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Οδηγός του Προπτυχιακού Προγράµµατος στην 
Εφαρµοσµένη Πληροφορική 

(BSc in Applied Informatics, BScAI) 
 

Εισαγωγή  

O παρών οδηγός σπουδών περιέχει λεπτοµέρειες του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του 
Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (BSc in Applied Informatics, BScAI). Ο οδηγός περιέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τη φιλοσοφία και τη δοµή του προγράµµατος, τους στόχους, τους σκοπούς 
και τα µαθησιακά αποτελέσµατα του προγράµµατος καθώς και περιγραφές για κάθε µάθηµα που 
διδάσκεται στο πρόγραµµα.  

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το BScAI στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου 
(NUP), µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µέσα από το πρίσµα της γενικής αποστολής του 
Πανεπιστηµίου, που είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την υπηρεσία 
στην κοινότητα.  

Προς στήριξη της αποστολής του, το Πανεπιστήµιο:  
 

• Ενθαρρύνει και υποστηρίζει την αυστηρή ακαδηµαϊκότητα και καινοτόµο διδασκαλία σε 
όλες τις επιστηµονικές περιοχές που προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο.  

• Δηµιουργεί ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον που εκτιµά και προωθεί την ελεύθερη, ενεργό και 
πρωτότυπη πνευµατική έρευνα µεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών του.  

• Καλλιεργεί προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις τοπικές και εθνικές ανάγκες και 
συνεργάζεται µε άλλους κρατικούς όπως επίσης και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης και την µείωση της άγνοιας, της φτώχειας και της αδικίας.  

• Καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την προώθηση δράσεων που εφαρµόζουν την 
πνευµατική και ηθική κληρονοµιά του για το καλό της κοινωνίας στο σύνολό της.  

• Καλωσορίζει φοιτητές, καθηγητές και το προσωπικό από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και 
πεποιθήσεις και δηµιουργεί µια αίσθηση κοινότητας που διευκολύνει την ανάπτυξή τους και 
ενισχύει τις φιλοδοξίες της σταδιοδροµίας τους.  
 

Το BScAI στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου αντανακλά τις προτεραιότητες της αποστολής του 
και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πρόγραµµα σπουδών που πληροί τις τοπικές και εθνικές 
ανάγκες και προωθεί δεσµούς µε τις τοπικές κοινότητες των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που πρέπει να ενηµερώνονται µε αυστηρή ακαδηµαϊκότητα χρησιµοποιώντας 
σύγχρονη παιδαγωγική και τεχνολογίες µάθησης. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα ενισχύει τη συνέργεια 
µε τα άλλα προγράµµατα που προσφέρονται στο NUP, µε τη συµπερίληψη στο πρόγραµµα σπουδών  
διεπιστηµονικών µαθηµάτων από τους τοµείς της Οικονοµίας, Οικονοµικών και Επιχειρήσεων. Στην 
πραγµατικότητα, το πρόγραµµα προσφέρει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αποκτήσουν, 
µεταξύ άλλων, εξειδίκευση στην περιοχή που αποκαλούµε Επιχειρησιακή Πληροφορική. Το 
πρόγραµµα της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής προσφέρεται από τη Σχολή Επιστηµών της 
Πληροφορίας η οποία έχει ως στόχο και σκοπό την ακαδηµαϊκή αριστεία µέσα από τη διδασκαλία 
και την έρευνα στους τοµείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και της Επεξεργασίας Σήµατος. 
Η σχολή αναπτύσσει σηµαντικές δυνάµεις στο χώρο της Πληροφορικής και προσφέρει ένα 
προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών (Bachelor of Science) στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική όπως 
επίσης και ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών (Master of Science) στα Πληροφοριακά 
Συστήµατα.  
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Η Σχολή φιλοδοξεί να διευρύνει το φάσµα των προγραµµάτων σπουδών που προσφέρονται στην 
Πληροφορική σε µεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και να ξεκινήσει ε και ένα 
διδακτορικό πρόγραµµα  στις  Επιστήµες της Πληροφορίας (PhD in Information Sciences). Το 
πρόγραµµα θα βοηθήσει στην οικοδόµηση της ερευνητικής ικανότητας και δραστηριότητας της 
Σχολής µε την προσέλκυση ακαδηµαϊκού προσωπικού διεθνούς κύρους και µεγάλης εµπειρίας, τόσο 
στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα που αποκτήθηκε σε διάφορα άλλα πανεπιστήµια της 
αλλοδαπής, για παράδειγµα από Ευρώπη, Αγγλία και Ελλάδα.  

 

Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος  
Ο σκοπός του προγράµµατος BScAI είναι να προσφέρει έναν κύκλο σπουδών σε όσους φιλοδοξούν 
να γίνουν εµπειρογνώµονες στον τοµέα των ΤΠΕ µε την αποτελεσµατική εφαρµογή τους στο 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Το Πρόγραµµα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να διερευνεί τα βασικά 
στοιχεία της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και να προετοιµάσει τους φοιτητές για τις όλο και πιο 
περίπλοκες τεχνικές αρµοδιότητες που απαιτούνται στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, σε οργανισµούς αλλά και στις επιχειρήσεις. Ο πυρήνας του προγράµµατος δίνει 
έµφαση τόσο στις δεξιότητες και στις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διαχείριση 
και ανάπτυξη τεχνικών πληροφοριακών πόρων όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου 
ακαδηµαϊκού, βιοµηχανικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στο οποίο οι ΤΠΕ, αναπτύσσονται, 
εξαπλώνονται  και αξιολογούνται στην πράξη.  

Το πρόγραµµα παρέχει ενηµερωµένες γνώσεις σε µια σειρά από διάφορους τοµείς που συνθέτουν το 
πεδίο της Πληροφορικής, όπως για παράδειγµα, η Θεωρία Υπολογισµού, η Ανάπτυξη Λογισµικού, 
τα Πληροφοριακά Συστήµατα και οι εφαρµογές στους τοµείς της διοίκησης, της 
χρηµατοοικονοµικής, της οικονοµίας και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το πρόγραµµα έχει ως στόχο 
να εφοδιάσει τους φοιτητές µε τεχνική, αναλυτική, ηθική υπευθυνότητα και ηγετικές ικανότητες για 
να ενισχυθεί η ικανότητα τους στη λήψη αποφάσεων και να προωθήσουν οργανωτικές δοµές στο 
πλαίσιο ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονοµικού 
περιβάλλοντος.  

Μια βασική φιλοσοφία του προγράµµατος είναι η εµπειρική προσέγγιση του στη µελέτη της 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, όπου η απόκτηση νέας γνώσης και δεξιοτήτων εµπλουτίζονται µε 
την εµπειρία των συµµετεχόντων και εφαρµόζονται από την αρχή σε περιπτώσεις πραγµατικών 
συνθηκών.  

Η προσέγγιση αυτή διευρύνει και εµβαθύνει την κατανόηση των φοιτητών στην εφαρµογή τεχνικών 
Πληροφορικής  και διεργασιών.  Ενισχύει τις δεξιότητες στην έρευνα, στην ανάλυση, στη σύνθεση 
και στη δηµιουργικότητα και ενθαρρύνει την καινοτοµία και την συνειδητοποίηση του ρόλου των 
πληροφοριών και της τεχνολογίας στον τοµέα της καινοτοµίας.  Τέλος, αναπτύσσει τη 
συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσµιων ζητηµάτων που 
επηρεάζουν αποφάσεις διαχείρισης σε σχέση µε τις ΤΠΕ.  

 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα  
Το συνολικό αποτέλεσµα µάθησης για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το Πτυχίο 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (BSc in Applied Informatics) είναι να αναπτύξουν µια ευρεία  
εννοιολογική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της εφαρµογής των ΤΠΕ σε δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς οργανισµούς. Ως εκ τούτου, στο τέλος του προγράµµατος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει:  

• µια καλή θεωρητική και πρακτική γνώση στους περισσότερους τοµείς της Πληροφορικής και 
των τρόπο που η Πληροφορική τέµνει και αλληλεπιδρά µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους.  
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• την  ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων που προορίζονται 
για να καλύψουν ανάγκες σε διάφορους τοµείς και περιβάλλοντα εργασίας.  

• την ικανότητα να ασχοληθεί µε την επιχειρησιακή πλευρά της Πληροφορικής και των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά ενσωµατώνονται σε έναν 
οργανισµό.  

• την  ικανότητα να σκέφτεται µε ευρύτητα, κριτική σκέψη, καινοτόµα,  δηµιουργικότητα, και 
να κάνει συνδέσεις µεταξύ των διαφορετικών τοµέων σπουδών στην ανάλυση των 
προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου και την εφαρµογή λύσεων βασισµένων στην 
Πληροφορική.  

• µια παγκόσµια προοπτική µε βάση την κατανόηση τόσο της τεχνικής όσο και του 
λειτουργικού περιβάλλοντος ενός οργανισµού κατά την εφαρµογή των ΤΠΕ.  

• την ικανότητα να ηγηθεί και να συνεργαστεί αποτελεσµατικά µέσα σε οµαδικές καταστάσεις 
και να λειτουργεί σε ποικίλα τεχνολογικά και λειτουργικά περιβάλλοντα. 

• αποκτήσει εµπειρία από την εφαρµογή των µεθόδων και των εργαλείων των ΤΠΕ. 
• επιτύχει σηµαντική ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασµού, καθώς και στη διαχείριση των 

τεχνικών αυτών.  
• κατανόηση του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού πλαισίου της Πληροφορικής.  
• ανεπτυγµένες δεξιότητες που σχετίζονται µε την κριτική σκέψη και την αυτόνοµη µάθηση.  
• ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνία και δεξιότητες για οµαδική εργασία.  

 
Δοµή Προγράµµατος  
 
Οι Βάσεις του Προγράµµατος   
Το πρόγραµµα BScAI προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραµµα στην Εφαρµοσµένη 
Πληροφορική µε βάση τις τελευταίες συστάσεις που δίνονται από κοινού από τους δύο κορυφαίους 
διεθνείς επιστηµονικούς οργανισµούς, την Association for Computing Machinery, ACM, και την  
IEEE Computer Society (CS), εµπλουτισµένο µε διεπιστηµονικά µαθήµατα από τις περιοχές των 
Οικονοµικών Επιστηµών, της Διοίκησης, της Χρηµατοοικονοµικής  και των Επιχειρήσεων. Το 
τελικό αποτέλεσµα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της επαγγελµατικής τους ενασχόλησης σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, του εµπορίου, της εκπαίδευσης, της υγείας και της έρευνας.  
Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να προσφέρει µια οριζόντια γνώση για όλα τα βασικά θέµατα της 
Πληροφορικής και σε διεπιστηµονικά θέµατα µέσω ενός προσεκτικά σχεδιασµένου συνόλου 
υποχρεωτικών µαθηµάτων. Επιπλέον, το πρόγραµµα προσφέρει, ως επιλογή στους φοιτητές, 
ευκαιρίες εξειδίκευσης τους µέσω υποχρεωτικών µαθηµάτων ανά ειδικότητα και µαθηµάτων 
επιλογής. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους µε την 
δυνατότητα επιλογής ελεύθερων µαθηµάτων. Ειδικότερα, το πρόγραµµα προσφέρει:  

• ένα πτυχίο που πιστοποιεί εκτός από τις βασικές γνώσεις Πληροφορικής εστιασµένη γνώση 
σε τέσσερις (4) ειδικότητες που οµαδοποιούνται σε δύο τοµείς,  

• µια δοµή προγράµµατος σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS),  

• ευρεία θεµελιώδη γνώση µέσω ενός  προσεκτικά µειωµένου συνόλου βασικών µαθηµάτων σε 
σύγκριση µε παρόµοια προπτυχιακά προγράµµατα,  

• µειωµένες εβδοµαδιαίες ώρες στην τάξη υιοθετώντας µια ελεύθερη ήµερα απαλλαγµένη 
διαλέξεων κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ετών σπουδών,  

• ένα (1) εισαγωγικό µάθηµα που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Πληροφορικής που 
βοηθά το φοιτητή να διαµορφώσει τη δική του διαδροµή µέσα στο πρόγραµµα,  
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• ελεύθερα µαθήµατα από οποιοδήποτε επιστηµονικό πεδίο, συµπεριλαµβανοµένης και της 
περίπτωσης µεταφοράς µαθηµάτων µέσω των ECTS και το πρόγραµµα Erasmus.   

 

Διάρκεια Προγράµµατος  
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε οκτώ (8) εξάµηνα και απαιτεί 240 µονάδες ECTS που πρέπει να 
συσσωρεύσει ο φοιτητής για την αποφοίτηση του. 

 
Κατανοµή του Προγράµµατος  
Το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο 2-ετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον 
εστιασµένο κύκλο σπουδών:  

 
• Βασικός κύκλος  (1ο  έως  4ο εξάµηνο): Αποτελείται από:  

§ ένα (1) εισαγωγικό µάθηµα στην Πληροφορική,  
§ δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού στην Πληροφορική 

(συµπεριλαµβανοµένων τριών (3) µαθηµάτων στους τοµείς της Διοίκησης, της 
Χρηµατοοικονοµικής και της Οικονοµίας) και  

§ τέσσερα (4) εισαγωγικά διεπιστηµονικά µαθήµατα.  
Αυτός ο κύκλος αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα στο Tier 1 του προγράµµατος σπουδών από το 
µοντέλο ACM / IEEE CS.  
 

• Εστιασµένος κύκλος  (5ο έως  8ο εξάµηνο): Αποτελείται από:  
§ δύο (2) επιπλέον υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού και µαθήµατα επιλογής. Τα 

µαθήµατα διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες:  
1. Βασικά Μαθήµατα Ειδίκευσης (Ba) για την εξασφάλιση εξειδίκευσης που 
αντανακλάται στο πιστοποιητικό αποφοίτησης,  

2. µαθήµατα Επιλογής Ειδίκευσης, 

3. Ελεύθερα Μαθήµατα (από οποιαδήποτε άλλο προπτυχιακό πρόγραµµα του NUP 
ή άλλου Ινστιτούτου), 

§ διατριβή (υποχρεωτική)  
Ο εστιασµένος κύκλος αντιστοιχεί ουσιαστικά στο Tier 2 και επιλογές του προγράµµατος 
σπουδών του µοντέλου ACM και IEEE CS.  
 

Το πρόγραµµα καλύπτει τέσσερις (4) ειδικεύσεις, πιο αναλυτικά:  
• Ε1 για ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Πληροφορική  
• Ε2 για εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα  
• Ε3 για εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Λογισµικού  
• Ε4 για εξειδίκευση στα Υπολογιστικά Συστήµατα και Δίκτυα 

 

Οι ειδικεύσεις Ε1 και Ε2 αποτελούν τον λεγόµενο Προσανατολισµό Α του προγράµµατος σπουδών 
και οι ειδικεύσεις Ε3 και Ε4 αποτελούν τον Προσανατολισµό Β. Ο Προσανατολισµός Α 
εννοιολογικά υποδεικνύει την εφαρµογή της Πληροφορικής σε κάποιο τοµέα (δηλαδή, 
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Επιχειρησιακή Πληροφορική και Πληροφοριακά Συστήµατα), ενώ ο Προσανατολισµός Β 
εννοιολογικά αναφέρεται στην Υλική και Λογισµική υποδοµή που απαιτείται στην ανάπτυξη 
Λογισµικού (δηλ., Software, Hardware και Δίκτυα), για την ανάπτυξη και την υποστήριξη 
εφαρµογών.  
Σηµειώστε ότι το πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει επί του παρόντος ρητά µια εξειδίκευση στον τοµέα 
της Θεωρίας της Πληροφορικής. Ωστόσο, ένας φοιτητής µπορεί να οικοδοµήσει θεωρητικές γνώσεις 
στην επιστήµη των υπολογιστών µε την επιλογή κατάλληλων µαθηµάτων επιλογής. Οι παρακάτω 
πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τους καταλόγους των µαθηµάτων που περιλαµβάνει το 
Πρόγραµµα της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής.  
Ο	  	  παρακάτω	  Πίνακας	  1	  	  παρουσιάζει	  τα	  βασικά	  μαθήματα	  κορμού	  του	  προγράμματος,	  τις	  ώρες	  διαλέξεων,	  
ασκήσεων	  και	  εργαστηρίων,	  τις	  μονάδες	  ECTS,	  τα	  τυχόν	  προαπαιτούμενα	  τους	  και	  το	  εξάμηνο.	  	  

