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Πρόλογος
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών συνέχισε τη δυναµική του πορεία και το 2004 µε πολύ
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Το Ινστιτούτο είχε µια πολύ καλή επιστηµονική παρουσία, µε δηµοσιεύσεις, αναφορές
από άλλους ερευνητές καθώς και συµµετοχές και οργάνωση συνεδρίων και σεµιναρίων στην Ελλάδα και τον διεθνή
χώρο. Ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία ήταν η εξασφάλιση νέων χρηµατοδοτήσεων µέσω της συµµετοχής των ερευνητών
σε νέα έργα Ε&Α κυρίως της ΕΕ, και η δηµιουργία εταιρίας έντασης γνώσης. ∆υναµική εξάλλου ήταν και η συµµετοχή
των ερευνητών του Ινστιτούτου στην µεταπτυχιακή και προπτυχιακή εκπαίδευση.
Οι πρωτοποριακές δραστηριότητες των Ερευνητών του Ινστιτούτου εστιάζονται στις περιοχές των:
•

Ψηφιακών επικοινωνιών µε έµφαση στα αµφίδροµα ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και δίκτυα, στην
ψηφιακή τηλεόραση και τη χρήση της ως ευρυζωνικής υποδοµής µεγάλης έκτασης

•

Ασύρµατων ετερογενών-υβριδικών δικτύων

•

∆ιάδοσης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, αλληλεπίδρασης ανθρώπου-κεραίας και µεθοδολογιών µετρήσεων

•

Μηχανικής µάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, διαχείρισης οντολογιών και µοντελοποίησης χρηστών για
αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπερπληροφόρησης και του ενοχλητικού διακινούµενου περιεχοµένου στο
διαδίκτυο

•

Επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας σταθερής ή κινούµενης 2D ή 3D µε σκοπό την ανάπτυξη µεθόδων και
συστηµάτων για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, χρήση βιοµετρικά ελεγχόµενης πρόσβασης
καθώς και την αναγνώριση συµπεριφορών σε video

Οι δηµοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων αναµένεται να περάσουν τον αριθµό των 65, ενώ
αναφορές άλλων ερευνητών στο έργο των ερευνητών του Ινστιτούτου αναµένεται να ξεπεράσουν τις 100 έως το τέλος
του τρέχοντος έτους. Οι Ερευνητές είχαν µεγάλη κινητικότητα µε τη συµµετοχή τους σε Εθνικά και ∆ιεθνή συνέδρια.
Αξίζει όµως να σηµειωθεί η επιτυχής διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διεθνών συνεδρίων IFIP TC-6 Networking ’04
και του ICGI’04 στις περιοχές των ∆ικτύων και της Τεχνητής Νοηµοσύνης, αντίστοιχα, όπου οι Ερευνητές µας, µε την
υποστήριξη του Ινστιτούτου, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου, πέραν της καθοδήγησης υποψηφίων διδακτόρων στην εκπαίδευση, προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους και µε τη διδασκαλία µαθηµάτων σε Τµήµατα Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών σπουδών της
3βάθµιας εκπαίδευσης. Επί πλέον υποστήριξαν την υλοποίηση πολλών πτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών καθώς
και την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Τέλος, πολλές από τις εργασίες σε θέµατα
Κατηγοριοποίησης Κειµένων, Φιλτραρίσµατος ανεπιθύµητων µηνυµάτων, Μοντελοποίησης Χρηστών και Εξόρυξης
συµπεριφοράς χρηστών στον Παγκόσµιο Ιστό, χρησιµοποιούνται διεθνώς σαν αναφορές σε υλικό πανεπιστηµιακών
σπουδών και τεχνικών εργαστηρίων.
Το Ινστιτούτο µε την ενεργή κινητικότητα των Ερευνητών του εξασφάλισε και ξεκίνησε εντός του 2004 τη συµµετοχή
σε 8 νέα έργα της ΕΕ, προϋπολογισµού 2.6. ΜEuro περίπου και ενός έργου από την Κοινωνία της Πληροφορίας
προϋπολογισµού 0.5 ΜEuro. Εξάλλου οι επιχορηγήσεις που εισέρευσαν το τρέχον έτος από τη συµµετοχή µας σε
ανταγωνιστικά έργα, αναµένεται να ξεπεράσουν το 1.5 ΜEuro. Στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών των έργων το
Ινστιτούτο εκπαίδευσε και απασχόλησε περίπου 30 νέους επιστήµονες και εν δυνάµει ερευνητές.
Το 2004 αποτελεί σταθµό στα χρονικά του Ι.Π.& Τ. µε τη δηµιουργία της πρώτης εταιρείας έντασης γνώσης του
Ινστιτούτου για την εµπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων. Προσδοκούµε στην επιτυχή πορεία της
εταιρίας στη διεθνή αγορά έτσι ώστε να αποτελέσει το παράδειγµα για τη δηµιουργία και άλλων παρόµοιων εταιριών,
αξιοποιώντας το Νόµο 2119/2001.
Παρ΄ όλες όµως τις επιτυχίες , το Ινστιτούτο παραµένει χωρίς ∆ιευθυντή από τον Αύγουστο του 2003, ενώ καθυστερεί
ο διορισµός του νέου εκλεγέντος ∆ιευθυντή από 17.12.2003. Χωρίς τον άµεσο διορισµό του εκλεγέντος ∆ιευθυντή του
Ινστιτούτου, η δυναµική που έχει αναπτυχθεί, δύσκολα θα µπορέσει να αποκτήσει σταθερό προσανατολισµό. Ο
σταθερός προσανατολισµός είναι απαραίτητος στις µέρες µας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αποτελέσουµε κέντρο
αναφοράς στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και να πετύχουµε την ένταξή µας σε Κέντρα Αριστείας του ενιαίου
Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.
∆ρ Κ. ∆. Σπυρόπουλος
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ΙΠΤ
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1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εστιάζει τη δραστηριότητά του στην έρευνα και ανάπτυξη µεθόδων,
τεχνικών και πρωτοτύπων συστηµάτων στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων/∆ικτύων και της
Πληροφορικής. Το Ινστιτούτο είναι οργανωµένο σε 2 τοµείς (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες) και 6 προγράµµατα
(Ασύρµατες Επικοινωνίες, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Τηλεπικοινωνιακά ∆ίκτυα, Τεχνολογία Γνώσεων &
Λογισµικού, Υπολογιστική Ευφυΐα, ∆ιάχυτα Συστήµατα-Περιβάλλουσα Νοηµοσύνη & Ασφάλεια).
Στόχος του Ινστιτούτου είναι να αναπτύσσει δράσεις τόσο στη µακροπρόθεσµη βασική έρευνα, όσο και στην
εφαρµοσµένη έρευνα µε την υλοποίηση συγκεκριµένων έργων έρευνας και ανάπτυξης. Οι δύο κατηγορίες έρευνας
αντιµετωπίζονται ως συµπληρωµατικές και αλληλένδετες. Παράλληλα παίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου
ερευνητικού δυναµικού µε την παροχή υποτροφιών σε µεταπτυχιακό και µεταδιδακτορικό επίπεδο καθώς και την
απασχόλησή τους σε ερευνητικά έργα. Επίσης ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας καθώς και στην γενικότερη απήχηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αποτελεσµάτων στην οικονοµία ,
στην κοινωνία και στον πολίτη.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνεργασίες µε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα,
εταιρίες τεχνολογίας και κοινωνικούς φορείς, συντονίζει ή συµµετέχει σε έργα Ε&Τ, καθώς επίσης συµµετέχει ή
οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες, συνέδρια και εκθέσεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο.
Το οργανόγραµµα του Ινστιτούτου φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα.
Αν. ∆ιευθυντής ΙΠΤ
Κ. ∆αγκάκης
(έως 09/2004)
Κ. Σπυρόπουλος
(από 09/2004)
∆ιαχείριση:
Μάρκου Α.
∆ίκτυα:
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Κακιζής Ν.
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1.1 Τοµέας Τηλεπικοινωνιών
Αντικείµενο
Στόχος του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών του ΙΠ&Τ είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο γνωστικό
αντικείµενο των Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, οι τρέχουσες δραστηριότητες και η τεχνογνωσία του Τοµέα
Τηλεπικοινωνιών επικεντρώνονται συνοπτικά στις ακόλουθες περιοχές:
•

