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Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Φο Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (ΣΞΥ) παρζχει ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ προωκθμζνεσ γνϊςεισ ςε προθγμζνεσ τεχνολογίεσ
τθσ Σλθροφορικισ που ζχουν ςχζςθ με Ευφυείσ Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ.
Φο ΣΞΥ ζχει ωσ αντικείμενο τθν παροχι εκπαίδευςθσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτθν
Χπολογιςτικι Οοθμοςφνθ και τισ Ευφυείσ Φεχνολογίεσ, ζτςι ϊςτε οι πτυχιοφχοι του ΣΞΥ να
αποκτιςουν ιςχυρό επιςτθμονικό υπόβακρο, εμπειρία και τεχνογνωςία για τθν ανάπτυξθ
Ευφυϊν Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν. Αναλυτικότερα, το ΣΞΥ ζχει ωσ ςτόχουσ:
α) τθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ επιςτθμόνων που κα είναι ςε κζςθ να ςτελεχϊςουν
με επιτυχία νευραλγικοφσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν Σλθροφορικι, ϊςτε να
ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν παραγωγι ολοκλθρωμζνων λφςεων.
β) τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςε όλουσ του τομείσ που άπτονται των
ευφυϊν τεχνολογιϊν διαδικτφου.

Β. ΚΟΠΟ
Ρ ςκοπόσ του προτεινόμενου ΣΞΥ είναι θ δθμιουργία επιςτθμόνων υψθλοφ επιπζδου
κατάρτιςθσ μζςω τθσ παροχισ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτισ Ευφυείσ Διαδικτυακζσ
Φεχνολογίεσ, τισ οποίεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ςτθν ανάλυςθ ζξυπνων
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςτθν εκτίμθςθ και εφαρμογι ευφυϊν τεχνολογιϊν και τθν
παραγωγι και ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν.
Ρι απόφοιτοι του ΣΞΥ αναμζνεται να αποκτιςουν τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επιτυχι
ςταδιοδρομία ωσ υψθλόβακμα ςτελζχθ τόςο ςτον ιδιωτικό τομζα (εταιρίεσ πλθροφορικισ
ςχεδίαςθσ και παραγωγισ λογιςμικοφ, τμιματα μθχανογράφθςθσ μεγάλων επιχειριςεων
κ.λ.π.) όςο και ςτο δθμόςιο τομζα (δθμόςιοι οργανιςμοί, εκπαιδευτικά ιδρφματα,
ερευνθτικά κζντρα κ.λ.π.).

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Φο Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (ΣΞΥ) του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ
ιδρφκθκε και λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό εξάμθνο 2010-2011 ςφμφωνα με :
 Φισ διατάξεισ του Ο.4009/2011 και ιδιαίτερα το άρκρο 80 «Νοιπζσ μεταβατικζσ
διατάξεισ», παρ. 11. Υυνεπεία του άρκρου, θ Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ
(Γ.Υ.Ε.Υ.) του τμιματοσ αντικακίςταται από τθν κοςμθτεία τθσ οικείασ ςχολισ
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μετά τθν ίδρυςι τθσ ςχολισ και τθ ςυγκρότθςθ των οργάνων
τθσ.

 Φισ διατάξεισ του Ο. 3685/2008 όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςφμφωνα με
το άρκρο 27 του Ο. 3794/2009
 Φθν Χπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 119752/Ε5 (ΦΕΜ 2802/17-10-2012/τ. Β).
 Φον Μανονιςμό Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν του Αλεξάνδρειου ΦΕΙ Θεςςαλονίκθσ

Δ. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤ ΑΠΟΝΕΜΟΝΣΑΙ
Φο Σ.Ξ.Υ. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πουδών Ειδίκευςησ ςτισ «Ευφυείσ
Σεχνολογίεσ Διαδικτφου» εφόςον ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει επιτυχι εξζταςθ ςτα
προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μακιματα ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμμετοχι του ςτο
ςφνολο των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων κατά τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο πρόγραμμα και ςτον κανονιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του τμιματοσ και τον
κανονιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του ΑΦΕΙ Θεςςαλονίκθσ.
Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μετά τθν απόκτθςθ του ΞΔΥ (και
όταν το κεςμικό πλαίςιο το επιτρζψει) να ςυνεχίςουν ςτο Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ
ι ςτθν οικεία ςχολι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (μετά τθν ίδρυςι τθσ) τισ ςπουδζσ τουσ για τθν
απόκτθςθ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ.

Ε. ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΩΝ Π.Μ..
Θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι Ξεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
ορίηεται ςε τρία (3) διδακτικά εξάμθνα, ςτα οποία περιλαμβάνεται ζνα εξάμθνο ςπουδϊν για
τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ.
Ρ μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τθν κανονικι διάρκεια ςπουδϊν ςυν
τρία επί πλζον εξάμθνα (6 διδακτικά εξάμθνα ςυνολικά).

Σ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ
Ρ αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται το πολφ ςε τριάντα (30) φοιτθτζσ. Επιπλζον γίνονται δεκτοί:
ζνασ (1) υπότροφοσ του ΛΜΧ που πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του ΣΞΥ και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του
Ελλθνικοφ Μράτουσ, ςφμφωνα με το νόμο 3685/148/16-7-2008, άρκρο 4, παρ. 3. Ρ αρικμόσ
ειςακτζων επικαιροποιείται από τθ Γ.Υ.Ε.Υ. του τμιματοσ. Ξετά τθν ίδρυςθ τθσ οικείασ
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ςχολισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ο αρικμόσ ειςακτζων επικαιροποιείται με απόφαςθ τθσ
κοςμθτείασ τθσ οικείασ ςχολισ μετά από ειςιγθςθ τθσ ομάδασ διδαςκόντων του ΣΞΥ.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ
Π.Μ..
Ε1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Θ Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ (Γ.Υ.Ε.Υ.) αποφαςίηει τθν θμερομθνία ζναρξθσ των
μακθμάτων για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ ζγκριςθσ του
ΣΞΥ. Υφμφωνα με τθν απόφαςθ αυτι, θ Υυντονιςτικι Επιτροπι του ΣΞΥ δθμοςιεφει ςτον
τφπο, ( τουλάχιςτον ςε μια εφθμερίδα των Ακθνϊν, και μια εφθμερίδα τθσ Θεςςαλονίκθσ)
τουλάχιςτον δφο μινεσ πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων, ςχετικι ανακοίνωςθ προσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ υποψιφιουσ, θ οποία προςδιορίηει:
1.
2.
3.
4.

Φα απαιτοφμενα προςόντα υποψθφίων για ειςαγωγι ςτο ΣΞΥ
Φθν προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν.
Φο γενικό τρόπο αξιολόγθςθσ υποψθφίων.
Φθ διεφκυνςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν.

Εκτόσ των πτυχιοφχων, μποροφν επίςθσ να υποβάλουν αίτθςθ, φοιτθτζσ που ζχουν
περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ όλων των μακθμάτων τουσ και εκκρεμεί μόνο θ
ορκωμοςία τουσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ, οι φοιτθτζσ αυτοί κα
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό από τθ Γραμματεία του Φμιματόσ τουσ, ςτο οποίο κα φαίνεται
ότι περάτωςαν τισ ςπουδζσ τουσ, κα αναφζρεται ο βακμόσ πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ
διαδικαςία τθσ ορκωμοςίασ. Θ οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ κα γίνεται μετά τθν
προςκόμιςθ του αντίγραφου πτυχίου.
Ρι αιτιςεισ των υποψιφιων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν υποβάλλονται ςε ειδικά ζντυπα,
που διατίκενται από τθ Γραμματεία του ΣΞΥ. Υτθ ςυνζχεια θ Γραμματεία, ςτθν οποία
υποβάλλονται οι αιτιςεισ από τουσ υποψιφιουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, προωκεί ςτθ
Υυντονιςτικι Επιτροπι του ΣΞΥ το ςφνολο των αιτιςεων με το ςυνοδευτικό υλικό.
Φα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να κατακζςουν οι υποψιφιοι είναι:
1.
2.

3.

Ζντυπθ αίτθςθ
Σλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα, το οποίο περιλαμβάνει ςτοιχεία για τισ ςπουδζσ, τθν
ερευνθτικι ι και επαγγελματικι δραςτθριότθτα και τισ πικανζσ επιςτθμονικζσ
εργαςίεσ του υποψθφίου.
Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι), ι βεβαίωςθ τθσ γραμματείασ του
Φμιματοσ ςτο οποίο φοιτοφν ότι ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ όλων των
μακθμάτων όπου κα αναγράφεται ο βακμόσ πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ
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4.
5.

διαδικαςία τθσ ορκωμοςίασ. Θ οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ κα γίνεται μόνο
μετά τθν προςκόμιςθ του αντιγράφου πτυχίου. Για όςουσ προζρχονται από ΑΕΙ του
εξωτερικοφ, Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ πτυχίου από το ΔΡΑΦΑΣ.
Επικυρωμζνο πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ,
Φεκμθρίωςθ επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ τουλάχιςτον ςε επίπεδο LOWER ι
αντίςτοιχων με αυτό τίτλων αγγλικισ, οι δε αλλοδαποί και τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Ωσ
ελάχιςτθ απαίτθςθ για τθν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ των αγγλικϊν κεωρείται το δίπλωμα
Lower ι αποτελζςματα εξετάςεων με βακμολογία 550 μονάδεσ TOEFL ι βακμολογία
550 μονάδεσ GRE in Computing.

Σροαιρετικά, οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν και τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
6.
Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμθςθ θ μία από μζλοσ ΔΕΣ ι ΕΣ. Φα ζντυπα των
ςυςτατικϊν επιςτολϊν παραλαμβάνονται από τθ Γραμματεία του ΣΞΥ. Ρι ςυςτατικζσ
μποροφν να κατατίκενται και θλεκτρονικά, όπωσ θ ΓΥΕΥ αποφαςίηει.
7.
Φεκμθρίωςθ επαρκοφσ γνϊςθσ μιασ ι περιςςοτζρων ξζνων γλωςςϊν, εκτόσ τθσ
Αγγλικισ.
8.

Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ, Διακρίςεισ, λοιποί τίτλοι ςπουδϊν πλθν του πρϊτου
πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξζνων γλωςςϊν τθσ Ε.Ε. (εάν υπάρχουν).

9.

Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν).

Ε2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΟΗ Χ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΦΟΗΣΖΣΔ
Υτο ΣΞΥ γίνονται δεκτοί κυρίωσ πτυχιοφχοι Φμθμάτων: Σλθροφορικισ, Επιςτιμθσ
Θλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν, Ξθχανικϊν Χπολογιςτϊν, Αυτοματιςμοφ, Θλεκτρονικϊν,
Θλεκτρολόγων, Θετικϊν Επιςτθμϊν ΑΕΙ, Σολυτεχνικϊν Υχολϊν, όπωσ και Φμθμάτων
αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, των οποίων το πτυχίο ζχει
αναγνωριςκεί από το ΔΙΜΑΦΥΑ ι από το ΔΡΑΦΑΣ. Αιτιςεισ από αποφοίτουσ άλλων
ειδικοτιτων κα κρικοφν κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τισ γνϊςεισ και εμπειρία του
υποψθφίου. Χποψθφιότθτα μποροφν να κζςουν και τελειόφοιτοι φοιτθτζσ, οι οποίοι κα
ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ τισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ
αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και κα πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ τουσ ςτο
ΣΞΥ.
Υτο ΣΞΥ γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί υποψιφιοι, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΥΕ και
απόφαςθ τθσ Γ.Υ.Ε.Υ. (Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ), εφόςον πλθροφν τισ
προχποκζςεισ ειςαγωγισ ςτο ΣΞΥ. Θ απόφαςθ τθσ ΓΥΕΥ κακορίηει επίςθσ τθν πικανι
δθμιουργία ανεξάρτθτου τμιματοσ αλλοδαπϊν μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ι τθν ενςωμάτωςι
τουσ ςε κοινό τμιμα, τθν καταβολι διδάκτρων και το φψοσ τουσ, κακϊσ και τθν γλϊςςα
διδαςκαλίασ.
Στυχιοφχοι που – ςφμφωνα με τα μακιματα που ζχουν παρακολουκιςει για τθ λιψθ του
προπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν – εξάγεται ότι διακζτουν χαμθλό υπόβακρο ςτθν
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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επιςτθμονικι περιοχι του ΣΞΥ, υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν μζχρι τρία
προπτυχιακά μακιματα. Θ παρακολοφκθςθ των παραδόςεων αυτϊν είναι υποχρεωτικι.
Μάτοχοι αναγνωριςμζνων μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ, δικαιοφνται – μετά από απόφαςθ τθσ ΓΥΕΥ – απαλλαγισ από αντίςτοιχα
μακιματα που ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ για τθ λιψθ του μεταπτυχιακοφ τουσ
τίτλου.