	  

Πίνακας 1 – Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού  

Κωδικός Μάθηµα Ώρες 
διδασκαλίας 

Ώρες 
ασκήσεω

ν 

Ώρες 
Εργαστη
ρίου 

ECTS 
Προ 

 απαιτούµενα 
Εξάµηνο 

AIINTR 
Εισαγωγή στην Επιστήµη 
των Υπολογιστών και 
Δικτύων  

3 1  6  1ο 

AIK01 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό  3 1 2 7  1ο 

AIK02 Γραµµική Άλγεβρα  3 2  7  1ο 
AIK03 Πληροφοριακά Συστήµατα 

Διοίκησης  3 1  6  1ο 
AIK04 Διακριτά Μαθηµατικά  4 2  6  2ο 
AIK05 Απειροστικός Λογισµός  4 2  7  2ο 
AIK06 Δοµές Δεδοµένων και 

Τεχνικές Προγραµµατισµού  3 1 1 7 AIKΟ1 2ο 

AIK07 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
Ι  3 1 1 6 AIK03 2ο 

FINA 100 
/AIK08 Χρηµατοοικονοµική  3 1  7 ECON101 3ο 
AIK09 Πιθανότητες και Στατιστική  3 1  6 AIK05 3ο 
AIK10 Αντικειµενοστρεφής 

Προγραµµατισµός  3 1 2 7 AIK01 3ο 
AIK11 Γραφικά Ι 3  1 6 AIK02 3ο 
AIK12 Αλγόριθµοι και 

Πολυπλοκότητα  4 2  7 AIK04 4ο 
AIK13 Επιχειρησιακή Έρευνα  3 1  6 AIK05 4ο 
AIK14 Σχεδιασµός και χρήση  

Βάσεων Δεδοµένων  3 1 1 7 AIK07 4ο 
AIK15 Δίκτυα Επικοινωνιών Ι  3 1  6 AIK06 4ο 
AIK16 Λειτουργικά Συστήµατα  4   6 AIK07 5ο 
AIK17 Τεχνολογία Λογισµικού  3 1  6 AIK10 6ο 
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Η συµπερίληψη στα βασικά µαθήµατα κορµού του προγράµµατος σπουδών µαθηµάτων από 
Χρηµατοοικονοµική και Επιχειρησιακή Έρευνα είναι κάτι που δεν συναντάται συνήθως σε 
παραδοσιακούς κορµούς προγραµµάτων Πληροφορικής. Για το πρόγραµµα σπουδών στην 
Εφαρµοσµένη Πληροφορική του Πανεπιστηµίου Νεάπολις η συµπερίληψή τους στο σύνολο των 
µαθηµάτων κορµού δείχνει την πρόθεσή µας να εκπαιδεύσουµε φοιτητές ικανούς να αντιµετωπίσουν 
το συντοµότερο δυνατό πραγµατικές εφαρµογές της Πληροφορικής σε διάφορους τοµείς. Η 
Χρηµατοοικονοµική, από τη µία πλευρά είναι η κινητήρια δύναµη της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και η Επιχειρησιακή Έρευνα, από την άλλη πλευρά, είναι το βασικό εργαλείο για την ανάλυση των 
περιοχών και των προβληµάτων στα οποία η Πληροφορική µπορεί να εφαρµοστεί.  

 
Με βάση το παραπάνω επιχείρηµα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
διεπιστηµονικά µαθήµατα που αναφέρονται στον  
Πίνακας 2. Τα δύο πρώτα από αυτά είναι διεπιστηµονικά εισαγωγικά µαθήµατα, λαµβάνονται ένα (1) 
ανά εξάµηνο για να βοηθήσουν τους φοιτητές να πάρουν µια σφαιρική άποψη του πραγµατικού 
κόσµου στην  Οικονοµία και Επιχειρήσεις. Το τρίτο µάθηµα της Ψυχολογίας είναι απαραίτητο για 
να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιδρούν σωστά στις δηµόσιες  σχέσεις τους και αυτές µε 
πελάτες. Τα µαθήµατα αυτά παραδίδονται   από προσωπικό των αντιστοίχων σχολών του NUP. Το  

τέταρτο  µάθηµα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες τους για τις γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις τους και τις εκθέσεις τους.  

 
Πίνακας 2 – Υποχρεωτικά Διεπιστηµονικά Μαθήµατα 

Υποχρεωτικά Διεπιστηµονικά Μαθήµατα 

Κωδ. Μάθηµα Ώρες 
διδασκαλίας 

Ώρες 
ασκήσεων 

Ώρες 
Εργαστηρίου ECTS Προαπαιτούµενα Εξάµηνο 

ECON101  
Εισαγωγή στην 
Οικονοµική 
Επιστήµη 

3 1  4  1ο 

BUSN100  Εισαγωγή στις 
Επιχειρήσεις  3 1  4  2ο 

PSYC100  Εισαγωγή στην 
Ψυχολογία  3 1  4  3ο 

PEPS100  
Γλωσσικές και 
Επικοινωνιακές 
Δεξιότητες  

3 1  4  4ο 

 

Ο παρακάτω Πίνακας 3 παρουσιάζει τα προαιρετικά εργαστηριακά µαθήµατα. Αυτά τα 
εργαστηριακά µαθήµατα επιλογής είναι ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα τους µαθήµατα, προκειµένου 
να παράσχουν καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης µόνο για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται 
πραγµατικά να αποκτήσουν εργαστηριακή εµπειρία πάνω στις πτυχές του Υλικού της 
Πληροφορικής. Εκείνοι οι φοιτητές που δεν επιθυµούν να λάβουν αυτά τα εργαστηριακά µαθήµατα 
πρέπει να τα αντικαταστήσουν µε κάποια άλλα µαθήµατα, προκειµένου να καλύψουν το κενό των 
ECTS που θα υπολείπονται.  
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Πίνακας 3 – Εργαστήρια Επιλογής 

Εργαστήρια Επιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Ώρες 
διδασκαλίας 

Ώρες 
ασκήσεων 

Ώρες 
Εργαστηρίου ECTS Προαπαιτούµενα Εξάµηνο 

AIK03L  
Εργαστήριο Λογικής 
Σχεδίασης και 
Αρχιτεκτονικής    2 2  2ο 

AIK15L  Εργαστήριο Δικτύων 
Επικοινωνιών Ι    2 2 AIK13 4ο 

 
Ο επόµενος Πίνακας 4 δίνει για κάθε ειδίκευση τα υποχρεωτικά µαθήµατα ανά ειδίκευση. Τα 
µαθήµατα αυτά σηµειώνονται µε «Υ». Η στήλη Προσανατολισµός δείχνει τον ισχύοντα 
προσανατολισµό Α ή/και Β. Οι φοιτητές που επιθυµούν να πάρουν έναν προσανατολισµό  που να 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό αποφοίτησής τους, πρέπει να διαλέξουν και να δηλώσουν τον 
επιθυµητό προσανατολισµό εκ των προτέρων µετά το  4ο εξάµηνο και είναι υποχρεωµένοι να λάβουν 
όλα τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα (δηλαδή, Υ) του ίδιου προσανατολισµού. Σε αντίθετη 
περίπτωση οφείλουν να πάρουν οποιαδήποτε τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα (Υ) από τους δύο 
Προσανατολισµούς Α και Β.  
  
Πίνακας 4 – Υποχρεωτικά & Βασικά Μαθήµατα Ειδίκευσης 

Υποχρεωτικά & Βασικά Μαθήµατα Ειδίκευσης 

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 
διδασ 
καλίας 

Ώρες 
ασκήσε
ων 

Ώρες 
Εργαστ
ηρίου 

ECTS Προαπαιτούµενα 
Εξάµ
ηνο 

Προσ
ανατο
λισµό
ς 

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

AIK18  Αριθµητική Ανάλυση  3  1 6 AIK02 5ο Α Υ    

AIK19  
Υλοποίηση 
Συστηµάτων Βάσεων 
Δεδοµένων  

3 1  6 AIK14 5ο Α / Β  Βa Υ  

AIK20  Αρχιτεκτονική 
Υπολογιστών ΙΙ  3  1 6 AIK08 5ο Β    Υ 

AIK21  

Ανάλυση και 
Σχεδίαση 
Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  

3  1 6 AIK10 5ο Α / Β Βa Υ Βa Βa 

AIK22  Τεχνητή νοηµοσύνη  3 1  6 AIK06 6ο Α / Β  Βa Υ  
ECON102 
/AIK23  

Μακροοικονοµικά 
Μοντέλα και 
Πολιτικές  

3 1  6 ECON101 6ο A Υ    

AIK24  

Προστασία και 
Ασφάλεια 
Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  

3 1  6 AIK16 6ο Α / Β Βa Υ Βa Βa 

AIK25  Διαχείριση Δικτύων 3 1  6 AIK15 6ο Β E   Υ 

 
Στον Πίνακα 4, όπως και στους ακόλουθους Πίνακες (Πίνακας 5, Πίνακας 6, Πίνακας 7 και Πίνακας 
8),  αντίστοιχα ανά εξάµηνο (εξάµηνα 5ο έως 8ο) σηµειώνονται µε «Ba» τα µαθήµατα ανά ειδίκευση 
που θεωρούνται βασικά µαθήµατα για την εν λόγω ειδίκευση . Ένας φοιτητής, ο οποίος επιθυµεί να 
εξασφαλίσει µια ειδίκευση έχει να επιλέξει τέσσερα (4) από τα δέκα (10) αυτά µαθήµατα. Επίσης, 
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στους Πίνακες αυτούς σηµειώνονται µε «Ε» τα συνιστώµενα µαθήµατα επιλογής ανά ειδίκευση για 
να ολοκληρώσει κανείς  τις απαιτούµενες µονάδες ECTS που απαιτούνται για την αποφοίτηση.  
 

Πίνακας 5 – Μαθήµατα Επιλογής 5ου εξαµήνου. 

Μαθήµατα Επιλογής 5ου εξαµήνου  

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 

διδασκαλ
ίας 

Ώρες 
ασκήσε
ων 

Ώρες 
Εργαστ
ηρίου 

ECTS Προαπαιτούµενα 
Εξάµ
ηνο 

Προσ
ανατο
λισµό
ς 

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

ACCN100/
AIOP01  

Χρηµατοοικονοµική 
Λογιστική  3 1  6 AIK07 5ο Α Βa    

ΑΙOP02  Ψηφιακή Οικονοµία  3 1  6 ECON101 5ο Α / Β Βa Ε E Ε 

ΑΙCS01  Παράλληλα 
Συστήµατα  3 1  6 AIK07 5ο Α / Β  Ba Ε Βa 

ΑΙCS02  Δίκτυα Επικοινωνιών 
ΙΙ  3  1 6 AIK15 5ο Β   Ε Βa 

ΑΙAL01  

Ανάλυση και 
σχεδιασµός 
Επιχειρησιακών 
Εφαρµογών  

3 1  6 BUSN100 5ο Α / Β Ε Βa Ba Ε 

ΑΙOP03  
Αλγοριθµική 
Επιχειρησιακή 
Έρευνα  

3 1  6 AIK05 
AIK18 5ο Α / Β Ε Ε Ba  

ΑΙOP04  
Πληροφοριακά 
Συστήµατα  
Μάρκετινγκ 

3 1  6 BUSN100 5ο Α  Ε Ε   

ΑΙAL02  Γραφικά ΙΙ  3  1 6 AIK11 5ο      Β   Ε Ε 

 
Πίνακας 6 - Μαθήµατα Επιλογής 6ου εξαµήνου 

Μαθήµατα Επιλογής 6ου εξαµήνου  

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 

διδασκαλία
ς 

Ώρες 
ασκήσε
ων 

Ώρες 
Εργαστηρ
ίου 

ECTS Προαπαιτούµενα Εξάµηνο 
Προσα
νατολι
σµός 

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

ΑΙAL03  Τεχνικές Εξόρυξης 
Δεδοµένων 3 1  6 AIK19 6ο Α / Β Βa Βa Βa Ε 

ΑΙCS03  Προγραµµατισµός 
Συστήµατος  3 1  6 AIK16 6ο Β   Βa Βa 

ΑΙCS04  Λογικός Προγραµµατισµός  3 1  6 AIK12 6ο Α / Β Ε Ε Ε Ε 

ΑΙOP05  

Στρατηγική και 
Οικονοµική των 
Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  

3 1  6 AIK03 6ο Α / Β Βa Ε  Ε 

ΑΙCS05  
Τεχνολογίες 
Εφαρµογών  
Διαδικτύου 

2 1 1 6 AIK11 6ο Α / Β Ε Ba Ε Βa 

ΑΙCS06  Αναγνώριση προτύπων 
- Μηχανική Μάθηση  3 1  6 AIK06 6ο  Α / Β  Ε Ε  

ΑΙOP06  Επιστηµονικοί 
Υπολογισµοί  3 1  6 AIK18 6ο Α / Β Ε E Ε  

ΑΙOP07  Ηλεκτρονικό Εµπόριο  3 1  6 BUSN100 6ο Α / Β Ε Ε E Ε 
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Πίνακας 7 - Μαθήµατα Επιλογής 7ου εξαµήνου 

Μαθήµατα Επιλογής 7ου εξαµήνου  

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 

διδασκαλία
ς 

Ώρες 
ασκήσε
ων 

Ώρες 
Εργαστ
ηρίου 

ECTS Προαπαιτούµενα Εξάµηνο 
Προσαν
ατολισµ
ός 

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

ΑΙAL04  Κρυπτογραφία  3 1  6 AIK12 7ο Α / Β Ε Ε Ε Βa 

ΑΙAL05  Σχεδιασµός  Εικονικών 
Χώρων  3  1 6 AIK11 7ο Α / B  Ε Ε Ε 

ΑΙCS08  Επικοινωνία 
Ανθρώπου-Μηχανής  3 1  6 AIK07 7ο Α / Β Ε Βa Βa Ε 

ΑΙCS09  Μεταφραστές  3 1  6 AIK11 7ο B   Ε Ε 

ΑΙCS10  Ψηφιακές Επικοινωνίες  3  1 6 AIK13 7ο Α / Β Ε   Βa 

ΑΙOP08  
Συστήµατα 
Υποστήριξης 
Αποφάσεων  

3 1  6 AIK22 7ο Α / Β Βa Ba Βa  

ΑΙCS11  Θεωρία Πληροφορίας 
και Κωδίκων  3 1  6 AIK06 7ο Β    Ε 

ΑΙOP09  
Γραµµική και µη 
Γραµµική 
Βελτιστοποίηση  

3 1  6 ΑΙOP02 7ο Α / B Βa Ε Ε E 

ΑΙOP10  Οικονοµετρία Ι  3 1  6 ΑΙOP02 7ο Α Ε Ε   
 

Πίνακας 8 - Μαθήµατα Επιλογής 8ου εξαµήνου. 

