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Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 15 Απριλίου



Σάββατο 16 Απριλίου



Κυριακή 17 Απριλίου



Χαιρετισμοί
- Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής του Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Πληροφορικής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ τον χαιρετισμό μου ως Πρύτανης και ως Καθηγητής του
τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Σας καλωσορίζω λοιπόν
στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου Φοιτητών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει με τις δυνάμεις που έχει αυτό το συνέδριο, το 13ο συνέδριο
ΣΦΗΜΜΥ. Θέλω να ευχηθώ Καλή επιτυχία! Θέλω να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε και τα επόμενα
χρόνια τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου. Να ξέρετε ότι η παρούσα πρυτανική αλλά και οι
επόμενες όπως και οι προηγούμενες στηρίζουν και χαιρετίζουν τέτοιες προσπάθειες γιατί
πιστεύουν ότι το μέλλον αυτής της χώρας, το μέλλον του πανεπιστημίου, είστε εσείς!

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία! Να στε καλά!

- Αντρέας Μπουντουβής , Καθηγητής , Πρύτανης του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Αγαπητοί συνάδελφοι από το πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα πρέπει να καμαρώνετε για τους φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου σας για τη διεξαγωγή αυτού του
συνεδρίου.

Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά!

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά περισσότερο σας ευχαριστώ που μου δίνετε την
ευκαιρία να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για την πρωτοβουλία σας και τη δουλειά σας. Ως
πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μου δίνετε την δυνατότητα να αναδείξω με την
παρουσία μου τους ακαδημαϊκούς και ομοτεχνειακούς δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και της αντίστοιχης κοινότητας της Πάτρας που βέβαια
εκτείνεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας.

Είναι προφανές ότι το ΣΦΗΜΜΥ αντέχει στο χρόνο, δεδομένου ότι είναι το δέκατο τρίτο στη
σειρά.



Είναι το πρώτο με φυσική παρουσία μετά την πανδημία, υβριδικό και με μεγάλη συμμετοχή με
πάνω από 1000 εγγραφές με πολλές από αυτές να προέρχονται από τους φοιτητές της αδελφούς
σχολής του Ε.Μ.Π.

Η συγκρότηση των οργανωτικών ομάδων όπως την διαβάζω στο site του Συνεδρίου: Head
Organizers, Academics Team, Information Technology Team, Logistics Team, Fundraising Team,
Marketing Team, Activities Team, Graphic Design Team. Guys you are the best!

Yπάρχει σημαντικός παράγοντας διεπιστημονικής έρευνας στο θέμα του συνεδρίου:  Δίδυμη
Μετάβαση, δηλαδή πράσινη μετάβαση και ψηφιακός μετασχηματισμός. Το πράσινο του θέματος,
είναι σίγουρα εξόχως διεπιστημονικό. Όσο για το digital στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης,
της μηχανικής μάθησης και της επιστήμης δεδομένων, κάθε άλλο παρά είναι δουλειά
αποκλειστικά των Computer Scientists .Αυτό το moto φέρνει κοντά όλες τις ειδικότητες των
μηχανικών.

Ωστόσο οι ΗΜΜΥ είστε εκ των πραγμάτων μεταξύ εκείνων που οδηγούν τις εξελίξεις.

Θέλω να σας ενθαρρύνω να μετρήσετε τις δυνάμεις σας στην Ελλάδα και να το κάνετε χωρίς να
αισθανθείτε ότι είστε φυλακισμένοι στη χώρα. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά τρόποι για να γίνει
υπάρχουν. Ένα δείγμα του τι μπορείτε να καταφέρετε με συνεργασία, στοχοπροσήλωση και
σκληρή δουλειά είναι αυτό ακριβώς το συνέδριο!

Αυτό το Συνέδριο είναι μια αντίστιξη πολλή ισχυρή στην εσωστρέφεια, στη μιζέρια και τις
χαμηλές πτήσεις που κάποιες πλευρές, μειοψηφικές καλλιεργούν μέσα αλλά και έξω από το
πανεπιστήμιο.

Θέλω να χαιρετίσω τους προσκεκλημένους ομιλητές και να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη
στην προσπάθεια των φοιτητών, καθώς και τους πολλούς χορηγούς που βρίσκονται στο πλευρό
του συνεδρίου.

Εύχομαι καλό συνέδριο και εις το επανιδείν στο ΣΦΗΜΜΥ 14.

- Νικόλαος Αβούρης , Καθηγητής , Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών

Εκ μέρους της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θέλω να σας καλωσορίσω στο
ΣΦΗΜΜΥ 13, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο συνέδριο και να επικροτήσω τα λόγια που είπε ο
Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο συναδέλφους μου κύριος Αντρέας
Μπουντουβής .

Το ΣΦΗΜΜΥ έχει ένα μότο, λέει οι μηχανικοί δεν έχουν όρια “Engineers have no limits”.



Καλό είναι να το θυμόσαστε και τώρα και ιδιαίτερα αύριο που θα είσαστε στον επαγγελματικό
σας βίο και θα προχωρήσετε σαν νέοι μηχανικοί. Από τη θέση αυτή που παρατηρώ όλα τα
τμήματα της πολυτεχνικής Σχολής βλέπω τις στενές συνέργειες που έχουν τα επιστημονικά πεδία.
Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για twin transition χωρίς τη βοήθεια των χημικών μηχανικών,
όπως ο κύριος Μπουντουβής και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Εδώ στην Πάτρα έχουμε 2
τμήματα τα οποία συνεργάζονται πολύ στενά. Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο του Τμήματος
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με πολύ στενή συνέργεια. Στα
προγράμματα σπουδών των Ηλεκτρολόγων έρχονται και διδάσκουν από το τμήμα των
Μηχανολόγων που έχουν δραστηριότητες στη ρομποτική, στην εργονομία και λοιπά σε πολύ
σημαντικούς κλάδους, στους οποίους ηλεκτρολόγοι συμμετέχουν και συνδράμουν, δουλεύουν
μαζί. Κάνοντας ένα χάρτη όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, έχουμε 7 τμήματα. Ένα
προς ένα όλα τα τμήματα έχουν συνέργειες, δουλεύουν μαζί.

Συνεπώς, το ότι δεν έχουμε όρια δεν επιτρέπουμε και σε άλλους να έχουν όρια!

Δουλεύουμε μαζί με μηχανικούς για ένα μέλλον που φαίνεται πιο σύνθετο κάθε μέρα, χρειάζεται
να εξειδικευόμαστε! Στο τμήμα μας έχουμε μια σειρά από εξειδικεύσεις, αλλά χρειάζεται και να
ανοίγουμε, να ακούμε, να μαθαίνουμε από άλλους.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, όπως είπε ο κύριος Μπουντουβής,
οδηγούνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όμως είναι ανοιχτοί για να μαθαίνουν από τους άλλους.