Ε3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Θ αξιολόγθςθ και επιλογι των υποψθφίων Ξεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με
το Ο. 3685, ΦΕΜ 148/16-07-08, άρκρο 4, παρ. 1 από τθ ςυντονιςτικι επιτροπι που ορίηεται
από τθ ΓΥΕΥ. Θ διαδικαςία επιλογισ περιλαμβάνει εξειδικευμζνο αλγόρικμο με τον οποίο
μοριοδοτοφνται τα προςόντα των υποψθφίων. Ρ ςχετικόσ αλγόρικμοσ κακορίηεται από τθ
Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ με ςτόχο θ
επιλογι των υποψθφίων να γίνεται με εκείνεσ τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ που
μεγιςτοποιοφν τθν πικανότθτα επιτυχοφσ φοίτθςθσ ςτο ΣΞΥ.
Θ διαδικαςία επιλογισ διενεργείται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
1

Υυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου των προπτυχιακϊν ςπουδϊν του υποψθφίου με
τθν επιςτθμονικι περιοχι του ΣΞΥ (ΞΕΧΤΙ 30 ΞΡΤΙΑ)

2

Γενικόσ βακμόσ πτυχίου (ΞΕΧΤΙ 10 ΞΡΤΙΑ)

3

Βακμολογία ςε ςυναφι με το ΣΞΥ προαπαιτοφμενα μακιματα (ΞΕΧΤΙ 10 ΞΡΤΙΑ)

4

Υυνάφεια και Επίδοςθ ςε Στυχιακι ι Διπλωματικι Εργαςία (ΞΕΧΤΙ 5+5 ΞΡΤΙΑ)

5

Φυχόν ςυναφι ερευνθτικι δραςτθριότθτα (ΞΕΧΤΙ 10 ΞΡΤΙΑ)

6

Ψπαρξθ άλλου πτυχίου ι Ξεταπτυχιακοφ (5 ΞΡΤΙΑ)

7

Φυχόν ςυναφι επαγγελματικι εμπειρία (ΞΕΧΤΙ 5 ΞΡΤΙΑ)

8

Υυνζντευξθ (ΞΕΧΤΙ 20 ΞΡΤΙΑ)

Για τα παραπάνω κριτιρια αξιολόγθςθσ λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω :
 Για το κριτήριο 1 : Ρ δείκτθσ ςυνάφειασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των προπτυχιακϊν
ςπουδϊν του υποψθφίου με τθν επιςτθμονικι περιοχι του ΣΞΥ πολλαπλαςιάηεται με
τον αντίςτοιχο μζγιςτο αρικμό ΞΡΤΙΩΟ, δθλαδι το 30. Ρι δείκτεσ ςυνάφειασ
κακορίηονται ανάλογα με το Φμιμα προζλευςθσ των υποψθφίων και είναι οι ακόλουκοι:
α) Δείκτθσ Υυνάφειασ 1.0:
Στυχιοφχοι υναφών Φμθμάτων Σλθροφορικισ ΑΕΙ,
ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ΓΥΕΥ.
β) Δείκτθσ Υυνάφειασ 0.7:
Στυχιοφχοι Φμθμάτων Θλεκτρονικϊν, Θλεκτρολόγων,
Αυτοματιςμοφ ΦΕΙ, Θετικϊν Επιςτθμϊν ΑΕΙ και Σολυτεχνικϊν
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Υχολϊν.
γ) Δείκτθσ Υυνάφειασ 0.3:

Ρι λοιποί Στυχιοφχοι ΑΕΙ.

 Για το κριτήριο 3 : Ρ Βακμόσ του κάκε μακιματοσ ι ο Ξζςοσ ροσ των Βακμϊν ομάδασ
μακθμάτων ςυναφοφσ ι ςυναφϊν με το κάκε ζνα απ’ τα 10 μακιματα του ΣΞΥ
πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι 0.1.
 Για το κριτήριο 4 : Θ Υυνάφεια τθσ Στυχιακισ ι Διπλωματικισ Εργαςίασ με κάποια απ’ τα
μακιματα του ΣΞΥ βακμολογείται με μζγιςτο τα 5 ΞΡΤΙΑ.
 Για το κριτήριο 5 : Μάκε ςυναφισ δθμοςίευςθ ςε ζγκυρο περιοδικό (ι 3 ανακοινϊςεισ ςε
ςυνζδρια με κριτζσ) βακμολογείται με 3 ΞΡΤΙΑ.
 Για το κριτήριο 8 : Υτθν προςωπικι ςυνζντευξθ εκτιμάται θ προςωπικότθτα του
υποψθφίου. Ειδικι βαρφτθτα ςτθ διαμόρφωςθ γνϊμθσ για τον υποψιφιο ζχουν θ
ικανότθτα επικοινωνίασ με ςαφινεια και πεικϊ, θ ορκι κρίςθ, κακϊσ και θ γενικότερθ
ςυγκρότθςθ του υποψθφίου και οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ.

Ε4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Θ Υυντονιςτικι Επιτροπι του Σ.Ξ.Υ. με τυχόν ςφμπραξθ οριηομζνων από τθ ΓΥΕΥ μελϊν ΕΣ
του Φμιματοσ:
1.

Αξιολογεί και προκρίνει τουσ υποψθφίουσ με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια.

2.

Σροωκεί τον κατάλογο των προκρικζντων ςτθ Γραμματεία του Ξεταπτυχιακοφ, θ
οποία αποςτζλλει ς’ αυτοφσ πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ ςε
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία.

3.

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ, καταρτίηεται κατάλογοσ
κατάταξθσ των επιτυχόντων υποψθφίων από τθ Υυντονιςτικι Επιτροπι, ο οποίοσ
υπόκειται ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ ΓΥΕΥ.

4.

Ρι πρϊτοι από τουσ επιτυχόντεσ, οι οποίοι καλφπτουν τον αρικμό των ειςακτζων
ενθμερϊνονται ηλεκτρονικά ή με ΦΑΧ από τθ Γραμματεία και καλοφνται να
απαντιςουν ηλεκτρονικά ή με ΦΑΧ εντόσ 10 θμερϊν αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι
τουσ ςτο ΣΞΥ, αποδεχόμενοι τουσ όρουσ λειτουργίασ του.

5.

Θ μθ απάντθςθ από επιλεγζντα υποψιφιο μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία
ιςοδυναμεί με άρνθςθ αποδοχισ. Εφόςον υπάρξουν αρνιςεισ, θ Γραμματεία
ενθμερϊνει τουσ αμζςωσ επόμενουσ ςτθ ςειρά αξιολόγθςθσ από τον κατάλογο
επιτυχίασ.

Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Η. ΟΡΓΑΝΩΗ - ΔΙΟΙΚΗΗ Π.Μ..

Ζ1. ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ..
Για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Σ.Ξ.Υ. αρμόδια όργανα (μζχρι τθν ίδρυςθ τθσ οικείασ
ςχολισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και τθ ςυγκρότθςθ των οργάνων τθσ) είναι τα εξισ:
α) Θ Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ (Υ.Ε.Υ.) του Ιδρφματοσ, θ οποία περιλαμβάνει τα μζλθ Ε.Σ.
που με οποιαδιποτε ιδιότθτα είναι μζλθ τθσ και δφο εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν. Είναι αρμόδια για κάκε κζμα διοικθτικοφ ι οργανωτικοφ χαρακτιρα ςχετικό με
τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
β) Θ Επιτροπι Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν λειτουργεί ςε επίπεδο Φ.Ε.Ι., ςυγκροτείται με πράξθ
του Σροζδρου και απαρτίηεται από τον Αντιπρόεδρο Ακαδθμαϊκϊν Χποκζςεων και
Σροςωπικοφ ωσ Σρόεδρο και από ζνα μζλοσ Ε.Σ. κάκε Φμιματοσ όπου λειτουργεί ΣΞΥ
και το οποίο μζλοσ Ε.Σ. ορίηεται από τθ Γ.Υ.Ε.Υ. με τριετι ανανεϊςιμθ κθτεία. Θ Επιτροπι
Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν είναι αρμόδια για το ςυντονιςμό και τθν εποπτεία όλων των
Ξεταπτυχιακϊν Σρογραμμάτων που λειτουργοφν ςτο Φ.Ε.Ι..
γ) Θ Γενικι Υυνζλευςθ Ειδικισ Υφνκεςθσ (Γ.Υ.Ε.Υ.) του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ, θ
οποία απαρτίηεται από τον Σροϊςτάμενο του Φμιματοσ, τα μζλθ Ε.Σ. τθσ Γενικισ
Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ και δφο μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Φμιματοσ. Θ Γ.Υ.Ε.Υ.
είναι ενδεικτικά αρμόδια για τθν ειςιγθςθ προτάςεων για κζματα του Σ.Ξ.Υ. προσ το
Υυμβοφλιο του Φ.Ε.Ι., τθν εκλογι και ςυγκρότθςθ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ του Σ.Ξ.Υ.,
τον οριςμό του μζλουσ Ε.Σ. του Φμιματοσ που μετζχει ςτθν Επιτροπι Ξεταπτυχιακϊν
Υπουδϊν του Φ.Ε.Ι., τον οριςμό των μελϊν των ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν, των μελϊν
των εξεταςτικϊν επιτροπϊν, τθν απονομι μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, τθ ςυγκρότθςθ
των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και για
κάκε άλλο κζμα προβλεπόμενο από τισ νόμιμεσ διατάξεισ.
δ) Θ Υυντονιςτικι Επιτροπι (Υ.Ε.) του Σ.Ξ.Υ., θ οποία απαρτίηεται από τζςςερα (4) μζλθ Ε.Σ.
του Φμιματοσ, τα οποία ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο ι επίβλεψθ διδακτορικϊν
διατριβϊν και τα οποία ορίηονται από τθ Γ.Υ.Ε.Υ., με διετι ανανεϊςιμθ κθτεία. Θ
Υυντονιςτικι Επιτροπι είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό
λειτουργίασ του Σ.Ξ.Υ. και αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ :
1. Διευκυντισ ΣΞΥ
2. Αναπλθρωτισ Διευκυντισ
3. Ξζλθ
ε) Ρ Διευκυντισ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν, ο οποίοσ πρζπει να είναι Μακθγθτισ ι
Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ του Φμιματοσ, ορίηεται από τθ Γ.Υ.Ε.Υ. με διετι ανανεϊςιμθ
κθτεία, είναι Σρόεδροσ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ και ειςθγείται ςτθ ΓΥΕΥ κάκε κζμα
που αφορά τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ΣΞΥ.
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Ζ2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Π.Μ..
Θ Γραμματειακι υποςτιριξθ του Σ.Ξ.Υ. κα καλυφκεί από τθ Γραμματεία του Φμιματοσ
Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ. Θ Διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ είναι :

Αλεξάνδρειο Φεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θεςςαλονίκθσ
Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ, Γραμματεία
Φ.Μ.57400, Φ.Θ. 141, Θεςςαλονίκθ
Φθλ 2310 013946, fax 2310 798256

Ζ3. ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ
Για τθ διενζργεια του ΣΞΥ κα χρθςιμοποιθκεί θ υλικοτεχνικι υποδομι του τμιματοσ
Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ.

Ζ4. ΗΣΟΔΛΗΓΑ Π.Μ..
Για πλθροφορίεσ που αφοροφν το Σ.Ξ.Υ., ανακοινϊςεισ, βακμολογίεσ κ.λ.π. λειτουργεί θ
ιςτοςελίδα msc.it.teithe.gr.

Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

Θ1. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
Μάκε διδακτικό εξάμθνο περιλαμβάνει 13 πλιρεισ διδακτικζσ εβδομάδεσ. Υτα 2 εξάμθνα ο
φοιτθτισ υποχρεοφται να παρακολουκιςει με επιτυχία 10 μακιματα ( 5 μακιματα ςτο 1ο
εξάμθνο και 5 μακιματα ςτο 2ο εξάμθνο ), κακζνα από τα οποία αντιςτοιχεί ςε ζξι (6)
πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS). Θ διπλωματικι εργαςία ιςοδυναμεί με άλλεσ 30 διδακτικζσ
μονάδεσ. Φα μακιματα περιλαμβάνουν κεωρθτικι και εργαςτθριακι διδαςκαλία ωσ μια
ενιαία εκπαιδευτικι ενότθτα. Φο ΞΔΥ απονζμεται μετά τθ ςυμπλιρωςθ 90 διδακτικϊν
μονάδων. Φο πλικοσ των προςφερόμενων μακθμάτων κακϊσ και το περιεχόμενό τουσ κα
αποτελοφν τακτικά αντικείμενο επικαιροποίθςθσ από τθ Γ.Υ.Ε.Υ. του Φμιματοσ προκειμζνου
το προςφερόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν να ανταποκρίνεται κάκε φορά ςτισ εξελίξεισ τόςο
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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του ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ πεδίου όςο και γενικότερα τθσ Επιςτιμθσ των Φεχνολογιϊν
Σλθροφορικισ αλλά και τθσ αγοράσ εργαςίασ.