Μαθήµατα Επιλογής 8ου εξαµήνου  

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 

διδασκαλία
ς 

Ώρες 
ασκήσεων 

Ώρες 
Εργαστ
ηρίου 

ECTS Προαπαιτούµενο 
Εξάµη
νο 

Προσανατ
ολισµός Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

ΑΙAL06  
Προγραµµατισµός 
Πολυπύρηνων 
Αρχιτεκτονικών 

3 1  6 AIK17 8ο Β   Ε Ba 

ΑΙCS12  
Προβλήµατα 
Ικανοποίησης 
Περιορισµών  

3 1  6 AIK22 8ο Α / Β Ε Ba Ba Ε 

ΑΙCS13  Επεξεργασία Οµιλίας 
και Φυσικής Γλώσσας  3  1 6 AIK10 8ο  Β  E E Ε 

ΑΙCS14  Επεξεργασία εικόνας  3  1 6 AIK11 8ο Β   Ε Ba 

ΑΙOP11  Χρονολογικές σειρές  και Προβλέψεις 3 1  6 AIK06 8ο Α Βa Ε   
ΑΙOP12  Θεωρία Παιγνίων  3 1  6 AIK06 8ο Α Βa Βa   
ΑΙAL07  Θεωρία Υπολογισµού  3 1  6 AIK12 8ο Α / Β Ε Ε Βa Ε 

ΑΙOP13  Οικονοµετρία ΙΙ  3 1  6 ΑΙOP10 8ο Α Ε    
ΑΙAL08  Θεωρία Γραφηµάτων  3 1  6 AIK12 8ο Α / Β Ε Ε Ε Ε 

ΑΙAL09  Υπολογιστική 
Γεωµετρία  3 1  6 AIK12 8ο Α / Β  Ε Ε  

 
Ο Πίνακας 9 παραθέτει τα έργα επιλογής, ένα (1) εκ των οποίων είναι υποχρεωτικό για τους 
φοιτητές ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει 
οποιαδήποτε από αυτά, ανεξάρτητα από την εξειδίκευση η οποία έχει επιλεγεί.  
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Πίνακας 9 – Υποχρεωτικό Έργο Επιλογής. 

Υποχρεωτικό Έργο Επιλογής  

Κωδ. Μάθηµα 
Ώρες 

διδασκαλία
ς 

Ώρες 
ασκήσεων 

Ώρες 
Εργαστ
ηρίου 

ECTS 
Προαπα
ιτούµεν
α 

Εξάµηνο 
Προσα
νατολι 
σµός 

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 

ΑΙECP1  

Ανάπτυξη 
λογισµικού για 
Αλγοριθµικά 
προβλήµατα  

1  3 8 AIK11 
AIK12 7ο Α/ Β     

ΑΙECP2  

Ανάπτυξη 
λογισµικού για 
Πληροφοριακά 
Συστήµατα  

1  3 8 AIK10 
AIK14 7ο Α / Β     

ΑΙECP3  

Ανάπτυξη 
λογισµικού για 
Ενσωµατωµένα 
Συστήµατα 

1  3 8 AIK07 
AIK14 7ο Α / Β     

ΑΙECP4  

Ανάπτυξη 
Λογισµικού για 
Επιχειρησιακά 
Συστήµατα 
Πληροφοριών  

1  3 8 AIK08 
AIK14 7ο Α / Β     

 
Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και είναι ισοδύναµη µε δύο (2) εξαµηνιαία µαθήµατα που 
αντιστοιχούν µε 16 ECTS συνολικά. Ένα από τα εξάµηνα µπορεί να αντικατασταθεί µε ένα έργο  
(project) σε έναν οργανισµό. Αυτή η επιλογή προαπαιτεί έγκριση από τον/την σύµβουλο µελέτης του 
φοιτητή. 

ECTS κατανοµή  
Με βάση την παραπάνω ανάλυση ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ECTS δοµή του προγράµµατος 
και τον επιτρεπόµενο αριθµό ελεύθερων και άλλων µαθηµάτων. Σηµειώστε ότι κατά την διάρκεια 
της εξασφάλισης εξειδίκευσης σπουδαστές µπορεί να υπερβούν τα 240 ECTS. Σε κάθε περίπτωση, 
όλα τα περασµένα µαθήµατα θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του τελικού βαθµού και θα 
αναγράφονται στα πρακτικά. 

Τύπος µαθήµατος Αριθµός ECTS 

 Εισαγωγικό µάθηµα  1 6 

 Υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού 17 110 

 Υποχρεωτικά διεπιστηµονικά 
µαθήµατα 4 16 

 Υποχρεωτικά µαθήµατα 
προσανατολισµού (Υ) 4 24 

 Έργο 1 8 

 Διατριβή  4 24 

 Βασικά µαθήµατα ανά ειδίκευση (Ba) 2 16 

 Μαθήµατα Επιλογής 4 - 6 24 – 36 

 Ελεύθερα µαθήµατα  0 - 3 0 – 12 

 Εργαστηριακά µαθήµατα  0 - 2 0 – 4 

Σύνολο  39-41 240 
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Κατανοµή σε Εξάµηνα  
 

1ο Εξάµηνο (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙ INTR  Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών και Δικτύων  6 

ΑΙΚ01  Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό  7 

ΑΙΚ02  Γραµµική Άλγεβρα  7 

ΑΙΚ03  Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης  6 

ECON101  Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη  4 

 

2ο Εξάµηνο (30 ECTS)  ECTS 

AIK04  Διακριτά Μαθηµατικά  6 

ΑΙΚ05  Απειροστικός Λογισµός  7 

AIK06  Δοµές Δεδοµένων και Τεχνικές Προγραµµατισµού  7 

ΑΙΚ07  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι  6 

BUSN100  Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις 4 

	  

 

3ο Εξάµηνο (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙΚ08  Χρηµατοοικονοµική 7 

ΑΙΚ09  Πιθανότητες και Στατιστική  6 

ΑΙΚ10  Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός  7 

ΑΙΚ11  Γραφικά Ι 6 

PSYC100  Εισαγωγή στην Ψυχολογία  4 

 

 

4ο Eξάµηνο (30 ECTS)  ECTS 

AIK12  Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα  7 

AIK13  Επιχειρησιακή Έρευνα  6 

ΑΙΚ14  Σχεδιασµός και χρήση Βάσεων Δεδοµένων  6 

ΑΙΚ15  Δίκτυα Επικοινωνιών Ι  7 

PEPS100  Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες  4 
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5ο Εξάµηνο - Προσανατολισµός Α (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙΚ16  Λειτουργικά Συστήµατα  6 

ΑΙΚ18  Αριθµητική Ανάλυση  6 

ΑΙΚ21 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων  6 

 
Μαθήµατα Επιλογής 12 

5ο Εξάµηνο - Προσανατολισµός Β (30 ECTS)     ECTS 

ΑΙΚ16  Λειτουργικά Συστήµατα  6 

ΑΙΚ19  Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων Δεδοµένων  6 

ΑΙΚ20  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ  6 

 
Μαθήµατα Επιλογής 12 

 

6ο Εξάµηνο - Προσανατολισµός A (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙΚ17  Τεχνολογία Λογισµικού  6 

ΑΙΚ22  Μακροοικονοµικά Μοντέλα και Πολιτικές 6 

ΑΙΚ24  Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 6 

 
Μαθήµατα Επιλογής 12 

6ο Εξάµηνο - Προσανατολισµός Β (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙΚ17  Τεχνολογία Λογισµικού  6 

ΑΙΚ22  Τεχνητή νοηµοσύνη  6 

ΑΙΚ24  Διαχείριση Δικτύων 6 

 
Μαθήµατα Επιλογής 12 

 

7ο Εξάµηνο - Κατευθύνσεις Α και Β (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙECP  Έργο Προσανατολισµού Α  AIECP2 ή AIECP4  
8 

ΑΙECP  Έργο Προσανατολισµού Β  AIECP1 ή AIECP3  

 
Μαθήµατα Επιλογής 14 

AITHE1  Πτυχιακή 8 

 

8ο Εξάµηνο - Κατευθύνσεις Α και Β (30 ECTS)  ECTS 

ΑΙΤΗΕ2 Πτυχιακή  8 

 
Μαθήµατα Επιλογής 22 
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Ευελιξία Προγράµµατος   
Η δοµή του προγράµµατος είναι τέτοια που επιτρέπει τις ακόλουθες επιλογές:  

1) Σε βάθος γνώση µιας περιοχής ειδίκευσης: Ο φοιτητής που επιθυµεί να εξασφαλίσει µια 
ειδίκευση και να αποκτήσει σε βάθος γνώση µιας περιοχής ειδίκευσης (ας πούµε Ex), πρώτα 
επιλέγει τον προσανατολισµός Α ή Β που περιέχει την επιθυµητή ειδίκευση και κατόπιν 
πρέπει να πάρει τα τέσσερα (4)  µαθήµατα αυτού του προσανατολισµού (από τα οποία τα δύο 
(2) είναι υποχρεωτικά µαθήµατα της ειδίκευσης Εx), ένα (1) από τα δυο (2) έργα του 
προσανατολισµού µε τον οποίο σχετίζεται η ειδίκευση, και τέσσερα (4) από τα δέκα (10) 
προαιρετικά µαθήµατα που είναι βασικά (Ba) για την ειδίκευση Εx. 

 
2) Γνώση σε δύο ειδικότητες µέσα στο ίδιο προσανατολισµό: Ο φοιτητής που επιθυµεί να 
εξασφαλίσει δυο (2) ειδικεύσεις του ίδιου προσανατολισµού για να αποκτήσει γνώση του 
περιεχοµένου σε  δύο πεδία ειδίκευσης (ας πούµε Ex και Εy), πρώτα επιλέγει τον 
προσανατολισµό του περιέχει τα δύο πεδία ειδίκευσης που τον ενδιαφέρουν και κατόπιν θα 
πρέπει να πάρει τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του προσανατολισµού (που καλύπτουν 
υποχρεωτικά µαθήµατα (Υ)  των δυο ειδικεύσεων), ένα (1) από τα δυο (2) έργα του 
προσανατολισµού που σχετίζεται µε ένα από τα δυο πεδία ειδίκευσης, τέσσερα (4) από τα 
δέκα (10) προαιρετικά µαθήµατα που είναι βασικά (Ba) για την ειδίκευσης Ex, και τέσσερα 
(4) από τα δέκα (10) προαιρετικά µαθήµατα που είναι βασικά (Ba) της ειδίκευσης  Εy.  

	  

3) Γνώση σε δύο διαφορετικές ειδικότητες διαφορετικών προσανατολισµών: Ο φοιτητής 
που επιθυµεί να εξασφαλίσει δυο ειδικότητες διαφορετικών κατευθύνσεων και να αποκτήσει 
γνώση του περιεχοµένου σε δυο ειδικεύσεις (ας πούµε Ex και Εy), πρώτα επιλέγει έναν 
προσανατολισµό και κατόπιν πρέπει να πάρει τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα 
επιλογής (Υ) του προσανατολισµού (από τα οποία δύο (2) είναι υποχρεωτικά µαθήµατα της 
µίας ειδίκευσης Ex και δύο (2) είναι υποχρεωτικά µαθήµατα της ειδίκευσης Εy), δύο (2) 
µαθήµατα επιλογής  που ανήκουν στον άλλο προσανατολισµό (αντί να πάρει ελεύθερα 
µαθήµατα), ένα (1) από τα δύο (2) έργα ενός προσανατολισµού, ο οποίος µπορεί να 
σχετίζεται µε ένα εκ των δύο πεδίων ειδίκευσης, τέσσερα (4) από τα δέκα (10) προαιρετικά 
µαθήµατα που είναι βασικά (Ba) για την ειδίκευσης Ex, και τέσσερα (4) από τα δέκα (10) 
προαιρετικά µαθήµατα που είναι βασικά (Ba) της ειδίκευσης  Εy.	  

 
4) Οριζόντια γνώση χωρίς ειδίκευση (εν µέρει επικεντρωµένη σε έναν από τους δυο 
προσανατολισµούς): Ο φοιτητής που επιθυµεί να αποκτήσει οριζόντια γνώση χωρίς  
εξασφάλιση οποιασδήποτε από τις προσφερόµενες ειδικότητες αρχικά επιλέγει 
προσανατολισµό και κατόπιν πρέπει να λάβει τα τέσσερα (4) µαθήµατα του 
προσανατολισµού (Υ), ένα (1) από τα (2) δυο έργα του προσανατολισµού και όλα τα 
τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής, τα οποία είναι βασικά (Ba) από τις δύο ειδικεύσεις του 
προσανατολισµού, επικεντρώνοντας έτσι µέρος των σπουδών του στο πλαίσιο ενός 
προσανατολισµού.  

	  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο φοιτητής πρέπει να λάβει πρόσθετα µαθήµατα µέχρι να 
καλύψει 240 µονάδες ECTS. 	  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού  
 
AIINTR Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών και Δικτύων  

Εισαγωγή. Μοντέλα Υπολογισµού, το µοντέλο Turing, το µοντέλο von Neumann. Εξαρτήµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αριθµητικά συστήµατα. Αποθήκευση δεδοµένων. Οι τύποι δεδοµένων, 
Αποθήκευση αριθµών - κειµένου - ήχου - εικόνων - βίντεο, λειτουργίες µε τα δεδοµένα. Λογικές 
πράξεις, πράξεις Shift, αριθµητικές πράξεις, οργάνωση του συστήµατος. Η κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας, µνήµη, συσκευές αποθήκευσης, περιφερειακά. Αλγόριθµοι. Αναπαράσταση 
Αλγορίθµων, Βασικοί Αλγόριθµοι, Αναδροµή. Γλώσσες Προγραµµατισµού. Μεταφραστές, 
διερµηνευτές. Τεχνολογία Λογισµικού,  Λειτουργικά Συστήµατα, Αρχεία και Βάσεις Δεδοµένων. 
Σχεσιακές Βάσεις Δεδοµένων. SQL. Θεωρία Υπολογισµού. Τεχνητή Νοηµοσύνη. Αναζήτηση. 
Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική. Μηχανική µάθηση. Ροµποτική. Συµπίεση δεδοµένων. 
Δίκτυα επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική δικτύων, Πρωτόκολλα,  Μέθοδοι µεταγωγής δεδοµένων. 
Τεχνολογία Internet. Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και ολοκληρωµένων υπηρεσιών.  
 

AIK01 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό  
Λογισµικό και γλώσσες προγραµµατισµού. Απαιτήσεις από µια διαδικαστική γλώσσα 
προγραµµατισµού. Εκτελέσιµα προγράµµατα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα 
προγραµµατισµού C. Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για την C. Ο µεταγλωττιστής gcc. 
Παραδείγµατα απλών προγραµµάτων στην C. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. Μεταβλητές, 
σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και παραστάσεις. Η ροή του 
ελέγχου. Δοµή προγράµµατος, συναρτήσεις και εξωτερικές µεταβλητές. Εµβέλεια και χρόνος ζωής 
µεταβλητών. Αναδροµή. Διευθύνσεις θέσεων µνήµης, δείκτες και πίνακες. Δυναµική δέσµευση 
µνήµης. Συµβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε 
συναρτήσεις. Ορίσµατα γραµµής εντολών. Απαριθµήσεις, δοµές, αυτο-αναφορικές δοµές (λίστες, 
δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και δηµιουργία νέων ονοµάτων τύπων. Είσοδος και έξοδος. 
Χειρισµός αρχείων. Προεπεξεργαστής της C και µακροεντολές. Αλγόριθµοι ταξινόµησης πινάκων 
και αναζήτησης σε πίνακες. Οδηγίες σωστού προγραµµατισµού. Συχνά προγραµµατιστικά λάθη 
στην C.  

 
AIK02 Γραµµική Άλγεβρα  

Βασικές έννοιες: σύνολα, σχέσεις και απεικονίσεις, σύνθεση απεικονίσεων. Βασικά περί αλγεβρικών 
δοµών. Οµάδες, δακτύλιοι, σώµατα. Πολυώνυµα. Γραµµικοί χώροι (βάση, διάσταση, Ευκλείδιοι 
χώροι). Ορίζουσες και πίνακες. Γραµµικά συστήµατα: βασικές έννοιες και προτάσεις, µέθοδοι 
λύσης. Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα πινάκων (SVD, κανονική µορφή Jordan). Γραµµικές 
απεικονίσεις και µετασχηµατισµοί. Διγραµµικοί, τετραγωνικοί και Ερµιτειανοί τύποι. Κωνικές 
τοµές. 

