
 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2021 

Πρόγραμμα Ημερίδας 
 

09:50-10:00 Έναρξη/ Καλωσόρισμα 

10:00-10:45 Άγγελος Κουτσιανάς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Ελλειπτικες Καμπύλες, Modular forms και Διοφαντικές εξισώσεις 

10:50-11:20 Κωνσταντίνος Ζάρβαλης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Ημιομάδες ολόμορφων συναρτήσεων 

11:20-11:35 Διάλειμμα/ Καφές 

11:35-12:20 Ιωάννης Αντωνίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Από την Κβαντική Πιθανότητα στους Κβαντικούς Υπολογιστές 

12:25-12:55 Ροδή Λύκου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Κρυφά κλειστά ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα διακριτού χρόνου με αθροίσματα 
πολυωνυμικών κατανομών στις καταστάσεις 

13:00-13:45 Μανούσσος Μαριδάκης 

A localization Theorem for Dirac Operators 

13:45-16:30 Διάλειμμα 

16:30-17:15 Θόδωρος Χωρίκης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

Σαράντα (και κάτι!) κύματα και πώς βρίσκουμε τις εξισώσεις που τα περιγράφουν 

17:20-17:50 Μάριος Αδαμούδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Attacking (EC)DSA with partially known multiples of ephemeral keys 

17:55-18:40 Νικόλαος Τσιρίβας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

Ομοιόμορφη σύγκλιση τελεστών μεταφοράς 

18:40-18:55 Διάλειμμα/ Καφές 

18:55-19:25 Ιωάννης Καφετζής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Εφαρμογές του χάους στην παραγωγή τυχαίων αριθμών και στην κρυπτογράφηση εικόνας 

19:30-20:00 Παυλίνα Παραπονιάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

A logical directed description of software architectures with quantitative features 

20:05-20:30 Συζήτηση 



 

 

 

Τίτλοι και Περιλήψεις Ομιλιών 
 

10:00-10:45: Άγγελος Κουτσιανάς, Ελλειπτικες Καμπύλες, Modular forms και Διοφαντικές εξισώσεις 
 
Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσω τις βασικές ιδέες και τεχνικές για το πως μπορούμε να λύσουμε Διοφαντικές 
εξισώσεις, όπως το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, με την modular method. Επίσης θα μιλήσω για νέες κατευθύνσεις 
αυτής μεθόδου. 

10:50-11:20: Κωνσταντίνος Ζάρβαλης, Ημιομάδες ολόμορφων συναρτήσεων 
 
Μία μονοπαραμετρική ημιομάδα ολόμορφων συναρτήσεων στον μοναδιαίο δίσκο 𝔻, ή συντομότερα μια ημιομάδα 
στο 𝔻, είναι απλά μια οικογένεια ολόμορφων συναρτήσεων από τον μοναδιαίο δίσκο στον εαυτό του, η οποία πληροί 
ορισμένες προϋποθέσεις. Η θεωρία των ημιομάδων στο 𝔻 έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στόχος 
της ομιλίας είναι να παρουσιάσουμε μια εισαγωγή στις ημιομάδες ολομόρφων συναρτήσεων, δίνοντας τους βασικούς 
ορισμούς και μερικά κλασικά παραδείγματα, κάνοντας μια πρώτη κατηγοριοποίησή τους και αναφέροντας αρκετές 
σημαντικές ιδιότητές τους. 

11:35-12:20: Ιωάννης Αντωνίου, Από την Κβαντική Πιθανότητα στους Κβαντικούς Υπολογιστές 
 