Θ2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ
Φα μακιματα του προγράμματοσ με τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ περιγράφονται
παρακάτω :

ΚΩΔΙΚΟ
Μ101
Μ102
Μ103
Μ104
Μ105

ου

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟΤ
Ξεκοδολογίεσ Ζρευνασ
Ξθχανικι Νογιςμικοφ για Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ
Αςφάλεια Διαδικτυακϊν Σλθροφοριακϊν
Υυςτθμάτων
Υυςτιματα Μινθτοφ και Διάχυτου Χπολογιςμοφ
Μοινωνικι Δικτφωςθ
ΞΑΘΘΞΑΦΑ 2ου ΕΠΑΞΘΟΡΧ

Μ201
Μ202
Μ203
Μ204
Μ205

Αποκικεσ Δεδομζνων - Εξόρυξθ Σλθροφορίασ
Ευφυείσ Φεχνολογίεσ - Σράκτορεσ
Ξθχανικι Ξάκθςθ
Ανάκτθςθ Σλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο
Υθμαςιολογικόσ Ιςτόσ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ

Μ301

Διπλωματικι Εργαςία

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTS)
6
6
6
6
6
ΣΙΥΦΩΦΙΜΕΥ
ΞΡΟΑΔΕΥ
(ECTS)
6
6
6
6
6
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
(ECTS)
30

Θ γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι θ Ελλθνικι. Υτα πλαίςια των μακθμάτων κατ’εξαίρεςθ μποροφν
να γίνονται διαλζξεισ ςτθν Αγγλικι

Θ2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Μ101. Μεθοδολογίερ Έπεςναρ (Research Methods)
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ
Φίτλοσ μακιματοσ: Μεθοδολογίεσ Ζρευνασ (Research Methods)
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 1ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι
Φο μάκθμα ςτοχεφει ςτθ μελζτθ και εκμάκθςθ των διαδικαςιϊν τθσ μεκοδολογίασ
ζρευνασ και των ςταδίων τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε οι φοιτθτζσ να αποκτιςουν τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν κριτικι αξιολόγθςθ και ανάλυςθ ερευνθτικϊν
εργαςιϊν κακϊσ και για τον ςχεδιαςμό, προετοιμαςία, ςυγγραφι και παρουςίαςθ μικρισ
και μεςαίασ κλίμακασ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι
φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ που απόκτθςαν κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν άμεςα ςτα ερευνθτικά
προβλιματα που κα ανακφψουν κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τουσ, αλλά
και να προετοιμαςκοφν για τυχόν περαιτζρω ςπουδζσ για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ
διπλϊματοσ.
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ
Φα κζματα που καλφπτει είναι:
 Ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα
 Ξεκοδολογία ζρευνασ
 Θ ερευνθτικι διαδικαςία
 Φάςεισ και ςτάδια τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ
 Ξζκοδοι ςυλλογισ και ανάλυςθσ δεδομζνων
 Αξιολόγθςθ και χριςθ βιβλιογραφικϊν πθγϊν - Ηθτιματα Νογοκλοπισ
 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυγγραφισ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν
 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ
 Σροφορικι παρουςίαςθ
 Αξιολόγθςθ και δθμοςίευςθ επιςτθμονικισ εργαςίασ
 Εργαςτιριο (Workshop) παρουςίαςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν
4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ ςυνίςταται από τθν πραγματοποίθςθ διαλζξεων κεωρίασ (4
ϊρεσ / εβδομάδα) και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν (ϊςτε οι ςυηθτοφμενεσ ζννοιεσ και τεχνικζσ να
εξετάηονται πρακτικά).
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Δεν προβλζπεται τελικι γραπτι εξζταςθ και oι φοιτθτζσ υποχρεοφνται για τθν επιτυχι
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ να παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου
ςυγκεκριμζνο αρικμό εργαςιϊν που κα κακοριςκοφν από τουσ διδάςκοντεσ όπωσ
ακολοφκωσ:
 Εργαςία 1 (10%): Εφρεςθ πθγϊν ςτο διαδίκτυο και αξιολόγθςι τουσ
 Εργαςία 2 (20%): Υφντομθ προφορικι παρουςίαςθ ενόσ επιςτθμονικοφ άρκρου
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Σελίδα 10



Επιςτημονική εργαςία εξαμήνου (70%): Υυγγραφι και παρουςίαςθ μιασ εργαςίασ
επιςκόπθςθσ επιςτθμονικϊν άρκρων (ανάλθψθ κζματοσ ςτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ
εβδομάδασ)

6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν είναι ιδθ
διακζςιμα από το τμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία








Ανδρεαδάκθσ Ο., «Ρδθγόσ για τθν εκπόνθςθ και τθ ςφνταξθ γραπτισ ερευνθτικισ
εργαςίασ»,Εκδόςεισ Ατραπόσ - Σεριβολάκι, 2005.
Δθμθτρόπουλοσ Ε., «Ειςαγωγι ςτθ μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ»,Εκδοτικόσ
Ρίκοσ ΕΝΝΘΟ,2004.
Ηαφειρόπουλοσ Μ., «Σϊσ γίνεται μια επιςτθμονικι εργαςία; Επιςτθμονικι ζρευνα και
ςυγγραφι εργαςιϊν», Εκδόςεισ Μριτικι, 2005.
Φςιπλθτάρθσ Α. και Ξπαμπάλθσ Θ, «Δζκα παραδείγματα μεκοδολογίασ επιςτθμονικισ
ζρευνασ:Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ», Εκδόςεισ Ατραπόσ - Σεριβολάκι, 2006.
Blaxter L., Hughes C. and Tight M., “How to research”, Open University Press, Philadelphia
USA, 2001.
JudithB., «Σϊσ να ςυντάξετε μια επιςτθμονικι εργαςία», Εκδόςεισ Ξεταίχμιο, 2007.
Rudestam K. E. and Newton R. R.,“Surviving your Dissertation”, Sage Publications, 2001.

Μ102. Μησανική Λογιζμικού για Διαδικηςακέρ Εθαπμογέρ
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ
Φίτλοσ μακιματοσ: Μηχανική Λογιςμικοφ για Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ (Software
Engineering for Web Applications).
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 1ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να εμβακφνει ςτισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που
ακολουκοφνται ςτθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Φο μάκθμα κα δϊςει ςτουσ
φοιτθτζσ τθν δυνατότθτα να επιλζξουν τισ πλζον κατάλλθλεσ και πιο επίκαιρεσ τεχνικζσ ςτθν
ανάλυςθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ποιοτικϊν διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Θ παρουςίαςθ και
χριςθ, μζςα από το πρίςμα τθσ Ξθχανικισ Νογιςμικοφ, των νζων μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ,
εργαλείων και προχωριμζνων τεχνικϊν προγραμματιςμοφ είναι επί πλζον ςτόχοι του
μακιματοσ.
Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να:
 κατανοοφν και επιλφουν τα προβλιματα που προκφπτουν ςτθν ανάλυςθ, ςχεδίαςθ και
ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν

Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τισ πιο ςφγχρονεσ ζννοιεσ και τεχνικζσ ςτθν τεχνολογία
λογιςμικοφ, όπωσ αντικειμενοςτρεφι ανάλυςθ, ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ
εφαρμόηουν τισ πιο ςφγχρονεσ και πιο αποτελεςματικζσ μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ, όπωσ
ο Ακραίοσ Σρογραμματιςμόσ, θ SCRUM και γενικότερα οι Ευζλικτεσ μζκοδοι
γνωρίηουν να χρθςιμοποιοφν εργαλεία ανάπτυξθσ (CASE tools) και να υλοποιοφν τθν
ανάπτυξθ του κϊδικα μζςα από τουσ διαρκείσ ελζγχουσ.
αξιολογοφν τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ αλλά και των προϊόντων λογιςμικοφ

3. Αντικείμενο του μαθήματοσ
Φα κζματα που καλφπτει είναι:
 Ανάλυςθ, ςχεδίαςθ και αρχιτεκτονικι των εφαρμογϊν διαδικτφου
 Αντικειμενοςτρεφείσ μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ (ΡΡ development – Unified Modelling
Language - UML)
 Οζεσ μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ, ICONIX, Ακραίοσ Σρογραμματιςμόσ, SCRUM και
γενικότερα οι Ευζλικτεσ Ξζκοδοι
 Εργαλεία ανάπτυξθσ ςτθν τεχνολογία λογιςμικοφ
 Σροχωρθμζνθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν (με τθν Java)
 Ανάπτυξθ κϊδικα κακοδθγοφμενθ από διαρκείσ Ελζγχουσ – Αναδόμθςθ κϊδικα
(χριςθ του JUNIT ςε διάφορα εργαλεία)
 Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ
4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, πρακτικι εξάςκθςθ με
χριςθ εργαλείων Νογιςμικοφ (Case tools) και εκπόνθςθ εργαςίασ.
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ και ςτισ εργαςίεσ που
κα παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Ξζροσ τθσ βακμολογίασ κα αποτελεί και
θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το τμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και το λογιςμικό και τα
εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν παρζχονται δωρεάν υπό τθ μορφι αδειϊν χριςθσ
ανοιχτοφ κϊδικα.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία





Braude, Ε. Software Engineering: Modern Approaches, 2nd Edition, 2010, ISBN: 978-0471-69208-9.
Beck, K., Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison Wesley, 2000.
Auer, K. and R. Miller, Extreme Programming Applied, Addison Wesley, 2002.
Schwaber, K. and M. Beedle, Agile Software Development with SCRUM, Pearson
Technology Group, 2002.
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Boehm, B., A. Egyed, J. Kwan, D. Port, A. Shah, R. Madachy, Using the Win-Win Spiral
Model: A Case Study, IEEE Computer, July 1998.

Μ103. Αζθάλεια Διαδικηςακών Πληποθοπιακών ςζηημάηων
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ Ξακιματοσ: Αςφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών υςτημάτων
Φφποσ Ξακιματοσ: Ξάκθμα 1ου εξαμινου
Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να γνωρίηουν το μεκοδολογικό πλαίςιο
προςδιοριςμοφ των ευπακειϊν και απαιτιςεων αςφάλειασ των διαδικτυακϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και να μακαίνουν τθν αιχμι των μθχανιςμϊν, των τεχνολογιϊν
προςταςίασ και τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι τουσ. Επιπλζον κα εκπαιδεφονται ςτθν
διεξαγωγι ζρευνασ νζων προβλθμάτων αςφάλειασ και ιδιαίτερα ςε προθγμζνεσ
υπολογιςτικζσ υποδομζσ.
Αναμζνεται οι φοιτθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ να είναι ςε κζςθ να
γνωρίηουν:
 Φισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ αςφάλειασ διαδικτυακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
 Φα μοντζλα και πολιτικζσ ελζγχου πρόςβαςθσ και να είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν μια
κατάλλθλθ πολιτικι αςφάλειασ και τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ που
κα τθν υποςτθρίξουν.
 Φουσ κυριότερουσ κρυπτογραφικοφσ αλγόρικμουσ και βαςικά χαρακτθριςτικά
υλοποίθςισ τουσ ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον.
 Φουσ μθχανιςμοφσ αςφάλειασ και τα πρωτόκολλα εφαρμογισ μθχανιςμϊν αςφάλειασ
ςε όλα τα επίπεδα του TCP/IP.
 Φα χαρακτθριςτικά αςφάλειασ ςτο Web.
 Φα πρότυπα και πρωτόκολλα αςφάλειασ ςτο πλαίςιο Web Services security
 Φο πλαίςιο ανάπτυξθσ αςφαλϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν με Java, κακϊσ και τον
ζλεγχο αςφάλειασ κϊδικα
 Φεχνολογίεσ αςφάλειασ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν
 Αςφάλεια προθγμζνθσ υπολογιςτικισ (cloud, ubiquitous computing)
 Φα ανοιχτά ερευνθτικά κζματα ςτθν περιοχι
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει είναι:
 Εννοιολογική Θεμελίωςη: βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί ςτθν αςφάλεια Σλθροφοριακϊν
Υυςτθμάτων, Ξοντζλα και πολιτικζσ ελζγχου πρόςβαςθσ.
 Στοιχεία κρυπτογραφίασ: κρυπταλγόρικμοι τμιματοσ και ροισ κρυπτογραφία
Δθμοςίου κλειδιοφ, κρυπτογραφικζσ ςυναρτιςεισ ςφνοψθσ, κρυπτανάλυςθ.
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Αυθεντικοποίηςη Οντοτήτων: Σρωτόκολλα και Φεχνολογίεσ αυκεντικοποίθςθσ, Ζξυπνεσ
κάρτεσ, Βιομετρία, Ψθφιακά πιςτοποιθτικά, Ψθφιακι Χπογραφι, Χποδομι Δθμοςίου
Μλειδιοφ.
Μοντζλα Αςφάλειασ κινητοφ κώδικα: Φο μοντζλο αςφάλειασ τθσ Java και οι
δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ μθχανιςμϊν αςφάλειασ και κρυπταλγορίκμων.
Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο: μθχανιςμοί και πρωτόκολλα αςφάλειασ δικτφου ςτα επίπεδα
του TCP/IP (IPSEC, SSL).
Αςφάλεια ςτο Web: μεκοδολογικό πλαίςιο προςδιοριςμοφ Απειλϊν και ευπακειϊν
(εργαλεία, τεχνικζσ), μθχανιςμοί προςταςίασ.
To πλαίςιο Web Services security: Σρότυπα και πρωτόκολλα του πλαιςίου WS Security,
XKMS, SAML, (Security Assertion Markup Language), XML Access Control Markup
Language (XACML), eXtensible Rights Markup Language (XrML), P3P, Platform for
Privacy Preferences
Ζλεγχοσ αςφάλειασ κώδικα: επικζςεισ αςφάλειασ, μεκοδολογικό πλαίςιο ελζγχου
κϊδικα και λογιςμικοφ, Φεχνολογίεσ ανάλυςθσ κϊδικα.
Τεχνολογίεσ Προςταςίασ Ιδιωτικότητασ- ανωνυμίασ και Τεχνολογίεσ ελζγχου
Προςπζλαςησ ςτον παγκόςμιο ιςτό με βάςη το περιεχόμενο: μελζτθ των μοντζλων
ιδιωτικότθτασ και των προτφπων RSAC, ICRA και μθχανιςμϊν εφαρμογισ τουσ.
Σρωτόκολλα αςφάλειασ ηλεκτρονικοφ εμπορίου
Αςφάλεια προηγμζνησ υπολογιςτικήσ: αςφάλεια υπολογιςτικισ νζφουσ (cloud
computing security), αςφάλεια ςτθν απανταχοφ υπολογιςτικι (ubiquitous computing
security)
Προςταςία κρίςιμων διαδικτυακών υποδομών

