική έκδοση).

3. "∆οµές ∆εδοµένων και αρχεία στην C", Σπ. Ζάρκου, 

ISBN 960-209-205-Χ (µόνο Ελληνική έκδοση).

4. "∆οµές ∆εδοµένων. Μια προσέγιση µε Pascal.", Ι. Μανωλόπουλος, 

ISBN 960-312-074-X (µόνο Ελληνική έκδοση).

5. "C για µηχανικούς", H.H. Tan, T.B. D'Orazio, Εκδ. Τζιόλας, 

ISBN 960-8050-33-2.

6. “Algorithms in C", R. Sedgewick, Addison-Wesley, ISBN 0-201-31452-5.

7. “Data structures. An advance approach using C", J. Esakov, T. Weiss, 

ISBN 0-13-199043-8. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Στην θεωρία, διαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες. 

• Στο εργαστήριο ανάπτυξη προγραµµάτων µε τη χρήση Visual C++ ή 

άλλου compiler. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Θεωρία: Ο βαθµός στο µάθηµα θα προκύπτει από τελική εξέταση στο σύνολο

της ύλης (100 %). Για όσους επιλέξουν ενδιάµεση αξιολόγηση (πρόοδο), ο

τελικός βαθµός προκύπτει κατά 40% από την πρόοδο και κατά 60% από την

τελική εξέταση. 

Εργαστήριο: Ο βαθµός στο εργαστήριο θα διαµορφώνεται κατά 20% από τα

αποτελέσµατα των εργαστηριακών ασκήσεων, κατά 60% από τα τέστ στη

διάρκεια του εργαστηρίου και κατά 20% από την εκπόνηση εργασιών κατ'

οίκον και την εξέταση σε αυτές. 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη του σχεδιασµού και της

υλοποίησης των σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, οι

φοιτητές θα διδαχθούν τις έννοιες της διεργασίας, της επικοινωνίας µεταξύ

διεργασιών, τον συγχρονισµό διεργασιών, αλγόριθµους χρονοπρο-

γραµµατισµού καθώς και µεθόδους διαµοιρασµού κοινών πόρων µε

παράλληλη αποφυγή τυχόν αδιεξόδων. Κατόπιν, θα γνωρίσουν τους

διάφορους τύπους κύριας µνήµης, βασικούς αλγόριθµους πρόσβασης στα

δεδοµένα, και µεθόδους διαχείρισης της µνήµης µε έµφαση να δίνεται στην

έννοια της εικονικής µνήµης. Αργότερα, θα παρουσιαστούν θέµατα που

αφορούν στη διαχείριση αρχείων και καταλόγων µε έµφαση µεθόδους

υλοποίησης ενός συστήµατος αρχείων. Τέλος, θα θιγούν ζητήµατα σχετικά

µε την διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου. 

Περίγραµµα:
1. Εισαγωγή

• Τι είναι το λειτουργικό σύστηµα

• Βασικοί τύποι λειτουργικών συστηµάτων

• Βασικές έννοιες λειτουργικών συστηµάτων

• ∆οµή των λειτουργικών συστηµάτων

2. ∆ιεργασίες

• Το µοντέλο των διεργασιών (processes, multi-programming)

• Νήµατα (threads)

• ∆ιαδιεργασιακή επικοινωνία (busy waiting, sleep/wakeup, sema-

phores)

• Χρονοπρογραµµατισµός (Scheduling)

3. Αδιέξοδα

• Υπολογιστικοί πόροι (resources)

• Ανταγωνισµός στην χρήση κοινών πόρων και αδιέξοδα (dead-locks)

• Μοντελοποίηση αδιεξόδων (dedalock modeling)

• Αλγόριθµοι ανίχνευσης, ανάκαµψης και αποφυγής αδιεξόδων 

(detection/avoidance/prevention)

4. ∆ιαχείριση Μνήµης

• Βασική διαχείριση µνήµης (memory allocation, dynamic address 

relocation)

• Eναλλαγή (swapping)

• Εικονική µνήµη (virtual memory, paging)

• Αλγόριθµοι αντικατάστασης σελίδων (page replacement algorithms)

5. ∆ιαχείριση Αρχείων

• Αρχεία και κατάλογοι (files & directories)

• Υλοποίηση συστήµατος αρχείων και καταλόγων (file system imple

mentation)

• ∆ιαχείριση και αξιοπιστία των συστηµάτων αρχείων (file system ma-

nagement management and optimisation / consistency / performance).

• Παραδείγµατα συστηµάτων αρχείων

6. ∆ιαχείριση συσκευών Εισόδου/Εξόδου

• Αρχές του υλικού Εισόδου/Εξόδου (I/O hardware)

• Αρχές του λογισµικού Εισόδου/Εξόδου (I/O software)

• ∆ίσκοι και ρολόγια (Disks & Clocks)

• ∆ιασυνδέσεις µε τον χρήστη (keyboard, mouse, monitor)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής :

• Γνωρίζει την δοµή και οργάνωση ενός UNIX like λειτουργικού συστή-

µατος

• Αξιοποιεί και συνδυάζει τις βασικές εντολές

• Είναι σε θέση να γράφει απλά προγράµµατα στο κέλυφος

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής: 

• Μαθαίνει τα βασικά: είσοδος και έξοδος στο σύστηµα, µερικές απλές  

εντολές, διόρθωση λαθών πληκτρολόγησης

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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• Μαθαίνει εντολές συλλογής πληροφοριών για το σύστηµα

• Γνωρίζει την οργάνωση των δικαίωµάτων σε ένα linux σύστηµα και τις 

εντολές αλλαγής δικαιωµάτων

• Μαθαίνει για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τον επεξεργαστή κειµένου vi, 

επικοινωνία µεταξύ τερµατικών

• Μαθαίνει το σύστηµα διαχείρισης αρχείων και καταλόγων

• Μαθαίνει απλά φίλτρα όπως το sort και το grep

• Γνωρίζει τον ερµηνευτή διαταγών - συντοµογραφίες ονοµάτων αρχείων, 

ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου

• Μαθαίνει να προγραµµατίζει στο κέλυφος, να χειρίζεται  ελέγχους ροής 

και µεταβλητές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα", Andrew S. Tanenbaum, Έκδοση: 2, 

Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2002, ISBN 9602095865

2. “Modern Operating Systems”, Andrew S. Tanenbaum, 3rd Edition, 

Publisher: Prentice Hall, 2008, ISBN13 9780138134594

3. “Operating System Concepts”, Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin and 

Greg Gagne, 8th  Edition, Publisher: John Wiley & Sons, Inc., 2008, 

ISBN 0470128720 

http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/os8/index.php 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Ο βαθµός στο µάθηµα θα προκύπτει από τελική εξέταση στο σύνολο

της ύλης (100 %). Για όσους επιλέξουν ενδιάµεση αξιολόγηση (πρόοδο), ο

τελικός βαθµός προκύπτει κατά 40% από την πρόοδο και κατά 60% από την

τελική εξέταση. 

Εργαστήριο: Ο βαθµός στο εργαστήριο θα διαµορφώνεται κατά 20% από τα

αποτελέσµατα των εργαστηριακών ασκήσεων, κατά 60% από τα τέστ στη

διάρκεια του εργαστηρίου και κατά 20% από την εκπόνηση εργασιών κατ'

οίκον και την εξέταση σε αυτές. 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών µε τις
βασικές έννοιες που διέπουν τις εφαρµογές των πολυµέσων, όπως επίσης
την οργανωµένη επαφή τους µε τεχνικές και εργαλεία που χρησιµοποιούνται
για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του υλικού που είναι
απαραίτητο για την δηµιουργία των σύγχρονων εφαρµογών. Το µάθηµα αυτό
έχει σαν στόχο την απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων εκείνων
γνώσεων ώστε να είναι σε θέση να δηµιουργήσουν εφαρµογές πολυµέσων
συνδυάζοντας δηµιουργικά ήχο, εικόνα και κείµενο. 

Περίγραµµα:
• Ενότητα 1: Τι είναι τα πολυµέσα. Αυτόνοµα και δικτυωµένα πολυµέσα. 
• Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των συστηµάτων πολυµέσων.

Αλληλεπιδραστικότητα (Interactivity). Πλεονεκτήµατα της
αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της Πληροφορίας.
Αλληλεπιδραστικότητα και εξατοµίκευση της πληροφορίας στο χρήστη. 

• Ενότητα 3: Ψηφιακή αναπαράσταση της Πληροφορίας. Τεχνικές ψηφιο-
ποίησης. Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM). Γραµµική και λογαριθµική 
κωδικοποίηση. 

• Ενότητα 4: Συµπίεση. Γενικές αρχές συµπίεσης. Συµπίεση µε απώλειες 
και χωρίς απώλειες. Κωδικοποίηση εντροπίας και πηγής. Περιορισµός
των ακολουθιών επαναλαµβανόµενων χαρακτήρων. Στατιστική
κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση µετασχηµατισµού. ∆ιαφορική ή
προβλεπτική κωδικοποίηση. ∆ιανυσµατική κβαντοποίηση. Συµµετρία των
τεχνικών συµπίεσης. 

• Ενότητα 5: Κείµενο. Αναπαράσταση κειµένου. Χειρισµός κειµένου 
• Ενότητα 6: Εικόνα. Σύλληψη εικόνων. Συµπίεση. Τεχνικές συµπίεσης 

εικόνας ( GIF, JPEG). Γραφικά και Εικόνα 
• Ενότητα 7: Ήχος. Σύλληψη ήχου. Τεχνικές συµπίεσης του ήχου 

• Ενότητα 8: Video. Σύλληψη Video. Τεχνικές συµπίεσης video 
• Ενότητα 9: Animation και video. Κλασσικές µέθοδοι animation. 

Μοντέρνες µέθοδοι animation 
• Ενότητα 10: Αποθηκευτικά µέσα. Μαγνητικά αποθηκευτικά µέσα. RAID. 

Οπτικά αποθηκευτικά µέσα. Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί των οπτικών 
µέσων. CD πρότυπα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στην διαµόρφωση εικόνας (περιβάλλον Adobe 

Photoshop) 
• Εργαστήριο 2: Εξοικείωση µε τα εργαλεία επεξεργασίας και φιλτρα-

ρίσµατος (περιβάλλον Adobe Photoshop) 
• Εργαστήριο 3: Εξοικείωση µε τα εργαλεία διαµόρφωσης ήχου 
• Εργαστήριο 4: ∆ιαµόρφωση Video 
• Εργαστήριο 5: Εισαγωγή Macromedia Flash 
• Εργαστήριο 6-7: Ανάπτυξη εφαρµογής Macromedia Flash 
• Εργαστήριο 8-9: Animation µε το Macromedia Flash 
• Εργαστήριο 10-11: Ελεύθερη εργασία εξαµήνου του εργαστηρίου 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ, «Τεχνολογία πολυµέσων», Εκδόσεις 

ΤΖΙΟΛΑΣ, 2003
2. http://www.medialab.ntua.gr/medialab/education/education.html
3. http://www.mpeg.org   και   http://www.jpeg.org

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατα 

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων
• Εργαστηριακές ασκήσεις µε βάση το ολοκληρωµένα εργαλεία επε-

ξεργασίας πολυµεσικού υλικού µε σενάρια πραγµατικών εργασιών.
• Υποστήριξη της διδασκαλίας από πλατφόρµα ηλεκτρονικής εκπαίδευ-

σης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (50%), Ελεύθερη εργασία
εξαµήνου (50%)

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να δοθούν οι βασικές αρχές της ψηφιακής
µετάδοσης σηµάτων και να περιγραφούν τα σύγχρονα ψηφιακά συστήµατα
επικοινωνίας. Στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος γίνεται παρουσίαση της
θεωρίας ψηφιακής µετάδοσης σήµατος βασικής (BaseBand) ζώνης και ζώνης
διέλευσης (Passband).  Αναλύονται οι τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης και
µετάδοσης και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός ψηφιακού
συστήµατος µετάδοσης. Στο εργαστηριακό τµήµα του µαθήµατος γίνεται
προσοµοίωση των βασικών ψηφιακών συστηµάτων επικοινωνίας  µε χρήση
κατάλληλων πακέτων προσοµοίωσης για την πληρέστερη κατανόηση του
όλου θέµατος από πλευράς σπουδαστών 

Περίγραµµα:
• Βασικές έννοιες αναπαράστασης στον χρόνο και στην συχνότητα ψη-

φιακών σηµάτων. Γίνεται ανασκόπηση βασικών εννοιών της θεωρίας
σηµάτων και δίνεται το βασικό µαθηµατικό υπόβαθρο που
χρησιµοποιείται στην µελέτη συστηµάτων ψηφιακών επικοινωνιών
(Ανάλυση Fourier, θεωρία  πιθανοτήτων, θεωρία δειγµατοληψίας και
κωδικοποίησης, γραµµικά συστήµατα). 

• Αρχές σχεδίασης ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας. Στοιχεία ψη-
φιακού συστήµατος επικοινωνιών, παράγοντες που επιδρούν στην 
σχεδίαση και στην απόδοση ψηφιακού συστήµατος επικοινωνιών, θεµε-
λιώδεις αρχές και τεχνολογικοί περιορισµοί στις µεθόδους µετάδοσης 
ψηφιακών δεδοµένων. 

• Αρχές σηµατοδοσίας βασικής ζώνης. Περιγράφεται η σηµατοδοσία βα-
σικής ζώνης Binary και M-ary. Αναλύεται η επίδραση του θορύβου, και
του πεπερασµένου εύρους ζώνης, και περιγράφεται η µέγιστη
χωρητικότητα καναλιού. Παρουσιάζεται το πρόβληµα της διασυµβολικής
παρεµβολής (InterSymbol-Interference) και η χρήση φίλτρων Nyquist και

matched.
• Θόρυβος και παρεµβολές σε συστήµατα ψηφιακών επικοινωνιών.

Πηγές και συνέπειες επίδρασης θορύβου και παρεµβολών στις
παραµέτρους µετάδοσης ψηφιακού σήµατος. Τρόποι αντιµετώπισης
σχετικών προβληµάτων

• Βασικές τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης. Αναλύονται βασικές τεχνι-
κές ψηφιακής διαµόρφωσης (σηµατοδοσία ζώνης διέλευσης PassBand)
όπως ASK, PSK, DPSK, FSK, CPFSK,. Παρουσιάζονται τρόποι
διαµόρφωσης και τεχνικές σύµφωνης (coherent) και µη σύµφωνης (non-
coherent) αποδιαµόρφωσης. Παρουσιάζονται κυκλώµατα ανάκτησης
χρονισµού και φέροντος. 

• Ορθογώνιες διαµόρφωσεις. ∆ιανυσµατικό διάγραµµα, ∆ιάγραµµα αστε-
ρισµού (constellation diagram), ορθογώνιες διαµορφώσεις (QPSK, M-
QAM), επίδραση θορύβου. Πολυτονικές τεχνικές µετάδοσης (FDM-
OFDM, DMT). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και εµπειρία ώστε: 
• Να µπορούν να κατανοούν θέµατα που αφορούν τον τοµέα των ψηφιακών 

επικοινωνιών, την ψηφιακή µετάδοση σήµατος τα προβλήµατα και τις 
τεχνικές που την διέπουν.

• Να είναι εξοικειωµένοι µε τις αρχές µελέτης και σχεδίασης βασικών 
ψηφιακών συστηµάτων. 

• Να µπορούν να περιγράψουν και να αναλύσουν ψηφιακά σήµατα και 
συστήµατα και να εκτιµήσουν τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτά.

• Να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα πακέτα προσοµοίωσης (π.χ. 
Matlab) ώστε να αναπτύξουν αλγόριθµους µελέτης και επίλυσης 
προβληµάτων ψηφιακών επικοινωνιών.

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής: 
• Θα εξοικειωθεί µε τη χρήση και τον προγραµµατισµό κατάλληλων πακέ-

των προσοµοίωσης και κυρίως του Matlab για την µελέτη συστηµάτων 
ψηφιακών επικοινωνιών, 

• Θα αναπτύξει αλγόριθµους επίλυσης προβληµάτων ψηφιακής δια-
µόρφωσης. 

• Οι σπουδαστές θα αναλαµβάνουν σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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την µελέτη, υλοποίηση και παρουσίαση µικρής κλίµακας εργασιών που 
άπτονται θεµάτων ψηφιακών επικοινωνιών. 

Τα εργαστήρια θα καλύψουν: 
• Ανάπτυξη αλγορίθµων και επίλυσης ασκήσεων ταχέως µετασχηµατισµού 

Fourier (FFT),
• Ανάπτυξη αλγορίθµων επίλυσης των βασικών τύπων ψηφιακής 

διαµόρφωσης,
• Σχεδίάση βασικών τύπων ψηφιακών φίλτρων, και 
• Σχεδίαση µοντέλων συστηµάτων ψηφιακών επικοινωνιών µε χρήση του 

Simulink.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. J. Proakis, "Digital Communications", 2001, McGraw-Hill,

ISBN 0-07-118183-0. 
2. A. Bateman, "Digital Communications", Addison – Wesley, 1999, 

ISBN 0-201-34301-0.
3. B. Sklar, "Digital Communications: Fundamentals and Applications", 2nd 

Edition, Prentice Hall PTR, 2001, ISBN: 0130847887.
4. B.P. Lathi, "Modern Digital and Analog Communications Systems", Oxford 

University Press; 3rd Edition, 1998, ISBN: 0195110099.
5. M. Simon, S. Hinedi, W. Lindsey, "Digital Communication Techniques: 

Signal Design and Detection", Prentice Hall, 1994. 
6. R. Ziemer R. Peterson "Introduction to Digital Communication", 2nd ed. 

Prentice Hall 2000.
7. J. Proakis M. Salehi, "Contemporary Communication Systems Using 

Matlab", PWS Publishing Company, 1997, 
ISBN 0-534-93804-3.

8. A. Cavallo, R. Setola, F. Vasta, "Using MATLAB Simuling and Control 
System Toolbox. A Practical Approach", 1996, Prentice Hall Europe, 
ISBN 0-13-261058-2.

9. K. Feher, "Wireless Digital Communications. Modulation & Spread 
Spectrum Applications" Prentice Hall PTR, 1995, ISBN 0-13-098617-8. 

10. Κ. Sam Shanmugan, "Ψηφιακά και αναλογικά συστήµατα επικοινωνίας", 
Μετάφραση – Επιµέλεια Κ. Καρούµπαλου, Έκδοση Γ. Πνευµατικού.

11. Γ. Λουκρέζη, "Θέµατα ψηφιακής επικοινωνίας", Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα 1993.

12. Γ. Σύρκου, "Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος", 2η Εκδοση, Αθήνα 2000, 

ISBN 960-91339-0-8.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Θεωρία: ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση 

PowerPoint 
• Εργαστήριο: Ανάπτυξη αλγορίθµων επίλυσης πρακτικών προβληµάτων
ψηφιακών επικοινωνιών σε περιβάλλον Matlab και Simulink. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%).
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%).

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η Παιδαγωγική είναι η επιστήµη της αγωγής και για αυτό αρκετά συχνά

χρησιµοποιείται ο όρος «Επιστήµη της Αγωγής». Η γνώση σχετικά µε την

ανθρώπινη µάθηση έχει γίνει ευρέως γνωστή τις τελευταίες δεκαετίες. Νέες

θεωρίες για τους τρόπους της ανθρώπινης µάθησης, για τις ικανότητες, τις

τάσεις αλλά και τις διαδικασίες της µνήµης φέρνουν στην επιφάνεια νέα

δεδοµένα. Ένας από τους σηµαντικότερους σκοπούς του παρόντος

µαθήµατος είναι να φέρει στην επιφάνεια µερικές από τις βασικές θεωρίες

µάθησης των τελευταίων χρόνων αλλά και να παρουσιάσει τις εφαρµογές

τους στη διδασκαλία καθώς και την παιδαγωγική τους διάσταση. Μερικά από

τα θέµατα του µαθήµατος αφορούν στην οικολογία της σχολικής τάξης και το

ψυχολογικό κλίµα καθώς και την κουλτούρα του σχολείου. Επίσης, η επιλογή

των κατάλληλων διδακτικών µέσων για το σχεδιασµό της διδασκαλίας, η

επικοινωνία στη σχολική τάξη αλλά και η διαδικασία της αξιολόγησης

αποτελούν τους βασικούς άξονες µελέτης του µαθήµατος «Παιδαγωγικά».

Ένα µέρος της διδασκαλίας του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη της µνήµης,

της λήθης, της µεταβίβασης µάθησης καθώς και οι ατοµικές διαφορές και η

µάθηση καθώς και η παιδαγωγική τους  διάσταση. 

Περίγραµµα:
• Η παιδαγωγική επιστήµη - Θεωρητική θεµελίωση - Βασικοί παιδαγωγικοί 

όροι

• Κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήµης Βασικές θεωρίες µάθησης - 

Ρεύµατα

• Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση - Εκπαιδευτική ανισότητα

• Η επικοινωνία στη σχολική τάξη

• Σχολική επιτυχία - Σχολική αποτυχία

• Κουλτούρα του σχολείου - Μορφές χαρακτηριστικά

• ∆ιεύθυνση και διευθέτηση της τάξης

• ∆ιδακτικά µέσα παλιά και νέα

• Μέθοδοι διδασκαλίας - Μοντέλα διδασκαλίας

• Η διαδικασία της αξιολόγησης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πυργιωτάκης, Ι. (1999), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα

2. Φλουρής, Γ. & Κασσωτάκης, Μ. (2005), Μάθηση και διδασκαλία, Τόµος 

Α΄ και Β΄ (έκδοση ιδίων), Αθήνα

3. Βάµβουκας, Μ. (2004), Θέµατα Ψυχοπαιδαγωγικής, Ατραπός, Αθήνα

4. Bloom, B. (1989), Ταξινοµία διδακτικών στόχων (τόµος Α΄ και Β΄), 

Κέδρος, Αθήνα

5. ∆ανασσής-Αφεντάκης, Α. (1995), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, 

(Τόµος Α΄, Β΄ και Γ΄), έκδοση ιδίου, Αθήνα

6. ΚαNλα, Μ. (1999), Ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της παιδαγωγικής 

σχέσης, έκδοση ιδίας, Αθήνα

7. Κανάκης, Ι. (1989), ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοι-

νωνίας, Γρηγόρης, Αθήνα

8. Κογκούλης, Ι. (1996), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: 

Κυριακίδης 

9. Κοσσυβάκη, Φ. (2003), Εναλλακτική διδακτική: Προτάσεις για µετάβαση

από τη διδακτική του αντικειµένου στη διδακτική του ενεργού υποκειµέ-

νου, Gutenberg, Αθήνα

10. Κρίβας, Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήµη. Βασική θεµατική, Gutenberg 

Αθήνα

11. Μασσιάλας, Β. (1984), Το σχολείο εργαστήριο ζωής, Γρηγόρης, Αθήνα

12. Ματσαγγούρας, Η. (1995), Οµαδοκεντρική διδασκαλία και µάθηση, 

Γρηγόρης, Αθήνα

13. Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η σχολική τάξη, έκδοση ιδίου, Αθήνα

14. Παπάς, Α. (2000), Σχολική Παιδαγωγική, Ατραπός, Αθήνα

15. Χατζηδήµου, ∆. (1999), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Κυριακίδης, 

Θεσσαλονίκη

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint 

• Προτάσεις για απαλλακτικές εργασίες των σπουδαστών και παρουσίασή 

τους στην τάξη 

• Παρουσίαση πρότυπης διδασκαλίας στην τάξη 

• Επίσκεψη και παρακολούθηση διδασκαλίας σε σχολείο (πρωτοβάθµιας ή 

δευτεροβάθµιας) εκπαίδευσης 

• Εργασίες – Παρουσιάσεις σπουδαστών από βιβλία – άρθρα και θέµατα 

που προτείνει ο διδάσκοντας σε συνεργασία µε τους σπουδαστές 

• Τα παραπάνω στοιχεία του µαθήµατος υποστηρίζονται από την πλατ-

φόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (e-class) στη διεύ-

θυνση: http://eclass.cs.teiher.gr 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γραπτή πρόοδος (30%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης

(70%). 

Απαλλακτικές εργασίες, οι οποίες θα παρουσιάζονται στην τάξη και θα

βρίσκονται στην πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (e-

class) που θα υποστηρίζει το µάθηµα. 

Τελική εξέταση µε θέµατα πολλαπλής επιλογής καθώς και ανοικτές

ερωτήσεις. 

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Οι φοιτητές να εντρυφήσουν και να αποκτήσουν οικειότητα µε βασικά

εργαλεία του λογισµού πολλών µεταβλητών, µέσα από πολλές εφαρµογές

και παραδείγµατα που αφορούν κυρίως στην επιχειρησιακή έρευνα και στις

κατανοµές δύο τυχαίων µεταβλητών. Η γνώση των µετασχηµατισµών Fourier

και Laplace θεωρείται ουσιώδης τόσο για τους φοιτητές που θα επιλέξουν

την κατεύθυνση της Πληροφορικής όσο και αυτή των Τηλεπικοινωνιών. 

Περίγραµµα:
• Γραµµική διαφορική εξίσωση δευτέρας τάξεως (σε σχέση µε τον αρµο-

νικό ταλαντωτή και το ηλεκτρικό κύκλωµα). 

• Μετασχηµατισµός Laplace και ιδιότητες 

• Εφαρµογές σε κυκλώµατα 

• Σειρές Fourier 

• Μετασχηµατισµός Fourier και ιδιότητες 

• Εισαγωγή στην Ανάλυση Σήµατος 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Ανάλυση Σήµατος", Yφαντή - Οικονόµου, Τόµος Α, Εκδόσεις ΤΕΙ 

Πάτρας

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις στον πίνακα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Tελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης.

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ

Περιγραφή:

Ο σκοπός του θεωρητικού τµήµατος του µαθήµατος “Εισαγωγή στις

Βάσεις ∆εδοµένων” είναι να παρουσιάσει και να διδάξει τους φοιτητές τα

ακόλουθα: 

• Βασικές έννοιες που αφορούν το γνωστικό αντικείµενο των βάσεων 

δεδοµένων όπως µοντέλα δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων και αρχι-

τεκτονική δοµή συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

• Το µοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων ως εργαλείου εννοιολογικής 

σχεδίασης 

• Το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων όσο αφορά τις δοµές που αξιοποιεί,

τους περιορισµούς ακεραιότητας του µοντέλου και των γλωσσών 

διαχείρισης σχεσιακών δεδοµένων (σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακό 

λογισµό πλειάδων και πεδίου τιµών καθώς και σύγχρονα συστήµατα 

όπως , SQL, GQBE) 

• Την γενική µεθοδολογία ανάλυσης και σχεδίασης σχεσιακών σχηµάτων. 

Περίγραµµα:

• Εισαγωγή στα µοντέλα δεδοµένων και στις βάσεις δεδοµένων:

Τι είναι µοντέλο δεδοµένων. Επισκόπηση κλασικών µοντέλων

δεδοµένων. Αρχές και πλεονεκτήµατα βάσεων δεδοµένων.

Αρχιτεκτονική ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων.

Λογική και φυσική σχεδίαση βάσεων δεδοµένων. 

• Το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων: Βασικές έννοιες του µοντέλου και 

λεπτοµερής παρουσίαση της διαγραµµατικής τεχνοτροπίας του.

Εφαρµογή σε επιλεγµένες περιοχές και ανάπτυξη µοντέλων οντοτήτων-

συσχετίσεων. 

• Το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων: Ορισµός δοµών δεδοµένων βάσει του 

σχεσιακού µοντέλου. Επισκόπηση των περιορισµών ακεραιότητας του

µοντέλου. Αναλυτική παρουσίαση των γλωσσών διαχείρισης δεδοµένων

(σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισµός πλειάδων και πεδίου τιµών, και

σύγχρονα συστήµατα). Μετατροπή µοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων σε

σχεσιακό σχήµα βάσης και αντίστροφα. 

• Σχεδιασµός σχεσιακών σχηµάτων: Προβλήµατα σχεσιακών σχηµάτων. 

Αρχές καλού σχεδιασµού σχεσιακών σχηµάτων. Φόρµες κανονικότητας.

Εισαγωγή στην έννοια της συναρτησιακής εξάρτησης. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο εργαστηριακό κοµµάτι οι φοιτητές εξετάζουν συγκεκριµένες

ασκήσεις εξοικείωσης µε το γνωστικό αντικείµενο και υλοποιούν µια εργασία

µελέτης περίπτωσης (case study) που αφορά την ανάλυση, σχεδίαση και

υλοποίηση µιας βάσης δεδοµένων για έναν οργανισµό µε τη βοήθεια κάποιου

συγκεκριµένου εργαλείου ανάπτυξης. Ο σκοπός του εργαστηριακού

τµήµατος του µαθήµατος είναι να εφαρµόσει τη θεωρία που θα έχει διδαχθεί

στο θεωρητικό µέρος για την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση της βάσης

δεδοµένων ενός υποτιθέµενου οργανισµού. Στο εργαστήριο οι φοιτητές

αποκτούν πρακτική εξάσκηση σε θέµατα της θεωρίας. Εκτελούν ασκήσεις και

µια µελέτη πεδίου. Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των

εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες

γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία ώστε να µπορούν να: 

• Αναλύσουν ένα πληροφοριακό σύστηµα και να καταγράψουν τη λογική 

δοµή των δεδοµένων που χρησιµοποιεί µε εναλλακτικούς τρόπους και 

εργαλεία. 

• Σχεδιάσουν το εννοιολογικό µοντέλο µιας βάσης δεδοµένων χρησιµο-

ποιώντας το µοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων και ελέγξουν την ακε-

ραιότητα του. 

• Σχεδιάσουν σχεσιακά σχήµατα προηγµένων µορφών κανονικότητας. 

• Υποβάλλουν ερωτήµατα ανάκτησης δεδοµένων σε διαφορετικές 

γλώσσες. 

• Σχεδιάσουν, αναπτύξουν και να υλοποιήσουν µια βάση δεδοµένων 

µικρής κλίµακας. 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. C.J. Date (2002): Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων - Τόµοι 

Α' & Β', Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "Κλειδάριθµος". 

2. A. Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan (2001): Database System 

Concepts (4th Edition), McGraw-Hill. ISBN 0-07-255481-9. 

3. R. Elmasri & S. Navathe (1996): Fundamentals of Database Systems, 

Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "∆ΙΑΥΛΟΣ". 

4. Επιλεγµένες σηµειώσεις του διδάσκοντα και επίκαιρα άρθρα από την 

διεθνή βιβλιογραφία. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατά 

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων µέσα από προβολή video ή 

επίδειξη συστηµάτων. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν τόσο πρακτική άσκηση σε 

συγκεκριµένους αλγορίθµους όσο και εξοικείωση µε κατάλληλα 

εργαλεία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). Η

συγ-γραφή εργαστηριακών ασκήσεων µπορεί να αντικαθίσταται ή να

συµπληρώνεται από την ανάθεση και εκπόνηση µικρής κλίµακας έργων (mini-

projects) από οµάδες φοιτητών.

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 
• Να γνωρίζει την αξία και τα πλεονεκτήµατα της αντικειµενοστραφούς 

ανάπτυξης προγραµµάτων. 
• Να γνωρίζει αρκετά τις δυνατότητες της γλώσσας Java 
• Να µπορεί να γράφει απλά προγράµµατα Java 

Περίγραµµα:
• Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός: Αντιδιαστολή δοµηµένου /

αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού, αντικείµενα, ενθυλάκωση,
κληρονοµικότητα, πολυµορφισµός, πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα, 
αντιπροσωπευτικές γλώσσες.

• Εισαγωγή στη γλώσσα Java.Το προστακτικό κοµµάτι της Java: Εκφρά-
σεις, εντολές, µέθοδοι, βρόγχοι, τελεστές, πρωταρχικοί τύποι 
δεδοµένων

• Αντικείµενα και κλάσεις στη Java: Χρήση αντικειµένων, προσπέλαση 
µελών, αναφορές, αρχικοποίηση, this, private και public, στατικά µέλη, 
κληρονοµικότητα, super, protected, πολυµορφισµός, ανώνυµες κλάσεις.

• Αφηρηµένες κλάσεις, interfaces, πακέτα (µετατροπείς ορατότητας). 
Κλάσεις βιβλιοθήκης (Object, String, Date, Class Wrappers). 

• Applets: Προγραµµατισµός οδηγούµενος από γεγονότα, δηµιουργία 
ενός απλού applet, περιορισµοί στα applets (sand boxes)

• Εξαιρέσεις: Γιατί είναι σηµαντικές, try/catch/finally blocks, µεταβίβαση 
εξαιρέσεων, κλάσεις βιβλιοθήκης για εξαιρέσεις.

• Ε/Ε στη Java: Οι κλάσεις InputStream, OutputStream, ο µηχανισµός της 
σωλήνωσης, Ε/Ε σε αρχεία.

• Νήµατα: Η κλάση Thread και οι µέθοδοί της, απλά παραδείγµατα, 
εισαγωγή στο συγχρονισµό νηµάτων, ο µηχανισµός συγχρονισµού της 
Java (synchronized κώδικας), wait και notify

• Graphical User Interface: AWT, Swing, Χειρισµός γεγονότων (event 
listeners).

• ∆ικτυακός προγραµµατισµός: Εισαγωγή στο δικτυακό προγραµµατισµό, 
τα πρωτόκολλα UDP και TCP και τα sockets, Sockets στη Java

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Άσκηση 1: Ένα απλό πρόγραµµα Java, που να χρησιµοποιεί γνώσεις 

από το προστακτικό κοµµάτι της Java
• Άσκηση 2: Ένα απλό πρόγραµµα Java, που να χρησιµοποιεί κλάσεις

βιβλιοθήκης της Java (πχ. δοµές δεδοµένων) που διδάσκονται στο 
µάθηµα

• Άσκηση 3: Ένα Java applet
• Άσκηση 4: Ένα µεγαλύτερο πρόγραµµα Java στο οποίο απαιτείται ένα 

Graphical User Interface (να υλοποιηθεί µε Swing)και Ε/Ε από και προς 
αρχείο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Εισαγωγή στη Java", Γιώργος Λιακέας, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 

ISBN 9602-69-4311 
2. Bruce Eckel:Thinking in Java, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13659-723-8 
3. Java coding Standards: www.AmbySoft.com/javaCodingStandards.pdf 
4. Thinking in Java 2nd edition on-line: 

http: // www. bruceeckel. com/TIJ2 /index.html 
5. The Java home page: http://java.sun.com 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

Ασκήσεις επί πίνακος µία ώρα ανά εβδοµάδα. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΠ4003
ΤΠ4103

∆

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕΥ / Υ Θεωρία: 3, Εργαστήριο: 3 6



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η µετάδοση της πληροφορίας παίζει ίσως τον σηµαντικότερο ρόλο στη

διαµόρφωση της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας την περίοδο της

οποίας διανύουµε σήµερα. Η αλµατώδης ανάπτυξη των δικτύων µετάδοσης

πληροφορίας που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια βοήθησε σηµαντικά στη

διαµόρφωση της νέας αυτής κοινωνίας η οποία επιταχύνει τους δείκτες

ανάπτυξης και βελτιώνει σηµαντικά το επίπεδο ζωής του πολίτη. Το µάθηµα

∆ίκτυα ∆εδοµένων είναι το πρώτο µιας σειράς µαθηµάτων που καλύπτουν τις

σύγχρονες τεχνολογίες στον τοµέα των δικτύων. Μετά από µια σύντοµη

παρουσίαση που αφορά τις χρήσεις τους, το υλικό, το λογισµικό καθώς και

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ακολουθεί η εξέταση των δικτύων η οποία

βασίζεται σε ένα υβριδικό µοντέλο πέντε στρωµάτων: Φυσικό, Ζεύξης

δεδοµένων, ∆ικτύου, Μεταφοράς και Εφαρµογής. Στο παρόν µάθηµα τη

σύντοµη παρουσίαση των δικτύων ακολουθεί η εξέταση του φυσικού

επιπέδου και του υπο-επιπέδου ελέγχου προσπέλασης στο µέσο µετάδοσης,

ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν την ύλη του δεύτερου µαθήµατος της σειράς µε

τίτλο ∆ίκτυα Υπολογιστών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται όσον αφορά το φυσικό

επίπεδο στην τεχνολογία των οπτικών ινών οι οποίες αντικαθιστούν στις

περισσότερες εφαρµογές τα χάλκινα καλώδια.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Χρήσεις των δικτύων υπολογιστών. Υλικό και λογισµικό των 

δικτύων. Μοντέλα αναφοράς. Παραδείγµατα δικτύων. 

• Το Φυσικό Επίπεδο: Θεωρητική ανάλυση της µετάδοσης δεδοµένων. 

Μέσα µετάδοσης. Ασύρµατη µετάδοση, ∆ορυφόροι για τηλεπικοινωνίες, 

Τηλεφωνικό σύστηµα, Καλωδιακή τηλεόραση. 

• Το Υπο-επίπεδο Προσπέλασης στο Μέσο Μετάδοσης: Εκχώρηση κοινού 

διαύλου. Πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης. Ethernet, Aσύρµατα 

LAN, Eυρυζωνικά ασύρµατα δίκτυα, Bluetooth, Γέφυρες. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα είναι

ικανός: 

• Να σχεδιάζει ένα δίκτυο δεδοµένων 

• Να εντοπίζει τυχόν σφάλµατα στην λειτουργία ενός δικτύου, και να 

προτείνει λύσεις βελτίωσης του 

• Να αποτιµήσει την επίδοση του δικτύου 

• Να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που περιέχει ένα δίκτυο 

δεδοµένων 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής: 

• Γνωρίζει το περιβάλλον λειτουργίας του ComNet. 

• Μελετά την λειτουργία των τοπικών δικτύων δεδοµένων (Local Area 

Networks) που κάνουν χρήση τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης (Multiple 

Access) και πιο συγκεκριµένα της Code Division Multiple Access / 

Collision Detection (CDMA/CD) τεχνολογίας. 

• Ερευνά τον τρόπο επίδρασης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στην 

επίδοση αυτών των LAN, εξετάζοντας σε βάθος το TCP/IP πρωτόκολλο. 

• Ερευνά την επίδοση των µεγάλης έκτασης δικτύων (Wide Area Network 

WAN) 

• Τέλος κάθε σπουδαστής αναλαµβάνει την ολοκλήρωση µιας εργασίας 

(project) βάσει της οποίας πρέπει να µελετήσει, να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει ένα µοντέλο δικτύου δεδοµένων που θα ικανοποιεί κάποιες 

συγκεκριµένες προZποθέσεις, αξιολογώντας παράλληλα τις επιδόσεις 

αυτού του δικτύου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Andrew S. Tanenbaum, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Ελληνική έκδοση Παπα-

σωτηρίου, 2001.

2. Αλεξόπουλος, Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Υπολογιστών, Παπασωτη-

ρίου, 2000

3. Ποµπόρτσης, Εισαγωγή στις νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999

4. Ποµπόρτσης, Προσοµοίωση ∆ικτύων Υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΚΤΥΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΠ4004, ΤΠ4104 ∆

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕΥ / Υ
Θεωρία: 4

Εργαστήριο: 2
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5. Russe, Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999

6. Handbook, Commun. Netw. Test and Meds, clyde MG Hill Coombs

7. Εγχειρίδια COMNET III

8. ∆ιαδίκτυο

9. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

Προσοµοίωση µε χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης δικτύων COMNET III 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος ή διεξαγωγή συγκεκριµένης εργασίας (40%) και

τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του

εργαστηρίου(40%).



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και

στα τέσσερα πεδία εκµάθησης της γλώσσας (ακρόαση - οµιλία - ανάγνωση -

γραφή). Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε ακρόαση αυθεντικών

αποσπασµάτων, ανάγνωση πρωτοτύπων κειµένων µε ταυτόχρονη συντακτική

και γραµµατική ανάλυση, µε διάλογο και ερωτήσεις - απαντήσεις και µε

γραπτές ασκήσεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην απόκτηση λεξιλογίου και

γραµµατικής/ συντακτικής ακρίβειας που είναι απαραίτητα για την

αποτελεσµατική επικοινωνία στη γλώσσα. Ύστερα από τη ολοκλήρωση αυτού

του µαθήµατος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• ∆ιαβάζουν και να κατανοούν κείµενα, βιβλία και περιοδικά σχετικά µε την 

ειδικότητα τους. 

• Να αναλαµβάνουν και να πραγµατοποιούν εργασίες µέσα στο πεδίο των 

σπουδών τους. 

• Να κατανοούν τη σχετική ξένη βιβλιογραφία που αποτελεί µέρος των 

σπουδών τους (ιδιαίτερα για την πτυχιακή εργασία τους). 

Περίγραµµα:
• Καθηµερινή χρήση υπολογιστών.

• Τύποι υπολογιστών

• Πληκτρολόγιο και ποντίκι.

• Συσκευές εσωτερικής και εξωτερικής σύνδεσης.

• Συσκευές αποθήκευσης.

• ∆ιασύνδεση χρηστών µε γραφικά.

• ∆ίκτυα.

• Επικοινωνίες

• Το ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και οµάδες ειδήσεων.

• Το παγκόσµιο διαδίκτυο.

• Επεξεργασία κειµένου.

• Τράπεζα δεδοµένων και φύλλα εργασίας.

• Γραφικά και πολυµέσα. 

• Προγραµµατισµός.

• Γλώσσες.

• ∆ιαχείριση τεχνολογίας πληροφοριών.

• Εκδόσεις σε υπολογιστές.

• Σταδιοδροµία στους υπολογιστές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Basic English for computing,  Eric Glendinnig and John McEwan, OUP, 

εκδ. Oxford, ISBN: 0-19-457396-6

2. Oxford English for computing, Charles Brown and Keith Boeckner, OUP, 

Oxford University Press, ISBN: 0-19-457387-7

3. Oxford Interactive Study Dictionary of Business and Computing English 

on CD-ROM.

4. Oxford Practice Grammar, Intermediate to Upper-intermediate, John 

Eastwood OUP.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες, χρήση PowerPoint, ακρόαση

αυθεντικών αποσπασµάτων και ανάγνωση πρωτοτύπων κειµένων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης

(60%). 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Ορολογία) ΤΠ4005 ∆

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕΥ / Υ
Θεωρία: 2

Εργαστήριο: 
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό παρέχει µια εισαγωγή στην  Ψηφιακή Επεξεργασία
Σήµατος (ΨΕΣ). Αρχίζει µε την εξήγηση της ανάγκης για την ψηφιακή
επεξεργασία σήµατος και των συστηµάτων ΨΕΣ που ακολουθούνται από την
εξέταση της συνέλιξης, τη χρονική αµεταβλητότητα, και τη σταθερότητα για
συστήµατα διακριτού χρόνου.  Ένα πλήρες µοντέλο ενός συστήµατος ΨΕΣ
εξετάζεται σε όλα τα στάδια συµπεριλαµβανοµένων: δειγµατοληψία,
αναλογική σε ψηφιακή µετατροπή, ψηφιακή σε  αναλογική µετατροπή καθώς
και επεξεργασία σηµάτων πραγµατικού χρόνου. Θα εξεταστεί ο
µετασχηµατισµός Fourier διακριτών σηµάτων, στην συνέχεια  ο ∆ιακριτός
µετασχηµατισµός Fourier και η χρήση του µετασχηµατισµού Ζ. Στο τέλος θα
µελετηθεί ο σχεδιασµός  FIR και IIR φίλτρων και ο ταχύς µετασχηµατισµός
Fourier (FFT).

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος: Ιστορία της Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Σήµατος, των εφαρµογών, των κατηγοριών ΨΕΣ και την 
µεθοδολογία σχεδίασης συστηµάτων.

• ∆ιακριτά σήµατα και συστήµατα: Σήµατα, επεξεργασία σήµατος, 
ακολουθίες διακριτών σηµάτων, πράξεις διακριτών σηµάτων, µέτρα 
σηµάτων, γραµµικά, αµετάβλητα κατά την µετατόπιση συστήµατα, 
συνέλιξη, σταθερότητα, αιτιότητα και ψηφιακά φίλτρα.

• Μετασχηµατισµός Fourier διακριτών σηµάτων: Απόκριση συχνότητας, 
ιδιότητες απόκρισης συχνότητας, µετασχηµατισµός Fourier διακριτών 
σηµάτων, µέτρα συχνότητας, επεξεργασία σηµάτων πραγµατικού 
χρόνου, δειγµατοληψία. 

• Μετασχηµατισµός Z και DFT: Μετασχηµατισµός Z, ιδιότητες µετασχηµα-
τισµού Ζ, σχέση µεταξύ µετασχηµατισµού Ζ και µετασχηµατισµού
Laplace, γεωµετρικός υπολογισµός του µετασχηµατισµού Fourier,

αντίστροφος µετασχηµατισµός Ζ, λύσεις εξισώσεων διαφοράς
χρησιµοποιώντας τον µετασχηµατισµό Z, διακριτός µετασχηµατισµός
Fourier (DFT), ιδιότητες του DFT, συνέλιξη ακολουθιών, τµηµατική
συνέλιξη. 

• Ψηφιακά φίλτρα: Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, φίλτρα FIR, τεχνικές
σχεδιασµού για φίλτρα FIR, δειγµατοληψία συχνότητας, βελτιστοποιη-
µένα φίλτρα. 

• Φίλτρα IIR: Ιδιότητες των φίλτρων IIR, τεχνικές καθορισµού συντε-
λεστών φίλτρων IIR, τεχνικές σχεδιασµού Αναλογικών Φίλτρων, 
µετασχηµατισµοί συχνότητας, σύγκριση των φίλτρων FIR και IIR. 

• Ανάλυση φάσµατος: Ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT), ιδιότητες 
FFT, ταχύς υπολογισµός IDFT, ταχύς υπολογισµός γραµµικής συνέλιξης 
µε FFT, ανάλυση αναλογικών σηµάτων µε FFT. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εργαστηριακές ασκήσεις µε την χρήση του MATLAB.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Monson Hayes, Schaum’s Outline of Theory and Problems of Digital 

Signal Processing, McGraw-Hill, 1999. 
2. Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, A computer-Based Approach, 

McGraw Hill, 1998 .
3. Emmanuel Ifeachor and Barrie Jervis, Digital Signal Processing: A 

Practical Approach, Addison-Wesley, 1993.
4. David DeFatta, Joseph Lucas and William Hodgkiss, Digital Signal 

Processing: A system Design Approach, John Wiley, 1988.
5. Richard Roberts, Clifford Mullis, Digital Signal Processing, Addison-

Wesley, 1987.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις χρησιµοποιώντας το MATLAB. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Τελικός (90%), ασκήσεις (10%). 
Εργαστήριο: Προφορική εξέταση (30%), εργαστηριακές ασκήσεις (20%),
τελικός (50%). 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΤΠ5001
ΤΠ5101

Ε
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να µπορεί να αναλύει ένα ∆ίκτυο Υπολογιστών. 

• Να σχεδιάζει ένα δίκτυο. 

• Να επιλέγει τα κατάλληλα δικτυακά υλικά για να κατασκευάσει-

δηµιουργήσει ένα δίκτυο υπολογιστών τόσο σε µικρή όσο και σε ευρεία 

κλίµακα. 

• Να µπορεί να αναπτύξει ένα δίκτυο υπολογιστών το οποίο θα είναι 

εύχρηστο, ευέλικτο και ανά πάσα στιγµή αναβαθµίσιµο. 

• Να προσαρµόζει κάθε δίκτυο στις απαιτήσεις των χρηστών. 

• Να συντηρεί και να διαχειρίζεται ένα δίκτυο υπολογιστών. 

Περίγραµµα:
(Συνέχεια του µαθήµατος δίκτυα δεδοµένων)

• Το επίπεδο ∆ικτύου: Υπηρεσίες παρεχόµενες από το επίπεδο δικτύου. 

Οργάνωση. Συµφόρηση, δροµολόγηση συντοµότερης διαδροµής, δρο-

µολόγηση πολλαπλών διαδροµών, κατανεµηµένη δροµολόγηση, έλεγχος 

ροής, απόρριψη πακέτων, γέφυρες, πύλες, λογισµικό γεφυρών και 

πυλών.

• Το επίπεδο Μεταφοράς: Υπηρεσίες παρεχόµενες από το επίπεδο 

µεταφοράς. Ποιότητα εξυπηρέτησης. Πρωτόκολλα µεταφοράς. ∆ιευ-

θυνσιοδότηση. Πολύπλεξη. ∆ιαχείριση σύνδεσης.

• Το Επίπεδο Συνόδου: Υπηρεσίες που παρέχονται από το επίπεδο 

συνόδου. Ανταλλαγή δεδοµένων, ∆ιαχείριση διαλόγου. Συγχρονισµός, 

το µοντέλο πελάτη - µονάδας εξυπηρέτησης, Ορφανές διαδικασίες. RPC

• Το Επίπεδο Παρουσίασης: Αναπαράσταση δεδοµένων. Συµπίεση δεδο-

µένων. Ασφάλεια δικτύου. ∆οµές δεδοµένων. Κωδικοποίηση. Κρυπτο-

γραφία

• Το επίπεδο εφαρµογής: Μεταφορά - Προσπέλαση - ∆ιαχείριση 

Αρχείων. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Νοητά τερµατικά. Μονάδες 

εξυπηρέτησης αρχείων. Αντίγραφα αρχείων. Τερµατικά. Τηλεκειµενο-

γραφία. Τηλεεικονογραφία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τα

παρακάτω: 

• Τύπους καλωδίων που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά δεδοµένων 

σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Κατασκευή καλωδίων τύπου UTP και 

οµοαξονικού καλωδίου τύπου RG 58. Επίδειξη κατανεµητή, HUB και 

δικτυακής καλωδίωσης του ΤΕΙ Κρήτης.

• Εγκατάσταση modem σε υπολογιστή, και επικοινωνία µε άλλους υπολο-

γιστές µέσω τηλεφωνικής γραµµής (dial-up). Υπηρεσίες που προσφέρει

ένα δίκτυο που στηρίζεται στην επικοινωνία µέσω dial-up σύνδεσης

(Internet, FTP, video conference). Μέτρηση του εύρους ζώνης ενός

τέτοιου δικτύου κάτω από πραγµατικές συνθήκες και αξιολόγηση της

ποιότητας αυτών των υπηρεσιών (Quality of Services)

• Εγκατάσταση και ρύθµιση των παραµέτρων ενός ETHERNET δικτύου. 

