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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το έτος 2001 υπήρξε σηµαντικό για το Ινστιτούτο Π&Τ. Με βάση τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης του Ινστιτούτου από τη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης, που έγινε το 2000 στα πλαίσια
αξιολόγησης όλων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ΓΓΕΤ, το ΙΠ&Τ προχώρησε σε
µια σειρά από οργανωτικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση του
ερευνητικού δυναµικού σε θεµατικές περιοχές µε κρίσιµη µάζα. Έτσι οι ερευνητικές δραστηριότητες
οργανώθηκαν σε δύο τοµείς: των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Παράλληλα, τα
επιµέρους Προγράµµατα διαµορφώθηκαν σαν περιοχές έρευνας για να αντικατοπτρίζουν τις
ερευνητικές τάσεις µέσα σε κάθε τοµέα. Το Πρόγραµµα «Πιλοτικά Έργα», συγκεκριµένα,
εντάχθηκε απ΄ ευθείας στην ∆ιεύθυνση του Ινστιτούτου σαν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένων
Συστηµάτων.»
Το 2001 συνέχισαν οι χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα IST. Τα αποτελέσµατα από την συµµετοχή του Ινστιτούτου σε προτάσεις που
υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του IST υπήρξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αφού εγκρίθηκαν 10 νέα έργα
από τα οποία 8 ξεκίνησαν µέσα στο 2001 και εξασφαλίσθηκαν εισροές πάνω από 280 εκατοµµύρια
δραχµές για το Ινστιτούτο. Στην περίοδο απολογισµού 2001, το ΙΠ&Τ απασχόλησε συνολικά 54
άτοµα σε θέσεις εργασίες (µόνιµες και µε σύµβαση). Οι προοπτικές για παραπάνω ανάπτυξη είναι
ευοίωνες και το Ινστιτούτο βρίσκεται στο δρόµο της ανάπτυξης µε στόχους συγκεκριµένους και
καλά εστιασµένους.
Το 2001 εγκρίθηκε από το ΕΓΣ η οργάνωση του Ινστιτούτο σε δυο (2) Τοµείς (Πληροφορική και
Τηλεπικοινωνίες), έξι (6) Προγράµµατα, και ένα Πρόγραµµα ∆ιεύθυνσης (Ολοκληρωµένα
Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα). Το καινούργιο οργανόγραµµα, που θα µπει σε ισχύ το 2002,
συνοψίζεται στο παρακάτω ∆ιάγραµµα.
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Το Πρόγραµµα ∆ιεύθυνσης Ολοκληρωµένα Συστήµατα & Πιλοτικά Έργα αποσκοπεί στην καλύτερη
αξιοποίηση του δυναµικού του Ινστιτούτου, τη σύγκλιση των Προγραµµάτων και τη δηµιουργία
συνεργασιών µεγαλύτερης κλίµακας και βεληνεκούς. Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι η
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δηµιουργία πιλοτικών έργων στο µεταίχµιο των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής µε σκοπό
την σύγκλιση των προγραµµάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων, την καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου και εξοπλιστικού δυναµικού του Ινστιτούτου, την δηµιουργία υποδοµής υποστήριξης
µεγάλων έργων, την υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών µεγάλου βεληνεκούς και την καλύτερη
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων έρευνας και την επαφή µε την βιοµηχανία και τον ιδιωτικό τοµέα. Η
δηµιουργία του προγράµµατος αυτού συµβαδίζει µε την διεθνή τάση διάχυσης των ορίων των
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και σύγκλισης των δύο κλάδων.
Προκειµένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι σύγκλισης, έχει υιοθετηθεί ένα σφαιρικό µοντέλο
λειτουργίας του Ινστιτούτου βασισµένο πάνω στους δύο υπάρχοντες τοµείς, Τηλεπικοινωνίες και
Πληροφορική, µε το Πρόγραµµα ∆ιεύθυνσης Ολοκληρωµένα Συστήµατα σαν Άξονα Σύγκλισης στο
µεταίχµιο των δύο βασικών τοµέων. Το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.
Το σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας ΙΠ&Τ παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα:
• Εξοικονοµεί ερευνητικό προσωπικό.
• Κάνει καλύτερη και πιο αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών πόρων
• ∆ηµιουργεί λιγότερες και πληρέστερα επανδρωµένες ερευνητικές µονάδες.

•
•
•
•

Επιτρέπει την αντιµετώπιση ερευνητικών δραστηριοτήτων µεγαλύτερου βεληνεκούς.
Ενισχύει την συνεργασία του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών µε τον Τοµέα Πληροφορικής.
Συντονίζει διαθεµατικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
∆ίνει έµφαση στην δηµιουργία ερευνητικών δραστηριοτήτων στο µεταίχµιο µεταξύ
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, δικτύων και λογισµικού, όπου τα πρόσθετα οφέλη
µπορεί να είναι σηµαντικά.

