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ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση 
Φθινόπωρο 2014

Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστηριακά Τμήματα (Ημέρες/2ρες)
αφορά τα Εργαστήρια 1 έως και 12, από 30/9 έως 19/12.   –   Dκδοση 1, της 21/9/2014

Το Εργαστήριο βρίσκεται στην αίθουσα A109 του κτιρίου του Τμήματος. Πριν φτάσετε
στο εργαστήριο θα πρέπει να έχετε καταλάβει πλήρως τη θεωρία του εργαστηρίου και
να έχετε κάνει γραπτά την προετοιμασία που προδιαγράφει η εκφώνηση της άσκησης: ο
βαθμός του εργαστηρίου σας λαμβάνει υπ' όψη του και αυτά (εργαστήρια 1 έως και 12).
Τα Εργαστηριακά Τμήματα φέτος είναι:

                 Τμήμα:  Ημέρα/Ώρα:   Φοιτητές με Α.Μ.:

                    A1   Τρίτη    6-8    3372 - 3384
                    A2   Τρίτη    6-8    3385 - 3397
                    A3   Πέμπτη 10-12    3398 - 3410
                    A4   Πέμπτη 10-12    3411 - 3423
                    A5   Πέμπτη  12-2    3424 - 3436
                    A6   Πέμπτη  12-2    3437 - 3449
                    A7   Πέμπτη   2-4    3450 - 3462
                    A8   Πέμπτη   2-4    3463 - 3475
                    A9   Πέμπτη   6-8    3476 - 3488
                   A10   Πέμπτη   6-8    3489 - 3501
                   A11 Παρασκευή 9-11    3502 - 3514
                   A12 Παρασκευή 9-11    3515 - 3527
                   A13 Παρασκευή  6-8    3528 - 3540
                   A14 Παρασκευή  6-8    3541 - 3553

                    B1  Τετάρτη 10-12  κατόπιν εγγραφής
                    B2  Τετάρτη   2-4  κατόπιν εγγραφής
                    B3  Τετάρτη   4-6  κατόπιν εγγραφής
                    B4  Τετάρτη   6-8  κατόπιν εγγραφής
                    B5   Πέμπτη   4-6   κατόπιν εγγραφής
                    Β6   Πέμπτη   4-6  κατόπιν εγγραφής
                    Β7 Παρασκευή 12-2  κατόπιν εγγραφής
                    Β8 Παρασκευή  2-4  κατόπιν εγγραφής
                    Β9 Παρασκευή  4-6  κατόπιν εγγραφής
                   Β10 Παρασκευή  4-6  κατόπιν εγγραφής

Οι Πρωτοετείς φοιτητές Επ. Υπολογιστών με Αριθμούς Μητρώου από 3372 έως
και 3553 κατατάσσονται στα 14 τμήματα "A" ανάλογα με τον αριθμό μητρώου
τους, σύμφωνα με τον παρπάνω πίνακα.
Φοιτητές Επ. Υπολογιστών με άλλους Α.Μ., μικρότερους του 3372 ή
μεγαλύτερους του 3553, ή φοιτητές Επ.Υπ. που δεν έχουν πάρει ακόμα αριθμό
μητρώου, ή φοιτητές άλλων Τμημάτων εγγράφονται στα 10 τμήματα "B", σε
ειδικούς προς τούτο πίνακες αναρτημένους στην είσοδο του Εργαστηρίου. Καθε
τμήμα Β έχει χώρο γιά 13 –και μόνον– φοιτητές.
Mταν όλα τα τμήματα Β γεμίσουν, περαιτέρω φοιτητές με Α.Μ. εκτός της
περιοχή 3372-3553 θα αναζητούν κενές θέσεις σε τμήματα Α, οι οποίες κενές
θέσεις θα προκύπτουν από πρωτοετείς που δεν προσέρχονται στα εργαστήρια,
π.χ. λόγω αναμενόμενης μετεγγραφής τους σε άλλο ΑΕΙ.

http://www.csd.uoc.gr/~hy120/index.html


14-09-22 00:50 Lab Sessions (U.Crete, CS-120)

Page 2 of 2http://www.csd.uoc.gr/~hy120/14f/sessions.html

Αμοιβαίες ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ τμημάτων επιτρέπονται μέχρι 17/10.
Αναπληρώσεις χαμένης (γιά οιοδήποτε λόγο) άσκησης σε άλλη βδομάδα, μέρα, ή
ώρα δεν γίνονται.