Εγκατάσταση της κάρτας δικτύου, πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο.

Υπηρεσίες που προσφέρει ένα δίκτυο ETHERNET. Μεταφορά αρχείων

από υπολογιστή του δικτύου σε άλλους υπολογιστές του ίδιου δικτύου,

εφαρµογή των υπηρεσιών video conference, FTP σε ένα τέτοιο δίκτυο.

Μέτρηση του εύρους ζώνης του δικτύου παρουσία ενός χρήστη και

πολλών ταυτόχρονα. Αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

• Ρύθµιση των παραµέτρων στον Server και στους Users. Εξοικείωση µε 

την λειτουργία ενός Server που λειτουργεί σε περιβάλλον MS Windows

NT, και σε LINUX. Υπηρεσίες δροµολόγησης, µεταφοράς αρχείων, Web

Hosting, File sharing.

• Υπηρεσίες Videoconference. Εξοικείωση µε τις κάρτες Videoconference, 

προγράµµατα, εγκατάσταση των καρτών και ρύθµιση των παραµέτρων, 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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µετρήσεις και αξιολόγηση υπηρεσιών videoconference

• Ρύθµιση παραµέτρων του συστήµατος ενός ΝΤ Server για πρόσβαση 

σε αυτό, για δηµιουργία οµάδας χρηστών, δικαιώµατα χρήστη, δηµιουρ-

γία FTP Server. Εφαρµογές και υπηρεσίες αξιολόγησης των πόρων 

ενός δικτύου µε τη χρήση των Windows NT

• ∆ηµιουργία ενός δικτύου µε την χρήση προγράµµατος εξοµοίωσης 

(network simulator) και εξοµοίωση µε τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες 

και την ποιότητα υπηρεσιών ενός δικτύου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. A.S.Tanenbaum, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 

ISBN: 960-7510-70-4. 

2. Bruce S. Davie, Larry L. Peterson, David Clark, Computer Networks: A 

Systems Approach, 2nd Edition, Morgan Kaufmann Publishers, (October 

14, 1999), ISBN: 1558605142 

3. Douglas E. Comer, Ralph E. Droms, Computer Networks and Internets, 

2nd Edition, Prentice Hall, (December 8, 1998), ISBN: 0130836176. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Ο βαθµός στο εργαστήριο θα διαµορφώνεται από τα

αποτελέσµατα των εργαστηριακών ασκήσεων, από την εκπόνηση εργασιών

κατ' οίκον και την εξέταση σε αυτές, και από την τελική εξέταση του

εργαστηρίου. 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 
• Να µπορεί να επιλέξει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παρουσιάσει 

ένα ερευνητικό έργο. 
• Να αποκτήσει την ικανότητα να βρει και να αναλύσει κριτικά τις σχετικές 

δηµοσιεύσεις. 
• Να αποκτήσει ικανότητες κριτικής αναλυτικής σκέψης. 
• Να κατανοήσει τις τεχνικές διοίκησης έργου σε ένα οµαδικό διαλογικό 

περιβάλλον και να αποκτήσει ικανότητες συνεργασίας για την επίτευξη 
ενός στόχου. 

• Να µπορεί να συνεκτιµήσει τους τεχνολογικούς και οικονοµικούς όρους 
που πρέπει να συνεκτιµηθούν για την ανάπτυξη ενός προNόντος σε ένα 
ευρωπαNκό περιβάλλον ανάπτυξης. 

Περίγραµµα:
• Επιλογή και αξιολόγηση ερευνητικού τοµέα: ∆ιαδικασία και τεχνικές 

επιλογής, αξία και σκοπός έρευνας, επιλογή επιβλέποντα.
• Σχεδιασµός ερευνητικού έργου: Χρονικός προγραµµατισµός έρευνας, 

πλήρης και µερική απασχόληση, περιορισµοί.
• Βιβλιογραφική έρευνα: Τεχνικές βιβλιογραφικής αναζήτησης, χρήση 

βιβλιοθήκης, ηλεκτρονική αναζήτηση.
• Συλλογή και Επεξεργασία δεδοµένων: Συλλογή και οργάνωση δεδοµέ-

νων, ανάλυση δεδοµένων, λογική συµπερασµατολογία, στατιστική.
• Παρουσίαση αποτελεσµάτων: Τεχνική παρουσίασης, κατασκευή διαφα-

νειών, η τέχνη της συγγραφής, δοµή, στυλ και περιεχόµενο.
• Τεχνικές διοίκησης έργου: Αρχές διοίκησης έργου, παράγοντες 

επιτυχίας ή αποτυχίας έργου, συµβόλαια, τεκµηρίωση έργου, τεχνικές 
χρονικού και οικονοµικού προγραµµατισµού, πιστοποίηση και έλεγχος 
ποιότητας.

• Προσωπικές και οµαδικές ικανότητες: Ο ρόλος του συντονιστή, κίνητρα 
και δηµιουργία οµάδων. Οργάνωση και σχεδιασµός οµαδικής δουλειάς.
Ενδο-οµαδική και εξω-οµαδική επικοινωνία. Εσωτερικές σχέσεις της
οµάδας και διαπραγµάτευση για την λήψη αποφάσεων. Για όσους
σπουδαστές δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµµετοχή δίδεται η
δυνατό-τητα συµµετοχής σε ευρωπαNκή οµάδα ανάπτυξης προNόντων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Χαρ. Ι. Εφραιµίδη "Χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός των 

κατασκευών", Αθήνα 1988
2. J. R. Turner, "The handbook of project-based management", Mc Graw-Hill 

1993, ISBN:0-07-709161-2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης
(60%).

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑ~ΚΩΝ
ΠΡΟ~ΟΝΤΩΝ

ΤΠ5003 Ε
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα έχει ως αντικείµενο τη µελέτη της Πληροφορικής στην

εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείµενο και ως εκπαιδευτικό µέσο.

Περίγραµµα:

• Η Πληροφορική στην εκπαίδευση: γνωστικό αντικείµενο και εκπαιδευ-

τικό µέσο:

- Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της Πληροφορικής στην

Εκπαίδευση

- Μάθηση της Πληροφορικής και µάθηση µε τη βοήθεια της

Πληροφορικής

• Η Πληροφορική στην ελληνική εκπαίδευση 

- Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

- ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 

- Εκπαίδευση ενηλίκων 

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτικά υπολογιστικά περιβάλλοντα 

- Συµπεριφορισµός 

- Γνωστικές θεωρίες 

- Κοινωνικοπολιτισµική Ψυχολογία

• Εκπαιδευτικές εφαρµογές της Πληροφορικής

- Ο υπολογιστής ως «δάσκαλος» (drill and practice, intelligent tutoring

systems) 

- Ο υπολογιστής ως «µαθητής» (Logo) 

- Ο υπολογιστής ως µαθησιακό περιβάλλον 

> Πολυµέσα - Υπερµέσα

> Συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας

> ∆ίκτυα Η/Υ και µάθηση

> Λογισµικό γενικών εφαρµογών

> Εννοιολογική χαρτογράφηση

> Μοντελοποίηση

> Προσοµοίωση

> Ηλεκτρονικά παιχνίδια και µάθηση

• Προετοιµασία µαθήµατος µε χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Σχέδια µαθήµατος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
∆ιαφάνειες διδάσκοντα, συλλογή άρθρων από την ελληνική και διεθνή

βιβλιογραφία

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Εισήγηση διδάσκοντα εµπλουτισµένη µε διαφάνειες. 

• Επίδειξη και χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 

• Μελέτη περιπτώσεων της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο ή ως 

εκπαιδευτικό µέσο από τους σπουδαστές.

• Συζήτηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Εργασία(60%) + Τελική εξέταση(40%) ή Τελική εξέταση (100%)  

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΠ5004 Ε
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σύµφωνα µε τον Μ.Ν. Τσιµάρα, η Οικονοµική των Επιχειρήσεων, έχει ως
αντικείµενο έρευνας τους οικονοµικούς οργανισµούς (επιχειρήσεις, κρατικοί
οργανισµοί, συνεταιρισµοί κ.λ.π.) και µελετά τη δοµή, τις λειτουργίες, την
οργάνωση, τις σχέσεις µε το φυσικό περιβάλλον και γενικότερα κάθε
εκδήλωση που σχετίζεται µε την ίδρυση, συγκρότηση, δραστηριότητα και
ανάπτυξη αυτών. Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής το
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) µέσα στο οποίο µπορεί να
δραστηριοποιηθεί ένας οικονοµικός οργανισµός και συγχρόνως τις
διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την συγκρότηση και την ανάπτυξη του.

Περίγραµµα:
• Έννοια της Οικονοµίας και προσδιοριστικοί παράγοντες. Η έννοια της
επιχείρησης 
• Αντικείµενο και επιστηµολογική τοποθέτηση της Οικονοµικής των Επιχειρήσεων 
• Εννοιολογικά γνωρίσµατα των οικονοµικών µονάδων/ οργανισµών 

- Ανάλογα µε τον σκοπό (κερδοσκοπικοί, µη κερδοσκοπικοί) 
- Ανάλογα µε τον φορέα (ιδιωτικοί, δηµόσιοι, µικτοί) 

• Κατηγορίες επιχειρήσεων
Ανάλογα µε το αντικείµενο της παραγωγικής δραστηριότητας, την
περιουσιακή διάρθρωση (π.χ. έντασης πάγιων περιουσιακών στοιχείων),
τη σύνθεση των στοιχείων του κόστους (π.χ. έντασης κόστους
εργασίας), το µέγεθος και τη νοµική µορφή. 

• Συνασπισµοί επιχειρήσεων
Κοινοπραξίες (Pools), Κερδοσκοπικές συµπράξεις (Corners Rings),
Καρτέλ (Kartelle), Κονσέρν (Konzern) και Τραστ (Trust) 

• Η έννοια της αποτελεσµατικότητας (efficiency) 
• Η έννοια της παραγωγικότητας (productivity) και της αποδοτικότητας 

(profitability) 
• Συντελεστές δράσης των επιχειρήσεων (φύση, εργασία, κεφάλαιο, 

επιχειρηµατικότητα) 
• Οι οικονοµικές µονάδες και το περιβάλλον

Φύση, γεωγραφική περιοχή, τεχνολογία, νοµοθεσία, φορολογία,
οικονοµία, ανταγωνισµός, πελάτες, δηµογραφία, πολιτιστικές αξίες,
κοινωνικές αξίες 

• Επιλογή τόπου εγκατάστασης
Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Ενέργεια, Εργατικό δυναµικό,
Καταναλωτικό κοινό, Συγκοινωνία/ επικοινωνία, Άλλοι παράγοντες 

• Η περιουσία της επιχείρησης – Απογραφή (inventory)- Ισολογισµός
(balance sheet)

Προέλευση της περιουσίας, Νοµική , Οικονοµική και Λογιστική άποψη
της περιουσίας. Η έννοια των στοιχείων του Ενεργητικού (assets) και
Παθητικού (liabilities). Έννοια και χαρακτηριστικά της Απογραφής.
Έννοια και χαρακτηριστικά του Ισολογισµού

• Η έννοια του κινδύνου
Βεβαιότητα, κίνδυνος και αβεβαιότητα 

• Ο προγραµµατισµός δράσης των επιχειρήσεων 
- Ανάλυση και διάγνωση εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος 
- Προβλέψεις συνθηκών εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος 
- Προσδιορισµός στόχων 
- Ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών και αξιολόγηση 
- Επιλογή στρατηγικής και εφαρµογή 
- Εκτιµήσεις και έλεγχος 

• Επιχειρήσεις και Κοινωνική ευθύνη 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ποµόνης, 2002, Οικονοµική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταµούλης, 

ISBN: 9603514187
2. Λιάπης, Κ. Ι., 2000, Εισαγωγή στην οικονοµική των επιχειρήσεων και τη 

λογιστική, Εκδόσεις Μπένου, ISBN: 9603590762
3. Τσακλαγκάνος, Ά.Α., 1995, Θέµατα οικονοµικής των επιχειρήσεων, 

Εκδόσεις Κυριακίδη, ISBN: 9603433071
4. Ντοµάλης Γ., Οικονοµική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ελλην, ISBN: 9602866764
5. Griffiths A., 2004, Economics for Business and Management, Εκδότης: 

Prentish Hall, ISBN: 027368549X
6. MCALEESE, 2004, Economics for Business 3ed, Εκδότης: Prentish Hall, 

ISBN: 0273683985
7. TRUETT D.B., 2003, Managerial Economics: Analysis, Problems, 

Εκδότης: John Wiley, ISBN: 0471462470
8. Αριστοτέλη, Πολιτικά , I-II
9. Ξενοφώντα, Οικονοµικός
Περιοδικά/Φυλλάδια 
10. «Η Ευρώπη των Επιχειρήσεων», Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων της Ε.Ε
11. «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα» , Υπουργείο Ανάπτυξης 
12. «Η παγκοσµιοποίηση στην υπηρεσία όλων µας, Η ΕυρωπαNκή Ένωση και 

το παγκόσµιο εµπόριο», Ε.Ε., Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου & Επικοινωνίας 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Ασκήσεις 
• Περιπτωσιολογικές Μελέτες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Γραπτά τεστ, εκπόνηση ασκήσεων, αξιολόγηση εργασιών. 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να προγραµµατίζει ιστοσελίδες. 

• Να υποστηρίζει τόπους στο ∆ιαδίκτυο. 

Περίγραµµα:
• Προγραµµατισµός HTML

• Κατασκευή URL

• Το πρωτόκολλο HTTP 

• Επεξεργαστές κειµένων HTML

• Προγραµµατισµός CGI 

• Προγραµµατισµός JavaScript 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Απλή σελίδα HTML µε συνδέσεις υπερκειµένου

• Σελίδα "εστία" 

• Χρήση εικόνων, βίντεο και ήχου

• Χρήση πινάκων

• Σελίδες προς συµπλήρωση

• Client/Server συναλλαγή σε HTTP

• Netscape Composer 

• Microsoft FrontPage

• Προγραµµατισµός CGI

• Προγραµµατισµός JavaScript

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "HTML Sourcebook", I. Graham, J. Wiley and Sons,1996, 

ISBN: 0471142425

2. "JavaScript, the definitive guide", D. Flanagan, O'Reilly, 1997, 

ISBN: 1565922344

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΠ6015
ΤΠ6115

ΣΤ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / Υ
Θεωρία: 2

Εργαστήριο: 2
4



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Τα Ψηφιακά ∆ίκτυα Ενοποιηµένων Υπηρεσιών(Integrated Services Data

Netwoks) είναι ένα διεθνές standard αποστολής και λήψης πάσης φύσεως

δεδοµένων (ήχος, εικόνα, κείµενο, data) µέσα από µία και µόνο τηλεφωνική

γραµµή. Ακολουθώντας τη λογική της ψηφιακοποίησης (digitisation) των

τηλεπικοινωνιών η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, το νέο Ψηφιακό

∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών αντικατέστησε σταδιακά το παλαιό τηλεφω-

νικό δίκτυο εξασφαλίζοντας πλήρως την ψηφιακή µετάδοση και µεταγωγή

δεδοµένων από άκρη σε άκρη (end to end) µέχρι και το τερµατικό του παρα-

λήπτη. Η νέα αυτή δοµή δικτύου ξεκίνησε στην Ελλάδα από τον OΤΕ το 1995

και είναι διαδεδοµένο στον ΕυρωπαNκό χώρο. Σήµερα η τεχνολογία ISDN έχει

εξαπλωθεί στη χώρα µας.

Το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τα δίκτυα αυτά παρέχοντας το υπόβαθρο

στο σπουδαστή να κατανοήσει τη λειτουργία τους και τη δυνατότητα να µελε-

τήσει και να εξετάσει τη συµπεριφορά τους υποστηρίζοντας διάφορα είδη

τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Ο σπουδαστής εξοικειώνεται µε τις τεχνολογίες

και τοπολογίες των δικτύων αυτών, Εξετάζει την αρχή λειτουργίας των δι-

κτύων µεταγωγής πακέτων µαθαίνει για τις τυποποιήσεις και τα εµπορικά

προNόντα που βασίζονται σε αυτές, και τις καινούριες παρεχόµενες υπηρε-

σίες.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή

Εξέλιξη Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων, αρχές µεταγωγής κυκλώµατος και

πακέτων. ∆οµή κόµβου µεταγωγής κυκλώµατος, τρόποι µεταγωγής

κυκλώµατος ∆οµή τηλεφωνικού δικτύου, δροµολόγηση. Θεωρία τηλεφω-

νικής κίνησης. ∆ίκτυο Σηµατοδοσίας 

• Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα Ενοποιηµένων Υπηρεσιών Στενής Ζώνης 

(N ISDN)

Τερµατικά, Υπηρεσίες, Τυποποίηση, Τεχνικές µετάδοσης, σηµατοδοσία,

Ευφυή δίκτυα, ∆ιαχείριση, ∆ιαδικτύωση µε άλλα δίκτυα. 

• Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα Ενοποιηµένων Υπηρεσιών Ευρείας Ζώνης 

(B-ISDN)

Φυσικό επίπεδο, Επίπεδο ΑΤΜ, Επίπεδο AAL, Υψηλά Επίπεδα, Ενοποι-

ηµένες υπηρεσίες, Τυποποιήσεις, σηµατοδοσία, Αρχιτεκτονική ∆ικτύου. 

• Μετάδοση

Ιεραρχία PDH: Πολυπλεξία 1ης τάξης, πολυπλεξία ανωτέρων τάξεων,

σηµατοδοσία σε συστήµατα PDH, cross-connect, αρχιτεκτονική δικτύων

PDH, Ιεραρχία: δοµή πλαισίου, λειτουργίες πολυπλέκτη-αποµαστευτή

(ADM), αρχιτεκτονική οπτικών δικτύων SDH, συγχρονισµός SDH πολυ-

πλεκτών, δίκτυο συγχρονισµού. Οπτική Πολυπλεξία: συστήµατα, αρχι-

τεκτονική δικτύου. 

• Μεταγωγή σε ∆ίκτυα ΑΤΜ (ΑΤΜ Switching).

Τεχνικές µεταγωγής, Ιδεατά κυκλώµατα (Virtual Circuits), Μοντέλα ανα-

φοράς Υπηρεσίες, Ποιότητα υπηρεσίών 

• ∆ίκτυο Πρόσβασης

Λειτουργίες δικτύου πρόσβασης, αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης,

ενσύρµατα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Τεχνολογίες

xDSL 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα είναι

ικανός: 

• Να σχεδιάζει ένα δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών 

• Να εντοπίζει τυχόν σφάλµατα στην λειτουργία ενός δικτύου, και να 

προτείνει λύσεις βελτίωσης του 

• Να αποτιµήσει την επίδοση του δικτύου 

• Να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που περιέχει ένα δίκτυο 

δεδοµένων 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής: 

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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Θεωρία: 2

Εργαστήριο: 2
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• Γνωρίζει το περιβάλλον λειτουργίας του ComNet. 

• Μελετά την λειτουργία των δικτύων Ενοποιηµένων Υπηρεσιών (ISDN) 

• Ερευνά την επίδοση των µεγάλης έκτασης δικτύων (Wide Area Network 

WAN) 

• Ερευνά την επίδοση των µεγάλης έκτασης ασυρµάτων δικτύων (Wide 

Area Network WAN) 

• Τέλος κάθε σπουδαστής αναλαµβάνει την ολοκλήρωση µιας εργασίας

(project) βάσει της οποίας πρέπει να µελετήσει. σχεδιάσει και να υλο-

ποιήσει ένα µοντέλο δικτύου δεδοµένων που θα ικανοποιεί κάποιες

συγκεκριµένες προZποθέσεις, αξιολογώντας παράλληλα τις επιδόσεις

αυτού του δικτύου. 

ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Lee, Robert E. “The ISDN consoltant : a stress-free guide to high-speed 

communications” 1997 

2. Bryce, James Y “Using ISDN” 1996 

3. Summers Charles K. ,SDN implementor's guide : standards, protocols, & 

services”, 1995 

4. Tittel, Ed. “ISDN networking essentials”, 1996

5. Catanzaro, Ben, “Step-by-step ISDN : the internet connection handbook” 

Andrew S. Tanenbaum, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Ελληνική έκδοση 

Παπασωτηρίου, 2001.

6. Ποµπόρτσης, Προσοµοίωση ∆ικτύων Υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 

2000

7. Russe, Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999

8. Griffiths, J. M., “ISDN explained : worldwide network and applications 

technology” 1992 

9. Stallings, William, “ISDN and broadband SDN with frame relay and 

ATM”,1995 

10. Asatani, “Introduction to ATM networks and B-ISDN” 1997 

11. Jansen, Horst., “Τεχνολογία ISDN : δοµηµένη καλωδίωση, πρωτόκολλα 

επικοινωνίας”, 2000 

12. Handbook, Commun. Netw. Test and Meds, clyde MG Hill Coombs 

13. Εγχειρίδια COMNET III

14. ∆ιαδίκτυο

15. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Προ-

σοµοίωση µε χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης δικτύων COMNET III 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-

λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%).



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:
Σκοπός του µαθήµατος είναι:

• Να γνωρίσει ο φοιτητής το τεχνικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη 

στήριξη και παροχή υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, µετάδοση 

πολυµέσων πραγµατικού χρόνου, Internet τηλεφωνία. 

• Να κατανοήσει θέµατα-έννοιες σχετικά µε το Multicast Routing, χαρα-

κτηριστικά των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου, δέσµευση πόρων 

("resource reservation"), WWW τεχνολογιών.

Περίγραµµα:
Μέρος Α. Τεχνολογία

• Εισαγωγή στις Εφαρµογές των Πολυµέσων

• Ταξινόµηση των Εφαρµογών Πολυµέσων 

• Βασικές αρχές ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων

• Βασικές αρχές προγραµµατισµού σε εφαρµογές πολυµέσων

• Πολυµεσικές υπηρεσίες και πρωτόκολλα στο επίπεδο της εφαρµογής 

• Τεχνολογίες παροχής υπηρεσιών πολυµέσων µέσω δικτύων

• Το πρότυπο MPEG 4 για την ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων.

Μέρος Β. Παραδείγµατα εφαρµογών

• Περίπτερα (infokiosks) 

• Μηχανές Αναζήτησης 

• Εφαρµογές πολυµέσων στην Παιδεία  (e-learning)

• Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, επιχείρηση προς πελάτη (B2C) και 

επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B)

• Εφαρµογές παροχής βίντεο κατ’ απαίτηση του χρήστη VideoOnDemand

• Ήχος και τηλεφωνία µέσω δικτύου

• 3D  και εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το εργαστήριο αποτελείται από µια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που

έχουν σαν στόχο την δηµιουργία ενός προγράµµατος πολυµεσικής

επικοινωνίας µεταξύ χρηστών. Πιο ειδικά, αποτελείται από  τα παρακάτω

εργαστηριακά τµήµατα:

• Εργαστήριο 1ο: Βασικοί κανόνες προγραµµατισµού µε χρήση πολυµέ-

σων.

• Εργαστήριο 2ο: Βασικοί κανόνες προγραµµατισµού µε χρήση DB και 

εικόνας. 

• Εργαστήριο 3ο: Βασικοί κανόνες προγραµµατισµού µε χρήση SOCKETS. 

Η αρχή των διαδικτυακών υπηρεσιών. 

• Εργαστήριο 4ο: Ανάπτυξη CHAT υπηρεσίας. Μεταφορά εικόνας µέσω 

TCP/IP δικτύου 

• Εργαστήριο 5-6ο: Συνεχής αναπαραγωγή εικόνας. - Υπόδειγµα Video 

• Εργαστήριο 7ο-8ο: Σύνδεση µε WEBCAM, µετατροπή σε JPEG και 

αποστολή εικόνας. 

• Εργαστήριο 9ο: Κείµενο και οµιλία (εφαρµογές Text2Speech) 

• Εργαστήριο 10ο: UDP protocol και P2P εφαρµογές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η βιβλιογραφία αποτελείται από επιστηµονικά άρθρα και σηµειώσεις

του διδάσκοντα για τα θέµατα που πραγµατεύεται το µάθηµα.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων και εβδοµαδιαία εξέταση

(80%), συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%).

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της

επιχειρηµατικότητας και τα εργαλεία που παρέχει το marketing για την

επιτυχηµένη επιχειρηµατική λειτουργία. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε

τον συνολικό κύκλο της επιχειρηµατικής διαδικασίας, δηλαδή από τον

εντοπισµό της ευκαιρίας και την αξιολόγησή της µέχρι την κινητοποίηση

πόρων, την δηµιουργία της εταιρείας και την διαχείριση της ανάπτυξής της.

Πιο αναλυτικά, το µάθηµα έχει σαν στόχους να εξοικειώσει τους σπουδαστές

µε τα παρακάτω θέµατα του Μάρκετινγκ : 

• Σχεδιασµό & Προγραµµατισµό µιας Επιχείρησης 

• Έρευνα της Αγοράς - Συµπεριφορά των Αγοραστών (καταναλωτών) 

• Μίγµα Marketing (4P) 

• Σχεδιασµό Νέων ΠροNόντων 

• Επικοινωνία και Προώθηση στο Μάρκετινγκ (δηµόσιες σχέσεις, 

διαφήµιση, προβολή) 

• ∆ιανοµή και συστήµατα ∆ιανοµής 

• Το διαδίκτυο (internet) ως εργαλείο marketing και το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

• Κατάρτιση και ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων και σχεδίων marketing 

(business and marketing plan) 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στην επιχειρηµατικότητα:

- Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας

- Επιχείρηση και περιβάλλον

- Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον

- Καθορισµός του επιχειρησιακού χώρου

- Καινοτοµία και ∆ηµιουργικότητα 

• Περιεχόµενο και Λειτουργίες του Μάρκετινγκ:

- Αντικείµενο, ορισµός και περιοχές εφαρµογής του 

- Μείγµα Μάρκετινγκ

- Ανάλυση Αγοράς-∆ιαδικασία και Κίνητρα Αγοράς (Λήψη Αποφάσεων

Αγοράς)

- Συµπεριφορά Καταναλωτών- Έρευνα Μάρκετινγκ-∆ιαδικασία και

στάδια Έρευνας 

- ∆ίκτυα ∆ιανοµής-Η στρατηγική των ∆∆ στα πλαίσια της στρατηγικής

Μάρκετινγκ 

• Σχεδιασµός Καινοτοµιών και Ανάπτυξη Νέων Προ�όντων:

- Στάδια στην Ανάπτυξη του Νέου ΠροNόντος (Επιλογή και Αξιολόγηση

Ιδεών)

- Οικονοµοτεχνική Μελέτη Σκοπιµότητας- Σχεδιασµός-∆οκιµή και

Τοποθέτηση Νέου ΠροNόντος 

• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Προβολή-Προώθηση: 

- ∆ιαδικασία της Επικοινωνίας – Προώθησης- Στόχοι και Μορφές

Επιχειρησιακής Επικοινωνίας.

- Προώθηση ΠροNόντων-∆ιαφήµιση και ∆ηµόσιες Σχέσεις

- Μέσα Προώθησης Πωλήσεων (Έµµεση-Άµεση ∆ιαφήµιση. Direct Mail.

Mail Order).

- Η δύναµη των Πωλήσεων-Η διαδικασία της Πώλησης-Τεχνικές

Πωλήσεων 

• Το διαδίκτυο (internet) ως εργαλείο marketing:

- Το διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας

- Το διαδίκτυο ως εναλλακτικό δίκτυο διανοµής

- Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

• Επιχειρηµατικό Σχέδιο (business and marketing plan):

- Περιεχόµενα, ∆ηµιουργία και Αξιολόγηση επιχειρηµατικών σχεδίων 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σκιάδας Χ., Μαρκάκη Μ, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο, Παπασωτηρίου, 2001 

2. Kotler P., "Μαρκετινγκ Μανατζµεντ", (Ελληνική Μετάφραση, Τόµος Α & Β 

Ανάλυση, Σχεδιασµός, Υλοποίηση & Έλεγχος), Εκδόσεις INTERBOOKS 

3. Κ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ - Α. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ), Εκδόσεις ROSILI, ISBN:960-85749-1-9

4. Λαµπρόπουλος Π. Εγχειρίδιο Επιχειρηµατικότητας, Προποµπός, 1998, 

ISBN 9607860020

5. Stutely R., Το Ιδανικό Επιχειρηµατικό Σχέδιο, Παπασωτηρίου, 2003,

ISBN 9607530403

6. Butler D., Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, 

Γκιουρδα, 2001, ISBN 9605124300

7. Γεωργαντα Ζ., Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµίες, Ανικουλα, 2003,

ISBN 9605160226

8. Κοκκορης Θ., Επιχειρηµατικό Σχέδιο (µε CD), ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 

2001, ISBN 960901010601

9. Stories of Business Success. Ιστορίες Επιτυχίας Ελλήνων Επιχειρηµα-

τιών, Παπασωτηρίου, 2004, ISBN 9608796008 

10. Taylor J. W., Marketing Planning, Prentice-Hall, Inc. 

ISBN: 0-13-242041-4 

11. Hisrich R. & Peters M.: “Entrepreneurship”, 5th Edition, McGraw Hill, 

2002 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

Ανάλυση Περιπτώσεων (case studies) για κάθε ενότητα του µαθήµατος. 

• Παρουσίαση λογισµικού Business και Marketing Plan µε ενδεικτικές 

περιπτώσεις (case studies) για να κατανοηθεί η διαδικασία σύνταξης 

τους. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Εργασία που µπορεί να είναι οµαδική (έως 3-4 σπουδαστές) και θα έχει

αντικείµενο την παρουσίαση (Business ή Marketing Plan) µιας νέας

επιχειρηµατικής δραστηριότητας εταιρίας ή νέας εταιρείας (40%). Τελική

γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%).

∆ ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορεί: 

• Να προσδιορίζει και να αναγνωρίζει πιθανές εφαρµογές της επιχειρη-

σιακής έρευνας στην επίλυση πραγµατικών προβληµάτων 

• Να συνοψίζει τα ουσιώδη στοιχεία ενός προβλήµατος, να αναγνωρίζει 

τους στόχους - επιδιώξεις του χρήστη και να τα χρησιµοποιεί στην

διαµόρφωση ενός µαθηµατικού µοντέλου που περιγράφει την κατάστασή

του µέσα στο γενικό πλαίσιο ολόκληρου του συστήµατος 

• Να αναγνωρίζει τα σχετικά πρότυπα µαθηµατικά µοντέλα και να τα χρη-

σιµοποιεί στην ανάπτυξη διαδικασιών για να βρεθούν οι επιδιωκόµενες 

λύσεις 

• Να αναλύει και να αξιολογεί τις λύσεις των προβληµάτων και να µπορεί 

να επικοινωνεί µε το χρήστη ως προς τον τρόπο εφαρµογής τους καθώς 

και τις πιθανές προοπτικές εξέλιξης των µοντέλων 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Προέλευση, Φύση, Επίδραση Επιχειρησιακής Έρευνας. 

• Γραµµικός Προγραµµατισµός: Πεδία χρήσης, πρότυπο - υποθέσεις 

γραµµικού προγραµµατισµού, παραδείγµατα, µέθοδος simplex, ισο-

βαθµήσεις στη µέθοδο simplex, προσαρµογές σε άλλες µορφές 

προτύπου 

• Ειδικές Περιπτώσεις Προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού:

Πρόβληµα µεταφοράς, πρόβληµα µεταµόρφωσης, πρόβληµα εκχώρησης 

• ∆ικτυωτή Ανάλυση: Ορολογία δικτύων, πρόβληµα της συντοµότερης 

διαδροµής, πρόβληµα του ελαχίστου ζευγνύοντος δέντρου, πρόβληµα 

µέγιστης ροής, προγραµµατισµός έργων µε PERT - CPM 

• ∆υναµικός Προγραµµατισµός: Χαρακτηριστικά προβληµάτων δυναµικού 

προγραµµατισµού, προσδιοριστικά πρότυπα δυναµικού προγραµµατι-

σµού, πιθανολογικά πρότυπα δυναµικού προγραµµατισµού 

• Θεωρία Ουρών Αναµονής: Βασική δοµή προτύπων ουρών, παραδείγµα-

τα πραγµατικών συστηµάτων ουρών, ρόλος εκθετικής κατανοµής & 

κατανοµής Poisson, διαδικασία γεννήσεων - θανάτων, πρότυπα ουρών 

της διαδικασίας γεννήσεων - θανάτων, πρότυπα ουρών µε προτεραιό-

τητα, δίκτυα ουρών 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα" F. S. Hillier, G. J. Lieberman, 

Εκδόσεις  Παπαζήση 1985, Τόµος Α, Τεύχη Α - Γ 

2. "Επιχειρησιακή Έρευνα", Υψηλάντης, ISBN: 9602861932 

3. "Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρµογές Θεωρίας Αναµονής", Ξηροκώστας 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:

• Να µπορεί να σχεδιάζει και να αναλύει κυκλώµατα µε µικροZπολογιστές. 

• Να προγραµµατίζει κυκλώµατα µικροZπολογιστών ώστε να εκτελούνται 

διαδικασίες ελέγχου στον περιβάλλοντα χώρο µέσω σειριακής και 

παράλληλης πόρτας. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στους Υπολογιστές και µικρο�πολογιστές: Βασικές έννοιες 

και αρχές λειτουργίας. Λειτουργικά διαγράµµατα. ∆ίαυλοι ελέγχου, 

δεδοµένων και διευθύνσεων

• Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστή: Εισαγωγή. Εσωτερική δοµή, πλήρης 

ανάλυση των καταχωρητών και απαριθµητών

• Μνήµες Μικρο�πολογιστή: Είδη ηµιαγωγικών µνηµών, µνήµες RAM, 

ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Οργάνωση µνήµης, Χρόνοι λειτουργίας 

µνηµών, Σειριακή µνήµη, Μνήµη Σωρού

• Σύστηµα µικρο�πολογιστή µε Z80-CPU: Αρχιτεκτονική του Ζ80, εσωτε-

ρική δοµή και εξωτερική, επικοινωνία CPU-Μνήµης. Κύκλος εκτέλεσης 

και χρονισµός των εντολών

• Εντολές προγραµµατισµού του µικρο�πολογιστή Ζ80

• Πόρτες παράλληλες Εισόδου - Εξόδου: PIO Z80 και PIO 8255, ∆οµή 

εσωτερική και εξωτερική, προγραµµατισµός αυτών, ασκήσεις

• ∆ιακοπές στους µικρο�πολογιστές: ∆ιακοπές του Z80 µικροZπολογιστή, 

∆ιακοπές χωρίς παρεµπόδιση και µε παρεµπόδιση

• Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: Παράλληλο (Centronics), Σειριακό πρωτό-

κολλο (RS232). Τρόποι σύνδεσης Η/Υ. Ασύγχρονη επικοινωνία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Μελέτη αναπτυξιακού συστήµατος µικροZπολογιστή και λειτουργία 

προγραµµάτων Cross Assembly και Simulator

• Μεταφορά δεδοµένων σε µικροZπολογιστές

• Εντολές Αριθµητικών και λογικών πράξεων σε µικροZπολογιστές

• Εντολές διακλάδωσης και ανακύκλωσης σε µικροZπολογιστές

• Απλές χρονοκαθυστερήσεις σε µικροZπολογιστές

• Εντολές ολίσθησης και περιστροφής και ρουτίνες πολλαπλασιασµού

• Είσοδος και έξοδος δεδοµένων από PIO

• Μελέτη διακοπών της Z80 - CPU

• ∆ιαχείριση µνήµης 

• Οδήγηση βηµατικών κινητήρων µε µικροZπολογιστή

• Προσαρµογή σε µικροZπολογιστή Α/D (Αναλογικών σε ψηφιακούς) 

µετατροπέων

• Προσαρµογή σε µικροZπολογιστή D/A (ψηφιακών σε αναλογικούς) 

µετατροπέων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "ΜικροZπολογιστές - Μικροελεγκτές" ∆. Πογαρίδης Καθηγητής ΤΕΙ 

Καβάλας. Εκδόσεις ΙΩΝ 1998

2. ΜικροZπολογιστές Ι Σηµειώσεις Κ. Νοµικού Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών 

3. Εργαστηριακές ασκήσεις ΜικροZπολογιστών Σηµειώσεις Ι. Καλιακά-

τσος, Κ. Νοµικός ΤΕΙ Κρήτης Παράρτηµα Χανίων 

4. Microprocessors and Digital Systems, Douglas V. Hall, McGraw Hill 

International Editions 1983 ISBN 0-07-Y66314-9

5. Microprocessor Applications Reference Book Zilog Volume 1 , 1981 

6. Μια Εισαγωγή στους ΜικροZπολογιστές, Adam Osborne (Μετάφραση 

στα Ελληνικά ) / McGraw Hill, 1980, ISBN 960-85011-0-5

7. Z80 Assembly Language Subroutines, L. A. Leventhal and W. Saville: 

Osborne / McGraw Hill , 1983, ISBN 0-07-931091-5

8. Μικροεπεξεργαστές-Μικρουπολογιστές, Ε. Οικονόµου, 1987, UDC 

681.322

9. Z80 Μικρουπολογιστές και εφαρµογές, Ν. Εµµανουήλ   PIM 1986   

10. Microprocessors from chips to systems, R. Zaks: Sybex 1980, 

ISBN 0-89588-042-3

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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11. Mastering Serial Communications, P.W. Gofton : Sybex 1986,   

ISBN 0-89588-180-2 

12. Z80, 6502, 68000 Assembly, Γ.Β. Θεοδώρου 1986 

13. Ζ80 Περιφερειακά Υλικό , Λογισµικό και Εφαρµογές, Γ.Π. Σύρκος . 1988

14. Συµβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών, Α. Κοσσί-

δας, Μ.Παγκούσης, Σ. Μανιάτου Εκδ.Μπένου 1996, ISBN 960-3590-24X

15. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, T. Luce: Τζιόλας 1991, ISBN 960-7219-171

16. Μικροεπεξεργαστές - Θεωρία και Εφαρµογές, Charles M, Gilmore 

(Μετάφραση Εκδόσεις Τζιόλα 1999 ) ISBN 960-7219-88-0 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις, τελική εξέταση. 



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις που θα

τους δώσουν την δυνατότητα υλοποίησης λογισµικού εφαρµογών στον τοµέα

της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Η ύλη καλύπτει τις βασικές έννοιες της Τεχνητής

Νοηµοσύνης και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς

αναπτύσσονται συστήµατα βασισµένα σε γνώση.

Περίγραµµα:
• Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη

• Τεχνητή Νοηµοσύνη & συστήµατα βασισµένα σε γνώση

• Οργάνωση συστηµάτων βασισµένων σε γνώση (knowledge based 

systems)

• Εκµαίευση / Απόκτηση γνώσης (knowledge acquisition / elicitation)

• Αναπαράσταση Γνώσης - Λογική 

• Αναπαράσταση Γνώσης - ∆οµηµένη αναπαράσταση γνώσης 

• Μηχανισµοί επαγωγής (Inference engine)

• ∆ιαδικασία και εργαλεία ανάπτυξης

• Συστήµατα βασισµένα στο θεώρηµα του Bayes 

• Μηχανική Μάθηση 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εκµάθηση εργαλείου/ γλώσσας προγραµµατισµού (π.χ. PROLOG ή 

κάποιο Expert System Shell) για ανάπτυξη συστηµάτων βασισµένων σε 

γνώση. 

• Πρακτική σε υπολογιστές και εκπόνηση ασκήσεων κατά την διάρκεια 

των µαθηµάτων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σηµειώσεις του διδάσκοντα 

2. Artificial Intelligence: A modern Approach, S. Russell, P. Norving, Prentice 

Hall, ISBN 0-13-103805-2. 

3. Buchanan, B. and Shortliffe, E. (Eds.) Rule-Based Expert Systems, 

Addison-Wesley, 1984, ΙSBN 0-201-10172-6. 

4. Harmon P, Maus R, Morrissey W. "Expert Systems. Tools & Applications", 

John Willey & Sons, 1988, ISBN 0-071-83951-5 

5. Parsaye Κ & Chignell M, "Expert Systems for Experts", John Willey & 

Sons, 1988, ISBN 0-471-601750-6. 

6. "Εισαγωγή στα Εµπειρα Συστήµατα ", Β. Κρικέτου, Κ. Παστρα, Ε.Α.Ν.Τ., 

1991, ISBN 960-7140-14-1. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (50%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (50%).

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις, τελική εξέταση. 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ –
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Ο σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να παρασχεθούν στους φοιτητές

οι βασικές έννοιες, τα εργαλεία, και οι τεχνικές γραφικής µε υπολογιστή.

Επίσης, θα παρουσιαστούν στους φοιτητές οι βασικές αρχές δισδιάστατων

και τρισδιάστατων µετασχηµατισµών, η τρισδιάστατη θέα, αποκοπή και

αλγόριθµοι απόκρυψης. Οι φοιτητές αναµένεται να αναπτύξουν προγράµµατα

γραφικής σε C ή C++ χρησιµοποιώντας την βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στη Γραφική

• Αλγόριθµοι Παράστασης Βασικών Σχηµάτων

• Μετασχηµατισµοί 2∆/3∆ και Συστήµατα Συντεταγµένων

• Αποκοπή (Clipping)

• Προβολές και Μετασχηµατισµοί Παρατήρησης

• Αλγόριθµοι Απόκρυψης

• Χρώµα, φως και υφή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εφαρµογές της θεωρίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Θεοχάρης και Μπεµ, Γραφικά: Αρχές και Αλγόριθµοι, Συµµετρία, Αθήνα, 

1999.

2. Edward Angel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach 

Using OpenGL, Addison-Wesley, Reading, MA. 2003.

3. J.D. Foley, A. Van Dam, Computer Graphics: Principles and Practice, 

Addison-Wesley, Reading, MA. 1996.

4. S. Harrington, Computer Graphics, A Programming Approach, McGraw-

Hill, New York, 1987.

5. R. Salmon and M. Slater, Computer Graphics: Systems and Concepts, 

Addison-Wesley, Reading, MA. 1987.

6. B.R. Dewey, Computer Graphics for Engineers, Harper and Row, New 

York, 1988.

7. M. Berger, Computer Graphics with PASCAL, Addison-Wesley, Reading, 

MA. 1986.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις χρησιµοποιώντας το OpenGL..  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Τελικός (90%), ασκήσεις (10%). 

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (20%), τελική εργασία-πρόγραµµα

γραφικής (80%). 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΓΡΑΦΙΚΗ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό εισάγει τη θεωρία και την πρακτική της νευρωνικής
υπολογιστικής. Παρέχει τις αρχές της νευροZπολογιστικής όπου τα τεχνικά
νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται ευρέως για την εξέταση πραγµατικών
προβληµάτων όπως η ταξινόµηση, παλινδρόµηση, προσδιορισµός
συστηµάτων, αναγνώριση προτύπων, εξόρυξη δεδοµένων, πρόβλεψη
χρονοσειρών κτλ. Τα µοντέλα τεχνικών νευρωνικών δικτύων εµπνέονται από
τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Το µάθηµα αρχίζει µε µια επισκόπηση των
αρχών επεξεργασίας πληροφοριών στα βιολογικά συστήµατα. Ο πυρήνας του
µαθήµατος αποτελείται από τη θεωρία και τις ιδιότητες σηµαντικών
αλγορίθµων νευρωνικών δικτύων και αρχιτεκτονικών. ∆ύο κύρια θέµατα
καλύπτονται: εκµάθηση γραµµικών µοντέλων από δίκτυα perceptrons, και
εκµάθηση µη γραµµικών µοντέλων από πιθανολογικά νευρωνικά δίκτυα, per-
ceptrons µε πολλά στρώµατα, δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων βάσης, και τα
νευρωνικά δίκτυα του Kohonen. Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να
υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν αρκετά από αυτά τα µοντέλα σε πρακτικά
προβλήµατα. Μέχρι το τέλος του µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να
αξιολογήσουν τη δυνατότητα εφαρµογής των νευρωνικών δικτύων σε ένα
πρόβληµα, να επιλέξουν ένα κατάλληλο νευρωνικό δίκτυο, και να το
υλοποιήσουν.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα, ιστορία των νευρωνικών 

δικτύων, εφαρµογές νευρωνικών δικτύων. 
• Βασικές αρχές των τεχνητών νευρωνικών δικτύων: Το βιολογικό 

πρωτότυπο, γενικό µοντέλο για την ανάλυση νευρικών δικτύων, αρχιτε-
κτονικές νευρωνικών δικτύων ενός στρώµατος και πολλών στρωµάτων, 
µάθηση µε ή χωρίς επίβλεψη, αλγόριθµοι µάθησης. 

• Νευρωνικά δίκτυα ενός στρώµατος: Νευρωνικό δίκτυο Perceptron, 
γραµµική ταξινόµηση, γεωµετρική ερµηνεία των στρωµάτων, Adaline και 
madalines. 

• ∆ίκτυα εµπρόσθιας διάδοσης - µάθηση µε επίβλεψη: Αλγόριθµος back-

propagation, κανόνας δέλτα, παραδείγµατα, σύγκλιση, παραλλαγές της 
µεθόδου. 

• Μάθηση χωρίς επίβλεψη: Αυτοπροσαρµοζόµενοι χάρτες χαρακτηρι-
στικών Kohonen, µάθηση διανυσµατικής κβαντοποίησης, νευρωνικά 
δίκτυα ART. 

• ∆ίκτυα ακτινικών συναρτήσεων βάσης: Προσέγγιση συναρτήσεων και 
παρεµβολή, θεωρία συστηµατοποίησης, ψευδο-αντιστροφή πίνακα, ακτι-
νικές συναρτήσεις βάσης για ταξινόµηση, σχέση µε perceptrons πολλών 
στρωµάτων. 

• Εφαρµογές νευρωνικών δικτύων: Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµογών 
νευρωνικών δικτύων, επιλεγµένη ανάλυση εφαρµογών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εφαρµογές της θεωρίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Simon Haykin, Neural Networks, Prentice-Hall, 1988. 
2. Jacek Zurada, Introduction to Artificial Neural Systems, West Publishing 

Co., 1992. 
3. K. Mehrota, et all, Elements of Artificial Neural Networks, The MIT press, 

1997. 
4. Christopher Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford Univ. 

Press, 1995. 
5. Hagan,M.T., Demuth,H.B. and Beale,M.H., Neural Network Design, PWS 

Publishing Co., 1996. 
6. Hertz,J., Krogh,A., and and Palmer,R.G., Introduction to The Theory of 

Neural Computation, Addison-Wesley, 1991. 
7. Reed,R.D., and Marks,R.J, II, Neural Smithing: Supervised Learning in 

Feedforward Artificial Neural Networks, The MIT Press, 1999. 
8. Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., and Williams, R.J., Parallel Distributed 

Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, The MIT 
Press, Cambridge, MA, 1986.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις χρησιµοποιώντας το MATLAB.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Τελικός (90%), ασκήσεις (10%). 
Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (50%), τελική εργασία (50%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αυτό παρέχει µια εισαγωγή στις βασικές αρχές της
στατιστικής αναγνώρισης προτύπων µε παραδείγµατα από διάφορους τοµείς
εφαρµογών. Θα παρουσιαστούν τεχνικές για την επεξεργασία
πολυδιάστατων δεδοµένων και αλγόριθµοι για οµαδοποίηση και ταξινόµηση
δεδοµένων. Θα δοθεί έµφαση στην εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων,
στους γραµµικούς ταξινοµητές, εφαρµογές και µεθοδολογίες οµαδοποίησης
και στην Bayesian θεωρία αποφάσεων.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων, εφαρµογές και µεθο-

δολογίες αναγνώρισης προτύπων.
• Στατιστική αναγνώριση προτύπων: Χαρακτηριστικό διάνυσµα, ταξινο-

µητές, συναρτήσεις απόφασης και περιοχές απόφασης.
• Απλοί ταξινοµητές: Γραµµικοί ταξινοµητές, συναρτήσεις απόστασης, 

συναρτήσεις οµοιότητας, ταίριασµα µε υποδείγµατα.
• Οµαδοποίηση: Εφαρµογές και µεθοδολογίες οµαδοποίησης, ιεραρχική 

οµαδοποίηση, αλγόριθµος k-µέσων, εγκυρότητα οµάδων.
• Μέθοδοι Bayes: Εισαγωγή στην πιθανότητες και στατιστική, θεωρία 

απόφασης Bayes, µέθοδος µέγιστης πιθανότητας, µάθηση µε εκπαίδευ-
ση και µάθηση χωρίς εκπαίδευση, εκτίµηση παραµέτρων µε την µέθοδο 
Bayes.

• Εξαγωγή και επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων: Προεπεξεργα-
σία, η κατάρα της διαστατικότητας, γραµµικοί µετασχηµατισµοί, ανάλυση 
κύριων τµηµάτων.

• Εφαρµογές αναγνώρισης προτύπων: Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρµο-
γών αναγνώρισης προτύπων, επιλεγµένη ανάλυση εφαρµογών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γιώργος Παπαδουράκης και Γιάννης Τσαγκατάκης, Εισαγωγή στην ανα-

γνώριση προτύπων, τελευταία έκδοση 2004.
2. E. Gose, R. Johnsonbaught, S. Jost, Pattern recognition and image analy-

sis, Prentice Hall, 1996.
3. R. Duda, P. Hart, D. Stork, Pattern classification, John Willey and Sons, 

2000. 
4. Morton Nadler, Eric Smith, Pattern recognition engineering, John Willey 

and Sons, 1992.
5. Sergios Thodoridis, Kostantinos Koutroumbas, Pattern recognition, 

Academiv Press, 1998.
6. J.T. Tou, R.C. Gonzalez, Pattern recognition principles, Addison Wesley, 

1974 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις χρησιµοποιώντας το MATLAB . 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Τελικός (90%), ασκήσεις (10%). 
Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (50%), τελική εργασία (50%).