Αµφίδροµη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

•

Ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης

•

Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας πολλαπλών υπηρεσιών

•

Ηλεκτροµαγνητική (ΗΜ) αλληλεπίδραση ανθρώπου και κεραίας

•

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (Μοντέλα διάδοσης, µεθοδολογίες µετρήσεων)

•

Επαναδιαρθρώσιµα Ραδιοσυστήµατα ( Software Radio ) και έξυπνες κεραίες

•

∆ιάχυτα Συστήµατα - Περιβάλλουσα Νοηµοσύνη & Ασφάλεια

Αποτελέσµατα
Αναπτύχθηκαν µέθοδοι, τεχνολογίες και πρωτότυπα συστήµατα για :
•

Σύγκλιση/συνεργασία δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας, για παροχή υπηρεσιών
πολυµέσων.

•

Αντικειµενική εκτίµηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας εικόνας.

•

Ανάλυση και εκτίµηση της συµπεριφοράς ευρυζωνικών δικτύων.

•

Ανάπτυξη σύγχρονων υβριδικών ασυρµάτων δικτύων 4ης Γενεάς.

•

Μοντέλα διάδοσης ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.

•

Λήψη, καταγραφή και επεξεργασία µετρήσεων ραδιοκάλυψης.

•

Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας µετρήσεων EMC δοκιµών σε ανηχωικό
θάλαµο.

•

Μετρήσεις της αλληλεπίδρασης µεταξύ κινητών τερµατικών και του ανθρώπινου σώµατος.

•

Ασφαλή επικοινωνία σε επίπεδο MAC και επίπεδο εφαρµογής πάνω από ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα.

•

Ασφαλή πρόσβαση µε χρήση βιοµετρικής ταυτότητας σύµφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές BIO-API και BSP.