4. Διδακτική Μζθοδοσ
Σαρακολοφκθςθ διδαςκαλίασ: 52
Ερευνθτικι Εργαςία: 20
Εργαςίεσ:20
Σροςωπικι Ξελζτθ:40
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςε διαλζξεισ, παρουςίαςθ και διερεφνθςθ
επίκαιρων περιςτατικϊν παραβιάςεων, χριςθ υλικοφ πιςτοποιθμζνων φορζων
αντιμετϊπιςθσ παραβιάςεων αςφάλειασ και παρουςίαςθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ για τα
κζματα που αναπτφςςονται. Επιπλζον οι φοιτθτζσ κα ερευνιςουν βιβλιογραφικά ζνα
ιδιαίτερο κζμα τθσ αςφάλειασ Διαδικτυακϊν Σλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Υτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιοφνται χριςεισ εργαλείων και τεχνολογιϊν
αςφάλειασ ςε εργαςτθριακό περιβάλλον και επιδείξεισ και για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ
αςφαλϊν διαδικτυακϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ, ςτισ εργαςίεσ που κα
παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ ζτουσ, κακϊσ και ςτθν ερευνθτικι
εργαςία.
6. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ:
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Αναμζνεται πωσ κάκε φοιτθτισ γνωρίηει βαςικζσ ζννοιεσ Δικτφων, Σρογραμματιςμοφ,
Νειτουργικϊν Υυςτθμάτων και Βάςεων Δεδομζνων, οι οποίεσ κα είναι χριςιμεσ για ζνα
μζροσ τθσ φλθσ.
7. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και το λογιςμικό και τα
εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν παρζχονται δωρεάν υπό τθ μορφι αδειϊν χριςθσ
ανοιχτοφ κϊδικα.

Μ104. ςζηήμαηα Κινηηού και Διάσςηος Τπολογιζμού
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: υςτήματα Διάχυτου και Κινητοφ Τπολογιςμοφ (Mobile and Pervasive
Computing Systems)
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 1ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εκτενισ μελζτθ των εννοιϊν και των τεχνικϊν που
εμπλζκονται με τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ ςτο ευρφτερο αντικείμενο των ςυςτθμάτων
διάχυτου και κινθτοφ υπολογιςμοφ. Φο μάκθμα καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα γνϊςεων του
ςχεδίαςθσ και απόδοςθσ των ςυςτθμάτων διάχυτου και κινθτοφ υπολογιςμοφ και δίνει
ζμφαςθ ςε κζματα ποιότθτασ υπθρεςιϊν, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κινθτικότθτασ
κυρίωσ ςε αςφρματα κινθτά δίκτυα και δίκτυα αιςκθτιρων. Επιπλζον, το μάκθμα ειςάγει
τουσ φοιτθτζσ ςτα πρόςφατα τεχνολογικά επιτεφγματα και εξελίξεισ παρουςιάηοντασ
οικονομικά κζματα και μελζτθ περιπτϊςεων που ςχετίηονται με ςυςτιματα διάχυτου και
κινθτοφ υπολογιςμοφ.
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει είναι:
 Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα διάχυτου και κινθτοφ υπολογιςμοφ
 Αρχιτεκτονικζσ και ηθτιματα ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων διάχυτου και κινθτοφ
υπολογιςμοφ
 Σρωτόκολλα, αρχιτεκτονικζσ και υπθρεςίεσ αςυρμάτων κινθτϊν δικτφων και δικτφων
αιςκθτιρων
 Ξελζτθ κεμάτων ποιότθτασ υπθρεςιϊν, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κινθτικότθτασ
 Υχεδίαςθ εφαρμογϊν για ςυςτιματα διάχυτου και κινθτοφ υπολογιςμοφ
 Ρικονομικά κζματα ςυςτθμάτων διάχυτου και κινθτοφ υπολογιςμοφ και μελζτθ
περιπτϊςεων
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ ςυνίςταται από τθν πραγματοποίθςθ διαλζξεων κεωρίασ (4
ϊρεσ / εβδομάδα) και τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν (ϊςτε οι ςυηθτοφμενεσ ζννοιεσ και τεχνικζσ να
εξετάηονται πρακτικά).
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ κακϊσ και ςτισ εργαςίεσ
που κα παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του εξαμινου..
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν είναι ιδθ
διακζςιμα από το τμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ.
7. Βιβλιογραφία







Frank Adelstein, Sandeep KS Gupta, Golden Richard and Loren Schwiebert, “Fundamentals
of Mobile and Pervasive Computing”, McGraw-Hill.
Adam Greenfield, “Everywhere – the dawning age of ubiquitous computing”, New Riders
Publishing.
Agrawal & Zeng, “Wireless and Mobile Systems”, Thomson Books.
Stefano Basagni, Marco Conti, Silvia Giordano and Ivan Stojmenovic, “Mobile Ad Hoc
Networking”, Wiley Intersience.
Andrea Goldsmith, “Wireless Communications”, Cambridge University Press.
Harald Gruber, “The Economics of Mobile Telecommunications”, Cambridge University
Press.

Μ105. Κοινωνική Δικηύωζη
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: Κοινωνική Δικτφωςη (Social Computing)
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 1ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ μια ςφαιρικι άποψθ για τθ
φιλοςοφία τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, που ζχει γίνει ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ςτισ μζρεσ μασ. Θ
χριςθ των υπθρεςιϊν και των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ (Web 2.0), όπωσ του
Wikis,των Blogs, του Twitter και του Facebook, ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ και τισ επιχειριςεισ
με τον υπόλοιπο κόςμο με πολλοφσ τρόπουσ ωσ πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ. Φα εργαλεία,
εκτόσ από το να φιλοξενοφν δραςτθριότθτεσ των online κοινοτιτων, κακιερϊνουν πικανοφσ
νζουσ δρόμουσ προσ τθν αγορά και τισ ςυναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ,
βελτιϊνουν τθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ και τουσ προμθκευτζσ και τθ διάδοςθ του
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Σελίδα 16

εμπορικοφ ςιματοσ. Ξε τθν ραγδαία εξζλιξθ και τθ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ χριςθ τθσ
κοινωνικισ δικτφωςθσ μεγαλϊνουν και οι ανάγκεσ για διαχείριςθ των εργαλείων αυτϊν από
επαγγελματίεσ πλθροφορικισ που μποροφν να επθρεάςουν τθν ολοκλιρωςθ και τθν
υιοκζτθςθ των νζων κοινωνικϊν τεχνολογιϊν.
Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να διακζτουν ικανοποιθτικι
εμπειρία ςε εφαρμογι κοινωνικισ δικτφωςθσ και να μποροφν να:
 Υχεδιάηουν, να δθμιουργοφν και να χρθςιμοποιοφν διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπωσ
blogs, wikis, facebook, second life κλπ.
 Διακζτουν τθν ικανότθτα να χειρίηονται κατάλλθλεσ εφαρμογζσ για τθσ κοινωνικισ
δικτφωςθσ, όπωσ enterprise 2.0, elearning 2.0, government 2.0 κλπ.
 Ματανοιςουν τισ Αρχζσ Σροςταςίασ Δεδομζνων
 Αναγνωρίςουν τισ ευκαιρίεσ χριςθσ και τισ καινοτόμεσ εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ
για προςτικζμενθ αξία
 Γνωρίηουν τθν επίδραςθ και τισ επιπτϊςεισ τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτθν πολιτικι,
κοινωνικι και οικονομικι ηωι των ανκρϊπων, επιχειριςεων και των κυβερνιςεων.
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει είναι:










Ειςαγωγι ςτθν κοινωνικι δικτφωςθ
Ματανεμθμζνεσ ομάδεσ (distributed virtual teams)
Ψθφιακι ςυνεργαςία (Computer-Supported Cooperative Work)
Εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ
Μοινωνικι δικτφωςθ ςτθν επιχείρθςθ (enterprise 2.0)
Ψθφιακό Ξάρκετιγκ με κοινωνικι δικτφωςθ
Μοινωνικι δικτφωςθ ςτθν εκπαίδευςθ (elearning 2.0)
Θλεκτρονικι Μυβζρνθςθ και Διακυβζρνθςθ (government 2.0)
Μινθτι Μοινωνικι Δικτφωςθ (Mobile Social networking)

4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και πρακτικι εμπειρία.
Υθμαντικό τμιμα τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ μελζτθ από μζρουσ των φοιτθτϊν
ςυγκεκριμζνθσ βιβλιογραφίασ τθν οποία και κα παρουςιάηουν ςε ομάδεσ με ςτόχο να
μοιραςτοφν τθν γνϊςθ που απζκτθςαν. Εκτόσ τθσ βιβλιογραφικισ κα υλοποιείται και
εργαςίεσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ.
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ, ςτισ εργαςίεσ που κα
παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, κακϊσ και θ εργαςία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ.
Ξζροσ τθσ βακμολογία κα αποτελεί και θ ςυμμετοχι ςτισ παρουςιάςεισ.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
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Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και το λογιςμικό και τα
εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν παρζχονται δωρεάν υπό τθ μορφι αδειϊν χριςθσ
ανοιχτοφ κϊδικα.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία


Bell Gavin (2009). Building Social Web Applications.



Bessenyei István (2008). Εκπαίδευςθ και διδαςκαλία ςτθν Μοινωνία τθσ Σλθροφορίασ.
Θλεκτρονικι μάκθςθ (eLearning 2.0) και Μοννεκτιβιςμόσ ςτο Pinter Robert (ed), Δίκτυο
για την Διδαςκαλία τησ Κοινωνίασ τησ Πληροφορίασ, Μεφάλαιο 12, ΑΦΕΙ- Θεςςαλονίκθ,
Θλεκτρονικι ζκδοςθ ςτο http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/



Holzner Steve (2010). Facebook Marketing: Leverage Social Media to Grow Your Business,
Que (2nd edition)



Malone Erin (2009). Designing Social Interfaces, O'Reilly Media, Inc



Molnár Szilárd, Kollányi Bence, Székely Levente (2008). Μοινωνικά Δίκτυα και θ Μοινωνία
των Δικτφων ςτο Pinter Robert (ed), Δίκτυο για την Διδαςκαλία τησ Κοινωνίασ τησ
Πληροφορίασ, Μεφάλαιο 4, ΑΦΕΙ- Θεςςαλονίκθ, Θλεκτρονικι ζκδοςθ ςτο
http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/



Nickull Duane (2009). Web 2.0 Architectures. Adobe Dev Library



Schwartz Brendon, Ranlett Matt, and Draper Stacy (2009). Social Computing with
Microsoft SharePoint 2007: Implementing Applications for SharePoint to Enable
Collaboration and Interaction in the Enterprise (Wrox Programmer to Programmer). Wiley
Publishing Inc. Indiana. US



Segaran Toby (2009). Programming Collective Intelligence, O'Reilly Media, Inc.