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει επίκαιρες µεθόδους και
πρόσφατες τάσεις στη διαχείριση και διοίκηση έργων πληροφορικής και
κυρίως έργων ανάπτυξης σύγχρονων συστηµάτων λογισµικού. Το µάθηµα
τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό του τµήµα προZποθέτει
γνώση βασικών εννοιών της µηχανικής συστηµάτων λογισµικού (π.χ.
δοµηµένες µεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης λογισµικού,
αντικειµενοστρεφείς προσεγγίσεις, τεχνολογίες λογισµικού) που
απαιτούνται για την κατανόηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης έργων
πληροφορικής στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι επιµέρους στόχοι του
µαθήµατος επικεντρώνονται στην κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης
λογισµικού (δηλαδή κλασικά και σύγχρονα µοντέλα ανάπτυξης, τεχνικές
διοίκησης έργου, χαρακτηριστικά ποιότητας, τεχνικές ποιοτικού ελέγχου),
στην εξοικείωση µε την έννοια της βελτίωσης µιας διαδικασίας και των
µεθόδων µέσω των οποίων επιτυγχάνεται (µε λεπτοµερή αναφορά σε
µοντέλα ωριµότητας και αντίστοιχες τεχνικές), στην ανάλυση σύγχρονων
µεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων
λογισµικού (όπως Επαναληπτική ∆ιαδικασία, Ευκίνητος προγραµµατισµός)
καθώς και στην κατανόηση και κατάρτιση σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης
λογισµικού (CASE εργαλεία) και πρότυπα ανάπτυξης (Unified Modeling
Language).   

Περίγραµµα:
• Περιβάλλον και διαδικασίες ανάπτυξης συστηµάτων λογισµικού: 

∆ιαδικασία ανάπτυξης έργου, Επισκόπηση κλασικών µοντέλων
ανάπτυξης λογισµικού (π.χ. µοντέλο υδρορροής ή καταρράκτη), αρχές
επαναληπτικών µοντέλων, επισκόπηση επαναληπτικών µοντέλων,
σπειροειδές µοντέλο διαχείρισης έργου, ανάπτυξη πλάνου εκτέλεσης
έργου.

• Βελτίωση διαδικασίας: Ποσοτικά µοντέλα αξιολόγησης ποιότητας,

σύγχρονες απόψεις για την βελτίωση διαδικασιών ανάπτυξης
λογισµικού, βελτίωση διαδικασίας και ποιότητα προNόντος, σχέδιο
βελτίωσης διαδικασίας, στάδια εκτέλεσης σχεδίου βελτίωσης και
παραδοτέα, βελτίωση απόδοσης προγραµµατιστών, βελτίωση απόδοσης
οµάδων

• Μοντέλα ωριµότητας ικανοτήτων: Λεπτοµερής επισκόπηση του Μοντέ-
λου Ωριµότητας Ικανοτήτων (Capability Maturity Model - CMM) του
Software Engineering Institute του Πανεπιστηµίου Carnegie-Mellon,
Επίπεδα ωριµότητας CMM, Αξιολόγηση ωριµότητας µε βάση το CMM,
Βελτίωση διαδικασίας βάση του CMM και µέθοδοι (π.χ. ανάλυση αποκλί-
σεων - Gap Analysis, Ενδιάµεση Αξιολόγηση Ωριµότητας - Interim
Capability Evaluation, εργαλεία αξιολόγησης)

• Επαναληπτική διαδικασία: Βασικές έννοιες της επαναληπτικής διαδικα-
σίας, Λεπτοµερής παρουσίαση της Ενιαίας Επαναληπτικής ∆ιαδικασίας
(RUP) όσον αφορά τα στάδια εκτέλεσης έργων, τα παραδοτέα των
σταδίων, τις ροές εργασίας ανά στάδιο, ρόλοι και δραστηριότητες
µελών οµάδας ανάπτυξης, Εξοικείωση µε συγκεκριµένες τεχνικές όπως
ανάπτυξη µοντέλων περιπτώσεων χρήσης, Προσεγγίσεις για την
εισαγωγή της RUP σε µια επιχείρηση.

• Σύγχρονοι µέθοδοι ανάπτυξης και διαχείρισης έργων: Στατικά και δυ-
ναµικά µοντέλα της UML, UML διαγράµµατα ανά φάση της Ενιαίας
Επαναληπτικής ∆ιαδικασίας, Εργαλεία διαχείρισης έργου, CASE
εργαλεία (π.χ. Rose, ArgoUML).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και εµπειρία ώστε να µπορούν να διαχειριστούν ένα έργο
πληροφορικής και να ελέγξουν την σταδιακή πρόοδο των εργασιών στην
ανάπτυξη λογισµικού. Συγκεκριµένα οι φοιτητές θα µπορούν να: 
• Αναλύσουν τις απαιτήσεις εκτέλεσης ενός σύγχρονου έργου πληροφο-

ρικής και να αναπτύξουν λεπτοµερή πλάνα εκτέλεσης και διοίκησης 
τέτοιων έργων 

• Αναπτύσσουν αποτελεσµατικά σχέδια για τη βελτίωση της εκτέλεσης 
έργων πληροφορικής 

• Παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο στην εκτέλεση ενός 
έργου και ανάλογα να καταστρώνουν πλάνα βελτίωσης 

• Επιλέγουν το κατάλληλο µοντέλο για την ανάπτυξη ενός έργου 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Θεωρία: 3
Εργαστήριο: 2

7



87

λογισµικού και ανάλογα να τεκµηριώνουν ένα πλάνο εκτέλεσης ή 
βελτίωσης ενός έργου 

• Αξιολογούν την ωριµότητα µιας διαδικασίας µε τη χρήση σύγχρονων 
τεχνικών και µεθόδων όπως η ανάλυση αποκλίσεων και η ενδιάµεση 
αξιολόγηση ωριµότητας 

• Εισαγάγουν τη RUP ως βασικό µοντέλο διαδικασίας διοίκησης και εκτέ-
λεσης έργων πληροφορικής 

• Σχεδιάζουν UML µοντέλα µε τη χρήση CASE εργαλείων 
• Αναπτύσσουν τα απαιτούµενα µοντέλα ανά φάση εκτέλεσης ενός έργου 

µε βάση τη RUP 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής: 
• Καταρτίζεται στην χρήση εναλλακτικών µοντέλων ανάπτυξης λογισµικού 

και στην ανάπτυξη αντίστοιχων πλάνων εκτέλεσης έργων 
• Κατανοεί και µπορεί να αναπτύξει ένα σχέδιο βελτίωσης διαδικασιών 

ανάπτυξης λογισµικού 
• Εξοικειώνεται µε τα στοιχεία του µοντέλου CMM, τις µεθόδους εφαρµο-

γής του µοντέλου (π.χ. ανάλυση αποκλίσεων, ενδιάµεση αξιολόγηση
ωριµότητας) και τα υπολογιστικά εργαλεία που τις υποστηρίζουν (π.χ.
ειδικά λογιστικά φύλα καταγραφής δεδοµένων και ανάλυση αυτών) 

• Αναπτύσσει µοντέλα περιπτώσεων χρήσης και καταρτίζεται στην αξιο-
ποίηση αυτών στον κύκλο ανάπτυξης λογισµικού 

• Εξοικειώνεται στην ανάπτυξη στατικών και δυναµικών διαγραµµάτων της 
UML και κυρίως διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης, καταστάσεων και 
δραστηριότητας, κλάσεων, ακολουθίας, συνεργασίας, κλπ. 

• Χρησιµοποιεί εργαλεία CASE (π.χ. Rose και ArgoUML) για την ανάπτυξη 
µοντέλων και την υλοποίησης έργων λογισµικού 

• Τέλος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν σε µικρές οµάδες την ολοκλήρωση και 
υλοποίηση µικρής κλίµακας έργων (mini-projects) και την παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων της εργασίας τους µε τη χρήση οπτικοακουστικών 
µέσων.   

Τα εργαστήρια θα καλύψουν: 
• Ασκήσεις που αφορούν την ανάπτυξη πλάνων υλοποίησης συστηµάτων 

λογισµικού υπό εναλλακτικά µοντέλα ανάπτυξης - έµφαση δίδεται στην
κατάρτιση του πλάνου από οµάδες, στην αναγνώριση ελλείψεων σε ένα
δεδοµένο πλάνο, την αναγνώριση καθηκόντων και παραδοτέων, στην
κοστολόγηση παραδοτέων στον περιοδικό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχό

τους 
• Ανάλυση ωριµότητας διαδικασιών µιας επιχείρησης βάση του CMM και 

συγκεκριµένες πρακτικές µεθόδους όπως η ανάλυση αποκλίσεων και η 
ενδιάµεση αξιολόγηση ωριµότητας 

• Πρακτικές εφαρµογές αξιολόγησης ωριµότητας µε τη χρήση κατάλλη-
λων υπολογιστικών εργαλείων (π.χ. εξειδικευµένα λογιστικά φύλλα) 

• Ανάπτυξη πλάνου βελτίωσης βάση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης 
ωριµότητας των διαδικασιών µιας επιχείρησης  

• Εξοικείωση µε την έννοια της επανάληψης στη RUP, καθώς και των 
εργασιών που εκτελούνται ανά φάση της RUP 

• Εξοικείωση µε την ανάπτυξη µοντέλων περιπτώσεων χρήσης και ανά-
λυση αυτών µε τη χρήση της UML - έµφαση δίδεται στην κατάρτιση σε 
UML διαγράµµατα καταστάσεων και δραστηριοτήτων, κλάσεων, ακολου-
θίας, συνεργασίας, κλπ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Roger S. Pressman. Software Engineering: A Practitioner's Approach, 

pages 685-635. McGraw-Hill, fifth edition, 2000. European Adaptation. 
Adapted by Darrel Ince. 

2. Ian Sommerville. Software Engineering, pages 42-69. Addison-Wesley, 
sixth edition, 2001. 

3. Roel Wieringa. A survey of structured and object-oriented software speci-
fication methods and techniques. ACM Computing Surveys, 30(4):459-
527, December 1998. 

4. W. S. Humphrey (2002): Three Process Perspectives: Organizations, 
Teams, and People, Annals of Software Engineering 14, 39-72. 

5. Bach, J. (1994): Enough about process: what we need are heroes. IEEE 
Soft. 12, 2, 96-98. 

6. Martin Fowler και Kendall Scott. Εισαγωγή στη UML: Συνοπτικός οδηγός 
της πρότυπης γλώσσας µοντελοποίησης. ∆εύτερη αµερικάνικη έκδοση. 
Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2001. 

7. Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. The Unified 
Modeling Language User Guide. Addison-Wesley, 1999. 

8. James Rumbaugh, Ivar Jacobson, and Grady Booch. The Unified 
Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, 1999. 

9. John Daniels. Modeling with a sense of purpose. IEEE Software, 19(1):8-
10, January/February 2002. 

10. N. Davis and J. Mullaney (2003): The Team Software Process (TSP) in 



Practice: A Summary of Recent Results, , Technical Report CMU/SEI-
2003-TR-014, ESC-TR-2003-014. 

11. M. C. Paulk, B. Curtis, M. B. Chrissis, C. V. Weber (1993): Capability 
Maturity Model for Software, Version 1.1, Technical Report CMU/SEI-93-
TR-024, ESC-TR-93-177 

12. M. C. Paulk, C. V. Weber, S. M. Garcia, M-B. Chrissis, M. Bush (1993): 
Key Practices of the Capability Maturity Model, Version 1.1, Technical 
Report, CMU/SEI-93-TR-025, ESC-TR-93-178. 

13. J. Herbsleb, D. Zubrow, D. Goldenson, W. Hayes, and M. Paulk (1997): 
Software quality and the Capability Maturity Model, Communications of 
the ACM Vol. 40, No. 6, 31-40 

14. D.J. DeVilliers (2002): Introducing the RUP into an Organization, The 
Rational edge, at http://www.therationaledge.com/content/ jan_02/ 
m_introducingTheRUP_dd .html. 

15. M. Cantor (2003): Organizing RUP SE projects, The Rational edge, at 
http://www.therationaledge.com/content/jul_03/m_organizing_mc.jsp 

16. Rationale Software (1998): Rational Unified Process - Best Practices for 
Software Development Teams, A Rational Software Corporation White 
Paper. 

17. Rational Unified Process (2000): Rational Software, Cupertino, CA avail
able at http://www.rational.com/rup/ 

18. P. Kruchten (2000): The Rational Unified Process -- An Introduction, 2nd 
ed., Addison-Wesley-Longman, Reading, MA (2000). 

19. Jacobson et al. (1999): The Unified Software Development Process, 
Addison-Wesley-Longman, Reading, MA (1999). 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατά 

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων µέσα από προβολή video ή 
επίδειξη συστηµάτων. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν τόσο πρακτική άσκηση σε 
συγκεκριµένους αλγορίθµους όσο και εξοικείωση µε κατάλληλα 
εργαλεία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). Η
συγ-γραφή εργαστηριακών ασκήσεων µπορεί να αντικαθίσταται ή να
συµπληρώνεται από την ανάθεση και εκπόνηση µικρής κλίµακας εργασιών
(mini-projects) από οµάδες φοιτητών.

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε:
• Να µπορεί να κατανοεί το ρόλο που παίζει η προσοµοίωση στην ανάλυση
αποφάσεων και εκτίµηση των κινδύνων που αυτές υποθάλπουν.
• Να προσδιορίζει και να αναγνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει
χρονικά η κατάσταση των υπό µελέτη συστηµάτων και γενικότερα, να
περιγράφει τη συµπεριφορά ενός συστήµατος.
• Να κατανοεί και να αναλύει τις τυχαίες µεταβολές της κατάστασης ενός
συστήµατος.
• Να συνοψίζει τα ουσιώδη στοιχεία ενός προβλήµατος, να αναγνωρίζει
τους στόχους - επιδιώξεις του χρήστη, να πιθανολογεί πιθανά σενάρια και να
συγκροτεί τις προZποθέσεις που είναι απαραίτητες στη διαµόρφωση ενός
µοντέλου που περιγράφει τις χρονικές µεταβολές του συστήµατος.
• Να επιλέγει το λογισµικό πακέτο προσοµοίωσης και να κωδικοποιεί το
µοντέλο που περιγράφει το σύστηµα.
• Να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης του
συστήµατος και να µπορεί να παρουσιάζει στο χρήστη πιθανές µεταβολές
που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Τι είναι η προσοµοίωση, εισαγωγικές έννοιες, χρόνος προ-

θέρµανσης, κατάσταση ισορροπίας
• Θέµατα περιγραφικού µοντελισµού στην προσοµοίωση: Μοντελισµός &

προσοµοίωση, αποτελέσµατα προσοµοίωσης & στοχαστικές ανελίξεις,
προσδιορισµός χρονικού διαστήµατος προθέρµανσης, ανάπτυξη
συστηµάτων προσοµοίωσης, δυναµική συστηµάτων, κοινωνική
προσοµοίωση, web-based προσοµοίωση, παράλληλη και κατανεµηµένη
προσοµοίωση, επιλογή λογισµικού προσοµοίωσης.

• Πιθανότητες & στατιστική στην προσοµοίωση: ∆ιαστήµατα εµπιστοσύ-
νης, διακύµανση και σταθερά απόκλισης, κανονική κατανοµή, κεντρικό
οριακό θεώρηµα, στατιστική συµπερασµατολογία, µοντέλο ελαχίστων

τετραγώνων, ANOVA, χρήσιµες εντολές SPSS
• Γεννήτριες τυχαίων αριθµών: Γενικά, θεωρία παραγωγής τυχαίων 

αριθµών µε συγκεκριµένη κατανοµή, έλεγχοι γεννητριών τυχαίων 
αριθµών, αντίστροφη γεννήτρια Gauss.

• Τεχνικές εκτίµησης ευαισθησίας: Εισαγωγή, εφαρµογές πληροφορίας 
ευαισθησίας, πεπερασµένες διαφορές & ταυτόχρονες διαταραχές, 
ανάλυση διαταραχών, µέγιστη πιθανοφάνεια, αρµονική ανάλυση.

• Επίτευξη στόχου & τεχνικές βελτιστοποίησης: Εισαγωγή, ντετερµινιστι-
κές τεχνικές αναζήτησης, πρότυπες τεχνικές αναζήτησης, πιθανολογι-
κές τεχνικές αναζήτησης, εξελιγµένες τεχνικές, τεχνικές στοχαστικής 
προσέγγισης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται αλγόριθµοι

γέννησης τυχαίων αριθµών, χρησιµοποιούνται διάφορα λογισµικά πακέτα
προσοµοίωσης και αναπτύσσονται διάφορες εφαρµογές όπως: 
• Προσοµοίωση διαφόρων συστηµάτων ουρών 
• Προσοµοίωση επεξεργασίας δεδοµένων σε υπολογιστικά συστήµατα 
• Προσοµοίωση µεταφοράς δεδοµένων σε δίκτυα.
• Γνωριµία µε το περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών Post-Production COM-

BUSTION 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, and 

Practice" by Jerry Banks (Editor), John Wiley & Sons (September 1998), 
ISBN: 0471134031 

2. "Simulation Modeling and Analysis (McGraw-Hill Series in Industrial 
Engineering and Management Science)", A. M. Law, D. W. Kelton, W. D. 
Kelton, D. M. Kelton, McGraw-Hill Higher Education (December 1999), 
ISBN: 0070592926G. 

3. Discrete systems simulation, Behroch Khoshnevis 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων, συµµετοχή στην εκπόνηση
των εργαστηριακών ασκήσεων, τελική εξέταση στην εκτέλεση δεδοµένων
εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Ο σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε

την τεχνολογία αιχµής των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ),

δίνοντας τις κύριες έννοιες και ορισµούς, τους µηχανισµούς της παραγωγής

και αξιοποίησης δεδοµένων σε ένα ΓΣΠ, τις τεχνικές διαχείρισης χωρικών

βάσεων δεδοµένων, και τις δυνατότητες των ΓΣΠ στο INTERNET µε έµφαση

στην Ελληνική πραγµατικότητα.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή - Ορισµοί: Ιστορική εξέλιξη της Χαρτογραφίας και της Ψηφια-

κής Χαρτογραφίας, οι βασικές εξελίξεις που οδήγησαν στη σηµερινή 

εξέλιξη των ΓΣΠ, ορισµοί, ορολογία.

• ∆οµές δεδοµένων ΓΣΠ: Αναλύονται οι βασικές δοµές δεδοµένων σε ένα 

ΓΣΠ, δίνοντας ταυτόχρονα παραδείγµατα όλων των δοµών σε ένα επι-

τραπέζιο υπολογιστή.

• Πηγές δεδοµένων και αξιοποίησή τους: Αναφέρονται και αναλύονται οι 

πιο σπουδαίες πηγές δεδοµένων για τα ΓΣΠ µαζί µε την ακρίβεια, διαθε-

σιµότητα και κόστη, και δίνεται η χρήση τους για Πολυµεσικές εφαρµο-

γές ΓΣΠ. 

• Αρχές GPS: Παρουσιάζονται οι πιο σπουδαίες έννοιες του Παγκόσµιου 

Συστήµατος Εντοπισµού (GPS), πάντα µέσα στο πλαίσιο των ΓΣΠ.

• Αρχές Τηλεπισκόπησης: Παρουσιάζονται οι τεχνικές της Τηλεπισκό-

πησης, της διαθεσιµότητας των δεδοµένων και τα κόστη, όλα τα παρα-

πάνω εξεταζόµενα κάτω από τη προοπτική της εξυπηρέτησης των 

αναγκών των ΓΣΠ σε δεδοµένα εισόδου.

• Εφαρµογές INTERNET: Παρουσιάζονται οι εφαρµογές INTERNET, µε 

περιεχόµενο πολυµεσικό, πλοηγητικό και τηλεπικοινωνιακό, και δίνονται 

τα κύρια εργαλεία για τη δηµιουργία παρόµοιων εφαρµογών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Θα χρησιµοποιηθεί ειδικό λογισµικό ΓΣΠ και θα αναπτυχθούν διάφορες 

εφαρµογές όπως: προσδιορισµός της διαδροµής για ασύρµατες επίγει-

ες ζεύξεις µεγάλων αποστάσεων, σχεδιασµός εσωτερικού τηλεπικοινω-

νιακού δικτύου, ανάπτυξη περιβαλλοντολογικών εφαρµογών, εφαρµο-

γές για στατιστικές αναλύσεις κ.λ.π. 

• Οι φοιτητές σε µικρές οµάδες θα αναλύουν και θα αναπτύσσουν πρωτό-

τυπες εφαρµογές µε την χρήση ειδικού λογισµικού ΓΣΠ µε την καθο-

δήγηση και επίβλεψη των διδασκόντων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Burrough, P.A., Principles of Geographical Information Systems for Land 

Resources Assessment, Monographs on Soil and Resources Survey 12, 

Clarendon Press, 1983. 

2. Κουτσόπουλος Κ., Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Ανάλυση 

Χώρου, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 2002. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων, συµµετοχή στην εκπόνηση

των εργαστηριακών ασκήσεων, τελική εξέταση στην εκτέλεση δεδοµένων

εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου.

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο και

τις πρακτικές γνώσεις που αφορούν τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση

σύγχρονων διεπαφών χρήστη. Τα βασικά θέµατα που αναπτύσσονται κατά τη

διάρκεια του µαθήµατος αφορούν: θεωρητικά µοντέλα του χρήστη,

τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, αρχές ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού,

γρήγορη προτυποποίηση και τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Ορισµοί (Επικοινω-

νία Ανθρώπου-Υπολογιστή, ∆ιεπαφή Χρήστη, Ευχρηστία), Ιστορική ανα-

σκόπηση, Σχεδίαση ∆ιεπαφών Χρήστη, Συνεισφορά άλλων

επιστηµονικών περιοχών. 

• Θεωρητικά µοντέλα επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή:

Γνωστικά µοντέλα, Μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή, Μνήµη,

Αισθητήρια αντίληψη, Οργάνωση γνώσης, Νοητικά µοντέλα. 

• Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης: Συσκευές αλληλεπίδρασης, Στυλ 

αλληλεπίδρασης, Απευθείας χειρισµός. 

• Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασµός: Μεθοδολογίες σχεδίασης, Μοντέλα 

ανάπτυξης συστηµάτων, Ανάλυση χρηστών, Ανάλυση εργασιών,

Προδιαγραφές ευχρηστίας, Περιγραφή διαλόγου (προδιαγραφές

αλληλεπίδρασης), Ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

• Αξιολόγηση Ευχρηστίας: Τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας 

(Αναλυτικές, Πειραµατικές, ∆ιερευνητικές), Συνεντεύξεις,

Ερωτηµατολόγια, Ευρετική αξιολόγηση, Εργαστήριο αξιολόγησης

ευχρηστίας, Παρατήρηση πεδίου. 

• Γραφικά περιβάλλοντα και Σχεδίαση διεπαφών χρήστη στον Παγκόσµιο 

Ιστό: Οδηγίες, Πρότυπα, Οδηγοί σχεδίασης, Κανόνες σχεδιασµού.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Σχεδίαση παραθύρων 

• Σχεδίαση µενού 

• Σχεδίαση ελέγχων 

• ∆ιαχείριση παραθύρων 

• Ενσωµάτωση στο σύστηµα 

• Υποστήριξη του χρήστη   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή", Ν. Αβούρης, 

∆ΙΑΥΛΟΣ, 2000 

2. Human-Computer Interaction", J. Preece et.al., Addison Wesley, 1994 

3. Designing the User Ιnterface", B. Shneiderman, Addison Wesley, 1998 

4. Human Computer Interaction", A. Dix , J. Finlay, R. Beale, Prentice Hall, 

1998 

5. GUI Design Essentials", S. Weinschenk, Pjamar and S. Yeo, John Wiley & 

Sons, 1997 

6. Designing web usability - The practice of simplicity", Jacob Nielsen, New 

Riders Publishing, 2000"  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Πρόοδος (40%) και τελική εξέταση (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων, τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ -
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:
Το µάθηµα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων αποτελεί µία εισαγωγή
στην σύγχρονη πρακτική κρυπτογραφία και τη χρήση αυτής για την επίτευξη
ασφάλειας σε ένα πληροφοριακό σύστηµα. Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η
εξοικοίωση των φοιτητών µε τις θεµελιώδεις αρχές/τεχνικές κρυπτογραφίας
(κρυπτογραφικοί µηχανισµοί, αλγόριθµοι και πρωτόκολλα) καθώς και η παρ-
ουσίαση της χρησιµότητας αυτών σε ευρέως διαδεδοµένες κατανεµηµένες
εφαρµογές (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο, διασφάλιση της προστασίας των
δεδοµένων, προστασία κρίσιµων υποδοµών). Στο εργαστηριακό µέρος του
µαθήµατος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εµπει-
ρία σχετικά µε την χρήση ενός αριθµού κρυπτογραφικών µηχανισµών χρησι-
µοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισµικού.

Περίγραµµα:
1. Ιστορική Αναδροµή

Η κρυπτογραφία στην αρχαία και κλασσική περίοδο. Πρώιµοι αλγόριθµοι
αντικατάστασης και αντιµετάθεσης. Rotor Machines, Enigma.

2. Στεγανογραφία
Τεχνικές για την απόκρυψη πληροφορίας σε κείµενο, εικόνα, ήχο, επι-
κεφαλίδες πρωτόκολλων. Ψηφιακά υδατογραφήµατα.

3. Βασικές Αρχές - Υπηρεσίες Ασφάλειας
Η αρχιτεκτονική ασφάλειας OSI. Απειλές, επιθέσεις και υπηρεσίες ασφ-
άλειας. Εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικοποίηση, έλεγχος πρό-
σβασης, εξουσιοδότηση, ανωνυµία, επαληθευσιµότητα,. 

4. Συµµετρική Κρυπτογραφία
Συµµετρική κρυπτογραφία. Συµµετρικοί αλγόριθµοι (τµηµατικοί κώδι-
κες): Data Encryption Standard (DES), Triple-DES, Advanced Encryption
Standard (AES). Μέθοδοι λειτουργίας αλγόριθµων (ECB, CBC, CFB, OFB,
CTR). Επιθέσεις στους συµµετρικούς αλγόριθµους.

5. Κρυπτογραφία ∆ηµόσιου Κλειδιού
Ασύµµετρη κρυπτογραφία. Εφαρµογές: ανταλλαγή συµµετρικών κλει-

διών, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακή πιστοποίηση. Αλγόριθµος RSA, θέµα-
τα ασφάλειας του RSA.

6. Συναρτήσεις Κατακερµατισµού
Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Κατακερµατισµού, Κώδικες Πιστοποίησης
Μηνυµάτων. Αλγόριθµοι MD5, SHA-1, HMAC. Επιθέσεις στους αλγόριθ-
µους σύνοψης.

7. Κρυπτογραφικά Πρωτόκολλα
Ασθενής πιστοποίηση (passwords), βιοµετρικές συσκευές. Η µέθοδος
της πρόκλησης/απόκρισης. Αυθεντικοποίηση και ανταλλαγή κλειδιών µε
τη χρήση ασύµµετρης κρυπτογραφίας, το πρωτόκολλο Needham-
Schroeder. Αρχές σχεδίασης και επιθέσεις σε κρυπτογραφικά πρωτό-
κολλα.

8. Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού 
Ψηφιακά πιστοποιητικά, εφαρµογές των ψηφιακών πιστοποιητικών.  Πάρ-
οχοι υπηρεσιών πιστοποίησης,, ιεραρχία πιστοποίησης, αλυσιδωτή
πιστοποίηση. Επιθέσεις στην υποδοµή της ψηφιακής πιστοποίησης.

9. Ασφάλεια ∆ιαδικτύου
Πρωτόκολλα και υπηρεσίες διαδικτύου (TCP/IP). Πρωτόκολλα ασφάλει-
ας διαδικτύου: IPsec, Transport Layer Security (TLS/SSL), Secure Shell
(SSH). Επιθέσεις στα παραπάνω πρωτόκολλα.

10. Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
Πιστοποίηση του αποστολέα και εµπιστευτικότητα του email. Ασφαλή
πρψτόκολλα για διαχείριση email: PGP, Web of Trust, S/MIME. Επιθέσεις
στα παραπάνω πρωτόκολλα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Κλασσική κρυπτογραφία

- Μονο-αλφαβητική αντικατάσταση: Το Κρυπτοσύστηµα του Καίσαρα
- Πολυ-αλφαβητική αντικατάσταση: Το Κρυπτοσύστηµα του Vigenere

2. Στεγανογραφία
- Απόκρυψη κειµένου ή εικόνας µέσα σε άλλη εικόνα ή αρχείο ήχου

3. Συµµετρική κρυπτογραφία
- Κρυπτογράφηση αρχείων µε τη χρήση των αλγόριθµων DES, Triple-
DES, AES (σε διαφορετικά modes)

4. Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού: 
- Εισαγωγή στην Αριθµητική modulo n
- ∆ηµιουργία κλειδιών RSA και ψηφιακή υπογραφή (δηµιουργία και επα-
λήθευση)

5. Συναρτήσεις κατακερµατισµού
- Υλοποίηση µηχανισµού για την αποκάλυψη µη εξουσιοδοτηµένων

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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αλλαγών
- Υλοποίηση επίθεσης στον αλγόριθµο MD5

6. Υποδοµή δηµόσιου κλειδιού
- ∆ηµιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών, εφαρµογή στην ασφαλή σύνδε-
ση µε ένα web server

7. Ασφάλεια διαδικτύου
- Ασφάλεια στο e-banking, άλλες επιθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα
- Ασφάλεια ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος
- Ιοί & Σκουλίκια
- Υπηρεσία αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών ασφάλειας

8. Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
- Χρήση του PGP για την ασφαλή ανταλλαγή email

9. Ασφάλεια υπολογιστικού συστήµατος
- Ασφάλεια στα Windows XP / Vista
- Εύρεση µυστικών κωδικών (passords) µε λεξικογραφική επίθεση

10. Κρυπτογραφική πολιτική
- Καταγραφή της νοµοθεσίας που αφορά την ασφάλεια δεδοµένων και
επικοινωνιών

Βιβλιογραφία:
1. W. Stallings, Βασικές Αρχές Ασφάλειας ∆ικτύων, Εκδότης: Κλειδάριθµος 

(2008), ISBN 9789604611171
2. Γκριτζάλης, Κάτσικας, Ασφάλεια ∆ικτύων Υπολογιστών, Εκδότης: Παπα-

σωτηρίου (2003), ISBN: 9607530454
3. C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner, Network Security, Private 

Communication in a Public World, Publisher: Prentice Hall PTR (2002), 
ISBN: 0130460192

4. Niels Ferguson, Bruce Schneier , Practical Cryptography, Publisher: Wiley 
(2003), ISBN: 0471223573

5. David Kahn, The Code-breakers, Publisher: Scribner (1996), 
ISBN: 0684831309

Μέθοδος διδασκαλίας: 
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

Αξιολόγηση: 
Θεωρία: Προαιρετική πρόοδος (40%), τελική εξέταση (60%/100%)
Εργαστήριο: Εβδοµαδιαίες οµαδικές ασκήσεις (50%), τελική εξέταση ή proj-
ect (50%)



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει επίκαιρες µεθόδους και
πρόσφατες τάσεις που αφορούν το σχεδιασµό και ανάπτυξη βάσεων
δεδοµένων. Το µάθηµα τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό του
τµήµα προZποθέτει την εξοικείωση µε κλασικά µοντέλα δεδοµένων, όπως το
σχεσιακό µοντέλο καθώς και τα εργαλεία και υπολογιστικά συστήµατα (π.χ.
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων) που τα υποστηρίζουν. Οι
επιµέρους στόχοι του µαθήµατος επικεντρώνονται σε τέσσερις κύριες
ενότητες οι οποίες αφορούν την επισκόπηση κλασικών µοντέλων και
συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, το σχεδιασµό βάσεων
δεδοµένων µε τη χρήση θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων και µεθόδων,
την κατανόηση και εξοικείωση µε εναλλακτικά µοντέλα δεδοµένων, καθώς
και την ενσωµάτωση και αξιοποίηση βάσεων δεδοµένων στο διαδίκτυο. Οι
τέσσερις αυτές ενότητες συνιστούν και το βασικό περίγραµµα του
µαθήµατος.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στα µοντέλα δεδοµένων και στο σχεσιακό µοντέλο ανάπτυ-

ξης βάσεων δεδοµένων: Επισκόπηση κλασικών µοντέλων δεδοµένων,
προβλήµατα µε τα κλασικά µοντέλα, επεκτάσεις κλασικών µοντέλων,
σηµασιολογικά µοντέλα δεδοµένων, σύνοψη του σχεσιακού µοντέλου,
εργαλεία ανάπτυξης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, σχεσιακή άλγεβρα
και SQL.

• Σχεδιασµός σχεσιακών σχηµάτων: Θεωρία συναρτησιακών εξαρτήσε-
ων. Αποσύνθεση σχήµατος βάσης δεδοµένων. Ιδιότητες αποσύνθεσης
σχήµατος. Έλεγχος αποσύνθεσης σχήµατος. Θήκη συνόλου
γνωρισµάτων. Εφαρµογές θεωρίας συναρτησιακών εξαρτήσεων στο
σχεδιασµό σχεσιακών σχηµάτων. Φόρµες κανονικότητας.

• Εναλλακτικά µοντέλα δεδοµένων: Εργαλεία µοντελοποίησης δεδοµέ-

νων (π.χ. Unified Modeling Language και βάσεις δεδοµένων). Μετατροπή
UML µοντέλων σε σχεσιακά σχήµατα βάσεων και αντίστροφα.
Αντικειµενοστραφείς έννοιες (π.χ. αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων,
κληρονοµικότητα, ιεραρχίες κλάσεων). Αντικειµενοστραφείς
προσεγγίσεις και αντικειµενο-σχεσιακά συστήµατα (π.χ. SQL3). Λογικός
προγραµµατισµός και βάσεις δεδοµένων. Επαγωγικό µοντέλο και
επαγωγικές βάσεις δεδοµένων. Εισαγωγή σε µια γλώσσα λογικού
προγραµµατισµού για βάσεις δεδοµένων (Datalog, Prolog) 

• Βάσεις δεδοµένων και διαδίκτυο: Τεχνολογίες διαδικτύου µε επι-
πτώσεις στην ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων. ∆οµή δεδοµένων XML. 
XML schema και XQuery, µετατροπή XML δεδοµένων σε σχεσιακό σχήµα 
βάσης και αντίστροφα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και εµπειρία ώστε να µπορούν να :
• Αναλύσουν ένα πληροφοριακό σύστηµα και να καταγράψουν τη λογική 

δοµή των δεδοµένων που χρησιµοποιεί µε εναλλακτικούς τρόπους και 
εργαλεία 

• Σχεδιάσουν σχεσιακά σχήµατα προηγµένων µορφών κανονικότητας
• Σχεδιάσουν το εννοιολογικό µοντέλο µιας βάσης δεδοµένων 

χρησιµοποιώντας εναλλακτικά εργαλεία, όπως Unified Modeling 
Language (UML), καθώς και να µετατρέπουν µοντέλα από µια δοµή σε 
µια άλλη 

• Κατανοούν τις βασικές αρχές εναλλακτικών µοντέλων δεδοµένων όπως 
το επαγωγικό µοντέλο και οι διάφορες αντικειµενοστρεφείς και αντικει-
µενο-σχεσιακές βάσεις δεδοµένων 

• Υλοποιήσουν τόσο παραδοσιακές, όσο και µη παραδοσιακές βάσεις 
δεδοµένων 

• Αξιοποιήσουν τα περιεχόµενα µιας βάσης δεδοµένων στο περιβάλλον 
του διαδικτύου χρησιµοποιώντας ανάλογα εργαλεία (π.χ. XML)

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής:
• Εξοικειώνεται µε τη UML χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως η ArgoUML 

ή το Rose
• Γνωρίζει τους βασικούς αλγόριθµους αποσύνθεσης σχήµατος και 

ελέγχου αποσύνθεσης

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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• Καταρτίζεται στη χρήση αντικειµενο-σχεσιακών συστηµάτων όπως η 
SQL3, στη επαγωγική θεώρηση βάσεων δεδοµένων µε τη χρήση µιας 
λογικής γλώσσας προγραµµατισµού όπως Datalog η Prolog και στην 
δηµιουργία και διαχείριση XML σχηµάτων

• Τέλος, οι φοιτητές αναλαµβάνουν σε µικρές οµάδες την ολοκλήρωση 
και υλοποίηση µικρής κλίµακας έργων (mini-projects) και την παρουσία-
ση των αποτελεσµάτων της εργασίας τους µε τη χρήση οπτικοακου-
στικών µέσων. 

Τα εργαστήρια θα καλύψουν: 
• Λογική σχεδίαση βάσεων δεδοµένων, ορισµό και ανάκτηση δεδοµένων 
• Ασκήσεις αναγνώρισης και καταγραφής συναρτησιακών εξαρτήσεων 
• Αποσύνθεση σχήµατος και έλεγχο αποσύνθεσης 
• Υπολογισµό θήκης γνωρισµάτων και υπερκλειδιού σχήµατος  
• Ανάπτυξη µοντέλων δεδοµένων σε UML µε τη χρήση υπολογιστικών 

εργαλείων (ArgoUML, Rose) και µετατροπή µοντέλων UML σε 
σχεσιακό σχήµα βάσης και αντίστροφα 

• Εξοικείωση στη µετατροπή σύνθετων συσχετίσεων (π.χ. γενίκευσης) σε 
σχεσιακό σχήµα βάσης 

• Εξάσκηση σε αντικειµενο-σχεσιακά συστήµατα (π.χ. SQL3) για τον ορι-
σµό και ανάκτηση δεδοµένων 

• Εξάσκηση σε µια λογική γλώσσα προγραµµατισµού για την ανάπτυξη 
µιας επαγωγικής βάσης δεδοµένων 

• Ανάπτυξη XML σχήµατος και µετατροπή του σε σχεσιακό σχήµα βάσης 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. C.J. Date (2002): Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων - Τόµοι 

Α' & Β', Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "Κλειδάριθµος". 
2. Silberschatz Α., H. F. Korth & S. Sudarshan (2001): Database System 

Concepts (4th Edition), McGraw-Hill ISBN 0-07-255481-9. 
3. R. Elmasri & S. Navathe (1996): Fundamentals of Database Systems, 

Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "∆ΙΑΥΛΟΣ". 
4. P. P-S Chen (1976): The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View 

of Data, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1. pp. 9-36. 
5. M. Stonebraker and J. M. Hellerstein (eds.), Readings in Database 

Systems, Morgan-Kaufmann, San Francisco, 1998. 
6. H. Gallaire, J. Minker, J-M Nocolas (1984): Logic and Databases: A 

Deductive Approach, Computing Surveys, Vol. 16, No. 2, June. 

7. K. Ramamohanarao and J. Harland (1994): An Introduction to Deductive 
Database Languages and Systems, VLDB Journal, 3, 107-122 

8. M. Liu (1999): Deductive Database Languages: Problems and Solutions, 
ACM Computing Surveys, Vol. 31, No. 1, March. 

9. M. Liu, G. Dobbie, T. W. Ling (2002): A Logical Foundation for Deductive 
Object-Oriented Databases, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 
27, No. 1, Pages 117-151. 

10. J. Grant and J. Minker (1992): The impact of Logic Programming on 
Databases, Communications of the ACM, Vol.35, No.3, March. 

11. ArgoUML, διαθέσιµη από τον ιστότοπο argouml.tigris.org 
12. D. Gornik (2003): Relational modeling with UML, Rational Software 

Technical Report. 
13. Rational Software Corporation (2000): The UML and Data modeling, 

Rational Software White Paper. 
14. G. Cemosek and E. Naiburg (2004): The Value of modeling, IBM 

Corporation Technical Report.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατά 

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων µέσα από προβολή video ή 
επίδειξη συστηµάτων. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν τόσο πρακτική άσκηση σε 
συγκεκριµένους αλγορίθµους όσο και εξοικείωση µε κατάλληλα εργα-
λεία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). Η
συγ-γραφή εργαστηριακών ασκήσεων µπορεί να αντικαθίσταται ή να
συµπληρώνεται από την ανάθεση και εκπόνηση µικρής κλίµακας έργων (mini-
projects) από οµάδες φοιτητών.  



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Τα Κατανεµηµένα Συστήµατα είναι συλλογές από ανεξάρτητους
υπολογιστές οι οποίοι εµφανίζονται στους χρήστες τους ως ένα ενιαίο
συνεκτικό σύστηµα. Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη του σχεδιασµού
και της υλοποίησης των σύγχρονων κατανεµηµένων συστηµάτων. Θα
µελετηθούν έννοιες σχετικές µε το υλικό και το λογισµικό πάνω στα οποία
οικοδοµείται ένα τέτοιο σύστηµα. Έµφαση δίνεται στην επικοινωνία µεταξύ
των διαφόρων τµηµάτων του συστήµατος καθώς και στην διαχείριση
διεργασιών, την ονοµατολογία οντοτήτων και την ασφάλεια. Στο
εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν πρακτική εµπειρία σχετικά µε την χρήση ενός αριθµού
µηχανισµών επικοινωνίας σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα χρησιµοποιώντας
αντίστοιχα εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισµικού.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή

- Τι είναι το κατανεµηµένο σύστηµα
- Παραδείγµατα κατανεµηµένων συστηµάτων
- Στόχοι (διαφάνεια, ανοικτή λειτουργία, επεκτασιµότητα)

• Υλικό Κατανεµηµένων Συστηµάτων
- Πολυεπεξεργαστές
- Οµοιογενή πολυ-υπολογιστικά συστήµατα
- Ετερογενή πολυ-υπολογιστικά συστήµατα

• Λογισµικό Κατανεµηµένων Συστηµάτων
- Κατανεµηµένα λειτουργικά συστήµατα
- ∆ικτυακά λειτουργικά συστήµατα
- Ενδιάµεσο λογισµικό

• Επικοινωνία
- Το µοντέλο πελάτη-διακοµιστή
- Κλήση αποµακρυσµένων διαδικασιών

- Κλήση αποµακρυσµένων αντικειµένων
- Μηνυµατοστρεφής επικοινωνία
- Ρευµατοστρεφής επικοινωνία

• ∆ιεργασίες
- Νήµατα
- Πελάτες-∆ιακοµιστές
- Μετανάστευση κώδικα
- Πράκτορες λογισµικού

• Ονοµασία
- Ονοµασία οντοτήτων
- Εντοπισµός µετακινούµενων οντοτήτων
- ∆ιαγραφή µη αναφερόµενων οντοτήτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στη διάρκεια του µαθήµατος παραδίδονται οι παρακάτω ασκήσεις: 
1. Προγραµµατιστική εξοικείωση µε τα πρωτόκολλα δικτύου UDP/TCP, 

Μηχανισµός Client – Server
2. Υλοποίηση µηχανισµού διαχείρισης αρχείων.
3. Μετανάστευση εφαρµογών µε Σειριακοποίηση
4. Υλοποίηση RMI µηχανισµού
5. Υλοποίηση συστήµατος µε κλήση αποµακρυσµένων διαδικασιών.
6. Επιλογή ενός κατανεµηµένου συστήµατος και παρουσίαση του στην τάξη   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κατανεµηµένα συστήµατα, Tanenbaum, Andrew S, Publisher: 

Κλειδάριθµος; 1st edition (2005), ISBN: 9602099240
2. Distributed Systems: Principles and Paradigms, Andrew S. Tanenbaum, 

Maarten van Steen, Publisher: Prentice Hall (2003), ISBN: 0131217860

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint
• Εργαστηριακές ασκήσεις 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Προαιρετική πρόοδος (40%), τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%/100%).
Εργαστήριο: Υλοποίηση και συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών
ασκήσεων (50%), τελική προφορική εξέταση στην εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών (50%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Οι γλώσσες περιγραφής υλικού (VHDL και VERILOG) και εργαλεία σύν-
θεσης χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό από εταιρίες για γρήγορο σχεδια-
σµό και υλοποίηση πολύπλοκων ψηφιακών κυκλωµάτων και κατά κύριο λόγο
FPGAs. Αρχικά θα παρουσιαστούν σηµαντικές πρακτικές ψηφιακού σχεδια-
σµού. Κατόπιν, εισαγωγή της γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL ή VER-
ILOG). Θα πραγµατοποιηθεί σχεδιασµός υλικού, έλεγχος και εισαγωγή στην
σύνθεση. Θα χρησιµοποιηθεί ο Modelsim/Verilog προσοµοιωτής για τον
έλεγχο του κώδικα, το Leonardo Spectrum για την σύνθεση και το ISE
Foundation για την υλοποίηση των ψηφιακών κυκλωµάτων σε Xilinx FPGAs.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στις διατάξεις προγραµµατιζόµενης λογικής:

Πλεονεκτήµατα σχεδίασης µε τη χρήση υπολογιστή, Αρχιτεκτονικές
προγραµµατιζόµενης λογικής. Ειδικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα και
τυποποιηµένες κυψέλες, εισαγωγή στις περιγραφικές γλώσσες σχεδία-
σης Hardware (HDL), εισαγωγή στο λογισµικό ανάπτυξης ISE Foundation.

• ∆οµικές βαθµίδες συνδυαστικών κυκλωµάτων: Πολυπλέκτες, αποπο-
λυπλέκτες, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, κυκλώµατα σύγκρισης, 
αθροιστές.

• Αρθρωτή σχεδίαση και ιεραρχία: Κυκλώµατα µε δενδροειδή µορφή, 
χρήση υποκυκλωµάτων.

• Στοιχεία ακολουθιακής λογικής: Χρήση Flip-Flops στην γλώσσα Verilog, 
καταχωρητές ολίσθησης σειριακής/ παράλληλης προσπέλασης.

• Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα και µετρητές: Μοντέλο καταστά-
σεων Moore, µοντέλο καταστάσεων Mealy, ελαχιστοποίηση των καθυ-
στερήσεων εξόδου σε µια µηχανή πεπερασµένων καταστάσεων.

• Μνήµες: Σχεδίαση µικρής ασύγχρονης µνήµης, σχεδίαση µικρής 
σύγχρονης µνήµης, χρήση της ενσωµατωµένης µνήµης.

• Ένας απλός επεξεργαστής: ∆οµή λεωφόρου (Bus), σύνολα καταχω-
ρητών (register set), άµεση και έµεση διευθυνσιοδότηση (addressing), 
θύρες εισόδου-εξόδου, κλήση υπορουτινών και εντολές επιστροφής, 
σύνθεση ολοκληρωµένου υπολογιστικού συστήµατος και προσοµοίωση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εφαρµογές της θεωρίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mike Parkin, Writing Succesful RTL Descriptions in Verilog Sun 

Microsystems, Inc
2. Clifford E. Cummings, Coding and Scripting Techniques For FSM Designs 

With Synthesis-Optimized, Glitch-Free Outputs Sunburst Design, Inc 
3. Dave Van de Bout, The Practical Xilinx Designer Lab Book, Prentice Hall
4. Dr. Daniel C. Hyde Computer architecture handbook on Verilog HDL 

Computer Science Department, Bucknell University
5. Clifford E. Cummings, Verilog Coding Styles for Improved Simulation 

Efficiency, Sunburst Design, Inc

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες από PowerPoint.
• Εργαστηριακές ασκήσεις µε την χρήση του λογισµικού Xilinx ISE 

Foundation.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%).
Εργαστήριο: Γενικές εργασίες 50%, Τελική οµαδική εργασία 50%.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ FPGA’s

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα της Τεχνητής Όρασης έχει ως στόχο την παροχή στους

φοιτητές της θεωρητικής γνώσης, στην οποία βασίζεται η αυτόµατη εξαγωγή

και ανάλυση χρήσιµων πληροφοριών για τον κόσµο από µια παρατηρηθείσα

εικόνα, σύνολο εικόνας, ή ακολουθία εικόνας. ∆εδοµένου ότι οι εικόνες είναι

δισδιάστατες προβολές του τρισδιάστατου κόσµου, οι πληροφορίες δεν είναι

άµεσα διαθέσιµες και πρέπει να ανακτηθούν και να αναλυθούν. Αυτό είναι

ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα δεδοµένου ότι η αντιστροφή είναι

χαρτογράφηση πολλών πληροφοριών σε µία τελική ακριβή αναπαράσταση του

υπό µελέτη χώρου. Για την ανάκτηση των πληροφοριών, απαιτείται η γνώση

της γεωµετρίας των αντικειµένων και της προβολής τους στο χώρο. Οι

εφαρµογές της τεχνητής όρασης κυµαίνονται από την καθοδήγηση ροµπότ

ως την αυτοµατοποιηµένη επιθεώρηση που περιλαµβάνει: καταµέτρηση,

επαλήθευση π.χ. όλα τα αντικείµενα είναι παρόντα, ή προσδιορισµό π.χ. οι

επιφάνειες δεν έχουν καµία ατέλεια. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή - Τι είναι τεχνητή όραση  και πόσο σηµαντικό πεδίο έρευνας 

είναι 

• Αισθητήρες (Sensors) 

• ∆ιαδικασία δηµιουργίας εικόνων και επεξεργασία τους (Image 

Formation and Processing) 

• Τρόποι ακριβούς αναπαράστασης (Ανίχνευση ακµών και άλλων 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών από εικόνες, τµηµατοποίηση και 

εξαγωγή τµηµάτων από εικόνες, µορφολογικές λειτουργίες σε εικόνες) 

(Features and Feature Extraction) 

• Κάµερες: Μοντέλα και λειτουργία τους, βαθµονόµηση (Camera 

Models, Calibration) 

• Στερεοσκοπική όραση (Stereo Vision) 

• Ανάλυση κίνησης (Visual Motion) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Machine Vision by Ramesh Jain, Rangachar Kasturi, Brian G. Schunck, 

McGraw Hill, 1995 

2. Computer Vision: A Modern Approach by David Forsyth and Jean Ponce,  

Prentice Hall, 2003 

3. Introductory Techniques for 3D Computer Vision' by Emanuele Trucco 

and Alessandro Verri, Prentice-Hall, 1998 

4. Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint by Olivier 

Faugeras, MIT Press, 1996 

5. Robot Vision by Berthold Horn, MIT Press/McGraw-Hill, 1986 

6. A Guided Tour of Computer Vision by V. Nalwa, Addison-Wesley, 1993 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις όπως αναλύεται στο Εργαστηριακό µέρος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Εργασία και προφορική παρουσίαση της στην τάξη (40%). Τελική

γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), Τελική εξέταση

στην εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(60%)

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή µε
βασικές έννοιες ροµποτικής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο περίγραµµα
που ακολουθεί. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή. Ιστορικά αναδροµή. Περιπλάνηση στον κόσµο της ροµποτι-

κής: Στο εισαγωγικό µέρος του µαθήµατος που διαρκεί µία έως δύο
διαλέξεις, παρουσιάζονται οι περιοχές ενδιαφέροντος και εφαρµογών
της ροµποτικής: Ενδεικτικά εκτός των βιοµηχανικών εφαρµογών που
παρουσιάζονται σαν ώριµες και προηγούνται, παρουσιάζονται
προσπάθειες από τον χώρο της ιατρικής, της γεωργίας της
εξερεύνησης διαστήµατος, των οικιακών υπηρεσιών των µικροροµπότ
των ροµπότ κατασκευών των ροµπο-παιγνιδιών κλπ. 