Μελλοντικοί Στόχοι
Βελτίωση των υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων µεθόδων, τεχνολογιών και πρωτότυπων συστηµάτων στις περιοχές:
•
•
•
•
•
•
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Παροχής υπηρεσιών πολυµέσων µε αιτούµενη από τον χρήστη ποιότητα και επιλογή βέλτιστου δικτύου
πρόσβασης.
∆υναµικής και σε πραγµατικό χρόνο διαχείρισης και κατανοµής πόρων σε ασύρµατα επίγεια και δορυφορικά
συστήµατα.
Ενσυρµάτων και ασυρµάτων ευρυζωνικών δικτύων πολλαπλών υπηρεσιών.
Υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας σε σύνθετα δικτυακά περιβάλλοντα.
Έξυπνων Κεραιών (Smart antennas) καθώς και συστηµάτων πολλαπλών εισόδων/εξόδων (MIMO).
Μετρήσεων, στο εγγύς και στο µακρινό πεδίο, της απορροφώµενης από το ανθρώπινο σώµα ΗΜ ενέργειας.
Παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών που αφορούν µετρήσεις ραδιοκάλυψης, Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας
(EMC), έκθεσης σε ΗΜ ακτινοβολία και, γενικότερα, ελέγχους και δοκιµές Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού.
Αυτο-οργανούµενων δικτύων µικρής εµβέλειας (blue-tooth, zigbee,...)
Επαναδιαρθρώσιµων Ραδιοσυστηµάτων (software radio, CORBA, TMN, TINA-C)
Ελέγχου Ισχύος και Χαρακτηρισµού Καναλιού για Υπερευρυζωνικά ∆ίκτυα UWB)
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Ασφάλειας υποδοµών, πόρων και δικτύων
∆ορυφορικών και HAV (High Altitude Vehicle) πλατφορµών για τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-επισκόπηση
και τηλεµετρία.
Τεχνολογιών Προσδιορισµού Συντεταγµένων και Υπηρεσιών Θέσης
∆ικτύων Αισθητήρων Πολλαπλών Εφαρµογών.




1.2 Τοµέας Πληροφορικής
Αντικείµενο
Ο Τοµέας Πληροφορικής έχει σαν στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αποβλέπουν αφενός στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων της υπερπληροφόρησης µέσω του διαδικτύου ή άλλων µέσων διακίνησης ηλεκτρονικής
πληροφορίας, και αφετέρου στην εξασφάλιση φιλικής και φυσικής επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής προκειµένου να
επιτυγχάνεται:
(α)

η ποιοτική, έγκαιρη και επαρκής ενηµέρωση του πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας,

(β)

η ανάπτυξη µεθόδων και συστηµάτων για διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και

(γ)

η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Αποτελέσµατα
Κατά την τελευταία 5ετία αναπτύχθηκαν µέθοδοι, τεχνολογίες και πρωτότυπα συστήµατα στις περιοχές:










Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Γνώσης (Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα χρήσης στον Ιστό, εκµάθηση
ταξινοµητών κειµένων, εκµάθηση γραµµατικών ανεξάρτητων από τα συµφραζόµενα)
Υπολογιστικής Ευφυΐας (Eρευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τοµέα των προσαρµοζόµενων
ευφυών συστηµάτων, πλήθος εφαρµογών σε διάφορους τοµείς όπως η µοντελοποίηση συστηµάτων, αναγνώριση
προτύπων, επεξεργασία, ανάλυση και διαχείριση πολυµεσικής πληροφορίας, πρόβλεψη συµπεριφοράς
συστηµάτων, ανάπτυξη συστηµάτων λήψης αποφάσεων, εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα καθώς και στις
τηλεπικοινωνίες)
Επεξεργασίας και Ανάκτησης Οπτικής Πληροφορίας (Aναγνώριση γεωλογικών σχηµατισµών από δεδοµένα
τηλεπισκόπησης, αναγνώριση προσώπων, ταξινόµηση και αναγνώριση σελίδων εφηµερίδων)
Επεξεργασία και αναγνώριση υλικού πολιτισµικής κληρονοµιάς (Ψηφιοποίηση, διαχείριση, επεξεργασία και
αναγνώριση πολύτιµων χειρογράφων)
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Πολυγλωσσικά και κατανεµηµένα συστήµατα εξαγωγής πληροφορίας,
πολυγλωσσικά συστήµατα παραγωγής φυσικής γλώσσας, συστήµατα εξαγωγής πληροφορίας µε χρήση µηχανικής
µάθησης, περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών γλωσσικής τεχνολογίας)
Μοντελοποίησης Χρηστών (Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα χρήσης του Ιστού, εκµάθηση κοινοτήτων χρηστών
στον Ιστό, γενικής χρήσης εξυπηρετητής εξατοµίκευσης)
∆ιαχείριση Γνώσης (Αναπαράσταση και διαχείριση Οντολογιών, Φιλτράρισµα επιβλαβούς και ανεπιθύµητου
περιεχοµένου στον Ιστό).

Πρόσφατα συστάθηκε εταιρία έντασης γνώσης µε την επωνυµία i-sieve technologies που αξιοποιεί την αναπτυχθείσα
τεχνολογία για on-line ανάλυση περιεχοµένου µε σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών διήθησης της
διακινούµενης ηλεκτρονικής πληροφορίας µέσω του διαδικτύου.