Απώτερος σκοπός του σφαιρικού µοντέλου λειτουργίας είναι η σύγκλιση των
Προγραµµάτων και η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των
πόρων του Ινστιτούτου. Η σύγκλιση αυτή προωθείται µέσα από την Πυραµίδα Έρευνας και
Ανάπτυξης του ∆ιαγράµµατος 3. Η φιλοσοφία του Μοντέλου Πυραµίδας έχει σαν σκοπό τη
σύγκλιση σε ένα Άξονα ακολουθώντας παράλληλα:
• Top-down προσέγγιση µε την επάνδρωση ∆ραστηριοτήτων Αιχµής και την δηµιουργία
Έργων Συλλογικής Συµµετοχής και Έργων Σύγκλισης, και
• Bottom-up προσέγγιση µε την συνεργασία σε κοινές ερευνητικές προτάσεις ερευνητών
από διαφορετικά Προγράµµατα, την κατανοµή Υποτρόφων (Υποψηφίων ∆ιδακτόρων και
Μεταδιδακτόρων) µε βάση προτάσεις για συγκεκριµένα έργα και όχι µε βάση τον αριθµό
Προγραµµάτων, και τέλος µε την σύγκλιση ερευνητικών θεµάτων και ∆ραστηριοτήτων
Αιχµής.
Η προσπάθεια αυτή σύγκλισης έχει αρχίσει να καρποφορεί όπως φαίνεται και από την
ανοδική πορεία των δεικτών απόδοσης του Ινστιτούτου την τελευταία τριετία 1999-2001,
(βλέπε σελίδες 36 και 37). Το Ινστιτούτο προχωρεί στην υλοποίηση των στόχων που έχει
βάλει. Καινούργιοι ορίζοντες ανοίγονται και οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Η ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας από µέρους της Πολιτείας είναι ένα βήµα στη σωστή κατεύθυνση.
Χρειάζεται όµως περαιτέρω ενίσχυση και επίσπευση θεσµικών αλλαγών από µέρους της
Πολιτείας, όπως η αύξηση των θέσεων ερευνητών, ο συντονισµός της έρευνας µέσα από το
3ο ΚΠΣ, και τέλος η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
βασισµένων σε ερευνητικά αποτελέσµατα.

Σ. Χ. Α. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ph.D
∆/ντής Ι.Π. & Τ. – ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
∆ιευθυντής
Σ. X. A. Θωµόπουλος

∆ιοικητικό Προσωπικό

Αναπληρωτής
∆/ντης

Ραγκούση-∆ουβαρά Κ.

Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: ∆αγκάκης Κ
Αντιπρόεδρος:Σπυρόπουλος Κ
Μέλη:
Κοντοβασίλης Κ.
Κουρτης Α.
Περαντώνης Σ.
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Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Περαντώνης Σ.

(Με Έµφαση στις
Λογισµικές Εφαρµογές)

(Με Έµφαση στα ∆ίκτυα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

ΠΙΛΟΤΙΚA ΕΡΓΑ
ΙΠ&Τ

Υπεύθ. ∆ΑΓΚΑΚΗΣ Κ.

Υπεύθ. ΚΟΥΡΤΗΣ A.

Υπεύθ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Α.
.

Υπεύθ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

+

Ερευνητές

Ερευνητές

Ερευνητές
∆ΑΓΚΑΚΗΣ Κ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Α.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Π.

+

ΚΟΥΡΤΗΣ Α.
ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

Επιστήµ. Συνεργάτες

+

+

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ
Α.ΚΟΥΡΤΗΣ Α.
ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Κ.

Ερευνητές

+
1

+

ΜΑΝΤΑΚΑΣ Χ.
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ Γ. 1
ΠΑΛΛΗΣ Ε. 1,3
ΠΑΝΤΟΣ Γ. 3,4
ΓΑΡ∆ΙΚΗΣ Γ.3
ΞΥΛΟΥΡΗΣ Γ.3

ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ Γ.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Β.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΚΟΥΡΤΗΣ Α.
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Σ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ Α.
∆ΑΓΚΑΚΗΣ Κ.

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Α.
ΚΟΡΜΕΤΖΑΣ Γ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ∆.
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Η.
ΣΑΡΑΚΗΣ Λ.
ΚΑΡΕΛΟΣ Ν.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΣΚΙΑΝΗΣ Χ.
ΓΚΙΖΕΛΗΣ Χρ.
ΜΠΙΤΑΣ Χρ.
ΜΗΤΡΟΥ Ν. 4
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ι.4

Συνεργαζόµενοι Ειδ. Λειτ.
Επιστήµονες

Υπεύθ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ

Ερευνητές

Ερευνητές

+

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ Ε.

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤ.

+

ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ Κ.5
ΣΑΖΑΚΛΗΣ Γ.5
ΤΣΑΚΑΛΟΣ Γ.4
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.4
ΜΕΣΟΓΙΤΗ Ι.4
∆ΡΟΣΙΝΟΣ Ν.4
ΠΕΡΑΚΗ Χ.4
ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ.4
ΑΝΤΥΠΑΣ Γ.4
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ.4

ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ Γ.

Α∆ΕΙΛΙΝΗΣ Ε.

+

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Μ.
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γ.

+

∆ΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Α. 1
ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ι. 1
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ∆.
ΣΑΚΚΗΣ Γ.
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ Γ.1
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ι. 1
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆.1
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κ.4
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΟΥ ∆. 1
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ Κ. 1

+

+

Εκπαίδευση
Ερευνητής

1.
2.
3.
4.
5.

Συνεργάτες µε σύµβαση
Συνεργάτες χωρίς σύµβαση
Άµισθοι υπότροφοι
Συνεργάτες µερικής απασχόλησης
Μεταδιδακτορικοί Σπουδαστές

ΒΑΣΙΛΑΣ Ν. 1
ΑΜΠΑΖΗΣ Ν.1
OLIVIER J-M. 1
ΒΙΡΒΙΛΗΣ Β. 3
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Σ. 3
ΓΙΑΛΟΥΣΗ Κ.1
ΓΡΙΣΠΟΥ Α.1

ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ Α.
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Σ.