 
AIK03 - Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης  

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης (Εξηγεί τον ρόλο των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων σε οργανισµούς). Βασικά συστήµατα πληροφοριών σε οργανισµούς (Καθορισµός 
βασικών Πληροφοριακών συστηµάτων σε οργανισµούς σύµφωνα µε τις λειτουργικές περιοχές, τα 
επίπεδα διαχείρισης, Αποσαφηνίζει βασικές προκλήσεις για τα συστήµατα πληροφοριών). 
Εφαρµογές Επιχειρήσεων (Εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών εφαρµογών, 
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ERP, SCM, CRM συστηµάτων, και προσδιορίζει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις). Διαχείριση 
Δεδοµένων και Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Συζήτηση για τη διαχείριση των δεδοµένων, Business 
Intelligence). Κατασκευή Πληροφοριακών Συστηµάτων (ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών 
διαδικασιών, ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής  (ΤΠ), Εφαρµογή ΤΠ). Διαδικασία Βελτίωσης 
Διεργασιών (Προσδιορισµός και ανάλυση των απαιτήσεων πληροφοριών για ένα νέο σύστηµα 
καταχώρισης των φοιτητών, και σχεδιασµός νέων διαδικασιών). Διαχείριση των έργων ΤΠ (Εξηγεί 
βασικά βήµατα σε πληροφορίες διαχείρισης έργου των συστηµάτων). E-commerce & m-commerce 
(βασικές αρχές των E-commerce, m-commerce). Η επιχείρηση  των νέων διαδικτυακών µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (Ποια είναι τα επιγραµµικά (online) µέσα κοινωνικής δικτύωσης; Πώς οι 
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διαδικτυακά µέσα κοινωνικής δικτύωσης  προς όφελός τους;)  
 

AIK04 - Διακριτά Μαθηµατικά  
Σύνολα, προτάσεις, επαγωγή, διµελείς σχέσεις, συναρτήσεις, µεταθέσεις, συνδυασµοί, διακριτή 
πιθανότητα, δεσµευµένη πιθανότητα, ανεξάρτητα γεγονότα, θεώρηµα Bayes, αριθµητικές 
συναρτήσεις, ασυµπτωτική συµπεριφορά αριθµητικών συναρτήσεων, γεννήτριες συναρτήσεις, 
γράφοι, µονοπάτια Euler, Hamilton, δένδρα, δένδρα µε ρίζα, θεωρία αριθµών. 
 

AIK05 - Απειροστικός Λογισµός  
Βασικές τοπολογικές έννοιες. Πραγµατικοί αριθµοί, ακολουθίες, σειρές. Συναρτήσεις (όριο, 
συνέχεια, στοιχειώδεις συναρτήσεις). Ορισµένο ολοκλήρωµα. Παράγωγος. Αόριστο ολοκλήρωµα. 
Δυναµοσειρές. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών, µερικές παράγωγοι, διαφορικό. Σειρές Taylor. 
Πεπλεγµένες συναρτήσεις. Ακρότατα συναρτήσεων µε πολλές µεταβλητές. Πολλαπλά 
ολοκληρώµατα. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. Στοιχεία διανυσµατικής ανάλυσης (θεωρήµατα 
Stokes, Gauss και Green). 
 

AIK06 - Δοµές Δεδοµένων και Τεχνικές Προγραµµατισµού  
Εισαγωγή. Η έννοια του Αφηρηµένου Τύπου Δεδοµένων (ΑΤΔ). Οι ΑΤΔ Πίνακας, Δοµή, Σύνολο. 
Συµβολοσειρές (strings). Στοίβες, αναδροµή, ουρές, λίστες, δένδρα, (δυαδικά δένδρα, δυαδικά 
δένδρα αναζήτησης), ισοζυγισµένα δένδρα (AVL). Γράφοι (υλοποίηση, αλγόριθµοι). Εφαρµογές. 

 
AIK07 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι  

Εισαγωγή, αφηρηµένες έννοιες, και την τεχνολογία των υπολογιστών. Αξιολόγηση των µέτρων 
απόδοσης που χρησιµοποιούνται. Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (Instruction Set Αρχιτεκτονικές) 
και ο µικροεπεξεργαστής MIPS. Συµβολική γλώσσα (γλώσσα assembly) και γλώσσα µηχανής. Η 
διασύνδεση υλικού και λογισµικού. Από τις γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου σε 
γλώσσα µηχανής του υπολογιστή. Αριθµητική υπολογιστών ακεραίων και πραγµατικών αριθµών. 
Σχεδιασµός της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU), χωρίς σωλήνωση δεδοµένων. Μονοπάτι 
δεδοµένων και µονάδα ελέγχου. Ο βασικός σχεδιασµός επεξεργαστή µε διασωλήνωση.  
 

FINA100 / AIK08 - Χρηµατοοικονοµική  
Βασικές έννοιες στον τοµέα των οικονοµικών και του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. 
Συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων. Κεφαλαία 
κίνησης, εσόδων-δαπανών και έλεγχος. Διαχρονική αξία του χρήµατος και κεφαλαίων 
προϋπολογισµού. Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου (πηγές προέλευσης των κεφαλαίων). Χρήση 
λογιστικών φύλλων (MS Excel τύπου) στην επίλυση των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής. 
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Προετοιµασία και ολοκλήρωση µιας µελέτης περίπτωσης (χρήση Web-based οικονοµικών βάσεων 
δεδοµένων και παρουσίαση µιας χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης για µια συγκεκριµένη επιχείρηση. 
 

AIK09 - Πιθανότητες και Στατιστική 
Αξιώµατα πιθανοτήτων. Δεσµευµένη πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία. Ορολογία: 
πληθυσµός, δείγµα, τυχαία µεταβλητή, κλπ. Συλλογή δεδοµένων: απαρίθµηση, τεχνικές 
δειγµατοληψίας. Γραφική και αριθµητική παρουσίαση των δεδοµένων. Κατανοµή συχνότητας. 
Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. Βασική ορολογία των πιθανοτήτων: δοκιµή, δειγµατικός 
χώρος, απλά και σύνθετα γεγονότα, κλπ. Δεσµευµένη πιθανότητα. Κανόνας του Bayes. Συναρτήσεις 
πιθανότητας. Διακριτή κατανοµή: Διωνυµική, Poisson, κλπ. Συνεχής διανοµή: Κανονική, Εκθετική, 
κλπ. κατανοµές δειγµατοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Εκτίµηση Point. Ιδιότητες εκτιµητών. 
Εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης. Προσδιορισµός του µεγέθους του δείγµατος. Θεωρία ελέγχου 
υπόθεσης και εφαρµογές. Έλεγχος καλής προσαρµογής.  

 
AIK10 - Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός  

Επισκόπηση του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού και κλάσεων. Η γλώσσα 
προγραµµατισµού C++. Βασικά στοιχεία, χώρος ονοµάτων, υπερφόρτωση, κλάσεις, αντικείµενα, 
κληρονοµικότητα, σύνθεση, µοτίβα, αφηρηµένες κλάσεις, χειρισµός εξαίρεσης, περιγραφή της 
πρότυπης βιβλιοθήκης, µια περιγραφή της STL. Σχεδίαση και προγραµµατισµός µε C++. Γενική 
περιγραφή της γλώσσας Java και η γλώσσα C #. Άλλες γλώσσες αντικειµενοστρεφούς 
προγραµµατισµού. Θεωρητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τα αντικείµενα. 

 
AIK11 - Γραφικά Ι 

Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθµοι 
παράστασης ευθυγράµµων τµηµάτων, κύκλων, κωνικών τοµών και πολυγώνων, αντιταύτιση 
(antialiasing). Συσχετισµένοι (affine) µετασχηµατισµοί, µετασχηµατισµοί δύο και τριών 
διαστάσεων, οµογενείς συντεταγµένες, σύνθεση µετασχηµατισµών, µετασχηµατισµοί window σε 
viewport. Αλγόριθµοι αποκοπής ευθυγράµµων τµηµάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις 
διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθµος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισµού. Καµπύλες 
Bezier. Συστήµατα χρωµάτων, τεχνικές halftoning, dithering. 
 

AIK12 - Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα  
Η έννοια του αλγορίθµου και της πολυπλοκότητας. Πολυπλοκότητα κατά µέσο όρο και 
πολυπλοκότητα στη χείριστη περίπτωση. Αναδροµικοί αλγόριθµοι και αναδροµικές εξισώσεις. 
Σωροί και ουρές προτεραιότητας, Heapsort. Τεχνικές αναζήτησης: δένδρα αναζήτησης, 
µετασχηµατισµός κλειδιού (hashing), union and find. Τεχνικές διάσχισης σε γράφους: κατά πλάτος 
(BFS), κατά βάθος (DFS), συνεκτικές συνιστώσες. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. Divide and 
conquer: αλγόριθµοι ταξινόµησης και επιλογής, δυαδική αναζήτηση, το θεώρηµα κυριαρχίας (master 
theorem). Άπληστοι (greedy) αλγόριθµοι: ανάθεση πόρων - µέγιστο ανεξάρτητο σύνολο σε γράφους 
διαστηµάτων, δένδρο επικάλυψης ελάχιστου κόστους (minimum cost spanning tree), βέλτιστα 
µονοπάτια σε γράφους, το συνεχές πρόβληµα του σακιδίου (knapsack problem), ελάχιστη 
επικάλυψη συνόλου (minimum set cover). Δυναµικός προγραµµατισµός: ελάχιστα µονοπάτια σε 
γράφους (αλγόριθµος Bellman), µέγιστη κοινή υπακολουθία, 0-1 σακίδιο. Δενδροειδείς αλγόριθµοι: 
το πρόβληµα των κ-βασιλισσών, το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή (TSP). Εύκολα και δύσκολα 
προβλήµατα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, προβλήµατα απόφασης, οι κλάσεις P και NP, 
προβλήµατα  NP-complete και NP-hard, αναγωγές. 
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AIK13 - Επιχειρησιακή Έρευνα 
Διατύπωση προβλήµατα στην επιχειρησιακή έρευνα. Γραµµικός προγραµµατισµός: διατύπωση των 
προβληµάτων, Simplex (φάσης Ι και φάσης ΙΙ), εισαγωγή στη δυϊκή θεωρία. Μη γραµµικός 
προγραµµατισµός: βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς, βελτιστοποίηση µε περιορισµούς ισότητας 
(θεωρία και αλγόριθµοι), βελτιστοποίηση µε περιορισµούς ανισότητας (Συνθήκες Karush-Kuhn-
Tucker), αλγοριθµική εφαρµογή. Θεωρία των αποθεµάτων / αποθέµατα: ντετερµινιστικά µοντέλα 
(ποσότητα παραγγελίας), πιθανοτικά µοντέλα, πολιτικές (πολιτική s-S). Δυναµικός 
προγραµµατισµός: λειτουργίες, εφαρµογές, ντετερµινιστικά µοντέλα, πιθανοτικά µοντέλα. Οι 
εφαρµογές  σε  δυναµικά µοντέλα ελέγχου απογραφής, ο αλγόριθµος Wagner-whitin.  
 

AIK14 - Σχεδιασµός και Χρήση Βάσεων Δεδοµένων  
Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασµός σχηµάτων βάσεων µε το µοντέλο Ο/Σ, 
σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων, µετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, µελέτη σχεσιακών σχηµάτων 
µε βάση συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές µορφές σχεσιακών σχηµάτων, η γλώσσα SQL, η 
γλώσσα QBE, φόρµες επικοινωνίας, συγγραφείς αναφορών, κατάλογοι συστήµατος, όψεις, 
περιορισµοί, ανάπτυξη εφαρµογών µε ενσωµατωµένη SQL, ανάπτυξη εφαρµογών πάνω από 
πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας µε βάσεις (ODBC, JDBC), κατανεµηµένες βάσεις, αρχιτεκτονικές 
πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) , βάσεις και διαδίκτυο, αντικειµενοστρεφείς βάσεις. 

 
AIK15 - Δίκτυα Επικοινωνιών Ι  

Εισαγωγή, βασικές έννοιες και ορισµοί, βασικές αρχές σχεδιασµού και τεχνολογιών. Δοµή 
Διαδικτύου, Ιστορία του Διαδικτύου. Επίπεδο Εφαρµογής (HTTP, FTP, e-mail). Τρόποι επιπέδου 
µεταφοράς (TCP, UDP, αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων στο TCP, έλεγχος ροής, έλεγχος 
συµφόρησης). Το επίπεδο δικτύου (Δροµολόγηση, διευθυνσιοδότηση, το πρωτόκολλο IP, δοµή του 
πακέτου IP). Επίπεδο ζεύξης (αξιόπιστη µεταφορά των bits, τα πρωτόκολλα, αναµετάδοση). 
Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης για τοπικά δίκτυα (Ethernet, IEEE 802.11), τοπικά δίκτυα 
οµοτίµων. Τεχνολογία Ασύγχρονης Μεταφορά (Asynchronous Transfer Mode - ATM), ATM 
δικτύωσης (στόχοι, αρχές, κυψέλες, ποιότητα υπηρεσιών, δροµολόγηση µεταγωγής). 

 
AIK16 - Λειτουργικά Συστήµατα  

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήµατα και Δοµές Υπολογιστικών Συστηµάτων. Βασικές  
Δοµές Λειτουργικών Συστηµάτων. Διεργασίες και πρωταρχικές µέθοδοι επικοινωνίας διεργασιών. 
Χρονοπρογραµµατισµός και τεχνικές χρονοπρογραµµατισµού. Συγχρονισµός διεργασιών,  κρίσιµα 
τµήµατα, σηµαφόροι, παρακολουθητές. Θανατηφόροι εναγκαλισµοί – αδιέξοδα, µέθοδοι 
επανάκαµψης και αποφυγής από αδιέξοδα. Διαχείριση µνήµης, σελιδοποίηση, τµηµατοποίηση, 
swapping. Υπερβατή µνήµη και τρόποι υλοποίησης Υπερβατής Μνήµης. Μέθοδοι εναλλαγής 
σελίδων και µετρικές για την παρακολούθηση τους.  Συστήµατα αρχείων, κατάλογοι, υλοποίηση 
συστηµάτων αρχείων, ασφάλεια και προστασία.  Μονάδες Εισόδου-Εξόδου, δίσκοι, CD-ROMs, 
περιφερειακά, I/O interfaces, ταινίες, χρονοπρογραµµατισµός λειτουργιών στις µονάδες της 
ιεραρχίας της µνήµης. Χρήση του λειτουργικού συστήµατος Unix για υλοποίηση 
προγραµµατιστικών ασκήσεων. 
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AIK17 - Τεχνολογία Λογισµικού  

Μέθοδοι, εργαλεία και διαδικασίες για την ανάπτυξη και συντήρηση των συστηµάτων λογισµικού 
µεγάλης κλίµακας. Τα υπάρχοντα µοντέλα κύκλου ζωής (π.χ. µοντέλο καταρράκτη). Εισαγωγή στην 
Agile ανάπτυξη. Ανάλυση απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών. Μεθοδολογίες ανάπτυξης 
λογισµικού. Unified Modeling Language (UML) και τα υποστηριζόµενα στατικά και δυναµικά 
διαγράµµατα. Μετασχηµατισµός κώδικα. Πρακτική εµπειρία µε εργαλεία CASE για τα δεδοµένα και 
τις διαδικασίες (ArgoUML, StarUML) µοντελοποίηση. Προτυποποίηση για εφαρµογές Web 
(HTML, CSS). Αρχιτεκτονικά πρότυπα σχεδιασµού (Model View Controller κλπ). Επαλήθευση και 
επικύρωση λογισµικού. Έλεγχος µονάδας και πλαισίων (JUnit κλπ). CASE εργαλεία. Σχεδιασµός 
και διαχείριση έργου. Agile ανάπτυξη λογισµικού. Model driven µηχανική. Συστήµατα Legacy. 
Κοινωνικοτεχνικά συστήµατα. Επαναχρησιµοποίηση λογισµικού. Συστήµατα βασισµένα σε 
components . Κατανεµηµένη τεχνολογία λογισµικού. Υπηρεσία Αρχιτεκτονικές προσανατολισµένες 
στις υπηρεσίες. Ενσωµατωµένο λογισµικό.  