Zaphiris Panayiotis, Siang Ang Chee (Eds). (2009). Social Computing and Virtual
Communities, Chapman & Hall

Μ201. Αποθήκερ Δεδομένων – Εξόπςξη Πληποθοπίαρ
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ Ξακιματοσ: Αποθήκεσ Δεδομζνων - Εξόρυξη Πληροφορίασ
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 2ο
Ϊρεσ διδαςκαλίασ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Εξοικείωςθ με και εξειδίκευςθ ςε νζεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ
των δεδομζνων για τθν εξόρυξθ χριςιμθσ πλθροφορίασ.
Σιο ςυγκεκριμζνα:
 Θ αποκικθ δεδομζνων: μοντζλα, ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι τθσ
 Ρργάνωςθ των δεδομζνων ςε πολυδιάςτατεσ δομζσ και τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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επιμζρουσ αναλυτικισ ςε άμεςθ επικοινωνία (OLAP)
Θ διαδικαςία τθσ εξόρυξθσ πλθροφορίασ από μεγάλουσ όγκουσ δεδομζνων
Φεχνικζσ και αλγόρικμοι εξόρυξθσ πλθροφορίασ (κανόνεσ ςυςχζτιςθσ, δζντρα
αποφάςεων, παλινδρόμθςθ, αναηιτθςθ εγγφτερου και κ-εγγφτερου γείτονα,
ςυςταδοποίθςθ)
Εφαρμογι κριτθρίων για τθν επιλογι των πλζον κατάλλθλων αλγόρικμων ςε
περιπτϊςεισ πραγματικϊν εφαρμογϊν
Χποδειγματικι εφαρμογι: προετοιμαςία των δεδομζνων, εξόρυξθ πλθροφορίασ,
ερμθνεία του αποτελζςματοσ, παραγωγι/διαμόρφωςθ ςυςτάςεων για τθ ςτρατθγικι
λιψθ αποφάςεων
Σεριπτϊςεισ ειδικοφ τφπου εφαρμογϊν: χρονοςειρζσ και ακολουκίεσ, δεδομζνα
χριςθσ πολυμζςων ςτο διαδίκτυο, προςωπικοποίθςθ διεπαφισ διαδικτυακοφ τόπου,
εξόρυξθ πλθροφορίασ από το διαδίκτυο

3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα βαςικά των ςφγχρονων τεχνολογιϊν βάςεων δεδομζνων οι οποίεσ βρίςκουν εφαρμογι
ςτα περιβάλλοντα υποςτιριξθσ αποφάςεων
Αποκικεσ δεδομζνων, ςυγκεκριμζνα: (α) οι διαφορζσ μεταξφ ενόσ κλαςικοφ περιβάλλοντοσ
βάςθσ δεδομζνων που διεκπεραιϊνει ςυναλλαγζσ ςε πραγματικό χρόνο (OnLine Transaction
Processing, OLTP) από μία αποκικθ δεδομζνων, (β) οι αρχιτεκτονικζσ δομζσ μιασ αποκικθσ
δεδομζνων, (γ) τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ ροισ τθσ επεξεργαςίασ ςτθν αποκικθ δεδομζνων,
(δ) θ διαχείριςθ των μεταδεδομζνων τθσ αποκικθσ δεδομζνων, (ε) θ ζννοια τθσ αγοράσ
δεδομζνων (data mart) και τα τθσ εφαρμογισ τθσ ςτθν πράξθ, κλπ.
Υχεδιαςμόσ και καταςκευι μίασ αποκικθσ δεδομζνων (ςχιματα αςτζρα, χιονονιφάδασ,
αςτεριςμοφ)
Ρργάνωςθ των δεδομζνων για αναλυτικι επεξεργαςία
Φα βαςικά τθσ αναλυτικισ επεξεργαςίασ με άμεςθ επικοινωνία (OnLine Analytical Processing,
OLAP), ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ιεραρχιϊν εννοιϊν και πολυδιάςτατων κφβων δεδομζνων.
Θ επεξεργαςία των τελευταίων με πράξεισ τεμαχιςμοφ ςε φζτεσ (slicing), τεμαχιςμοφ ςε
κφβουσ (dicing), ςφμπτυξθσ ι ςυνάκροιςθσ (roll-up, aggregation), ανάπτυξθσ (drill-down) και
περιςτροφισ (rotation)
Εναλλακτικζσ επιλογζσ υλοποίθςθσ ςυςτθμάτων OLAP: MOLAP (Multidimensional OLAP) και
ROLAP (Relational OLAP)
Θ γλϊςςα αιτθμάτων MDX για τθ διαχείριςθ πολυδιάςτατων δομϊν δεδομζνων δεδομζνων
ςε εφαρμογζσ OLAP
Διαφορά τθσ ζννοιασ ‘δεδομζνα’ από τθν ζννοια ‘πλθροφορία’
Διαφορά όςον αφορά ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων με εντολζσ SQL ι/και επεξεργαςία
OLAP, από εκείνθ τθσ επεξεργαςίασ τουσ με αλγόρικμουσ data mining με ςτόχο τθν εξόρυξθ
πλθροφορίασ από μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων
Φο ςτάδιο τθσ προεπεξεργαςίασ των δεδομζνων ςτθ διαδικαςία KDD (Knowledge Discovery
from Databases): οι επιμζρουσ ενζργειεσ όπου καταναλϊνεται ςχεδόν το 80% τθσ όλθσ
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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προςπάκειασ ςτθ διαδικαςία KDD
Φα επιμζρουσ του ςτάδιου τθσ εξόρυξθσ πλθροφορίασ: (α) δθμιουργία του μοντζλου με τθ
χριςθ δεδομζνων εκπαίδευςθσ, (β) θ αξιολόγθςθ του μοντζλου (δεδομζνα ελζγχου, crossvalidation, κλπ.), (γ) θ επιλογι του πλεον κατάλλθλου μοντζλου (με προςδιοριςμό των
παραμζτρων και τθσ αναπαράςταςισ του)
Βαςικζσ μζκοδοι εξόρυξθσ πλθροφορίασ από βάςεισ δεδομζνων, όπωσ τα δζντρα
αποφάςεων (decision trees), οι κανόνεσ ςυςχζτιςθσ (association rules), θ παλινδρόμθςθ
(regression), θ αναηιτθςθ του εγγφτερου γείτονα (nearest neighbour search), οι διάφορεσ
μζκοδοι ςυςταδοποίθςθσ (π.χ. clustering, hiererchical clustering, partitional clustering)
Μριτιρια επιλογισ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των πλζον κατάλλθλων μεκόδων
εξόρυξθσ πλθροφορίασ τουσ ςε πραγματικά προβλιματα
Ενςωμάτωςθ μεκόδων εξόρυξθσ πλθροφορίασ ςε εφαρμογζσ βάςεων δεδομζνων οι οποίεσ
διαμορφϊνουν/διατυπϊνουν ςυςτάςεισ (recommender systems) ϊςτε να εξυπθρετοφν
ςτρατθγικζσ λιψθσ αποφάςεων
Ειδικοφ τφπου εφαρμογζσ μεκόδων εξόρυξθσ πλθροφορίασ ςε δεδομζνα χρονοςειρϊν και
ακολουκιϊν, όπωσ επίςθσ και ςε δεδομζνα τα οποία προκφπτουν από τθ χριςθ πολυμζςων
και του χϊρου του διαδικτφου
4. Διδακτική Μζθοδοσ
Διαλζξεισ κεωρίασ (4 ϊρεσ / εβδομάδα)
Φρείσ (3) εργαςίεσ (ατομικζσ): (α) Data Warehouse & OLAP, (β) Data Mining, (γ)
Recommender System
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Ρ βακμόσ επίδοςθσ ςτο μάκθμα κα υπολογίηεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο: (40%
μζςοσ βακμόσ επίδοςθσ ςτισ τρεισ εργαςίεσ) + (60% βακμόσ επίδοςθσ ςτθν τελικι, γραπτι,
εξζταςθ ςτο μάκθμα)
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Εξοικείωςθ ςτθ χριςθ αρικμοφ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ OLAP: εμπορικϊν και
ανοικτοφ/ελεφκερου κϊδικα (MS-SQL Server Analysis Services, Mondrian Pentaho, Palo)
εξοικείωςθ ςτθ χριςθ αρικμοφ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ data mining (εμπορικϊν και
ανοικτοφ/ελεφκερου κϊδικα), π.χ. WEKA, IBM DB2 DWE Intelligent Miner for Data, MS-SQL
Server Analysis Services, κλπ.
Φο ςφνολο του παραπάνω λογιςμικοφ είναι διακζςιμο χωρίσ κόςτοσ ςτο τμιμα (ωσ ελεφκερο
λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, ι μζςω τθσ ςυμμετοχισ του τμιματοσ ςε ακαδθμαϊκά
προγράμματα προϊκθςθσ εμπορικοφ λογιςμικοφ με άδειεσ για εκπαιδευτικι και μόνον
χριςθ των αντίςτοιχων προϊόντων)
Υθμαντικό ςυςτατικό του μακιματοσ κα αποτελζςει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του
εικονικοφ εργαςτθρίου DBTech EXT: Business Intelligence and Knowledge Discovery from
Databases (BI & KDD: http://dbtech.uom.gr/course/view.php?id=6)
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία














Berry M.J.A., Linoff G., Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer
Support, Wiley, 1997: Chapters 7 and 10
Connolly T.M., Begg C.E., Database Systems: A Practical Approach to Design,
Implementation and Management, Addison Wesley, 2009: Chapters 32-35
Dunham M.H., Data Mining: Ειςαγωγικά και Σροθγµζνα Θζµατα Εξόρυξθσ Γνϊςθσ από
Δεδοµζνα, Εκδόςεισ Οζων Φεχνολογιϊν, Ακινα 2004
Elmasri R., Navathe S.B., Θεµελιϊδεισ Αρχζσ Υυςτθµάτων Βάςεων Δεδοµζνων, τόµοι Α!
και Β!, 5θ ζκδοςθ (ανακεωρθµζνθ), Εκδόςεισ Δίαυλοσ, Ακινα 2007
Hand D.J., Mannila H., Smyth P., Principles of Data Mining, MIT Press, 2000
Hair J.F., Black B., Babin B., Anderson R.E., Tatham R.L., Multivariate Data Analysis,
Prentice Hall, 2005
IBM Easy Mining: Administration and Programming Guide, IBM Publication Number SH126837-01
IBM DB2 Data Warehouse Edition, Using the Intelligent Miner Visualizers, Version 9.1, IBM
Publication Number SH12-6840-00
IBM Data Management Software RedBook, Enhance Your Business Appplications: Simple
Integration of Advanced Data Mining Functions, IBM Publication Number SG24-6879-00
Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional
Modeling, 2nd Ed., Wiley, 2002
Ramakrishnan R., Gehrke J., Υυςτιµατα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδοµζνων, τόµοι Α! και Β!,
Εκδόςεισ Φηιόλα, Θεςςαλονίκθ 2002
Roiger R.J., Geatz M.W., Εξόρυξθ Σλθροφορίασ: Ζνασ Ειςαγωγικόσ Ρδθγόσ µε
Σαραδείγµατα, Εκδόςεισ ‘Μλειδάρικµοσ’, Ακινα 2008
Witten I.H., Frank E., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques,
Morgan Kaufmann 2005

Μ202. Εςθςείρ Σεσνολογίερ – Ππάκηοπερ
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: Ευφυείσ Σεχνολογίεσ - Πράκτορεσ
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 2ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα να κατανοιςουν τθν
χριςθ των τεχνικϊν τθσ Φεχνθτισ Οοθμοςφνθσ και ειδικότερα των Ευφυϊν Σρακτόρων
(Intelligent Agents) ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε ζνα ανοιχτό και δυναμικό περιβάλλον
όπωσ είναι αυτό του παγκόςμιου ιςτοφ. Φα προβλιματα αυτά αφοροφν ςτθν αναπαράςταςθ
και επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ ςτο διαδίκτυο, κακϊσ και το ςχεδιαςμό
ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτον παγκόςμιο ιςτό.
Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ:
 Θα ζχουν κατανοιςει τθ φφςθ των προβλθμάτων που αναφζρονται ςτον παγκόςμιο
ιςτό και ςχετίηονται με το μεγάλο μζγεκοσ τθσ πλθροφορίασ, κακϊσ και τθν πλθκϊρα
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των υπθρεςιϊν που παρζχονται και πωσ τα αντιμετωπίηονται ςτα πλαίςια τθσ
Φεχνθτισ Οοθμοςφνθσ
Θα ζχουν κατανοιςει τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ευφυϊν
πρακτόρων και ςυςτθμάτων πολλαπλϊν πρακτόρων.
Θα είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν ςυςτιματα που βαςίηονται ςτουσ ευφυείσ
πράκτορεσ /πολλαπλοφσ πράκτορεσ

3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει το μάκθμα είναι:
 Φεχνθτι Οοθμοςφνθ και Διαδίκτυο.
 Νογικι, Νογικόσ Σρογραμματιςμόσ, Αναπαράςταςθ και Χειριςμόσ Γνϊςθσ, Ρντολογίεσ
(Logic, Ontology & Knowledge Representation and Reasoning)
 Φεχνικζσ Αναηιτθςθσ Σλθροφορίασ και Γνϊςθσ (Web Searching Techniques, Search
Engines, Intelligent crawling)
 Σράκτορεσ, Ευφυείσ Σράκτορεσ, Ρριςμοί, Χαρακτθριςτικά
 Αρχιτεκτονικζσ Σρακτόρων και Ευφυϊν πρακτόρων, Ρρκολογικοί πράκτορεσ,
Αντιδραςτικοί Σράκτορεσ, Σράκτορεσ με προκζςεισ, Χβριδικοί Σράκτορεσ, Μινθτοί
Σράκτορεσ
 Υυςτιματα Σολλαπλϊν Σρακτόρων (ι Σολυπρακτορικά Υυςτιματα)
 Αλλθλεπίδραςθ
Σρακτόρων,
Σρωτόκολλα,
Υυντονιςμόσ,
Υυνεργαςία,
Διαπραγματεφςεισ.
 Ξεκοδολογίεσ Ανάπτυξθσ Σρακτόρων
 Γλϊςςεσ Επικοινωνίασ Σρακτόρων
 Εφαρμογζσ πρακτόρων και διαδίκτυο (π.χ. softbots, agents for e-commerce, shopping
agents, agents and Web Services)
4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ παρουςιάςεισ και πρακτικι .
Υθμαντικό τμιμα τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ μελζτθ περιπτϊςεων από μζρουσ των
φοιτθτϊν με βάςθ ςυγκεκριμζνθ βιβλιογραφία τισ οποίεσ και κα παρουςιάηουν ςε ομάδεσ με
ςτόχο να μοιραςτοφν τθν γνϊςθ που απζκτθςαν. Εκτόσ τθσ βιβλιογραφικισ κα υλοποιείται
και εργαςία ανάπτυξθσ ενόσ μικρισ κλίμακασ ευφυοφσ πράκτορα (ατομικι εργαςία) ι
ςυςτιματοσ πολλαπλϊν ευφυϊν πρακτόρων (ομαδικι εργαςία) με χριςθ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ.
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ, ςτισ εργαςίεσ που κα
παραδϊςουν και κα παρουςιάςουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, κακϊσ και θ εργαςία
ανάπτυξθσ ςυςτιματοσ πρακτόρων.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και τα εργαλεία που κα
χρθςιμοποιθκοφν ανικουν κυρίωσ ςτθν κατθγορία του ελεφκερου θ/και ανοικτοφ
λογιςμικοφ
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7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία






Φεχνθτι Οοθμοςφνθ, Γ' Ζκδοςθ, Ι.Βλαχάβασ, Σ.Μεφαλάσ, Ο. Βαςιλειάδθσ, Φ.Μόκκορασ και
Θ. Υακελλαρίου. Εκδόςεισ Β. Γκιοφρδα, 2007.
Φεχνθτι Οοθμοςφνθ, μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ, Stuart Russell & Peter Norvig (Επιμζλεια
μετάφραςθσ: Γιάννθσ Τεφανίδθσ), Eκδ. Μλειδάρικμοσ, 2004
An Introduction to Multi-Agent Systems, M. J. Wooldridge., John Wiley & Sons, 2nd Ed.,
2009.
Agent Technology for e-Commerce, Fasli Maria, Wiley & Sons, Chichester, 2007.
Developing Intelligent Agent Systems: A Practical Guide, Lin Padgham and Michael
Winikoff, John Wiley & Sons, 2004.