Το ΣΦΗΜΜΥ έχει μια παράδοση και αυτή η παράδοση συνεχίζεται και περνάει από γενιά σε γενιά.
Άνθρωποι αλλάζουνε. Οι φοιτητές φεύγουν και είναι ωραίο. Κάποιοι από μας μένουν και
συνεχίζουμε να βοηθάμε και νιώθουμε περήφανοι που αυτή η παράδοση συνεχίζει. Ίσως είναι το
μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο που διοργανώνεται σε κάποιο επιστημονικό πεδίο.

Θα σας πρότεινα το Συνέδριο σας να το κρατήσετε, να κρατήσετε την ισχύ του, τα στάνταρ που
έχετε κατακτήσει και μεταφέρετε από γενιά σε γενιά και να το ανοίξετε ακόμα περισσότερο σε
άλλους κλάδους του μηχανικού γιατί οι μηχανικοί δεν έχουν όρια!

Καλή επιτυχία στο ΣΦΗΜΜΥ 13.

- Οδυσσέας Κουφοπαύλου , Καθηγητής , Πρόεδρος του τμήματος ΗΜΤΥ
του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνάδελφοι και φοιτητές, ιδιαίτερο καλωσόρισμα στους φοιτητές των άλλων τμημάτων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη,τον
Βόλο, την Ξάνθη και τα Χανιά.

Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τα παιδιά που ανέλαβαν αυτό το πολύ δύσκολο έργο της
οργάνωσης του Συνεδρίου. Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι το πιο επιτυχημένο Συνέδριο ΣΦΗΜΜΥ ήταν
το 8ο. Είμαι σίγουρος ότι από σήμερα θα λέμε «Το πιο επιτυχημένο Συνέδριο είναι το 13ο» .

Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια όλων σας.



Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουμε τους φοιτητές μας να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες οι
οποίες δεν είναι στα στα πλαίσια των κανονικών σπουδών.

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών και πληροφορικής είναι μπροστά σε
σχέση με τις περισσότερες ειδικότητες μηχανικών διότι ασχολούνται με νέες τεχνολογίες, με νέες
ιδέες, με νέες κατευθύνσεις. Και αυτό φαίνεται από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν είτε στη
συνέχεια των σπουδών τους, είτε με την οργάνωση αυτού του συνεδρίου. Είμαι σίγουρος ότι θα
υπάρξει συνέχεια. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό το τριήμερο να το ευχαριστηθείτε όλοι σας!

Υπάρχουν πάρα πολύ καλές διαλέξεις, παρουσιάσεις από διεθνώς καταξιωμένους συναδέλφους.
Υπάρχουν παρουσιάσεις από εσάς όπου θα φανεί ακριβώς το επίπεδο γνώσης, κατάρτισης,
ευρηματικότητας, δημιουργίας, χαρακτηριστικά τα οποία σας τιμούν και μας τιμούν όλους μας.

Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή, συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες, στους φοιτητές
που παρουσιάζουν. Είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό για τον καθένα να παίρνει αυτή την
πρωτοβουλία και να παρουσιάζει είτε τη δικιά του δουλειά είτε τη δουλειά την οποία έχει
επεξεργαστεί.

Η ευρηματικότητα, η δημιουργία, η καινούργια ιδέα τιμά όλους τους συμμετέχοντες του
διαγωνισμού preΣΦΗΜΜΥ. Υπάρχει επιτροπή, θα κάνει την επιλογή, αλλά να ξέρετε ότι αυτό που
προσπαθούν οι περισσότεροι από εσάς με τη συμμετοχή τους θα είναι ουσιαστικά το
σημαντικότερο βήμα επιτυχίας για το μέλλον.

Και πάλι σας καλωσορίζω, Καλή συνέχεια, Καλή παρακολούθηση και όπως είπα στην αρχή:

Το 13ο να είναι το πιο επιτυχημένο.

- Ευστράτιος Γαλόπουλος , Καθηγητής , Πρόεδρος του τμήματος
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Καταρχάς θέλω να πω θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τοπικούς διοργανωτές, στους
φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την διοργάνωση αυτής γιορτής.

Απλά να τους παρηγορήσω για το άγχος που έχουν λέγοντας ότι το «πάρτυ» το κάνεις συνήθως
για τους φίλους σου και όχι για τον εαυτό σου. Οπότε ελπίζω να χαρείτε περισσότερο το επόμενο
ΣΦΗΜΜΥ που δεν θα έχετε το άγχος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί ειπώθηκαν πολλά καλά και
από τον κύριο πρύτανη και από τον πρύτανη του Μετσόβειου, μια εξαιρετική παρουσίαση, και
απο τον κυριο Αβούρη και από τον κύριο του Κουφοπαύλου. Ίσως θα έπρεπε να λέγεται
«ΣΦΗΠΥ» καθώς η λέξη πληροφορική λείπει.

The sky is the limit! Engineers have no limits!!

Πραγματικά είναι μια καταπληκτική ευκαιρία καθώς είμαστε σε μια περιοχή με τεράστια
ευρύτητα και διεπιστημονικότητα. Κάποτε λέγαμε ότι τα μαθηματικά είναι στη βάση, προφανώς
τα μαθηματικά είναι στην βάση αλλά παρέα με εμάς. Μπαίνουμε παντού και αυτό νομίζω είναι



τόσο ιδιαίτερο, αλλά και μια τεράστια δύναμη που έχετε όλοι, αποκτάτε όλοι και καλλιεργείται
αυτή τη στιγμή.

Ένα πράγμα ξεχάσαμε να τονίσουμε είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών το τμήμα Ηλεκτρολόγων
ήταν το πρώτο τμήμα Ηλεκτρολόγων στην χώρα μας. Το τμήμα Η/Υ και Πληροφορικής ήταν το
πρώτο τμήμα Η/Υ και Πληροφορικής στη χώρα. Εδώ ξεκίνησαν όλα αμιγώς ως τμήματα που
θεραπεύουν αυτές τις επιστήμες!! Είναι καλό να το θυμόμαστε.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή την παράδοση και βέβαια η διοργάνωση του ΣΦΗΜΜΥ
τακτικά από τα τμήματα μας είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για να μαζευτούν φοιτητές από
όλη τη χώρα, να ακούσουν, να δουν, να γνωρίσουν καθηγητές και διακεκριμένους επιστήμονες
και από τον ακαδημαϊκό αλλά και από τον χώρο της βιομηχανίας και να κάνουν και το
απαραίτητο networking.