Μελλοντικοί Στόχοι
Βελτίωση των υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων µεθόδων, τεχνολογιών και πρωτότυπων συστηµάτων στις περιοχές
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Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξη Γνώσης (Εκµάθηση µεγάλων γραµµατικών, ενεργή µάθηση από µικρά σύνολα
δεδοµένων, εκµάθηση οντολογιών, ενισχυτική µάθηση µηχανών αναζήτησης στον Ιστό)
Υπολογιστικής Ευφυΐας (Νευρωνικές αρχιτεκτονικές νευροβιολογικής έµπνευσης για πρόσληψη και αντίληψη
δεδοµένων, λήψη αποφάσεων και εκτέλεση κινήσεων)
Επεξεργασίας και Ανάκτησης Οπτικής Πληροφορίας (επεξεργασία και αναγνώριση πολύπλοκων εγγράφων,
επεξεργασία και ανάκτηση video και 3-διάστατων γραφικών µοντέλων)
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Εκπαίδευση συστηµάτων εξαγωγής πληροφορίας και γνώσης από πολυµεσικά
δεδοµένα, παραγωγή περιλήψεων από πολλά σχετικά κείµενα, εµπλουτισµός οντολογιών, εκµάθηση
γραµµατικών για εξαγωγή πληροφορίας, ∆ιαλογικά Συστήµατα)
Μοντελοποίησης Χρηστών (Εκµάθηση γραµµατικών για τη µοντελοποίηση της πλοήγησης των χρηστών στον
Ιστό, εξατοµίκευση καταλόγων του Παγκόσµιου Ιστού)
∆ιαχείριση Γνώσης ( Αναπαράσταση και διαχείριση Οντολογιών, Σηµασιολογικό ∆ίκτυο - Semantic Web).

Επί πλέον προβλέπεται η αξιοποίησή τους σε χρηµατοδοτούµενα έργα Ε&Τ, την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών
στην Ελληνική και τη ∆ιεθνή αγορά, και τη δηµιουργία νέων εταιρειών έντασης γνώσης (spin-offs).

1.3 Επιµόρφωση - Εκπαίδευση – Εξειδίκευση
Το Ινστιτούτο δραστηριοποείται µεταξύ των άλλων και στην επιµόρφωση και εκπαίδευση των νέων πτυχιούχων όλων
των βαθµίδων καθώς και στη δηµιουργία νέου ερευνητικού δυναµικού.
Επί πλέον, ερευνητικές εργασίες, δεδοµένα αναφοράς για έλεγχο νέων µεθόδων και τεχνικών, καθώς και πρότυπα
συστήµατα λογισµικού ανοιχτού κώδικα, τυγχάνουν χρήσης και αναφορών από τη διεθνή κοινότητα σε Εκπαιδευτικά
Μαθήµατα και Σεµινάρια.
Συγκεκριµένα, το τρέχον έτος συνέβαλε στην εκπαίδευση και επιµόρφωση νέου επιστηµονικού δυναµικού ως
ακολούθως:
Ερευνητές του Ινστιτούτου συµµετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα
δίδαξαν 7 µαθήµατα σε 4 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών διαφορετικών Πανεπιστηµίων ή συνεργασίας
τµηµάτων Πανεπιστηµίου. Καθοδήγησαν την εκπόνηση 4 διπλωµατικών εργασιών και 20 διδακτορικών διατριβών ενώ
συµµετέχουν και σε τριµελής επιτροπές 16 υποψηφίων διδακτόρων. Ένας υποψήφιος διδάκτωρ ολοκλήρωσε επιτυχώς
τη διατρηβή του.
Ερευνητές και ΕΛΕ του Ινστιτούτου συµµετέχουν στη διδασκαλία 8 µαθηµάτων σε τµήµατα πληροφορικής ΑΕΙ, 10
µαθηµάτων σε τµήµατα ΑΤΕΙ. Επίσης επέβλεψαν 6 διπλωµατικές εργασίες φοιτητών ΑΕΙ, 4 φοιτητών ΑΤΕΙ. Τέλος
είχαν την επίβλεψη για την πρακτική άσκηση 2 φοιτητών ΑΕΙ και 5 φοιτητών ΑΤΕΙ.

Στα πλαίσια του θεµατικού δικτύου Multi-Mine οργανώθηκε ένα εβδοµαδιαίο σεµινάριο µε θέµα : Εξόρυξη Γνώσης
από ∆εδοµένα όπου δίδαξαν 4 Ερευνητές του Ινστιτούτου.
Παράλληλα δόθηκαν διαλέξεις και σε άλλα δύο σεµινάρια του εξωτερικού