• Ροµποτικοί βραχίονες. Συνοπτική παρουσίαση: Μηχανικό µέρος - 
Mορφές - Προγραµµατισµός: Συνοπτική παρουσίαση των ροµποτικών 
βραχιόνων: Η έννοια του βαθµού ελευθερίας. Σύνδεσµοι και αρθρώσεις. 
Γεωµετρικές µορφές. Προγραµµατισµός. 

• Κινούµενα ροµπότ, Μηχανικό µέρος, Μορφές: Παρουσίαση των πλέον 
διαδεδοµένων µορφών κινουµένων ροµπότ : Τροχήλατα, µε ερπύστριες, 
µε πόδια, ανδροειδή και ειδικές µορφές. Ιδιαίτερη έµφαση στα τροχή-
λατα ροµπότ. 

• Συστήµατα κίνησης (Drives): Παρουσίαση των σηµαντικότερων 
συστηµάτων κίνησης κινουµένων ροµπότ: DC κινητήρες. R/C Servo. 
Βηµατικοί κινητήρες. Ηλεκτρονικά ισχύος για οδήγηση των ανωτέρω. 

• Αισθητήρες για ροµποτική: Αισθητήρες εσωτερικής κατάστασης: 
Κωδικοποιητές γωνιακής θέσης, ποτενσιόµετρο, ταχο-γεννήτρια. Εξω-
τερικοί αισθητήρες: Πυξίδα, επιταχυνσιόµετρο, γυροσκόπι. Αισθητήρες 
"απόστασης" (Range sensors): Υπερήχων, υπερύθρων, laser, GPS. 

• Έλεγχος: Έλεγχος χαµηλού επιπέδου: Έλεγχος ενός βαθµού ελευ-

θερίας. Αναλογικός - Ολοκληρωτικός - ∆ιαφορικός έλεγχος. Συνδυα-
σµένη κίνηση αρθρώσεων. Υλοποίηση ελέγχου  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος περιλαµβάνει δύο ενότητες: 
• Προγραµµατισµός βιοµηχανικού βραχίονα: Οι φοιτητές προγραµµα-

τίζουν τον βραχίονα 6 βαθµών ελευθερίας RV2 της Mitsubishi. Χρησιµο-
ποιούν για τον σκοπό αυτό το περιβάλλον MELFA Basic που λειτουργεί 
σε κοινό PC. 

• Προγραµµατισµός του τροχήλατου µικρο - ροµπότ RoboLefter της 
Microrobot: Το εν λόγω ροµπότ ελέγχεται από µικροελεγκτή και δια-
θέτει δύο ανεξάρτητα ελεγχόµενους κινητήριους τροχούς. ∆ιαθέτει 
επίσης αισθητήρες υπερύθρων προκειµένου να παρακολουθεί την 
απόστασή του από εµπόδια. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Thomas Braunl. "Embedded Robotics. Mobile robot design and applica-

tions with embedded systems". Springer verlag, 2003. 
2. Robotics: control, sensing, vision and intelligence / K.S. Fu, R.C. 

Gonzalez, C.S. Lee. 
3. Neural networks for robotic control : theory and applications / edited by 

A.M.S. Zalala and A.S. Morris. 
4. Mechatronics and the design of intelligent machines and systems / David 

Bradley et. al.. 
5. Build your own robot / Karl Lunt. 
6. Robotics in service / Joseph F. Engelberger. 
7. Intelligent robots : sensing, modeling and planning / edited by R. C. Bolles, 

H. Bunke, H. Noltemeier 
8. Robots, androids and animatrons: 12 incredible projects you can build / 

John Iovine. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες από PowerPoint. Προβολή video.
• Εργαστηριακές ασκήσεις όπως αναλύεται στο Εργαστηριακό µέρος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή ή βασισµένη σε εργασία ενδιάµεση αξιολόγηση
(προαιρετική) (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%).
Εργαστήριο: Οµαδικές εργασίες.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορεί να κατανοεί βασικά
ζητήµατα σχετικά µε την αναπαράσταση και τον χειρισµό ψηφιακών εικόνων,
να κατανοεί τις µεθόδους επεξεργασίας εικόνων στο χώρο και το πεδίο
συχνοτήτων και τέλος να κατανοεί τους βασικούς αλγόριθµους για
αποκατάσταση εικόνων, βελτίωση, συµπίεση, κλπ. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή. 2-δ Σήµατα και συστήµατα 
• Μετασχηµατισµός Ζ και οι ιδιότητες του 
• 2-δ Μετασχηµατισµός Fourier. ζητήµατα Υλοποίησης. 2-δ ∆ιακριτός 

µετασχηµατισµός Fourier (DFT). 2-δ Ταχύς µετασχηµατισµός Fourier 
(FFT). Συνέλιξη µε FFT 

• 2-δ ∆ιακριτός µετασχηµατισµός συνηµίτονου (DCT). Μετασχηµατισµός 
Hough 

• Βελτίωση ποιότητας εικόνας, αποκατάσταση εικόνας 
• Συµπίεση εικόνας 
• Περιγραφή Εικόνων  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εισαγωγικά Μαθήµατα στο ΜATLAB 
• Πράξεις Πολυωνύµων-Πράξεις Σηµάτων 
• Παραστάσεις Σηµάτων-Συστηµάτων ∆ιακριτού Χρόνου και Πολυώνυµα 
• Εισαγωγή στη SIMULINK  
• Βασικές Τεχνικές Βελτίωσης Εικόνας (I) - Φωτοµετρικοί Μετασχηµα-

τισµοί 
• Βασικές Τεχνικές Βελτίωσης Εικόνας (II) - Υλοποίηση Τεχνικών στο 

πεδίο των χωρικών συντεταγµένων και στο πεδίο συχνοτήτων 

• Βασικές Τεχνικές Αποκατάστασης Εικόνας (I) Υλοποίηση Τεχνικών στο 
πεδίο των χωρικών συντεταγµένων. 

• Βασικές Τεχνικές Αποκατάστασης Εικόνας (II) - Υλοποίηση Τεχνικών στο 
πεδίο συχνοτήτων 

• ∆ιανυσµατικά Φίλτρα - Εφαρµογή τους στην επεξεργασία έγχρωµων 
εικόνων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Εξειδικευµένες Τεχνικές Photoshop µε εκτεταµένη εισαγωγή στην 

ψηφιακή εικόνα", Κώστας Λαµπρόπουλος, Εκδόσεις NEXUS Publications, 
ISBN: 960-8152-01-1 

2. "Digital Image Processing, 2nd ed.", W. K. Pratt, Wiley Interscience, 1991, 
ISBN: 0471857661 

3. "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων", Ι. Πηττας, Εκδόσεις Παν/µίου Πατρών"  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Οµαδική εργασία (100%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα "Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Ι" το οποίο
διδάσκεται στο τέταρτο εξάµηνο, δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή αφού
κατανοήσει τις βασικές έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού
να αρχίσει να κατασκευάζει εφαρµογές σε γραφικό περιβάλλον
χρησιµοποιώντας Swing, AWT και JDBC. Του παρέχει επίσης βασική γνώση
για να µπορέσει να επεκτείνει τις εφαρµογές του µαθαίνοντας του πως να
χρησιµοποιεί API's τρίτων κατασκευαστών. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, οι
εφαρµογές έχουν συνήθως περίπλοκες προδιαγραφές που επιβάλλουν την
αφοµοίωση και χρήση επιπλέον τεχνολογιών και µέσων όπως σύνδεση µε
internet, χρήση JavaBeans, αρχιτεκτονική µε threads, πολυµέσα κλπ. Εκεί
ακριβώς στοχεύει το µάθηµα "Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός ΙΙ", το
οποίο απευθύνεται σε φοιτητές που επιτυχώς περάτωσαν το "Ι" και θεω-
ρούνται προγραµµατιστές Java. Επεκτείνει την εµπειρία τους µε τη γλώσσα
και τους εισάγει σε τεχνολογίες και έννοιες που έχουν άµεση απορρόφηση
από την αγορά. Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να επεκτείνει ο φοιτητής τη
γνώση του στην Java και να ασχοληθεί µε τις σύγχρονες διαδικασίες, τις
διαθέσιµες σύγχρονες τεχνολογίες και τις τεχνικές της παραγωγής και
ολοκλήρωσης Java λογισµικών συστηµάτων. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή βασικές έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατι-

σµού.
• Χρήση NetBeans IDE.
• Γράφοντας Applets.
• JDBC.
• Περισσότερα Swing Components.
• Εκτυπώνοντας µε Java.
• Γραφικά 2D και ολοκλήρωση τους σε εφαρµογές.

• Threads και concurrency (Runnable i/f).
• I/O reading and writing.
• Distributed computing (J2EE, RMI).
• Patterns (MVC).
• Servlets.
• Java σε περιβάλλον περιορισµένης µνήµης (PDAs).
• Ήχος και Java.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το µάθηµα βασίζεται σε σειρά εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες θα

προσφέρουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να αφοµοιώσει τις έννοιες της
θεωρίας και να τις συνδέσει µε τις έννοιες τις οποίες έχει κατανοήσει. Θα
γίνει χρήση της Java 5 και του IDE NetBeans. Με την ολοκλήρωση του
µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Κατασκευάζει πλήρεις Java εφαρµογές.
• Εκσυγχρονίζει υπάρχουσες εφαρµογές.
• Γνωρίζει και να µπορεί να επιλέγει την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε 

εφαρµογή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. The Java Tutorial: Object-Oriented Programming for the Internet, Mary 

Campione and Kathy Walrath. February 2005 Free online at 
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/. 

2. Thinking in Java, 3rd edition, Bruce Eckel, Prentice-Hall, November 2002. 
Free download. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%)

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να µπορεί να προδιαγράφει και να υλοποιεί απλά λογισµικά 

συστήµατα. 

• Να µπορεί να χρησιµοποιεί τουλάχιστον ένα CASE tool. 

• Να γνωρίζει την αξία της ποιότητας και πώς αυτή εξασφαλίζεται 

στα λογισµικά συστήµατα. 

• Να γνωρίζει την αξία των µεθοδολογιών και να µπορεί να 

χρησιµοποιεί στοιχειωδώς στην πράξη την Unified Software 

Development Process (USDP). 

Περίγραµµα:
• Λογισµική εργασία και κύριες υποεργασίες της (τεχνικές, διοικητικές, 

εξασφάλισης ποιότητας), λογισµικά συστήµατα, µεθοδολογίες ανά-

πτυξης λογισµικών συστηµάτων. 

• Μεθοδολογίες ανάπτυξης - η µεθοδολογία USDP (Unified Software 

Development Process). 

• Τεχνική υποεργασία 1 - απαιτήσεις κατά USDP. 
• Τεχνική υποεργασία 2 - ανάλυση κατά USDP. 
• Τεχνική υποεργασία 3 - σχεδίαση κατά USDP. 
• Τεχνική υποεργασία 4 - υλοποίηση κατά USDP. 
• Τεχνική υποεργασία 5 - δοκιµασία συστήµατος κατά USDP. 
• ∆ιοικητικές εργασίες - οργάνωση, σχεδιασµός, στελέχωση, κοστολό-

γηση ενός έργου. 
• Εξασφάλιση ποιότητας - επικύρωση / επαλήθευση, πρότυπα IEEE, 

πρότυπο ISO 9001. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εργαλεία CASE και ειδικά το Rational Rose . 

• Χωρισµός των φοιτητών σε οµάδες των τριών ατόµων και ανάθεση στην 

κάθε οµάδα ενός έργου (project) που θα αφορά στην κατασκευή ενός 

απλού λογισµικού συστήµατος µε τη µεθοδολογία USDP και το CASE tool 

Rational Rose. 

• Απαιτήσεις - τεκµηρίωση. 

• Ανάλυση - τεκµηρίωση. 

• Σχεδίαση - τεκµηρίωση.  

• Υλοποίηση. 

• Τεκµηρίωση υλοποίησης. 

• ∆οκιµή του λογισµικού συστήµατος. 

• Παράδοση του λογισµικού συστήµατος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Τεχνολογία Λογισµικού", Εµµ. Γιακουµάκη, Α' και Β' τόµος, Εκδόσεις 

Σταµούλης, ISBN: 960-7306-82-1 (A' τόµος), ISBN: 960-7306-38-4

(Β' τόµος). 

2. Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh: The Unified 

Software Development Process, Addison-Wesley, 1999. 

3. Ian Sommerville: Software Engineering (5th edition), Addison-Wesley, 

1995. 

4. Rational Rose Home Page:

http://www.rational.com/products/rose /index. jtmpl. 

5. The Carnegie Mellon Software Engineering Home: 

http://www.sei.cmu.edu/ sei-home.html. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%).

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-

λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα στοχεύει στο να εισαγάγει τους σπουδαστές στην τεχνολογία

συστηµάτων και τα εργαλεία υποστήριξης συνεργατικής εκτέλεσης

καθηκόντων από οµάδες χρηστών, καταδεικνύοντας τόσο θεωρητικά µοντέλα

ανάπτυξης συνεργατικών τεχνολογιών, όσο και παραδείγµατα εφαρµογής

τους σε διάφορες περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η

εκπαίδευση, η σχεδίαση, η οργάνωση εργασίας κλπ. 

Περίγραµµα:
Το µάθηµα καλύπτει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες. 

• Θεωρητικά µοντέλα: Η πρώτη ενότητα αφορά στην επισκόπηση των κυ-

ριότερων θεµάτων που συνθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο των

συνεργατικών τεχνολογιών: θεωρίες συνεργασίας και µάθησης, ο ρόλος

των τεχνηµάτων στη συνεργασία, η έννοια και η σηµασία των κοινοτήτων

µάθησης, ο ρόλος της εγκαθιδρυµένης και κατανεµηµένης µάθησης στη

συνεργασία, και ο ρόλος της τεχνολογίας στην αναδιοργάνωση της

συνεργασίας.

• Τεχνολογίες & εργαλεία: Η δεύτερη ενότητα εισάγει τους σπουδαστές

στις κυριότερες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την συνεργασία

υποστηριζόµενη από υπολογιστή. Συγκεκριµένα, γίνεται επισκόπηση

εξειδικευµένων κατηγοριών εργαλείων για επικοινωνία, διαβούλευση,

τηλε- και βίντεο-διάσκεψη, εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα,

συστήµατα για τη διαχείριση κριτικής, επιχειρηµάτων και συλλογικού

µνηµονικού, εργαλεία για την συνεργατική λήψη αποφάσεων, και

αναπτύσσονται θέµατα σχεδιασµού συνεργατικών περιβαλλόντων, και

µέθοδοι και τεχνικές για την ανάλυση και αξιολόγησης της συνεργασίας.

• Συνεργατική µάθηση: Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στη συνεργατική

µάθηση µε στόχο να περιγράψει ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για την

ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνεργατικής

µάθησης, καθώς και στο να αναλύσει το ρόλο των εκπαιδευτικών στη

συνεργατική µάθηση.

• Πρότυπα και αξιολόγηση: Τέλος, η τέταρτη ενότητα αφορά τις τεχνολο-

γίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση συνεργατικών συστηµάτων,

συζήτηση και παραδείγµατα από µεθόδους και τεχνικές µοντελοποίησης

συνεργατικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και περιγραφή στατιστικών

µεθόδων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στην επεξεργασία

πειραµατικών δεδοµένων συνεργασίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις,

δεξιότητες και εµπειρία ώστε να µπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν

και να υλοποιήσουν συνεργατικά περιβάλλοντα και εφαρµογές. Συγκεκριµένα

οι φοιτητές θα µπορούν να:

• Αναλύσουν τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος συνεργασίας 

εταίρων και να κατανοήσουν τις βασικές αρχιτεκτονικές δοµές και τις 

υπηρεσίες που το συνιστούν.

• Εφαρµόσουν επιλεγµένες τεχνικές συλλογής δεδοµένων, σχεδίασης 

και ανάπτυξης συνεργατικών καθηκόντων υποστηριζόµενων από υπολο-

γιστή σε επιλεγµένες θεµατικές περιοχές. 

• Χρησιµοποιήσουν επίκαιρα εργαλεία για την ανάπτυξη συνεργατικών 

εφαρµογών συγχρονισµένης επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψης, διαβούλευ-

σης & επιχειρηµατολογίας,  κλπ.

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής:

• Κατανοεί µέσω κατάλληλων σεναρίων βασικές έννοιες της συνεργασίας 

υποστηριζόµενης από υπολογιστή (π.χ. επίγνωση εταίρων, στάδια 

εξέλιξης κοινότητας πρακτικής, έλεγχος κ.α.)

• Καταρτίζεται στην χρήση εναλλακτικών µοντέλων και µεθόδων µελέτης 

συστηµάτων συνεργασίας υποστηριζόµενης από υπολογιστή (π.χ. 

εθνογραφία, κατανεµηµένη νόηση, πλαισιωµένη νόηση, πολιτισµική-

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ιστορική θεωρία δραστηριότητας)

• Χρησιµοποιεί επιλεγµένες τεχνικές ανάλυσης συνεργατικής δραστη-

ριότητας στα πλαίσια κοινοτήτων στον παγκόσµιο ιστό

• Αξιοποιεί εργαλεία και υπηρεσίες για την υλοποίηση κοινοτήτων στον 

παγκόσµιο ιστό καθώς και για την σχεδίαση και υλοποίηση συνεργα-

τικών καθηκόντων  

• Τέλος, οι σπουδαστές αναλαµβάνουν σε µικρές οµάδες την ολοκλή-

ρωση και υλοποίηση  µικρής κλίµακας έργων (mini-projects) και την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας τους µε τη χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόµης, Επιµελητές (2005): Εισαγωγή 

στη συνεργασία υποστηριζόµενη από υπολογιστή - Συστήµατα και

Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και

Οικοδόµηση Γνώσης, Εκδόσεις"Κλειδάριθµος". 

2. D. Martin and I. Sommerville (2004): Patterns of Cooperative Interaction: 

Linking Ethnomethodology and Design, ACM Transactions on Computer-

Human Interaction, Vol. 11, No. 1, March 2004, Pages 59–89.

3. E. Hutchins (1995). Cognition in the Wild. Published by MIT Press.

4. Suchman, L.A. (1987). Plans and Situated Actions: The problem of human 

machine communication. Cambridge: Cambridge University Press.

5. G. Salomon (1995). Distributed Cognitions: Psychological and educatio-

nal considerations. Cambridge, England: Cambridge University Press,

6. M. Kyng and L. Mathiassen, Editors (1997): Computers and Design in 

Context, MIT Press, Cambridge.

7. Moran, T., and Carroll, J. Editors, (1996): Design Rationale: Concepts, 

Techniques, and Use. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, NJ.

8. QuestMap (1994): Hypertext groupware for argumentation/organizational 

memory [Microsoft WindowsTM], Corporate Memory Systems, Inc., 

Texas, USA.

9. Selvin, A. 1999: Supporting Collaborative Analysis and Design with 

Hypertext Functionality, Journal of Digital Information. Available from 

http://jodi.ecs.soton.ac.uk /Articles /v01/i04/ Selvin.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατά

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων µέσα από προβολή video ή επίδειξη

συστηµάτων. 

• Εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν τόσο πρακτική άσκηση σε

συγκεκριµένους αλγορίθµους όσο και εξοικείωση µε κατάλληλα εργαλεία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). Η

συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων µπορεί να αντικαθίσταται ή να

συµπληρώνεται από την ανάθεση και εκπόνηση µικρής κλίµακας έργων (mini-

projects) από οµάδες φοιτητών.   

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Ένα από τα σηµαντικότερα ανερχόµενα πεδία εφαρµογής της
πληροφορικής είναι η βιολογία, οι βιοτεχνολογίες και η γενετική. Ο στόχος
των παραδόσεων είναι η δηµιουργία µίας σαφούς εικόνας για το αντικείµενο
της βιοπληροφορικής, τις µέχρι στιγµής εξελίξεις στο χώρο αυτό, τις
εφαρµογές σε θέµατα όπως η υποστήριξη της βιολογικής έρευνας, της
ανακάλυψης φαρµάκων, της προσωποποιηµένης θεραπείας, της πρόληψης
και αντιµετώπισης βιολογικών κινδύνων, της παρακολούθησης και
προστασίας του βιολογικού οικοσυστήµατος κ.ο.κ. Το πρώτο τµήµα των
παραδόσεων περιλαµβάνει την εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία και γενετική
καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια γίνεται
αναφορά στη συγκέντρωση και διαχείριση πληροφορίας, η οποία στη
βιοπληροφορική έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερα µεγάλες διαστάσεις. Πέρα
από τα καθαρά πληροφορικά εργαλεία διαχείρισης µεγάλου όγκου
δεδοµένων θα ακολουθήσει και αναλυτική περιγραφή του συµπληρωµατικού
ρόλου της αλγοριθµικής βιοπληροφορικής στις σύγχρονες τεχνολογίες του
χώρου, όπως µικροσυστοιχίες, φασµατοµετρία κλπ.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική: Βασικές έννοιες, εφαρµογές
• Εισαγωγή στη Βιολογία του µορίου και τη γενετική
• Αναφορά στην έρευνα για το ανθρώπινο γονιδίωµα
• Bάσεις, εργαλεία, λογισµικό
• Οµοιότητες ανάµεσα σε αλληλουχίες, ο αλγόριθµος BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) και οι γνωστές παραλλαγές του, άλλοι 
αλγόριθµοι αντιστοίχισης

• Η δοµή των πρωτε�νών, υπολογισµός τρισδιάστατης δοµής
• Μικροσυστοιχίες, ανάλυση εικόνας, ανάλυση δεδοµένων
• Συστεµική βιολογία, µοντέλα πληροφορίας των κυττάρων

• Εφαρµογές της βιοπληροφορικής στην ανακάλυψη νέων φαρµάκων
• Βιοπληροφορική και προσωποποιηµένη θεραπεία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η καλύτερη κατανόηση ενός µαθήµατος βιοπληροφορικής γίνεται µέσα

από τον πειραµατισµό. Προτείνεται εργαστήριο, στο οποίο θα υπάρξει από τη
µία εξοικείωση µε υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων και από την άλλη
πειραµατισµός µε υπάρχοντα συστήµατα ανάλυσης δεδοµένων. Το
εργαστήριο θα περιλαµβάνει εξάσκηση µε βάση πραγµατικά δεδοµένα και
χρήση επιλεγµένων εφαρµογών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. A.M. Lesk: Introduction to Bioinformatics, Oxford University Press, Oxford, 

2005
2. Jin Xiong: Essential Bioinformatics, Cambridge University Press, 2006
3. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics
4. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine
5. IEEE Transactions on Biomedical Engineering
6. IEEE Transactions on NanoBioscience
7. Περισσότερες αναφορές θα δίνονται µετά το τέλος κάθε παράδοσης

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Οι

φοιτητές θα κληθούν να σχηµατίσουν οµάδες για την προετοιµασία
παρουσιάσεων σχετικών µε επιλεγµένα θέµατα (επιλογής τους από λίστα
πιθανών θεµάτων). Εκτός της παρουσίασης θα παραδώσουν και έγγραφη
αναφορά. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στο δεύτερο µισό του κύκλου
παραδόσεων.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Παρουσία (10%), εργασίες (10%), παρουσιάσεις (20%), εξετάσεις
στο µέσο των µαθηµάτων (20%), τελικές εξετάσεις (40%).
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστηρίου(40%) 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Ο βασικός στόχος αυτού του µαθήµατος είναι να δώσει µια γενική

εισαγωγή στη σχεδίαση ενσωµατωµένου συστήµατος, η οποία µπορεί να

υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας την µοντέρνα τεχνολογία System-on-Chip. Αυτό

το είδος ενσωµατωµένων συστηµάτων περιέχει και hardware και software

components και συνεπώς τονίζεται ιδιαίτερα η συν-σχεδίαση υλικού-

λογισµικού (co-design hardware/software). 

• ∆ηµιουργία ενός Συστήµατος Επεξεργαστή σε ένα FPGA Design

• Σχεδίαση ενός συστήµατος µε έναν IBM PowerPCä ή έναν MicroBlaze

• Ανάπτυξη αρκετών εφαρµογών λογισµικού για αυτούς τους 

επεξεργαστές

Τα Field Programmable Gate Arrays (FPGA) της Xilinx παρέχουν ένα νέο

επίπεδο στη σχεδίαση συστηµάτων µέσω του soft επεξεργαστή MicroBlaze™

της και του hard επεξεργαστή PowerPC® πυρήνων καθώς επίσης και των

αρχιτεκτονικών πόρων. Αυτή η σειρά µαθηµάτων βοηθά τους σχεδιαστές

FPGA στην γρήγορη ανάπτυξη των ενσωµατωµένων συστηµάτων χρησι-

µοποιώντας το KIT ενσωµατωµένη ανάπτυξης της Xilinx (EDK). Τα βασικά

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και οι δυνατότητες του soft επεξεργαστή Xilinx

MicroBlaze και του επεξεργαστή PowerPC συµπεριλαµβάνονται επίσης στις

διαλέξεις και τα εργαστήρια. Tα εργαστήρια είναι εκτενή και παρέχουν την

προσωπική εµπειρία την ανάπτυξη, τη διόρθωση, και την προσοµοίωση ενός

ενσωµατωµένου συστήµατος.

Το µάθηµα απευθύνεται σε µελλοντικούς Μηχανικούς που

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ενσωµατωµένων συστηµάτων.

Για την εφαρµογή της θεωρίας θα χρησιµοποιηθούν ενσωµατωµένα

συστήµατα µε τον ΙΒΜ PowerPC ή το soft πυρήνα επεξεργαστών Xilinx

MicroBlaze που χρησιµοποιεί τo Embedded Development Kit και ένα Xilinx

FPGA αναπτυξιακό.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγικά: Εισαγωγή, ορισµοί, τι είναι ενσωµατωµένα συστήµατα, 

αγορά ενσωµατωµένων συστηµάτων, παράγοντες που έχουν σηµασία, 

προδιαγραφές, παραδείγµατα.

• Αρχιτεκτονικές Ενσωµατωµένων Συστηµάτων. Αρχιτεκτονικές και µε-

θοδολογίες ανάπτυξης ενσωµατωµένων συστηµάτων,

µικροεπεξεργαστές / µικροελεγκτές, επεκτάσεις αρχιτεκτονικών,

επεξεργαστές σήµατος (DSP), κυκλώµατα πολύ υψηλής ολοκλήρωσης

(VLSI), αναδιατασσόµενη λογική (FPGA), απαιτήσεις αρχιτεκτονικής

υποστήριξης, περιβάλλοντα ανάπτυξης, cross-compilers, cross-assem-

blers, in-circuit emulators.

• Μοντελοποίηση. Μοντελοποίηση ενσωµατωµένων συστηµάτων, απει-

κόνιση πληροφορίας, µοντελοποίηση µε γενικά εργαλεία µε προ-

γράµµατα (π.χ. C, Java), µε γλώσσες περιγραφής υλικού (π.χ. VHDL). 

Σχεδιαστικές ροές και όδευση από µοντέλο σε σχεδιασµένο σύστηµα, 

χρήση εργαλείων CAD.

• Μοντελοποίηση χρόνου. Η έννοια του χρόνου, χρόνος και πραγµατικός 

χρόνος, διακριτότητα και ανάλυση του χρόνου, ρολόγια, χρονιστές, 

συµβάντα και απόκριση σε αυτά, διακοπή και επαναφορά ρολογιού (clock 

gating).

• Λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Λειτουργικά συστήµατα 

πραγµατικού χρόνου (RTOS), χρονικοί βρόχοι, ενσωµατωµένα συστή-

µατα χωρίς λειτουργικό σύστηµα (λύσεις ad hoc), γενικές αρχές RTOS, 

προβλήµατα λειτουργίας και υλοποίησης RTOS, παραδείγµατα χρήσης 

RTOS.

• Ενσωµατωµένα συστήµατα σε FPGA. Ενσωµατωµένα συστήµατα µε 

αναδιατασσόµενους πόρους, εξέλιξη και προοπτικές αναδιατασσόµενης 

λογικής, στατική και δυναµική αναδιάταξη, σχεδιαστικοί περιορισµοί, 

συνεργασία αναδιατασσόµενης λογικής µε σταθερούς επεξεργαστές, 

παραδείγµατα.

• Συν-σχεδίαση υλικού και λογισµικού σε ενσωµατωµένα συστήµατα.

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Συσχεδίαση και συνανάπτυξη υλικού/λογισµικού (hw/sw codesign and 

codevelopment), τι είναι, πως γίνεται, µοντελοποίηση συστηµάτων, 

παραδείγµατα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα απο-

κτήσει γνώσεις για: 

• Ανάπτυξη, αποσφαλµάτωση και προσοµοίωση ενός ενσωµατωµένου 

συστήµατος.

• Εµπειρία στη χρήση εργαλείων του Embedded Development Kit. 

• Χρήση των ροών υλικού, λογισµικού και αποσφαλµάτωσης που 

παρέχονται στο Embedded Development Kit. 

• Χρήση και ολοκλήρωση των IP που περιλαµβάνονται στο Embedded 

Development Kit και σχετικών IPs. 

• Χρήση των περιβαλλόντων προσοµοίωσης υλικού και λογισµικού.

• Ολοκλήρωση custom IP στο Embedded Development Kit.

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής θα χρησιµοποιήσει

το εξής λογισµικό: 

• Xilinx ISE 9.1 SP3 

• Mentor Graphics ModelSim PE 6.2f 

• EDK 9.1 SP1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σηµειώσεις µαθήµατος.

2. Peter Marwedel, ``Embedded System Design'', Kluwer Academic 

Publisher, 2003. 

3. W. Wolf, ``Computers as Components: Principles of Embedded 

Computing Systems Design'', Morgan Kaufman Publisher, 2001, 

ISBN 1-55860-541- X (case), ISBN 1-55860-693-9 (paper). 

4. Qing Li and Carolyn Yao, “Real-Time Concepts for Embedded 

Systems”, ISBN:1578201241

5. ∆ιαδίκτυο.

6. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

• Πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων µε χρήση διάφορων 

πακέτων λογισµικού.

• Χρήση αναπτυξιακών board της Xilinx.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%), γραπτή εξέταση στο

µέσο της ύλης (40%).   

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (20%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (30%), τελική εξέταση στην ύλη του

εργαστηρίου (50%).



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών του τµήµατος µε
αλγοριθµικές σχεδιαστικές τεχνικές, την αποτίµηση της πολυπλοκότητας
των αλγορίθµων, καθώς και γνωστούς αλγόριθµους οι οποίοι έχουν ανα-
πτυχθεί για διάφορους τοµείς. Θα δοθεί έµφαση σε αλγόριθµους που
βρίσκουν εφαρµογές σε νέους τοµείς της τεχνολογίας όπως το διαδίκτυο.
Όλα τα παραδείγµατα θα γίνονται µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατι-
σµού C.

Περίγραµµα:
Το µάθηµα καλύπτει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες. 
• Εισαγωγή

Εισαγωγικά στους αλγόριθµους. Ανάλυση αλγορίθµων, ασυµπτωτικός
συµβολισµός, ρυθµός αύξησης συναρτήσεων, ανάλυση πολυπλοκό-
τητας.

• Κύριες τεχνικές σχεδιασµού αλγορίθµων
∆ιαίρει και βασίλευε, δυναµικός προγραµµατισµός, άπληστοι αλγόριµοι.

• Ταξινόµηση
Ταξινόµηση µε παρεµβολή, ταξινόµηση µε επιλογή, ταξινόµηση µε αντι-
µετάθεση, ταξινόµηση παρεµβολής µε φθίνοντα διαστήµατα, ταξινόµηση
µε διαµερισµό. Σύζευξη. Ταξινόµηση σωρού, ταχυταξινόµηση
(quicksort), ταξινόµηση σε γραµµικό χρόνο, διάµεσοι, ελάχιστο και µέγι-
στο.

• Γράφοι   Γενικά, ορισµοί, αποθήκευση. ∆ιάσχιση, προβλήµατα. 
Περιοδεύων πωλητής. Αναζήτηση σε γράφους, τοπολογική ταξινόµηση,
ισχυρά συνδεδεµένες συνιστώσες, ελαφρύτατα συνδετικά δέντρα (Prim
και Kruskal), οµοαφετηριακές διαδροµές (Bellman-Ford, Dijkstra).

• Συµβολοσειρές
Ακριβές ταίριασµα προτύπου, οµοιότητα συµβολοσειρών, προσφυµατικά
δέντρα, κώδικας Huffman.

• Αριθµητικοί αλγόριθµοι

Πολλαπλασιασµός πινάκων, πράξεις πολυωνύµων, µετασχηµατισµός
Fourier, αλγόριθµοι κρυπτογράφισης.

• Κατανεµηµένοι αλγόριθµοι δικτύων υπολογιστών
Βασικοί αλγόριθµοι δικτύων, αλγόριθµοι δροµολόγησης.

• ∆υναµικός προγραµµατισµός
Χρονοπρογραµµατισµός γραµµής παραγωγής, πολλαπλασιασµός
αλληλουχίας πινάκων, µέγιστη κοινή υπακολουθία, βέλτιστα δυναµικά
δέντρα αναζήτησης.

• Άπληστοι αλγόριθµοι
Πρόβληµα επιλογής δραστηριοτήτων, κώδικες Huffman, πρόβληµα χρο-
νοπρογραµµατισµού εργασιών.

• Πιθανοκρατικοί αλγόριθµοι (επιλογή θεµάτων)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο εργαστήριο του µαθήµατος δίνονται ασκήσεις που αποτελούν εφαρ-

µογή των διδασκοµένων στο αντίστοιχο µάθηµα της θεωρίας. Ο διδάσκων θα
αξιολογεί τον τρόπο ανάπτυξης και τα αποτελέσµατα των ασκήσεων. Θα
δίνονται επίσης εργασίες για κατ' οίκον προετοιµασία, στην ανάπτυξη και στα
αποτελέσµατα των οποίων εξετάζεται ο φοιτητής. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. «Αλγόριθµοι: Σχεδιασµός και Ανάλυση», Παναγιώτης ∆. Μποζάνης, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, ISBN 960-418-014-2. 
2. «Εισαγωγή στους Αλγορίθµους», Thomas H. Cormen, Charles E. 

Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, µετάφραση Ιωάννης 
Παπαδόγγονας, Πανεπισηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006, 
ISBN: 960-524-225-7. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Ο βαθµός στο µάθηµα θα προκύπτει από τελική εξέταση στο σύνο-
λο της ύλης (100 %). Για όσους επιλέξουν ενδιάµεση αξιολόγηση (πρόοδο),
ο τελικός βαθµός προκύπτει κατά 40% από την πρόοδο και κατά 60% από την
τελική εξέταση.
Εργαστήριο: Ο βαθµός στο εργαστήριο θα διαµορφώνεται κατά 20% από τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών ασκήσεων, κατά 20% από την εκπόνηση
εργασιών κατ' οίκον και την εξέταση σε αυτές, και κατά 60% από την τελική
εξέταση του εργαστηρίου.

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ

Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι η γενική επισκόπηση των ενσύρµατων και

ασύρµατων επικοινωνιακών συστηµάτων. Η παρουσίαση µε ενιαίο τρόπο της

θεωρίας διάδοσης, σκέδασης και ακτινοβολίας των ηλεκτροµαγνητικών

κυµάτων. Αποσκοπεί να κάνει κατανοητή την ηλεκτροµαγνητική συµπεριφορά

των πρακτικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Επιπλέον γίνεται αναφορά

σε διάφορες διατάξεις κυµατοδήγησης πρακτικού ενδιαφέροντος και

ενηµέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ενσύρµατων

επικοινωνιών. Σχετικά µε τις ασύρµατες επικοινωνίες, διδάσκεται η θεωρία

των κεραιών, εξηγούνται βασικά χαρακτηριστικά των κεραιών (π.χ. διάγραµµα

ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα) και αναλύονται ποικίλες διατάξεις

πρακτικών κεραιών.

Περίγραµµα:
• Χρονικά µεταβαλλόµενα πεδία: Εξισώσεις Maxwell στο κενό και σε 

υλικά, εξίσωση ηλεκτροµαγνητικού (Η/Μ) κύµατος, ηλεκτροµαγνητική

ακτινοβολία και ισχύς, διάνυσµα Poynting. 

• Επίπεδα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Επίπεδο κύµα, πόλωση, διάδοση 

επιπέδου κύµατος σε αγώγιµα και µη µέσα, ταχύτητες φάσης και 

οµάδας. 

• Ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύµατος: Νόµος Snell, εξισώσεις 

Fresnel, συντελεστές ανάκλασης και µετάδοσης, ολική ανάκλαση 

(εφαρµογή: οπτικές ίνες), γωνία Brewster (εφαρµογή: πολωτές), στάσι-

µα κύµατα. 

• Κυµατοδηγοί: Κυµατοδηγός παραλλήλων πλακών, ΤΕ, ΤΜ και ΤΕΜ 

ρυθµοί διάδοσης, γεωµετρική οπτική, ορθογώνιος, κυλινδρικός και 

διηλεκτρικός κυµατοδηγός, ισχύς και απώλειες, ορθογώνιες και 

κυλινδρικές κοιλότητες. 

• Γραµµές µεταφοράς: Θεωρία πεδίου και θεωρία κυκλωµάτων. 

Στοιχειώδεις κυψελίδες πεδίου. Οµοιόµορφη γραµµή µεταφοράς δύο

αγωγών µε άπειρο µήκος. Χαρακτηριστική και σύνθετη αντίσταση.

Οµοιόµορφη γραµµή που καταλήγει σε φορτίο, διάγραµµα Smith. 

• Βασικά χαρακτηριστικά κεραιών: Πεδιακές ζώνες κεραίας. Κατανοµή

ρεύµατος. Ακτινοβολούµενη ισχύς. Αντίσταση ακτινοβολίας. Αντίσταση

απωλειών. Απόδοση. Αντίσταση εισόδου. ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας.

Εύρος ζώνης µισής ισχύος. Στερεά γωνία δέσµης. Κατευθυντικότητα.

Απολαβή. Τύπος εκποµπής του Frilis.

• Βασικά είδη κεραιών: Στοιχειώδες δίπολο. Βροχοκεραία. ∆ιπολική

κεραία λ/2. Ελικοειδής κεραία. Επίδραση εδάφους στη λειτουργία των

οριζόντιων και κατακόρυφων κεραιών. Κατακόρυφη κεραία λ/4 (κεραία

Marconi).

• Συστοιχίες κεραιών: Συστοιχίες ισοτροπικών πηγών. Κεραίες Yagi-Uda. 

∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο γήινο περιβάλλον. Κύµατα

εδάφους. Ιονοσφαιρικά κύµατα. Μπάντες συχνοτήτων. Χαρακτηριστικά

και εφαρµογές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Μελέτη γραµµών µεταφοράς (µέτρηση συντελεστή ανάκλασης, 

στασίµων κυµάτων). 

• Μελέτη παραγωγής µικροκυµάτων και µικροκυµατικών κοιλοτήτων. 

• Μελέτη επίδρασης της γης στην ακτινοβολία των κεραιών.

• Μέτρηση κέρδους κεραιών.

• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης κεραίας και προσαρµογή φορτίου σε 

γραµµή µεταφοράς. 

• Μέτρηση αντίστασης εισόδου διπολικών κεραιών και µελέτη κεραίας 

Yagi-Uda. 

• Μελέτη µικροταινιακής κεραίας. 

• Μελέτη κεραίας παραβολικού ανακλαστήρα. 

• Μελέτη σχισµοκεραίας και σχισµοσειρών.

• Επίπεδοι ανακλαστήρες και µετρήσεις µικροκυµατικών διατάξεων.

• Ανίχνευση φάσης και κατευθυντικός συζεύκτης.

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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• Μελέτη ελικοειδούς, χοανοειδούς και φακοειδούς κεραίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. “Ηλεκτροµαγνητισµός”, 4η εκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1993, 

ISBN 960-7219-23-4.

2. “Κεραίες”, 2η εκδ., Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1998, 

ISBN 960-7219-63-5[Πρωτότυπο: J.D. Kraus, Antennas, McGraw-Hill, 

2nd ed., 1988].

3. ∆.Μαρκόπουλου, “Μικροκυµατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα – Ι”, 

Ίων, 1995, ISBN 960-405-451-1.

4. ∆.Μαρκόπουλου, “Μικροκυµατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα– ΙΙΙ”, 

Ίων, 1994, ISBN 960-405-450-3.

5. D.K.Cheng, “Fundamentals of Εngineering Εlectromagnetics”, Addison-

Wesley, 1993, ISBN 0-201-56611-7.

6. Θ.∆.Τσιµπούκη, “Εισαγωγή στη Βασική Θεωρία του Ηλεκτροµαγνητικού 

Πεδίου, Τόµος ΙΙΙ: ∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικού Κύµατος”, Εκδ. 

University Studio Press, 1991, ISBN 960-12-0262-5.

7. A.Ishimaru, “Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and 

Scattering”, Prentice-Hall, 1991, ISBN 0-13-273871-6.

8. C.A.Balanis, “Advanced Engineering Electromagnetics”, Wiley, 1989, 

ISBN 0-471-50316-9.

9. Χ. Καψάλη και Π. Κωττή, “Κεραίες - Ασύρµατες Ζεύξεις”, Σηµειώσεις 

Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1999.

10. C. A. Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, J.Wiley & Sons, 

1982, ISBN 0-471-60352-X.

11. Σ. Κουρή, “Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών και ∆ιαδόσεως Ηλεκτροµαγνη-

τικών Κυµάτων”, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1994, ISBN 960-431-274-X.

12. Ι. Ν. Σάχαλου, “Κεραίες”, Εκδ. Α�βαζής-Ζουµπούλης, Θεσσαλονίκη, 

1986.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (40%), συµµετοχή στην εκπόνηση των

εργαστηριακών ασκήσεων (10%), τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου

(50%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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111

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Τα συστήµατα οπτικών επικοινωνιών είναι συστήµατα οπτικών κυµάτων
που χρησιµοποιούν οπτικές ίνες για τη µετάδοση της πληροφορίας. Τέτοια
συστήµατα έχουν αναπτυχθεί ευρύτατα από το 1980 και έχουν φέρει
επανάσταση στην τεχνολογία των επικοινωνιών. Με τη χρήση οπτικών
επικοινωνιών µπορεί να µεταφερθεί µεγάλος αριθµός πληροφορίας σε
µεγάλες αποστάσεις µε µικρές απώλειες. Το µάθηµα οπτικών επικοινωνιών
διδάσκει τις βασικές αρχές των οπτικών επικοινωνιών και τη βελτίωση που
επιφέρουν στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Αναλύονται τα µέρη µιας ζεύξης
οπτικών επικοινωνιών: οπτικός ποµπός, οπτική ίνα, οπτικός δέκτης µε
ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά των επιµέρους στοιχείων και τα
κριτήρια επιλογής τους ανάλογα µε την εφαρµογή. Επιπλέον γίνεται αναφορά
σε στοιχεία και τεχνικές οπτικών επικοινωνιών (π.χ. ενισχυτές οπτικών ινών
και πολυπλεξία µήκους κύµατος αντίστοιχα), που χρησιµοποιούνται για της
βελτιστοποίηση της απόδοσης και την αύξηση της χωρητικότητας του
συστήµατος.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Ιστορική αναδροµή στις τηλεπικοινωνίες, Πλεονεκτήµατα 

συστηµάτων οπτικών επικοινωνιών, Βασικές αρχές οπτικής.
• Οπτικός ποµπός: Βασικές αρχές εκποµπής φωτός, Είδη και χαρακτηρι-

στικά βασικών οπτικών πηγών, Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά
πηγών LED και laser ηµιαγωγών, Κριτήρια για την επιλογή της
κατάλληλης οπτικής πηγής, Ζεύξη πηγής -ίνας, Ηλεκτρικό και οπτικό
εύρος ζώνης διαµόρφωσης 3dB οπτικής πηγής.

• Οπτική ίνα: Αρχές διάδοσης φωτός, Οπτικοί τρόποι µετάδοσης, Είδη 
και χαρακτηριστικά οπτικών ινών, Απώλειες και διασπορά, Κατασκευή 
οπτικών ινών και καλωδίων.

• Οπτικός δέκτης: Βασικές αρχές ανίχνευσης φωτός, Είδη και χαρακτηρι-

στικά βασικών οπτικών ανιχνευτών, Ανιχνευτές pn , pin, χιονοστιβάδας,
Εύρος ζώνης ανιχνευτή, Είδη θορύβου, Κυκλώµατα ανιχνευτών, BER,
SNR, ∆ιάγραµµα οφθαλµού.

• Στοιχεία οπτικών ζεύξεων: Ενισχυτές οπτικών ινών, ίνες εµπλουτι-
σµένες µε σπάνιες γαίες Τύποι και χαρακτηριστικά συζευκτών οπτικών 
ινών, Πολυπλέκτες οπτικών ινών, Ενώσεις (splice) οπτικών ινών,   
Μετρητικά οπτικής ισχύος, OTDR.

• Σχεδίαση οπτικών ζεύξεων: Κριτήρια για τη σχεδίαση οπτικών ζεύξεων, 
∆ιαχείριση ισχύος, ∆ιαχείριση χρόνου ανόδου (εύρους ζώνης).

• Τεχνικές οπτικών επικοινωνιών - ∆ίκτυα: Πολυπλεξία χρόνου, συχνό-
τητας και µήκους κύµατος οπτικών ζεύξεων, Επικοινωνίες σολιτονίων, 
Σύµφωνα οπτικά συστήµατα, Αµφίδροµη και πολυ-σηµειακή ζεύξη, 
Τοπικά δίκτυα, ETHERNET, FDDI.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ο σκοπός του εργαστηρίου Οπτικών Επικοινωνιών είναι να δώσει στους

φοιτητές πρακτική εµπειρία στο σχεδιασµό, στη χρήση και στην αξιολόγηση
τυπικών συστηµάτων οπτικών συστηµάτων. Στα πλαίσια του εργαστηρίου η
εξοικείωση µε τα συστήµατα οπτικών επικοινωνιών γίνεται µε δύο τρόπους.
Αρχικά µε πειράµατα, στα οποία οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να
κατασκευάσουν απλές οπτικές ζεύξεις και να µελετήσουν τα χαρακτηριστικά
των επιµέρους στοιχείων. Στο δεύτερο µέρος του εργαστηρίου οι φοιτητές
θα χρησιµοποιήσουν ένα πρόγραµµα εξοµοίωσης στον υπολογιστή (LinkSIM)
όπου θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να µελετήσουν πιο
περίπλοκα συστήµατα οπτικών επικοινωνιών. Η πρακτική εξάσκηση θα
εξοικειώσει τους φοιτητές µε:
• Τη χρήση βασικών οπτικών οργάνων και συσκευών, π.χ. µετρητές 

ισχύος, LEDs, LASER ανιχνευτές φωτός, συζευκτών κτλ.
• Τις βασικές µετρήσεις απωλειών σε οπτικά κανάλια επικοινωνίας
• Την βασική σχεδίαση ποµπών και δεκτών
• Τη χρήση εργαλείων όπως το διάγραµµα οφθαλµού και την πιθανότητα 

σφάλµατος (BER) στην αξιολόγηση οπτικών ζεύξεων.
• Τον τρόπο λειτουργίας ζεύξεων πολυπλεξίας π.χ. πολυπλεξία µήκους 

κύµατος.
• Τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων υλικών για την 

υλοποίηση ενός οπτικού επικοινωνιακού καναλιού.

Με την επιτυχή συµπλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ικανός να:
• Σχεδιάζει ένα σύστηµα οπτικών επικοινωνιών χρησιµοποιώντας τα 

κατάλληλα υλικά.
• Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των επιµέτρων στοιχείων της ζεύξης και 

πως αυτά επηρεάζουν την λειτουργία της.
• Χρησιµοποιεί κατάλληλες οπτικο-ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογι-

στικά εργαλεία για τον έλεγχο της λειτουργίας ενός συστήµατος 
οπτικών επικοινωνιών.

• Αναγνωρίζει τα βασικά προβλήµατα µιας εφαρµογής και τις προτει-
νόµενες λύσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Agrawal G. Συστήµατα οπτικών επικοινωνιών 2η έκδοση Τζιόλας (2000). 
2. Senior J.M Optical fiber communications 2nd edition, Prentice Hall 

(1993). 

3. Green P.E, ∆ίκτυα οπτικών επικοινωνιών, Παπασωτηρίου (1994). 
4. Palais J.C. Fibre-optic Communications, 4th edition, Prentice Hall (1998). 
5. Εγχειρίδιο LinkSIM. 
6. ∆ιαδίκτυο. 
7. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

• Να µπορεί να σχεδιάζει ασύρµατα δίκτυα µε την καλύτερη 

δυνατή απόδοση, ανάλογα µε την εφαρµογή. 

• Να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισµό και να υλοποιεί τέτοια 

δίκτυα. 

• Να προσοµοιώνει σε Η/Υ διάφορες βαθµίδες ενός ασύρµατου 

δικτύου και να ελέγχει την συµπεριφορά τους µεταβάλλοντας 

διάφορες παραµέτρους. 

• Να µπορεί να αναπτύσσει και να υλοποιεί εφαρµογές πολυµέ-

σων µέσα από τα δίκτυα αυτά 

Περίγραµµα:
• Τεχνικο-οικονοµικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη 

χρήσης ασύρµατων δικτύων, µετάβαση από τα ενσύρµατα στα 

ασύρµατα δίκτυα, εναλλακτικά δίκτυα, περιοχές συχνοτήτων. 

• Γενικά για τεχνικές πολλαπλής προσιτότητας, βασικές αρχές 

πολλαπλής προσιτότητας µε διαίρεση χρόνου (FDMA), αρχή 

λειτουργίας τεχνικής διάχυτου φάσµατος (spread spectrum) 

ακολουθίες κωδικοποίησης, απόρριψη αµοιβαίας παρεµβολής, 

πολλαπλή προσιτότητα µε διαίρεση κωδίκων (CDMA). 