Όλα αυτά είναι καταπληκτικά, ένα πλεονέκτημα που έχουμε ως τμήματα να διοργανώνουμε
τέτοιες δράσεις.

Να είστε καλά και καλή επιτυχία!

- Νικόλαος Μήλης , Πρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Θα ήθελα αρχικά να σας ευχηθω να έχετε μια μεγάλη επιτυχία στο συνέδριό σας.

Απο την δική μας πλευρά ως τεχνικό επιμελητήριο νοιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που
συμμετέχουμε στηρίζοντας το συνέδριο σας.

Αγαπητοί συνάδελφοι και τονίζω τη λέξη συνάδελφοι, γιατί ουσιαστικά πέρα από την ευχή του
Πρύτανη του Ε.Μ.Π. «εσείς οι μελλοντικοί μηχανικοί να μείνετε στην Ελλάδα», επίσης σημαντικό
είναι να το επόμενο διάστημα τα επόμενα χρόνια στη σταδιοδρομία σας να είστε δίπλα στο
Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως και το ΤΕΕ θα προσπαθήσει να είναι δίπλα σε κάθε σας προσπάθεια.
Άρα λοιπόν, η λέξη συνάδελφοι δεν είναι σημειολογική, είναι σημαντική και ουσιαστική.

Υπό αυτή την έννοια θα θέλαμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να σας πούμε ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια, το 1923. Πολλά χρόνια πριν από
την ίδρυση του ΤΕΕ, οι μηχανικοί ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με την οικονομική και τεχνολογική
πορεία της χώρας. Σε όλη αυτή την πορεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο προσπαθεί να παρεμβαίνει
σε 3 άξονες: πρώτον στον άξονα της επιστήμης, καλλιεργώντας και προωθώντας την έρευνα,
στηρίζοντας την εκπαίδευση και συμμετέχοντας στις κρίσιμες τεχνολογικές προκλήσεις για το
μέλλον. Δεύτερον στον άξονα της ανάπτυξης, στηρίζοντας τεχνικά έργα, οργανισμούς και
επιχειρήσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και προωθώντας την καινοτομική
επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους του μηχανικού. Στον άξονα του ρόλου του μηχανικού
υποστηρίζοντας την εξέλιξη των δεξιοτήτων, των εξειδικεύσεων και των δικαιωμάτων του



μηχανικού, την βελτίωση των διαδικασιών και υπηρεσιών του κράτους αλλά και προωθώντας την
συμμετοχή των μηχανικών στα πλαίσια ηθικής και δεοντολογίας.

Στα επόμενα 20 χρόνια πολλές προκλήσεις θα δοκιμάσουν την αποστολή αυτή και των μηχανικών
αλλά και του επιμελητηρίου τους, καθώς οι ειδικοί τείνουν να συμφωνήσουν ότι οι 3 κεντρικές
δυνάμεις που θα επηρεάσουν τους μηχανικούς και την αποστολή μας μέχρι το 2040 θα είναι: η
αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία για πρώτη φορά θα δώσει στην ανθρωπότητα
τόσα δεδομένα, τόσους έξυπνους αλγόριθμους, τόση υπολογιστική δύναμη και τόσες
διασυνδεδεμένες συσκευές, στοιχεία ικανά να αλλάξουν εντελώς τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα
συστήματα και τελικά την εργασία και τη ζωή όλων μας. Δεύτερο στοιχείο, η κλιματική αλλαγή και
η σταδιακή εξάντληση σημαντικών πόρων του πλανήτη μας: ορυκτά, μέταλλα, νερό, πανίδα και
χλωρίδα.

Αυτό θα προκαλέσει σύντομα επιτακτικές ανάγκες στην ενέργεια, στην παραγωγή και στην
κατανάλωση εάν δεν θέσουν ζητήματα επιβίωσης για το ανθρώπινο είδος. Και τρίτον η συμβίωση
ανθρώπων και μηχανών θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό και βάθος (κυβερνοφυσικά συστήματα,
ψηφιακά δίδυμα, διασύνδεση ανθρώπου-μηχανής), και πλάτος (πολλές εκατοντάδες συσκευές
ανά κάτοικο του πλανήτη) που θα γινει αναγκαίο ένα συνεχώς προσαρμοζόμενο πλαίσιο ηθικής
και δεοντολογίας.

Παράλληλα θα πρέπει ως χώρα τα επόμενα χρόνια να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το μέσο όρο
των ευρωπαϊκών κρατών σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού και λειτουργίας κράτους και
επιχειρήσεων, μια αποστολή που δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποια
κράτη αναμένεται να εξελιχθούν τεχνολογικά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα αλλά και γιατί τα
γεωπολιτικά ζητήματα και στην περιοχή μας (είναι σύγχρονα αυτά τα οποία παρακολουθούμε
στις μέρες μας) μπορούν να θέσουν επιπλέον εμπόδια.

Το στοίχημα για τους μηχανικούς στα επόμενα χρόνια θα είναι κατά πόσο θα μπορούν να
κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη στο εργαστήριο, στη δουλειά και στην
κοινωνία, αλλά και κατά πόσο θα μπορέσουν να μετασχηματίσουν τις γνώσεις τους, ώστε να
στηρίξουν ουσιαστικά τη συνολική πρόοδο και αειφόρο ανάπτυξη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μελλοντικοί συνάδελφοι, θα είναι σίγουρα εκεί για να
συμβάλλει θετικά. Με αυτά τα λόγια και με την ευχή μας για κάθε επιτυχία στις εργασίες σας!

Είμαστε συνεχώς δίπλα σας και περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του
φετινού σας συνεδρίου!

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας!
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Ομιλητές (με την σειρά που παρουσιάστηκαν οι
ομιλίες)

Μπίρμπας Αλέξιος:
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό

O Αλέξης Μπίρμπας είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και πρ.
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. Έλαβε το Μάστερ
και το Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Μινεάπολις
H.Π.Α. το 1986 και 1988 αντίστοιχα. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα και το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της
Γκρενόμπλ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των:
‘device electronics, optoelectronics, noise and fluctuation problems in
electronics, RF and mixed signal high speed circuit design and
implementation of sensor read out circuits, and smart grid electronics’. Τα

τελευταία χρόνια ασχολείται με θέματα ‘twin transition – (digital and green)’ της Βιομηχανίας 4.0
με την μελέτη τεχνολογιών όπως: ‘Transactive Energy Systems, smart metering, 5G enabled IoT
and Industry 4.0 real time applications, cloud/edge computing and ΑΙ accelerators, Cyber
Physical Systems and Wholesale Energy Markets’. Ο Δρ. Μπίρμπας έχει διατελέσει Σύμβουλος στη
Βιομηχανία και έχει καταλάβει στο παρελθόν διοικητικές θέσεις στην Βιομηχανία. Έχει
δημοσιεύσει πάνω από 120 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης έχει
συν-ιδρύσει δύο start-up εταιρείες (spin-offs του Πανεπιστημίου) και έχει επιβλέψει 22
Διδακτορικές Διατριβές.