1.4. Χρηµατοδοτούµενα Έργα
Τα χρηµατοδοτούµενα έργα του Ινστιτούτου διακρίνονται σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά και σε κάθε µία κατηγορία
υπάρχουν έργα Ε & Α, θεµατικά ∆ίκτυα ή ∆ίκτυα Αριστείας και άλλου τύπου, όπως έργα ερευνητικού
προσανατολισµού (π.χ. Marie-Currie), ΠΕΝΕ∆, υποστήριξης συνεργασιών (π.χ. ∆ιακρατικά), ή υποστήριξης
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων ( π.χ. ΠΡΑΞΕ, e-Content).
Το τρέχον έτος είναι ενεργά 11 έργα Ε & Α (6 Ευρωπαϊκά και 5 Εθνικά), 5 έργα Θεµατικών ∆ικτύων ή ∆ικτύων
Αριστείας (4 Ευρωπαϊκά και 1 Εθνικό) και 4 έργα Άλλού Τύπου (2 Ευρωπαϊκά και 2 Εθνικά).
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Να σηµειώσουµε ότι σε ένα Ευρωπαϊκό έργο Ε & Α το Ινστιτούτο είναι Ανάδοχος, ενώ σε άλλο του ιδίου τύπου είναι
Τεχνικός Υπεύθυνος.
Ο συνολικός προϋπολογισµός όλων των τρεχόντων ενεργών έργων είναι περίπου 4.2 Εκατοµύρια Ευρώ (3.5 Μ€ σε
έργα ΕΕ και 0.7 Μ€ Εθνικά), ενώ εντός του Νοεµβρίου αναµένεται η έναρξη άλλων 2 έργων µε χρηµατοδότηση της ΕΕ
ύψους 0.56 Μ€.

1.5 Παροχή Υπηρεσιών


Παροχή υπηρεσιών από το εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών προς την εταιρία SIEMENS A.E. για µετρήσεις
χαρακτηρισµού βαθµονόµησης κεραιών που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων του συστήµατος TETRA
(380-400 MHz).



«Προηγµένες Κινητές Υπηρεσίες σε σύνθετο περιβάλλον ραδιοεπικοινωνιών», συµβόλαιο ερευνητικής
συνεργασίας µεταξύ ΕΚΕΦΕ «∆» και Panafon-Vodafone, µε χρηµατοδότηση για µία πενταετία από PanafonVodafone.

1.6 Στατιστικά Στοιχεία 5ετιας

Πίνακας 1: Στοιχεία ανά κατηγορία
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

2000

2001

2002

2003

2004

85/20/6

70/19/5

57/17/5

72/20/6

75/20/7

37

50

36

57

67

247

Περιοδικά

6

10

6

9

10 (6)

41

Βιβλία/Κεφάλαια σε βιβλία

7

5

5

6

8 (4)

31

Πρακτικά Συνεδρίων

24

35

25

42

49 (1)

175

Ανακοινώσεις (Σεµινάρια-Ηµερίδες)

22

22

17

19

14

94

Τεχνικές Αναφορές

29

44

33

38

2

146

∆ιδακτορικές διατριβές

5

4

2

1

1

13

Έργα

18

17

20

15

20

Citations (≥)

57

100

95

106

94

638,3

862,2

1.360,2

951,3

1,414.40

61,9

19,3

71,7

14,3

60.30

702,2

738,2

787,7

922,0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Σύνολο/επιστηµονικό
προσωπικό/ τεχνικοδιοικητικό
προσωπικό
∆ηµοσιεύσεις
(Περιοδικά,
Πρακτικά Συνεδρίων)

Βιβλία,

452

ΕΙΣΡΟΕΣ (k€)
Ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΕ και
ΓΓΕΤ
Παροχή υπηρεσιών
Τακτικός προϋπολογισµός

980.00

5,226.40
227.50
4,130.10
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1.402,4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (k€)

1.619,7

2.219,6

1.887,6

2,454.70

9,584.00

ΕΙΣΡΟΕΣ ΙΠΤ
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Ανταγωνιστικά προγράµµατα
ΕΕ και ΓΓΕΤ
Παροχή υπηρεσιών
Τακτικός προϋπολογισµός

2000

2001

2002

2003

2004

Σχήµα 1: Εισροές στο ΙΠΤ κατά την περίοδο 2000-2004

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
120
100
80
60
40
20
0

2000
2001
2002
∆ηµοσιεύσεις
(Περιοδικά,
Βιβλία, Πρακτικά
Συνεδρίων)

Ανακοινώσεις
(ΣυνέδριαΗµερίδες)

Τεχνικές
Αναφορές
(Παραδοτέα
Έργων)

Έργα

Citations (≥)

Σχήµα 2: Επιτεύγµατα του ΙΠΤ στην περίοδο 2000-2004
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1.7 Πρότυπα συστήµατα και πιλοτικά προιόντα της τελευταίας 5ετιας
Πρωτότυπα συστήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν και για τα οποία υπάρχει προοπτική αξιοποίησής τους στην αγορά:
• Βιοµετρικό σύστηµα αναγνώρισης προσώπων από ψηφιακή κάµερα
• VPN for Wlan : user authentication and IP level security
• 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.
• Σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού και βελτίωσης ποιότητας ψηφιακών εγγράφων
• Σύστηµα αυτόµατης αποτίµησης της διαδικασίας τµηµατοποίησης και αναγνώρισης ψηφιακών εγγράφων
• Σύστηµα εντοπισµού και βελτίωσης των περιοχών κειµένου σε εικόνες του διαδικτύου
• Πρωτότυπο περιβάλλον αναγνώρισης και ταξινόµησης προτύπων και εξόρυξης πληροφορίας
• Εργαλείο (authoring tool) για την εύκολη και φιλική στο χρήστη δηµιουργία πολύπλοκων συναρτησιακών υφών
• Πρωτότυπο περιβάλλον για την εκµάθηση 3∆ Ευκλείδειας γεωµετρίας
• 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 client/server, στο οποίο χρησιµοποιούνται τεχνολογίες Java/WWW
• Προδιαγραφές και πρωτότυπο συστήµατος για την οπτικοποίηση και επεξεργασία µετρήσεων κίνησης για
δικτυακές πλατφόρµες ΑΤΜ
• 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
• Πρότυπο ετερογενές ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων που συµπεριλαµβάνει έξυπνα πολύτροπα κινητά τερµατικά,
έλεγχο διαχείρισης στα τερµατικά καθώς και κεντρικά, και πλήρη δικτυακή υποδοµή διασύνδεσης των επιµέρους
υποσυστηµάτων (η οποία διαθέτει υποστήριξη Mobile IP). Το σύστηµα επιτρέπει εναλλακτική µετάδοση
δεδοµένων πάνω από GPRS, IEEE 802.11b, DVB-T. Συµπληρώνεται από διατάξεις παραγωγής και µέτρησης
κίνησης IP.
• Πρωτότυπο σύστηµα επεξεργασίας και αναγνώρισης Ελληνικών χειρογράφων.
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• Πρωτότυπο περιβάλλον για ανάκτηση εικόνων από βάσεις δεδοµένων ή το διαδίκτυο.
• Πρωτότυπο περιβάλλον ανάκτησης τρισδιάστατων γραφικών µοντέλων από βάσεις δεδοµένων ή το διαδίκτυο.