 
Υποχρεωτικά Διεπιστηµονικά Εισαγωγικά Μαθήµατα  
 

ECON101 - Εισαγωγή στην Οικονοµική Επιστήµη  
Θεµελιώδεις έννοιες και µεθοδολογική προσέγγιση, οικονοµική αποτυχία και κοινωνική επιλογή, το 
πλαίσιο και η λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς, ο ρόλος του κράτους - εθνικό προϊόν, ανεργία, 
πληθωρισµός, κατανάλωση, αποταµίευση και επενδύσεις, ο προσδιορισµός του εισοδήµατος, 
εξισορρόπηση εισοδήµατος - Νοµισµατικά Πολιτική, Εξωτερική περιοχή, οικονοµική πολιτική, 
θεωρία επιλογής και ζήτησης καταναλωτών, παραγωγή και κόστος - διάρθρωση της αγοράς.  

 
BUSN100  - Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις    

Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηµατικότητας. Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτοµίας. 
Ευρεσιτεχνία, πνευµατική ιδιοκτησία. Αβεβαιότητα, κίνδυνος και απόδοση. Λήψη επιχειρηµατικών 
– επενδυτικών αποφάσεων. S.W.O.T. Analysis. Στρατηγικός σχεδιασµός επιχειρήσεων. Εκπόνηση 
επιχειρηµατικού σχεδίου. Βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στις 
επιχειρήσεις.  Διαδίκτυο και επιχειρηµατικότητα. Διαχείριση και πιστοποίηση ποιότητας, 
Benchmarking. Διοίκηση και διαχείριση πόρων (υλικών και ανθρώπινων). Οργανωσιακή κουλτούρα. 
Επιχειρηµατικές δεξιότητες. Κοινωνική επιχειρηµατικότητα – Εταιρική κοινωνική ευθύνη και ηθική. 
Επιχειρηµατικότητα και αειφόρος ανάπτυξη. Εθνικές πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα – 
Κοινοτικές δράσεις. Μελέτες περιπτώσεων. 

 
PSYC100 - Εισαγωγή στην Ψυχολογία  

Επισκόπηση των  βασικών αρχών της Ψυχολογίας. Η ιστορία της Ψυχολογίας και της επιστηµονικής 
σκέψης, η βιολογική βάση της συµπεριφοράς, η µεθοδολογία  έρευνας,  στοιχεία στατιστικής, 
αίσθηση και αντίληψη, καταστάσεις συνειδητού, µνήµη, γλώσσα και  ευφυΐα, αναπτυξιακή 
Ψυχολογία, προσωπικότητα, και µάθηση.  

 
PEPS100 - Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες  

Αγγλική γλώσσα: αφορά στη διδασκαλία / εκµάθηση της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. 
Το µάθηµα αυτό απευθύνεται σε µαθητές που στοχεύουν να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες 
και απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις στην αγγλική γλώσσα για την καλύτερη και πιο αποτελεσµατική 
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επικοινωνία. Η διδασκαλία θα βασίζεται στην καλλιέργεια των εξής γλωσσικών δυνατοτήτων: 
Γραµµατική, Ακρόαση, Ανάγνωση και Οµιλία. 
Ελληνική Γλώσσα: Οι άξονες γλωσσικής διδασκαλίας θα βασίζονται στην καλλιέργεια των εξής 
γλωσσικών δυνατοτήτων: (α) Ακρόαση-κατανόηση προφορικού λόγου (β) Ανάγνωση-κατανόηση 
γραπτού λόγου (γ) Παραγωγή προφορικού λόγου (δ) Παραγωγή γραπτού λόγου (ε) Εκµάθηση 
γλωσσικών δοµών.  
 

Υποχρεωτικά Ανεξάρτητα Εργαστήρια  
 
AIK03L - Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής  

Το ψηφιακό σήµα και η δηµιουργία του στο εργαστήριο. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (Ο.Κ.), ο τρόπος αναγνώρισης τους και χρησιµοποίησής τους στη 
πλακέτα υλοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων. Πειραµατική επαλήθευση της λειτουργίας των 
λογικών πυλών. Σχεδίαση και υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωµάτων µε χρήση MSI 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (7442, 74151 και 74153). Ασκήσεις στην ISA του MIPS και στον 
προγραµµατισµό στην συµβολική γλώσσα µε χρήση του προσοµοιωτή SPIM. Εισαγωγή στον SPIM. 
Αριθµητικές και λογικές λειτουργίες. Προσπελάσεις µνήµης. Κλήσεις συστήµατος και I/O στον 
SPIM. Διακλαδώσεις. Συγκρίσεις. Βρόχοι. Πίνακες. Κλήση διαδικασιών. Αναδροµικές διαδικασίες. 

 
AIK15L - Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών  

Κατασκευή καλωδίων Ethernet – Οργάνωση, παραµετροποίηση και έλεγχος συνδεσιµότητας ενός 
τοπικού δικτύου υπολογιστών – Χρήση του εργαλείου Wireshark για την καταγραφή της κίνησης 
δεδοµένων (φίλτρα παρακολούθησης κι εµφάνισης) – Αποµακρυσµένη πρόσβαση σε Η/Υ (Remote 
Desktop, Telnet) – ARP  πρωτόκολλο – ΙΡ, MAC διευθύνσεις – Χρήση εντολών ping, netstat – 
Στατική δροµολόγηση – Λειτουργία Η/Υ ως δροµολογητής – Παραµετροποίηση Cisco 
δροµολογητών – Εφαρµογή πινάκων δροµολόγησης. 
 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Ειδικότητας  
 
AIK18 - Αριθµητική Ανάλυση  

Στοιχεία θεωρίας σφαλµάτων. Αριθµητική λύση µη γραµµικών εξισώσεων (µέθοδος του σταθερού 
σηµείου, Newton-Raphson). Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης γραµµικών συστηµάτων (άµεσοι και 
επαναληπτικές). Αριθµητικές µέθοδοι υπολογισµού ιδιοτιµών-ιδιοδιανυσµάτων. Παρεµβολή. 
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθµητική παραγώγιση. Αριθµητική ολοκλήρωση. Εισαγωγή 
στην αριθµητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. 
 

AIK19 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων Δεδοµένων  
Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων, διαφορές από Συστήµατα Διαχείρισης Αρχείων, 
φυσικά χαρακτηριστικά εξωτερικών µονάδων αποθήκευσης (δίσκων), οργάνωση δεδοµένων σε 
δίσκους, η έννοια του αρχείου, διαχείριση ενδιάµεσης µνήµης, πρωτεύουσες (primary) οργανώσεις 
αρχείων, δευτερεύουσες (secondary) οργανώσεις αρχείων, στατικές και δυναµικές δοµές δεδοµένων, 
ISAM, Β+ δένδρα, στατικός και δυναµικός κατακερµατισµός (hashing), ταξινόµηση αρχείων που 
βρίσκονται σε δίσκους, σχεσιακή άλγεβρα, επεξεργασία τελεστών σχεσιακής άλγεβρας και 
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αντίστοιχοι αλγόριθµοι, κόστος ανάλογα µε τα διαθέσιµα ευρετήρια, βελτιστοποίηση επερωτήσεων 
σχεσιακής άλγεβρας, η έννοια της δοσοληψίας, έλεγχος συνδροµικότητας (ταυτόχρονης 
προσπέλασης), ανάκαµψη από βλάβες. 

 
AIK20 - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ  

Γενικές αρχές διοχέτευσης, υλοποίηση διοχέτευσης στον επεξεργαστή MIPS, σχεδίαση διαδροµής 
δεδοµένων µε διοχέτευση, σχεδίαση µονάδας ελέγχου διοχέτευσης, κίνδυνοι δεδοµένων, προώθηση, 
καθυστερήσεις, κίνδυνοι ελέγχου/διακλάδωσης, στατική πρόβλεψη διακλάδωσης, µείωση 
καθυστέρησης διακλαδώσεων, δυναµική πρόβλεψη διακλάδωσης, καθυστερηµένη διακλάδωση, 
εξαιρέσεις και χειρισµός εξαιρέσεων στην διοχέτευση, βασικές έννοιες προηγµένης διοχέτευσης, 
παραλληλία επιπέδου εντολής, στατική και δυναµική πολλαπλή εκκίνηση, η έννοια της εικασίας, 
αξιοποίηση της ιεραρχίας της µνήµης, τα βασικά των κρυφών µνηµών, µέτρηση και βελτίωση της 
απόδοσης της κρυφής µνήµης, εικονική µνήµη, ένα κοινό πλαίσιο για ιεραρχίες µνήµης, 
αποθήκευση στο δίσκο και φερεγγυότητα, δίαυλοι και άλλες συνδέσεις µεταξύ επεξεργαστών, 
µνήµης και συσκευών εισόδου/εξόδου, διασύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου µε τον επεξεργαστή, 
τη µνήµη και το λειτουργικό σύστηµα, σχεδίαση συστήµατος εισόδου/εξόδου. 
 

AIK21 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων  
Βασικές έννοιες, Γενική Θεωρία Συστηµάτων (δοµή, όρια, εντροπία, κλπ). Τρόπος περιγραφής ενός 
συστήµατος. Προβλήµατα στη µελέτη των συστηµάτων. Ο ρόλος των πληροφοριών στο σύστηµα. 
Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) και οργανισµοί. Στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός ΠΣ. Κύκλος 
ζωής ενός ΠΣ: πρόβληµα προσδιορισµού, µελέτη σκοπιµότητας, ανάλυση απαιτήσεων, εννοιολογική 
σχεδίαση, τεχνική σχεδίαση, οργανωτική σχεδίαση , υλοποίηση, λειτουργία-συντήρηση. Τεχνική 
περιγραφή και ανάλυση της δοµής του ΠΣ. Μέθοδοι ανάπτυξης ΠΣ: Τεχνολογία της Πληροφορίας, 
SSADM, Merise, Τζάκσον Ανάπτυξη Συστήµατος κατά Jackson, Ethics, Αντικειµενοστρεφής 
Ανάλυση και Σχεδίαση , κλπ. Η γλώσσα UML. Παραδείγµατα και εφαρµογές.  
 

AIK22 - Τεχνητή Νοηµοσύνη  
Αντικείµενο της τεχνητής νοηµοσύνης. Μέθοδοι αναζήτησης. Τυφλή και ευριστική αναζήτηση. 
Αναζητήσεις πρώτα κατά βάθος και πρώτα κατά πλάτος. Επαναληπτική εµβάθυνση και 
επαναληπτική διεύρυνση. Αναζήτηση πρώτα ο καλύτερος. Αναρρίχηση λόφου και προσοµοιωµένη 
ανόπτηση. Μέθοδοι A* και IDA*. Παιγνίδια δύο παικτών. Μέθοδοι minimax και α-β. 
Αναπαράσταση γνώσης και διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων µέσω λογικής. Προτασιακή 
λογική και λογική πρώτης τάξης. Προτάσεις Horn και κανονική µορφή τύπων. Skolemization. 
Κανόνες συµπερασµού. Modus ponens και κανόνας της επίλυσης. Εφαρµογές παραγωγής νέας 
γνώσης από υπάρχουσα γνώση. Έλεγχος στη συλλογιστική. Συστήµατα διατήρησης της αλήθειας. 
Μη µονότονη συλλογιστική. Συλλογιστική µε αβεβαιότητα. Δίκτυα Bayes. Πλαίσια και 
σηµασιολογικά δίκτυα. 
 

ECON102 / AIK23 - Μακροοικονοµικά Μοντέλα και Πολιτικές  
Σκοπός της MACRO και των εθνικών λογαριασµών. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ, ΑΕΠ). 
Ανεργία, πληθωρισµός, επιτόκια. Το µοντέλο της ολικής ζήτησης. Η Καµπύλη της ολικής 
προσφοράς. Ισορροπία από την πλευρά της ζήτησης και ο πολλαπλασιαστής. Οικονοµική Πολιτική 
και Δηµόσιο έλλειµµα. Θεωρία Χρήµατος. Κεϋνσιανισµός και Μονεταρισµός. 
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AIK24 - Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Εισαγωγή στην ασφάλεια. Βασικοί ορισµοί, κοινές απειλές για την ασφάλεια, οι απαιτήσεις για 
συγκεκριµένα περιβάλλοντα δικτύου. Προσεγγίσεις για την επίτευξη ασφάλειας. Μηχανισµοί 
προστασίας, επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης, τεχνικές ασφαλείας. Προστασία των 
υπολογιστικών πόρων στο διαδίκτυο. Τα τείχη προστασίας, περιτυλίγµατα και σχετικές τεχνικές. 
Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και διαχείρισης κλειδιού. Κρυπτογραφία, συµµετρικοί και 
ασύµµετροι αλγόριθµοι, επικύρωση δηµόσιων κλειδιών, διαχείριση, ψηφιακές υπογραφές, αναφορές 
σε τεχνικές κρυπτανάλυσης. Χρήστες του Internet Security. Κίνδυνοι από ενεργό περιεχόµενο που 
διακινείται στο διαδίκτυο και  τρόποι προστασίας. Πλαίσιο Ασφαλείας για τις γλώσσες JavaScript 
και Java. Το πρόβληµα των ιών. Τι είναι ένας ιός, είδη ιών, τρόποι τεχνικές µολύνσεως που 
χρησιµοποιούνται από τους ιούς, το λογισµικό και οι µέθοδοι για την αντιµετώπιση των ιών. 
Εργαλεία ανίχνευσης ευπάθειας. Γενικοί ορισµοί, ο ρόλος τους, µέθοδοι ελέγχου, παραδείγµατα. 
Συστήµατα εντοπισµού διείσδυσης  (Intrusion Detection Systems). Λόγοι για τη χρήση τους, το 
γενικό µοντέλο, αρχιτεκτονική του συστήµατος, ειδικά χαρακτηριστικά και τεχνικές, τρόποι 
αντίδρασης.  

 
AIK25 - Διαχείριση Δικτύων  

Εισαγωγή στη διαχείριση δικτύων υπολογιστών, διαχείριση και τυποποίηση, οργάνωση συστήµατος 
διαχείρισης και πλατφόρµες διαχείρισης, εισαγωγή στην σύνταξη ASN.1. Δοµή της πληροφορίας 
διαχείρισης, κατηγορίες υπό διαχείριση αντικειµένων και δένδρα πληροφοριών διαχείρισης. 
Σχεδιασµός κατηγορίας υπό διαχείριση αντικειµένου µέσω GDMO και ASN.1. Υπηρεσίες 
διαχείρισης  και το πρωτόκολλο CMIP. Λειτουργικές περιοχές και λειτουργίες διαχείρισης δικτύων. 
Μεθοδολογία σχεδιασµού συστήµατος διαχείρισης δικτύου. Νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, 
κατανεµηµένη διαχείριση CORBA, διαχείριση µέσω Web, και χρήση Java.  
	  
 
Υποχρεωτική Επιλογή Έργων  
AICEP1 - Ανάπτυξη Λογισµικού για Αλγοριθµικά Προβλήµατα      

Εκτεταµένη υλοποίηση συστηµάτων λογισµικού µε χρήση κάποιας κύριας γλώσσας 
προγραµµατισµού, σύµφωνα µε το υλικό  άλλων µαθηµάτων (κυρίως από τους τοµείς των 
Αλγορίθµων και των Επιστηµονικών Υπολογισµών) η οποία λαµβάνει χώρα µε έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: (α) υλοποίηση µιας απλουστευµένης µορφής του αλγοριθµικού προβλήµατος 
(β) υλοποίηση του στα πλαίσια µιας εφαρµογής.  
 