H Κβαντική Πιθανότητα είναι η Πιθανότητα Γεγονότων που περιγράφονται ως Υπόχωροι ενός Διανυσματικού Χώρου 
Hilbert (Δειγματοχώρος). Αυτή η διαπίστωση προέκυψε εμπειρικά στα τέλη της δεκαετίας 1920 κατά την μελέτη των 
φασμάτων των ατόμων. 
Από την Κβαντική Πιθανότητα θεμελιώνεται η Κβαντική Φυσική και η Κβαντική Επεξεργασία. Συγκεκριμένα: 
1) Τα Γεγονότα αποτελούν Orthomodular Πλέγμα (Άλγεβρα Βoole με γενίκευση της Επιμεριστικής Ιδιότητος). Οι 
Αναπαραστάσεις του Orthomodular Πλέγματος (Κβαντική Λογική) δύναται να ορίσουν τον Χώρο Hilbert, όπως οι 
Αναπαραστάσεις της Άλγεβρας Βoole δύναται να ορίσουν τον Χώρο Πιθανότητος Kolmogorov. 
2) Τα Γεγονότα – υπόχωροι είναι ιδιόχωροι Ερμιτιανών Τελεστών. 
3) Οι αντίστοιχες Ιδιοτιμές συμπίπτουν με τις παρατηρούμενες τιμές.  
4) Οι Ερμιτιανοί Τελεστές συγκροτούν Μη-Μεταθετική Άλγεβρα, oι Αναπαραστάσεις της οποίας δύναται να ορίσουν 
τον Χώρο Hilbert. 
5) Η σύζευξη Κβαντικών Συστημάτων περιγράφεται ως Τανυστικό Γινόμενο Χώρων Hilbert, στον οποίο ευρίσκονται Μη 
Διαχωρίσιμα Διανύσματα, τα οποία περιγράφουν Διεμπλοκή.  
6) Η Διεμπλοκή είναι άνευ προηγουμένου, απρόσμενη μαθηματική δυνατότητα, η οποία επιβεβαιώθηκε πειραματικά, 
παρότι ο Einstein που την ανακάλυψε, δεν μπορούσε να την αποδεχθεί ως πραγματική δυνατότητα. 
7) Η Διεμπλοκή δεν υπάρχει στην Κλασική Άλγεβρα Βoole και αποτελεί την μαθηματική βάση της υπεροχής των 
Κβαντικών Υπολογιστών και της Κβαντικής Επικοινωνίας σε σχέση με τους συμβατικούς επεξεργαστές. 

12:25-12:55: Ροδή Λύκου, Κρυφά κλειστά ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα διακριτού χρόνου με αθροίσματα 
πολυωνυμικών κατανομών στις καταστάσεις 
 
Μελετώνται τα Κρυφά κλειστά ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα διακριτού χρόνου ως μοντέλα χώρου καταστάσεων 
όπου το κρυφό μοντέλο είναι το γνωστό στη βιβλιογραφία ως Ομογενές Μαρκοβιανό Σύστημα (ΟΜΣ/ Homogeneous 
Markov System- HMS).  Αυτή η προσέγγιση θέτει τις βάσεις για την αξιοποίηση στατιστικών φίλτρων, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η κατανομή των μελών στις καταστάσεις, η οποία προκύπτει από αθροίσματα πολυωνυμικών κατανομών 
μεταβάσεων. Τα κρυφά συστήματα θεμελιώνονται με την βοήθεια κρυφών Μαρκοβιανών μοντέλων, ώστε τα 
αντίστοιχα φίλτρα τους χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα εξαρτώμενη από τα μεγέθη των υποκείμενων ΟΜΣ. 
Προτείνεται, έτσι, η αξιοποίηση φίλτρων εν γένει συνεχών μεταβλητών με πολυπλοκότητα ανεξάρτητη των μεγεθών 
των συστημάτων.  Η περίπτωση συστημάτων μεγάλων πληθυσμών αντιμετωπίζεται με προσεγγίσεις με τη Γκαουσιανή 
κατανομή και γραμμικό μοντέλο χώρου καταστάσεων, για τα οποία το φίλτρο Kalman είναι κατάλληλο. Για τη γενική 
περίπτωση, επιστρατεύεται  πιθανοκρατική εξίσωση ακεραίων τιμών  που εκφράζει το υποκείμενο μοντέλο και 
αξιοποιείται το φίλτρο σωματιδίων.  Για τις δυο τελευταίες περιπτώσεις, τονίζεται η σημασία της ιδιομορφίας του 
ΟΜΣ για την εκτίμηση των παραμέτρων των φίλτρων. 



 

 

13:00-13:45: Μανούσσος Μαριδάκης, A localization Theorem for Dirac Operators 
 
We study perturbed Dirac operators of the form 𝐷𝑠 = D + sA: (𝐸0) → (𝐸1) over a compact Riemannian manifold (X, g) 
with symbol c and special bundle maps A: 𝐸0 → 𝐸1 for |s| >> 0. Under a simple algebraic criterion on the pair (c, A), 
solutions of 𝐷𝑠 = 0 concentrate as s → ∞ around the singular set 𝑍𝐴 of A. We discuss a separation property of the 
spectrum of the deformed Laplacians 𝐷𝑠

∗𝐷𝑠 and 𝐷𝑠𝐷𝑠
∗ for |s| >> 0. As a corollary we prove an index localization theorem 

and provide numerous examples. 