Υπότροφοι

ΜΠΟΥΝΑΣ Α.
ΕΡΓΟ: ∆ιαχείριση
Ποιοτικών Προτύπων
&Πληροφοριών

+

+
Προσωπικό Υποστήριξης
ΜΟΣΧΟΤΗ Μ.
ΨΥΧΑ Α.

+

ΧΑΡΟΥ Ε.

Υπότροφοι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Σπ..

+

Ειδικοί Τεχν. Επιστ.

Επιστηµ.Συνεργάτες

Επιστηµ. Συνεργάτες

Υπότροφοι

+

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤ.
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ.

Συνεργαζ. Ερευνητές

Επιστήµον. Συνεργάτες

Τεχνικοί

+

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ

Ειδικοί Λειτ. Επιστήµ/ες

+

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Π.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Π.

Υπότροφοι

+

+

Συνεργαζόµενοι
Ερευνητές

Υπότροφοι

+

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

+

Επιστηµ.Συνεργάτες
Επιστηµ.Συνεργάτες

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ∆.
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.

Σ.X.A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΣΕΩΝ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υπεύθ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΠΕΤΑΣΗΣ Γ.
ΣΥΓΛΕΤΟΣ Γ.
ΖΩΓΑΛΗΣ Ι.
ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ Σ.

Προσωπικό Υποστήριξης
∆ΕΡΜΟΥΣΗΣ Ι.
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Γ.
ΣΑΜΟΥΗΛΙ∆Η Σ.

Τεχνικοί
ΣΩΚΟΣ Α.
ΜΟΣΧΟΤΗ ΕΛ.
ΜΑΡΚΟΥ Α.

∆ιάγραµµα 1. Οργανόγραµµα ΙΠ&Τ (Ισχύει µέχρι 31/12/2001)
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝ.
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ΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΗΛ. ΤΥΠΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
∆ΙΑΧ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

∆ιάγραµµα 2: Σφαιρικό µοντέλο λειτουργίας Ι.Π.Τ.
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Άξονες Εστιασµού

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(Με Έµφαση στα ∆ίκτυα)

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Υπεύθ. ∆ΑΓΚΑΚΗΣ Κ.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Υπεύθ. ΚΟΥΡΤΗΣ A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
Υπεύθ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ Π.

ΠΙΛΟΤΙΚA ΕΡΓΑ
ΙΠ&Τ
Υπευθ. Σ. Χ.Α.
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθ. ΜΠΟΥΝΑΣ Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(Με Έµφαση στις
Λογισµικές Εφαρµογές)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΣΕΩΝ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υπεύθ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ
Υπεύθ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Σ.

∆ιάγραµµα 3. Πυραµίδα Έρευνας & Ανάπτυξης

Απολογισµός Ι.Π.&Τ. 2001
Σελίδα

5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.... ........................................................................................................................ 8
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................... ......... 8

1.2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ.......... 8

1.3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ....................................................... 13

2

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................................ 14
2.1

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ................................................. 14

2.1.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ........................................ 14

2.1.2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ.................................................................................... 14

2.1.3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .......................................................................... 15

2.1.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .............................................................. 15

2.1.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ.................................................................. 16

2.1.6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι.Π.&Τ. .............................................................................. 16

3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ............................................................................................ 17
3.1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ............. 19

3.2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ...................................................................................................................................... 19

4

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ..................................................................................................................... 20

5

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ .......................................................................... 20

6

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ .... 20

7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ................................................................................. 22
7.1

ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΑΙΑ
ΤΡΙΕΤΙΑ............................................................................................................................................. 23

7.2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ .................................................. 24

7.3

IMPACT FACTOR –2001 ............................................................................................................... 24

7.4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ....................................... 25

7.5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................................................................... 32

7.6

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΣ ................................................................................................................................................. 38

Απολογισµός Ι.Π.&Τ. 2001
Σελίδα

6

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) ιδρύθηκε το 1987 µε το Νόµο
1514/1985 και είναι ένα από τα οχτώ Ινστιτούτα που συγκροτούν το ΕΚΕΦΕ "∆", το µεγαλύτερο
ερευνητικό κέντρο της χώρας. Το προσωπικό του ΙΠ&Τ αποτελείται από 10 µόνιµους ερευνητές, 3
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες, 1 Ειδικό Τεχνικό Επιστήµονα, 5 Μεταδιδακτορικούς, 5
Μεταπτυχιακούς, 4 Τεχνικό Προσωπικό και 2 ∆ιοικητικό Προσωπικό.
Ο κύριος σκοπός του ΙΠ&Τ είναι η εκτέλεση υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας σε ορισµένες περιοχές της επιστήµης των Επικοινωνιών και ∆ικτύων και της Πληροφορικής
και Λογισµικού και η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για στενή συνεργασία του Ινστιτούτου
µε άλλα ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήµια και την Ελληνική Βιοµηχανία. Η επίτευξη αυτών των
στόχων προωθείται µε τις εξής κύριες δραστηριότητες:
–

Έρευνα και ανάπτυξη πειραµατικών προτύπων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων ευρέως
φάσµατος, µελέτη διάδoσης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και δικτυακές εφαρµογές
σε δίκτυα ΙΝ και δίκτυα ευρέως φάσµατος.

–

Έρευνα και ανάπτυξη ασύρµατων ψηφιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας για µετάδοση
δεδοµένων, εικόνας και τηλεόρασης µέσα από το διαδίκτυο, software radio και
εφαρµογές.

–

Ανάπτυξη και πειραµατική εφαρµογή ευφυών συστηµάτων και µοντέλων λογισµικού και
συστηµάτων εξόρυξης πληροφοριών από κειµενικές βάσεις και ψηφιακές βιβλιοθήκες,
µοντελοποίησης του χρήστη, αυτόµατης ανάλυσης και αναγνώρισης προτύπων, και
µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων από βάσεις δεδοµένων.