AICEP2 - Ανάπτυξη Λογισµικού για Πληροφοριακά Συστήµατα      
Εκτεταµένη υλοποίηση συστηµάτων λογισµικού µε χρήση κάποιας κύριας γλώσσας 
προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την ύλη άλλων µαθηµάτων (κυρίως της περιοχής των Βάσεων 
Δεδοµένων), που πραγµατοποιείται κάθε φορά µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
τρόπους: (α) Υλοποίηση µιας απλοποιηµένης µορφής διαφόρων επιπέδων ενός Συστήµατος Βάσεων 
Δεδοµένων: οργάνωση µπλοκ και εγγραφών στον δίσκο, στατική δοµή δεδοµένων σε αρχείο δίσκου 
(π.χ., πίνακας κατακερµατισµού), δυναµική δοµή δεδοµένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., Β+ δένδρο), 
κατάλογοι συστήµατος, επεξεργασία ερωτηµάτων µιας απλοϊκής γλώσσας βάσεων, βελτιστοποίηση 
ερωτηµάτων, διαχείριση χρηστών, όψεις και περιορισµοί, κτλ. (β) Υλοποίηση µιας εφαρµογής πάνω 
από κάποιο βιοµηχανικό Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων ή το διαδίκτυο ή λογισµικό άλλης 
τεχνολογίας. (γ) Συµµετοχή και ανάλογη απόδοση σε διεθνείς προγραµµατιστικούς διαγωνισµούς 
υπό την επίβλεψη των συντελεστών του µαθήµατος.  
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AICEP3 - Ανάπτυξη λογισµικού για Ενσωµατωµένα Συστήµατα  

Τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα (EΣ) κερδίζουν έδαφος στην αγορά Πληροφορικής. Η πρόοδος των 
EΣ στην Ευρώπη και τον κόσµο. Δοµικά στοιχεία των ΕΣ: Μικροελεγκτές,  συστατικά  πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (πυρήνες IP), τα συστήµατα µνήµης, γέφυρες, περιφερειακά. Τεχνολογίες υλοποίησης 
των ΕΣ. Συστήµατα µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. Ενσωµατωµένη ανάπτυξη λογισµικού: 
διεργασίες, προγραµµατισµός της διαδικασίας, ο πυρήνας των λειτουργικών συστηµάτων 
πραγµατικού χρόνου. Σχεδιασµός Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, EΣ µε επεξεργαστές γενικού και 
ειδικού σκοπού στο ίδιο ολοκληρωµένο κύκλωµα (Systems on Chip). Συν-σχεδίαση του λογισµικού-
υλικού. Τεχνολογίες πρωτοτύπων ΕΣ. Εφαρµογές των ενσωµατωµένων συστηµάτων στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών (Ασύρµατος αισθητήρας), την επεξεργασία σήµατος (π.χ. ευφυή κάµερες), τον 
αυτόµατο έλεγχο, την αυτοκινητοβιοµηχανία, τη βιοϊατρική, κλπ. Απαιτούµενες δεξιότητες: 
ψηφιακή σχεδίαση συστηµάτων µε VHDL. Αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Η γλώσσα 
προγραµµατισµού C.  

 
AICEP4 - Ανάπτυξη Λογισµικού για Επιχειρησιακά Πληροφοριακά  Συστήµατα     

Εκτεταµένη εφαρµογή των συστηµάτων επιχειρησιακού λογισµικού χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε 
σηµαντική γλώσσα προγραµµατισµού, ανάλογα µε το υλικό των άλλων θεµάτων (κυρίως από τους 
τοµείς της Οικονοµίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Επιχειρηµατικότητας), η οποία 
πραγµατοποιείται από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: (α) Υλοποίηση τους σε 
απλοποιηµένη µορφή, µε διάφορα επίπεδα από ένα λειτουργικό σύστηµα βάσης δεδοµένων: µπλοκ 
και δοµή εγγραφής στο δίσκο, στατική δοµή δεδοµένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., πίνακες 
κατακερµατισµού – hash tables), δυναµική δοµή δεδοµένων σε αρχείο δίσκου (π.χ., Β+ δέντρα), 
καταλόγους του συστήµατος, επεξεργασία επερωτήσεων µιας απλής γλώσσας των βάσεων 
δεδοµένων, βελτιστοποίηση επερωτήσεων, διαχείριση χρηστών, πτυχές περιορισµών, κλπ. (β) 
δηµιουργία µιας εφαρµογής πάνω σε ένα βιοµηχανικό σύστηµα βάσης δεδοµένων ή λογισµικού στο 
διαδίκτυο ή άλλο λογισµικό κάποιας άλλης τεχνολογίας.  

 
Μαθήµατα Επιλογής (Αλγόριθµοι)  
 

AIAL01 - Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρµογών  
Το περιβάλλον των επιχειρηµατικών εφαρµογών. Ο ρόλος της µοντελοποίησης της πληροφορίας 
στην ανάπτυξη των εφαρµογών της πληροφορικής και των γενικών επιχειρηµατικών εφαρµογών 
ειδικότερα. Η φυσική γλώσσα ως εργαλείο για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας. 
Εννοιολογική µοντελοποίηση δεδοµένων: αντικείµενα, οντότητες, ιδιότητες, µηχανισµοί αφαίρεσης, 
περιορισµοί ακεραιότητας και παραγωγικοί κανόνες. Έννοιες του µοντέλου και συνθήκης. Γεγονότα. 
Η γλώσσα παράστασης γνώσης Telos. Μηχανισµοί αφαίρεσης: ταξινόµηση, γενίκευση - 
εξειδίκευση. Κληρονοµικότητα. Χρήση πολλαπλών καναλιών ταξινόµησης. Μετα-µοντέλα. 
Περιορισµοί µέσω χαρακτηριστικών. Γενικά επιχειρηµατικά µοντέλα: προσωπική και εταιρική δοµή,  
πόροι και προϊόντα, διαδικασίες και δραστηριότητες, συναλλαγές και συµβάσεις, λογιστική,  
προγραµµατισµός, συνεχείς διεργασίες, τεκµήρια. Μεθοδολογικά ζητήµατα, µοντέλα ποιότητας. 
Οντολογίες και οι θησαυροί. Περιβάλλοντα, γλώσσες, εργαλεία ανάπτυξης και επιχειρηµατικές 
εφαρµογές.  
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AIAL02 - Γραφικά ΙΙ  

Μοντέλα και δοµές παράστασης αντικειµένων και εικόνων. Μετασχηµατισµοί παρατήρησης στις 
τρεις διαστάσεις. Γενικοί αλγόριθµοι απόκρυψης. Μοντέλα και αλγόριθµοι φωτισµού. Επιλογές από 
τα ακόλουθα θέµατα: καµπύλες και επιφάνειες Bezier και B-Spline, ιδιότητες, αναπαράσταση υφής 
και αναγλύφου, αλγόριθµοι δηµιουργίας σκιών, παρακολούθηση ακτίνας, παιχνιδοµηχανές.  

 
AIAL03 - Τεχνικές Εξόρυξης Δεδοµένων  

Εισαγωγή στις τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων: Δεδοµένα, προβλήµατα, εφαρµογές. Γενικές τεχνικές 
ανάλυσης και επεξεργασίας δεδοµένων. Αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης δεδοµένων (δένδρα 
αποφάσεων, στατιστικές τεχνικές). Αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης δεδοµένων για πολυδιάστατα 
δεδοµένα και για χρονοσειρές. Τεχνικές για οµαδοποίηση δεδοµένων. Τεχνικές για ανεύρεση 
συσχετισµών σε πολυδιάστατα δεδοµένα και σε σχεσιακά δεδοµένα. Εφαρµογές των τεχνικών 
εξόρυξης δεδοµένων σε προβλήµατα αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε προβλήµατα σε βιοϊατρική. 

 
AIAL04 - Κρυπτογραφία  

Εισαγωγή: Θεωρία πολυπλοκότητας δεδοµένων, αλγεβρικές δοµές, Θεωρία Αριθµών, 
πιθανοκρατικοί αλγόριθµοι. Έννοια της ασφάλειας, κρύψιµο µηνύµατος, ιδιωτικότητα και ορθότητα. 
Τυχαίες και ψευδοτυχαίες ακολουθίες bits.  Μονόδροµες συναρτήσεις  (one-way) λειτουργιών και  
καταπακτή αντιστροφής (trapdoor). Πώς µπορεί η κρυπτογραφία να βασίζεται σε παραγοντοποίηση 
αριθµών, στην εύρεση διακριτού λογαρίθµου, στην αποκωδικοποίηση κωδικών, στη λύση 
συστήµατα εξισώσεων πολυώνυµων, στην εκτέλεση και άλλων προβληµάτων συνδυαστικής 
βελτιστοποίησης. Τα κρυπτογραφικά εργαλεία, όπως η ανταλλαγή κλειδιών (Diffie Hellman) οι 
ηλεκτρονικές υπογραφές (RSA), κρυπτογράφησης δηµόσιου κλειδιού (ElGamal, Cramer Shoup). Το 
µοντέλο τυχαίου µαντείου ως ένας τρόπος για επιχείρηµα  ασφάλειας των Κρυπτοσυσκευών. Η 
µεθοδολογία της προσοµοίωσης ως τρόπος ορισµού των κρυπτοσυστηµάτων ασφαλείας. Εφαρµογές 
για σηµείο-προς-σηµείο ασφαλών διαύλων επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο και χρήµα, για 
εκλογές, για τη µετάδοση ψηφιακού περιεχοµένου διαφόρων ειδών κλπ. 

 
AIAL05 - Σχεδιασµός Εικονικών Χώρων  

Εισαγωγή στα γραφικά και την εικονική πραγµατικότητα, η διαδικασία απεικόνισης πληροφοριών 
εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθµοι απόδοσης, κωνικές τοµές και πολύγωνα, anti-aliasing. 
Συσχετισµένοι (affine) µετασχηµατισµοί, µετασχηµατισµοί δύο και τριών διαστάσεων οµογενείς 
συντεταγµένες, µετασχηµατισµοί σύνθεσης, µετασχηµατισµοί απεικόνισης. Αλγόριθµοι για κούρεµα 
τµηµάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Στερεοσκοπική όραση. 
Αλγόριθµος απόκρυψης z-buffer. Σκιές, υφή. Βασικές αρχές του φωτισµού. Συστήµατα χρωµάτων. 
Ray tracing αλγόριθµοι γενικός φωτισµός, συνθετική κίνηση, είδωλα, προσοµοιώσεις εικονικής 
πραγµατικότητα, προσοµοίωση βασίζεται σε φυσικούς νόµους. Επαυξηµένη και µεικτή εικονική 
πραγµατικότητα.  
 

AIAL06 - Προγραµµατισµός Πολυπύρηνων Αρχιτεκτονικών  
Ανασκόπηση παράλληλων αρχιτεκτονικών, Πολυπύρηνοι επεξεργαστές µε οµοιογενείς πυρήνες, 
Πολυπύρηνοι επεξεργαστές µε ετερογενείς πυρήνες.  Μονάδες επεξεργασίας γραφικών, Σύστηµα 
µνήµης και ενδοεπεξεργαστικής επικοινωνίας, Συγχρονισµός πυρήνων στο υλικό και το λογισµικό, 
Συναρτησιακός παραλληλισµός,  Διανυσµατικός παραλληλισµός,  Παραλληλισµός ροών και 
φίλτρων δεδοµένων,  Παραλληλισµός µε συναλλαγές,  Παράλληλος προγραµµατισµός µε διαχείριση 
µνήµης από το υλικό,   Παράλληλος προγραµµατισµός µε διαχείριση µνήµης από το λογισµικό.  
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Τεχνικές δροµολόγησης διεργασιών και ροών, τεχνικές βελτίωσης της τοπικότητας των προσβάσεων 
στη µνήµη, στοίχιση, αντιγραφή και δυναµική µετακίνηση δεδοµένων, Τεχνικές διαχείρισης 
καναλιών και δικτύων ενδοεπεξεργαστικής επικοινωνίας. Θέµατα µεταφραστών, Θέµατα 
συστηµάτων χρόνου εκτέλεσης,  Θέµατα ανάλυσης επίδοσης, Παραδείγµατα υλοποίησης 
εφαρµογών. 

 
AIAL07 - Θεωρία Υπολογισµού  

Κανονικές γραµµατικές και γλώσσες - πεπερασµένα αυτόµατα. Γραµµατικές και γλώσσες 
ανεξάρτητες συµφραζόµενων - αυτόµατα στοίβας. Αναδροµικές γλώσσες - µηχανές Turing. 
Αποφασισιµότητα (decidability). Ντετερµινισµός. Αναγωγή προβληµάτων (reduction). Σχέση των 
κλάσεων ντετερµινιστικού πολυωνυµικού χρόνου (P) και µη ντετερµινιστικού πολυωνυµικού 
χρόνου (NP). Θεωρία της NP-πληρότητας (NP-completeness). 
 

AIAL08 - Θεωρία Γράφων 
Βασικές παράµετροι γράφων, µοντελοποίηση προβληµάτων µε τη βοήθεια γράφων. Ειδικές 
κατηγορίες γράφων: πλήρεις, διµερείς, επίπεδοι γράφοι, γράφοι διαστηµάτων, χορδικοί γράφοι. 
Ισοµορφισµός γράφων. Συνεκτικές συνιστώσες, κύκλοι Euler, κύκλοι Hamilton: εφαρµογές στα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού, critical paths. Ροές σε δίκτυα, 
µέγιστη ροή, θεώρηµα max flow - min cut, δίκτυα µε άνω και κάτω φράγµατα χωρητικότητας. 
Μέγιστη ροή ελάχιστου κόστους - εφαρµογές στη σχεδίαση δικτύων. Διασχίσεις Euler, συνθήκες 
ύπαρξης, κατευθυνόµενη και µη κατευθυνόµενη περίπτωση. Το πρόβληµα του Κινέζου ταχυδρόµου. 
Προβλήµατα matching και δίκτυα µεταφοράς. Το πρόβληµα του µεγίστου ανεξαρτήτου συνόλου 
(stability γράφου) - εφαρµογές: ικανοποίηση αιτήσεων στα δίκτυα. Προβλήµατα χρωµατισµού 
(chromatic number, chromatic index) - εφαρµογές: παράλληλα και κατανεµηµένα συστήµατα. 
Προβλήµατα µέγιστης κλίκας και πυκνότερου υπογράφου. Πολυωνυµικές περιπτώσεις σε ειδικές 
τοπολογίες γράφων (Chordal, interval, perfect γράφοι). 
 