Θέμα ομιλίας: Οι Τεχνολογίες της ‘Δίδυμης Μετάβασης

Η ‘δίδυμη μετάβαση’ προϋποθέτει πλήρη εναρμονισμό των ψηφιακών και ενεργειακών
τεχνολογιών με αδιάσπαστο τρόπο, έτσι ώστε η μεν να αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
για τις άλλες. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν οι δίδυμες κρίσεις των
καιρών μας (ενεργειακή κρίση και κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας των ημιαγωγών) και για να
προχωρήσει απρόσκοπτα η περαιτέρω η αξιοποίηση των τεχνολογιών ΑΙ στην ενεργειακή
αλυσίδα. Από την πλευρά του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών θα δοθεί
ένα παράδειγμα όπου ‘edge computing - ΑΙ’ και ‘τεχνολογίες επικοινωνιών 5ης γενιάς’ μπορούν
να συνδυαστούν για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που εγείρονται στα έξυπνα ενεργειακά
δίκτυα από την διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα
(πράσινη μετάβαση).



Ντζιαχρίστος Βασίλειος:
Καθηγητής στο Technical University of Munich

Βιογραφικό

Ο καθηγητής Βασίλης Ντζιαχρήστος είναι τακτικός καθηγητής
Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και κατέχει την Έδρα
Βιολογικής Απεικόνισης στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Είναι επίσης
Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογικής και Ιατρικής Απεικόνισης
στο Helmholtz Zentrum Munich και Διευθυντής Βιομηχανικής στο
Helmholtz Pioneer Campus. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη νέων μεθόδων και συσκευών οπτοακουστικής και
απεικόνισης φθορισμού με στόχο τη βελτίωση της μη-επεμβατικής
διερεύνησης φυσιολογικών και μοριακών διεργασιών στους ιστούς
προς την ανάπτυξη οικονομικών και ελάχιστα επεμβατικών

μεθόδων για τη διάγνωση και τη θεραπεία επικίνδυνων ασθενειών.

Θέμα ομιλίας: Bioengineering as the driver of solutions in medicine

Διαμαντάρας Κωνσταντίνος:
Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Βιογραφικό

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Διαμαντάρας είναι καθηγητής στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με αντικείμενο τη Μηχανική
Μάθηση, τα Νευρωνικά Δίκτυα και την Επεξεργασία Σήματος. Έχει
διατελέσει πρόεδρος του Machine Learning for Signal Processing
Technical Committee του IEEE Signal Processing Society και είναι
συγγραφέας του βιβλίου ""Μηχανική Μάθηση"" (εκδόσεις
Κλειδάριθμος 2019).

Θέμα ομιλίας: Μηχανική Μάθηση - το παρόν και οι προκλήσεις



Μουστάκας Κωνσταντίνος:
Καθηγητής στο Wire Communications and Information Technology Lab, Electrical and Computer
Engineering Department, University of Patras

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Μουστάκας έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών (2003) και το διδακτορικό
δίπλωμα (2007) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από
το 2003 έως το 2007 ήταν συνεργαζόμενος ερευνητής στο εργαστήριο
επεξεργασίας πληροφορίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
και Τηλεματικής του ΕΚΕΤΑ, όπου ήταν και μεταδιδακτορικός ερευνητής
την περίοδο 2007-2011. Από τον Ιανουάριο του 2012 είναι στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής και
συντονίζει την ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής
Πραγματικότητας. Διατελεί διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσύρματης

Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Βιοϊατρική Μηχανική του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Εικονική, Μεικτή, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Απτική
Αλληλεπίδραση, Στερεοσκοπική Όραση, Υπολογιστική Όραση, Απεικόνιση Πληροφορίας,
Ρεαλιστικές Προσομοιώσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εικονικούς Ανθρώπους, Βιοϊατρική
Μηχανική, Επεξεργασία Γεωμετρίας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρία. Έχει δημοσιεύσει
περισσότερες από 250 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος
επιτροπών διεθνών συνεδρίων και κριτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Έχει
συμμετάσχει σε περισσότερα από 23 έργα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
και τη ΓΓΕΤ, σε 4 εκ των οποίων είναι είτε συντονιστής είναι επιστημονικός συντονιστής. Είναι
Senior Member της IEEE, και της IEEE Computer Society και μέλος της Eurographics.

Θέμα ομιλίας: Machine Vision and Learning: Trend or Revolution?

Τζελέπης Δημήτριος:
Λέκτορας | Ερευνητής | Τεχν. Διευθυντής στο "Department of Electronic & Electrical Engineering University
of Strathclyde | Technology and Innovation Centre"

Βιογραφικό

Ο Δρ Δημήτριος Τζελέπης είναι λέκτορας και ερευνητής στο τμήμα
Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του
Strathclyde (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και Τεχνικός
Διευθυντής και Συνιδρυτής της εταιρείας Smart Power Networks
(Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την προστασία συστημάτων ηλεκτρικής



ενέργειας. Έχει συγγράψει πάνω από 60 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 2
κεφάλαια σε σχετικά βιβλία, καθώς και 2 συστάσεις τεχνικής νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στην Ιρλανδία για τη σύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, είναι κάτοχος πατέντας
ευρεσιτεχνίας για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων.

Θέμα ομιλίας: Ενεργειακή μετάβαση και προηγμένες λύσεις για τα δίκτυα
του μέλλοντος

Γκαμπράνη Μαρία:
Strategist, Accelerated Discovery for Healthcare and Lifesciences, Biomarkers Discovery, Manager,
Cognitive Healthcare and Lifesciences στο Zurich Research Laboratory

Βιογραφικό

Η Μαρία Γκαμπράνη είναι στην IBM Research Zurich από το 2001. Η
έρευνά της έχει επικεντρωθεί σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης
για εφαρμογές Υγείας και Επιστήμες Ζωής. Αυτή τη στιγμή έχει 3
μεγάλους ρόλους. Είναι IBM Research strategist στο Accelerated
Discovery for Healthcare and Lifesciences, ειδικά στους τομείς της
ογκολογίας και ανακάλυψης βιοδεικτών. Διατελεί επίσης μέλος του
Exploratory Lifesciences Council της IBM Research. Ο τοπικός ρόλος
της στην IBM Research Zurich, είναι η διαχείριση της ομάδας
Cognitive Healthcare and Lifesciences που έχει 3 υποομάδες,
συγκεκριμένα, υπολογιστική παθολογία, υπολογιστική έρευνα
μονοκυττάρου και υπολογιστική ανοσολογία καρκίνου.
Πριν γίνει μέλος της IBM, από το 1999 έως το 2001, η Μαρία
εργάστηκε για την Philips Research, στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας.

Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Drexel, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ και πτυχίο
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει λάβει
πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων πολλών Outstanding technical Achievement
awards, από την IBM, και Technical Achievement Award, από το Τμήμα Έρευνας της IBM και
πολλά βραβεία καλύτερου paper, από το NASA/Goddard Space Flight Center, Image Registration
Workshop (1997), μέχρι τα βραβεία καλύτερου paper στο MICCAI (2020, 2021) και περισσότερες
από 60 πατέντες.

Θέμα ομιλίας: Computational approaches for personalized health

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος:
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και στο Τμήμα ΗΜΜΥ του King Abdullah
University of Science and Technology (KAUST) στη Σαουδική Αραβία



Βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών και στο τμήμα HMMY του KAUST στη Σαουδική
Αραβία. Είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου SENTRY
(sentry.kaust.edu.sa) και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν
τα ασφαλή και ανθεκτικά «κυβερνο-φυσικά» και ενσωματωμένα
συστήματα. Έλαβε το Δίπλωμα HMMY του Ε.Μ.Π., και το Διδακτορικό
Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης (NYU).

Θέμα ομιλίας: Ασφάλεια στο βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων /
Industrial Internet-of-Things (IIoT) Security

Internet of Things (IoT) devices are becoming ubiquitous in our lives, with applications spanning
from the consumer domain to commercial and industrial systems. The steep growth and vast
adoption of IoT devices reinforce the importance of sound and robust cybersecurity practices
during the device development life cycles. IoT-related vulnerabilities, if successfully exploited
can affect, not only the device itself but also the application field in which the IoT device
operates. This talk will give an overview of the IoT security research performed at the Secure
Next Generation Resilient Systems (SENTRY) lab (sentry.kaust.edu.sa) of KAUST. We will present,
among others, real-world cybersecurity incidents that had targeted IoT devices deployed in the
industrial sector, describe the IoT-related vulnerabilities, exploitation procedures, attacks,
impacts, and potential mitigation mechanisms and protection strategies. These incidents
highlight the underlying security concerns of IoT systems and demonstrate the need for
enhanced resilience incorporated in the operation of such connected ecosystems.

Τραχανάς Στέφανος:
Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Βιογραφικό

Ο Στέφανος Τραχανάς διδάσκει κβαντική φυσική και διαφορικές εξισώσεις
στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι επίσης ο
δημιουργός και διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών
Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ.



Θέμα ομιλίας: Κβαντομηχανική & κβαντικοί υπολογιστές: Μια εισαγωγή
χωρίς... μυστήριο

Λάσκαρης Κωνσταντίνος:
Επικεφαλής Έρευνας και Σχεδιασµού Ηλεκτρικών Κινητήρων στην Tesla Motors

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης τα τελευταία 10 χρόνια, είναι επικεφαλής σχεδιασμού των
συστηματων ηλεκτροκινητήρων της Tesla, στο Πάλο Άλτο, στην Καλιφορνια. Η ομάδα του
μοντελοποιεί και σχεδιάζει τους ηλεκτροκινητήρες για τα υπάρχοντα και μελλοντικά προϊόντα. Τα

πιο σημαντικά έργα του περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των
συστημάτων πρόωσης για τα αυτοκίνητα παραγωγής, Tesla Model
S, Model X, Model 3, Model Y, για το Cybertruck και το Semi-truck,
ενώ νεότερα project περιλαμβάνουν το σχεδιασμό των κινητηρίων
συστημάτων του ανθρωποειδούς ρομπότ «Optimus». Ο Κων.
Λάσκαρης είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Ελληνικού
ερευνητικού κέντρου της Tesla στην Αθήνα, εντός του εθνικού
κέντρου ερευνών «Δημόκριτος».

Θέμα ομιλίας: Σχεδιάζοντας ηλεκτρικά συστήματα κίνησης: Διαμορφώνοντας
το μέλλον του ηλεκτρολόγου μηχανικού

Μακιός Βασίλειος:
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Γενικός Διευθυντής του Corallia

Βιογραφικό

Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα
Ηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Carleton στην Οττάβα του Καναδά.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά projects και κατέχει
μακροχρόνιο ρεκόρ δημοσιεύσεων ενώ έχει επίσης επιρροή στην
ίδρυση πρωτοτύπων εταιρειών ανάπτυξης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Corallia, της πρώτης



στο είδος της, σαφούς, καλά οργανωμένης, συστηματικής, στρατηγικής (με μακροπρόθεσμη
εμβέλεια) εθνικής πρωτοβουλίας cluster στην Ελλάδα, η οποία στοχεύει στην τόνωση της
ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω δραστηριοτήτων
cluster-supporting περιφερειακής ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.corallia.org.

Θέμα ομιλίας: Ο Δρόμος της Δημιουργίας του Corallia – Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα

Παπαρρίζος Γεώργιος
Senior Director, Product Management στην Qualcomm Inc.

Βιογραφικό

George Paparrizos is a Senior Director of Product Management at
Qualcomm Inc. and runs Product Management for the stand-alone
power management products as well as for Qualcomm Quick
Charge technology. Mr. Paparrizos has co-authored more than 17
patents and also numerous articles for industry publications. He
is also participating in many industry and standardization groups.
Mr. Paparrizos holds an MSEE degree from the Technical University
of Aachen, Germany (RWTH) and an MBA from the Haas School of
Business at UC Berkeley.

Θέμα ομιλίας: Ο κόσμος είναι αναλογικός

Μανιατάκος Μιχάλης:
Αναπληρωτής Καθηγητής ΗΜΜΥ στο New York University Abu Dhabi

Βιογραφικό

Ο Μιχαήλ Μανιάτακος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο New
York University Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και
Αναπληρωτής Καθηγητής του Global Network University στο
Πολυτεχνείο του NYU Tandon των ΗΠΑ. Είναι Διευθυντής του MoMA
Laboratory (nyuad.nyu.edu/momalab). Έλαβε το διδακτορικό του ως
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, καθώς και μεταπτυχιακό, πτυχία M.Phil. από
το Yale, το 2012. Έλαβε επίσης το πτυχίο και μεταπτυχιακό στην

http://www.corallia.org/
https://nyuad.nyu.edu/momalab


Επιστήμη Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Συστήματα, αντίστοιχα, από το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς.