1.8 Νέα εγκριθέντα Έργα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ :
Τίτλος

Φορέας
Επιχορήγησης

Προϋπολογισµός
∆ιάρκεια
για το ΕΚΕΦΕ «∆»

SHARE

FP6-IST, EC

445.150 Euros

36 µήνες

Quality Assurance and Content Description “QUATRO”

Safer
Internet 119.514 Euros
Programme, EC

24 µήνες

10
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2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η κατανοµή του παραπάνω προσωπικού σε τοµείς και προγράµµατα του ΙΠΤ απεικονίζεται στο διάγραµµα που
ακολουθεί.

11
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∆ιαχείριση:
Μάρκου Α.
∆ίκτυα:
∆ερµούσης Ι.
Κακιζής Ν.
Μπουγουλιάς ∆.
∆ιοικητικός
Μοσχότη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Υπεύθυνος:
Αλεξανδρίδης Α.
Ερευνητές
∆αγκάκης Κ.
Αλεξανδρίδης Α.
Βλαχάκης Α.
Κατριβάνος Π.
Λαζαράκης Φ.
Σπουδαστές για
∆ιδακτορικό
Ζερβός Θ.
Χριστοφιλάκης Β.

Τεχνικοί
Αδειλίνης Λ.
Μοσχότη Ε.
Ξηρούτσικος Σ.
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Γραµµατεία
Ραγκούση-∆ουβαρά

Αν. ∆ιευθυντής ΙΠΤ
Κ. ∆αγκάκης (έως 09/2004)
Κ. Σπυρόπουλος (από
09/2004)

ΤΟΜΕΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος:
∆αγκάκης Κ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Υπεύθυνος:
Κούρτης A.
Ερευνητές
Κούρτης Α.
Συνεργαζόµενοι µερικώς:
Κοντοβασίλης Κ.
∆αγκάκης Κ.
Αλεξανδρίδης Α.
Λαζαράκης Φ.
Κατριβάνος Π.
Βλαχάκης Α.
Με σύµβαση έργου
Μάντακας Χ.
Πάλλης Ε.
Κορµετζάς Γ.
Σκιάνης Χ.
Με µερική απασχόληση
Χαλκιόπουλος Α.
Κορακής Α.
Ορφανός Σ.
Σπουδαστές για
διδακτορικό
Κουµαράς Χ.
Ξυλούρης Γ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ
Υπεύθυνος:
Κοντοβασίλης Κ.
Ερευνητές
Κοντοβασίλης Κ.
Συνεργαζόµενοι
Ερευνητές
Σκιάνης Χ.
Με σύµβαση έργου
Κορµέντζας Γ.
Σαράκης Λ.
Μερική απασχόληση
Μπουζαρέλος Κ.
Τσούτσιας ∆.
Λουκάτος ∆.
Μπάλλας Ν.
∆ούκας Χ.
Σπουδαστές για
διδακτορικό
Γιαννουλάκης Ι.
Καφεντζάκης Μ.

Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: ∆αγκάκης Κ Αντιπρόεδρος: Κούρτης Α.
Μέλη: Κοντοβασίλης Κ., Περαντώνης Σ., Σπυρόπουλος
Κ.

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνος:
Σπυρόπουλος Κ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος:
Καρκαλέτσης Ε.
Ερευνητές
Σπυρόπουλος Κ.
Καρκαλέτσης Ε.
Ιωαννίδης Ε.
Παλιούρας Γ.
Περαντώνης Σ. (µερικώς)
Γάτος Β. (µερικώς)
Με σύµβαση έργου
Αλεξοπούλου Ε.
Σταµατάκης Κ.
Χανδρινός Κ.
Μερική απασχόληση
Γεωργοβασίλης Γ.
Σπουδαστές για διδακτορικό
Αφαντενός Σ.
Βαλαράκος Α.
Μιχελάκης Ε.
Συγλέτος Γ.
Τσιρογιάννης ∆.
Άµισθοι:
Πετάσης Γ.
Πιερράκος ∆.
.

ΑΛΛΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ
Υπεύθυνος:
Περαντώνης Σ.
Ερευνητές
Περαντώνης Σ.
Γάτος Β.
Χάρου Ε.
Παλιούρας Γ. (µερικώς)
Μεταδιδακτορικοί
υπότροφοι
Βιρβίλης Β.
Συνεργαζόµενοι ερευνητές
Πρατικάκης Ι.
Κοσµόπουλος ∆.
Με σύµβαση έργου
Ντζιός Κ.
Χανδρινός Κ.
Κουρεµένος Σ.
Μερική απασχόληση
∆ηµητρακοπούλου ∆.
Εφραιµείδης Ζ.
Ευσταθίου Γ.
Μαυραντζά Ο.
Χιώνη Α.
Σπουδαστές για διδακτορικό
Πετρίδης Σ. (µέχρι 06/2004)
Άµισθοι:
Καχραµάνογλου Ι.
Κουτσουρίδης Β.
Κονιδάρης Θ.

Σχήµα 5: ∆ιάγραµµα Κατανοµής Προσωπικού ΙΠΤ 2004

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Περαντώνης Σ.

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος:
∆ιευθυντής ΙΠΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος:
Αλεξανδρίδης Α.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΓΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Υπεύθυνος:
Θωµόπουλος Σ.
Ερευνητές
Θωµόπουλος Σ.
Συνεργαζόµενοι
Ερευνητές
Σαζακλής Γ.

Με σύµβαση
έργου
Μπουγουλιάς ∆.
Σµαραγδάκης Γ.
Ορφανίδου Ε.
Kroys A.
Kunicke R.
Ψύχα Α.
Αγγέλου Γ.
Μυτιληναίος Σ.
Αντωνόπουλος Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος:
Θωµόπουλος Σ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος:
Θωµόπουλος Σ.

ΕΡΓΟ:
∆ιαχείριση Ποιοτικών
Προτύπων &
Πληροφοριών
Ερευνητές
Μπούνας Α.
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3 ΤΟΜΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ. ∆. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

3.1.1 Αντικείµενο
Ο τοµέας Πληροφορικής έχει σαν στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση και
ποιοτική ενηµέρωση του πολίτη της κοινωνίας της πληροφορίας για:
• την αντιµετώπιση των προβληµάτων της υπερπληροφόρισης µέσω του διαδικτύου ή άλλων µέσων διακίνησης
ηλεκτρονικής πληροφορίας
• εξασφάλιση φιλικής και της φυσικής επικοινωνίας ανθρώπου – µηχανής, και
• τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
Τα προγράµµατα του τοµέα, «Τεχνολογία Γνώσεων και Λογισµικού» και «Υπολογιστική Ευφυΐα», αναπτύσσουν
έρευνα στις περιοχές
• Γλωσσικής Τεχνολογίας
• Μηχανικής Μάθησης
• Νευρωνικών ∆ικτύων
• Μοντελοποίησης Χρηστών
• Επεξεργασίας πολυµεσικής πληροφορίας
• Επεξεργασίας οπτικής πληροφορίας
• Εξόρυξης και εξαγωγής πληροφορίας και Γνώσης από δεδοµένα
έτσι ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στους στόχους του τοµέα αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας σε
εφαρµογές χρήσιµες για την Ελληνική και τη ∆ιεθνή κοινωνία καθώς και τους παραγωγικούς φορείς.

3.1.2 ∆υναµικό
Το δυναµικό του τοµέα έως σήµερα (Σεπτέµβριος 2004) αποτελείτο από:
• 5 Ερευνητές
• 1 ΕΛΕ (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας)
• 1 ΕΤΕ (Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας)
• 1 Τεχνικό Προσωπικό
• 2 Συνεργαζόµενους Ερευνητές
• 5 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου
• 5 Συνεργάτες µε µερική απασχόληση
• 6 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες
13
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• 5 άµισθους υποψήφιους διδάκτορες

3.1.3 Επιτεύγµατα
Συνοπτικά τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του τοµέα Πληροφορικής για το έτος 2003 συνοψίζονται στους πίνακες
που ακολουθούν:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2004
1.

Περιοδικά

5(1)

2.

Βιβλία

2(1)

3.

Κεφάλαια σε Βιβλία

3(3)

4.

Πρακτικά Συνεδρίων (Πλήρους & µερικής
Κρίσεως)

25

5.

Ανακοινώσεις – Οµιλίες – Εσωτερικές Αναφ.

13

6.

Τεχνικές Αναφορές

7.

Citations

8.

Ερευνητικά Έργα

9.