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Αργιών, κλπ: 
Mποτε χάνεται μία ημέρα εργαστηρίων, π.χ. λόγω αργίας, τα εργαστήρια εκείνης της
ημέρας μεταφέρονται στο Σάββατο της ίδιας βδομάδας, στις ίδιες ώρες που ήταν
αρχικά το καθένα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική μέρα ή και ώρα. Το
συντονισμό των ωρών εργαστηρίων και αναπληρώσεων έχει η κα. Μαρία Σταυρακάκη
(ηλτά mariast παπάκι csd.κλπ).

Εγγραφή Φοιτητών Dλλων Τμημάτων: 
Φοιτητές άλλων Τμημάτων που επιθυμούν να εγγραφούν στο μάθημα: εγγραφείτε
δοκιμαστικά σε ένα από τα Τμήματα "Β", και φέρετε στον διδάσκοντα κατά το μάθημα
της 24 ή 26 Σεπ. ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σας. Οι θέσεις γιά τέτοιους
φοιτητές είναι περιορισμένες· εάν δεν επαρκέσουν γιά όλους τους ενδιαφερόμενους, θα
δοθούν με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την επίδοσή στο Τμήμα προέλευσης.

Ελεύθερες 2ρες Εργαστηρίου:

Ο χώρος του Εργαστηρίου, αίθουσα A109, θα παραμένει ανοικτός και διαθέσιμος γιά
ελεύθερη χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος τις:

Δευτέρες και Τρίτες,   ώρες 10 π.μ. - 6 μ.μ.

ξεκινώντας από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι φοιτητές να κάνουν
οιαδήποτε προετοιμασία ή πρόσθετη εξάσκηση επιθυμούν στην άσκηση της εβδομάδας
–ή και σε άλλες ασκήσεις, εάν ο προς τούτο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος– ή ακόμη και
άλλες εκπαιδευτικές εργαστηριακές δραστηριότητες σε θέματα ψηφιακών κυκλωμάτων
και συστημάτων. Ο χώρος και οι φοιτητές θα εποπτεύονται κατά τις ώρες αυτές από τον
κ. Νίκο Κρασσά ή την κα. Μαρία Σταυρακάκη (ενίοτε και με την παρουσία του κ.
Εμμανουήλ Νεονάκη). Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι πάντοτε να ακολουθούν τις
υποδείξεις του εποπτεύοντος ή της εποπτεύουσας, και μπορούν να ζητούν την τεχνική
βοήθεια των κ.κ. Κρασσά και Νεονάκη. Δεν επιτρέπεται ποτέ η ταυτόχρονη παρουσία
άνω των 30 φοιτητών στο χώρο του Εργαστηρίου, λόγω χωρητικότητας της αίθουσας –
τυχόν πρόσθετοι νεοαφικνούμενοι θα πρέπει να περιμένουν την αναχώρηση
προηγούμενων συναδέλφων τους. Καμία βαθμολόγηση δεν θα γίνεται κατά τις
ελεύθερες ώρες του Εργαστηρίου, και κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει
στο κανονικό εργαστηριακό τμήμα στο οποίο ανήκει και να (ξανά-) κάνει εκεί την
άσκηση της εβδομάδας γιά εξέταση και βαθμολόγηση από κανονικό του βοηθό του
μαθήματος.
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