• ∆ίκτυα από σηµείο σε σηµείο (point to point), τοπολογία, πρωτό-

κολλο G.703, αρχιτεκτονικές και υλοποίηση τέτοιων δικτύων 

(routers, RF) τεχνολογία MMDS (Microwave Multipoint 

Distribution System), τεχνολογία LMDS (Local Multipoint 

Distribution System), δίκτυα στην περιοχή συχνοτήτων 27GHz 

και 42 GHz, χρήση των δικτύων αυτών σε τηλεπικοινωνιακούς 

κορµούς (backbone). 

• ∆ίκτυα από σηµείο σε πολλαπλά σηµεία (point to multi-point) µε 

χρήση τεχνικής αναπήδησης συχνότητας / διάχυτου φάσµατος 

(frequency hoping/spread spectrum), πρωτόκολλο 802.11, 

κυψελωτή αρχιτεκτονική, επαναλήπτες (repeaters), υλοποίηση 

τέτοιων δικτύων. 

• Χρήση των ασύρµατων δικτύων για εφαρµογές πολυµέσων, 

ταχύτητα µετάδοσης και απαιτούµενο εύρος ζώνης για συγκε-

κριµένες υπηρεσίες, όπως τηλεδιάσκεψη, τηλε-εκπαίδευση, 

τηλεNατρική και παροχή οπτικοακουστικού περιεχοµένου κατά 

παραγγελία (audio & video on demand). 

• Η πλατφόρµα της ψηφιακής τηλεόρασης για παροχή υπηρεσιών 

πολυµέσων. Ψηφιακή δορυφορική τηλεόραση, τεχνολογία και 

εύρος ζώνης των υπηρεσιών που παρέχει. Το πρότυπο DVB-T 

ως µια εναλλακτική λύση για ασύρµατα δίκτυα µεγάλου εύρους 

ζώνης. Συµµετρική και ασύµµετρη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

πολυµέσων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Μελέτη και υλοποίηση ασύρµατου δικτύου κορµού 2 Mbps, για ζεύξη 

από σηµείο σε σηµείο µε χρήση routers και ποµποδεκτών στην περιοχή 

συχνοτήτων 1-2 GHz. Μετρήσεις επιδόσεων του δικτύου (network 

throughput) µε διάφορες µεθόδους (µεταφορά αρχείων µέσω FTP - File 

Transfer Protocol) 

• Μελέτη και υλοποίηση ασύρµατου δικτύου στην περιοχή συχνοτήτων 

2,4-2,483 GHz, µε χρήση τεχνικής αναπήδησης συχνότητας/ διάχυτου 

φάσµατος. Εξοικείωση µε διάφορες λειτουργικές παραµέτρους του 

δικτύου (τοποθέτηση διευθύνσεων IP, µέγιστος ρυθµός µετάδοσης, 

ισχύς εκποµπής κλπ). Μετρήσεις ταχύτητας µετάδοσης, µε διάφορες 

µεθόδους (π.χ. µεταφορά αρχείων, ping) για διάφορες παραµέτρους του 

δικτύου. 

• Συνύπαρξη και λειτουργία περισσοτέρων του ενός δικτύων στην ίδια 

περιοχή κάλυψης µε τεχνική αναπήδησης συχνότητας / διάχυτου 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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φάσµατος. Λειτουργικές παράµετροι του δικτύου (πρότυπα και ακο-

λουθίες αναπήδησης συχνότητας). Μετρήσεις ταχύτητας µετάδοσης, 

για διάφορες παραµέτρους του δικτύου 

• Ασύρµατα δίκτυα για διασύνδεση κινουµένων χρηστών. Μετρήσεις

ταχύτητας µετάδοσης σε αργά κινούµενο χρήστη. 

• Προσοµοίωση τεχνικής CDMA µε τη χρήση Η/Υ και καθορισµός επιπέδου 

απόρριψης άλλων χρηστών 

• ∆ιάφοροι τύποι κεραιών & ενισχυτών για την περιοχή συχνοτήτων 2,4-

2,483 GHz και υπολογισµός ακτίνας ραδιοκάλυψης για διάφορες παρα-

µέτρους (ισχύς εκποµπής, απολαβή κεραίας, απώλειες καλωδίων κλπ). 

• Παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, Internet, τηλεNατρικής και πολυµέ-

σων κατά παραγγελία µε διάφορες ταχύτητες και µετρήσεις επιδόσεων 

σε σχέση µε την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

• Κωδικοποίηση MPEG (1 & 2), και παροχή ψηφιακών τηλεοπτικών 

σηµάτων (Video on Demand) µέσω ασύρµατων δικτύων. Κωδικοποίηση 

αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος µε τη χρήση MPEG encoder, υπολογι-

σµός του απαιτούµενου εύρους ζώνης, µέτρηση του παρεχόµενου 

εύρους ζώνης, και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

(QoS).Παροχή τηλεοπτικών προγραµµάτων µε τη µέθοδο unicast, 

multicast, και broadcast. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Wireless Communications: Principles and Practice", Theodore S. 

Rappaport, Prentice Hall, (February 1996), ISBN: 0780311671. 

2. "The Comprehensive Guide to Wireless Technologies", Lawrence Harte, T. 

Schaffnit, Steven Kellogg, Richard Dreher, Nancy Campbell, Steve 

Kellogg, Lisa Gosselin, Judith Rourke-O'Briant, 1st Edition, A P D G 

Publishing, (October 1998), ISBN: 0965065847. 

3. "CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication", (Addison-

Wesley Wireless Communications) by Andrew J. Viterbi, (June 1995), 

ISBN: 0201633744. 

4. "CDMA Is-95 for Cellular and PCs: Technology, Applications and 

Resource Guide", (McGraw-Hill Telecommunications) by Lawrence Harte, 

Roman Kikta, Daniel McLaughlin (July 1999), ISBN: 0070270708. 

5. "Applications of CDMA in Wireless/Personal Communications", 

(Feher/Prentice Hall Digital and Wireless Communication Series) by Vijay 

Kumar Garg, Kenneth F. Smolik, Joseph Wilkes, Ken Smolik, (November 

1996), ISBN: 0135721571.  

6. "CDMA for Wireless Personal Communications" (Artech House Mobile 

Communications Series) by Ramjee Prasad. Hardcover (May 1996), 

ISBN: 0890065713. 

7. "CDMA RF System Engineering" (Artech House Mobile Communications 

Library) by Samuel C. Yang, (May 1998), ISBN: 0890069913. 

8. "Spread Spectrum CDMA Systems for Wireless Communications" (Artech 

House Mobile Communications Series) by Savo Glisic, Branka Vucetic, 

(April 1997), ISBN: 0890068585. 

9. "Wireless Communications: TDMA Versus CDMA", by Savo G. 

Glisic(Editor), Pentti A. Leppanen, (June 1997), ISBN: 0792380053.  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος  (40%),  τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην

εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην

εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).  

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:
Σκοπός του µαθήµατος:
• Να γίνει κατανοητή η δοµή του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος.
• Να υπάρξει εξοικείωση µε τη συγκρότηση και τα υποσυστήµατα ενός 

δορυφόρου.
• Να γίνουν αντιληπτοί οι παράγοντες που υποβαθµίζουν την ποιότητα της 

δορυφορικής ασύρµατης ζεύξης και οι τρόποι αντιµετώπισης του 
φαινοµένου.

• Να υπάρξει εξοικείωση µε τα µοντέλα διάδοσης των ραδιοσηµάτων και 
τις σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης και κωδικοποίησης 
πληροφορίας φωνής και δεδοµένων. 

• Να υπάρξει εξοικείωση µε τις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα 
δορυφορικά δίκτυα και τα πρότυπα των συστηµάτων δορυφορικών 
επικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας.

• Να υπάρξει εξοικείωση µε διάφορες διατάξεις πρακτικών κεραιών και 
ενηµέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των ασύρµατων και 
προσωπικών συστηµάτων επικοινωνίας.

• Να αποκτηθεί εµπειρία σχεδιασµού και βελτιστοποίησης πραγµατικών 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 
ανάλυση και το σχεδιασµό νέων µικροκυµατικών και δορυφορικών 
ραδιοζεύξεων.

Περίγραµµα:
• ∆ορυφορικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα: ∆ορυφορικές ζεύξεις. ∆οµή 

δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Γεωµετρική θεώρηση της 
κίνησης των δορυφόρων. Συγκρότηση και υποσυστήµατα δορυφόρων.

• ∆ορυφορικό Τηλεπικοινωνιακό Κανάλι: ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων. ∆ορυφορικές κεραίες. Θερµοκρασία θορύβου. Επίδραση του
µέσου διάδοσης. Ανάλυση δορυφορικών ζεύξεων. Τεχνικές

αναχρησιµοποίησης συχνότητας.
• Μέθοδοι διαµόρφωσης για δορυφορικές επικοινωνίες: Αναλογικές 

µέθοδοι διαµόρφωσης. ∆ιαµόρφωση FM. Ψηφιακές τεχνικές
διαµόρφωσης (BPSK, QPSK, OQPSK, FSK, DPSK). Τεχνικές
διαµόρφωσης του φάσµατος. Αποκωδικοποίηση ψηφιακών σηµάτων.
Κωδικοποίηση κατά οµάδες (MPSK, MFSK). Ψηφιακή απόδοση διαύλου.

• ∆ορυφορικός Αναµεταδότης: Βαθµίδα εισόδου. Επίδραση θορύβου στο 
δορυφορικό σήµα. Φιλτράρισµα δορυφορικών σηµάτων. Επεξεργασία
σήµατος στον αναµεταδότη. Ζωνοπερατός περιοριστής. Μη γραµµικοί
δορυφορικοί ενισχυτές. Επίδραση µη γραµµικής ενίσχυσης στο
δορυφορικό σήµα.

• ∆ορυφορικά ∆ίκτυα: ∆ίκτυα απλής και πολλαπλής προσπέλασης. 
Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης συχνότητας (FDMA), διαίρεσης 
χρόνου (TDMA) και διαίρεσης κώδικα (CDMA) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Μελέτη ζωνοπερατής µετάδοσης δεδοµένων και οµόδυνης ανίχνευσης 

σηµάτων παρουσία θορύβου.
• Μελέτη οµόδυνων δυαδικών τεχνικών σηµατοδότησης (PSK, FSK).
• Μελέτη οµόδυνων δυαδικών τεχνικών σηµατοδότησης (QPSK, MSK).
• Μελέτη τεχνικών M-αδικής µετάδοσης σήµατος (ΜPSK, ΜFSK).
• Μελέτη διαµόρφωσης εκτεταµένου φάσµατος (DS, FH, CDMA).
• Μελέτη κωδικοποίησης ελέγχου σφαλµάτων (κώδικες µπλόκ, συνελικτι-

κοί κώδικες).
• Μελέτη δορυφορικής κεραίας παραβολικού κατόπτρου.
• Μελέτη σηµατοθορυβικής σχέσης (θερµικός θόρυβος, θόρυβος ενδο-

διαµόρφωσης, µη γραµµική παραµόρφωση, καθυστέρηση οµάδας) σε 
δορυφορική ζεύξη.

• Μελέτη επιδράσεων µέσου διάδοσης (πολύοδη διάδοση, µηχανισµοί 
διαλείψεων) στην ποιότητα µιας δορυφορικής ζεύξης.

• Μελέτη επίδρασης βροχόπτωσης στην ποιότητα µιας δορυφορικής 
ζεύξης. Μοντελοποίηση δορυφορικής τηλεπικοινωνιακής ζεύξης.

• Προσοµοίωση σε Η/Υ της συνολικής λειτουργίας δορυφορικής ζεύξης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "∆ορυφορικές Επικοινωνίες", Επιµέλεια I. Βαρδιάµπαση, Εκδόσεις 

Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1999, ISBN 960-8050-20-0 [Πρωτότυπο: G.Maral 
and M.Bousquet, Satellite Communications Systems, Wiley, 3rd ed., 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



1998]. 
2. Χ. Καψάλη και Π. Κωττή, "∆ορυφορικές Τηλεπικοινωνίες", Σηµειώσεις 

Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1999.
3. ∆.Μαρκόπουλου, "Μικροκυµατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα - ΙI", 

Ίων, 1995, ISBN 960 - 405 - 486 - 4.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος  και εργασίες (40%),  τελική γραπτή εξέταση στο
σύνολο της ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 
• Να κατανοεί βασικά θέµατα ψηφιακής αναπαράστασης ήχου - φωνής. 
• Να αποκτήσει ευχέρεια χειρισµού των διαφόρων τύπων ψηφιακών 

αρχείων και συστηµάτων αποθήκευσης ήχου-φωνής. 
• Να αποκτήσει γνώσεις εργασίας για κωδικοποίηση ήχου-φωνής. 

Περίγραµµα:
• Θεωρία ψηφιακού ήχου: ∆ειγµατοληψία και κβαντισµός ηχητικών σηµά-

των. Υπερδειγµατοληψία, µορφοποίηση θορύβου και διαµόρφωση σήµα-
τος σε 1 bit. Αριθµητική αναπαράσταση και αποθήκευση ηχητικών δεδο-
µένων. Τύποι αρχείων και επεξεργασία ηχητικών δεδοµένων. Τεχνο-
λογία µετατροπέων A/D και D/A 

• Μοντελοποίηση του µηχανισµού παραγωγής οµιλίας: Μηχανισµός 
παραγωγής οµιλίας, Ήχοι οµιλίας, Μοντέλο παραγωγής οµιλίας. Επιλο-
γή της συχνότητας δειγµατοληψίας. Ψηφιακές τεχνικές αφαίρεσης 
θορύβου. Κωδικοποίηση Οµιλίας 

• Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου. Το ψηφιακό studio ήχου: 
Υποσυστήµατα και υλοποιήσεις. Υλοποίηση αλγορίθµων σε υλικό (hard-
ware) ή λογισµικό (software). Εφαρµογές: equalization, compression,
reverberation, sampling rate conversion, noise reduction 

• Κωδικοποίηση και συµπίεση ηχητικών δεδοµένων: Τύποι αρχείων 
και οργάνωση ηχητικών δεδοµένων. Συµπίεση µε ή χωρίς απώλειες 
(Lossless/lossy data compression). Κωδικοποιήσεις κατά MPEG1 και 
Dolby AC2. 

• Πολυκαναλική κωδικοποίηση ήχου: Τυποποιήσεις MPEG2 και Dolby 
AC3. Μετάδοση ηχητικών δεδοµένων µέσω δικτύων και εφαρµογές DAB 

• Συστήµατα οπτικών δίσκων: Χαρακτηριστικά και τεχνολογία δίσκων

(ανάγνωσης ή και εγγραφής). Τυποποιήσεις δίσκων CD (CDDA, CDROM, 
CDR, κ.λ.π.). Συστήµατα δίσκων DVD, MD και SACD 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• ∆ειγµατοληψία και κβαντισµός ηχητικών σηµάτων. 
• Τύποι αρχείων και επεξεργασία ηχητικών δεδοµένων. 
• Μοντέλο παραγωγής οµιλίας. Επιλογή της συχνότητας δειγµατοληψίας. 

Αφαίρεση θορύβου. 
• Υλοποίηση αλγορίθµων σε λογισµικό - equalization, compression. 
• Υλοποίηση αλγορίθµων σε λογισµικό - reverbertion, sampling rate 

conversion. 
• Υλοποίηση αλγορίθµων σε λογισµικό - noise reduction. 
• Τύποι αρχείων και οργάνωση ηχητικών δεδοµένων. 
• Κωδικοποιήσεις κατά MPEG1 και Dolby AC2. 
• Κωδικοποιήσεις κατά MPEG2 και Dolby AC3. 
• Χαρακτηριστικά και τεχνολογία δίσκων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Ψηφιακή Τεχνολογία Ηχου", Ι. Μουρτζόπουλος, Εκδόσεις Παν/µίου 

Πατρών. 
2. "Principles of Digital Audio", Ken C. Pohlman, McGraw-Hill, N.Y., (1991), 

ISBN: 0 - 07 - 050468 - 7, 1995. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες από διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%).  
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-
λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%). 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ-
ΦΩΝΗΣ
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις
απαραίτητες γνώσεις ώστε: α) Να µπορεί να σχεδιάζει ένα σύστηµα κινητών
τηλεπικοινωνιών ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών, β) να εκπονεί
µελέτες ραδιοκάλυψης ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και
γ) να εκπονεί µετρήσεις ραδιοκάλυψης. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Ορισµοί, κατηγορίες, 

Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας. 
• Χαρακτηρισµός καναλιών κινητών τηλεπικοινωνιών 
• ∆ιάδοση σηµάτων 
• Μοντέλα ραδιοκάλυψης 
• Ανάπτυξη εµπειρικών µοντέλων 
• Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, ποιότητα υπηρεσιών 
• Κυψελωτά συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών 
• Εγκατάσταση σταθµών βάσης 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τα εργαστήρια θα καλύψουν: 
• Ανάπτυξη συστηµάτων µετρήσεων έντασης πεδίου 
• Εκτέλεση µετρήσεων ραδιοκάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
• Στατιστική ανάλυση δεδοµένων µετρήσεων 
• Μετρήσεις πυκνότητας ισχύος από κεραίες εκποµπής 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. The Mobile Radio Propagation Channel, David Parson, Pentech Press 
2. Mobile Communications Engineering: Theory and Applications, William 

C.Y.Lee, McGraw-Hill Series on Telecommunications 

3. Mobile Callular Telecommunications (2nd Edition), William C.Y. 
Lee,McGraw-Hill 

4. An Introduction to GSM, Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm 
W. Oliphant, Artech House, Mobile Communications Series 

5. Mobile Cellular Telecommunications Systems, William C.Y. Lee, 
MacGraw-Hill 

6. Microwaves Mobile Communications, Jakes, Wiley Interscience 
7. Wireless Communications, Theodore S. Rappaport, Prentice Hall 
8. Principles of Mobile Communications, Gordon L. Stuber, Kluwer 

Academic Publishers 
9. Τhe GSM System for Mobile Communications, Michel Mouly, Marie-

Bernadette, Pautet,  Prentice Hall 
10. Cell Planning for Wireless Communications, Manuel F. Catedra, et al, 

Artech House Mobile Communications Library 
11. Cellular Communications: Worldwide Market Development (Artech 

House), Garry A. Garrard, Garry Gerrard, Artech House 
12. GSM and Personal Communications Handbook, Siegmund Redl, Artech 

House Mobile Communications Library 
13. The Mobile Communications Handbook, Jerry D. Gibson, R.C. Dorf, 

Electrical Engineering Handbook Series 
14. Third Generation Mobile Communications Systems, Ramjee Prasad, 

Warner Mohr,  Artech House 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες από διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%)  

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα της ΤηλεNατρικής αποτελεί µια γενική ενηµέρωση για τις
δοµές  και την λειτουργία των συστηµάτων που αποσκοπούν στην αποστολή
ιατρικών δεδοµένων και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση.
Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των  ΤηλεNατρικών συστηµάτων, το είδος της
πληροφορίας που αποστέλλεται, τα διάφορα πρότυπα στήριξης, η τεχνολογία
λήψης και παρουσίασης της πληροφορίας καθώς και  τα δίκτυα τηλεπικοινω-
νιών που τα υποστηρίζουν. Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής
θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: α) Να µπο-
ρεί να αναλύει ένα σύστηµα τηλεNατρικής. β) Να σχεδιάζει πλήρως ένα
σύστηµα τηλεNατρικής. γ) Να επιλέγει τα κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά υλικά
για να κατασκευάσει-δηµιουργήσει ένα τηλεNατρικό σύστηµα ώστε αυτό να
είναι εύχρηστο και ευέλικτο και ανά πάσα στιγµή αναβαθµίσιµο.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή - Ιστορία της Τηλε�ατρικής, εφαρµογές της τηλεNατρικής, 

τηλεNατρικά συστήµατα.
• Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την δηµιουργία τηλε�ατρικών 

συστηµάτων. Τύποι πληροφοριών και πρότυπα στήριξης, µέσα µεταφο-
ράς πληροφορίας.

• ∆ίκτυα Τηλεπικοινωνιών: Βασική αρχιτεκτονική δικτύων, LAN, MAN,
WAN, πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.3 & IEEE 802.5, το µοντέλο
OSI, το µοντέλο TCP/IP, µετάδοση δεδοµένων µε ενσύρµατη ζεύξη,
χρήση modem, µεταφορά δεδοµένων µέσω τηλεφωνικής γραµµής, µετα-
φορά δεδοµένων µε τη χρήση ISDN τεχνολογίας, µεταφορά δεδοµένων
µε τη χρήση B-ISDN/ATM, ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης.

• Αξιολόγηση και δυνατότητα χρήσης των προηγούµενων δικτύων για τη 
µεταφορά ιατρικών δεδοµένων (ακτινογραφίες, εγκεφαλογραφήµατα, 
καρδιογραφήµατα, αποτελέσµατα εξετάσεων κ.λ.π.).

• Τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων: Συµπίεση ακουστικών σηµάτων, 

συµπίεση οπτικών µη κινούµενων σηµάτων και εικόνων, συµπίεση 
κινούµενων εικόνων, κωδικοποίηση MPEG-1 και MPEG-2, κωδικοποίηση 
JPEG, εξέταση χρήσης συµπίεσης στη µετάδοση ιατρικών δεδοµένων.

• Θέµατα Ασφάλειας Συστηµάτων Τηλε�ατρικής
• Παρουσίαση τηλε�ατρικών συστηµάτων ανά ιατρική ειδικότητα.
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και Τηλε�ατρική.
• Μελλοντικές Εφαρµογές στην Τηλε�ατρική.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το εργαστήριο της ΤηλεNατρικής αποτελεί συµπλήρωµα του θεωρητικού

υποβάθρου του µαθήµατος "Τηλειατρική" και γενικότερα της έννοιας της
"ΤηλεNατρικής" και εφοδιάζει τους φοιτητές µε βασικές γνώσεις ώστε να
αξιολογήσουν ένα σύστηµα τηλεNατρικής και να το προσαρµόσουν στις απαι-
τήσεις των ιατρών και των ασθενών. Το εργαστήριο είναι ένα σύνολο προ-
καθορισµένων εργαστηριακών πειραµάτων-ασκήσεων στις οποίες οι φοιτη-
τές θα κληθούν να:
• Καταγράψουν και να επεξεργαστούν (off-line και οn-line) ιατρικό σήµα

µέσω του συστήµατος Biopac το οποίο είναι ένα ενσωµατωµένο σύνολο
υλικού, λογισµικού, και τεκµηρίωσης που καθοδηγεί τους φοιτητές µέσω
ενός συνόλου µαθηµάτων που επεξηγούν τις θεµελιώδεις φυσιολογικές
αρχές. Τα µαθήµατα καλύπτουν ιατρικά θέµατα που κυµαίνονται από τη
συστολή µυών ως την καρδιακή δραστηριότητα και το χρόνο αντίδρασης.
Τα µαθήµατα είναι εύκολο να ακολουθηθούν και να παρέχουν την ανα-
τροφοδότηση από τους φοιτητές.

• Έρθουν σε επαφή µε πραγµατικά προβλήµατα-προκλήσεις σχετικά µε
την λήψη - απεικόνιση - µεταφορά και (µετε)επεξεργασία ιατρικού σήµα-
τος βασικά στοιχεία στην σχεδίαση, προσαρµογή και συντήρηση ενός
συστήµατος τηλεNατρικής.

• Αξιολογήσουν την δυνατότητα χρήσης προηγούµενων γνώσεων τους
για τη µεταφορά ιατρικών δεδοµένων (ακτινογραφίες, εγκεφαλογραφή-
µατα, καρδιογραφήµατα, αποτελέσµατα εξετάσεων κ.λ.π.) µέσω ερωτή-
σεων και παρεµβάσεων που οι ίδιοι ή οι διδάσκοντες θέτουν κατά την
διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

• Λάβουν µέρος οι ίδιοι σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, η οποία αποτελεί
από µόνη της µια πραγµατική υλοποίηση συστήµατος τηλεNατρικής σε
µικρογραφία προσοµοιώνοντας περιβάλλοντα νοσοκοµείου περιβάλλον-
τα λήψης ιατρικού σήµατος, διασύνδεση ιατρικών κέντρων µεταξύ τους
κα. 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Computer Networks", Andrew Tanenbaum, 2nd edition, Prentice Hall 

International, ISBN: 0-13-394248-1. 
2. "Telemedicine: Theory and Practice", Rashid L. Bashshur, Jay H. Sanders, 

Gary W. Shannon, Charles C Thomas Publishers LTD, (March 1997), 
ISBN: 0398067317. 

3. "Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications in Health Care", 
Marilyn J. Field, Institute of Medicine, National Academy Press, (October 
1996) ISBN: 0309055318. 

4. Telemedicine: Practicing in the information age", Steven F. Viegas,Kim 
Dunn, Lippincott-Raven Publishers, Lippincott Williams & Wilkins 
Publishers, (June 1998), ISBN: 0397518439 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες από διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις και διαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες 

και χρήση PowerPoint. Εργαστηριακές ασκήσεις ανά οµάδες και τελική 
εξέταση µε εξατοµικευµένα θέµατα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης (100%).  
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων και συµµετοχή στην εκπό-
νηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστηρίου (80%). 

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η προσφερόµενη ποιότητα εικόνας και ήχου της κλασικής αναλογικής
τηλεόρασης θεωρείται πλέον ξεπερασµένη. Έτσι σταδιακά η αναλογική τηλε-
όραση παραχωρεί τη θέση της σε µια νέα τεχνολογία που ονοµάζεται ψηφια-
κή τηλεόραση. Μορφές ψηφιακής τηλεόρασης όπως o ψηφιακός οπτικός
δίσκος (DVD) µε κύρια εφαρµογή τον οικιακό κινηµατογράφο (Home Theater)
και η ψηφιακή δορυφορική τηλεόραση αποτελούν καθηµερινή πραγµατικό-
τητα. Παράλληλα ο συνωστισµός που υπάρχει σήµερα (ειδικά στα µεγάλα
αστικά κέντρα) στη µπάντα των UHF συχνοτήτων περιορίζει τη δυνατότητα
αδειοδότησης τηλεοπτικών συχνοτήτων. Έτσι η ευρωπαNκή ένωση αποφάσι-
σε το πέρασµα από την κλασική αναλογική επίγεια τηλεόραση στην επίγεια
ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T). Η ψηφιακή τηλεόραση εκτός από την αναβάθµι-
ση της ποιότητας εικόνας και ήχου, προσφέρει και καινούριες υπηρεσίες στο
χρήστη όπως είναι ο πολυκαναλικός ήχος, η διαδραστικότητα, υπηρεσίες δια-
δικτύου κ.α.

O σκοπός του µαθήµατος είναι να γνωρίσει, να κατανοήσει και να εξοι-
κειωθεί ο φοιτητής µε τις βασικές αρχές λειτουργίας της νέας τεχνολογίας
που ονοµάζεται ψηφιακή τηλεόραση. Να γνωρίσει τα διάφορα στάδια που
παρεµβάλλονται από την κάµερα ενός τηλεοπτικού στούντιο µέχρι την οθόνη
του τελικού χρήστη. Να µάθει τον τρόπο παραγωγής ψηφιακού βίντεο και τα
πρότυπα συµπίεσης κινούµενης εικόνας. Να κατανοήσει τους τρόπους
(διαµόρφωση, κωδικοποίηση) και τις δυσκολίες µετάδοσης του ψηφιακού
τηλεοπτικού σήµατος (∆ορυφορική, Επίγεια, καλωδιακή ψηφιακή τηλεόραση)
Να εξοικειωθεί µε τα διάφορα είδη ψηφιακής τηλεόρασης που υπάρχουν
σήµερα και τα πρότυπα που τα περιγράφουν (DVB, DVB-T, HDTV, DVD).

Περίγραµµα:
• Ιστορία της τηλεόρασης
• Εισαγωγή στην Ψηφιακή τηλεόραση

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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- Αρχές Ψηφιακής τηλεόρασης
- Παρεχόµενες υπηρεσίες
- ∆ιαδραστική τηλεόραση

• Ψηφιακό βίντεο & ήχος
- ∆ειγµατοληψία κινούµενης εικόνας
- Συµπίεση κινούµενης εικόνας MPEG
- ∆ειγµατοληψία ήχου
- Συµπίεση ήχου

• Μετάδοση-διανοµή
- Ασύρµατη & καλωδιακή τηλεόραση
- Τεχνικές ψηφιακής µετάδοσης, FSK, PSK, QAM, OFDM,
- Τεχνικές διαµόρφωσης στην Ψηφιακή τηλεόραση
- Κανάλι µετάδοσης, Κωδικοποίηση καναλιού
- Λήψη ψηφιακού σήµατος

• Πρότυπα και εφαρµογές ψηφιακής τηλεόρασης
- DVB, DVB-T, DVB-S
- DVD, VCD, HomeTheater, HDTV
- Cable TV, Pay TV

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εφαρµογές της θεωρίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Benoit, Herve , Digital Television; MPEG 1, MPEG 2 and principles 

of the DVB system, August 2002, Focal Press, ISBN: 0240516958
2. Τσαµουταλος, Σαραντης, Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, 2003, 

Σταµούλης, ISBN: 9603514586
3. Benson, Fink , Hdtv Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας, ΤΖΙΟΛΑΣ , 

ISBN: 9607219252
4. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χ., Αναλογική - ψηφιακή τηλεόραση και βίντεο, 

2001   ISBN: 9607559126
5. Srivastava, Interactive TV Technology And Markets, Artech House, 

ISBN: 1580533213
6. Gerald W. Collins, Fundamentals of Digital Television Transmission, Wiley 

Intersciense, ISBN:0471391990
7. Robert L. Hartwig, Basic TV Technology Digital and Analog, 3rd Ed 

(7 April, 2000) Focal Press; ISBN: 0240804171.
8. J. Tassel, Digital TV Over Broadband, Focal Press, ISBN: 0240803574 

9. C.P. Sandbank, Digital Television, John Wiley & Sons Inc,
ISBN: 0471923605

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Επίδειξη παραδειγµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην εκτέ-
λεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%)



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Τα βιοµηχανικά επιτεύγµατα την τελευταία εικοσαετία βασίζονται στην
αλµατώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, της ψηφιακής τεχνολογίας και της
πληροφορικής. Οι Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (Programmable
Logic Controllers) ή όπως συναντώνται στην πράξη µε το όνοµα  Βιοµηχανικοί
Ελεγκτές, βασίζονται σε µικροεπεξεργαστές που είναι σχεδιασµένοι για την
βέλτιστη απόδοση σε εργασίες ελέγχου και ρύθµισης, µε τον κατάλληλο
προγραµµατισµό τους. Είναι πολύ καλά προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον, µε
πολύ καλή σχέση κόστους - απόδοσης. Σχεδόν σε κάθε βιοµηχανική µονάδα
που υπάρχει αυτοµατισµός από µεµονωµένες µηχανές µέχρι και ολόκληρες
διεργασίες σε εµπορικές, εκπαιδευτικές βιοµηχανικές µονάδες, απαιτείται
προσωπικό εξειδικευµένο στο λειτουργικό προγραµµατισµό καθώς και στη
βέλτιστη απόδοση των συστηµάτων. 

Η Βιοµηχανική Πληροφορική είναι η εφαρµογή της σύγχρονης
πληροφορικής στη βιοµηχανία και απαιτεί εξειδικευµένες τεχνικές που
εξελίσσονται µε µεγάλο ρυθµό τα τελευταία χρόνια. Ακόµη είναι θεµελιώδης
ανάγκη για την επιβίωση κάθε σύγχρονης παραγωγικής επιχείρησης, µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, την ελαχιστοποίηση της
ενέργειας, την έγκαιρη γνώση και διάγνωση των βλαβών εξοπλισµού και τη
βέλτιστη εκµετάλλευση των πόρων της επιχείρησης . 

Την τελευταία δεκαετία η χρήση των δικτύων τεχνολογίας Bus στη
βιοµηχανική περιοχή είναι καθοριστική για τη βέλτιστη λειτουργία και
απόδοση των βιοµηχανικών συστηµάτων. Τέλος µε τη χρήση της τεχνολογίας
Ethernet  και Scada συστηµάτων δίνεται ακόµη η δυνατότητα τηλεµετρίας και
visualization των Βιοµηχανικών συστηµάτων. 

Το µάθηµα αυτό, σκοπό έχει την εισαγωγή στις σύγχρονες έννοιες και
εφαρµογές της Τεχνολογίας Αυτοµατισµού και την επέκταση των γνώσεων
των φοιτητών στα Βιοµηχανικά Πληροφοριακά συστήµατα. 

Περίγραµµα:
Η οργάνωση  του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος  έχει δοµηθεί σε

δυο µέρη. 
• Μέρος Ι: αναφέρεται στα Συστήµατα Αυτοµατισµού, κλασσικού, αναλο-

γικού και ψηφιακού, για το οποίο έχουν γραφεί σηµειώσεις και θα 
δοθούν στους φοιτητές. 

• Μέρος ΙΙ: αναφέρεται στα Βιοµηχανικά Πληροφορικά συστήµατα. 
Για τη θεωρητική κάλυψη, θα δοθούν σηµειώσεις σε εξειδικευµένα
θέµατα δικτύων και συµπληρωµατικά θα προταθεί το βιβλίο
"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Πατρών Ροβέρτου Κίνγκ, που καλύπτει µεγάλο µέρος από την  ύλη που
έχει προγραµµατισθεί για το µάθηµα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνονται, σκοπό έχουν να

καλύψουν το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος, και υποστηρίζουν θέµατα
Αυτοµατισµού και Βιοµηχανικών Πληροφοριακών συστηµάτων. Το  εργαστή-
ριο έχει χωρισθεί σε δυο µέρη.
• Μέρος Ι: Θα πραγµατοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις που 

αφορούν: 
- ON-OFF control µε τον controller Logo-Siemens και το Software
Comfort-Siemens 
- Συλλογή - Επεξεργασία Πληροφοριών και Έλεγχος (DAQ&C) µε το
ειδικό πρόγραµµα (GENIE) και καρτών Η/Υ (ADVANTECH 818 και 1721.) 

• Μέρος ΙΙ: Θα πραγµατοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις που 
αφορούν: 
- Το δίκτυο επικοινωνίας και ελέγχου INSTABUS. Ασκήσεις στο έλεγχο 
φωτισµού, άνοιγµα -κλείσιµο παραθύρων, κ.α 
- Το δίκτυο επικοινωνίας και ελέγχου PROFITBUS 
- Data Logging και µετρήσεις. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Α.Αλεξόπουλος - Γ.Λαγογιάννης - Μ.Αβραµόπουλος, Επικοινωνίες 

∆εδοµένων, 1992
2. Mclntyre - Losee, Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί κινητήρων, Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα 1993 
3. Denis Collins - Eamonn Lane, Προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές, Εκδόσεις 

Α.Τζιόλα 1997 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7
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4. Frederick/Chow, Προβλήµατα Αυτόµατου Ελέγχου Χρησιµοποιώντας το 
Matlab, Εκδόσεις ΙΩΝ 2000 

5. Ροβέρτος Ε. Κινγκ, Συστήµατα Μετρήσεων, Εκδόσεις Α.Τζιόλα  2001 
6. Παντελής Μαλατέστας, Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου, Εκδόσεις 

Α.Τζιόλα  2001 
7. ∆ηµήτρης Τσελές, Συλλογή και Επεξεργασία  ∆εδοµένων, Εκδόσεις 

Σύγχρονη Εκδοτική 2002 
8. Dorf R. Bishop R. Σύγχρονα Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου, Εκδόσεις 

Α.Τζιόλα  2002 
9. Ροβέρτος Ε.Κινκ ,Βιοµηχανική Πληροφορική, Εκδόσεις Α.Τζιόλα  2004 
10. Τεχνικά Εγχειρίδια :SIEMENS 
11. Τεχνικά Εγχειρίδια :ADVANTECH 
12. Τεχνικά Εγχειρίδια NATIONAL INSTRUMENTS 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.
• Προσοµοίωση µε  χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης  MAT-LAB - 

SIMULINK. 
• Το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την 

τεχνική της "Από Απόσταση εκπαίδευσης" 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος ή διεξαγωγή συγκεκριµένης εργασίας (40%) και
τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστήριο ή συµµετοχή σε Project (40%)

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗ ΕΠΙΓΕΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα Αµφίδροµη Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση καλύπτει όλους
εκείνους τους τοµείς των τεχνολογιών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και
υλοποίηση µιας επίγειας ψηφιακής πλατφόρµας παροχής τηλεοπτικών
προγραµµάτων και υπηρεσιών πολυµέσων µε δυνατότητες αµφιδροµότητας.
Μετά από σύντοµη παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης ακολουθεί λεπτοµερής εξέταση των βασικών
λειτουργικών µονάδων εκποµπής και λήψης ψηφιακών τηλεοπτικών
προγραµµάτων σύµφωνα µε το πρότυπο DVB-T. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στις τεχνικές πολυπλεξίας πολλών τηλεοπτικών προγραµµάτων (MPEG-2
Transport Stream) καθώς και στις µονάδες διαµόρφωσης και
αποδιαµόρφωσης (OFDM). Το µάθηµα εστιάζεται επίσης στη µελέτη και
ανάλυση των τεχνικών παροχής αµφίδροµων υπηρεσιών πολυµέσων
(εικόνας /ήχου) και εφαρµογών διαδικτύου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον
τρόπο παροχής "κατά παραγγελία υπηρεσιών" (On Demand services),
εξετάζοντας τις διάφορες τεχνολογίες για την υλοποίηση καναλιών
επιστροφής (return channels) και αναλύοντας τις κατάλληλες τεχνικές
ενοποίησης αυτών. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Εισαγωγή στην ψηφιακή Τηλεόραση: Σύντοµη ιστορική 

αναδροµή στα αναλογικά τηλεοπτικά συστήµατα, (PAL, SECAM, NTSC, 
NICAM) και αναφορά στα υπάρχοντα ψηφιακά συστήµατα, ψηφιακή 
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, πιλοτικά και ερευνητικά προγράµµατα, 
το ευρωπαNκό πρόγραµµα DVB. 

• Βασικές αρχές της Ψηφιακής Τηλεόρασης: Κωδικοποίηση εικόνας 
βάσει του standard MPEG-2, MPEG-2 κωδικοποίηση ήχου, MPEG-2 
transport stream, ρυθµοί µετάδοσης, ποιότητα υπηρεσιών (εικόνας και 
ήχου), Profiles και Levels στην κωδικοποίηση MPEG-2, GOP size, Frame 



distance. 
• Το πρότυπο (DVB-Τ): Πολύπλεξη σηµάτων εικόνας και ήχου, κωδικοποί-

ηση Reed Solomon, κωδικοποίηση Trellis, Forward Error Correction,
διαστρωµάτωση (Interleaving), διαµόρφωση Coded OFDM (COFDM),
πολύπλεξη τηλεοπτικών προγραµµάτων, ψηφιακή διαµόρφωση (QPSK,
16QAM, 32QAM, 64QAM), ρυθµοί µετάδοσης, φάσµατα εκποµπής,
χωρητικότητα καναλιού εκποµπής, µετρήσεις ποιότητας καναλιού (BER,
multipath), δέκτες DVB-T, αποκωδικοποιητές (set-top-box), Single
Frequency Networks, συγχρονισµός σε ένα σύστηµα SFN (GPS,
Frequency Synchronization, Bit-synchronous transmission), λήψη από
κινούµενο δέκτη. 

• Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και υπηρεσίες πολυµέσων:
Πολύπλεξη τηλεοπτικών προγραµµάτων και υπηρεσιών πολυµέσων,
υπηρεσίες (teletext, IP broadcast, data services, data broadcasting),
αµφιδροµότητα (interactivity), διαδραστικές κατά παραγγελία υπηρεσίες
εικόνας και ήχου (Video/Audio on Demand), σύγκλιση τεχνολογιών για
την υλοποίηση του καναλιού επιστροφής (WLAN, LMDS, MMDS, ISDN,
PSTN, GSM, UMTS, GPRS), αρχιτεκτονικές υλοποίησης, διασφάλιση
ποιότητας υπηρεσιών (QoS). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηριακού µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει

αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 
• Να µπορεί να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ψηφιακής τηλεο-

πτικής πλατφόρµας. 
• Να µπορεί να σχεδιάζει ένα σύστηµα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 
• Να µπορεί να επιβλέψει και να συντηρήσει µια πλατφόρµα ψηφιακής 

τηλεόρασης. 
• Να µπορεί να αναβαθµίσει µια τηλεοπτική πλατφόρµα. 
• Να µπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα σύστηµα παροχής αµφίδρο-

µων υπηρεσιών πολυµέσων και ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων. 
• Να µπορεί να επιλέξει και να εφαρµόσει την καταλληλότερη τεχνολογία 

για την υλοποίηση του καναλιού επιστροφής. 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων περιλαµβάνονται: 
• Η εξοµοίωση συστήµατος παροχής τηλεοπτικών προγραµµάτων βάσει 

του προτύπου DVB-T µε τη χρήση του λογισµικού MAT-LAB. 
• Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση µιας πλατφόρµας παροχής 

επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων. 
• Λήψη και ανάλυση των ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

αποκωδικοποίηση µπουκέτου και µελέτη του φάσµατος ενός 
τηλεοπτικού σήµατος. 

• Μελέτη και υλοποίηση συστήµατος παροχής διαδραστικών υπηρεσιών 
πολυµέσων µε τη χρήση πλατφόρµας DVB-T. 

• Μελέτη και αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών πολυµέσων όταν το 
κανάλι επιστροφής βασίζεται σε ασύρµατες ευρυζωνικές τεχνολογίες 
(π.χ. WLAN, GPRS), και σε ενσύρµατες τεχνολογίες (π.χ. PSTN, ISDN). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ETS 300-744: Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel 

coding and modulation for digital Terrestrial television (DVB-T). 
2. "Digital Terrestrial Television Broadcasting: Designs, Systems, and 

Operation", Paul Dambacher, Springer, ISBN 3-540-63918-7. 
3. "The Essential Guide to Digital Set-Top Boxes and Interactive TV", Gerard 

O'Driscoll, Prentice Hall, (November 19, 1999), ISBN: 0130173606. 
4. "Digital television, DVB-T COFDM and ATSC 8-VSB", Mark Massel, 

ISBN: 0970493207. 
5. "Interactive TV Technology & Markets", H.O. Srivastava, Artech House, 

ISBN: 1580533213 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Προσοµοίωση µε χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης (MAT-LAB-

SIMULINK). Πλατφόρµα επίγειας παροχής ψηφιακών τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. Υλικοτεχνική υποστήριξη για την µελέτη και υλοποίηση 
ασύρµατων και ενσύρµατων καναλιών επιστροφής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος ή διεξαγωγή συγκεκριµένης εργασίας (40%) και
τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστηρίου (40%)

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Με την σύγκλιση των διαφόρων µέσων διάχυσης και διανοµής
οπτικοακουστικού περιεχοµένου και τίτλων πολυµέσων που εξελίσσεται µε
γοργούς ρυθµούς, τα νέα µέσα όπως τα CD, DVD αλλά και το web, τα
υπολογιστικά δίκτυα και οι αλληλεπιδραστικές πλατφόρµες διαφόρων
µορφών, προσεγγίζουν πλέον σε µαζικότητα τα παραδοσιακά µέσα όπως η
τηλεόραση και το βίντεο. Τα τελευταία, µε τη σειρά τους προσαρµόζονται
στις απαιτήσεις των καιρών. Σαν αποτέλεσµα, οι απαιτήσεις για
οπτικοακουστικό περιεχόµενο έχουν πολλαπλασιαστεί. Ώριµες και
δοκιµασµένες διαδικασίες και τεχνικές παραγωγής οπτικοακουστικού
περιεχοµένου που συναντούσε κανείς στον κινηµατογράφο, την τηλεόραση
και το βίντεο, παίρνουν τώρα τη θέση τους στην παραγωγή περιεχοµένου για
τα νέα µέσα, όπου η έµφαση είναι στην ψηφιακή φύση όχι µόνο του τελικού
προς διανοµή περιεχοµένου αλλά συχνά και των ίδιων των αρχικών υλικών.
Κάθε οπτικοακουστικό έργο, από µεγάλου µήκους ταινίες µέχρι διαφηµιστικά
των 30”, video-clips ντοκιµαντέρ, τηλεοπτικά προγράµµατα, τίτλοι
πολυµέσων, αλληλεπιδραστικές εφαρµογές, videogames, τίτλοι-DVD κλπ,
είναι αποτέλεσµα εκτεταµένου σχεδιασµού, προετοιµασίας, οργάνωσης,
παραγωγής και post-production.

Ο σκοπός του µαθήµατος είναι:
• Nα γνωρίσει, να κατανοήσει και να εξοικειωθεί ο φοιτητής µε τις διαδι-

κασίες, τις διαθέσιµες σύγχρονες τεχνολογίες και τις τεχνικές της πα-
ραγωγής και µετα-παραγωγής (Post-Production) ψηφιακού
περιεχοµένου. 

• Να αποκτήσει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση τόσο στον προγραµµα-
τισµό και την οργάνωση όσο την εκτέλεση παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων από ευρύ φάσµα τοµέων και εφαρµογών.

• Nα γνωρίσει τον εξοπλισµό που απαιτείται στα διάφορα στάδια, τις
προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται και τα standards που
ακολουθούνται και να αποκτήσει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και

εµπειρία στην χρήση και σωστή αξιοποίηση χαρακτηριστικών σύγχρονων
εργαλείων παραγωγής και Post-production και θα µάθει να τα αξιοποιεί
σωστά στα πλαίσια τυπικών παραγωγής. 

Περίγραµµα:
• Εισαγωγικά: Κατανόηση των βασικών στοιχείων παραγωγής, Οι Άνθρω-

ποι της Παραγωγής, Τα στάδια της παραγωγής, Η Πρόταση, Συγγραφή
της πρότασης, Κερδίστε το κοινό, Η διαδικασία Παραγωγής, Τα 15
βήµατα µιας µεγάλης παραγωγής.

• Σενάριο: Ηµιδοµηµένα και ∆οµηµένα σενάρια, Από το συγκεκριµένο
στο αφηρηµένο, Οδηγίες για σεναριογράφους, Ζωντανές εκποµπές, Ο
δεκάλογος των ειδήσεων, Αντιστοίχιση video και audio, Υπερφόρτωση
πληροφορίας, Οι 7 κανόνες για τηλεοπτικά σενάρια, Το «συντακτικό»
του video, Κίνηση κάµερας, Ορολογία και Λειτουργικότητα πλάνων,
Οπτικές γωνίες, συντµήσεις.

• Έξοδα παραγωγής: Κόστη προετοιµασίας (preproduction), Έρευνα για
τοποθεσίες και έξοδα µετακινήσεων, Ενοικίαση studio, Κατασκευή και
στήσιµο σκηνικών, Έξοδα γυρισµάτων, Ενοικίαση εξοπλισµού,
Βιντεοσκόπηση και αντιγραφή, Έξοδα προσωπικού παραγωγής,
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, Ηθοποιοί, Ασφάλιση, άδειες, 
απρόοπτα κλπ, on-line και off-line editing, ∆ιαφήµιση προώθηση,
δηµοσιότητα, Έρευνα, Υλικά, προµήθειες.

• Τηλεόραση: Η γέννηση του κινηµατογράφου, CCD (charge - coupled 
device), Αναλογικά και ψηφιακά σήµατα, PAL (Phase Alternating Line),
SECAM (Sequential Color And Memory), NTSC (National Television
System Committee), Αναλογική και Ψηφιακή Τηλεόραση, ∆ιεθνή
πρότυπα DTV, Μετατροπή από wide-screen σε 4:3, Μετατροπή στο
δέκτη, Το “Digital Switchover”, Ψηφιακός κινηµατογράφος.

• Εισαγωγή στους Φακούς: Prime ή zoom, Γωνίες λήψης, Λόγος  zoom,
Μηχανοκίνητοι φακοί zoom, Απόσταση, Ταχύτητα, Προοπτική, Συµπίεση
αποστάσεων, Μείωση ταχυτήτων, Αλλαγές στην προοπτική. f-stops, το
πρόβληµα της αυτόµατης έκθεσης (auto-exposure), Βάθος πεδίου,
Συσχέτιση βάθους πεδίου και f-stop, Βάθος πεδίου και εστιακή
απόσταση, Zoom and focus, επιλεκτική εστίαση, Rack focus, Follow
focus, Φακοί αυτόµατης εστίασης (autofocus lenses), Φακοί macro.
Επιστρώσεις φακών, Καθαρισµός φακών, Συγκέντρωση συµπύκνωσης
στο φακό, Αδιάβροχα για βιντεοκάµερες, Shot Boxes, Σταθεροποιητές
εικόνας, Βάσεις φακών, Κατηγορίες φακών για βιντεοκάµερες.

• Φίλτρα και άλλα εξαρτήµατα: Σκίαστρα φακών, Φίλτρα, Φίλτρα UV,
Έγχρωµα φίλτρα, Ουδέτερα φίλτρα, Φίλτρα πόλωσης, Φίλτρα αντίθεσης,
Το “film look”, Φίλτρα «διόρθωσης» για το “film look”, Φίλτρα

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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µετατροπής χρώµατος, Φίλτρα για ειδικά εφφέ, Οδηγίες στη χρήση
φίλτρων, Τροχοί φίλτρων, Matte Box, Περισκοπικά συστήµατα.

• Φως: Λευκό φως, Πρόσθεση και Αφαίρεση Χρωµάτων, Ο τροχός των
χρωµάτων και η τηλεόραση, Βιντεοκάµερες µε 3 CCD, Βιντεοκάµερες µε
1 CCD, Composite και Component video, Ποιότητα video, Το waveform
monitor, Σωστή έκθεση, ΥΠΟ-έκθεση, ΥΠΕΡ-έκθεση, Συµπιεσµένα
µαύρα, Μεγάλο δυναµικό εύρος σήµατος, Το vectorscope, Ρύθµιση του
µόνιτορ σε 8 βήµατα, Το σύστηµα ζωνών στο video.

• Κάµερες: Βασικά στοιχεία, Λυχνίες και ηµιαγωγοί, Ευκρίνεια εικόνας,
Χρωµατική ευκρίνεια, Ευαισθησία της κάµερας στο φως, Μονάδες χαµη-
λού φωτισµού, Ασύρµατες µονάδες, Τρίποδα κ.α. στηρίγµατα, Το dolly,
Γερανοί, Φορητά στηρίγµατα.