Επιχορηγήσεις
Ανταγωνιστικά Έργα

2
≥71
6
187.937 €

Το προσωπικό αντιστοιχεί σε 21 επιστήµονες µε πλήρη απασχόληση, (7 Ερευνητές, 2 Συνεργαζόµενους Ερευνητές, 5
Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου και 7 Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές) και 1 άτοµο Υποστήριξης.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι δηµιουργήθηκε εταιρία έντασης γνώσης (spin-off), που θα αξιοποιήσει εµπορικά στη
διεθνή αγορά την τεχνολογία άµεσης (on-line) ανάλυσης περιεχοµένου ιστοσελίδων και κατηγοριοποίησή τους .
Κατά το 2004 εγκρίθηκαν για χρηµατοδότηση 2 νέα έργα, προϋπολογισµού για το ΕΚΕΦΕ «∆» 564.664 €.
Οι Ερευνητές και το υπόλοιπο Ερευνητικό ∆υναµικό συµµετείχε σε 18 Συνέδρια εκ των οποίων σε 16 µε παρουσίαση
εργασιών, αρκετές αξιολογήσεις χρηµατοδοτούµενων ανταγωνιστικών έργων της ΕΕ και της ΓΓΕΤ, καθώς και φάσεις
αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων της ΕΕ και της ΓΓΕΤ.

14
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3.2 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Π. ∆ΑΓΚΑΚΗΣ

3.2.1 Αντικείµενο
Στόχος του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών του ΙΠ&Τ είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο γνωστικό
αντικείµενο των Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, οι τρέχουσες δραστηριότητες και η τεχνογνωσία του Τοµέα
Τηλεπικοινωνιών επικεντρώνονται συνοπτικά στις ακόλουθες περιοχές:

•

Αµφίδροµη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

•

Ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης

•

Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας πολλαπλών υπηρεσιών

•

Ηλεκτροµαγνητική (ΗΜ) αλληλεπίδραση ανθρώπου και κεραίας

•

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (Μοντέλα διάδοσης, µεθοδολογίες µετρήσεων)

•

Επαναδιαρθρώσιµα Ραδιοσυστήµατα (Software Radio), συστήµατα έξυπνων κεραιών (smart antennas) και
πολλαπλών εισόδων/εξόδων (ΜΙΜΟ)

3.2.2 ∆υναµικό
Το προσωπικό του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών κατά το 2004 περιελάµβανε:
• 5 Ερευνητές
• 2 ΕΛΕ (Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες)
• 1 Συνεργαζόµενο Ερευνητή
• 3 Τεχνικούς
• 6 Υπότροφους υποψήφιους διδάκτορες
• 4 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου
• 2 Συνεργάτες µε µερική απασχόληση

15
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3.2.3 Επιτεύγµατα
Τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών για το έτος 2004 συνοψίζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2004
10. Περιοδικά

5(5)

11. Βιβλία

1

12. Κεφάλαια σε Βιβλία

2

13. Πρακτικά Συνεδρίων

24

14. Ανακοινώσεις – Οµιλίες – Εσωτερικές Αναφ.

1

15. Τεχνικές Αναφορές
16. Citations
17. Ερευνητικά Έργα
18. Επιχορηγήσεις
Ανταγωνιστικά Έργα

≥11
9
1.099.600 €

Οι Ερευνητές του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών κατά το 2004 είχαν ενεργό συµµετοχή σε:
• 6 ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές που είναι σε εξέλιξη
• 4 ∆ιπλωµατικών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν
• 3 Πρότυπα συστήµατα / πιλοτικά προϊόντα
• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήµια Ιωαννίνων και Αιγαίου
• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά
Πέρα από την παρουσίαση εργασιών σε διεθνή συνέδρια, µέλη του ερευνητικού προσωπικού του Τοµέα
Τηλεπικοινωνιών ανέλαβαν τη συν-διοργάνωση ενός συνεδρίου, συµµετείχαν στις επιστηµονικές/οργανωτικές
επιτροπές πολλών συνεδρίων και παρακολούθησαν πολλά άλλα συνέδρια και workshops. Επίσης, διετέλεσαν
αξιολογητές ερευνητικών προτάσεων της ΕΕ και της ΓΓΕΤ καθώς και κριτές εργασιών που υποβλήθηκαν σε διεθνή
συνέδρια και περιοδικά.

16

Απολογισµός ΙΠΤ 2004

3.3 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Υπεύθυνος: ∆ρ. Σ.Χ.Α ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

3.3.1 ∆υναµικό
• 1 Ερευνητής
• 1 Συνεργαζόµενο Ερευνητή
•

1 Τεχνικός

• 10 Συνεργάτες Ερευνητές µε σύµβαση έργου

3.3.2 Επιτεύγµατα
Τα επιτεύγµατα του παραπάνω προηγούµενου προγράµµατος για το έτος 2004 συνοψίζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2004
19. Περιοδικά
20. Βιβλία
21. Κεφάλαια σε Βιβλία
22. Πρακτικά Συνεδρίων
23. Ανακοινώσεις – Οµιλίες – Εσωτερικές Αναφ.
24. Τεχνικές Αναφορές
25. Citations
26. Ερευνητικά Έργα
27. Επιχορηγήσεις
Ανταγωνιστικά Έργα

≥12
4
174.486 €
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3.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος: ∆ιευθυντής ΙΠΤ

Βάσει απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», δηµιουργήθηκε ο Τοµέας Παροχής
Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Μετρήσεων που περιλαµβάνει τρία εργαστήρια παροχής εξειδικευµένων επιστηµονικών
υπηρεσιών, τα ακόλουθα:
•

Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών
o

•

Εργαστήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
o

•

Επιστ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Σ. Θωµόπουλος

Εργαστήριο Βιοµετρικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών
o

18

Επιστ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Α. Αλεξανδρίδης

Επιστ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Σ. Θωµόπουλος