Θέμα ομιλίας: Privacy-preserving computation using homomorphic
encryption

The rapid expansion and increased popularity of cloud computing comes with no shortage of
privacy concerns about outsourcing computation to semi-trusted parties. While cryptography
has been successfully used to solve data-in-transit (e.g., HTTPS) and data-at-rest (e.g., AES
encrypted hard disks) concerns, data-in-use protection remains unsolved. Homomorphic
encryption, the ability to meaningfully manipulate data while data remains encrypted, has
emerged as a prominent solution. The performance degradation compared to non-private
computation, however, limits its practicality. In this talk, we will discuss our ongoing efforts
towards accelerating homomorphic encryption both at the software and hardware level. We will
present the first ASIC implementation of a partially homomorphic encrypted co-processor, as
well as discuss the prototype of a fully homomorphic encryption accelerator. The talk will also
introduce E3, our framework for compiling C++ programs to their homomorphically encrypted
counterparts. Real applications, such as privacy-preserving genotype imputation, will be
presented.

Τόμκος Ιωάννης:
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό

Ο Δρ. Ι. Τόμκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο παρελθόν
εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες και Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και
εξωτερικό, όπου ήταν υπεύθυνος έρευνας σχετικά με προηγμένα θέματα
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Το επιστημονικό έργο του
έχει εμφανιστεί σε πάνω από 650 εργασίες δημοσιευμένες /
παρουσιασμένες σε επιστημονικά περιοδικά/βιβλία, ενώ έχει λάβει περί
των 11500 αναφορών (με h-factor=51 & m-factor>2.5), κατατάσσοντας τον
σε κορυφαίες θέσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Σε αναγνώριση των
επιτευγμάτων του εκλέχτηκε το 2010 “Fellow” του IET (Institute of
Engineering and Technology), τo 2012 “Fellow” του OSA (Optical Society
of America) και το 2018 "Fellow" του Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE).

Θέμα ομιλίας: Evolution of Optical Communications Systems & Networks



Τζήμας Ιωάννης:
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό
O Δρ. Γιάννης Τζήμας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και
διδάκτορας του ιδίου Τμήματος στην περιοχή του Web Engineering. Έχει
δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η ερευνητική του δραστηριότητα
εντοπίζεται στις περιοχές των Service-Oriented Architectures and
Information Systems, Web Data Engineering, Web Engineering and Web
Modeling, Big Data, Data Science and Applications of Machine Learning
and Artificial Intelligence, Digital Ecosystems and Digital Transformation

for the Public Sector, και Bioinformatics.
Από το 2018 έως και σήμερα είναι διεθνής σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πεδίο των
πληροφοριακών συστημάτων και του ψηφιακού μετασχηματισμού στο χώρο της Κοινωνικής
Προστασίας και Εργασίας. Έχει δουλέψει σε σημαντικό αριθμό χωρών στην Ευρώπη, Αφρική και
χωρών στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Από το 1996 έως το 2018 έχει διατελέσει Τεχνικός
Υπεύθυνος του εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ
παράλληλα από το 1997 έως το 2011 ήταν Τεχνικός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας
Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
– ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Τέλος, από το 2009 μέχρι τα μέσα του 2013 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του
Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Με τις παραπάνω ιδιότητες έχει συμμετάσχει
στο συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1995 έως
σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και από εθνικούς,
κοινοτικούς πόρους.

Θέμα ομιλίας: Digital Transformation of the Public Sector and Connected
Government Data - Potential and Pitfalls

Φαρμάκης Φίλιππος:
Καθηγητής ΗΜΜΥ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βιογραφικό
Ο Φίλιππος Φαρμάκης αποφοίτησε από το Φυσικό του ΑΠΘ το 1996 και
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πολυτεχνείο της
Γκρενόμπλ το 1997. Το 2000 έλαβε από το ίδιο ίδρυμα το τίτλο του
διδάκτορα όπου εργάστηκε πάνω στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των
τρανζίστορ λεπτών υμενίων. Εργάστηκε στην εταιρία UNAXIS SA στο
Παρίσι της Γαλλίας ως μηχανικός διεργασιών και αργότερα προήχθη ως
R&D Team leader. Το 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε κατά



σειρά στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και έπειτα στην εταιρία Heliosphera. Από το 2012, από τη βαθμίδα
του Λέκτορα ως και αυτήν του Αναπληρωτή καθηγητή υπηρετεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης στη Σχολή ΗΜΜΥ.

Θέμα ομιλίας: Μικροηλεκτρονική σε εύκαμπτα ή/και διαφανή υποστρώματα

Η μικροηλεκτρονική σε εύκαμπτα ή/και διαφανή υποστρώματα είναι μια επιστήμη που
αποσκοπεί να κατασκευάσει και να μελετήσει διατάξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε πλήθος εφαρμογών στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην υγεία, στο άμυνα και ασφάλεια, στην
προστασία του περιβάλλοντος ή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
της μικροηλεκτρονικής σε εύκαμπτα υποστρώματα είναι σημαντικά καθώς προσφέρουν τη
δυνατότητα κατασκευής εύκαμπτων, λεπτών και ελαφριών διατάξεων με χαμηλό κόστος
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Παράλληλα, το γεγονός της χρήσης
υποστρωμάτων που έχουν διαφορετικές θερμικές, μηχανικές, και χημικές ιδιότητες από το
πυρίτιο, πάνω στο οποίο είναι δομημένη η «κλασική» μικροηλεκτρονική, απαιτεί σαφώς
διαφοροποιημένες διεργασίες κατασκευής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός μεγάλου
αριθμού οργανικών/πολυμερών υποστρωμάτων, η θερμοκρασία κατά την κατασκευή δεν θα
πρέπει να ξεπεράσει τους 150 οC. Κατά συνέπεια αυτές οι τεχνολογικές παράμετροι περιορίζουν
την τελική απόδοση των μικροηλεκτρονικών διατάξεων και απαιτείται έρευνα και ανάπτυξη νέων
καινοτόμων τεχνικών και υλικών. Προς αυτήν την κατεύθυνση , τα δισδιάστατα υλικά
προσφέρουν νέες τεχνολογικές ευκαιρίες. Στην ομιλία θα παρουσιαστούν παραδείγματα
κατασκευής τέτοιων διατάξεων που έλαβαν χώρα στο εργαστήριο Μικροτεχνολογίας και
Νανοτεχνολογίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Βαρβέλης Ευάγγελος:
Επίκουρος Καθηγητής / Διδακτορικός Φοιτητής στο RWTH Aachen

Βιογραφικό

Είμαι απόφοιτος του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό
θεωρητικής φυσικής του RWTH Aachen όπου βρίσκομαι μέχρι και
σήμερα, πλέον ως διδακτορικός φοιτητής του καθηγητή D.P.
DiVincenzo. Έχω αναλάβει ρόλο βοηθού καθηγητή στο RWTH για τα
μαθήματα προπτυχιακού "Quantum Mechanics" και "Statistical
Mechanics" καθώς επίσης και για το μεταπτυχιακό μάθημα
"Modeling of Superconducting Devices". Το ερευνητικό μου
αντικείμενο είναι η κβαντική πληροφορία και συγκεκριμένα η
θεωρητική μελέτη και περιγραφή φυσικών συστημάτων για την
υλοποίηση και έλεγχο κβαντικών υπολογιστών. Επι του παρόντος
μελετάω φαινόμενα πολλών σωμάτων και την επίδραση τους στην
αποθήκευση κβαντικής πληροφορίας σε υπεραγώγιμες

αρχιτεκτονικές qubit.