Μ203. Μησανική Μάθηζη
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: Μηχανική Μάθηςη (Machine Learning)
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 2ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςει ο φοιτθτισ μια ςφαιρικι άποψθ του πεδίου τθσ
μθχανικισ μάκθςθσ μελετϊντασ τα κυριότερα μοντζλα κι μεκόδουσ μάκθςθσ με επίβλεψθ
και χωρίσ επίβλεψθ. Επίςθσ, δίνονται βαςικά ςτοιχεία τθσ κεωρίασ μάκθςθσ ζτςι ϊςτε να
αποκτιςει αντίλθψθ του τι είναι εφικτό από τα μοντζλα αυτά, ποιεσ είναι οι δυνατότθτεσ και
ποιοι οι περιοριςμοί που υπάρχουν ςτθ μάκθςθ.
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει είναι:
Ειςαγωγι: Βαςικζσ ζννοιεσ
Ξάκθςθ με επίβλεψθ
 Ξακθματικό υπόβακρο, κατάβαςθ δυναμικοφ, ο αλγόρικμοσ LMS
 Χριςθ μθ γραμμικϊν ςυναρτιςεων απόφαςθσ (βθματικι, ςιγμοειδισ), αλγόρικμοσ
Perceptron.
 Gaussian discriminant analysis. Θ μζκοδοσ Bayes.
 Ξθχανζσ διανυςμάτων υποςτιριξθσ (Support vector machines)
 Επιλογι μοντζλου
 Επιλογι χαρακτθριςτικϊν
 Επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων, bagging, boosting.
 Evaluating and debugging learning algorithms.
Ξάκθςθ χωρίσ επίβλεψθ
 Clustering. ο αλγόρικμοσ K-μζςων
 Ρ αλγόρικμοσ EM, μίγμα Γκαουςιανϊν

Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Σελίδα 23



Ανάλυςθ παραγόντων (Factor Analysis), Ανάλυςθ κυρίων ςυνιςτωςϊν (Principal
Component Analysis - PCA)
 Ανάλυςθ ανεξάρτθτων ςυνιςτωςϊν (Independent components analysis - ICA).
Υτοιχεία κεωρίασ
 Θ διάςταςθ Vapnik-Chervonenkis
 Σρακτικζσ ςυμβουλζσ χριςθσ αλγορίκμων μάκθςθσ
4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θα γίνονται εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ. Υθμαντικό τμιμα τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ανάκεςθ
εβδομαδιαίων αςκιςεων πάνω ςε διαφορετικό αλλά ςυγκεκριμζνο αντικείμενο του
μακιματοσ. Επίςθσ κα υλοποιείται τελικι εργαςία ανάπτυξθσ εφαρμογισ αναγνϊριςθσ
προτφπων με χριςθ μεκόδων μθχανικισ μάκθςθσ με χριςθ του πακζτου MATLAB.
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτισ αςκιςεισ που κα παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια
του εξαμινου, κακϊσ και ςτθν τελικι εργαςία.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Απαιτείται το πακζτο MATLAB με τα εξισ toolboxes (κατ’ ελάχιςτον): Statistics, Optimization,
Neural networks, Signal processing.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία










Μ. Διαμαντάρασ, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Μλειδάρικμοσ 2007.
C. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2006
S. Haykin, Neural Networks and Learning Machines (3rd Edition), Prentice Hall, 2008
J. Shawe-Taylor and N. Cristianini, Kernel Methods for Pattern Analysis, Cambridge
University Press, 2004
B. Schölkopf and A. J. Smola, Learning with Kernels: Support Vector Machines,
Regularization, Optimization, and Beyond, MIT Press 2001
R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork, Pattern Classification (2nd Edition), Wiley
Interscience, 2000
V. Vapnik, Statistical Learning Theory, Wiley Interscience, 1998
A. Hyvärinen, J. Karhunen, E. Oja, Independent Component Analysis, Wiley Interscience,
2001
K. Diamantaras and S. Y. Kung, Principal Component Neural Networks: Theory and
Applications, Wiley Interscience, 1996

Μ204. Ανάκηηζη Πληποθοπιών ζηο Διαδίκηςο
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: Ανάκτηςη Πληροφοριών ςτο Διαδίκτυο
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 2ο
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Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
Οα αναπτφξει τθν κατανόθςθ και τθν πρακτικι εξάςκθςθ των τεχνικϊν ςτατιςτικισ φυςικισ
επεξεργαςίασ γλϊςςασ κακϊσ και ανάκτθςθσ & επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν που κα
υποςτθρίξουν τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ προθγμζνων διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων &
υπθρεςιϊν.
3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:












Ματανόθςθ τρόπου λειτουργίασ μθχανϊν αναηιτθςθσ
To «κρυφό» web (hidden, invisible web)
τρόποι επεξεργαςίασ & ανάκτθςθσ
πλθροφοριϊν ςε αυτό
Βαςικζσ αρχζσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ
Βαςικζσ αρχζσ ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν
Ξθχανζσ αναηιτθςθσ
Βαςικζσ αρχζσ-προβλιματα κατανεμθμζνθσ ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν
Φο πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ και αντιπροςϊπευςθσ ιςτοκζςεων ςτο διαδίκτυο
Φο πρόβλθμα τθσ επιλογισ πθγϊν πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο
Φο πρόβλθμα τθσ ςφνκεςθσ αποτελεςμάτων από πολλζσ πθγζσ πλθροφοριϊν ςτο
διαδίκτυο
Αναηιτθςθ ςε peer-to-peer δίκτυα
Social Search – Semantic Search

4. Διδακτική Μζθοδοσ
Διαλζξεισ υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ
ϊρεσ/εβδομάδα),
Αςκιςεισ Σράξεισ (2 ϊρεσ/εβδομάδα),
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (1 ϊρεσ/εβδομάδα)

και

άλλο

εκπαιδευτικό

υλικό

(3

5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Γραπτζσ εξετάςεισ και εργαςίεσ (άςκθςθ/πράξθ). Ανάπτυξθ μίασ μθχανισ αναηιτθςθσ ωσ
πρακτικι εργαςτθριακι άςκθςθ.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και τα εργαλεία που κα
χρθςιμοποιθκοφν ανικουν κυρίωσ ςτθν κατθγορία του ελεφκερου θ/και ανοικτοφ
λογιςμικοφ
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
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Understanding Search Engines : Mathematical Modeling and Text Retrieval (Software,
Environments, Tools) by Michael W. Berry, Murray Browne Paperback (June 1999) Society
for Industrial & Applied Mathematics; ISBN: 0898714370
Finding Out About: A Cognitive Perspective on Search Engine Technology and the WWW
(With CD-ROM) by Richard K. Belew, C. J. Van Rijsbergen Hardcover - 325 pages Bk&CdRom edition (February 15, 2001) Cambridge University Press; ISBN: 0521630282 ;
Dimensions (in inches): 0.94 x 9.57 x 7.28
Natural Language Processing for Online Applications: Text Retrieval, Extraction, and
Categorization (Natural Language Processing, 5) by Peter Jackson, Isabelle Moulinier
Paperback: 225 pages ; Dimensions (in inches): 0.50 x 8.50 x 6.00 Publisher: John
Benjamins Publishing Co.; (July 2002) ISBN: 1588112500
Foundations of Statistical Natural Language Processing by Christopher D. Manning
(Author), Hinrich Schόtze (Author) Hardcover: 620 pages ; Dimensions (in inches): 1.80 x
9.31 x 8.15 Publisher: MIT Press; 1st edition (June 18, 1999) ISBN: 0262133601
Korfhage, Robert F., 1997 “Information Storage and Retrieval” Wiley Computer Publishing.
New York, ISBN 0-471-14338-3
van Rijsbergen C. J. (1979) “Information Retrieval” London: Butterworths, (available online on 25th March 1999 at: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html)
Baeza-Yates R. and Ribeiro-Neto B. (1999) “Modern Information Retrieval” AddisonWesley
Harlow
UK
ISBN
0-201-39829-X
(reviewed
in
http://faculty.washington.edu/tabrooks/Documents/baeza.htm)
Frakes W.B. and Baeza-Yates R (eds.) (1992) “Information Retrieval: Data Structures and
Algorithms” Prentice-Hall, ISBN 0-13-463837-9
Large, Andrew, Lucy A., Tedd R.J., and Hartley R.J. 1999 “Information Seeking in the Online
Age” Bowker SAUR London. ISBN 1-85739-260-4
Spärck-Jones K. and Willett P. (1997) “Readings in Information Retrieval” Morgan
Kaufmann ISBN 1-55860-454-5. 518.502975 S60
Salton, G. and McGill, M. (1983), Introduction to Modern Information Retrieval. McGrawHill
Kowalski, Gerald, “Information Retrieval Systems: Theory and Implementation” Kluwer
Academic Publishers , Boston. Sunderland Class No. 518.361.Ko9
Richard K. Belew “Finding Out About” Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2000.
ISBN 0 521 63028

Μ205. ημαζιολογικόρ Ιζηόρ
1. Σαυτότητα Μαθήματοσ:
Φίτλοσ μακιματοσ: ημαςιολογικόσ Ιςτόσ (SemanticWeb)
Εξάμθνο διδαςκαλίασ: 2ο
Ϊρεσ εβδομαδιαίωσ: 4
Ξονάδεσ ECTS: 6
2. Μαθηςιακοί τόχοι:
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Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ μια ςφαιρικι άποψθ του
Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ εςτιάηοντασ ςτισ τεχνολογίεσ του Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ οι οποίεσ
ζχουν φτάςει ςε κάποιο επίπεδο ωριμότθτασ και αποδοχισ και ιδιαίτερα ςτισ XML, Resource
Description Framework (RDF) και Web Ontology Language (OWL).
Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να διακζτουν ικανοποιθτικι
εμπειρία ςε αυτζσ τισ τεχνολογίεσ και να μποροφν να


Εξθγοφν τουσ λόγουσ επζκταςθσ των τεχνολογιϊν ιςτοφ με ςθμαςιολογικά μοντζλα,
οντολογίεσ και ςυςτιματα εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων



Οα γνωρίηουν πωσ ο Υθμαςιολογικόσ Ιςτόσ επιτρζπει νζεσ και απροςδόκθτεσ χριςεισ των
διακζςιμων δεδομζνων



Υχεδιάηουν οντολογίεσ ςε περιοριςμζνεσ περιοχζσ, να τισ υλοποιοφν με τθν χριςθ του
Protégé και να τισ χρθςιμοποιοφν



Διακζτουν κατανόθςθ των βαςικϊν λογικϊν αρχϊν που διζπουν τισ τεχνολογίεσ του
Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ



Διακζτουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν κατάλλθλεσ εφαρμογζσ για τισ τεχνολογίεσ
του Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ και να γνωρίηουν τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ

3. Αντικείμενο του μαθήματοσ:
Φα κζματα που καλφπτει είναι:












Ειςαγωγι ςτο Υθμαςιολογικό Ιςτό
Αρχιτεκτονικζσ και εργαλεία Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ
Ειςαγωγι ςτισ Ρντολογίεσ
RDF και RDFSchema– Ανάπτυξθ οντολογιϊν
OWL– Ανάπτυξθ οντολογιϊν
Μοινωνικι δεικτοδότθςθ (Folksonomies)
Υθμαςιολογικόσ και κοινωνικόσ ιςτόσ
Ρντολογίεσ και ςυλλογιςτικι
Ρντολογίεσ: Αυτόματθ ανάπτυξθ
Ενςωμάτωςθ οντολογιϊν και υπθρεςίεσ ιςτοφ
Υθμαςιολογικζσ υπθρεςίεσ ιςτοφ