AIAL09 - Υπολογιστική Γεωµετρία  
Κυρτό περίβληµα σηµείων σε 2, 3 και περισσότερες διαστάσεις, αλγόριθµος περιτύλιξης, µέθοδος 
διαίρει και βασίλευε, αυξητικός αλγόριθµος και υπολογισµός όγκου πολυέδρου. Πολυπλοκότητα 
χείριστης περίπτωσης και ευαίσθητη εξόδου, κάτω φράγµατα, θεώρηµα άνω φράγµατος στο µέγεθος 
κυρτών περιβληµάτων, γεωµετρικός δυϊσµός. Γραµµική βελτιστοποίηση, αλγόριθµος Simplex, 
τυχαιοκρατικοί αλγόριθµοι και αναµενόµενη πολυπλοκότητα. Διάγραµµα Voronoi, µέθοδος 
σάρωσης, τριγωνοποίηση Delaunay, σύνδεση µε το κυρτό περίβληµα. Τριγωνοποίηση 
σηµειοσυνόλου σε 2 και περισσότερες διαστάσεις, τριγωνοποίηση απλού πολυγώνου και φύλαξη 
µουσείου, προβλήµατα ορατότητας στο επίπεδο. Κάθετη υποδιαίρεση, εντοπισµός σηµείου, 
πλησιέστερος γείτονας, γεωµετρικές δοµές δεδοµένων και γεωµετρική αναζήτηση. Διατάξεις 
ευθυγράµµων τµηµάτων και ευθειών. Προβλήµατα υλοποίησης, εκφυλισµένα δεδοµένα και 
διαταραχή της εισόδου. Εφαρµογές στο σχεδιασµό της κίνησης ροµπότ, στη µελέτη της δοµής 
µακροµορίων, στην γεωµετρική σχεδίαση µε υπολογιστή (CAD) και στα γραφικά. Υλοποίηση 
γεωµετρικών αλγορίθµων στην βιβλιοθήκη γεωµετρικού λογισµικού CGAL ή σε Python. 
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Επιλεγόµενα Μαθήµατα (Υπολογιστικών Συστηµάτων και Δικτύων)  
 
AICS01 - Παράλληλα Συστήµατα  

Εισαγωγή: γενικά, παράλληλος προγραµµατισµός, παράλληλες αρχιτεκτονικές, µέτρα απόδοσης. 
Γενική επισκόπηση παράλληλων αρχιτεκτονικών και εµβάθυνση στις κλάσεις SIMD, MIMD κοινής 
και κατανεµηµένης µνήµης. Παράλληλος προγραµµατισµός- εργαλεία: προγραµµατισµός MPI και 
εργαστήριο. Αρχές παράλληλου προγραµµατισµού κοινής µνήµης και SIMD µε µελέτη περίπτωσης 
BLITZEN. Παράλληλοι αλγόριθµοι επεξεργασίας πινάκων, ταξινόµησης, αναζήτησης κ.α. για 
διάφορες αρχιτεκτονικές. Υπολογισµός παράλληλης πολυπλοκότητας (επεξεργασία, επικοινωνία). 

 
AICS02 - Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ  

Συστήµατα Αναµονής (Μ/Μ/1 και παραλλαγές, Μ/G/1, συστήµατα µε προτεραιότητες, δίκτυα 
ουρών), Ασύρµατα/Κινητά Δίκτυα (ασύρµατα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο 
Διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς), Δικτύωση και Εφαρµογές Πολυµέσων, Ασφάλεια Δικτύων.  
 

AICS03 - Προγραµµατισµός Συστήµατος  
Βασικές λειτουργίες και αλληλεπίδραση χρηστών µε το Unix. Προγραµµατισµός σε κέλυφος και 
βοηθητικά προγράµµατα. Διαχείριση διεργασιών και συστήµατος αρχείων. Δηµιουργία και 
τερµατισµός διεργασιών, αποστολή και παραλαβή σηµάτων, είσοδος και έξοδος χαµηλού επιπέδου, 
επικοινωνία µεταξύ διεργασιών µέσω σωλήνων και υποδοχών. Επικοινωνία  µεταξύ διεργασιών 
µέσω ουρών µηνυµάτων, κοινής µνήµης και σηµατοφόρων. Δηµιουργία, προγραµµατισµός, 
συγχρονισµός νηµάτων και επικοινωνία µε mutexes και µεταβλητές συνθήκης. Δικτυακός 
προγραµµατισµός και µοντέλο πελάτη εξυπηρετητή. Διεπαφές εφαρµογών µε τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας. API για υποδοχές. Ζητήµατα σχεδιασµού λογισµικού πελάτη/εξυπηρετητή. 
Επαναληπτικοί εξυπηρετητές µε UDP και TCP. Εξυπηρετητές πολλαπλών υπηρεσιών και 
ταυτοχρονισµός εξυπερετητών. Δηµιουργία κατανεµηµένων προγραµµάτων µε rpcgen και πελάτες 
telnet. 

 
AICS04 - Λογικός Προγραµµατισµός  

Γενικά περί διαδικαστικού και δηλωτικού προγραµµατισµού. Ο λογικός προγραµµατισµός σαν µία 
εκδοχή του δηλωτικού προγραµµατισµού. Η γλώσσα προγραµµατισµού Prolog. Σύνταξη 
προγραµµάτων. Λίστες. Τελεστές. Αριθµητική. Έλεγχος οπισθοδρόµησης. Άρνηση στην Prolog. 
Ενσωµατωµένα κατηγορήµατα. Χειρισµός δοµών δεδοµένων. Απλές εφαρµογές της Prolog σε 
προβλήµατα αναζήτησης, συµβολική επεξεργασία, κατανόηση φυσικής γλώσσας και µετα-
προγραµµατισµό. Έµπειρα συστήµατα και λογικός προγραµµατισµός. Θεωρία λογικού 
προγραµµατισµού. Ερµηνείες και µοντέλα. Μοντελοθεωρητική σηµασιολογία. Σηµασιολογία 
σταθερού σηµείου. Ενοποίηση. SLD-επίλυση. Λειτουργική σηµασιολογία. Λογικός 
προγραµµατισµός µε περιορισµούς. Τεχνικές υλοποίησης συστηµάτων λογικού προγραµµατισµού. 
Παράλληλος λογικός προγραµµατισµός. Λογικός προγραµµατισµός για αναπαράσταση γνώσης. 
Αναπαράσταση γνώσης - µεθοδολογίες και υλοποιήσεις τους µε χρήση της Prolog. Συστήµατα 
βασισµένα σε γνώση - η περίπτωση των εµπείρων συστηµάτων. Συµπερασµατικές βάσεις δεδοµένων 
- η περίπτωση της Datalog. Λογικός προγραµµατισµός και παγκόσµιος ιστός. 
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AICS05 - Τεχνολογίες Εφαρµογών Διαδικτύου  

Αρχιτεκτονική Client/Server και ο συσχετισµός της µε το WWW, αρχιτεκτονικές  πολλών 
στρωµάτων (n-tier), ο ρόλος του WEB Server, Application Servers, ενδιάµεσο λογισµικό 
(middleware – corba, activeX, transaction servers, message passing, message queues). Σχεδιασµός 
και µοντελοποίηση, πρωτόκολλα και προγραµµατισµός (Client Side Programming: HTML, 
DHTML, XML, scripting languages, Server Side Programming:  JSP, ASP, επικοινωνία µε βάσεις 
δεδοµένων), σχεδιασµός και ανάπτυξη σχετικής εφαρµογής. 

 
AICS06 - Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση  

Συστήµατα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινοµητές Bayes, ταξινοµητές πλησιέστερου γείτονα. 
Παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας πιθανότητας (Maximum Likelihood, Maximum Aposteriori), µη 
παραµετρικές µέθοδοι εκτίµησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen).  Γραµµικοί ταξινοµητές: 
αλγόριθµος perceptron, ταξινοµητές ελαχίστων τετραγώνων, µηχανές διανυσµατικής στήριξης 
(SVM). Μη γραµµικοί ταξινοµητές : πολυστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα, τέχνασµα kernel και 
µηχανές διανυσµατικής στήριξης (SVM). Γέννηση χαρακτηριστικών: σχήµατα αναπαράστασης και 
περιγραφής µορφών, περιγράµµατα, σχήµατα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράµµατος, 
κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, µετασχηµατισµοί Fourier, σχήµατα περιγραφής εσωτερικού 
περιοχής εικόνας, ροπές, υφή. 
 

AICS08 - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή  
Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (ΕΑΜ), χαρακτηριστικά του ανθρώπου που 
αφορούν την επικοινωνία του µε τους υπολογιστές, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα, όραση και 
οπτική αντίληψη, ακοή, κίνηση, ανθρώπινη µνήµη, µνήµη αισθήσεων και µνήµη εργασίας, 
λειτουργίες µακροπρόθεσµης µνήµης, µεταφορές, χαρακτηριστικά του υπολογιστή που αφορούν την 
επικοινωνία του µε τους ανθρώπους, θέµατα της επικοινωνίας των ανθρώπων µε τις µηχανές, 
εργονοµία, σχεδίαση διαλόγου, σχεδίαση οθόνης, βασικές αρχές χρηστικότητας που επηρεάζουν την 
δυνατότητα εκµάθησης, την ευελιξία, και την ευρωστία, κύκλος ανάπτυξης και ζωής λογισµικού 
επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής, επαναληπτικός σχεδιασµός και πρωτοτυποποίηση, µεθοδολογίες 
σχεδίασης (πληροφοριακά συστήµατα βασισµένα σε θέµατα, ανάλυση χώρου σχεδιασµού), ανάλυση 
απαιτήσεων και καταγραφή προδιαγραφών, οδηγίες και πρότυπα, µηχανική χρηστικότητας, 
σχεδίαση συστηµάτων ΕΑΜ, µοντελοποίηση χρηστών (µοντέλο GOMS και µοντέλο KLM), 
σχεδιασµός διεπαφών τύπου Παράθυρα-Εικονίδια-Ποντίκια-Επιλογείς (ΠΕΠΕ) και για το 
Παγκόσµιο Πλέγµα Πληροφοριών, στοιχεία ΗΤΜL και Javascript, αξιολόγηση συστηµάτων, 
οπτικοποίηση δεδοµένων, µελλοντικές τάσεις. 
 

AICS09 - Μεταγλωττιστές  
Βασική δοµή ενός µεταγλωττιστή. Τυπικές γλώσσες: κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς 
συµφραζόµενα, κατηγορικές γραµµατικές. Λεκτική ανάλυση, χρήση µεταεργαλείων για τη 
δηµιουργία λεκτικών αναλυτών. Συντακτική ανάλυση: συντακτικοί αναλυτές από πάνω προς τα 
κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανάνηψη από σφάλµατα, χρήση 
µεταεργαλείων για τη δηµιουργία συντακτικών αναλυτών. Πίνακας συµβόλων. Σηµασιολογική 
ανάλυση: είδη σηµασιολογικών ελέγχων, συστήµατα τύπων, δυναµικός έλεγχος τύπων. Παραγωγή 
ενδιάµεσου κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Μεταγλώττιση µη-
κλασσικών γλωσσών προγραµµατισµού. 
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AICS10 - Ψηφιακές Επικοινωνίες  

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της µετάδοσης αναλογικών σηµάτων από ψηφιακά συστήµατα 
επικοινωνιών, πρακτική δειγµατοληψία και προβλήµατα κατά την ανασύσταση του σήµατος, 
τεχνικές κβάντισης και θόρυβος κβάντισης, PCM, απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, θόρυβος στα 
συστήµατα PCM, συστήµατα διαφορικού PCM και επίδραση του θορύβου καναλιού στα συστήµατα 
PCM, συστήµατα διαµόρφωσης Δέλτα, απαιτήσεις εύρους ζώνης και λόγος σήµα προς θόρυβο (S/N) 
του διαβιβαζόµενου σήµατος, εισαγωγή στις επικοινωνίες διάσπαρτου φάσµατος (CDM), σύγκριση 
των συστηµάτων PCM και DM µε TDM, AM, και FM καθώς και µε το ιδανικό σύστηµα, 
κωδικοποίηση για τον έλεγχο σφάλµατος, γραµµικοί κώδικες µπλοκ, δυαδικοί κυκλικοί κώδικες, 
κώδικες καταιγιστικών σφαλµάτων, συγκεραστικοί κώδικες, επίδοση των κωδίκων στην διόρθωση 
και στην ανίχνευση σφάλµατος. 

 
AICS11 - Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης  

Γενική θεώρηση. Πρώτες έννοιες. Ορισµός και µέτρο της ποσότητας πληροφορίας. Χρήσιµα µεγέθη 
και λειτουργίες. Μελέτη πηγών διακριτών µηνυµάτων (εντροπία, πλεονασµός, κώδικες πηγής, 
ρυθµός παροχής πληροφορίας). Πηγές χωρίς µνήµη και πηγές Marcov. Χωρητικότητα καναλιού 
διακριτών µηνυµάτων. Πηγές συνεχών µηνυµάτων και αναγωγή σε διακριτά. Θεωρήµατα 
δειγµατοληψίας. Άριστο κανάλι, Ιδανικό σύστηµα, κανάλι µε θόρυβο, κανάλι συνεχούς µηνύµατος. 
Σύγκριση συστηµάτων επικοινωνίας. Στοιχεία κωδικοποίησης ελέγχου σφάλµατος.  

 
AICS12 - Προβλήµατα Ικανοποίησης Περιορισµών  

Ορισµός των προβληµάτων ικανοποίησης περιορισµών. Αναπαράσταση περιορισµών. 
Πολυπλοκότητα. Διάφορες µορφές συνέπειας. Τεχνικές παλινδρόµησης και πρόβλεψης. Έξυπνη 
οπισθοδρόµηση και συνθήκες για την εξεύρεση λύσεων. Περιγραφή του διαθέσιµου εµπορικού 
λογισµικού. Μελέτη των προβληµάτων διαφόρων εφαρµογών, η µοντελοποίηση και η συµπεριφορά 
των διαφορετικών αλγορίθµων επίλυσης τους.  
 

AICS13 - Επεξεργασία Οµιλίας και Φυσικής Γλώσσας  
Κύρια χαρακτηριστικά των σηµάτων οµιλίας. Μηχανισµοί και πρότυπα παραγωγής οµιλίας. Ακοή 
και αντίληψη οµιλίας. Μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης των σηµάτων οµιλίας. Η µέθοδος της 
γραµµικής πρόβλεψης. Ψηφιακής κωδικοποίησης οµιλίας. Μέθοδοι για τη σύνθεση της οµιλίας. 
Μετατροπή κειµένου σε οµιλία. Μέθοδοι για την Αναγνώριση οµιλίας. Οµιλία στην Επικοινωνία 
Ανθρώπου - Μηχανής. Εφαρµογές σε συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών.  

 
AICS14 - Επεξεργασία Εικόνας  

Στοιχεία συστηµάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βασικές έννοιες. Βασικοί δισδιάστατοι 
µετασχηµατισµοί και αναπαραστάσεις εικόνας (Fourier, Walsh Hadamard, KL µετασχηµατισµός 
διακριτού συνηµιτόνου (DCT), γρήγορες υλοποιήσεις, αναπαράσταση εικόνας στη MATLAB, 
βασικές εντολές χειρισµού εικόνων στη MATLAB. Βελτίωση εικόνας (µετασχηµατισµοί έντασης, 
εξισορρόπηση ιστογράµµατος, χωρικά φίλτρα, φίλτρα επιλογής συχνοτήτων, οµοµορφικά φίλτρα). 
Eπεξεργασία έγχρωµης εικόνας (βασικά χρωµατικά υποδείγµατα, ψευδοχρωµατισµός, επεξεργασία 
πλήρους χρώµατος, βασικές εντολές στο MATLAB). Aποκατάσταση εικόνας (υποδείγµατα 
παραµορφώσεων, αντίστροφα φίλτρα και φιλτρο Wiener, προσαρµοστικό φίλτρο Wiener, βασικές 
εντολές στη MATLAB). Συµπίεση και κωδικοποίηση (Μορφές πληροφοριακού πλεονάσµατος και 
κριτήρια πιστότητας, σχεδιασµός κβαντιστών Max Loyd, υποδείγµατα συµπίεσης και 
κωδικοποίησης (προγνωστική κωδικοποίηση, DPCM, κα, συµπίεση µε/χωρίς απώλειες, standards 
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βασικές εντολές στη MATLAB). Κατάτµηση εικόνας (ανίχνευση ασυνεχειών σηµείου ευθείας 
ακµών, µετασχηµατισµός Hough, κατωφλίωση, κατάτµηση µε περιοχές, κωδικοποίηση αλυσίδας, 
περιγραφείς συνόρου, υφή, µορφολογική επεξεργασία). 