Θέμα ομιλίας: Κβαντική Μνήμη και η Πρόκληση του Κβαντικού Χάους

Η κβαντική πληροφορία είναι ο κλάδος που διαπραγματεύεται την υλοποίηση και διαχείριση των
κβαντικών υπολογιστών, μια νέα γενιά υπολογιστών με βασικές αρχές που προέρχονται από την
κβαντική φυσική. Βασική μοναδα αυτής της πληροφορίας αποτελούν τα qubits, κβαντικά
συστήματα με δύο μονο πιθανές ενεργειακές καταστάσεις το λογικό 0 και 1. Μια απο τις
κυρίαρχες πλατφόρμες φορέα κβαντικής πληροφορίας αποτελούν τα υπεραγώγιμα qubits.
Ανάλογα με τις τιμες των παραμέτρων του συστήματος, τα υπεραγώγιμα αυτά κυκλώματα
παρουσιάζουν διαφορετικές μακροσκοπικές συμπεριφορές με βάση τις οποίες και
κατηγοριοποιούνται. Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι τα transmon και αυτό το είδος των qubit
είναι που συναντάμε στους πρωτότυπους κβαντικούς επεξεργαστες της IBM και της Google. Οι
συγκεκριμένες μηχανές αποτελούν τις λεγόμενες NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum)
συσκευές και απαρτίζονται από έναν αριθμό qubits της τάξης μερικών εκατοντάδων. Για να
πραγματοποιήσουμε κάποιον αξιόλογο υπολογισμό ωστόσο χρειαζόμαστε περίπου τέσσερις
τάξεις μεγέθους περισσότερα qubits και επομένως οποιαδήποτε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη φαινόμενα φυσικής πολλών σωμάτων και μάλιστα κβαντικών
συστημάτων. Ένα φαινόμενο που υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία αποτελεί το κβαντικό χάος.
Τα κβαντικά χαοτικά συστήματα αποτελούν συστήματα των οποίων το κλασικό ανάλογο είναι
κάποιο μη γραμμικό δυναμικό σύστημα και χαρακτηρίζονται από εκθετική απόκριση ακομη και
σε μικρές διαταραχές του συστήματος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι για να έχουμε ελεγχόμενες
μηχανές ακριβείας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα μας δεν εμφανίζουν τέτοια
συμπεριφορά. Σε αυτήν την ομιλία θα προσπαθήσω να δώσω μια συνοπτική εισαγωγή στην
κβαντική πληροφορία καθώς επίσης και να εξηγήσω πως μπορεί να αποφευχθεί η εμφάνιση
χαοτικής συμπεριφοράς σε συστήματα κβαντικής μνήμης.

Γιαννάκης Γεώργιος:
Προεδρική Έδρα McKnight στο ECE - University of Minnesota

Βιογραφικό
Ο Καθηγητής Γεώργιος Βασιλείου Γιαννάκης αποφοίτησε από το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1981 με το Δίπλωμα του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Από το 1982 έως το 1986 φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), απ' όπου έλαβε δύο
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (MSc EE το 1983 και MSc Math
το 1986), και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών (PhD EE) το 1986. Από το 1987 έως το 1998 διετέλεσε
μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο της Βιργινίας, ως Επίκουρος
Καθηγητής το διάστημα 1987-92, ως Αναπληρωτής Καθηγητής το
1992-96, και ως Τακτικός Καθηγητής το 1996-98. Από το 1999 μέχρι
το 2008 κατείχε την Ονομαστική Έδρα ΑDC στις Ασύρματες
Τηλεπικοινωνίες, και από το 2016 μέχρι σήμερα κατέχει την
Προεδρική Έδρα McKnight στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ECE) του Πανεπιστημίου της Μινεσότα,

ενώ είχε παράλληλα διατελέσει Διευθυντής του ερευνητικού Κέντρου Ψηφιακής Τεχνολογίας
(2008-2021). Δραστηριοποιείται ερευνητικά στα πεδία των Στοχαστικών Σημάτων,
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Μηχανικής Μάθησης, όπου έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 485



άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 790 σε πρακτικά συνεδρίων, 26 κεφάλαια σε βιβλία, και 2
ερευνητικές μονογραφίες (Αναφορές: 83.500; h-index=151). Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα του
περιλαμβάνουν την Επιστήμη Δεδομένων και Δικτύων, τις Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες, και τα
Ενεργειακά Δίκτυα με έμφαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχει συνεφεύρει και κατοχυρώσει
34 πατέντες, είναι συν-αποδέκτης 10 βραβείων καλύτερης επιστημονικής εργασίας σε περιοδικά
της IEEE Signal Processing Society (SPS) και της ΙΕΕΕ Communications Society (ComSoc),
συμπεριλαμβανομένου του βραβείου «G. Marconi» στις Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες. Είναι
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (από το 2021), Fellow της Ακαδημίας της Ευρώπης
(από το 2020), και της Εθνικής Ακαδημίας Ευρεσιτεχνών USA (από το 2019). Έχει λάβει το βραβείο
Εκπαίδευσης της IEEE ComSoc (2019), καθώς επίσης τα βραβεια «Norbert Wiener» της ΙΕΕΕ SPS
(2019) και «Αθανάσιος Παπούλης» της EURASIP (2020). Έχει επίσης τιμηθεί ως ο πρώτος
αποδέκτης του βραβείου ΙΕΕΕ Fourier Technical Field (2015), και έχει λάβει Technical
Achievement βραβεία από την ΙΕΕΕ SPS (2000) και από την EURASIP (2005). Είναι Fellow της
EURASIP (από το 2008), της ΙΕΕΕ (από το 1997) και έχει υπηρετήσει την ΙΕΕΕ από μια σειρά θέσεων
συμπεριλαμβανομένης αυτής του Διακεκριμένου Ομιλητή της ΙΕΕΕ SPS. Τέλος, είναι επίτιμος
διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου (2018), και διακεκριμένος επισκέπτης
καθηγητής τριών Πανεπιστημίων στην Κίνα (2016-2018).