-

∆ηµιουργία τεχνικών, µεθόδων και τεχνογνωσίας µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων
γνώσεων και µεταφορά τεχνολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα.

-

Ανάπτυξη νευρωνικών µεθόδων, µεθόδων βιοµετρικής αναγνώρισης και εφαρµογών σε
πολυ-επίπεδα βιοµετρικά συστήµατα

–

Εκπαίδευση νέων επιστηµόνων και τεχνικών µέσω του προγράµµατος µεταπτυχιακών
µαθηµάτων και τη συµµετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

1.2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη µεθόδων,
τεχνικών και προτύπων συστηµάτων στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και του Λογισµικού. Στο
κατώφλι της επόµενης χιλιετηρίδας, το ΙΠ&Τ φιλοδοξεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην µεταφορά
και αξιοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας σε εφαρµοσµένους τοµείς της παραγωγής από την
ελληνική και διεθνή βιοµηχανία.
Οι δραστηριότητες και η τεχνογνωσία του ΙΠ&Τ στους τοµείς Τηλεπικοινωνιών και Λογισµικού
(Πληροφορικής) συνοψίζονται στις ακόλουθες περιοχές:
•
•
•

Τηλεπικοινωνίες και ∆ιαδίκτυο
Κινητές Επικοινωνίες και Ευφυή ∆ίκτυα
Τεχνολογία Γνώσεων και Λογισµικού
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•
•
•

Νευρωνικά ∆ίκτυα και Βιοµετρία
∆ιαχείριση ποιοτικών προτύπων και πληροφοριών
∆ιαδικτυακά Οικοσυστήµατα

Το Ι.Π.&Τ. συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων
Έρευνας & Τεχνολογίας συνεργαζόµενο µε εταιρείες, βιοµηχανίες και άλλους ερευνητικούς
οργανισµούς στον ελληνικό, ευρωπαϊκό χώρο και διεθνή χώρο

Απολογισµός Ι.Π.&Τ. 2001
Σελίδα

8

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστηµονικός Υπεύθυνος

Πηγή Χρηµατοδότησης Συνολικό Ποσό

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κ.∆αγκάκης

Ανταγωνιστικά Έργα

26.000.000,00

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ

Σ. Βαρουφάκης

Ανταγωνιστικά έργα

22.000,00 Euro

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

∆ρ. Θωµόπουλος Σ.Χ.Α.

Ανταγωνιστικά έργα &
Ερευνητικός Ιστός

39.970.846,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΣΕΩΝ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

∆ρ. Κ. Σπυρόπουλος (∆ντής
Έρευνας)

Ανταγωνιστικά έργα &
Ερευνητικός ιστός

94.387.000,00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ. Κοντοβασίλης
ΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Ε.Ε/ΓΓΕΤ (για
ανταγωνιστικά ερευνητικά
έργα)

24.417.427,00

ΨΗΦΙΑΚΕΣ
Α. ΚΟΥΡΤΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ανταγωνιστικά &
ιστεργαστήρια

85.600.000,00
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2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Προσωπικό
10
#

#

3 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
1 Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας
5 Μεταδιδακτορικοί
13 Μεταπτυχιακοί

#

1

#

5

#

Ερευνητές

∆ιοικητικός
Τεχνικοί

34

Συνεργαζόµενοι ερευνητές µε σύµβαση έργου

10

Προσωπικό Υποστήριξης

2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

∆ρ. Κ. Σπυρόπουλος (∆ντής Έρευνας)

Το Πρόγραµµα αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας για την
αναπαράσταση και διαχείριση γνώσεων, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τη µηχανική
µάθηση, το λογικό προγραµµατισµό, τις βάσεις δεδοµένων, και αφετέρου στην αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσµάτων για την ανάπτυξη Ευφυών και Φιλικών Συστηµάτων
Πληροφορικής, όπως συστήµατα βασισµένα στη γνώση (έµπειρα συστήµατα),
διεθνοποιηµένα συστήµατα, συστήµατα προσαρµόσιµα στα ενδιαφέροντα του χρήστη,
συστήµατα σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού, συστήµατα ευφυούς διαχείρισης
πληροφοριών. Στην τελευταία κατηγορία συστηµάτων δίνεται ιδιαίτερη έµφαση τελευταία
λόγω της υπερπληροφόρησης που παρατηρείται από τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που
διακινείται µε πολυγλωσσικό και πολυµεσικό τρόπο µέσω του ∆ιαδικτύου, των Ψηφιακών
Βιβλιοθηκών, και των ηλεκτρονικών εφηµερίδων και περιοδικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Σ. Βαρουφάκης
Το πρόγραµµα «Νευρωνικά ∆ίκτυα και Επεξεργασία Σήµατος» ξεκίνησε το 1990 µε την
ταυτόχρονη ίδρυση του εργαστηρίου νευρωνικών δικτύων στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενου
προγράµµατος ΣΠΑ. Οι δραστηριότητες του Προγράµµατος επικεντρώνονται στους τοµείς:
- ανάπτυξης - υλοποίησης ευφυών αλγορίθµων
- ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
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- αναγνώρισης προτύπων και µηχανικής όρασης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ήµ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κ.∆αγκάκης