• Εξισορρόπηση χρωµάτων: White balance σε λευκή κάρτα, Color balance
σε πολλές κάµερες και µεταφορά δεδοµένων, Υποκειµενικότητα στη
χρήση χρωµάτων, Προτιµήσεις του θεατή. 

• Ταχύτητα και έκθεση: Ταχύτητα και f-stop, Στροβοσκοπικά εφφέ µε
µε χαµηλή ταχύτητα, Στροβοσκοπικά εφφέ µε µεγάλη ταχύτητα, Ρυθµοί
εγγραφής – ρυθµοί αναπαραγωγής, Τύποι σκοπεύτρων, είδη ενδείξεων,
Υποβολεία, Χρήση υποβολείου.

• Κάµερα, Σύνθεση, Εικονική Πραγµατικότητα, Ήχος, Μικροφωνικές 
Εγκαταστάσεις και Επεξεργασία, Editing.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος και των εργαστηριακών

ασκήσεων, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει  τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και εµπειρία ώστε:
• Να µπορεί να αναλύσει τις απαιτήσεις, να σχεδιάσει, να προδιαγράψει

και να επιλέξει τον απαραίτητο εξοπλισµό, περιφερειακές µονάδες και
υποδοµή που είναι απαραίτητες στην δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης
µονάδας παραγωγής και µετα-παραγωγής οπτικοακουστικών έργων µε
βάση σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία της αγοράς.

• Να µπορεί να συµµετέχει στο σχεδιασµό και την οργάνωση της παραγω-
γής ενός οπτικοακουστικού έργου σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον
παραγωγής.

• Να µπορεί να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην εκτέλεση µιας παραγωγής, 
σε διάφορα από τα στάδιά της.

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής:
• Γνωρίζει το περιβάλλον Adobe Premiere. 
• Εξοικειώνεται µε τις διαφορετικές διαδικασίες εκτέλεσης post-

production που συναντώνται στην παραγωγή ενός πραγµατικού έργου.

• Τέλος κάθε σπουδαστής αναλαµβάνει την ολοκλήρωση µιας εργασίας 
(project)  βάσει της οποίας πρέπει να εκτελέσει δεδοµένες εργασίες 
παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχοµένου. 

Τα εργαστήρια θα καλύψουν:
• Περιγραφή, ∆ιεπαφή του Adobe Premiere, Monitor Window, εισαγωγή 

πολυµεσικού περιεχοµένου (εικόνες, ήχος, βίντεο), το Timeline και τα 
Video Tracks, Transitions, το Clip Window

• Ρυθµός αναπαραγωγής βίντεο, opacity, keyframes, Dissolve Transitions, 
Video rendering, Gaussian Blur, συγχρονισµός µε ήχο

• Video layers, εισαγωγή διαφάνειας (transparency).
• Συνεργασία µε το Photoshop, υπέρθεση φωτογραφίας.
• Black video, εφέ της οµίχλης, Fast Blur
• Kόψιµο βίντεο, εισαγωγή glow, εισαγωγή και χρονισµός τίτλων.
• Aπό εικόνες σε animation, fading.
• Mosaicing, transparency, distortion, απόκρυψη και τονισµός προσώπου, 
• Color Gradients, crawling titles, distortion, fill types, περιστροφή, spotlight
• Εισαγωγή τίτλων, scaling, keyframes, 3D Prespective
• Εισαγωγή στις µάσκες, χρήση layers
• Video layers, keyframes, transparency
• Παραγωγή Τελικού Βίντεο, Συµπίεση, Codecs

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Adobe Premiere Tutorials (www.adobe.com)
2. TV Production series (www.cybercollege.com)
3. Steve Wright, Digital Compositing for Film and Video, (August  2001) 

Focal Press; ISBN: 0240804554
4. Steve Katz, Film Directing Shot-by-Shot, (1 July, 1991) Michael Wiese 

Productions; ISBN: 0941188108

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση το Adobe Premiere.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου(40%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα της διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων σχετίζεται µε την
περιγραφή των βασικότερων πρωτοκόλλων και λογισµικών διαχείρισης
τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και µε το σχεδιασµό, την ανάλυση και την
αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης δικτύων. (∆ιαχείριση δικτύων
TCP/IP. Πρωτόκολλο SNMP. Βάση Πληροφορίας ∆ιαχείρισης. Αφηρηµένο
Συντακτικό Μετάδοσης. ∆ιαχείριση δικτύων OSI. ∆ιαφορές διαχείρισης
δικτύων TCP/IP και OSI. Πρότυπο ΤΜΝ. Σύγχρονες µεθοδολογίες διαχείρισης
WBM, CORBA, Java-based). 

Τελειώνοντας το συγκεκριµένο µάθηµα οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα
γενικό γνωστικό υπόβαθρο γύρω από τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, εµπειρία διαχείρισης SNMP δικτύου και στατιστικής κίνησης δικτύου
καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για: α) να αναλύουν και να αξιολογούν
ένα σύστηµα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, β) να σχεδιάζουν και
να υποστηρίζουν ένα σύστηµα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Περίγραµµα:
• Στόχοι της ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων. 
• ∆ιαχείριση ∆ικτύων Υπολογιστών: ∆ιαχείριση Σφαλµάτων. ∆ιαχείριση

Εξοπλισµού. Ασφάλεια ∆ικτύου. ∆ιαχείριση Καλής Λειτουργίας. ∆ιαχεί-
ριση Λογαριασµών. ∆οµή της πληροφορίας διαχείρισης, κατηγορίες υπό
διαχείριση αντικειµένων και δένδρα πληροφοριών διαχείρισης. 

• ∆ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων: Τυποποίηση (Standards) της
∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων. Πρωτόκολλα ∆ιαχείρισης.
Agent ∆ιαχείρισης. ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης. Η διαχειριστική προσέγγιση
TCP/IP και OSI (NMF, SNMP, SNMPv.2, CMIP, CMISE). ∆ιαχείριση
τηλεπικοινωνιακών δικτύων ΑΤΜ. Σχεδιασµός και επέκταση ∆ικτύου.
Αδιάλειπτος έλεγχος ∆ικτύου. Μετρήσεις της απόδοσης του ∆ικτύου.
Έλεγχος ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών (Quality of Service)δικτύων

υψηλών ταχυτήτων. Βάση Πληροφοριών ∆ιαχείρισης (ΜΙΒ). Internet, IEEE
Standards και TMN (Telecommunication Management Network). 

• ∆ιαχείριση της κίνησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων:
∆ιαχείριση του εύρους ζώνης των τερµατικών ζεύξεων. Συστήµατα
δυναµικής δροµολόγησης της κίνησης. Σταθερή, δυναµική και προ-
σαρµοστική δροµολόγηση. Αλγόριθµοι προσδιορισµού του Shortest-Path. 

• Αξιοπιστία δικτύων. ∆ιαχείριση του Παγκοσµίου ∆ιαδικτύου (Internet). 
• Μεθοδολογία σχεδιασµού συστήµατος διαχείρισης δικτύου: 

Νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, κατανεµηµένη διαχείριση
CORBA, διαχείριση µέσω web (WBM), διαχείριση µε χρήση Java

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το εργαστήριο διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποτελεί

απαραίτητο συµπλήρωµα στο αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα. Στους φοιτητές
που παρακολουθούν το εργαστήριο παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης µε
τα συστήµατα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων τα χρησιµοποιούµενα
πρότυπα και τα πρωτόκολλα διαχείρισης.

Το εργαστήριο περιλαµβάνει προκαθορισµένες δραστηριότητες -
ασκήσεις που σχετίζονται µε τα ακόλουθα: 
• Στατιστικά κίνησης δικτύου
• Προχωρηµένα συστήµατα διαχείρισης δικτύου
• Πρότυπα και Πρωτόκολλα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων TCP/IP
• Το πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol). 

∆ιαχείριση δικτύων µε χρήση CiscoWorks. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Integrated Management of Networked Systems". Heinz-Gerd Hegering, 

Sebastian Abeck and Bernhard Neumair. Morgan Kaufmann. 1999. 
2. "SNMP, SNMPv2 and CMIP. The Practical Guide to Network Management 
3. Standards". William Stallings. Addison Wesley. 1993. 
4. "SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2". William Stallings. 

Addison Wesley. 1998 
5. "Communication Network Management". Kornel Terplan. Prentice Hall. 

1992. 
6. "Network Management, a practical perspective". Allan Leinwand, Karen 

Fang. Addison Wesley. 1993 
7. "Computer Networks", Andrew Tanenbaum, 2nd edition, Prentice Hall 

International, ISBN: 0-13-394248-1. 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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8. "Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Υπολογιστών" Α. Αλεξόπουλος, Γ. 
Λαγογιάννης. ISBN: 960-220-086-3 

9. "Εγχειρίδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύων Microsoft Windows 2000 Server" 
Russel, Crawford 

10. "Cisco IOS SWITCHING SERVICES" Cisco Press. ISBN: 1-57870-053-1 
11. "Cisco IOS WIDE AREA NETWORKING SOLUTIONS" Cisco Press. 

ISBN:1-57870-054-X 
12. " Microsoft Proxy Server 2.0" Curt Simons, Exchange Server 

Administration 
13. English, Cavalancia, Microsoft Windows 2000 DNS Ruth & Collier. 

ISBN: 960- 332 - 193 - 1 
14. "Crytography and Network Security: Principles and Practique". William 

Stallings. Prentice Hall. 1999 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και παρουσιάσεις σε 

PowerPoint.
• Εργαστηριακές ασκήσεις κατά οµάδες και διαλέξεις υποστηριζόµενες 

από διαφάνειες και παρουσιάσεις PowerPoint µε τελική εξέταση σε 
επιλεγµένο για κάθε οµάδα θέµα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%).  
Εργαστήριο: Παρακολούθηση και συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων
(20%), τελική εξέταση (80%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες των κατανεµηµένων και
διαδικτυακών εφαρµογών πολυµέσων µε έµφαση στις εφαρµογές, τις οποίες
οι φοιτητές κατασκευάζουν στο εργαστήριο όπου γίνεται πρακτική των
εννοιών που αναπτύχθηκαν στη θεωρία. Οι υλοποιήσεις γίνονται
χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα της Microsoft .NET και τις γλώσσες
προγραµµατισµού που αυτή προσφέρει (C#, VB.NET, Java, κλπ). Μετά τις
πρώτες ενότητες που καλύπτουν βασικές τεχνολογίες της .NET, οι φοιτητές
εστιάζουν στην ASP.NET και στο .NET Compact Framework (CF). Η ASP.NET
αποτελεί εξέλιξη της ASP και είναι η διαδικτυακή πύλη της πλατφόρµας .NET
που, µέσα από µια αξιόπιστη δοµή,  προσφέρει πλούσια γκάµα εργαλείων για
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. Η ASP.NET διαθέτει server controls για
την προσπέλαση γεγονότων, µεθόδων και ιδιοτήτων στον server. Τέλος, οι
web forms σχεδιάζονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της .ΝΕΤ. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του .NET Compact Framework, όπου θα δοθεί
η ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τα δικά τους εξατοµικευµένα con-
trols και εφαρµογές για κινητές συσκευές (π.χ. παιχνίδια peer-to-peer σε
PDAs και Smart Phones), καθώς και κατανεµηµένες υπηρεσίες (π.χ. distrib-
uted storage). Κατ' αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν εµπειρία στη
χρήση των Windows και Web forms, των XML Web Services, και θα
διαπιστώσουν τους τύπους δεδοµένων και τα controls που λείπουν από τη
desktop έκδοση του .NET framework.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Αρχιτεκτονική .NET: Σταθερές, µεταβλητές, Πίνακες, Enum, 

Επιλογή, Loops, Υπορουτίνες και Συναρτήσεις, Error Catching και 
Handling

• Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός: Αντικειµενοστραφής Προ-
γραµµατισµός, Encapsulation, Polymorphism, Inheritance, Namespaces 
και Κλάσεις, Class Modules, Κύκλος ζωής αντικειµένων, Shared 
Members, Abstraction.

• Γραφικά, Animation και Multithreading: Γραφικά, Πολύγωνα, Γραµµές, 
Animation, Multitasking and Multithreading , Time-Slicing, Συγχρονισµός 
των Threads, Sleeping Threads, Aborting Threads, Συγχρονισµός και 
Deadlocks.

• Βάσεις ∆εδοµένων: Εισαγωγή, ADO.NET, Σύνδεση µε Β.∆. σε SQL 
Server και Access, Επερωτήσεις, Data Reader και XML Reader, 
Transactions, Datasets.

• Active Server Pages: ASP.NET, Web Forms και Control Επικύρωσης, 
ActiveX Data Objects.NET, τα µοντέλα code-behind και code-inline, 
αρχιτεκτονική postback. 

• Web Services: XML Web Services, Established and Emerging Standards, 
a Weather Web Service.

• .NET Compact Framework: Αρχιτεκτονική του CF, Windows Forms, Web
forms και XML Web Services, Κλάσεις και Controls που λείπουν από το
CF, Platform Invoke, Mouse και Keyboard Input, Κατασκευή Custom
Controls, Γραφικά, Εφαρµογές για κινητές συσκευές, και παιχνίδια peer-
to-peer για PDAs και Smart Phones.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι εργαστηριακές ασκήσεις προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα

να κατασκευάσουν υπηρεσίες διαδικτύου (web services), εφαρµογές client-
server βασισµένες σε web forms, καθώς και εφαρµογές για κινητές συσκευ-
ές. Οι ασκήσεις θα υλοποιηθούν σε γλώσσες της πλατφόρµας Microsoft
.ΝΕΤ.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. D. Gefen and C. Govindarajulu, Advanced Visual Basic .NET, Prentice-Hall, 

2004.
2. K. Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Microsoft, 2001
3. B. Dara-Abrams et al., Web Services, Prentice Hall, 2001
4. The MSDN collection accompanying the .NET platform

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες. Εργαστηριακές ασκήσεις σε
γλώσσες της πλατφόρµας .NET 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (50%), τελική εξέταση
στην ύλη του εργαστηρίου(50%). 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3
Εργαστήριο: 2

7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα πραγµατεύεται έννοιες που σχετίζονται µε την εφαρµογή της
πληροφορικής στην παροχή υπηρεσιών στο χώρο της υγείας. Η διαχείριση,
ανάλυση και επεξεργασία της ιατρικής πληροφορίας καθώς και η συνεισφορά
της πληροφορικής στην λήψη ιατρικών αποφάσεων αποτελούν αντικείµενα
µελέτης του µαθήµατος. Σηµαντικό τµήµα του µαθήµατος θα αποτελέσει η
εισαγωγή στην έννοια του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή (Η.Φ.Α.) που
αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την ορθή διαχείριση της ιατρικής
πληροφορίας καθώς και την απαραίτητη υποδοµή για την ολοκλήρωση
πολυµεσικών εφαρµογών πληροφορικής σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας. 

Αρχικά θα γίνει αναφορά στα διάφορα επίπεδα υλοποίησης του Η.Φ.Α και
θα αναφερθούν οι διαδικασίες σχεδίασης και οι αρχιτεκτονικές υλοποίησης
του. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε θέµατα ανάλυσης και σχεδίασης του
φακέλου ασθενή και στις δυσκολίες στην ανάπτυξη και υλοποίηση των
εφαρµογών πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Θα γίνει ανάλυση της
λειτουργίας των φορέων υγείας στα διάφορα επίπεδα περίθαλψης (ιατρείο,
κέντρο υγείας, κλινική νοσοκοµείου), αναλυτική παρουσίαση των
διαδικασιών, δεδοµένων και ροών δεδοµένων σε αυτούς καθώς και αναφορά
στα µοντέλα οργάνωσης και παρουσίασης των δεδοµένων του Η.Φ.Α. 

Βαρύτητα θα δοθεί στο σηµαντικό θέµα της ασφάλειας στην διαχείριση
της ιατρικής πληροφορίας. Θα αναπτυχθούν τα θέµατα της ακεραιότητας των
δεδοµένων, της υποδοµής των συστηµάτων ασφαλείας, της κρυπτογραφίας,
των πιστοποιητικών και των ψηφιακών υπογραφών. Εκτενής αναφορά θα γίνει
και σε εξειδικευµένες εφαρµογές πληροφορικής για την υποστήριξη ιατρικών
αποφάσεων οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των εφαρµογών που
συνδέονται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή του Η.Φ.Α. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ο πολυµεσικός χαρακτήρας του Η.Φ.Α. ο
οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί µεγάλο όγκο ιατρικής πληροφορίας που

µπορεί να περιλαµβάνει εκτός από απλό κείµενο, εικόνα, ήχο και κινούµενη
εικόνα που προέρχεται από διαγνωστικές συσκευές (π.χ. XRay, MRI, CT, US
Doppler). Θα γίνει µια σύντοµη εισαγωγή στις διαγνωστικές µεθόδους και
στον τρόπο παραγωγής-συµπίεσης και µεταφοράς ιατρικής εικόνας καθώς
και στα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται (DICOM). Τέλος ιδιαίτερη
αναφορά θα γίνει και στα συστήµατα διαχείρισης ιατρικών εικόνων PACS
(picture-archiving and communication systems) και στην προσπάθεια
δηµιουργίας αµιγώς ψηφιακών ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων πλήρως
ολοκληρωµένων µε το σύστηµα Η.Φ.Α. 

Στα πλαίσια του µαθήµατος θα παρουσιαστούν παραδείγµατα
υλοποίησης πιλοτικών εφαρµογών ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (Η.Ι.Φ.) σε
επίπεδο κέντρων υγείας και κλινικών νοσοκοµείου καθώς επίσης και
εφαρµογών τηλεNατρικής για τη µεταφορά ιατρικής πληροφορίας και την
ηλεκτρονική διασύνδεση φορέων υγείας σε επίπεδο περιφέρειας. 

Περίγραµµα:
• Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή: Επίπεδα υλοποίησης, διαδικασίες

σχεδίασης και αρχιτεκτονικές υλοποίησης. θέµατα ανάλυσης και
σχεδίασης του φακέλου ασθενή, δυσκολίες στην ανάπτυξη και
υλοποίηση των εφαρµογών πληροφορικής στο χώρο της υγείας.
Ανάλυση της λειτουργίας των φορέων υγείας στα διάφορα επίπεδα
περίθαλψης (ιατρείο, κέντρο υγείας, κλινική νοσοκοµείου), αναλυτική
παρουσίαση των διαδικασιών, δεδοµένων και ροών δεδοµένων σε
αυτούς καθώς και αναφορά στα µοντέλα οργάνωσης και παρουσίασης
των δεδοµένων του Η.Φ.Α. 

• Ασφάλεια και προστασία δεδοµένων: Ακεραιότητα δεδοµένων, υποδοµή
των συστηµάτων ασφαλείας, κρυπτογραφία, πιστοποιητικά και ψηφιακές
υπογραφές. 

• Υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων: Παθητικά, Ηµι-ενεργά και ενεργά
πληροφοριακά συστήµατα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (Σ.Υ.Ι.Α),
µέθοδοι Σ.Υ.Ι.Α, συστήµατα µε βάση τις πιθανότητες, παραδείγµατα
ένταξης Σ.Υ.Ι.Α σε εφαρµογες Η.Φ.Α. 

• Πολυµεσικός χαρακτήρας του Η.Φ.Α.: Εισαγωγή στις διαγνωστικές
µεθόδους, παραγωγή-συµπίεση και µεταφορά ιατρικής εικόνας,
πρωτόκολλο DICOM, συστήµατα διαχείρισης ιατρικών εικόνων PACS, το
αµιγώς ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Ασκήσεις και εργασία
σχεδίασης ενός επεξεργαστή RISC και προσοµοίωσής του σε επίπεδο
µεταφοράς καταχωρητών.  

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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Θεωρία: 3
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το εργαστήριο του µαθήµατος περιλαµβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη

ενότητα γίνεται σύντοµη αναδροµή στις βασικές έννοιες των σχεσιακών
βάσεων δεδοµένων και στις βασικές λειτουργίες του λογισµικού Access της
Microsoft. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής
διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων η οποία χρησιµοποιείται για την παραγγελία
εξετάσεων και τη διανοµή των αποτελεσµάτων στο µικροβιολογικό
εργαστηρίου νοσοκοµείου. Η γνωριµία µε µια πραγµατική εφαρµογή θα
βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν πώς οι έννοιες στις οποίες
γ ί ν ε τ α ι  
αναφορά στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος µπορούν να εφαρµοστούν
στην πράξη. Στην δεύτερη ενότητα θα γίνει σχεδίαση και υλοποίηση ενός
πληροφοριακού συστήµατος Η.Φ.Α. Η ανάλυση του φορέα υγείας για τον
οποίο υλοποιείται η εφαρµογή γίνεται στο θεωρητικό τµήµα του µαθήµατος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής θα είναι
ικανός:
• Να σχεδιάσει την Β.∆. για ένα πληροφοριακό σύστηµα Η.Ι.Φ. για ένα 

Κέντρο Υγείας.
• Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το κατάλληλο περιβάλλον χρήστη για 

την εφαρµογή Η.Ι.Φ.
• Να υλοποιήσει την απαιτούµενη λειτουργικότητα της εφαρµογής του 

Η.Φ.Α. ώστε να υποστηρίζει τη διαχείριση ψηφιακών διαγνωστικών 
εικόνων και άλλων πολυµεσικών ιατρικών δεδοµένων.

• Να αναπτύσσει υπορουτίνες σε Visual Basic και να τις ενσωµατώνει 
στη εφαρµογή του. 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής:
• Σχεδιάζει τη Βάση ∆εδοµένων (Β.∆.) του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Ασθενή
• Καθορίζει τις λειτουργίες της Β.∆. 
• Καθορίζει τους πίνακες της Β.∆.
• Καθορίζει τα πεδία των πινάκων
• Καθορίζει το πρωτεύον και τα εξωτερικά κλειδιά για κάθε πίνακα
• Καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των πινάκων και των εξωτερικών κλειδιών
• ∆ηµιουργεί το διάγραµµα οντοτήτων-σχέσεων της Β.∆.
• Υλοποιεί φόρµες για την εισαγωγή δεδοµένων
• Ενσωµατώνει στην εφαρµογή τη δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης 

ψηφιακών διαγνωστικών εικόνών κωδικοποιηµένων µε το πρωτόκολλο 

DICOM
• Υλοποιεί ερωτήµατα για προσπέλαση των δεδοµένων της βάσης
• Υλοποιεί αναφορές
• Υλοποιεί κατάλληλους καταλόγους περιήγησης της εφαρµογής
• Βελτιώνει τη λειτουργικότητα της εφαρµογής µε τη δηµιουργία 

υπορουτινών σε Visual Basic for Access 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and 

Biomedicine (Health Informatics). Edward H. Shortliffe, Lawrence 
M. Fagan, 2nd Edition (2000), Springer-Verlag 

2. Handbook of Medical Informatics J. Bemmel, Mark A. Musen 1st edition 
(1997) Springer-Verlag 

3. Clinical Information Systems: A Component-Based Approach (Health 
Informatics) Rudi Van De Velde, Patrice Degoulet (2003) Springer-Verlag 

4. Introduction to Clinical Informatics Patrice Degoulet, Marius Fieschi 
(1999) Springer-Verlag and Imaging Informatics: Basic Principles and 
Applications H. K. Huang 2nd edition (2004) Wiley-Liss 

5. Introduction to Biomedical Imaging (IEEE Press Series on Biomedical 
Engineering) Andrew G. Webb (2002) Wiley-IEEE Press 

6. New technologies in Hospital information systems, J. Dudec, W. Lordieck, 
B. Blobel, T. Burkle, (1997) IOS PRESS 

7. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά και το διαδίκτυο. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.
• Ανάπτυξη εφαρµογής µε χρήση της Access και της Visual Basic.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Παράδοση ολοκληρωµένων εργαστηριακών ασκήσεων σε
ηλεκτρονική µορφή κατά την διάρκεια του εξαµήνου (30 %), τελική εξέταση
στην ύλη του εργαστηρίου(70 %)



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η ανάγκη του ανθρώπου για εύκολη, άµεση και προσιτή επικοινωνία
έδωσε τεράστια ώθηση στην εξέλιξη των συστηµάτων ενσύρµατης
τηλεπικοινωνίας. Σήµερα η αλµατώδης αυτή ανάπτυξη έχει εδραιώσει νέα
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα παγκοσµίως τα οποία είναι σε θέση να
διασυνδέουν δισεκατοµµύρια συνδροµητές σε οποιοδήποτε σηµείο του
πλανήτη µας. 

Το παρόν µάθηµα παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο στο φοιτητή ώστε να
µπορέσει να κατανοήσει τη λειτουργία των σύγχρονων συστηµάτων
τηλεφωνίας. Να εξοικειωθεί µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η
αποκατάσταση µιας τηλεφωνικής κλήσης, να εξετάζει το φόρτο ενός
τηλεφωνικού δικτύου. Ο φοιτητής µετά από το µάθηµα αυτό θα είναι σε θέση
να µελετήσει να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα τηλεφωνικό δίκτυο και να
επιλύσει πιθανά τεχνικά προβλήµατα. Τέλος ο σπουδαστής θα γνωρίσει το
εγκατεστηµένο τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας, την τοπολογία του, την
τεχνολογία που χρησιµοποιεί καθώς και τις σύγχρονες παρεχόµενες στο
χρήστη υπηρεσίες. 

Περίγραµµα:
• Βασικές αρχές των αυτόµατων τηλεφωνικών συνδιασκέψεων και 

δικτύων: Εισαγωγή. Τεχνικές µεταγωγής. Αριθµοδότηση και αποκατά-
σταση κλήσης. Συσκευές συνδροµητών. 

• Κατηγορίες τηλεφωνικών συστηµάτων: Ηλεκτροµηχανικά τηλεφωνικά 
κέντρα. Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα. Τηλεφωνία πάνω από το 
πρωτόκολλο διαδικτύου. Αποκατάσταση σύνδεσης στα ψηφιακά κέντρα 

• Τηλεφωνικό δίκτυο: Αστικό τηλεφωνικό δίκτυο. Εθνικό τηλεφωνικό 
δίκτυο. ∆ιεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 

• Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. 
• Ηλεκτρονικές τηλεφωνικές συνδιασκέψεις (ΗΤΣ): Εισαγωγή. Βασικές 

αρχές αναλογικού ΗΤΣ. Βασικές αρχές ψηφιακών ΗΤΣ. Αποµακρυσµένες 
µονάδες ΗΤΣ. Λογισµικό ΗΤΣ. 

• Εισαγωγή της ψηφιακής µεταγωγής και µετάδοση στα υπάρχοντα 

δίκτυα.  
• Ψηφιακά δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής θα είναι

ικανός:
• Να σχεδιάζει και να εγκαθιστά ένα τηλεφωνικό δίκτυο πάνω από το 

πρωτόκολλο διαδικτύου (over IP).
• Να ρυθµίζει τις απαραίτητες παραµέτρους σε ένα IP διαχειριστή 

κλήσεων.
• Να σχεδιάζει και να υλοποιεί υπηρεσίες για το χρήστη
• Να εκτιµά τον αναµενόµενο τηλεφωνικό φόρτο.

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής: 
• Γνωρίζει τη λειτουργία ενός IP διαχειριστή τηλεφωνικών κλήσεων 
• Σχεδιάζει την τοπολογία και τη λειτουργία ενός δικτύου IP τηλεφωνίας 
• Ρυθµίζει το απαραίτητο υλικό (call manager- routers, IP-phones) για τη 

διεκπεραίωση τηλεφωνικών κλήσεων 
• Πραγµατοποιεί IP τηλεφωνικές κλήσεις, και εξετάζει την επίδοση 

του δικτύου εξυπηρέτησης IP τηλεφωνίας και την ποιότητα των παρεχο-
µένων υπηρεσιών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κοκκινάκης, Γεώργιος Κ, "Βασικές γνώσεις τηλεφωνίας-τηλεγραφίας" 
2. Κοκκινάκης", Γεώργιος Κ., "Τηλεπικοινωνίες: τηλεφωνία" 
3. Bellamy, John, "Digital Telephony" 
4. Εγχειρίδια υλικού IP τηλεφωνίας 
5. ∆ιαδίκτυο 
6. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 
• Προσοµοίωση µε χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης δικτύων 

COMNET III

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος ή διεξαγωγή συγκεκριµένης εργασίας (40%) και
τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστηρίου (40%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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133

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα έχει κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο την εξοικείωση των φοιτη-

τών στις βασικές έννοιες που διέπουν τον προγραµµατισµό των εφαρµογών

πολυµέσων όπως επίσης την οργανωµένη επαφή τους µε τεχνικές και

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των

σύγχρονων εφαρµογών. Ο στόχος του µαθήµατος επιτυγχάνεται µε τη

διδασκαλία αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού εξειδικευµένου στα

περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυµέσων. 

Περίγραµµα:
• Macromedia Director βασικά στοιχεία προγραµµατισµού:

∆ηµιουργία του πρώτου αρχείου director, εισαγωγή στα συστατικά

τµήµατα του περιβάλλοντος προγραµµατισµού 

• Οικοδόµηση της διεπαφής: Θέτοντας ιδιότητες στο περιβάλλον, εισα-

γωγή αρχείων µέσων (εικόνα, ήχος, βίντεο, κείµενο), τοποθέτηση

sprites, ρύθµιση του ρυθµού (Tempo), κατανόηση των keyframes,

έλεγχος ροής του movie, δηµιουργία µιας µικρής διακοπής µε script,

δηµιουργία keyframes, δηµιουργία των κουµπιών 

• Χρησιµοποίηση του βίντεο: Κατανόηση των σχηµάτων, ασφάλιση της

επιτυχίας αναπαραγωγής ήχου, χρησιµοποίηση QuickTime,

χρησιµοποίηση του βίντεο MPEG2-DVD 

• Εισαγωγή στη γλώσσα script προγραµµατισµού: Κατανόηση των events, 

χειρισµός sprites µε script, εισαγωγή δηµιουργία projector 

• Έκδοση Shockwave: Εισαγωγή Shockwave, δηµιουργία ενός shockwave 

movie, χρησιµοποίηση Xtras Shockwave, χρησιµοποίηση του εξωτερικού 

ήχου, σύνδεση Shockwave µε το διαδίκτυο 

• Εισάγοντας το τρισδιάστατο 3D στο Macromedia Director:

Κατανόηση του τρισδιάστατου cast member, έλεγχος 3D µε το

Shockwave 3d 

• Εφαρµογή µιας βάσης δεδοµένων: Βάση δεδοµένων Xtras, 

χρησιµοποίηση του SQL 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
• Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στο Macromedia Director 

• Εργαστήριο 2-3: Ανάπτυξη εφαρµογής Macromedia Director 

• Εργαστήριο 4-5-6: Animation µε το Macromedia Director -Lingo, Java 

script 

• Εργαστήριο 7-8-9: Τεχνολογία Shockwave - Schockwave 3d 

• Εργαστήριο 10-11: Εργασία της περιόδου στο Macromedia Director.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. http://www.macromedia.com/devnet/mx/director 

2. MENNENOH DAVE "Macromedia Director MX 2004 Βήµα προς Βήµα - 

Επίσηµος Εκπαιδευτικός Οδηγός", ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ Μ., 2005 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. Κατά 

περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων.

• Εργαστηριακές ασκήσεις µε βάση το ολοκληρωµένα εργαλεία επε-

ξεργασίας πολυµεσικού υλικού µε σενάρια πραγµατικών εργασιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (50%), Ελεύθερη εργασία

εξαµήνου (50%)

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα περιλαµβάνει την παρουσίαση των βασικών τεχνολογιών
δικτύων τόσο για τα παραδοσιακά δίκτυα, όσο και για το Ίντερνετ και τα
δίκτυα ολοκληρωµένων ψηφιακών εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα η ύλη του
µαθήµατος περιλαµβάνει:
• Ανασκόπηση των βασικών δικτυακών εφαρµογών 
• ∆ιάφοροι τύποι δικτύων (Ethernet, Token Ring, Wireless, κτλ).
• ∆ροµολόγηση στο επίπεδο IP
• ∆ιαχείριση και προγραµµατισµός σε διακτυακό περιβάλλον
• ∆ίκτυα µεταγωγής πακέτων (ATM - Asynchronous Transfer Mode)
• Το πρωτόκολλο του Ίντερνετ (IP)
• Τεχνολογίες IP και ATM (IP over AMT)
• Αποφυγή συµφόρησης και ανάθεση πόρων (congestion control, resource 

allocation)
• Θέµατα ασφάλειας δικτύων (π.χ. firewalls)
Απώτερος σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση εµπειρίας µε εκτέλεση
εργαστηριακών και προγραµµατιστικών ασκήσεων µε τη χρήση προσοµοιωτή.

Περίγραµµα:
• Ανασκόπηση των βασικών δικτυακών εφαρµογών: Εφαρµογές, ανάλυ-

ση απαιτήσεων, αρχιτεκτονική του δικτύου, ανάπτυξη λογισµικού για το 
δίκτυο, αποτίµηση της απόδοσης του δικτύου.

• ∆ίκτυα άµεσων συνδέσεων: Ethernet, Token Ring, Wireless δίκτυα.
• ATM και IP: Το πρόβληµα της µεταγωγής των πακέτων, δίκτυα ATM, 

internetworking, το πρωτόκολλο IP, multicasting, ATM over IP.
• Έλεγχος συµφόρησης και ανάθεση πόρων: Βασικά θέµατα στην 

ανάθεση πόρων, ουρές, έλεγχος συµφόρησης TCP, µηχανισµοί ελέγχου 
συµφόρησης, ποιότητα υπηρεσιών.

• Θέµατα ασφάλειας δικτύων: Αλγόριθµοι κρυπτογράφησης, µηχανισµοί 

ασφάλειας, firewalls, παραδείγµατα µηχανισµών ασφάλειας δικτύων 
(π.χ. SSH, IPSEC, HTTPS).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι να αποκτήσει ο φοιτητής

εµπειρία στις διάφορες τεχνολογίες δικτύων. Στη σειρά των εργαστηριακών
ασκήσεων ο φοιτητής: 
• Εξοικειώνεται µε δίκτυα τύπου Ethernet 
• Πειραµατίζεται µε διάφορες τοπολογίες τοπικών δικτύων και 

τύπους µεταγωγέων πακέτων καθώς και διάφορα πρωτόκολλα 
δροµολόγησης 

• Εξοικειώνεται µε το πρωτόκολλο TCP και τις παραµέτρους που 
το επηρεάζουν 

• Κατανοεί την κίνηση σε δίκτυα ΑΤΜ 
• Πειραµατίζεται µε την υποστήριξη IP πάνω από ATM 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "Computer Networks: A Systems Approach", L.Peterson and B.Davie, 

Morgan Kaufmann Publishers, 1996. 
2. "Computer Networking: A Top - Down Approach Featuring the Internet", 

J.F.Kurose, K.W.Ross, Addison Wesley, 20043, 3rd edition. 
3. "∆ίκτυα Υπολογιστών", A.S. Tanenbaum, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 3η 

έκδοση. 
4. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Θεωρία: ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση 

PowerPoint. 
• Εργαστήριο: Ανάπτυξη προγραµµατιστικών ασκήσεων µε την χρήση 

προσωµοιωτή δικτύου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος ή διεξαγωγή συγκεκριµένης εργασίας (40%) και
τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (40%)
και τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου (60%). 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Σκοπός του µαθήµατος είναι να δοθούν οι βασικές έννοιες που διέπουν
την προτυποποίηση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Στο θεωρητικό µέρος
του µαθήµατος γίνεται ιστορική ανασκόπηση των τηλεπικοινωνιών,
αναφέρονται οι κυριότεροι οργανισµοί προτυποποίησης και αναλύονται
βασικές έννοιες τηλεπικοινωνιακών κανονισµών και πρωτοκόλλων, καθώς
και διεθνών standards στο πεδίο αυτό. Έµφαση δίνεται στην παρουσίαση
βασικών τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων (TCP/IP, ATM κ.λ.π.) και του
συστήµατος σηµατοδοσίας SS7. Στο εργαστηριακό τµήµα του µαθήµατος
γίνεται προσοµοίωση βασικών τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων για την
πληρέστερη κατανόηση του όλου θέµατος από πλευράς φοιτητών. Οι
ασκήσεις στον πίνακα αποσκοπούν στην πληρέστερη εµπέδωση της σχετικής
θεωρίας και στην κατανόηση του τρόπου εφαρµογής των τηλεπικοινωνιακών
κανονισµών και πρωτοκόλλων στην πράξη. Μετά την ολοκλήρωση του
µαθήµατος και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα έχουν
αποκτήσει  τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία ώστε:
• Να µπορούν να κατανοούν θέµατα που αφορούν τη νοµοθεσία 

και τους κανονισµούς που διέπουν τον τοµέα των σύγχρονων 
τηλεπικοινωνιών.

• Να είναι εξοικειωµένοι µε βασικά Ελληνικά και ∆ιεθνή 
τηλεπικοινωνιακά πρότυπα και πρωτόκολλα. 

• Να µπορούν να περιγράψουν και να αναλύσουν τις βασικές 
έννοιες, περιορισµούς και υπηρεσίες που συνδέονται µε βασικά 
πρότυπα και πρωτόκολλα.

• Να µπορούν να εκτιµήσουν την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία τηλεπικοινωνιακών διατάξεων και να τη συγκρίνουν µε τα 
όρια που έχουν θεσπιστεί από διεθνείς οργανισµούς και την 
Ελληνική Νοµοθεσία.

• Να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατάλληλα πακέτα προσοµοίω-

σης και γλώσσες προγραµµατισµού ώστε να αναπτύξουν 
αλγόριθµους µελέτης και επίλυσης προβληµάτων τηλεπικοινω-
νιακών πρωτοκόλλων και εκτίµησης έκθεσης σε ηλεκτρο-
µαγνητική ακτινοβολία από τηλεπικοινωνιακές διατάξεις.

Περίγραµµα:
• Ιστορική αναδροµή στο πεδίο της προτυποποίησης των τηλεπικοινω-

νιών: Γίνεται ανασκόπηση των ιστορικών δεδοµένων που οδήγησαν στη
σύγχρονη µορφή των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, εξηγούνται οι
λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη και καθιέρωση τηλεπικοινωνιακών
προτύπων και παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις για την εξέλιξη στον
παραπάνω χώρο λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

• ∆ιεθνείς οργανισµοί προτυποποίησης: Παρουσιάζονται οι κυριότεροι
διεθνείς οργανισµοί προτυποποίησης και γίνεται σύντοµη ανασκόπηση
στο έργο τους.

• Ελληνικά πρότυπα και κανονισµοί στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών:
Παρουσιάζονται στοιχεία από την Ελληνική Νοµοθεσία που θεσπίζουν
τηλεπικοινωνιακούς κανονισµούς. Επίσης παρουσιάζεται το έργο του
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. 

• Βασικές αρχές και πρωτόκολλα τηλεπικοινωνιών: Αναλύονται οι λει-
τουργίες και οι υπηρεσίες που απαιτούνται από ένα πρωτόκολλο
επικοινωνιών. Επίσης αναλύονται βασικά πρότυπα και πρωτόκολλα όπως
OSI, TCP/IP, ATM.

• Περιγραφή του συστήµατος σηµατοδοσίας SS7: Παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά οι υπηρεσίες, τα πρωτόκολλα και η  αρχιτεκτονική του
συστήµατος σηµατοδοσίας SS7 και σχολιάζονται τα πλεονεκτήµατά του.

• ∆ιεθνή και Ελληνικά πρότυπα που σχετίζονται µε τα όρια έκθεσης σε
µη ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από
εκποµπή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων από τηλεπικοινωνιακές
διατάξεις: Παρουσιάζονται τα κυριότερα διεθνή πρότυπα που
σχετίζονται µε τον περιορισµό της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
υψηλών συχνοτήτων που σχετίζονται µε ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές
διατάξεις. Επίσης παρουσιάζεται η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία στο
πεδίο αυτό. 

• Ασκήσεις στον πίνακα, που αποσκοπούν:
- Στην πληρέστερη κατανόηση της θεωρίας και των κανόνων που
διέπουν βασικά τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα,
- Στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε έκθεση σε
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ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προερχόµενη από τηλεπικοινωνιακές
διατάξεις (προβλήµατα διάδοσης και εναρµόνισης µε διεθνή και
ελληνικά πρό-τυπα). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής:
• Θα εξοικειωθεί µε τη χρήση και τον προγραµµατισµό κατάλληλων πακέ-

των προσοµοίωσης και γλωσσών προγραµµατισµού (Matlab, Visual
Basic) για τη µελέτη τηλεπικοινωνιακών προτύπων και πρωτοκόλλων,  

• Θα αναπτύξει αλγόριθµους µελέτης τηλεπικοινωνιακών προτύπων
και επίλυσης προβληµάτων έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
προερχόµενη από τηλεπικοινωνιακές διατάξεις. 

• Οι φοιτητές θα αναλαµβάνουν σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων τη 
µελέτη, υλοποίηση και παρουσίαση µικρής κλίµακας εργασιών που 
είναι συναφείς µε τα παραπάνω θέµατα.   

Τα εργαστήρια θα καλύψουν:
• Ανάπτυξη αλγορίθµων επίλυσης ασκήσεων τηλεπικοινωνιακών 

κανονισµών,
• Σχεδίαση µοντέλων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων µε χρήση του 

Simulink,
• ∆ιαδικασίες µέτρησης και ανάπτυξης αλγορίθµων εκτίµησης έκθεσης 

σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τηλεπικοινωνιακές διατάξεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. R. Frieden, "International Telecommunications Handbook", 1996, Artech 

House INC, ISBN 0-89006-568-3. 
2. H. Brands, E. Leo, "The law and Regulation of Telecommunications 

Carriers", Artech House INC, 1999, ISBN 0-89006-714-7.
3. T. Russell, "Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα", 2η Έκδοση, Μετάφραση 

Ανδρέα Ποµπόρτση, 2001, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 960-8050-35-9.
4. J. Proakis M. Salehi, "Contemporary Communication Systems 

Using Matlab", PWS Publishing Company, 1997, ISBN 0-534-93804-3.
5. Cavallo Α., R. Setola, F. Vasta, "Using MATLAB Simuling and Control 

System Toolbox. A Practical Approach", 1996, Prentice Hall Europe,
ISBN 0-13-261058-2.

6. ITU Recommendations.
7. IEC Recommendations.

8. "Human exposure to electromagnetic fields. High frequency (10 KHz to 
300 GHz)", EN 50166-2, CENELEC, 1995.

9. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 
"Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and 
electromagnetic fields (up to 300GHz)" Health Phys., vol. 75, no. 4, 1998.

10. Recommendation of the Council of July 12, 1999 relative to the exposure 
Limitation of the public to the electromagnetic fields (from 0 Hz to 300 
GHz) - (1999/519/CE).

11. ΙΕΕΕ C95.3-1991 "Recommended practice for the measurement of 
potentially hazardous electromagnetic fields, RF and microwave".

12. Κ.Υ.Α. 53571/3839/109-2000, "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 
λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά", ΦΕΚ Β΄ 1105/6-9-2000.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Θεωρία: ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση 

PowerPoint. 
• Εργαστήριο: Ανάπτυξη αλγορίθµων επίλυσης πρακτικών προβληµάτων 

τηλεπικοινωνιακών κανονισµών και πρωτοκόλλων σε περιβάλλον Matlab 
και Simulink. Ανάπτυξη αλγορίθµων µέτρησης και εκτίµησης έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε περιβάλλον Visual Basic.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (40%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (20%), τελική εξέταση στην
εκτέλεση δεδοµένων εργασιών µε βάση την ύλη του εργαστηρίου (40%). 
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα έχει κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας

από ειδικούς καθηγητές ή επαγγελµατίες του αντικειµένου των πολυµέσων

προς τους φοιτητές του τµήµατος. 

Περίγραµµα:
• Θέµατα που αφορούν τον προγραµµατισµό πολυµέσων στη Java και σε 

άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. 

• Θέµατα που αφορούν τη συµπίεση ήχου. 

• Θέµατα που αφορούν τη συµπίεση βίντεο. 

• Θέµατα που αφορούν την κωδικοποίηση και επεξεργασία κειµένου. 

• Θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη εφαρµογών 3D. 

• Θέµατα που αφορούν τα πολυµέσα στις βάσεις δεδοµένων. 

• Θέµατα που αφορούν τη µορφοποίηση πολυµεσικής πληροφορίας 

• Θέµατα που αφορούν την αποθήκευση και ανάκτηση πολυµεσικού 

περιεχοµένου 

• Θέµατα που αφορούν τα πολυµέσα πάνω από δίκτυα. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο εργαστήριο οι φοιτητές δηµιουργούν οµάδες και αναπτύσσουν

εργασίες σε κάποιο από τα προσφερόµενα θεµατικά. Το αποτέλεσµα της

κάθε οµάδας είναι µια εφαρµογή που παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη εργασία

στο θεµατικό.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σηµειώσεις και διαφάνειες που θα προσφέρονται από τους διδάσκοντες 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

• Κατά περίπτωση επίδειξη επιλεγµένων έργων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Ελεύθερη εργασία εξαµήνου (100%) 

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Τα επιστηµονικά µοντέλα έχουν καταλυτική δράση στην απόδοση σηµα-

ντικών επιστηµονικών εννοιών, που διαφορετικά είναι δύσκολο να κατανοη-

θούν και γι αυτό το λόγο οι τεχνολογίες πολυµέσων έχουν χρησιµοποιηθεί µε

τόση επιτυχία στην επιστήµη: από την παρουσίαση του πλανητικού µοντέλου

ως την εξήγηση της αρχής λειτουργίας  της µαγνητικής τοµογραφίας. Μέσα

στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, το αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη

του τρόπου εφαρµογής των αρχών και τεχνολογιών πολυµέσων για την

αποτελεσµατικότερη απόδοση και µοντελοποίηση επιστηµονικών ιδεών µε

διαδραστικές και ρεαλιστικές (δηλαδή χρησιµοποιώντας φυσικά µοντέλα)

πολυµεσικές εφαρµογές. Στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος, οι φοιτητές

θα γράψουν ένα ερευνητικό άρθρο σε ένα από τα θέµατα εφαρµογής Πο-

λυµέσων στην Επιστήµη.

Περίγραµµα:
Ενότητα Α’ Αρχές

• Ο Ρόλος των Πολυµέσων στην κατανόηση της Επιστήµης:

Γενική επισκόπηση της χρήσης πολυµεσικών στοιχείων στην κατανόηση

επιστηµονικών εννοιών. Παραδείγµατα: άτοµα και µόρια, πλανητικές

τροχιές, το ζωντανό κύτταρο.

• Μαθηµατικά: Πρόσθεση και Αφαίρεση Ανυσµάτων, Εσωτερικό και 

Εξωτερικό Γινόµενο, Έργο, Γωνιακή Ταχύτητα και Στροφορµή,

∆εξιόστροφος Κανόνας.

• Κινηµατική: Η ταχύτητα και η απόσταση ως ολοκληρώµατα γραµµικής

επιτάχυνσης. ∆ιαδραστικές γραφικές αναπαραστάσεις. Κινηµατική

βλήµατος χωρίς αντίσταση και µε αντίσταση αέρα µε µεταβλητό ύψος και

γωνία βολής – Το κλασικό παράδειγµα του πιθήκου και του κυνηγού.

Σχετικότητα κατά Γαλιλαίο: ελεύθερη πτώση µπάλας σε ακίνητο και

κινούµενο πλαίσιο. 3-Body Problem- Η κίνηση ενός πλανήτη στο

βαρυτικό πεδίο δύο ακίνητων αστέρων. Ελαστικές και ανελαστικές

συγκρού-σεις στον αεροδιάδροµο – διατήρηση ενέργειας και ορµής.

• Κυκλική Κίνηση: ∆υνάµεις σε µάζα που περιστρέφεται γύρω από ένα

σηµείο µε νήµα (τάση) και ελατήριο (Νόµος Hooke). Κίνηση εκκρεµούς.

Κυλιόµενος δίσκος, δεξιόστροφος κανόνας.Απόκλιση περιστρεφόµενου

δίσκου/τόρου σε επιφάνεια µε και χωρίς τριβή. Μετάπτωση σβούρας. Τα

ανύσµατα ροπής, γωνιακής ταχύτητας και ταχύτητας µετάπτωσης.

• Απλή Αρµονική Κίνηση: Η απλή αρµονική κίνηση ως συνιστώσα κυκλικής

κίνησης. Σύστηµα µάζας-ελατηρίου (Νόµος Hooke). Ταλαντωτής στρέ-

ψης χωρίς τριβή. Απλή αρµονική κίνηση µε τριβή.. Driven harmonic

motion. Συνδεµένα εκκρεµή.

• Κυµατική: Πίεση και µετατόπιση. Αναπαράσταση δηµιουργίας ηχητικών

κυµάτων µε διαπασών. Πρόσθεση κυµάτων µε παρόµοια συχνότητα. Το

φαινόµενο Doppler για ηχητικά κύµατα. Εγκάρσια και διαµήκη κύµατα.

Ανάκλαση κυµάτων µε αντιστροφή φάσης. Ανάκλαση κυµάτων µεταξύ

δύο εµποδίων - standing waveς. Η φυσική της µουσικής µε έµφαση στο

ταµπεραµέντο, τη σχέση που έχουν οι νότες.

• Ηλεκτροµαγνητισµός: Λειτουργία απλού κουδουνιού µε µπαταρία µε-

ταλλικό έλασµα και σιδερένιο πυρήνα. 3D αναπαράσταση ηλεκτρικού και

µαγνητικού πεδίου φορτίου σε απλή αρµονική κίνηση. Από γραµµικά

πολωµένο σε κυκλικά πολωµένο φως. Πείραµα Stern-Gerlach: η κίνηση

περιστρεφόµενου φορτίου σε ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.

• Πυρηνική Φυσική: Προσοµοιώσεις πυρηνικής σκέδασης µε σκέδαση

σφαιριδίων σε στόχο και πυρηνικής διάσπασης µε Monte Carlo. ∆ηµι-

ουργία Ζευγών. Αλληλεπίδραση ύλης µε ακτίνες Χ.