4. Διδακτική Μζθοδοσ
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και πρακτικι εμπειρία.
Υθμαντικό τμιμα τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ μελζτθ από μζρουσ των φοιτθτϊν
ςυγκεκριμζνθσ βιβλιογραφίασ τθν οποία και κα παρουςιάηουν ςε ομάδεσ με ςτόχο να
μοιραςτοφν τθν γνϊςθ που απζκτθςαν.
Εκτόσ τθσ βιβλιογραφικισ κα υλοποιείται και εργαςία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τον
Υθμαςιολογικό Ιςτό.
Υτα πλαίςια τθσ απόκτθςθσ εμπειρίασ κα πραγματοποιείται εκτεταμζνθ χριςθ του Protege
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ενόσ γραφικοφ ςυντάκτθ για ζγγραφα του Υθμαςιολογικοφ Ιςτοφ
5. Μζθοδοσ αξιολόγηςησ φοιτητών
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτθρίηεται ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ, ςτισ εργαςίεσ που κα
παραδϊςουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, κακϊσ και θ εργαςία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ.
Ξζροσ τθσ βακμολογία κα αποτελεί και θ ςυμμετοχι ςτισ παρουςιάςεισ.
6. Απαιτήςεισ εξοπλιςμοφ - λογιςμικοφ
Ρ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε εργαςτθριακό
περιβάλλον παρζχεται από το Φμιμα Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ και το λογιςμικό και τα
εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν παρζχονται δωρεάν υπό τθ μορφι αδειϊν χριςθσ
ανοιχτοφ κϊδικα.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία










A Semantic Web Primer, 2nd Edition , by Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen,2008,
MIT Press, ISBN 978-0-262-01242-3
Programming the Semantic Web by Toby Segaran, Colin Evans, Jamie Taylor, and Segaran
Toby,2009,O'Reilly, ISBN 978-0596153816
Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, by Dean
Allemang and James Hendler,2008, Morgan Kaufmann, ISBN-13: 978-0123735560
Semantic Web Programming by John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, and Andrew
Perez-Lopez, 2009,Wiley, ISBN 978-0470418017
Semantic Web For Dummies, by Jeffrey T. Pollock, 2009,For Dummies, ISBN: 9780470396797
Foundations of Semantic Web Technologies, by Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, and
Sebastian Rudolph, 2009,Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing, ISBN: 9781420090505
Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services, by Liyang Yu,
2007,Chapman & Hall, ISBN 978-1584889335
Semantic Web Services: Theory, Tools and Applications, by Jorge Cardoso,2007,IGI Global,
ISBN 978-1599040455

Θ3. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Π.Μ..
Φο ΣΞΥ κα καλυφκεί από τα 17 μόνιμα μζλθ Ε.Σ. του Φμιματοσ και εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ, οι οποίοι κα επιλεγοφν από τουσ υπάρχοντεσ
Επιςτθμονικοφσ και
Εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ του Φμιματοσ ι, με ξεχωριςτι προκιρυξθ, αν χρειαςτεί. Φο
εκπαιδευτικό προςωπικό του Φμιματοσ που κα ςυμμετζχει ςτο Σ.Ξ.Υ. αποτελείται απ’ τουσ
παρακάτω :
 Αδαμίδθσ Σαναγιϊτθσ, Ph.D., M.Sc., Μακθγθτισ
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Βίτςασ Βαςίλειοσ, Ph.D., M.Sc., Μακθγθτισ



Δελθγιάννθσ Ιγνάτιοσ, Ph.D. Ξ.Sc., Μακθγθτισ



Δζρβοσ Δθμιτριοσ, Ph.D., M.Sc., Μακθγθτισ



Διαμαντάρασ Μωςταντίνοσ, Ph.D, M.Sc, Μακθγθτισ



Μλεφτοφρθσ Δθμιτριοσ, Ph.D, M.Sc, Μακθγθτισ



Μϊςτογλου Βαςίλειοσ, Ph.D., M.Sc., Μακθγθτισ



Υαλαμπάςθσ Ξιχαιλ, Ph.D., Μακθγθτισ



Υταμάτθσ Δθμοςκζνθσ, Ph.D., Μακθγθτισ



Θλιοφδθσ Χριςτοσ, Ph.D., Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ



Υιάκκα Χριςτίνα Ph.D., Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ



Υφζτςοσ Σαναγιϊτθσ Ph.D., Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ



Χατηθμίςιοσ Σερικλισ, Ph.D., Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ



Γουλιάνασ Μωνςταντίνοσ Ph.D, M.Sc., Επίκουροσ Μακθγθτισ



Μεραμόπουλοσ Ευκλειδθσ Ph.D., Επίκουροσ Μακθγθτισ



Τάπτθσ Σαςχάλθσ, Ph.D. Ξ.Sc., Επίκουροσ Μακθγθτισ



Υιδθρόπουλοσ Αντϊνιοσ, Ph.D. Ξ.Sc., Μακθγθτισ Εφαρμογϊν



Ψαρράσ Οικόλαοσ M.Sc., Μακθγθτισ Εφαρμογϊν
Φα κριτιρια επιλογισ των διδαςκόντων ςτο Σ.Ξ.Υ. είναι θ επιςτθμοςφνθ και θ
ςυνάφεια τθσ ειδικότθτασ, τθσ πείρασ και του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου
με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.
Θ ωριαία αποηθμίωςθ των διδαςκόντων για τθ διδαςκαλία, κακϊσ και θ αποηθμίωςθ
για τθν επίβλεψθ μεταπτυχιακισ εργαςίασ ι για οποιοδιποτε άλλο ανατικζμενο
μεταπτυχιακό ζργο, ρυκμίηονται με απόφαςθ τθσ Γ.Υ.Ε.Υ., μετά από πρόταςθ τθσ
Υυντονιςτικισ Επιτροπισ και εγκρίνονται από το Υυμβοφλιο του Φ.Ε.Ι.
Ρ μζγιςτοσ αρικμόσ μακθμάτων για κάκε διδάςκοντα ςτο ΣΞΥ είναι δφο (2) ετθςίωσ,
αλλά μπορεί να αναπροςαρμοςτεί ςε τρία (3) ετθςίωσ με απόφαςθ τθσ Γ.Υ.Ε.Υ.. Ρ
μζγιςτοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν για κάκε επιβλζποντα είναι ζξι (6) κάκε
ακαδθμαϊκό ζτοσ, εκτόσ αν θ Γ.Υ.Ε.Υ. αποφαςίςει διαφορετικά. Εάν θ φφςθ του
κζματοσ αφορά πζραν του ενόσ επιςτθμονικά πεδία, είναι δυνατι θ ςυνεργαςία δφο
επιβλεπόντων.
Εάν ςτο τζλοσ ενόσ εξαμινου διδαςκαλίασ καταδειχκεί ότι ο διδάςκων δεν ικανοποιεί
πλιρωσ τουσ ςτόχουσ του Σ.Ξ.Υ. και θ αξιολόγθςι του εκ μζρουσ των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν δεν είναι ικανοποιθτικι, τότε είναι δυνατι θ αντικατάςταςι του με απόφαςθ
τθσ Γ.Υ.Ε.Υ. Ξετά τθν ίδρυςθ τθσ οικείασ ςχολισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν θ απόφαςθ
αντικατάςταςθσ διδάςκοντα είναι αρμοδιότθτα τθσ κομθτείασ τθσ οικείασ ςχολισ μετά
από ειςιγθςθ τθσ ομάδασ διδαςκόντων και γνϊμθ τθσ ΥΕ του ΣΞΥ.
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Ι. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ

Η1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΦΟΗΣΖΣΧΝ Π.Μ..
Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι :


Οα παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τισ παραδόςεισ, τα εργαςτιρια και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ, που προβλζπονται για κάκε μάκθμα, υπογράφοντασ ςτο
παρουςιολόγιο. Φο όριο απουςιϊν που δικαιοφται ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι
μζχρι 20% των ςυναντιςεων που κα γίνουν ςτο κάκε μάκθμα. Υε διαφορετικι
περίπτωςθ, ο φοιτθτισ επαναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ αυτοφ. Για
τθν επανάλθψθ παρακολοφκθςθσ του μακιματοσ λόγω ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ, θ
Γ.Υ.Ε.Υ. δφναται να επιβάλλει τθν καταβολι χρθματικοφ ποςοφ.



Οα υποβάλλουν μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για το
κάκε μάκθμα.



Οα προςζρχονται ςτισ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ.



Οα ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων του ΣΞΥ κακϊσ και τθν
ακαδθμαϊκι δεοντολογία.



Οα ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων του ΣΞΥ κακϊσ και τθν
ακαδθμαϊκι δεοντολογία.

Η2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ
Ρ υπεφκυνοσ για τθ διδαςκαλία μακιματοσ ςτο ΣΞΥ είναι υποχρεωμζνοσ:
 Οα τθρεί πιςτά και επακριβϊσ το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόςεων του
μακιματοσ.
 Οα κακορίηει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ με τρόπο που αυτό να είναι
ζγκυρο και ςφμφωνο με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ. Οα χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ
κακιερωμζνα και ςφγχρονα, μεταπτυχιακοφ και όχι προπτυχιακοφ επιπζδου,
ςυγγράμματα και επιςτθμονικά άρκρα ςτα πλαίςια τθσ φλθσ του μακιματοσ.
 Οα φροντίηει για τθ ςυςχζτιςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν υψθλοφ
επιπζδου πρακτικι εξάςκθςθ ςτο Εργαςτιριο, με τθ χριςθ μελζτθσ περιπτϊςεων και με
αξιοποίθςθ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν αναγνωριςμζνων για τθν πείρα και τισ ειδικζσ
γνϊςεισ τουσ ι με ςυνδυαςμό των δφο.
 Οα τθρεί τουλάχιςτον δφο ϊρεσ γραφείου τθν εβδομάδα, που κα επιτρζπουν τθν
απρόςκοπτθ επικοινωνία των φοιτθτϊν μαηί του για κζματα που άπτονται των ςπουδϊν
τουσ και του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ.
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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Οα υποβάλλει ςτθ Γραμματεία του Σ.Ξ.Υ. και ςτθν ιςτοςελίδα του Φμιματοσ το
αναλυτικό πρόγραμμα του κάκε μακιματοσ (course syllabus) που κα καλφπτει ς'
εβδομαδιαία βάςθ τθν φλθ για κάκε ενότθτα του μακιματοσ, μελζτεσ περιπτϊςεων, και
τθ ςχετικι ςφγχρονθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία.
Οα ςζβεται και να τθρεί τισ αποφάςεισ των οργάνων του ΣΞΥ κακϊσ και τθν ακαδθμαϊκι
δεοντολογία.
Οα ςυμμετζχει ςτισ τακτζσ ςυναντιςεισ διδαςκόντων και διδαςκομζνων.

Η3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ - ΔΞΔΣΑΔΗ









Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν για κάκε μάκθμα γίνεται από τουσ διδάςκοντεσ με βάςθ
εργαςίεσ, εξετάςεισ προόδου και τθν τελικι εξζταςθ.
Ρ τρόποσ εξζταςθσ και βακμολογίασ αποφαςίηεται από τουσ διδάςκοντεσ, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ καταβάλλεται προςπάκεια για τθ διαςφάλιςθ διαφάνειασ, ςυνζπειασ και
αντικειμενικότθτασ.
Θ εξζταςθ κάκε μακιματοσ πραγματοποιείται δυο φορζσ το χρόνο: ςτο τζλοσ του
εξαμινου κατά το οποίο διδάχκθκε και κατά τον Ρκτϊβριο του εκάςτοτε ζτουσ.
Μάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ μπορεί να παρακολουκιςει το πολφ 2 φορζσ το κάκε
μάκθμα.
Θ βακμολογία για κάκε μάκθμα αλλά και για τθ Διπλωματικι εργαςία είναι αρικμθτικι
ςτθν κλίμακα 0-10. Θ εξζταςθ κεωρείται επιτυχισ αν ο φοιτθτισ βακμολογθκεί
τουλάχιςτον με 5.
Ρι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςματα των εξετάςεων μζςα ςε
διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ.