Το γενικότερο αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η µελέτη των Ασύρµατων
Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων κάτω από το πρίσµα της Ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
και της διάδοσης του Ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.
Ειδικότερα η ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του προγράµµατος εστιάζονται
στους παρακάτω τοµείς:
1.Μελέτη της διάδοσης σήµατος σε συστήµατα κινητών επικοινωνιών µε στόχο την
αξιολόγηση µοντέλων πρόβλεψης απωλειών διάδοσης, ανάπτυξη µεθοδολογιών µέτρησης
απωλειών διάδοσης και ανάπτυξη νέων, βελτιωµένων µοντέλων διάδοσης µέσω επεξεργασίας
µετρήσεων ραδιοκάλυψης.
2.Ηλεκτροµαγνητική αλληλεπίδραση ανθρώπου και κεραιών συστηµάτων Κινητών
Επικοινωνιών και ειδικότερα µελέτη και ανάπτυξη µεθοδολογιών µέτρησης
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου/έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σχεδιασµός νέων πιο
αποδοτικών και λιγότερο επικίνδυνων για τον άνθρωπο κεραιών και µέθοδοι προστασίας από
ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες.
3.Έλεγχοι-∆οκιµές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που περιλαµβάνουν µελέτη και ανάπτυξη
µεθοδολογιών µέτρησης Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) σε Ανηχωικό Θάλαµο
καθώς και σε υπαίθριο χώρο δοκιµών (Open Area Test Site). Επίσης, µελέτη και ανάπτυξη
ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου συµµόρφωσης µε τα Πανευρωπαϊκά πρότυπα
(Conformance Testing).
4.Ραδιοδιεπαφή (Air Interface) σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων που
περιλαµβάνει µελέτη της εξέλιξης και ολοκλήρωσης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων σε συστήµατα 3ης ή και 4ης γενιάς, µελέτη και έρευνα γύρω από θέµατα
σχετικά µε re-configurable radio systems and networks/software radio, καθώς και mobile-tomobile communication. Τέλος στο ίδιο αντικείµενο εντάσσεται και η ερευνητική
δραστηριότητα που στοχεύει στην εφαρµογή τεχνικών Spread Spectrum και Multi-carrier
Modulation σε αµφίδροµα ασύρµατα δίκτυα µεγάλου εύρους ζώνης συχνοτήτων για παροχή
υπηρεσιών πολυµέσων και ψηφιακής τηλεόρασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επιστηµονικός Υπεύθυνος

Α. ΚΟΥΡΤΗΣ

Αντικείµενο του προγράµµατος είναι τα συστήµατα ψηφιακών επικοινωνιών µε έµφαση στα
αµφίδροµα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και δίκτυα, στην ψηφιακή τηλεόραση
και τις δορυφορικές ζεύξεις. Επίσης είναι η έρευνα και ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών για
την ενοποίηση (convergence) διαφόρων τεχνολογιών ασύρµατης πρόσβασης, DVB-T
(επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης), LMDS, GSM και UMTS, καθώς και τη διαχείριση και
παροχή πολλαπλών υπηρεσιών µέσω ασύρµατων αµφίδροµων δικτύων µε βελτιστοποίηση
του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Τέλος είναι η µελέτη, ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνικών,
µεθόδων και υπηρεσιών που µπορούν να αναπτυχθούν στα παραπάνω συστήµατα.

Απολογισµός Ι.Π.&Τ. 2001
Σελίδα

11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Κ. Κοντοβασίλης

Το πρόγραµµα εστιάζεται στα ζητήµατα «συστηµικής υφής» που σχετίζονται µε τη σχεδίαση,
λειτουργία, διαχείριση και βελτιστοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δίνοντας έµφαση
στα σύγχρονα δίκτυα ευρείας ζώνης, τα οποία υποστηρίζουν παράλληλα ποικίλες υπηρεσίες
µε εγγυήσεις ποιότητας γι’ αυτές. Οι επιµέρους επιστηµονικές κατευθύνσεις του
προγράµµατος περιλαµβάνουν (µεταξύ άλλων):
Μοντελοποίηση, ποσοτική αξιολόγηση της επίδοσης και διαστασιολόγηση (dimensioning)
δικτυακών συσκευών, διατάξεων και συστηµάτων.
Συστήµατα, τεχνικές και αλγορίθµους για τη διασφάλιση απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας
(Quality of Service—QoS).
Ποσοτικές µεθόδους για τον έλεγχο κίνησης και τη διαχείριση δικτυακών πόρων.
Μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών τηλεπικοινωνιακής κίνησης και τεχνικές
εκτίµησης-µέτρησης των συναφών παραµέτρων.
Συστήµατα διαχείρισης δικτύων και συναφείς αρχιτεκτονικές λογισµικού.
Γεννήτριες παραγωγής φορτίου κίνησης µε ελεγχόµενα χαρακτηριστικά και
µετρητές-αναλυτές χαρακτηριστικών κίνησης.
Κατά τα έτη 1996-2000, το πρόγραµµα λειτουργούσε ως έργο (τµηµατική υποδιαίρεση)
ενταγµένο στο πρόγραµµα "Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιστηµονικός Υπεύθυνος

∆ρ. Θωµόπουλος Σ.Χ.Α.