• Οπτική: Ανάκλαση και ∆ιάθλαση. 3D αναπαράσταση της δηµιουργίας

ειδώλου σε λεπτό φακό µε µεταβλητές αποστάσεις πηγής - φακού -

προπετάσµατος.

• Κβαντική Μηχανική: Το µοντέλο του Bohr για το άτοµο υδρογόνου.

Αρχή συµπληρωµατικότητας και το πείραµα διπλής οπής του Feynman:

το ηλεκτρόνιο ως σωµατίδιο και ως νέφος πιθανότητας. Αναπαράσταση

δέσµης ηλεκτρονίων που κινείται µέσα από τρία φίλτρα Stern-Gerlach.
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Το φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο.

• Ειδική Σχετικότητα: Το πείραµα Michelson-Morley, διαστολή χρόνου 

και συστολή µήκους.

Ενότητα Β’ - Εφαρµογές

• Βαλλιστική: Κίνηση στο βαρυτικό πεδίο της γης. Υπολογισµός τροχιάς 

βληµάτων και δορυφόρων. Geosynchronous orbits.

• Ο φωτοπολλαπλασιαστής: Παραγωγή ρεύµατος ανάλογου µε την 

ένταση προσπίπτουσας δέσµης ηλεκτρονίων.

• Μαγνητική Τοµογραφία: Η ανακάλυψη που κέρδισε το βραβείο Nobel. 

Οι αρχές λειτουργίας της Μαγνητικής τοµογραφίας και οι εφαρµογές 

της στην επιστήµη και ιατρική.

• X-ray Crystallography: Αρχές λειτουργίας της κρυσταλλογραφίες µε 

ακτίνες Χ για τον προσδιορισµό της µοριακής δοµής ενζύµων.

• Τηλεσκόπια και Μικροσκόπια: Το τηλεσκόπιο και το πλανητικό µοντέλο. 

Scanning Tunneling Microscopes, Confocal Microscopes, Fluorescence 

microscopy.

• Φασµατοσκοπία και Εφαρµογές: Gratings. Φασµατοφωτόµετρο σε 

οπτικό και υπεριώδες. Φασµατοσκοπία µε ακτίνες Χ. Φασµατοσκοπία 

ατοµικής απορρόφησης.

• ∆ιατοµικά Μόρια: Ταλάντωση και περιστροφή διατοµικών µορίων.

• Χηµικός ∆εσµός: Φύση και είδη χηµικού δεσµού.

• Υπολογισµός ηλικίας µε ραδιοισότοπα: Ηλικία µε ραδιοισότοπα του 

άνθρακα.

• Γενετικός κώδικας και DNA: ΝουκλεNκά οξέα και δοµή του DNA. 

Προσοµοίωση της διαδικασίας πολλαπλασιασµού του DNA µε επίδειξη

του ρόλου των ενζύµων.

• Βιοµόρια: Υδρογονάνθρακες, λιπίδια και πρωτείνες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος, οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν

και θα παρουσιάσουν ένα project που χρησιµοποιεί τεχνολογίες πολυµέσων

για την παρουσίαση ενός επιστηµονικού θέµατος. Οι τεχνολογίες που θα

χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν animation: Macromedia Director,

Macromedia Flash.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σηµειώσεις του διδάσκοντα.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

• Εργασίες των σπουδαστών και παρουσίασή τους στην τάξη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Προετοιµασία και παρουσίαση Εργασίας (60%) και γραπτή Τελική

Εξέταση (40%). Ο κάθε σπουδαστής θα ερευνήσει έναν ερευνητικό τοµέα

που ενσωµατώνει τουλάχιστον ένα πολυµεσικό στοιχείο (εικόνα, ήχος) µε

απήχηση και εφαρµογή στην επιστηµονική έρευνα ή εκπαίδευση. Σε πρώτη

φάση θα συνταχθεί και θα παρουσιαστεί σχετική πρόταση (2-3 σελίδες) όπου

θα προτείνεται το σχετικό επιστηµονικό µοντέλο και η τεχνολογία

υλοποίησης της πολυµεσικής αναπαράστασής του. Η τελική γραπτή Εργασία

θα έχει µήκος τουλάχιστον 10 σελίδες και θα παρουσιαστεί στο τέλος του

εξαµήνου.

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις (30%) συν ένα Multimedia Project

(70%). Οι σπουδαστές θα εργαστούν σε οµάδες των δύο ατόµων για να 

εφαρµόσουν τις αρχές, τεχνικές και τεχνολογίες που διδάσκονται στο µά-

θηµα σε ένα multimedia project που υλοποιεί ένα επιστηµονικό µοντέλο της

επιλογής τους. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι µια διαδραστική πολυµεσική

εφαρµογή ή ένα video µε εικόνα και ήχο όπου θα εξηγούνται οι σχετικές

επιστηµονικές έννοιες και θα εξηγείται το επιστηµονικό µοντέλο. Οι

σπουδαστές θα εργαστούν σε οµάδες των δύο ατόµων για καλύτερη

συνεργασία.



ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα περιλαµβάνει µια γενική ενηµέρωση για τις υπάρχουσες
αρχιτεκτονικές παράλληλων µηχανών καθώς και τις αρχές σχεδιασµού και
υλοποίησης παράλληλου λογισµικού, όπως τα παράλληλα προγραµµατιστικά
µοντέλα, τα εργαλεία παράλληλου προγραµµατισµού, καθώς και τις
εξειδικευµένες γλώσσες παράλληλου προγραµµατισµού. Πιο συγκεκριµένα,
σε αυτό το πλαίσιο, θα καλυφθούν οι παρακάτω θεµατικές ενότητες:
παράλληλες µηχανές-ιστορία και σύγχρονες τάσεις, µοντέλα παράλληλων
µηχανών, συγχρονισµός παράλληλων επεξεργαστών, σχεδίαση παράλληλων
προγραµµάτων, κατάτµηση φόρτου (partitioning), ανάθεση φόρτου (mapping),
εξισοpόπηση φορτίου (load balancing), µηχανισµοί επικοινωνίας και
συγχρονισµού, βιβλιοθήκες ανταλλαγής µηνυµάτων (ΜPI), ανταπόκριση στη
αύξηση των πόρων επεξεργασίας, (scalability). 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα περιλαµβάνουν εξοικείωση µε την πιο
γνωστή βιβλιοθήκη ανταλλαγής πακέτων (MPI) η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C και πάνω από
οποιοδήποτε δίκτυο διασύνδεσης υπολογιστών. Τα προγραµµατιστικά
παραδείγµατα θα είναι από την περιοχή των επιστηµονικών εφαρµογών και
προβληµάτων µεγάλης κλίµακας στα οποία ο παραλληλισµός θεωρείται
απαραίτητος. 

Περίγραµµα:
• Παράλληλοι Επεξεργαστές - Ιστορία και σύγχρονες τάσεις: Τάσεις στις 

παράλληλες εφαρµογές, τάσεις στον σχεδιασµό παράλληλων επεξεργα-
στών και δικτύωσής τους, µοντέλα παράλληλων επεξεργαστών, µοντέ-
λα παράλληλου προγραµµατισµού, clusters of workstations. 

• Παράλληλοι Αλγόριθµοι: Βασικές τεχνικές σχεδιασµού παράλληλων 
αλγορίθµων. 

• Παράλληλος Προγραµµατισµός: Σχεδίαση παράλληλων προγραµµάτων, 
κατάτµηση φόρτου (partitioning), ανάθεση φόρτου (mapping), εξισορρό-

πηση φόρτου (load balancing), µηχανισµοί επικοινωνίας και συγχρονι-
σµού, βιβλιοθήκες ανταλλαγής µηνυµάτων (ΜPI), γλώσσες ανάπτυξης 
παράλληλου λογισµικού. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής θα είναι ικανός: 
• Να εγκαταστήσει οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ανταλλαγής πακέτων. 
• Να συνδέσει µέσω του υπάρχοντος δικτύου ένα υποσύνολο 

υπολογιστών (cluster of PCs or workstations) και να τους χρησιµο-
ποιήσει σε συγκεκριµένη παράλληλη εφαρµογή. 

• Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα παράλληλο πρόγραµµα. 
• Να εκτιµήσει και να παρακολουθήσει την απόδοση ενός παράλληλου 

προγράµµατος. 
Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής: 
• Εγκαθιστά τη βιβλιοθήκη ανταλλαγής πακέτων MPI. 
• Εξοικειώνεται µε τη χρήση της βιβλιοθήκης ανταλλαγής πακέτων MPI. 
• Μελετά τη σύνδεση µέσω των υπαρχόντων δικτύων πολλών 

υπολογιστών για τη δηµιουργία µίας εικονικής παράλληλης µηχανής. 
• Μελετά την ανάπτυξη µεγάλων εφαρµογών µέσω της χρήσης της 

γλώσσας προγραµµατισµού C, της βιβλιοθήκης ανταλλαγής πακέτων 
MPI, και της εικονικής παράλληλης µηχανής. 

• Τέλος κάθε φοιτητής αναλαµβάνει την ολοκλήρωση µιας εργασίας (pro-
ject)  βάσει της οποίας πρέπει να µελετήσει, να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει ένα παράλληλο πρόγραµµα για µία προκαθορισµένη
εφαρµογή που θα ικανοποιεί κάποιες συγκεκριµένες προZποθέσεις
(load balancing, scalability, κτλ). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γ. Πάντζιου, Α. Τοµαράς, Στοιχεία Παράλληλου Υπολογισµού, Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, 2004. 
2. Barry Wilkinson and Michael Allen, Parallel Programming: Techniques and 

Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, 
Prentice Hall, USA, second edition, 2004. 

3. Ian Foster, Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools 
for Parallel Software Engineering, Addison-Wesley, 1995. 

4. Rajkumar Buyya, Cluster Computing: Programming and Applications, 
Prentice Hall, 1999. 

5. Peter Pacheco, Parallel Programming with MPI, Morgan Kaufmann 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3
Εργαστήριο: 2
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Publishers, 1996 
6. William Gropp, Ewing Lusk, Rajeev Thakur, Using MPI-2, MIT Press, 

1999. 
7. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.
• Ανάπτυξη παράλληλων εφαρµογών µε την χρήση της βιβλιοθήκης
ανταλλαγής πακέτων MPI και της γλώσσας προγραµµατισµού C..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων
(40%), τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου (60%).

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7

ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η τεχνολογία των ασυρµάτων επικοινωνιών αποτελεί ένα από τους
ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς. Τα διάφορα συστήµατα ασυρµάτων
επικοινωνιών έρχονται να παράσχουν καινούργιες υπηρεσίες στον χρήστη ή
να βελτιώσουν την ποιότητα παροχής υφιστάµενων υπηρεσιών. Κλασικό
παράδειγµα αποτελεί η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. Η παροχή
ασύρµατης πρόσβασης ιδιαίτερα εντός αστικών ιστών απαιτεί την εκπόνηση
µελετών ραδιοκάλυψης και την εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων εκποµπής.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την έκθεση του
ανθρώπου στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπονται από τα
συστήµατα αυτά. Το γεγονός αυτό οδήγησε παγκόσµιους οργανισµούς στην
έκδοση συστάσεων σχετικά µε την έκθεση στις λεγόµενες µη Ιοντίζουσες
ακτινοβολίες. Τα διάφορα κράτη µε τη σειρά τους βασιζόµενα σε αυτές τις
συστάσεις έχουν θεσµοθετήσει επιτρεπτά όρια έκθεσης όπου κάθε σύστηµα
εκποµπής πρέπει να συµµορφώνεται. Ο έλεγχος για τη συµµόρφωση αυτή
απαιτεί τόσο τη θεωρητική ανάλυση βασιζόµενη σε µοντέλα ραδιοδιάδοσης
όσο και την πραγµατοποίηση µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας.Στο παρόν µάθηµα εµπεριέχεται η θεωρία για την µελέτη
ραδιοκάλυψης ασυρµάτων συστηµάτων επικοινωνιών. Παρουσιάζονται οι
τρόποι ραδιοδιάδοσης καθώς επίσης και µοντέλα και τεχνικές υπολογισµού
ραδιοδιάδοσης. Τέλος παρέχονται γνώσεις σχετικά µε την πραγµατοποίηση
µετρήσεων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και εκτίµησης συµµόρφωσης µε
θεσµοθετηµένα όρια.

Περίγραµµα:
• Ραδιοκάλυψη: Εισαγωγικές έννοιες ασυρµάτων ζεύξεων: Κεραιοσυστή-

µατα, ΠροZπολογισµός ζεύξης, Θόρυβος, Προσαρµογή, Πόλωση
κεραιών, Λόγος στάσιµου κύµατος VSWR, Παρεµβολές, Ζώνες Fresnel.
Απώλειες διαδροµής, διαλείψεις, πολλαπλή όδευση σηµάτων,



στατιστικά µοντέλα.
• Ραδιοδιάδοση: Εισαγωγή στην Ραδιοκυµατική διάδοση, Σχέση Ισχύος -

Ηλεκτρικού πεδίου, Μοντέλο διάδοσης ελευθέρου χώρου, ∆ιάδοση
εξωτερικών χώρων, ∆ιάδοση εσωτερικών χώρων, ∆ιείσδυση σήµατος σε
κτίρια, Ανάκλαση, Περίθλαση, Σκέδαση,  Τεχνικές Ray Tracing. 

• Μετρήσεις: Εξοπλισµός µετρήσεων, Πρότυπα µετρήσεων, Ανάλυση
φάσµατος, Μετρήσεις στενής ζώνης, Μετρήσεις ευρείας ζώνης. Ισχύς
καναλιού (channel power), Συντελεστής Έκθεσης Πολλαπλών Πηγών,
Αβεβαιότητα Μετρήσεων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα είναι

ικανός: 
• Να πραγµατοποιεί προZπολογισµούς ζεύξεων.
• Να εκτιµά τα επίπεδα έκθεσης γύρω από ένα σύστηµα εκποµπής

βασιζόµενος σε εξοµοιώσεις.
• Να πραγµατοποιεί  µελέτες ραδιοδιάδοσης και ραδιοεκποµπών.
• Να διενεργεί µετρήσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής: 
• Χρησιµοποιεί λογιστικά φύλλα για την ανάλυση του προZπολογισµού 

µιας ζεύξης (link budget).
• Χρησιµοποιεί το Matlab για τον υπολογισµό ισχύος καναλιού (Channel 

power) και τον συντελεστή έκθεσης πολλαπλών πηγών.
• Εξοικειώνεται µε τις διαδικασίες και τον εξοπλισµό µετρήσεων ηλεκτρο-

µαγνητικών πεδίων.
• Εξοικειώνεται µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 

δεδοµένων των µετρήσεων. Εδώ γίνονται προβλήµατα πάνω στις ενό-
τητες της θεωρίας.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σηµειώσεις µαθήµατος,
2. Ασύρµατες Επικοινωνίες, Αρχές και Πρακτική, 2η έκδοση, Theodore 

Rappaport,  Γκιούρδας 2006,
3. Propagation of Radiowaves", Les Barclay, 2nd Edition, IEE,
4. ∆ιαδίκτυο,
5. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
• ∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.
• Πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων µε χρήση διάφορων 

πακέτων λογισµικού.
• Χρήση εξοπλισµού µετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. ∆ιαλέξεις 

στον πίνακα.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (20%), συµµετοχή στην
εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων (30%), τελική εξέταση στην ύλη του
εργαστηρίου (50%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Το µάθηµα αποτελεί µια εισαγωγή στον κόσµο των έξυπνων, δηλ.
προγραµµατιζόµενων, φορητών συσκευών (smart devices – PDA και κινητά
τηλέφωνα), τις οποίες οι φοιτητές θα µάθουν να προγραµµατίζουν
χρησιµοποιώντας σύγχρονα εργαλεία. Οι ιδιαιτερότητες του 
προγραµµατισµού σε τέτοιες συσκευές έγκειται στην έλλειψη των πλούσιων
πόρων που συναντά κανείς στα PC: επεξεργαστή, µνήµη, συσκευών I/O, κλπ.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν σύγχρονες τεχνολογίες που καθιστούν τον
προγραµµατισµό αυτών των συσκευών όχι µόνο δυνατό αλλά και πολύ
ενδιαφέροντα. Συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιηθεί η πλατφόρµα της Microsoft
.NET και οι γλώσσες προγραµµατισµού που αυτή προσφέρει (C#, VB.NET,
Java, κλπ). Μετά από µια σύντοµη επανάληψη θεµελιωδών εννοιών στον
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, το µάθηµα εστιάζει στις βασικές
τεχνολογίες της .NET. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο .NET Compact
Framework (CF), όπου οι σπουδαστές θα αποκτήσουν εµπειρία στη χρήση
Win/Web Forms, XML Web Services, και θα διαπιστώσουν στην πράξη τις
διαφορές του Compact Framework από την desktop έκδοση του .NET frame-
work, π.χ. διαθέσιµοι τύποι δεδοµένων και controls. Επίσης, οι σπουδαστές
θα αποκτήσουν εµπειρία στην ανάπτυξη δικών τους, εξατοµικευµένων (cus-
tom-made) controls, τα οποία και θα χρησιµοποιήσουν σε εφαρµογές για
έξυπνες φορητές συσκευές, όπως συστήµατα client-server, εφαρµογές
συλλογής και καταγραφής δεδοµένων (field data), παιχνίδια peer-to-peer,
αλλά και κατανεµηµένες υπηρεσίες όπως  distributed storage.

Προαπαιτούµενα: Το µάθηµα «Κατανεµηµένες και ∆ιαδικτυακές
Εφαρµογές Πολυµέσων» παρέχει µια πολύ καλή εισαγωγή στη βασική
λειτουργικότητα του .NET Framework, που αποτελεί superset του .NET
Compact Framework (.NETcf). Γνώση της ύλης αυτού του µαθήµατος θα
βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν σε µεγαλύτερο βάθος την
αρχιτεκτονική του .NETcf και να συγκρίνουν τον προγραµµατισµό σε PC και

σε smart devices.

Περίγραµµα:
• Μέρος I: Τα Θεµέλια 

- Εισαγωγή: ∆ιαφορές PC και φορητών συσκευών, φθηνό και ασύρµατο
δίκτυο WiFi, Bluetooth, εργαλεία ανάπτυξης, κάµερα, thumb keyboard,
GPS. 
- Η αρχιτεκτονική του .NET Compact Framework: Εισαγωγή στα
Windows CE, τι είναι η .NET, το .NET Compact Framework, πώς να
τρέξετε ένα Smart Device Application στον Pocket PC Emulator,
Soft/Hard Reset, Η ουσία ενός προγράµµατος .NETcf, χρήση του Visual
Studio .NET, δηµιουργία κλάσεων.
- Οι τύποι της .NET: Χρήση τύπων: Namespaces και Assemblies,
Standard Types, Strings, µετατροπή Τύπων, ∆ιαχείριση Μνήµης.
- Το Platform Invoke: ∆ηµιουργία δηλώσεων P/Invoke,
υποστηριζόµενες παράµετροι των σχετικών συναρτήσεων, δηµιουργία
Win32 DLL, πέρασµα παραµέτρων, επικοινωνία Unmanaged και
Managed κώδικα.

• Μέρος ΙΙ: Η ∆ιεπαφή Χρήστη
- ∆ηµιουργία Φορµών: Σχεδιασµός και χρήση φορµών, κληρονοµικό-
τητα και οπτική κληρονοµικότητα
- Ποντίκι και Πληκτρολόγιο: Προγραµµατίζοντας για Input µε ποντίκι
και πληκτρολόγιο.
- Τα Κοντρόλ: Κατηγορίες κοντρόλ, ιδιότητες, µέθοδοι και events, οι 5
κύριοι τύποι κοντρόλ: Label, TextBox, ListBox & ComboBox, Button,
RadioButton & CheckBox, απλό και σύνθετο Data Binding, το κοντρόλ
DataGrid, υποστήριξη των ιδιοτήτων, µεθόδων και events, µενού,
χειρισµός των events, τα κοντρόλ ToolBar και ImageList, ∆ιάλογοι.
- Πώς να φτιάξετε τα δικά σας κοντρόλ: Το κοντρόλ σαν αντικείµενο,
κληρονοµώντας από υπάρχοντα κοντρόλ της .NET, σύνθετα κοντρόλ,
πρόσθεση animation, χρήση σε πολύ-νηµατικό περιβάλλον,
εµφανίζοντας το κοντρόλ στο Toolbox.
- Exceptions: Τι είναι τα exceptions, try-catch-finally blocks, πως
πιάνοµε exceptions ορισµένου τύπου, πως σιγουρεύοµε ότι ο κώδικας
θα τρέξει ακόµα και στην περίπτωση runtime errors.
- Networking Classes: Χρήσιµα namespaces, κλάσεις για DNS, HTTP,
UDP, IrDA, TCP, απλές εφαρµογές cliend-server, χρήση των κλάσεων
TcpClient, TcpListener, NetworkStream, ASCIIEncoding .NETcf σε µια

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ «ΕΞΥΠΝΕΣ»
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



απλή εφαρµογή client-server
- Timers, Threading & Delegates: Τι είναι τα νήµατα επεξεργασίας και
οι timer; Γιατί χρησιµοποιούµε νήµατα και πότε να τα αποφεύγοµε,
κλάσεις στο namespace System.Threading, Εκκίνηση νηµάτων
επεξεργασίας µε Thread και ThreadStart, αναστολή λειτουργίας και
διακοπή νηµάτων, χρήση Delegates για την ενηµέρωση της ∆ιεπαφής
Χρήστη.

• Μέρος III: ∆ιαχείριση ∆εδοµένων της Συσκευής - Managing Device 
Data. 
- Storage: Αποθήκευση σε Smart-Devices, File I/O, Registry Access.
- ADO.NET Programming: Τι είναι η ADO.NET, χρήση του Data Set,
Microsoft SQL Server CE, Microsoft SQL Server, Web Services.
- Synchronizing Mobile Data: Τι είναι τα Remote Data Applications,
εγκατάσταση του Remote Data Connectivity, επιλογή RDA ή Merge
Replication.
- To Remote API: To ActiveSync, Βασικά του RAPI, πρόσβαση στο
Object Store, ανιχνεύοντας αλλαγές στην κατάσταση σύνδεσης της
συσκευής (Device Connection State), φόρτωση προγραµµάτων και
βιβλιοθηκών (DLL).

• Μέρος IV: ∆ηµιουργία Γραφικών για Έξοδο 
- Τα γραφικά του .NETcf: Σχεδιάζοντας γραφικά στην οθόνη, Raster vs
Vector Graphics.
- Text and Fonts: Εισαγωγή, τοποθέτηση και χωµατισµός κειµένου,
επιλογή Font.
- Εκτύπωση: Το Printing Pipeline, προγραµµατισµός εκτύπωσης, Direct
Printing, Rendering with GDI, HP Mobile Printing, Rendering with
PrinterCE.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Οι εργαστηριακές ασκήσεις προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα

να κατασκευάσουν πραγµατικές εφαρµογές για φορητές συσκευές, να τις
τρέξουν στον προσοµοιωτή της πλατφόρµας, αλλά και να τις εγκαταστήσουν
στις δικές τους φορητές συσκευές (PDA, κινητά τηλέφωνα κλπ). Όλες οι
ασκήσεις θα υλοποιηθούν σε γλώσσες της πλατφόρµας Microsoft .ΝΕΤ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Paul Yao, David Durant, .Net Compact Framework Programming with 

Visual Basic .Net, Pearson Education Limited, 2004, ISBN 0321174046.

2. Erik Rubin, Ronnie Yates, Microsoft.NET Compact Framework, Pearson 
Education, 2003, ISBN 9780672325700

3. Dan Fox, Jon Box, Building Solutions with the Microsoft.NET Compact 
Framework, 2003, ISBN 9780321197887

4. The MSDN collection accompanying the .NET platform.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

Εργαστηριακές ασκήσεις σε γλώσσες της πλατφόρµας .NET. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%).
Εργαστήριο: Συµµετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις (50%), τελική εξέταση
στην ύλη του εργαστηρίου (50%).

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η ευρεία διείσδυση του ∆ιαδικτύου στην καθηµερινή µας ζωή καθώς και

η καθιέρωσή του ως ένα από τα κύρια µέσα επικοινωνίας, οδήγησε στην

ανάπτυξη πληθώρας ηλεκτρονικών εφαρµογών πολλές από τις οποίες

κατάφε-ραν να γίνουν πιο δηµοφιλείς ακόµα από τις αντίστοιχες εφαρµογές

της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες που

σχετίζονται µε αυτό, επιτρέπουν σήµερα την πρόσβαση, για παράδειγµα, σε

οπτικο-ακουστικές υπηρεσίες όπως “ψηφιακή τηλεόραση” (digital television –

IPTV), “κατά παραγγελία εικόνα και ήχο” (audio / video on demand), καθώς

και την µετάδοση ψηφιακού περιεχοµένου (content distribution), σε

πραγµατικό χρόνο (real-time) και µε την µέγιστα αποδεκτή ποιότητα-

υπηρεσίας (Quality of Service – QoS). Σε αυτή την εξέλιξη βοήθησε, πέρα

από την ευρεία διάδοση των ευρυζωνικών τεχνολογιών πρόσβασης (broad-

band access), η χρήση και κυρίως η εκµετάλλευση των διοµότιµων

τεχνολογιών (Peer-to-Peer – P2P). Μια από τις θεµελιώδεις ιδιότητες αυτών

των συστηµάτων είναι η απουσία δοµής, η οποία επιτρέπει τη µη

οντοκεντρική λειτουργία, ενώ διευκολύνει την εισαγωγή και συµµετοχή νέων

χρηστών στο σύστηµα, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους

διαθέσιµους δικτυακούς πό-ρους (system and network resources). Βασικοί

στόχοι του µαθήµατος αυτού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στον χώρο

των ∆ιοµότιµων ∆ικτύων, να αναλύσει τους τρόπους και τις βασικές αρχές

λειτουργίας τους και να πα-ρουσιάσει τεχνικές υλοποίησης τέτοιων δικτύων.

Έτσι θα µπορούν οι σπουδαστές να σχεδιάζουν, αναλύουν και αναπτύσσουν

∆ιοµότιµα ∆ίκτυα µε βάση την ασφάλεια (security), την αναζήτηση (search-

ing), την δροµολόγηση (routing), την αξιοπιστία (integrity) και την ποιότητα

(QoS) τόσο της υπηρεσίας όσο και του περιεχοµένου µέσα από πειράµατα

εκτελεσµένα σε πραγµατικές συνθήκες.

Περίγραµµα:
• Εισαγωγή: Βασικές αρχές ∆ιοµότιµων Συστηµάτων, τεχνολογίες και 

υπηρεσίες, λογισµικό και µεσισµικό (middleware), αναζήτηση,

δροµολόγηση, ποιότητα υπηρεσίας. 

• Αρχιτεκτονικές και τεχνικές υλοποίησης συγκεντρωτικών διοµότιµων

συστηµάτων, υπηρεσίες και τεχνικές, υλοποίηση και ανάλυση

επιδόσεων. Αρχιτεκτονικές αποκεντρωτικών διοµότιµων συστηµάτων,

υπη-ρεσίες και τεχνικές, υλοποίηση και ανάλυση επιδόσεων.

• Ασφάλεια και αξιοπιστία: Κατάχρηση και κακόβουλοι, επιθέσεις

εξάντλησης πόρων (Denial of Service, DoS) σε τρίτους υπολογιστές,

απόκτηση µη θεµιτών αρχείων από έναν στόχο-∆ιακοµιστή Ιστού (Web

Server), εντόπιση υποκινητή(ων) της επίθεσης, τερµατισµός επιθέσεων,

επίθεσης.

• Υπηρεσίες και εφαρµογές: Napster, Gnutella, KaZaA, MusicCity, 

BitTorrent, Audiogalaxy, Freenet.

• Εξελίξεις στα P2P δίκτυα: Εξελίξεις στα διοµότιµα συστήµατα, strea-

ming, unicasting, broadcasting, convergence, homogeneous and 

heterogeneous. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα είναι ικανός: 

• Να προσοµοιώσει το περιβάλλον ενός διοµότιµου δικτύου 

• Να εντοπίζει τυχόν σφάλµατα στην λειτουργία ενός διοµότιµου  δικτύου, 

και να προτείνει λύσεις βελτίωσής του. 

• Να αποτιµήσει την επίδοση του δικτύου. 

• Να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια και την 

αξιοπιστία που περιέχει ένα διοµότιµο σύστηµα. 

Στη σειρά των εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής θα: 

• Εξοικειωθεί µε το περιβάλλον λειτουργίας του PEERSIM. 

• Μελετήσει τη λειτουργία των συγκεντρωτικών διοµότιµων δικτύων 

και πιο συγκεκριµένα  των αρχιτεκτονικών που υπάρχουν.

• Αναλάβει την ολοκλήρωση µιας εργασίας (project) βάσει της οποίας

πρέπει να µελετήσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα µοντέλο

διοµότιµου δικτύου που θα ικανοποιεί κάποιες συγκεκριµένες

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

∆ΙΟΜΟΤΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



προZποθέσεις, αξιολογώντας παράλληλα τις επιδόσεις του.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. HANDBOOK ON THEORETICAL AND ALGORITHMIC ASPECTS OF 

SENSOR, AD HOC WIRELESS, AND PEER-TO-PEER NETWORKS SHEU, 

JANG-PING Published by TAYLOR & FRANCIS LTD in 2005.

2. PEER-TO-PEER KAN, GENE MILL, JEREMIE ORAM, ANDY Published by 

O'REILLY MEDIA, INC, USA in 2001

3. Peer-To-Peer Computing: Technologies for Sharing and Collaborating on 

the Net ++ David Barkai

4. Εγχειρίδιο PEERSIM

5. ∆ιαδίκτυο

6. Άρθρα από διεθνή επιστηµονικά περιοδικά

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint.

Προσοµοίωση µε χρήση ειδικού πακέτου προσοµοίωσης (PEERSIM).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της

ύλης (60%). 

Εργαστήριο: Συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων (30%), Τελική εργασία

(30%), τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου(40%) 

Επ ιλογής Υποχρεωτ ι κά µαθήµατα
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ΘΕΩΡΙΑ
Περιγραφή:

Η ιατρική προσοµοίωση είναι ένα εγχείρηµα που εµπλέκει πολλές
ειδικότητες τόσο από τον τοµέα της υγείας – νοσηλευτές, γιατρούς και
άλλους εργαζόµενους στον τοµέα της υγείας -αλλά και επιστήµονες της
πληροφορικής, ερευνητές, εκπαιδευτές. Η ιατρική προσοµοίωση µε
υπολογιστές δηµιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο είναι
µια συλλογή από τεχνολογίες που επιτρέπουν στους χρήστες να
αλληλεπιδρούν µε τρισδιάστατες βάσεις δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο,
χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις τους και τις ικανότητές τους. Η ανάπτυξη
νέων µεθοδολογιών για µοντελοποίηση και προσοµοίωση είναι η κύρια
πρόκληση πίσω από την δηµιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων, βασισµένων
στους υπολογιστές στην Ιατρική. Στο µάθηµα αυτό παρουσιάζονται τεχνικές
µοντελοποίησης και προσοµοίωσης, καθώς και το γραφικό περιβάλλον που
αναπτύσσεται για ιατρικές εφαρµογές. Επίσης παρουσιάζονται θέµατα που
αφορούν στην καταγραφή και επεξεργασία ιατρικών εικόνων, τη
µοντελοποίηση οργάνων, την αναδόµηση ανατοµικών δοµών από τοµές και
την τρισδιάστατη οπτικοποίησή τους. Σκοπός του µαθήµατος είναι η
εξοικείωση των σπουδαστών µε τεχνικές και µεθοδολογίας που πηγάζουν
από την πληροφορική και αυξάνουν την αξία των πρωτογενών ιατρικών
δεδοµένων (π.χ. ιατρική εικόνα) µε στόχο την βελτίωση της ιατρικής πράξης
καθώς και της ιατρικής εκπαίδευσης.

Περίγραµµα:
• Εφαρµογές και χρήσεις των υπολογιστών στην ιατρική εκπαίδευση και 

στην ιατρική πράξη.
• ∆ιαδικασίες συλλογής δεδοµένων και µέθοδοι οπτικοποίησης.
• Μέθοδοι κατάτµησης εικόνας και τρισδιάστατης αναδόµησης γεωµε-

τρίας από τοµές.
• Μοντελοποίηση µορφής. 
• Μέθοδοι οπτικοποίησης (visualization) και αντιστοίχισης (registration) 

για χειρουργικές εφαρµογές. 
• Λειτουργική προσοµοίωση.
• Επαυξηµένη πραγµατικότητα (augmented reality).
• Ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση του σπουδαστή µε τις

έννοιες που παρουσιάζονται στο θεωρητικό τµήµα του µαθήµατος καθώς και
µε τα εξειδικευµένα εργαλεία λογισµικού που παρέχουν την δυνατότητα
ανάπτυξης εφαρµογών προσοµοίωσης στην Ιατρική. Βασικά εργαλεία, τα
οποία θα χρησιµοποιήσει ο σπουδαστής, αποτελούν αυτά τα οποία
περιέχονται στα πακέτα λογισµικού MatLab και 3DDoctor. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα είναι ικανός: 
• Να επεξεργάζεται ιατρικές εικόνες χρησιµοποιώντας εξελιγµένες 

µεθόδους κατάτµησης
• Να δηµιουργεί τρισδιάστατα µοντέλα ανατοµικών δοµών από ιατρικές 

εικόνες
• Να επιλέγει της κατάλληλες µεθόδους οπτικοποίησης µεγάλου όγκου 

δεδοµένων 
• Να δηµιουργεί µοντέλα για την λειτουργική προσοµοίωση
• Να εντοπίζει τις αδυναµίες λόγω απλουστευτικών παραδοχών µοντέλων 

προσοµοίωσης 
• Να αξιολογήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ένα σύστηµα 

προσοµοίωσης στην ιατρική

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences, Frank C. 

Hoppensteadt, Charles S. Peskin. Springer. 2nd ed. 2004.
2. Σηµειώσεις διδάσκοντα
3. ∆ιαδίκτυο
4. Άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
∆ιαλέξεις υποστηριζόµενες µε διαφάνειες και χρήση PowerPoint. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Θεωρία: Γραπτή πρόοδος (40%) και τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της
ύλης (60%). 
Εργαστήριο: Συµµετοχή στην εκπόνηση των εργαστηριακών ασκήσεων
(30%), τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου (70%).

Τίτλος Μαθήµατος Κωδικός Εξάµηνο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τύπος Μαθήµατος Ώρες/Εβδοµάδα Πιστωτικές Μονάδες

ΜΕ / ΕΥ
Θεωρία: 3

Εργαστήριο: 2
7



ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑ Ι  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ ΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ Ε ΙΚΟΝ ΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ Ι  Β ΙΟΜΗΧΑΝ ΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΑΣ ΚΑ Ι  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓ ΙΣΜ ΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ Β ΙΟ )ΑΤΡ ΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑ Ι  ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΗΣ ΥΓΕ ΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΜΗ ΙΟΝΤ ΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤ ΙΝΟΒΟΛ ΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ∆ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΤΗΛΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΣ ΙΦΑΗ ) )

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
Προχωρηµένα Εργαστήρ ια
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1. Γενικά.
Το ερευνητικό εργαστήριο MTMDLab λειτουργεί στο Τµήµα 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων (ΕΠΠ) του ΤΕΙ Κρήτης
από το 2004. Το Εργαστήριο συστάθηκε το 2000 από το ΠΣΕ-Ενερ-
γειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και χρηµατοδοτήθηκε από
το ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο ανά-
πτυξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επιλεγ-
µένα γνωστικά αντικείµενα που έχουν την ανάγκη άµεσης γνώσης
µετεωρολογικών δεδοµένων από περιοχές της Κρήτης καθώς και να
υποστηρίξει τους φοιτητές του τµήµατος ΕΠΠ του ΤΕΙ Κρήτης στην
προσπάθεια τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού
επιπέδου στο τοµέα της Συλλογής και επεξεργασίας των Μετεωρο-
λογικών δεδοµένων από επίγειους και δορυφορικούς σταθµούς. 

Σήµερα το εργαστήριο είναι επανδρωµένο από µέλη εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού και φοιτητές του Τµήµατος ΕΠΠ, και από µικρό
αριθµό εξωτερικών συνεργατών. 

2. Επιστηµονικό Προσωπικό
• Υπεύθυνος εργαστηρίου: 

∆ρ. Βλησίδης Ανδρέας (Επίκουρος  Καθηγητής)
• Συνεργάτες  

- ∆ρ. Axel Schnell  (Καθηγητής FH-Düsseldorf )
- Dr.Ioan Boian (Prof. Tansilvania University of Brasov)
- Χαρακόπουλος Σταύρος , Πτυχιούχος Πληροφορικής ΤΕ
- Μιχαήλ Κωστής, Πτυχιούχος Πληροφορικής ΤΕ
- Γούναρης Γιώργος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)
- Μακρυγιαννάκης Μανος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Τεχνολογίες συλλογής Μετεωρολογικών ∆εδοµένων από δίκτυο

κατανεµηµένων µετεωρολογικών σταθµών.
• Συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων από Μετεωρολογικούς

∆ορυφόρους
• Τεχνολογίες επεξεργασίας Μετεωρολογικών δεδοµένων και 

on-line παρουσίαση στο διαδίκτυο (http://meteo.epp.teiher.gr/).
• Ανάπτυξη µοντέλων για την αξιολόγηση του δυναµικού και ποι-

ότητας   του αέρα και της ηλιοφάνειας σε περιοχές της Κρήτης 
• ∆ηµιουργία Βάσης Μετεωρολογικών δεδοµένων και ανάπτυξη 

µοντέλων για την πιστοποίηση της απόδοσης και ποιότητας 
συστηµάτων παραγωγής ήπιων µορφών ενέργειας.

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες
• Υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες και Project του Εργα-

στηρίου Υβριδικών Ενεργειακών Συστηµάτων που στεγάζεται 
στον ίδιο χώρο

• Παρέχει πληροφορίες από την βάση δεδοµένων 6 ετών σε άλλα 
εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης.

• Συνεργάζεται µε το τµήµα Industrial Engineering του Πανεπιστή-
µιου Brasov στην Ρουµανία σε Project ανάπτυξης συστηµάτων 
ΑΠΕ

• Συµµετέχει µε ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια και
ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Αναπτύσσει κοινά project  µε το University of Applied Sciences of
Düsseldorf στην επεξεργασία Μετεωρολογικών δεδοµένων

5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
• Θεωρητικά µαθήµατα

∆ιδασκαλία µαθηµάτων στο M.Sc. course: Engineering Design
and Management of the Renewable Energy Sources

- Hybrid Energy Systems(2004 – µέχρι σήµερα)
- Energy Management (2004 - µέχρι σήµερα)
- Evaluation of meteorological data for computations of  regener-
ative energy systems (2004 – µέχρι σήµερα)
- Design and sizing a possible PV configurations for a household
and determine the most cost effective solution (2004 – µέχρι
σήµερα)
- Energy Management in small Hybrid Energy Systems with LCC
method
- ∆ορυφορικές επικοινωνίες 
- Meteo Satellites and Measurements 

• Πτυχιακές
Συλλογή και επεξεργασία Μετεωρολογικών δεδοµένων και on

line παρουσίαση στο διαδίκτυο, http://meteo.epp.teiher.gr/.
Ανάπτυξη Βάσης µετεωρολογικών δεδοµένων και επεξεργασία

των στοιχείων της 

Π ρ ο χ ω ρ η µ έ ν α  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α
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1. Γενικά.
Το ερευνητικό εργαστήριο VR&IISLab (Virtual reality&Industrial

Information Systems Lab)  λειτουργεί στο Τµήµα Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής & Πολυµέσων (ΕΠΠ) του ΤΕΙ Κρήτης. Το Εργαστήριο
συστάθηκε το 2005 και  χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος
του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επιλεγµένα γνωστικά αντι-
κείµενα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη εικονικών «έξυπνων
χώρων» σε οικισµούς, σε κτήρια, στη βιοµηχανία κ.α, µε on-line πρό-
σβαση και επιτήρηση µέσα από το διαδίκτυο, καθώς και να υπο-
στηρίξει τους φοιτητές του τµήµατος ΕΠΠ του ΤΕΙ Κρήτης στην προ-
σπάθεια τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέ-
δου στο τοµέα «εικονικής πραγµατικότητας»

Σήµερα το εργαστήριο είναι επανδρωµένο από µέλη εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού και φοιτητές του Τµήµατος ΕΠΠ, και από µικρό
αριθµό εξωτερικών συνεργατών. 

2. Επιστηµονικό Προσωπικό
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

∆ρ. Βλησίδης Ανδρέας (Επίκουρος  Καθηγητής)
• Συνεργάτες 

- ∆ρ. Axel Schnell  (Καθηγητής FH-Düsseldorf )
- ∆ρ. Αθανάσιος Μαλάµος (Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΠΠ)
- Dr. Eng. Iuliu Szekely, (Καθηγητής Transilvania University of
Brasov)
- Dr. Eng. Ioan Boian (Καθηγητής Transilvania University of
Brasov)

- Τουτουντζής Θανάσης ,Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ
- Παπαδάκης Νίκος, Πτυχιούχος Ενεργειακής Τεχνικής Τ.Ε
- Χαρακόπουλος Σταύρος , Πτυχιούχος Πληροφορικής Τ.Ε
- Μιχαήλ Κωστής, Πτυχιούχος Πληροορικής,Τ.Ε
- Πρωτοψάλτης ∆ηµήτρης (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)
- Γαλανάκης Νίκος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)
- Μακρυγιαννάκης Μανώλης (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Συντιχάκη Κική (Φοιτήτρια Τµήµατος ΕΠΠ)
- Μαρκάκης Κυριάκος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Τεχνολογίες ανάπτυξης «εικονικών έξυπνων χώρων».
• Ανάπτυξη µοντέλων ελέγχου, εποπτείας  και επιτήρησης χώρων 

µε  interactive επίδραση µέσω Internet. 
• Ανάπτυξη µοντέλων µε σενάρια ελέγχου – επιτήρησης χώρων 

µε χρήση όλων τεχνολογιών Building Management 
Systems(BMS)

• Τεχνολογίες ανάπτυξης «εικονικών έξυπνων βιοµηχανικών 
χώρων» µε remote control από διαδίκτυο. 

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες
• Σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηygiene and Epidemology  της Ιατρι-

κής Σχολής  του Πανεπιστηµίου Aθηνών, αναπτύσσεται project 
µε τον τίτλο  οι «Εξυπνοι κοινωνικοί χώροι».

• Συµµετέχει µε ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια και 
ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• ∆ιοργάνωση για τρία συνεχή χρόνια του ERASMUS IP µε την 
επωνυµία SUMMER SCHOOL in “Applied Informatics & 
Multimedia” 

5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
• Θεωρητικά µαθήµατα

«Βιοµηχανικοί Αυτοµατισµοί και Πληροφοριακά δίκτυα». Έχουν
γραφεί και διανεµηθεί σηµειώσεις για την θεωρία και το Εργα-
στήριο.

• Πτυχιακές
- Βιοµηχανικά ∆ίκτυα και εφαρµογές στο εργαστήριο (Θεωρία –
Ασκήσεις).
- Αυτοµατισµοί και πληροφοριακά ∆ίκτυα

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ Ε ΙΚΟΝ ΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ Ι  Β ΙΟΜΗΧΑΝ ΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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1. Γενικά.

Το ερευνητικό εργαστήριο iSTLab λειτουργεί στο Τµήµα Εφαρ-

µοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων (ΕΠΠ) του ΤΕΙ Κρήτης από το

2006. Συστάθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από εθνικά προγράµµατα

έρευνας και ανάπτυξης και από ιδία συµµετοχή συνεργαζόµενων

φορέων. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει πόλο ανά-

πτυξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επιλεγ-

µένα γνωστικά αντικείµενα καθώς και να υποστηρίξει τους φοιτητές

του τµήµατος ΕΠΠ του ΤΕΙ Κρήτης στην προσπάθεια τους να απο-

κτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Για το σκοπό

αυτό το εργαστήριο προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοι-

τητές του Τµήµατος ΕΠΠ καθώς και ευκαιρίες συµµετοχής σε αντα-

γωνιστικά προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης. Σήµερα το εργα-

στήριο είναι επανδρωµένο από µέλη εκπαιδευτικού Προσωπικού,

φοιτητές του Τµήµατος ΕΠΠ και ένα µικρό αριθµό εξωτερικών συ-

νεργατών. 

2. Επιστηµονικό Προσωπικό

• Υπεύθυνοι εργαστηρίου

- ∆ρ. ∆ηµοσθένης Ακουµιανάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

- ∆ρ. Βιδάκης Νικόλαος (Καθηγητής Εφαρµογών)

• Συνεργάτες 

- ∆ρ. Παπαδουράκης Γεώργιος (Καθηγητής)

- Κότσαλης ∆ηµήτρης (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Μηλολιδάκης Γιάννης (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Βελλής Γιώργος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Κασσωτάκης Στέφανος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Πλεµένος Αργύρης (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Ροµπογιαννάκη Εµµανουέλα (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

- Πατεράκης Κυριάκος (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

• Εξωτερικοί συνεργάτες

- Μάου Ναπολέων, MSc

- ∆ρ. Τζοβάρας ∆ηµήτριος (Ερευνητής Β στο ΙΠ-ΤΗΛ)

- ∆ρ. Καραγιαννίδης Χαράλαµπος (Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας)

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Σχεδιαστική ∆ιεπαφής Χρήστη-Υπολογιστή

• Εργαλεία ανάπτυξης διεπαφών χρήστη-υπολογιστή 

• Συνεργασία υποστηριζόµενη από υπολογιστή

• Μηχανική των απαιτήσεων διεπαφής

• Μηχανική Λειτουργικών & Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

• Οπτικές τεχνικές επερωτήσεων σε βάσεις δεδοµένων

• Ηλεκτρονικά χωριά & Κοινότητες πρακτικής

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες

• ΠΕΠ Κρήτης eΚΟΝΕΣ - eΚονικές κοιΝότητες Επιχειρηµατικότη-

τας & καινοτοµίας στην περιφέρεια (2006-2008). Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Κρήτης 2000-2006. 

• ΠΕΠ Κρήτης ∆ΙΑΜΟΥΣΕΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 

2000-2006. 

• Πρόγραµµα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής του του Τµήµα-

τος ΕΠΠ. ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας.

• Leader+ Νοµού Λασιθίου. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας Leader 

5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες

• Θεωρητικά µαθήµατα

- Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων (2004 – σήµερα)

- Ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων (2004 – σήµερα)
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- ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής (2004 – σήµερα)

- ∆ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή (2004 – σήµερα)

- Ανάλυση Λογισµικού (2000 – σήµερα)

• Εργαστηριακά µαθήµατα

- ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής (2004 – 2005)

- ∆ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή (2004 – σήµερα)

- Ανάλυση Λογισµικού (2000 – σήµερα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΑΣ ΚΑ Ι  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓ ΙΣΜ ΙΚΟΥ



1. Γενικά.
Το Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων ανήκει στον Τοµέα της

Πληροφορικής του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πο-
λυµέσων (Ε.Π.Π.) Αποτελεί «απόγονο» του Εργαστηρίου Τεχνητών
Νευρωνικών ∆ικτύων & Εµπείρων Συστηµάτων που δηµιουργήθηκε
το 1994 στο Γενικό Τµήµα. 

Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι η εφαρµοσµένη έρευνα
σε επιλεγµένους επιστηµονικούς κλάδους και τοµείς προηγµένης
τεχνολογίας, η προώθηση διεπιστηµονικών συνεργασιών µε ακα-
δηµαNκούς & ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας
και ανάπτυξης και η προαγωγή των εκπαιδευτικών στόχων του Τµή-
µατος Ε.Π.Π του ΤΕΙ Κρήτης. Στους δευτερεύοντες στόχους του
εργαστηρίου συγκαταλέγονται η ανάπτυξη συγκεκριµένων τεχνολο-
γικών εφαρµογών και υπηρεσιών προς τρίτους φορείς, η µεταφορά
τεχνολογίας προς τοπικούς / περιφερειακούς φορείς καθώς και η
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εργαστηριακού εξοπλισµού
(υποδοµές, υλικό και λογισµικό, ιστοσελίδες,κα). 

Στο πρόσφατο παρελθόν το εργαστήριο είχε και εξακολουθεί να
έχει ενεργό συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα (ΚΠΣ,
Socrates, Leonardo) και εθνικά και ευρωπαNκά προγράµµατα έρευ-
νας και τεχνολογικής ανάπτυξης (IST). Επίσης το εργαστήριο είναι
συνεργαζόµενος κόµβος στο NEuroNet Network of Excellence, ένα
ευρωπαNκό δίκτυο αριστείας το οποίο συντονίζει σε υψηλό επίπεδο
τις δραστηριότητες στον τοµέα των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων
σε όλη την Ευρώπη. Το Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων είναι πλή-
ρως εξοπλισµένο µε µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, δικτυακές
υποδοµές και κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης των τεχνικών, ερευ-
νητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, που υλοποιούνται
από το επιστηµονικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους συνεργάτες
του εργαστηρίου.

2. Επιστηµονικό Προσωπικό
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

Παπαδουράκης Γιώργος, Ph.D., Καθηγητής.
• Αναπληρωτής Υπεύθυνος:

∆ρ Ακουµιανάκης ∆ηµοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

• Συνεργάτες 
- Νίκος Βιδάκης, ∆ρ, Καθηγητής Εφαρµογών του Τµήµατος
Ε.Π.Π. 
- Κώστας Βασιλάκης, ∆ρ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Γενι-
κού Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
- Μανόλης Καβουσανός, ∆ρ, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τµήµατος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
- Andrew Ware, Ph.D., Καθηγητής του School of Computing,
University of Glamorgan, Wales.
- Γιώργος Μπεµπής, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής του
Department of Computer Science & Engineering, University of
Nevada, Reno, USA.
- Μιχάλης Βούρκας, ∆ρ, Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ιαδικτύου του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
- Γιώργος Παλαµάς, Ph.D. φοιτητής σε συνεργασία µε το
University of Glamorgan.
- Ιωάννης Κιριακίδης, MPhil  φοιτητής σε συνεργασία µε το
University of Glamorgan.
- Γιώργος Μποµπέτσης, Προπτυχιακός φοιτητής.
- Πάνος Νικολόπουλος, συνεργάτης.
- Θεόδωρος Πιτικάρης, συνεργάτης. 
- ∆ηµήτρης Τσιχλής, Προπτυχιακός φοιτητής.
Το επιστηµονικό προσωπικό του εργαστηρίου διατηρεί στενές

σχέσεις µε άλλους ερευνητικούς και ακαδηµαNκούς φορείς της
χώρας µας και του εξωτερικού µε τους οποίους συµπράττει στην
εκτέλεση προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, στις δρα-
στηριότητες του εργαστηρίου συµµετέχουν και σπουδαστές του
Τµήµατος  Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και άλλων ακαδηµαNκών φορέων
του εξωτερικού, εκπονώντας πτυχιακές εργασίες, µεταπτυχιακές
διατριβές (σε συνεργασία µε πανεπιστήµια του εξωτερικού) ή συνει-
σφέροντας στην υλοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων στα
οποία συµµετέχει το εργαστήριο.