16:30-17:15: Θόδωρος Χωρίκης, Σαράντα (και κάτι!) κύματα και πώς βρίσκουμε τις εξισώσεις που τα περιγράφουν 
 
Σε μια τυπική διάλεξη διαφορικών εξισώσεων μελετούμε μια εξίσωση και παρουσιάζουμε είτε τις καινούργιες 
μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε είτε τις διάφορες ιδιότητές της (αν το πρόβλημα είναι καλώς τεθειμένο, 
ύπαρξη και μοναδικότητα λύσεων, κτλ). Πώς, όμως, προκύπτουν εξισώσεις που έχουν (και φυσικό) ενδιαφέρον να 
μελετηθούν; Θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των διαφορικών εξισώσεων εξελικτικού τύπου, και θα 
καταλήξουμε με τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τις εξάγουμε, μέσα από πραγματικά 
παραδείγματα και, γιατί όχι, θα περάσουμε και από σαράντα κύματα. 

17:20-17:50: Μάριος Αδαμούδης, Attacking (EC)DSA with partially known multiples of ephemeral keys 
 
In 1991, the U.S. government’s National Institute of Standards and Technology proposed the Digital Signature Algorithm 
(DSA) for digital signatures which become a standard. In 1998, an elliptic curve analogue called Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm (ECDSA) was proposed and standardized. In this talk we will present an attack using lattice theory, 
which allows us to compute the secret key of (EC)DSA, under a certain hypothesis. 

17:55-18:40: Νικόλαος Τσιρίβας, Ομοιόμορφη  σύγκλιση   τελεστών μεταφοράς 
 
Το  πρώτο  παράδειγμα  ακολουθίας  υπερκυκλικών  τελεστών  μεταφοράς δόθηκε από  τον G. Birkhoff  στα  1929. Οι 
υπερκυκλικοί  τελεστές αναπτύχθηκαν στην δεκαετία  του 80 . Στην   ομιλία  μας  θα  κάνουμε  μια  ιστορική αναδρομή  
σε  αποτελέσματα κοινών υπερκυκλικών διανυσμάτων τελεστών μεταφοράς τα οποία  θα  έχουμε ως έναυσμα για να 
καταλήξουμε σε ένα πρόσφατο αποτέλεσμα σχετικό  με  την  ομοιόμορφη  σύγκλιση  τελεστών μεταφοράς. 

18:55-19:25: Ιωάννης Καφετζής, Εφαρμογές του χάους στην παραγωγή τυχαίων αριθμών και στην κρυπτογράφηση 
εικόνας 
 
Αρχικά γίνεται παρουσίαση της έννοιας του χάους και ανασκόπηση των πιο γνωστών χαοτικών συστημάτων διακριτού 
χρόνου. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στις γεννήτριες ψευδοτυχαίων bit, τη σημασία τους στην κρυπτογράφηση σήματος 
και το πως τα χαοτικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό τέτοιων γεννητριών. Τέλος 
παρουσιάζονται μέθοδοι σχεδιασμού συστημάτων κρυπτογράφησης εικόνων βασισμένων σε χαοτικά συστήματα, 
εστιάζοντας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στα στατιστικούς ελέγχους που μελετούν την ασφάλεια τους. 

19:30-20:00: Παυλίνα Παραπονιάρη, A logical directed description of software architectures with quantitative features 
 
Architecture is a critical issue in design and development of complex software systems. If the construction of a software 
system is based on a "good" architecture, then the system satisfies most of its functional and quality requirements. This 
talk is about the propositional configuration logic (PCL) and the weighted propositional configuration logic (wPCL). PCL 
describes in a strict mathematical way qualitative features of architectures. Nevertheless, in several practical 
applications, quantitative characteristics of architectures are required as well: the costs of the interactions among the 
components of an architecture, the time needed, the probability of the implementation of a concrete interaction, etc. 
For instance, the development of IoT and cloud applications based on the well-known Publish/Subscribe architecture 
requires quantitative characteristics of the architecture. For this we introduce wPCL which is a specification language 
for the study of software architectures with quantitative features. 

 