Τα Πιλοτικά Έργα ΙΠ&Τ είναι ένας Άξονας ∆ράσης που ξεκίνησε σα Πιλοτικό Πρόγραµµα
του Ινστιτούτου το δεύτερο εξάµηνο του 1998. Ο σκοπός του Άξονα ∆ράσης αυτού είναι η
σύγκλιση των Προγραµµάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε την δηµιουργία
πιλοτικών έργων γύρω από τεχνολογίες αιχµής τις οποίες το Ινστιτούτο εκτιµά σαν
ερευνητικές περιοχές µελλοντικής σηµασίας στις οποίες διαθέτει σηµαντική τεχνογνωσία και
προτίθεται να επενδύσει είτε µε την µορφή ερευνητικού και επιστηµονικού προσωπικού, είτε
µε την µορφή εσωτερικής επένδυσης είτε µε την µορφή χρηµατοδότησης από θεσµικούς ή
ιδιωτικούς φορείς.
Το Πρόγραµµα Πιλοτικά Έργα αναµένεται να έχει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΙΠ&Τ όπως αυτό περιγράφεται στη ∆ράση ΙΙΙ
«Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος του Κέντρου (ΕΚΕΦΕ «∆»).
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3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
3.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Συµµετοχή σε Ελληνικά

*
*

Ανθρώπινο ∆ίκτυο Τεχνητής Νοηµοσύνης
Ανθρώπινο ∆ίκτυο ∆ιάδοσης και Χρήσης των νέων τεχνολογιών Βάσεων ∆εδοµένων

Συµµετοχή σε Ευρωπαικά

*
*
*
*

COIL: Computational Intelligence and Learning Cluster
CLASSiks-A Cluster of European R&D projects in crosslingual information and
ELSNET: European Network of Excellence in Human Language Technologies
MLNET: European Network of Excellence in Machine Learning

3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Επιστήµονες του I.Π.&Τ. συµµετείχαν ως µέλη επιτροπών ή ως οµιλητές στα:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

10th International World Wide Web Conference
5th International Conference on Greek Linguistics
ADBIS' 2001
DEXA 2001
EMNLP 2001
European Investment Forum
European Venture Academy
IEEE International Workshop on Robot and Human Coo
IST2001
ITI'2001

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
* «Ευφυείς Πράκτορες και Εικονική Πραγµατικότητα»
* «Οπτική Επικοινωνία και ∆ηµιουργική Έκφραση»
* ACAI’2001
* CLASSiks
* Servicerob 2001
* Ανθρώπινο ∆ίκτυο HELDINET
* Ανθρώπινο ∆ίκτυο Τεχνητής Νοηµοσύνης
* Ροµποτική
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Άλλες ∆ραστηριότητες:

Από το Επιστηµονικό προσωπικό του Ινστιτούτου ορίσθηκαν κριτές εργασιών άλλων
ερευνητών, που υποβλήθηκαν για δηµοσίευση σε έγκριτα περιοδικά όπως:
Artificial Intelligence in Medicine
Journal of Natural Language Engineering
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
IEEE Journal on Selected Areas in Communications (J-SAC)

4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνεχίστηκε η σύµβαση µε την εταιρεία SILK ROUTE S.A. για παροχή τεχνογνωσίας πάνω
σε θέµατα ασύρµατων δικτύων.
Παροχή υπηρεσιών στην Initiative Consulting (UK)
Συνεχίστηκε η σύµβαση µε την εταιρεία BARTHA WIRELESS NETWORKING E.E. για
παροχή τεχνογνωσίας πάνω σε θέµατα ασύρµατων δικτύων.

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
Κατά το 2001 ακολούθησαν το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 12 υπότροφοι του
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», ενώ οι ερευνητές του Ινστιτούτου επέβλεψαν και 5 επιπλέον
υποψήφιους διδάκτορες που δεν χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό Προϋπολογισµό του
Κέντρου.
Επίσης κατά το 2001 ολοκληρώθηκαν, µε πλήρη επιτυχία 3 διδακτορικές διατριβές, και 4
διπλωµατικές εργασίες.
Σεµινάρια
Εκτός του Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ «∆», στο Ι.Π.& Τ. δόθηκαν και διαλέξεις από
επιστήµονες του Ινστιτούτου και εξωτερικούς προσκεκληµένους ερευνητές.

6.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η νέα σφαιρική διάρθρωση του Ι.Π.& Τ. καθώς και οι βάσεις που έχουν στηθεί µε τις
επιλεχθείσες θεµατικές περιοχές Έρευνας και Ανάπτυξης και την υλικοτεχνική υποδοµή που
δηµιουργήθηκε, αναµένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου.
Η συµµετοχή σε νέα ανταγωνιστικά έργα Έρευνας & Τεχνολογίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και
∆ιεθνές επίπεδο είναι αξιόλογη και η προοπτική για περαιτέρω χρηµατοδότηση ευοίωνη. Κατά
το 2001, εγκρίθηκαν 10 νέα έργα, ενώ ξεκίνησαν τα 8 από αυτά. Ο ι συνολικές εισροές του
Ινστιτούτου από χρηµατοδοτούµενα έργα για το 2001 ανήλθαν σε 280.194.143 δρχ.
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Παράλληλα επενδύθηκαν περί τα 295.163 Euros (100.576.843 δρχ) για εξοπλισµό υποδοµής. Η
τεχνολογική πρωτοπορία που έχει αποκτηθεί από τη συµµετοχή του Ινστιτούτου σε
ανταγωνιστικά έργα Ε&Τ αναµένεται να αποδώσει καρπούς είτε µε την αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων είτε µε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας προς εταιρείες και οργανισµούς.
Η καθιέρωση των Ερευνητών του Ι.Π.& Τ. στον ∆ιεθνή χώρο, αναµένεται να αξιοποιηθεί
περαιτέρω µε πρωτοβουλίες οργάνωσης διεθνών επιστηµονικών γεγονότων και επιµέλειας
ειδικών εκδόσεων διεθνών επιστηµονικών περιοδικών.
Τέλος το Ινστιτούτο αποβλέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην µεταφορά τεχνογνωσίας και την
επιµόρφωση του επιστηµονικού προσωπικού των Ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από
οργανωµένη συνεχή εκπαίδευσης στους τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σε
συνεργασία µε τους υπόλοιπους ακαδηµαϊκούς φορείς.
Ο στόχος του Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ξεκίνηµα της καινούργιας
χιλιετηρίδας είναι να διαδραµατίσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στην αξιοποίηση της ελληνικής
τεχνογνωσίας µέσα από παραγωγικές βιοµηχανικές και εµπορικές εφαρµογές, και στην
καλλιέργεια και διατήρηση τεχνολογικής αιχµής στην ελληνική βιοµηχανία µε την
µεταλαµπάδευση καινούργιας τεχνογνωσίας µέσα από συνεχή εκπαίδευση. Το ΙΠ&Τ είναι
µοναδικά εξοπλισµένο και αναµένεται να διαδραµατίσει το καθοριστικό αυτό ρόλο µεταξύ
έρευνας, βιοµηχανίας και παραγωγής.
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7.1.

ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
∆ΙΚΤΥΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ηµιουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των 3,5GHz
για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες.
∆ηµιουργία πιλοτικού συστήµατος παροχής ψηφιακής αναδραστικής τηλεόρασης.

ΕΥΦΥΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Ανάλυση της χρήσης υπηρεσιών παροχής πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο (Web-sites,
news-filtering services, digital libraries, …).



Εξόρυξη γνώσης από χρηµατοοικονοµικά
συµπεριφοράς καταναλωτών.



Αυτόµατη κατηγοριοποίηση σελίδων του σελίδων του παγκόσµιου ιστού (WEB) και
µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εφαρµογή στην προστασία ανηλίκων από
µη επιθυµητό δικτυακό υλικό).



Χαρακτηρισµός και ανάκτηση πληροφορίας που παρέχεται σε πολυµεσική µορφή,
µε βάση το περιεχόµενο.

δεδοµένα

και

από

δεδοµένα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ


Μαθηµατική και πειραµατική µελέτη φαινοµένων συµφόρησης σε δικτυακά
περιβάλλοντα πολύ µεγάλων πολυπλεκτών ή µεταγωγέων κορµού, µε στόχο την
ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον έλεγχο κίνησης και τη διαχείριση πόρων.



Χαρακτηρισµός δικτυακής κίνησης που µεταφέρει πληροφορία video.



∆ιατάξεις παραγωγής και µέτρησης-ανάλυσης φορτίου κίνησης σε δίκτυα ΑΤΜ και
IP.



Από κοινού βελτιστοποίηση υβριδικού περιβάλλοντος (composite radio)
εναλλακτικών ασυρµάτων δικτύων (IEEE 802.11b, GPRS, DVB-T), για την
αποδοτική παροχή υπηρεσιών ΙP.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Λειτουργία πιλοτικού ασύρµατου κυψελικού ευρυζωνικού δικτύου στο φάσµα των
3,5GHz για την πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες, την ανάπτυξη
εφαρµογών που θα εκµεταλλεύονται την δυνατότητα των υψηλών ταχυτήτων και
την ανάπτυξη µοντέλων εµπορικής αξιοποίησης του εν λόγω δικτύου.



Ανάπτυξη συστήµατος βιοµετρικής αναγνώρισης προσώπου από ψηφιακή κάµερα.



Ανάπτυξη εργαλείων εικονικής πραγµατικότητας για την πλοήγηση ροµπότ µέσα
από το διαδίκτυο.
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7.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ
1999
2000
2001

Επιστηµονικό
Με Σύµβαση
Μεταδιδακτορικοί Μεταπτυχιακοί ∆ιοικητικοί
Τεχνικοί
προσωπικό
Έργου

17
16
14

1
4
5

21
25
13

2
2
1

25
47
44

6
4
5

Σύνολο

72
98
82

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
100
90
80
Επιστηµονικό προσωπικό

70

Μεταδιδακτορικοί

60

Μεταπτυχιακοί

50

∆ιοικητικοί

40

Με Σύµβαση Έργου
Τεχνικοί

30

Σύνολο

20
10
0
1999

2000

2001

7.3 IMPACT FACTOR-2001
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
∆ΕΙΚΤΕΣ
Α1:∆ηµοσιεύσεις σε περιοδοκά µε κριτές /(µόνιµο
προσωπικό)
Α2:Συνολικές ∆ηµοσιεύσεις/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2
σπουδ.)
Α3:∆ηµοσιεύσεις σε περιοδοκά µε κριτές/ (µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)
Β1:Σύνολο εισροών /(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)
Citations/ (µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)

1999

2000

2001

0,75

0,4

0,88

1,48

1,55

4,13

0,31
19
2

0,15
23
2,23

0,6
35
4,34

Η εξέλιξη των δεικτων στα τρία τελευταια έτη φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα.
Α2:Συνολικές ∆ηµοσιεύσεις (µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)

Α1:∆ηµοσιεύσεις σε π εριοδοκά µε κριτές
/(µόνιµο π ροσωπ ικό)
1
0,8
0,6

Α1:∆ηµοσιεύσεις
σε π εριοδοκά µε
κριτές /(µόνιµο
π ροσωπ ικό)

0,4
0,2
0
1999

2000

2001

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Α2:Συνολικές
∆ηµοσιεύσεις/
(µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2
σπουδ.)
1999

Α3:∆ηµοσιεύσεις σε περιοδοκά µε κριτές/
(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2000

2001

Β1:Σύνολο εισροών σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ
(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπουδ.)
40

Α3:∆ηµοσιεύσεις
σε περιοδοκά µε
κριτές/ (µόνιµοι
και µεταδ/κοί και
1/2 σπουδ.)