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το

Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων αφορούν ένα ευρύτατο φάσµα της
επιστήµης της Πληροφορικής µε έµφαση στη θεωρία, µεθοδολογία /
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µηχανική και υποστήριξη ευφυών συστηµάτων. Οι βασικοί επιστηµο-
νικοί και τεχνολογικοί κλάδοι που συνθέτουν την τεχνογνωσία του
Εργαστηρίου περιλαµβάνουν:
• Αναγνώριση Προτύπων
• Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα
• Έµπειρα Συστήµατα
• Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης Γνώσης
• Τεχνολογίες και µηχανική λογισµικού
• Τεχνολογίες προσωποποιηµένης αλληλεπίδρασης
• ∆ιεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή
• Συνεργατική εργασία

Πεδία εφαρµογής των παραπάνω, στα πλαίσια των δραστηριοτή-
των του εργαστηρίου περιλαµβάνουν τους τοµείς των υπηρεσιών
ιατρικής, ιατρικής πληροφορικής και βιοιατρική, χρηµατοοικονοµία,
προηγµένες υπηρεσίες διαδικτύου, ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης
& προδιαγραφών διεπαφών, καινοτόµες µεταφορές αλληλεπίδρασης
σε επιλεγµένα θεµατικά πεδία κα.        

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες
• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Πρό-

γραµµα Ενίσχυσης Ερευνητικού ∆υναµικού (ΠΕΝΕ∆): 
Tαξινόµηση και Ανάλυση Ηλεκρο-εγκεφαλογραφηµάτων (ΗΕΓ) 
µε Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα. 

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Ελληνο-
Σλοβάκικη Ε+Τ Συνεργασία 1994-1995: Εφαρµογές Τεχνητών 
Νευρωνικών ∆ικτύων σε Βιοσήµατα.

• ERASMUS, Inter-University Cooperation program, ICP-95-G-
5011/11: Computer Applications,.

• Περιφέρεια Κρήτης - ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999, Εξοπλισµός που
υποστηρίζει την Εφαρµοσµένη Έρευνα: Υπολογιστικό Συγκρό-
τηµα Υψηλής Τεχνολογίας για την Προσοµοίωση Τεχνητών
Νευρωνικών ∆ικτύων και Έµπειρων Συστηµάτων.

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Ανθρώπι-
να ∆ίκτυα ∆ιάδοσης της Ε\&Τ Γνώσης): Αισθητήρες Τεχνητής 
Όρασης (ΑΙΣΤΟΡ).

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Ανθρώπι-
να ∆ίκτυα ∆ιάδοσης της Ε\&Τ Γνώσης): Τεχνητά Νευρωνικά 

∆ίκτυα - Προοπτικές και Εφαρµογές.
• Leonardo: Vocational Placements in Computing.
• ERASMUS, Inter-University Cooperation program, ICP-96-G-

5011/11: Computer Applications.
• ERASMUS, Pilot Projects: European Module - The European 

Engineering Manager.
• SOCRATES, CDA: Msc in Advance Computing - Open and 

Distance Learning and Alternative Pathways.
• Περιφέρεια Κρήτης - Β' ΚΠΣ: Τεχνολογικά ΠροNόντα των 

ΑκαδηµαNκών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων της Κρήτης.
• SOCRATES, EM: The European Engineering Manager.
• SOCRATES, IP: Intensive Training Programme in Electronic System 

Design.
• SOCRATES, ODL: Virtual Development Enterprise for Europe 

(VIDEEO).
• Αναπτυξιακή Λασιθίου: LasithiNet: Υποστήριξη της ∆ιαχείρισης 

∆ικτυακών Υπηρεσιών Αναπτυξιακής Λασιθίου και Αρχικής 
Ανάπτυξης του  Web Site LasithiNet.

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Ανθρώπι-
να ∆ίκτυα ∆ιάδοσης της Ε&Τ Γνώσης: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

• SOCRATES,Joint development of European degree (PROG), 
29099-IC-5-2000-1-GR-ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics 
and Multimedia.

• SOCRATES, Intensive programme (IP), 29099-IC-5-2000-1-GR-
ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics and Multimedia.

• Leonardo, Pilot Project: Valeurtech.
• ∆ήµος Νεάπολης: - NeapoliNet: Αρχική Ανάπτυξη του Web Site 

NeapolisNet,.
• SOCRATES,Joint development of European degree (PROG), 

29099-IC-5-2001-1-GR-ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics 
and Multimedia,.

• SOCRATES, Intensive programme (IP), 29099-IC-5-2001-1-GR-
ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics and Multimedia.

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου: - LasithiNet: Αναβάθµιση 
των ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Λασιθίου.

• SOCRATES,Joint development of European degree (PROG), 
29099-IC-5-2002-1-GR-ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics 



and Multimedia.
• SOCRATES, Intensive programme (IP), 29099-IC-5-2002-1-GR-

ERASMUS-EPS-1: Applied Informatics and Multimedia.
• LEONARDO DA VINCI  Mobility: Culture and Respect in Education 

and Technology in Europe.  
• Information Society Technologies, Network of Excellence: 

Computational Intelligence for biopattern analysis in Support of 
eHealthcare (BIOPATTERN),. 

• ∆ήµος Νεάπολης: NeapoliNet II: Αναβάθµιση ∆ικτυακών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Νεάπολης και Υπηρεσίες Ηλεκτονικής 
∆ιακυβέρνησης.

• ΤΕΙ Αθηνων (Οριζοντια ∆ραση γραφειων διασυνδεσησ ΤΕΙ): –  
Αναβάθµιση και εµπλουτισµός της ιστοσελίδας της Οριζόντιας 
∆ράσης των Γραφείων ∆ιασύνδεσης.

• Υπουργείο Παιδείας -  Αρχιµήδης ΙΙ: Ανάπτυξη Ροµπότ κατάλλη-
λου  για εκτέλεση εργασιών θερµοκηπίου.

• Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.:  – Ανάπτυξη και εφαρµογή του 
διαδικτυακού συστήµατος και των διαδικτυακών υπηρεσιών της 
Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε.

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου: –  Ανάπτυξη δικτυακού 
περιεχοµένου για το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Ν. Λασιθίου.

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου: –  Ανάπτυξη και εφαρµογή 
δικτυακού τόπου και ιστοσελίδων για το πρόγραµµα "Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης".

• SOCRATES, Intensive programme (IP) 28936-IC-1-2004-1-UK-
ERASMUS-IPUC-1: Intelligent Computer Systems.

• SOCRATES, Thematic Network, 225997 - CP - 1 - 2005 - 1 – FR- 
ERASMUS – TNPP: EIE-Surveyor: REFERENCE POINT FOR 
ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING IN EUROPE.

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ν.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Μελέτη Προδιαγραφών για 
τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Ν.Α. Λασιθίου.

• Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 - 2006: eKonikes 
Κοινότητες Επιχειρηµατικότητας & Καινοτοµίες στην περιφε-
ρεια.

• Prefecture of Lasithi: Study on E-Government Services in the 

Prefecture of Lasithi. 
• Ministry of Industry, Energy and Technology - General Secretariat 

of Research and Technology - Regional Development Program of 
Crete 2000-2006: Virtual Communities of Entrepreneurship  and 
Innovation in the district of Crete.

• LEONARDO DA VINCI  Mobility: Culture and Respect in Education 
and Technology in Europe II.  

• SOCRATES, Intensive programme (IP) 28936-IC-1-2005-1-UK-
ERASMUS-IPUC-1: Intelligent Computer Systems.

• SOCRATES, Curriculum Development (CD) 28936-IC-1-2005-1-
UK-ERASMUS-PROGUC-2: European Masters in Intelligent 
Computer Systems.

• LIFELONG LEARNING PROGRAMME, European University – 
Enterprise Cooperation Network, 134546 - LLP - 1 - 2007 - 1 – 
RO - ERASMUS – ENW: European University-Enterprise Network 
(EUE-Net).

5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Μέλη του εργαστηρίου έχουν την ευθύνη εποπτείας και διδα-

σκαλίας (θεωρητικής και εργαστηριακής) ενός ευρύτατου φάσµατος
µαθηµάτων επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος
Ε.Π.Π του Τ.Ε.Ι Κρήτης. Συγκεκριµένα τα ακόλουθα µαθήµατα επο-
πτεύονται και διδάσκονται από µέλη και συνεργάτες του εργα-
στηρίου:
• Αναγνώριση προτύπων
• Ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων
• Γραφική
• ∆ιαχείριση έργων πληροφορικής
• ∆ιεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή
• Ροµποτική
• Τεχνητή Νοηµοσύνη - Έµπειρα Συστήµατα
• Τεχνητή όραση
• Τεχνικά νευρωνικά δίκτυα

Επίσης µέλη του εργαστηρίου εποπτεύον πτυχιακές εργασίες
σπουδαστών του τµήµατος και φοιτητών συνεργαζόµενων ακαδηµαN-
κών ιδρυµάτων του εξωτερικού.
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1. Γενικά.
Το Εργαστήριο ΒιοNατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογιών

Ηλεκτρονικής Υγείας ασχολείται µε την έρευνα και ανάπτυξη εφαρ-
µογών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων στην υγεία.
Σήµερα δύο στοιχεία είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τον καθορισµό της
στρατηγικής του τµήµατος στη περιοχή αυτή. Το πρώτο είναι οι ραγ-
δαίες εξελίξεις στην µοριακή βιολογία, την βιοτεχνολογία, και την
γονιδιακή ιατρική από τη µία και η όλο και µεγαλύτερη ανάγκη για
εξατοµικευµένη φροντίδα από την άλλη. Το δεύτερο στοιχείο είναι
το γεγονός ότι η Ελλάδα σήµερα αντιµετωπίζει, σε µεγαλύτερο
βαθµό από ότι οι άλλες χώρες της ΕυρωπαNκής Ένωσης, την πρό-
κληση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης σε όλους τους πολίτες. Οι συνεχώς αναπτυσσόµενες
τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων αποτε-
λούν ένα µέσο που µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη του παραπά-
νω στόχου. 

Το Εργαστήριο ΒιοNατρικής Πληροφορικής και Τεχνολογιών
Ηλεκτρονικής Υγείας διαθέτει εργαστηριακό χώρο περίπου 35 τµ.
∆ιαθέτει επίσης υποδοµές σε συστήµατα Η/Υ, δικτυακούς εκτυπω-
τές και ψηφιακές βιοNατρικές συσκευές (όπως ψηφιακούς ηλεκτρο-
καρδιογράφους, δερµατοσκόπια, µονάδες καταγραφής εγκεφαλο-
γραφηµάτων, σύστηµα τηλεκαρδιογραφίας κ.α).

2. Επιστηµονικό Προσωπικό
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

∆ρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής.
• Συνεργάτες 

- Βασίλης Φασουλάς, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
- Μαρία Περβολαράκη, Φυσικός.
- Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ιατρός.
- Μιχάλης Χαµαλάκης, Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ
- Μανόλης Ψωµάς (Φοιτητής Τµήµατος ΕΠΠ)

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Προωθείται η διεύρυνση των περιοχών ερευνητικής ενασχόλη-

σης του εργαστηρίου στους νέους τοµείς της βιοNατρικής πληροφο-
ρικής, της ανάλυσης υγειονοµικών δεδοµένων και της ανάπτυξης

υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, πέραν των παραδοσιακών περι-
οχών της ιατρικής πληροφορικής και της τηλεNατρικής που έως τώρα
αποτελούσαν τα πεδία δραστηριότητας του.

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες
Το εργαστήριο έχει δραστηριοποιηθεί κυρίως στην ανάπτυξη

λογισµικού οργάνωσης και µετάδοσης ιατρικών δεδοµένων. Χαρα-
κτηριστικά τέτοια παραδείγµατα είναι:
• Ε.Π. ΑΝ., Μέτρο 4.6, ∆ράση 4.6.1, Περιφερειακός Πόλος Και-

νοτοµίας Κρήτης, «Εννοιολογικό µοντέλο και υπολογιστικά 
εργαλεία του ολοκληρωµένου µεταφακέλου υγείας».

• Πληροφοριακό Σύστηµα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Το λογι-
σµικό λειτουργεί στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπι-
στηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

• Σύστηµα καταγραφής ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Η εφαρ-
µογή φιλοξενείται στο http://www.infection.gr/

• Εφαρµογή τηλεNατρικής και τηλεσυµβούλευσης. Πρότυπη εφαρ-
µογή µεταφοράς και απεικόνισης ηλεκτροκαρδιογραφήµατος και 
τηλεσυµβούλευσης. 

• Πληροφοριακό συστήµατα διαχείρισης ιατρικού εξοπλισµού. Το 
σύστηµα διαχειρίζεται τον ιατρικό εξοπλισµό του Πανεπιστηµια-
κού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Μέλη του εργαστηρίου έχουν την ευθύνη εποπτείας και διδα-

σκαλίας (θεωρητικής και εργαστηριακής) των παρακάτω µαθηµάτων
επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος:
• Πολυµεσικές εφαρµογές στην υγεία
• ΤηλεNατρική

Επίσης µέλη του εργαστηρίου εποπτεύουν την πρακτική άσκηση
και τις πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του τµήµατος και φοιτητών
συνεργαζόµενων ακαδηµαNκών ιδρυµάτων  εξωτερικού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ Β ΙΟ )ΑΤΡ ΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑ Ι  ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΗΣ ΥΓΕ ΙΑΣ



1. Γενικά.
Το Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών (Ε.Μ.Ι.Α.) του Τµή-

µατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων (Ε.Π.Π.) του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης άρχισε την λειτουργία του αρχές του 2004. Ο εξοπλι-
σµός του Εργαστηρίου αποκτήθηκε στα τέλη του 2003 µετά από δια-
γωνισµό του Τ.Ε.Ι Κρήτης µε χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ νέων
τµηµάτων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρή-
της. Ο εξοπλισµός του Ε.Μ.Ι.Α. αποτελείται από κινητή µονάδα για
την επιτήρηση του Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος η οποία διαθέτει
Αναλυτή Φάσµατος, κατάλληλα σετ κεραιών, πεδιόµετρο µε κατάλ-
ληλα Probes και υπολογιστές µε κατάλληλο Software. Ο σύγχρονος
εξοπλισµός του Ε.Μ.Ι.Α. είναι επαρκής για λήψη µετρήσεων από τις
χαµηλές συχνότητες (συχνότητες δικτύου τροφοδοσίας ∆.Ε.Η ή και
χαµηλότερες) µέχρι RF συχνότητες της τάξης των 26,5GHz. Το
Ε.Μ.Ι.Α. θεσµοθετήθηκε µε πράξη του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. κατόπιν
σχετικής αιτήσεως του Συµβουλίου του Τµήµατος Ε.Π.Π. 

2. Επιστηµονικό Προσωπικό
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

∆ρ Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής.
• Αναπληρωτής Υπεύθυνος:

Στρατάκης ∆ηµήτριος, Καθηγητής Εφαρµογών 
• Μέλη 

- ∆ρ. Μιαουδάκης Ανδρέας, Επιστηµονικός Συνεργάτης τµήµα-
τος Ε.Π.Π. 
- Αποστολάκης Σπυρίδωνας, Εργαστηριακός Συνεργάτης του
Ε.Π.Π.

• Εξωτερικοί συνεργάτες:
- ∆ρ. Ξένος Θωµάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνικής
Σχολής Α.Π.Θ. 
- ∆ρ. ∆αγκάκης Κωνσταντίνος, ∆ιευθυντής Ερευνών στο Ινστι-
τούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
- ∆ρ. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Κύριος ερευνητής του Ινστι-
τούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ

«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Επίσης στις δραστηριότητες του εργαστηρίου συµµετέχουν και

φοιτητές/τριες του Τµήµατος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα πλαίσια
των πτυχιακών τους εργασιών ή Ερευνητικών προγραµµάτων στα
οποία συµµετέχει το Ε.Μ.Ι.Α.

3. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
• Η ανάπτυξη βελτιωµένων µεθοδολογιών µετρήσεων Ηλεκτρο-

µαγνητικών Πεδίων,
• Η ανάπτυξη Βάσεων ∆εδοµένων καταχώρησης µετρήσεων 

Ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στις χαµηλές και στις RF συχνό-
τητες, 

• Η ανάπτυξη ιστοσελίδας αναζήτησης πληροφοριών και δεδοµέ-
νων µετρήσεων (http://emlab.epp.teiher.gr/DesktopDefault.aspx)

• Η ανάπτυξη πακέτων λογισµικού ικανών να χειρίζονται On-Line 
τα όργανα µετρήσεων (Αναλυτή Φάσµατος, Πεδιόµετρο) και να
συγκρίνουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τα όρια έκθε-
σης που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, αλλά και
από διεθνή πρότυπα και συστάσεις,

• Η ανάπτυξη πακέτων λογισµικού ικανών να χειρίζονται Off-Line
δεδοµένα µετρήσεων  µέσα από τις κατάλληλες Βάσεις 
∆εδοµένων.

4. Ερευνητικά Προγράµµατα & ∆ραστηριότητες
• "Μετρήσεις - Αξιολόγηση της εκποµπής Ηλεκτροµαγνητικών 

πεδίων εξαιρετικά χαµηλών συχνοτήτων (ELF) των γραµµών
µεταφοράς υψηλής τάσης της Κρήτης και της πυκνότητας
ισχύος Ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων
από 30ΜHz έως 3GHz των πάρκων κεραιών της Κρήτης
(ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ)".

• Παροχή υπηρεσιών µετρήσεων Πυκνότητας Ισχύος, Έντασης
Ηλεκτρικού και Έντασης Μαγνητικού πεδίου σε τρίτους
(Ιδιώτες, Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας, Φορείς ∆ηµοσίου
κ.λ.π.) τόσο στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, όσο και στην
περιοχή των χαµηλών συχνοτήτων.
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5. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργα-

στηρίου Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας εντάσσονται:
• Η ανάπτυξη και βελτίωση των εργαστηρίων «∆οµών Μετάδο-

σης» και «Κινητών και Προσωπικών Τηλεπικοινωνιών» του 
Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων.

• Η διεξαγωγή Πτυχιακών εργασιών.



1. ÃåíéêÜ 
Ôï ÅñãáóôÞñéï ÐïëõìÝóùí ôïõ ÔìÞìáôïò ÅöáñìïóìÝíçò

ÐëçñïöïñéêÞò êáé ÐïëõìÝóùí (Å.Ð.Ð.) ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò Üñ÷éóå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áñ÷Ýò ôïõ 2004. Ï åîïðëéóìüò ôïõ Åñãáóôçñßïõ
áðïêôÞèçêå ôïí ßäéï ÷ñüíï ìåôÜ áðü äéáãùíéóìoýò ôïõ Ô.Å.É ÊñÞôçò
ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï ðñüãñáììá ÅÐÅÁÅÊ ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ðáéäåßáò êáé áðü Üëëåò ðçãÝò ÷ñçìáôïäüôçóçò üðùò ÐåñéöåñåéáêÜ
ðñïãñÜììáôá êáé ðñïãñÜììáôá Ýñåõíáò. Ï åîïðëéóìüò ôïõ
Åñãáóôçñßïõ ÐïëõìÝóùí áðïôåëåßôáé áðü Çëåêôñïíéêïýò
ÕðïëïãéóôÝò ìå ôå÷íïëïãßá ãñÞãïñçò åðåîåñãáóßáò, scanner,
åêôõðùôÝò, ìéêñïóõóêåõÝò ðáëÜìçò êáé ôá êáôÜëëçëá ëïãéóìéêÜ
óôçí ðëÞñç ÝêäïóÞ ôïõò. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå ôá ëïãéóìéêÜ ôçò
Macromedia-Director, Discreet - 3D Studio Max, Adobe-Photoshop
suite, Corel-Draw, êëð.

Ôï åñãáóôÞñéï áó÷ïëåßôáé ìå ôçí áíÜðôõîç åöáñìïãþí
ðïëõìÝóùí, ôñéóäéÜóôáôùí ãñáöéêþí, åöáñìïãþí åðåîåñãáóßáò,
áðïèÞêåõóçò êáé áíÜêôçóçò ïíôïêåíôñéêÜ ïñãáíùìÝíçò ðëçñï-
öïñßáò. 

Ãéá íá åðéôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ôïõ ôï åñãáóôÞñéï Ý÷åé áíáðôýîåé
óõíåñãáóßåò áíôáëëáãÞò ôå÷íïãíùóßáò ìå ôñéôïâÜèìéá éäñýìáôá êáé
åñãáóôÞñéá ôçò ÅëëÜäïò êáé ôïõ åîùôåñéêïý.

2. Åðéóôçìïíéêü Ðñïóùðéêü
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

∆ρ Αθανάσιος Μαλάµος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος
ΕΠΠ.

• Μέλη 
- Äñ. ÉùÜííçò ÊáëéáêÜôóïò, ÊáèçãçôÞò Ô.Å.É. ÊñÞôçò 
- Äñ. ÄçìÞôñéïò ÊáñáãéáííÜêçò, ÊáèçãçôÞò Ô.Å.É. ÊñÞôçò 
- Äñ. ÉùÜííçò Ðá÷ïõëÜêçò, Επιστηµονικός Συνεργάτης
Τµήµατος ΕΠΠ.
- Ãåþñãéïò ÌáìÜêçò, ðôõ÷éïý÷ïò ÅöáñìïóìÝíçò Ðëçñï-
öïñéêÞò êáé ÐïëõìÝóùí
- Âáóßëåéïò ÔæéÜêçò, çëåêôñïíéêüò, Å.Ô.Ð.

Ôï åñãáóôÞñéï óõíåñãÜæåôáé êáé ìå Üëëïõò êáèçãçôÝò êáé
åðéóôÞìïíåò ôïõ ÔÅÉ ÊñÞôçò êáé Üëëùí éäñõìÜôùí óôá ðëáßóéá
åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí.

ÊÜèå ÷ñüíï Ýíáò éêáíüò áñéèìüò öïéôçôþí/ôñéùí ôïõ ÔìÞìáôïò
Å.Ð.Ð. ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò åñãÜæïíôáé óôï åñãáóôÞñéï ÐïëõìÝóùí óôá
ðëáßóéá ôùí ðôõ÷éáêþí ôïõò åñãáóéþí Þ åñåõíçôéêþí
ðñïãñáììÜôùí.

3. ÅêðáéäåõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò
Óôá ðëáßóéá ôùí åêðáéäåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ

Åñãáóôçñßïõ ÐïëõìÝóùí åíôÜóóïíôáé: 
Á) Ç åíßó÷õóç ôùí åñãáóôçñéáêþí ìáèçìÜôùí ÐïëõìÝóùí ôïõ
ôìÞìáôïò Å.Ð.Ð.

- ÅéóáãùãÞ óôçí Ôå÷íïëïãßá ÐïëõìÝóùí
- Ðñïãñáììáôéóìüò ÐïëõìÝóùí
- ÁíÜðôõîç Åöáñìïãþí ÐïëõìÝóùí
- ÄéáíåìçìÝíåò - ÄéáäéêôõáêÝò ÅöáñìïãÝò ÐïëõìÝóùí
- ÅéäéêÜ èÝìáôá ÐïëõìÝóùí
- ÅöáñìïãÝò ÐïëõìÝóùí óôçí åêðáßäåõóç
- Ïðôéêï-áêïõóôéêÝò ðáñáãùãÝò

Â) Ç åêðüíçóç ðôõ÷éáêþí åñãáóéþí.

4. ÅñåõíçôéêÞ Äñáóôçñéüôçôá
Ìåôáîý ôùí åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ åñãáóôçñßïõ

ðåñéëáìâÜíïíôáé:
- Ç áíÜðôõîç ðëáôöüñìáò áðïìáêñõóìÝíçò ðñüóâáóçò óå
õðçñåóßåò êáé ðïëõìåóéêÞ ðëçñïöïñßá ìÝóù åôåñïãåíþí
äéêôýùí ìå ôç ÷ñÞóç Web-services êáé ôå÷íïëïãßåò Java
- Ìïíôåëïðïßçóç êáé 3D áíáðáñÜóôáóç ìíçìåßùí éóôïñéêïý
ðåñéå÷ïìÝíïõ (ìéá üìÜäá åñãÜæåôáé Þäç óôá áíÜêôïñá ôçò
Êíùóïý êáé óôá ìåóáéùíéêÜ êÜóôñá ôçò ÊñÞôçò).  
- ÁíÜðôõîç ðïëõìåóéêþí åöáñìïãþí óå CD êáé DVD
åìðëïõôéóìÝíá ìå ôñéóäéÜóôáôá ìïíôÝëá êáé ìå óôü÷ï
åêðáéäåõôéêü êáé åíçìåñùôéêü. 
- Øçöéïðïßçóç, êùäéêïðïßçóç êáé åðåîåñãáóßá ðïëõìåóéêÞò
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ðëçñïöïñßáò (Þ÷ïò, åéêüíá, êåßìåíï)

Ôá ðñþôá äýï ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôïõ, ôï åñãáóôÞñéï
ÐïëõìÝóùí ðáñïõóßáóå:

- Äýï (2) åñãáóßåò óå äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ
- ¸íôåêá (11) åñãáóßåò óå åðéóôçìïíéêÜ óõíÝäñéá óôéò ïðïßåò
óõììåôåß÷áí êáé öïéôçôÝò ôïõ ôìÞìáôïò Å.Ð.Ð.
- Ìßá ðëáôöüñìá virtual Class ðïõ äçìéïõñãåß ìÝóù äéáäéêôýïõ
ðåñéâÜëëïí åéêïíéêÞò áßèïõóáò äéäáóêáëßáò. Ôå÷íïëïãßá ðïõ
÷ñçóéìïðïéÞèçêå Java, JMF
- Ìéá ðëáôöüñìá (P.A.L.I.) ãéá ôçí áðïìáêñõóìÝíç ðñüóâáóç
ìÝóù ìéêñþí öïñçôþí óõóêåõþí êáé ôïõ äéáäéêôýïõ óå ðüñïõò
êáé ðëçñïöïñßåò ðïõ âñßóêïíôáé áðïèçêåõìÝíåò óå ôïðéêïýò
õðïëïãéóôÝò. Ôå÷íïëïãßá ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå Java, Apache-
Tomcat, SOAP-webservices, Plug-ins, XML-Databases 
- ÅöáñìïãÞ ðïëõìÝóùí óå Macromedia Director êáé 3D video
ìå áíôéêåßìåíï ôçí åëëçíéêÞ ìõèïëïãßá ðïõ áðåõèýíåôáé óå
ìáèçôÝò äçìïôéêïý. 
- Ìïíôåëïðïßçóç êáé ôñéóäéÜóôáôç áíáðáñÜóôáóç ôïõ
Ìéíùéêïý áíáêôüñïõ ôçò Êíùóïý ôüóï óôç ìïñöÞ ðïõ Ý÷åé
óÞìåñá óôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï üóï êáé áíÜðëáóç ôïõ óôçí
áñ÷éêÞ ìïñöÞ.
- Ìïíôåëïðïßçóç ôïõ ïèùìáíéêïý öñïõñßïõ óôá "¢ðôåñá" ôçò
Óïýäáò ×áíßùí.

5. Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí
Ôï åñãáóôÞñéï ÐïëõìÝóùí  êáôÝ÷åé éêáíÞ ôå÷íïãíùóßá óôïõò

ôïìåßò ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé åñåõíçôéêÜ. Ðéï åéäéêÜ ôï åñãáóôÞñéï
Ý÷åé éêáíÞ ôå÷íïãíùóßá:

- Óôçí ôå÷íïëïãßá Java, Web-services, Java Media Framework,
J3D.
- Óôçí ìïíôåëïðïßçóç êáé ôñéóäéÜóôáôç áíáðáñÜóôáóç êáé
êáôÝ÷åé êáé ôá áðáñáßôçôá ëïãéóìéêÜ.
- Óôçí êùäéêïðïßçóç åéêüíáò, Þ÷ïõ, êåéìÝíïõ.
- Óôçí XML áíáðáñÜóôáóç êáé áðïôýðùóç ðëçñïöïñßáò êáé

óôéò XML âÜóåéò äåäïìÝíùí.
- Óôïí ðïëõìåóéêü ðñïãñáììáôéóìü êáé éäéáßôåñá óå
Macromedia Lingo êáé java.
- Óôçí áíÜðôõîç åöáñìïãþí äéáäéêôýïõ.



1. ÃåíéêÜ 

Ôï Ðñï÷ùñçìÝíï ÅñãáóôÞñéï Äéêôýùí (ÐÅÄ) ôïõ ÔìÞìáôïò

ÅöáñìïóìÝíçò ÐëçñïöïñéêÞò êáé ÐïëõìÝóùí (ÅÐÐ) ôïõ ÔÅÉ ÊñÞôçò

Üñ÷éóå ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ áñ÷Ýò ôïõ 2005. Ï åîïðëéóìüò ôïõ

Åñãáóôçñßïõ áðïêôÞèçêå óôá ôÝëç ôïõ 2004 ìåôÜ áðü äéáãùíéóìü

ôïõ ÔÅÉ ÊñÞôçò ìå ÷ñçìáôïäüôçóç áðü ôï ÅÔÐÁ íÝùí ôìçìÜôùí ôïõ

Ðåñéöåñåéáêïý Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò ÊñÞôçò.

2. Åðéóôçìïíéêü Ðñïóùðéêü
• Υπεύθυνος εργαστηρίου

∆ρ Παρασκευή Φραγκοπούλου, Καθηγήτρια Τµήµατος ΕΠΠ.
• Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Äñ Âáóßëåéïò Æá÷áñüðïõëïò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò ÅÐÐ, ÔÅÉ

ÊñÞôçò.
• Μέλη 

- ×áñÜëáìðïò ÌáíéöÜâáò, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος
Ε.Π.Π.
- ÅõÜããåëïò ÐÜëëçò, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος
Ε.Π.Π. 
- Óðõñßäùí ÁðïóôïëÜêçò, ÕðïøÞöéïò ÄéäÜêôïñáò Á.Ð.È. êáé
Åñãáóôçñéáêüò ÓõíåñãÜôçò ÔìÞìáôïò ÅÐÐ, ÔÅÉ ÊñÞôçò.

Åðßóçò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ óõììåôÝ÷ïõí êáé

öïéôçôÝò/ôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò  ÅÐÐ ôïõ ÔÅ. ÊñÞôçò óôá ðëáßóéá ôùí

ðôõ÷éáêþí ôïõò åñãáóéþí Þ Åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí óôá ïðïßá

óõììåôÝ÷åé ôï ÐÅÄ

3. ÅêðáéäåõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

Óôá ðëáßóéá ôùí åêðáéäåõôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Ðñï÷ùñç-

ìÝíïõ Åñãáóôçñßïõ Ðñïãñáììáôéóìïý Äéêôýùí åíôÜóóïíôáé: 

Á) Ç áíÜðôõîç êáé âåëôßùóç ôùí ðáñáêÜôù åñãáóôçñßùí ôïõ

ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò ÅöáñìïóìÝíçò 

ÐëçñïöïñéêÞò êáé ÐïëõìÝóùí:

- Äßêôõá ÄåäïìÝíùí

- Äßêôõá Õðïëïãéóôþí

- Ðñïãñáììáôéóìüò Äéêôýùí

Â) Ç  äéåîáãùãÞ ó÷åôéêþí Ðôõ÷éáêþí åñãáóéþí 

4. ÅñåõíçôéêÞ Äñáóôçñéüôçôá

Ìåôáîý ôùí åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ åñãáóôçñßïõ

ðåñéëáìâÜíïíôáé:

- ç ôå÷íïëïãéêÞ Ýñåõíá óôçí ðåñéï÷Þ ISM (Industrial,

Scientific, Medical),

- ç áíÜðôõîç äéêôýùí ìå ÷ñÞóç ôå÷íïëïãßáò spread spectrum

(FH frequency hopping DS Direct Sequence),

- ç Ýñåõíá óå óõóôÞìáôá peer-to-peer.

Óôï åñãáóôÞñéï õëïðïéåßôáé ôï åñåõíçôéêü Ýñãï "Ðñïóôáóßá

êáôÜ ôçí ìåôÜäïóç äéáäñáóôéêþí õðçñåóéþí Äéáäéêôýïõ ìÝóá

áðü åíïðïéçìÝíá óõóôÞìáôá åðßãåéáò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò

(âáóéóìÝíçò óôï ðñüôõðï DVB-T) êáé áóýñìáôùí ôçëåðé-

êïéíùíéáêþí õðïäïìþí, áðü ôñßôïõò ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò

÷ñÞóôåò. (ÊÅÑÂÅÑÏÓ)", óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÅÐÅÁÅÊ

ÉÉ "ÁÑ×ÉÌÇÄÇÓ  ÉÉ - Åíßó÷õóç åñåõíçôéêþí ïìÜäùí óôá ÔÅÉ". 
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1. ÃåíéêÜ 

Ôï ÅñãáóôÞñéï "ÐÁÓÉÖÁÇ" äçìéïõñãÞèçêå ìå êýñéï ìÝëçìá íá

áðïôåëÝóåé ôç âáóéêÞ õðïäïìÞ ãéá Ýñåõíá, áíÜðôõîç êáé

åêðáßäåõóç óå êÜèå áíôéêåßìåíï ðïõ áöïñÜ ôïõò ôïìåßò ôùí ôçëåðé-

êïéíùíéþí, ôïõ broadcasting, ôçò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôùí ðïëõìÝóùí,

êáèþò êáé óôçí óýãêëéóç áõôþí ôùí ôå÷íïëïãéþí ãéá ôçí äçìéïõñãßá

åõñõæùíéêþí äéêôýùí ðáñï÷Þò äéáäñáóôéêþí õðçñåóéþí

ðïëõìÝóùí. Íá ëåéôïõñãÞóåé äçëáäÞ ùò åñãáóôÞñéï õðïäï÷Þò ôùí

ðéï åîåéäéêåõìÝíùí ôå÷íïëïãéêþí êáé åðéóôçìïíéêþí êáéíïôïìéþí, ïé

ïðïßåò ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü óõíå÷åßò êáé ñáãäáßåò åîåëßîåéò ôá

ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáé ïé ïðïßåò åìöáíßæïíôáé ùò áðüëõôá

áðáñáßôçôåò ãéá ôçí ôå÷íïëïãéêÞ áíÜðôõîç ôçí ïéêïíïìéêÞ

åõäïêßìçóç ôçò ÷þñáò êáé ôçí ðïëéôéóôéêÞ åõìÜñåéá ôùí ðïëéôþí. 

2. Åðéóôçìïíéêü Ðñïóùðéêü:

• Υπεύθυνος εργαστηρίου

Äñ Æá÷áñüðïõëïò Âáóßëåéïò, ÊáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò Å.Ð.Ð.

ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò.

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος

ÐÜëëçò ÅõÜããåëïò, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Ε.Π.Π.

• Μέλη 

- ÌáóôïñÜêçò Ãåþñãéïò, ÕðïøÞöéïò ÄéäÜêôïñáò

Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ êáé Åñãáóôçñéáêüò ÓõíåñãÜôçò ôïõ

Å.Ð.Ð. ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò, 

- ÌáñêÜêçò ÅõÜããåëïò, Åñãáóôçñéáêüò ÓõíåñãÜôçò ôïõ Å.Ð.Ð.

ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò, 

- ÓéäÝñçò ÁíÜñãõñïò, Åñãáóôçñéáêüò ÓõíåñãÜôçò ôïõ Å.Ð.Ð.

ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò.

Åðßóçò óôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ åñãáóôçñßïõ óõììåôÝ÷ïõí êáé

öïéôçôÝò/ôñéåò ôïõ ÔìÞìáôïò  Å.Ð.Ð. ôïõ Ô.Å.É. ÊñÞôçò óôá ðëáßóéá

ôùí ðôõ÷éáêþí ôïõò åñãáóéþí Þ Åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí óôá

ïðïßá óõììåôÝ÷åé ôï ÐÁÓÉÖÁÇ.

3. ÅêðáéäåõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò: 

Ôï åñãáóôÞñéï åíåñãïðïéåßôáé óôçí ïñãÜíùóç êáé õðïóôÞñéîç

åêäçëþóåùí åðéóôçìïíéêïý åíäéáöÝñïíôïò, óôéò ïðïßåò

ðåñéëáìâÜíïíôáé óåìéíÜñéá êáé çìåñßäåò åíçìÝñùóçò êáé

åêðáßäåõóçò ôùí ðïëéôþí ó÷åôéêÜ ìå ôéò íÝåò ôå÷íïëïãßåò, êÜëõøç

ïìáäéêþí åðéóêÝøåùí (Ó÷ïëåßá, åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá, åðéóêÝøåéò

êïéíïý), çìåñßäåò êáé óõíÝäñéá åðéóôçìüíùí, êáèþò êáé óåìéíÜñéá

åðéìüñöùóçò êáé êáôÜñôéóçò ôùí íÝùí. 

4. ÅñåõíçôéêÞ Äñáóôçñéüôçôá: 

Ï åñãáóôçñéáêüò åîïðëéóìüò ôïõ åñãáóôçñßïõ, ï ïðïßïò

ðåñéëáìâÜíåé åîåéäéêåõìÝíï ëïãéóìéêü êáé ôå÷íïëïãéêü õëéêü ðïõ ôï

êáôáôÜóóïõí áíÜìåóá óôá ðñùôïðüñá ôçò ÷þñáò, ðáñÝ÷åé ôçí

äõíáôüôçôá ðñáêôéêÞò åîÜóêçóçò öïéôçôþí êáé óðïõäáóôþí áëëÜ

êáé íÝùí åðéóôçìüíùí, äéáöüñùí åéäéêïôÞôùí, êáèþò êáé ôç

äõíáôüôçôá õëïðïßçóçò äéðëùìáôéêþí êáé ìåôáðôõ÷éáêþí ìåëåôþí

(êáé óå åðßðåäï Äéäáêôïñéêïý) óôï ðïëýðëåõñï áíôéêåßìåíï ôùí

åõñõæùíéêþí äéêôýùí ðáñï÷Þò äéáäñáóôéêþí õðçñåóéþí

ðïëõìÝóùí. 

Ôï åñãáóôÞñéï óõììåôÝ÷åé óôá ÅèíéêÜ, ÅõñùðáúêÜ êáé

ðáãêüóìéá åðéóôçìïíéêÜ/ôå÷íïëïãéêÜ äñþìåíá, ìÝóá áðü

åðéäïôïýìåíá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá, óõíÝäñéá, workshops êáé

äçìïóéåýóåéò óå åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìå óêïðü ôçí äéÜäïóç ôùí

åñåõíçôéêþí/áíáðôõîéáêþí ðñùôïðïñéþí ôïõ åñãáóôçñßïõ, êáèþò

êáé ôçí åíçìÝñùóç/êáôÜñôéóç ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ óôéò íÝåò

ôå÷íïëïãßåò. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ ΤΗΛΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΠ ΙΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΣ ΙΦΑΗ ) )



5. Ðáñï÷Þ õðçñåóéþí:

Ôï åñãáóôÞñéï äñáóôçñéïðïéåßôáé åíåñãÜ óôïõò ðáñáêÜôù

åðéóôçìïíéêïýò ôïìåßò: 

- áóýñìáôùí åõñõæùíéêþí ôå÷íïëïãéþí

- åðßãåéáò/äïñõöïñéêÞò øçöéáêÞò ôçëåüñáóçò 

- áóýñìáôùí ðñïóùðéêþí åðéêïéíùíéþí

- êéíçôþí ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí 

êáèþò êáé óôçí áîéïðïßçóç  ôùí áíôßóôïé÷ùí ôå÷íïëïãéþí ãéá

ôçí ðáñï÷Þ: 

- õðçñåóéþí ðïëõìÝóùí 

- äéêôõáêþí õðçñåóéþí ôçëåìáôéêÞò 

- õðçñåóéþí ôçëå-åêðáßäåõóçò

- õðçñåóéþí åéêüíáò êáé Þ÷ïõ

- êáé ôçí áíÜðôõîç åöáñìïãþí ôçëå-éáôñéêÞò
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ΚΟΣΤΟΣ ∆ ΙΑΒ ΙΩΣΗΣ

∆ΕΛΤ ΙΟ ΦΟΙΤΗΤ ΙΚΟΥ Ε ΙΣ Ι ΤΗΡ ΙΟΥ

Σ ΙΤ ΙΣΗ – ΕΣΤ ΙΑΤΟΡ ΙΟ - ΚΥΛ ΙΚΕ ΙΟ

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΣΦΑΛ ΙΣΗ - ΥΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡ ΙΘΑΛΨΗ

ΓΡΑΦΕ ΙΟ ∆ ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Β ΙΒΛ ΙΟΘΗΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

∆ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΚΠΑ Ι∆ΕΥΤ ΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤ ΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΘΛΗΤ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΙΣ

ΕΞΩΣΠΟΥ∆ΑΣΤ ΙΚΕΣ ΚΑ Ι  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ε Μ Π Τ Ο
Γενικές πληροφορίες για τους σπουδαστές
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ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
Το κόστος διαβίωσης στο Ηράκλειο εκτιµάται σε περίπου 650

ΕΥΡΩ τον µήνα και συγκεκριµένα:
• Ενοίκιο 200 ΕΥΡΩ
• Έξοδα διατροφής 200 ΕΥΡΩ
• Εισιτήρια λεωφορείων 50 ΕΥΡΩ
• Άλλα έξοδα 200 ΕΥΡΩ

∆ΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγείται σε όλους

τους σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτο πτυχίο και για όσα έτη
διαρκεί η σπουδαστική µέριµνα (όση είναι η διάρκεια της κανονικής
φοίτησης προσαυξηµένη κατά 50%). 

Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου ισχύει για ένα ακαδηµαNκό έτος
και εξασφαλίζει έκπτωση στις αστικές και υπεραστικές συγκοι-
νωνίες, στις σιδηροδροµικές και στις ακτοπλοNκές συγκοινωνίες της
χώρας καθώς επίσης και έκπτωση στα µουσεία και σε καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.

Το ∆ελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου εκδίδεται από τη Γραµµατεία
του Τµήµατος στην αρχή κάθε ακαδηµαNκού έτους.

ΣΙΤΙΣΗ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Στο χώρο του Τ.Ε.Ι λειτουργεί εστιατόριο και κυλικείο όπου µπο-

ρεί κανείς να βρει σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές αναψυκτικά, ροφήµα-
τα, πρόχειρο φαγητό αλλά και κανονικά γεύµατα. Οι σπουδαστές των
οποίων οι οικογένειες έχουν µικρό ετήσιο εισόδηµα, δικαιούνται
κάρτας σίτισης η οποία χορηγείται από το αρµόδιο Γραφείο Σπουδα-
στικής Μέριµνας του Ιδρύµατος.

ΣΤΕΓΑΣΗ
Το Τ.Ε.Ι. διαθέτει φοιτητική εστία, η οποία φιλοξενεί περίπου

300 σπουδαστές. Οι όροι στέγασης στην εστία ανακοινώνονται από
το Γραφείο Σπουδαστικής Μέριµνας του Τ.Ε.Ι. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το Τµήµα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριµνας (Ιατρείο) του

ΤΕΙ εκδίδει σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης για την κάλυψη της
Νοσοκοµειακής, Ιατροφαρµακευτικής και Οδοντιατρικής περίθαλψης
των ανασφάλιστων σπουδαστών, αυτών δηλαδή που δεν καλύπτο-
νται από ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους ή όσων δεν µπορούν
να χρησιµοποιήσουν τυχόν υπάρχον οικογενειακό βιβλιάριο λόγω
απόστασης.

Το Τ.Ε.Ι. εκδίδει επίσης ΕυρωπαNκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένει-
ας για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισµένοι στο Τ.Ε.Ι., όταν
πρόκειται να µετακινηθούν στις χώρες της ΕυρωπαNκής Ένωσης µε
προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών (π.χ.  Erasmus κλπ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ

παραγωγής και εκπαίδευσης και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε : 
• Επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Υπηρε-
σίες, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναζητούν εξειδικε-
υµένο προσωπικό
• Επιµελητήρια, Οµοσπονδίες, Συνεταιρισµούς κλπ για την ικανο-
ποίηση αναγκών των µελών τους σε εξειδικευµένο προσωπικό. 
• Σπουδαστές και απόφοιτους του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που ενδιαφέρον-
ται για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση, για µεταπτυχιακές
σπουδές, υποτροφίες και ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης.  
• Τελειόφοιτους, για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των

Γεν ι κές πληροφορ ί ες γ ι α τους σπουδαστές
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σκοπών έρευνας και διδασκαλίας του Ιδρύµατος και διαθέτει
πλούσιο υλικό σε µεγάλη ποικιλία µορφών (βιβλία, περιοδικά, CD-
ROM κλπ). Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρήστες, καθηµερι-
νά από το πρωί µέχρι και το απόγευµα καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδηµαNκού έτους. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωµα δανεισµού υλι-
κού, µετά την απόκτηση κάρτας µέλους, η οποία εκδίδεται από την
Βιβλιοθήκη.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης λειτουργεί επίσης το Ηλεκτρο-
νικό Αναγνωστήριο, το οποίο είναι ένας χώρος 10 θέσεων εργασίας,
που εξυπηρετεί όσους επιθυµούν να ενηµερωθούν και να χρησιµο-
ποιήσουν το υλικό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και των άλλων
πηγών του διαδικτύου. ∆ικαίωµα χρήσης του Ηλεκτρονικού Αναγνω-
στηρίου έχουν όλα τα µέλη του Ιδρύµατος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα εργαστήρια ελεύθερης χρήσης λειτουργούν σε 12ωρη βάση

για την άσκηση των σπουδαστών και την εκπόνηση εργασιών και στε-
λεχώνονται από κατάλληλο προσωπικό για την αντιµετώπιση τυχόν
προβληµάτων και επίλυση αποριών.



∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Στα πλαίσια των ΕυρωπαNκών προγραµµάτων, οι σπουδαστές του

Τ.Ε.Ι. µπορούν να µεταβούν για ένα εξάµηνο σε ΕυρωπαNκές χώρες

για την παρακολούθηση µαθηµάτων, για την εκπόνηση της Πτυχιακής

τους εργασίας ή για την πρακτική τους άσκηση. Η µετάβαση αυτή

γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των εκπαιδευτικών ανταλλαγών

για τον αντίστοιχο χρόνο. Πληροφορίες και βοήθεια στους σπουδα-

στές παρέχονται από το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελµα είναι υποχρεωτική, αποτελεί

τµήµα των σπουδών στα ΤΕΙ και περιλαµβάνεται στο 8ο εξάµηνο

σπουδών. Σκοπός της πρακτικής άσκησης  των σπουδαστών είναι η

εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου του τµήµα-

τος που παρακολουθούν.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) µήνες. Προκει-

µένου να έχει δικαίωµα ο σπουδαστής να ξεκινήσει την άσκησή του,

οφείλει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα αριθµό µαθηµάτων,

τα οποία έχουν καθοριστεί από το Τµήµα. Η πρακτική άσκηση πραγ-

µατοποιείται τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς

επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύµατα ή επιχειρήσεις της ΕυρωπαNκής

Κοινότητας. Το Τµήµα ορίζει για κάθε σπουδαστή ένα µέλος του

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως υπεύθυνο (Επόπτης πρακτικής) ο

οποίος σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα από την εταιρεία, υπηρε-

σία κλπ απασχόλησης φροντίζουν ώστε ο σπουδαστής να αποκοµίσει

τα µέγιστα δυνατά οφέλη από την άσκησή του. Στο Τµήµα λειτουργεί

επίσης ειδική επιτροπή, η οποία ασχολείται µε όλα τα θέµατα της

πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση είναι αµειβόµενη εργασία, οι δε σπουδαστές

έχουν ασφάλιση κατά την διάρκειά της.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τ.Ε.Ι. διαθέτει πλήρες Γυµναστήριο. Συχνά διοργανώνονται

εσωτερικά πρωταθλήµατα µεταξύ των Σχολών, ενώ οµάδες του

Τ.Ε.Ι. µετέχουν σε Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα.

Οι σπουδαστές µπορούν να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα: 

• Ποδόσφαιρο 

• Μπάσκετ 

• ΒόλλεZ 

• Κολύµπι 

• Υδατοσφαίριση 

• Πινγκ - Πόνγκ 

• Σκοποβολή 

• Πολεµικές Τέχνες 

• Παραδοσιακούς Χορούς 

• Σκάκι 

ΕΞΩΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης λειτούργησαν κατά καιρούς µε πρωτοβουλία

σπουδαστών οι παρακάτω οµάδες, οι περισσότερες από τις οποίες

υπάρχουν ακόµη σήµερα, αρκετά χρόνια µετά από την ίδρυση τους: 

• Ραδιοφωνική οµάδα

• Θεατρική οµάδα

• Σκακιστική οµάδα

• Λέσχη µοτοσικλετιστών

• Μουσική Οµάδα

• Οικολογική οµάδα

• Φωτογραφική οµάδα

• Ορειβατική οµάδα

• Κινηµατογραφική οµάδα

Γεν ι κές πληροφορ ί ες γ ι α τους σπουδαστές
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ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Στο Τµήµα λειτουργεί επίσηµα αναγνωρισµένος Σύλλογος σπου-

δαστών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται κατά τις

σπουδαστικές εκλογές, τον Απρίλιο κάθε έτους. Εκπρόσωποι των

σπουδαστών, οι οποίοι ορίζονται από τον Σύλλογο µετέχουν µε ψήφο

σε όλα τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος.
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