 

Επιλεγόµενα Μαθήµατα (Επιχειρησιακής Πληροφορικής (ΕΠ))  
 
ACCN100 / AIOP01 - Χρηµατοοικονοµική Λογιστική  

Βασικές Αρχές της Λογιστικής, γενικές αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP), Στόχοι και κλάδοι 
λογιστικής. Μεθόδων λογιστικής καταγραφής: απλογραφικό και διπλογραφικό σύστηµα. Ανάλυση 
του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Αποτίµηση των αποθεµάτων. Πάγιο ενεργητικό και 
αποσβέσεις τους. Ανάπτυξη και ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων (καταχωρήσεις Journal, 
γενικό καθολικό, δοκιµή ισολογισµού,, ισολογισµός, κατάσταση κερδών και ζηµιών). Προσαρµογές. 
Λογιστική διαδικασία για τη µέτρηση, την υποβολή εκθέσεων και την ανακοίνωση των οικονοµικών 
ετησίων αποτελεσµάτων. Τήρηση  βιβλίων του πρώτου και του δεύτερου τάξεις των λογιστικών 
ταξινόµησης, χρησιµοποιώντας χειρόγραφο µέθοδο και µε τη χρήση του λογισµικού. Ασκήσεις που 
σχετίζονται µε τις διάφορες κατηγορίες τήρηση βιβλίων (κυρίως Β 'και Γ'). Ερωτήσεις και 
απαντήσεις σχετικά µε το θέµα του κώδικα για τα βιβλία και στοιχεία, καθώς και το φόρο 
προστιθέµενης αξίας και διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων  
 

AIOP02 - Ψηφιακή Οικονοµία  
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Οικονοµία (Από τη βιοµηχανική οικονοµία στην ψηφιακή οικονοµική, 
διαφορές µεταξύ παλαιάς και νέας οικονοµίας, οι κανόνες και τα χαρακτηριστικά της νέας 
οικονοµίας), παραγωγικότητα και νέες τεχνολογίες (Μέτρηση της αλλαγής της παραγωγικότητας, το 
«παράδοξο της παραγωγικότητας» Ενοποίηση των ψηφιακών προϊόντων µέτρηση της 
παραγωγικότητας) , οι πολιτικές τιµολόγησης στο Διαδίκτυο (Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές 
στο διαδίκτυο, Μορφές τιµών στο διαδίκτυο, σε απευθείας σύνδεση δηµοπρασίες, η τιµολόγηση 
υπηρεσιών Web), Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το ψηφιακό χάσµα 
(καθοριστικοί παράγοντες του ψηφιακού χάσµατος, µέτρηση της ψηφιακού χάσµατος), Οικονοµικές 
επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον (ανάλυση των οικονοµικών επιπτώσεων των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων, περιβαλλοντική ρύπανση από απόρριψη ή την ανακύκλωση των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων, µέθοδοι εκτίµησης της ποσότητας που παράγεται σε  ηλεκτρονικά 
απόβλητα).  
 

AIOP03 - Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Έρευνα  
Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, πολυπλοκότητα αλγορίθµων, προβλήµατα NP-hard. Γραµµικός 
προγραµµατισµός: αλγόριθµος simplex, δυϊκή θεωρία, το πρόβληµα µεταφοράς. Ακέραιος 
προγραµµατισµός: branch and bound - το πρόβληµα διαµέρισης, το πρόβληµα της ελάχιστης 
επικάλυψης συνόλου (minimum set covering), δυναµικός προγραµµατισµός - το πρόβληµα του 
σακιδίου (knapsack problem), γενικευµένο knapsack, ευρετικοί αλγόριθµοι και τεχνικές αποτίµησης 
απόδοσης - λόγος προσεγγισιµότητας, το πρόβληµα  κοµβικής επικάλυψης (vertex covering), 
µέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, άνω και κάτω φράγµατα, εµπειρική αποτίµηση ευρετικών µεθόδων. 
Mέθοδος τοπικής αναζήτησης: δοµή γειτονιάς, τεχνικές αναζήτησης γειτονιάς, PLS-completeness, 
το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή (k-OPT), διαµέριση γράφων. Simulated annealing: ο 
αλγόριθµος του Metropolis, εφαρµογές, το πρόβληµα της µέγιστης τοµής (max cut). 
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AIOP04 - Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ε-εµπορία, η εµπορία του Διαδικτύου, σε απευθείας σύνδεση 
µάρκετινγκ, ψηφιακό µάρκετινγκ, οι διαφορές του παραδοσιακού και του Internet Marketing,  Τύποι 
πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης,. Συστήµατα Διαχείρισης Πελατών / Συνεργατών CRM / 
PRM (Customer / Συνεργάτες Relationship Management) και διαχείρισης κυκλοφορίας της γνώσης. 
Η χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορικής (ΓΣΠ) στο µάρκετινγκ. Ηλεκτρονική 
αναγνώριση και νοηµοσύνη µάρκετινγκ. Έρευνα βασισµένη  σε καινοτόµα εργαλεία µάρκετινγκ και 
το διαδίκτυο, συµπεριφορά του ηλεκτρονικού αγοραστή, στρατηγική τµηµατοποίησης και 
στόχευσης πελάτη, στρατηγική διαφοροποίησης και τοποθέτησης, σε απευθείας σύνδεση 
τιµολόγηση, πωλήσεις, διαφήµιση, πολιτική µάρκας στο διαδίκτυο, ιογενές µάρκετινγκ, τα social 
media / δίκτυα και εµπορία. Διαχείριση της ιστοσελίδας Μάρκετινγκ. Μέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας του µάρκετινγκ µέσω  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πρακτικές εφαρµογές.  
 

AIOP05 - Στρατηγική και Οικονοµική των Πληροφοριακών Συστηµάτων  
Επιχειρηµατική στρατηγική. Η στρατηγική σηµασία των Πληροφοριακών Συστηµάτων (Π.Σ.). 
Μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών Π.Σ. Ο στρατηγικός ρόλος των ενδοεπιχειρησιακών Π.Σ. 
Σύνδεση της επιχειρηµατικής στρατηγικής και των Π.Σ. Μεθοδολογίες σχεδίασης στρατηγικών Π.Σ. 
Επαναπροσδιορισµός επιχειρηµατικών λειτουργιών και Π.Σ. Αξιολόγηση προτάσεων και 
προσφορών για νέα έργα Π.Σ. Μέθοδοι για αντικατάσταση και συντήρηση Π.Σ. Λογιστικός και 
κοστολογικός χειρισµός υπηρεσιών Π.Σ. 
 

AIOP06 - Επιστηµονικού Υπολογισµοί 
Εισαγωγή. Στοιχεία θεωρίας σφαλµάτων. Άµεσοι µέθοδοι λύσης γραµµικών συστηµάτων (µέθοδοι 
απαλοιφής, παραγοντοποίησης). Επαναληπτικές µέθοδοι λύσης γραµµικών συστηµάτων, 
ηµιεπαναληπτικές µέθοδοι. Η µέθοδος των συζυγών διευθύνσεων (conjugate gradient). Αριθµητικός 
υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων: επαναληπτικές µέθοδοι (µέθοδος των δυνάµεων), 
µέθοδοι µετασχηµατισµού (Jacobi, Givens, Householder, LR και QR). Εισαγωγή στην αριθµητική 
επίλυση µερικών διαφορικών εξισώσεων. 
 

AIOP07 - Ηλεκτρονικό Εµπόριο (η-Ε)  
Περιλαµβάνει τη µελέτη των υποδοµών, των δραστηριοτήτων, καθώς και τεχνικές προγραµµατισµού 
που εµπλέκονται σε σωστό  σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη κατανεµηµένων 
εφαρµογών η-Ε στο διαδίκτυο. Καλύπτονται τρέχοντα θέµατα προηγµένων τεχνολογιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και λεπτοµερειών  σχετικά µε τις εφαρµογές κινητού εµπορίου, τα θέµατα 
της αποτελεσµατικής παρουσίας - χρηστικότητα των υπηρεσιών Web στο WWW και ανησυχίες 
σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών του η-Ε και των ψηφιακών συστηµάτων πληρωµών. Το 
διαδίκτυο ως τεχνολογική υποδοµή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου , κινητό εµπόριο (m-commerce) και 
των συναλλαγών µέσω κινητών / ασύρµατων συσκευών, Το διαδίκτυο ως τεχνολογική υποδοµή για 
η-Ε,  δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής παρουσία στον παγκόσµιο ιστό (Web): συστήµατα 
εξατοµίκευσης και συστάσεις (recommendations). 
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AIOP08 - Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων  

Λήψη αποφάσεων, συστήµατα, υποδείγµατα και υποστήριξη. Επισκόπηση ενός Συστήµατος 
Στήριξης Αποφάσεων (Σ.Σ.Α.), των βασικών υποσυστηµάτων του και ταξινόµησή τους. Μέθοδοι 
και εργαλεία κατασκευής Σ.Σ.Α., επανάληψη και προσαρµογή στις µεθόδους αυτές. Υποδείγµατα 
και εφαρµογές Σ.Σ.Α. (π.χ. προσοµοίωση, ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων). Κατασκευή και 
διαχείριση υποδειγµάτων. Υποσύστηµα διαχείρισης δεδοµένων. Διεπαφή χρήστη και κατασκευή 
υποδειγµάτων µε οπτική αλληλεπίδραση. Η τεχνική της ανάλυσης "τι-αν"(what-if). Συστήµατα 
στήριξης αποφάσεων για οµάδες. Εφαρµογή και ολοκλήρωση Σ.Σ.Α. µε άλλες τεχνολογίες και 
πληροφοριακά συστήµατα. 

 
AIOP09 - Γραµµική και Μη Γραµµική Βελτιστοποίηση  

Μοντέλα βελτιστοποίησης: γραµµικές εξισώσεις, µη-γραµµικός προγραµµατισµός. Εφικτότητα και 
βελτιστοποίηση. Παράγωγοι και κυρτότητα. Ο γενικός αλγόριθµος βελτιστοποίησης. Ταχύτητες 
σύγκλισης. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς: µέθοδος Newton. Εξασφάλιση σύγκλισης: 
γραµµικές µέθοδοι αναζήτησης, µέθοδοι Quasi-Newton. Συνθήκες βελτιστοποίησης για γραµµικούς 
και µη-γραµµικούς περιορισµούς. Πολλαπλασιαστές Lagrange, µέθοδοι εφικτού σηµείου. Μέθοδοι 
penalty και barrier. 

 
AIOP10 - Οικονοµετρία Ι  

Απλή παλινδρόµηση (Εισαγωγή, συναρτήσεις  παλινδρόµησης, η µέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων ιδιότητες της γραµµής παλινδρόµησης, βασικές υποθέσεις του µοντέλου 
παλινδρόµησης, κατανοµές δειγµατοληψίας των εκτιµητών ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες 
εκτιµητών των ελαχίστων τετραγώνων, στατιστική επαγωγή: οι συντελεστές παλινδρόµησης, 
στατιστική επαγωγή: Η γραµµή παλινδρόµησης, Εκτιµήσεις). Πολλαπλή παλινδρόµηση: (Εισαγωγή, 
συναρτήσεις παλινδρόµησης, η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων Ιδιότητες επιπέδου 
παλινδρόµησης, Οι βασικές υποθέσεις του µοντέλου της πολλαπλής παλινδρόµησης, κατανοµές 
δειγµατοληψίας των εκτιµητών ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες εκτιµητών των ελαχίστων 
τετραγώνων, στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόµησης Στατιστική επαγωγή: η γραµµή 
παλινδρόµησης, Διερεύνηση της λειτουργίας παλινδρόµησης, στατιστική επαγωγή: Ειδικές 
περιστάσεις, Στατιστική επαγωγή: Ευαισθησία της γραµµής παλινδρόµησης, προβλέψεις). 
Παραβίαση των  βασικών υποθέσεων: η µη σφαιρικότητα των λαθών: (Εισαγωγή, Η γενικευµένη 
µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, γενικευµένη µέθοδος της µέγιστης πιθανοφάνειας, 
γενικευµένες µέθοδοι εκτίµησης, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, Κανονικότητα). Παραβίαση  
των βασικών υποθέσεων: Προβλήµατα του δείγµατος: (Εισαγωγή,  πολυγραµµικότητα, σφάλµατα 
Εξειδίκευσης).  

 
AIOP11 - Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις 

Σκοπός και χρησιµότητα της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών και των µεθόδων πρόβλεψης. 
Στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση χρονολογικών σειρών και τη διενέργεια προβλέψεων. 
Γραµµικά και µη γραµµικά υποδείγµατα τάσης. Στοχαστικά υποδείγµατα χρονολογικών σειρών. 
Αυτοπαλινδροµικά υποδείγµατα (AR), υποδείγµατα κινητών µέσων (MA) και µεικτά (ΑRMA). Η 
µεθοδολογία Box-Jenkins στην ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγµατα ARIMA). Μέθοδοι 
πρόβλεψης µε τα υποδείγµατα ARIMA και κριτήρια αξιολόγησης των προβλέψεων. Έλεγχοι 
µοναδιαίας ρίζας και εφαρµογές. Αυτοπαλινδροµικά διανύσµατα (VAR) και έλεγχοι αιτιότητας. 
Παραδείγµατα ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές και 
εµπειρικές ασκήσεις. 
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AIOP12 - Θεωρία Παιγνίων 
Στρατηγικά παίγνια: Γνήσιες και µικτές στρατηγικές, οφέλη, βέλτιστες αποκρίσεις. Ισορροπίες: 
Γνήσιες και µικτές ισορροπίες Nash, οι εκλεπτύνσεις και γενικεύσεις τους. Κλασσικά θεωρήµατα 
ύπαρξης ισορροπιών και οι αλγοριθµικές πτυχές τους. Αλγόριθµοι και πολυπλοκότητα για την 
εύρεση ισορροπιών. Οι υπολογιστικές κλάσεις PLS και PPAD και η σχέση τους µε το πρόβληµα 
υπολογισµού ισορροπιών. Παίγνια διπίνακα. και αλγόριθµοι για τον υπολογισµό των 
προσεγγιστικών ισορροπιών τους. Το κόστος αναρχίας και οι παραλλαγές τους. Ανάλυση του 
κόστους αναρχίας για γενικά και ειδικά παίγνια (π.χ παίγνια για εγωιστική δροµολόγηση, παίγνια 
συµφόρησης, παίγνια ασφαλείας). Εφαρµογές σε ρεαλιστικές περιπτώσεις (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, 
εγωιστικός σχηµατισµός του Internet). 

 
AIOP13 - Οικονοµετρία ΙΙ  

Υποδείγµατα µε ψευδοµεταβλητές (Μετατόπιση συναρτήσεως, Περιστροφή συναρτήσεως, 
Ταυτόχρονη µετατόπιση και περιστροφή συναρτήσεως, Ταυτόχρονη χρησιµοποίηση περισσότερων 
της µιας ποιοτικών ερµηνευτικών µεταβλητών, Εποχικές ψευδοµεταβλητές). Συνδυασµός 
διαστρωµατικών και διαχρονικών στοιχείων (Διαστρωµατική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωµατική 
ανεξαρτησία και διαχρονική αυτοσυσχέτιση, Διαστρωµατική ετεροσκεδαστικότητα, διαστρωµατική 
συσχέτιση και διαχρονική αυτοσυσχέτιση). Υποδείγµατα κατανεµηµένων χρονικών υστερήσεων 
(ΚΧΥ) (Εκτίµηση υποδειγµάτων ΚΧΥ, Εκτίµηση υποδειγµάτων ΚΧΥ υπό περιορισµούς µε 
πεπερασµένο ή άπειρο αριθµό υστερήσεων, Εµπειρικά υποδείγµατα ΚΧΥ, Μέθοδοι εκτιµήσεως 
υποδειγµάτων ΚΧΥ µε άπειρο αριθµό υστερήσεων, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εφαρµογές). 
Υποδείγµατα συστηµάτων εξισώσεων (Σφάλµα εξαρτήσεως, Ταυτοποίηση, Μέθοδοι εκτιµήσεων 
(Έµµεση µέθοδος, Μέθοδος σε δύο στάδια), Υποδείγµατα φαινοµενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, 
Διαγνωστικοί έλεγχοι, Ανάλυση υποδειγµάτων). 