Ρι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΣΞΥ που κεωροφν ότι αδικικθκαν ςτθ βακμολόγθςι τουσ ςε
ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ζπειτα από δφο ςυνεχείσ αποτυχίεσ, ζχουν το δικαίωμα να
απευκφνονται ςε Φριμελι Επιτροπι θ οποία κα ορίηεται από τθ ΓΥΕΥ ειδικά για τθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Θ Φριμελισ Επιτροπι κα εξετάηει το κζμα και κα ειςθγείται ςτθ
ΓΥΕΥ, θ οποία κα λαμβάνει και τθν τελικι απόφαςθ, τθν αποβολι τουσ από το ΣΞΥ ι τθν
επανεξζταςι τουσ. Υτθν παραπάνω Φριμελι Επιτροπι κα ςυμμετζχει και ο διδάςκων
κακθγθτισ, ο οποίοσ βακμολόγθςε το μάκθμα.
Αποτυχία ςε μακιματα
1. Για το Α' Εξάμθνο μακθμάτων ιςχφουν:
Α) Αν κάποιοσ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει ςε 1 ι 2 μακιματα:
Φου επιτρζπεται να παρακολουκιςει κανονικά τα μακιματα του Β Εξαμινου και να
εξεταςτεί ςε αυτά κανονικά (εκτόσ ιδιαιτζρων περιπτϊςεων, με απόφαςθ τθσ ΓΥΕΥ,
μετά από γνϊμθ του ςυμβοφλου κακθγθτι και ειςιγθςθ τθσ ΥΕ). Υτα μακιματα του
Α' εξαμινου ςτα οποία ζχει αποτφχει κα εξεταςτεί ξανά το Υεπτζμβριο.
Β) Αν κάποιοσ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει ςτισ εξετάςεισ τριϊν (3) ι
περιςςοτζρων μακθμάτων δεν επιτρζπεται να ςυνεχίςει ςτο Β’ εξάμθνο ςπουδϊν.
Φου δίνεται θ δυνατότθτα να εξεταςτεί ςτα μακιματα αυτά ςτθν 2θ εξεταςτικι
Κανονιςμόσ Σπουδών Π.Μ.Σ., Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
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περίοδο (Υεπτζμβριο/Ρκτϊβριο). Αν επιτφχει ςτισ εξετάςεισ μπορεί να ςυνεχίςει ςτο
Β Εξάμθνο του επόμενου κφκλου.
2. Φθν 2θ εξεταςτικι περίοδο (Υεπτζμβριοσ/Ρκτϊβριοσ) εξετάηονται όλα τα μακιματα του
ΣΞΥ ςτα οποία υπιρχαν εξετάςεισ. Υτισ εξετάςεισ αυτζσ ςυμμετζχουν οι μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ που ζχουν αποτφχει ςε κάποιο μάκθμα του ΣΞΥ. Αν ςτισ εξετάςεισ αυτζσ ο
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ επιτφχει ςε όλα τα μακιματα τότε ςυνεχίηει κανονικά τθν
φοίτθςθ του ςτο ΣΞΥ (με κακυςτζρθςθ 3 μθνϊν) με τθν ανάκεςθ διπλωματικισ
εργαςίασ. Αν ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν επιτφχει ςε όλα τα μακιματα, ζχει τθν
δυνατότθτα να παρακολουκιςει ξανά τα μακιματα ςτα οποία δεν πζτυχε προβιβάςιμο
βακμό, ςτον επόμενο κφκλο ςπουδϊν καταβάλλοντασ διακόςια (200) ευρϊ για κάκε
μάκθμα ςτο οποίο απζτυχε. Αν δεν επιτφχει ςτα μακιματα αυτά ξανά ςτον επόμενο
κφκλο ςπουδϊν, τότε διαγράφεται από το ΣΞΥ.
3. Για να ανατεκεί ςε κάποιον μεταπτυχιακό φοιτθτι διπλωματικι εργαςία, κα πρζπει να
ζχει επιτφχει προβιβάςιμο βακμό ςε όλα τα μακιματα. Ματ’ εξαίρεςθ μποροφν να
εξετάηονται αιτιςεισ ανάκεςθσ ΞΔΕ ςε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ οι οποίοι ζχουν
αποτφχει ςε μζχρι δφο (2) μακιματα των δφο πρϊτων εξαμινων και πάντοτε με τθν
προχπόκεςθ ότι θ τελικι αξιολόγθςθ τθσ ΞΔΕ ζπεται τθσ υποχρεωτικισ εξζταςθσ και
επιτυχίασ ςε όλα τα μακιματα του ΣΞΥ. Θ δυνατότθτα αυτι δίνεται μετά τισ
επαναλθπτικζσ εξετάςεισ του Υεπτεμβρίου/Ρκτωβρίου του εκάςτοτε κφκλου ςπουδϊν
του ΣΞΥ.
4. Ματά τθν επανάλθψθ παρακολοφκθςθσ κάποιου μακιματοσ μετά τθν αποτυχία ςτισ
εξετάςεισ του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, το όριο απουςιϊν παρακολοφκθςθσ
του μακιματοσ είναι μζχρι 50% των ςυναντιςεων που κα γίνουν ςτο μάκθμα ι μζχρι
επτά (7) ςυναντιςεισ. Ρ φοιτθτισ υποχρεοφται να παραςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ
ςυναντιςεισ, ανάλογα με το μάκθμα, όπωσ για παράδειγμα οι παρουςιάςεισ εργαςιϊν,
ακόμθ και αν οι υποχρεωτικζσ ςυναντιςεισ είναι περιςςότερεσ των επτά (7) ι του 50%
των ςυναντιςεων. Ρι ςυναντιςεισ αυτζσ ορίηονται από τον υπεφκυνο διδάςκοντα του
μακιματοσ.

Η4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ - ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ
Ξετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αξιολογοφν το μάκθμα
με βάςθ ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνουν.
 Φο ςχετικό ζντυπο καλφπτει το μάκθμα ωσ προσ το περιεχόμενο, τον τρόπο διδαςκαλίασ,
το βακμό ςυςχζτιςισ του με τθν πράξθ και τισ αρχζσ και τθ φιλοςοφία του Σ.Ξ.Υ..
 Θ αξιολόγθςθ του διδάςκοντα από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ γίνεται τθν
προτελευταία θμζρα των παραδόςεων με κριτιρια τισ γνϊςεισ και τθν ικανότθτα
μετάδοςισ τουσ ςτουσ φοιτθτζσ, τθν προετοιμαςία του, τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ πλζον
ςφγχρονθσ διεκνϊσ κακιερωμζνθσ - για υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ βιβλιογραφίασ, τθν προκυμία του να απαντά ςε ερωτιςεισ, τθν ζγκαιρθ βακμολόγθςθ
και επιςτροφι εργαςιϊν και γραπτϊν εξετάςεων, και τθν τιρθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ
του μακιματοσ και των ωρϊν γραφείου κ.λ.π ..
 Θ ανάλυςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ με τισ παρατθριςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ γίνεται από τθ Υυντονιςτικι Επιτροπι του ΣΞΥ.
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Φα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται μετά το τζλοσ των εξετάςεων ςτουσ
διδάςκοντεσ και τουσ φοιτθτζσ του ΣΞΥ.

Η5. ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ματά τθ ζναρξθ του 3ου εξαμινου ςπουδϊν κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πρζπει να επιλζξει
το κζμα τθσ Ξεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (ΞΔΕ) του κακϊσ και τον επιβλζποντα
κακθγθτι, ο οποίοσ πρζπει να ανικει ςτουσ διδάςκοντεσ του Σ.Ξ.Υ. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ
εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ των ΞΔΕ περιγράφεται ςτον τρζχοντα Μανονιςμό ΞΔΕ. Γενικά:
 Φα κζματα των Διπλωματικϊν Εργαςιϊν ανακοινϊνονται από τουσ διδάςκοντεσ. Ρι
φοιτθτζσ μποροφν να κάνουν πρόταςθ για Διπλωματικι Εργαςία, ςτθν οποία κα πρζπει
να προςδιορίηεται το κζμα που κα αναλυκεί, θ επιχείρθςθ ι ο οργανιςμόσ με τον οποίον
ενδεχομζνωσ κα γίνει θ απαραίτθτθ ςυνεργαςία, θ μεκοδολογία και θ βιβλιογραφία που
κα χρθςιμοποιθκεί. Θ αποδοχι τθσ πρόταςθσ γίνεται με κριτιρια τθ ςυνάφεια του
κζματοσ με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τθ ςυμβολι ςε αναμενόμενα οφζλθ και τα
ςτοιχεία πρωτοτυπίασ ςτθν προςζγγιςθ και επικυρϊνεται από τθ Γ.Υ.Ε.Υ. μετά από
ειςιγθςθ τθσ ΥΕ.
 Θ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ είναι 1 εξάμθνο (3°
εξαμθνο ςπουδϊν). Υε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΥΕ
ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να παρατακεί μζχρι και 1 ακόμθ εξάμθνο.
 Ανάλογα με τθν εξζλιξθ ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ
ενθμερϊνει τον επιβλζποντα κακθγθτι, ο οποίοσ παρακολουκεί, αν τθροφνται οι ςτόχοι
και οι προδιαγραφζσ τθσ ζρευνασ.
 Φα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ, που πρζπει να περιζχουν ςτοιχεία πρωτοτυπίασ,
παρουςιάηονται υπό τθ μορφι διατριβισ (Διατριβι Ειδίκευςθσ).
 Ρ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ παρουςιάηει τθ Διπλωματικι Εργαςία του ενϊπιον ανοικτοφ
ακροατθρίου.
 Θ διατριβι εξετάηεται από τριμελι εξεταςτικι επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχει ο
επιβλζπων (μζλοσ ΕΣ) και δυο μζλθ διδάςκοντεσ ςτο Σ.Ξ.Υ., εκ των οποίων ο ζνασ
πρζπει να είναι μζλοσ ΕΣ του τμιματοσ. Θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι που ορίηεται
από τθν Γ.Υ.Ε.Υ. μετά από πρόταςθ του επιβλζποντοσ κακθγθτι και τθσ Υ.Ε.. Για τθν
ζγκριςθ τθσ Διατριβισ Ειδίκευςθσ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 2 τουλάχιςτον μελϊν τθσ
επιτροπισ. Ξετά τθν εξζταςθ και ζγκριςι τθσ θ διορκωμζνθ από τον υποψιφιο Διατριβι
Ειδίκευςθσ κατατίκεται ςε δφο ανάτυπα ςτθ Γραμματεία και ςτθ βιβλιοκικθ του
Φμιματοσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
 Θ ςυγγραφι των διπλωματικϊν εργαςιϊν κα πρζπει να γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι,
ςτθν Αγγλικι κατόπιν ςυνεννοιςεωσ του φοιτθτι με τθν τριμελι επιτροπι.

Η6. ΑΝΑΣΟΛΖ ΦΟΗΣΖΖ
Μάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει (μόνο μία φορά) άδεια αναςτολισ
τθσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων ι τθσ εκπόνθςθσ του πειραματικοφ μζρουσ τθσ υπό
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εκπόνθςθ διατριβισ. Θ άδεια δεν μπορεί να ζχει μεγαλφτερθσ διάρκεια από ζνα ακαδθμαϊκό
ζτοσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ, οπότε μπορεί να είναι
διετισ. Θ ελάχιςτθ διάρκεια τθσ αναςτολισ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ
ακαδθμαϊκοφ εξαμινου.

Κ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ Π.Μ.. – ΟΡΚΩΜΟΙΑ
Κ1. ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..


Ρ τφποσ των Ξεταπτυχιακϊν Διπλωμάτων Ειδίκευςθσ (Ξ.Δ.Ε.) και οι κακομολογιςεισ
ακολουκοφν τα ιςχφοντα πρότυπα του ΑΦΕΙ Θεςςαλονίκθσ.



Θ βακμολογία για το Ξ.Δ.Ε. είναι περιγραφικι δθλαδι : Άριςτα (8,5-10), Νίαν Μαλϊσ
(6.5-8.49), Μαλϊσ (5-6.49). Θ αρικμθτικι βακμολογία υπολογίηεται ωσ το ςτακμιςμζνο
άκροιςμα του μζςου όρου των βακμϊν ςτα δζκα μακιματα του Σ.Ξ.Υ. και τθ
Διπλωματικι Εργαςία.

Κ2. ΟΡΚΧΜΟΗΑ
Θ τελετι ορκωμοςίασ (απαγγελία όρκου) γίνεται με τθν παρουςία του Σροζδρου και
Αντιπροζδρων του Α.Φ.Ε.Ι.Θ., του Διευκυντι Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν και του Σροϊςταμζνου
του Φμιματοσ Ξθχανικϊν Σλθροφορικισ.
Φο Ξεταπτυχιακό κακϊσ και το Διδακτορικό Δίπλωμα τυπϊνονται ςε καλαίςκθτθ ειδικι
περγαμθνι.

Λ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Μάκε διδακτικό εξάμθνο περιλαμβάνει 12 εβδομάδεσ για διδαςκαλία και 2 βδομάδεσ για τισ
εξετάςεισ. Σαρατίκενται ενδεικτικζσ Θμερομθνίεσ Χειμερινοφ και Εαρινοφ Εξαμινου:
Χειμερινό Εξάμηνο : Από 1 Οκτωβρίου ζωσ 14 Φεβρουαρίου
15 Υεπτεμβρίου - 14 Ρκτωβρίου:
Επαναλθπτικζσ Εξετάςεισ
15 Ρκτωβρίου - 31 Ιανουαρίου :
Διενζργεια μακθμάτων Χειμερινοφ Εξαμινου
1-14 Φεβρουαρίου :
Εξεταςτικι Σερίοδοσ Χειμερινοφ Εξαμινου
Εαρινό Εξάμηνο : Από 1 Μαρτίου ζωσ 30 Ιουνίου
1 Ξαρτίου - 15 Ιουνίου:
Διενζργεια μακθμάτων Εαρινοφ Εξαμινου
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16-30 Ιουνίου:

Εξεταςτικι Σερίοδοσ Εαρινοφ Εξαμινου

Επίςημεσ αργίεσ Εθνικζσ εορτζσ










Εκνικι εορτι:
Επζτειοσ Σολυτεχνείου:
Διακοπζσ Χριςτουγζννων:
Φριϊν Ιεραρχϊν
Μακαρι Δευτζρα
Εκνικι Εορτι:
Διακοπζσ Σάςχα:
Σρωτομαγιά:
Αγίου Σνεφματοσ

28 Ρκτωβρίου
17 Οοεμβρίου
24 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου
30 Ιανουαρίου
25 Ξαρτίου
Ξεγ. Δευτζρα - Μυριακι του Θωμά
1 Ξαϊου

Μ. ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΠΟΤΔΩΝ Π.Μ..
Θζματα που προκφπτουν ι δεν περιλαμβάνονται ςτον παρόντα Μανονιςμό Υπουδϊν κα
επιλφονται με απόφαςθ τθσ Γ.Υ.Ε.Υ.
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