30

Β1:Σύνολο
εισροών/ (µόνιµοι
και µεταδ/κοί και
1/2 σπουδ.)

20
10
0

1999

2000

2001

1999

2000

2001

Citations /(µόνιµοι και µεταδ/κοί και 1/2 σπ ουδ.)
5
4
Citations /(µόνιµοι
και µεταδ/κοί και 1/2
σπ ουδ.)

3
2
1
0
1999
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

Α1:∆ηµοσιεύσεις
σε περιοδοκά µε
κριτές /(µόνιµο
προσωπικό)

Α2:Συνολικές
∆ηµοσιεύσεις/
(µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2
σπουδ.)

Α3:∆ηµοσιεύσεις
σε περιοδοκά µε
κριτές/ (µόνιµοι
και µεταδ/κοί και
1/2 σπουδ.)

1999

2000

Β1:Σύνολο
εισροών/
(µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2
σπουδ.)

Citations
/(µόνιµοι και
µεταδ/κοί και 1/2
σπουδ.)

2001

Συνολικό γράφηµα δεικτών απόδοσεις ΙΠ&Τ για την τριετία 1999 – 2001
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7.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Πρωτότυπα συστήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν και για τα οποία υπάρχει προοπτική αξιοποίησής
τους στην αγορά είναι
 Βιοµετρικό σύστηµα αναγνώρισης προσώπων από ψηφιακή κάµερα
 Πρωτότυπη πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών γλωσσικής τεχνολογίας (Ellogon)
 Πρωτότυπα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την Ελληνική γλώσσα (δηµιουργία και
συντήρηση λεξικών, ορολογιών, γραµµατικών, λεκτικοί και συντακτικοί αναλυτές)
 Πρωτότυπο σύστηµα εξαγωγής πληροφορίας για την Ελληνική γλώσσα (ΜΙΤΟΣ)
 Πρωτότυπα εργαλεία για την προσαρµογή συστήµατος εξαγωγής πληροφορίας της Αγγλικής, της
Γαλλικής και της Ελληνικής γλώσσας σε νέες θεµατικές περιοχές
 Πρωτότυπα εργαλεία υποστήριξης της χρήσης ελεγχόµενων γλωσσών (ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)
 Πρωτότυπο εργαλείο για την προσαρµογή πολύγλωσσου συστήµατος αυτόµατης παραγωγής
κειµένων σε νέες θεµατικές περιοχές.
 Πρωτότυπο σύστηµα εντοπισµού ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων e-mail (FILTRON)
 Πρωτότυπο σύστηµα κατηγοριοποίησης σελίδων του Παγκόσµιου Ιστού (FILTERIX)
 Πρωτότυπα εργαλεία δηµιουργίας κοινοτήτων και στερεοτύπων χρηστών σε εφαρµογές του
∆ιαδικτύου
 Πρωτότυπα εργαλεία λεκτικής ανάλυσης και µετασχηµατισµού της γλώσσας Multidimensional
XML, και ενδεικτική εφαρµογή βασισµένη στα εργαλεία.
 Πρωτότυπο σύστηµα αποθήκευσης, ταξινόµησης και ανάκλησης δυσδιάστατων σχηµάτων για τη
δερµατο-βιοµηχανία
 Πρωτότυπο δίκτυο παροχής ψηφιακής τηλεόρασης και υπηρεσιών µεγάλου εύρους ζώνης
 Παροχή υπηρεσιών ασύρµατου Internet µεγάλου εύρους ζώνης
 Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος παροχής τεχνικών πληροφοριών για δικτυακές νησίδες
τεχνολογίας ΑΤΜ, βασισµένο στο WWW
 Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την εξ αποστάσεως διαχείριση και
παρακολούθηση µεγεθών της κατάστασης δικτύων ΑΤΜ, αρχιτεκτονικής cllieent/server, στο
οποίο χρησιµοποιούνται τεχνολογίες Java/WWW
 Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την οπτικοποίηση και επεξεργασία µετρήσεων
κίνησης για δικτυακές πλατφόρµες ΑΤΜ
 Πατέντα για σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε εφαρµογή τεχνικών ενσωµατωµένης
αυτοδοκιµής (BIST) και αυτοελέγχου
 Προηγµένη αρχιτεκτονική (και πρωτότυπη υλοποίηση) λογισµικού για παραµετρικές γεννήτριες
κίνησης ΑΤΜ, ώστε να καθίσταται δυνατή η παραγωγή σύνθετου εκρηκτικού φορτίου,
απαιτώντας από τον χρήστη µόνο την παροχή παραµέτρων υψηλού επιπέδου.
 Αρχιτεκτονική λογισµικού για την φορητή (portable) και διαφανή (transparent) ενσωµάτωση
αλγορίθµων ελέγχου κίνησης σε συστήµατα διαχείρισης δικτύων ΑΤΜ, η οποία περιλαµβάνει
κατάλληλο αφηρηµένο µοντέλο πληροφορίας, σύνολο γενικών ανοιχτών (open) διεπαφών και
ιδεατό πρωτόκολλο σηµατοδοσίας, σύµφωνα προς το µοντέλο αναφοράς P1520 της ΙΕΕΕ.
Πρωτότυπη υλοποίηση σε γλώσσα Java, µε χρήση ευφυών πρακτόρων λογισµικού.


Έµπειρο σύστηµα διαχείρισης υδροφόρου ορίζοντα µε τη χρήση Ασαφούς Λογικής
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