Θέμα ομιλίας: Επιστήμες Δεδομένων και Δικτύων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Σούντρης Δημήτρης
Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σούντρης έλαβε το δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1987 και το
1992, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Λέκτορας, Επικ. και Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών
Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για δεκατρία χρόνια από
το 1995 έως 2008. Σήμερα εργάζεται ως Καθηγητής στη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα
αντικείμενα: Σχεδιασμός Υλικού και Λογισμικού Ενσωματωμένων
Συστημάτων, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI με Χαμηλή

Κατανάλωση, Υπολογισμού Άκρου, Μεθοδολογίες και Σχεδιασμός Εφαρμογών Ψηφιακής
Επεξεργασίας και Επαναδιαμορφούμενες Αρχιτεκτονικές (FPGAs) και Σχεδίαση Επιταχυντών Υλικού
για Διαστημικές Εφαρμογές, Κέντρα Δεδομένων και Εφαρμογές Νέφους. Έχει δημοσιεύσει
περισσότερες από 500 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, κατέχει δύο
διεθνείς πατέντες και το ερευνητικό του έργο έχει αναφερθεί > 5000 φορές. Επίσης, είναι
συγγραφέας και εκδότης σε δέκα βιβλία Kluwer και Springer. Είναι Διευθυντής του Εργ.
Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων (MicroLab). Είναι Υπεύθυνος και Κύριος
Ερευνητής σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα (> 60) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ENIAC-JU, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την ΓΓΕΤ και την Βιομηχανία. Έχει
διατελέσει Γενικός Οργανωτής και Υπεύθυνος Προγράμματος του συνεδρίου PATMOS 1999 &



2000, Γενικός Οργανωτής του συνεδρίου IFIP-VLSI-SOC 2008, PARMA 2011 & 2013 Workshop,
Γενικός (Συν-)Οργανωτής του HiPEAC CSW 2014 και Υπεύθυνος Προγράμματος SAMOS 2016.
Επίσης, είναι μέλος τεχνικών επιτροπών προγράμματος σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έλαβε
βραβείο από την INTEL και IBM για τα αποτελέσματα του έργου του LPGD #25256 και βραβεία
από Int. Conf. VLSI 2005 και ASP-DAC 05 για τα αποτελέσματα του έργου AMDREL IST-2001-34379,
βραβείο HiPEAC για την εργασία DAC' 10 για το έργο MNEMEE FP7-216224 και DAC ' 13 για το έργο
του ENIAC-TOISE-282557-2, DAC'18, DAC'19, DAC'20 και πρόσφατα από την XILINX σε OPEN
HARDWARE Design Contest 2017, 2019 and 2021. Είναι μέλος του οργανισμών IEEE, ACM και
HiPEAC.

Θέμα ομιλίας: Αρχιτεκτονικές και Υλοποιήσεις Διαστημικών Εφαρμογών

Παπαλεξόπουλος Αλέξης:
CEO and Founder της ECCO International

Βιογραφικό

Ο Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος, αρμόδιος για το σχεδιασμό της αγοράς
ενέργειας, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της ECCO
International, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, η οποία
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογισμικού στον
τομέα του σχεδιασμού και εφαρμογής της αγοράς και της ανάπτυξης
έξυπνων δικτύων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, όπως Κυβερνήσεις,
Ρυθμιστικές Αρχές, ISO/RTO/TSO/PX, Utilities, Generators και Traders.
Ο Αλέξης έχει σχεδιάσει οργανωμένες αγορές ενέργειας σε περίπου 15
χώρες στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Δυτική και
Ανατολική Ευρώπη και στην Ασία. Είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ZOME Energy Networks,

μιας εταιρείας τεχνολογίας καθαρής ενέργειας, που εδρεύει στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, και
της World Energy Consortium, μιας ενεργειακής εταιρείας blockchain και token economics στην
Εσθονία. Είναι ο αποδέκτης του Βραβείου Wall of Fame της PG&E το 1992, του Πρώτου Βραβείου
της IEEE το 1996 και μέλος του IEEE. Ο Αλέξης έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου
Μηχανικού από το ΕΜΠ και το μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
από το Georgia Institute of Technology. Το 2016 έλαβε την τιμή του Επίτιμου Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θέμα ομιλίας: The Evolution of the Multi-Tier Hierarchical Energy Market
Structure and the Emergence of the Transactive Energy Model for a
Sustainable Energy Transition

In this presentation I’ll present a multi-level hierarchical energy market architecture which
consists of Behind The Meter (BTM) markets, Distribution System Operators (DSO), Independent
System Operators markets and Transactive Energy (TE) markets. The emerging multi-level
market architecture is driven less by economic efficiency considerations and more by an



environmental agenda for decarbonization of the energy system and a social movement
towards more consumer choice and “democratization” of the energy supply through Distributed
Energy Resources (DER) growth. This market architecture is expected to enable the emergence
of the Transactive Energy (TE) model where P2P and B2B transactions will substantially increase
as an overlay on the DSO and ISO energy markets.
I’ll also present a TE platform, based on Blockchain technologies, which is expected to monitor,
control and financially settle these P2P and B2B micro-transactions. The proposed platform will
enable grid decentralization and democratization by connecting micro-grid operators to the
DER managers and their customers and will offer an integrated energy business model through
energy service expansion, customer engagement and financial inclusion. It will also create a
trustless auction house where flexible capacity and demand from DERs are auctioned off
through encrypted, shared, immutable, and publicly auditable Smart Contracts. The platform
will become the bedrock of the new decentralized power grid providing a robust and a fully
featured energy trading marketplace for a sustainable energy transition.

Μπλέτσας Μιχάλης:
Research Scientist / Director of Computing στο MIT Media Lab

Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι ερευνητής και ο διευθυντής πληροφορικής
του ΜΙΤ Media Lab. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One Laptop
Per Child, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σχεδίασε και
κατασκεύασε ένα laptop πολύ χαμηλού κόστους – μιας τεχνολογίας που
στόχευε να βοηθήσει στο το πώς μορφώνονται τα παιδιά στον κόσμο.
Κατά την διάρκεια της θητείας του στην OLPC, συνέβαλε στον
βιομηχανικό σχεδιασμό, τα ηλεκτρονικά καθώς και το λογισμικό του
λαπτοπ XO-1 της OLPC. Πριν προσχωρήσει στο Media Lab, ήταν
μηχανικός συστημάτων στην Aware, Inc., όπου σχεδίασε και έγραψε
βιβλιοθήκες λογισμικού υψηλής απόδοσης για τους παράλληλους
υπερυπολογιστές κατανεμημένης μνήμης της Intel, και ασχολήθηκε με

την εφαρμογή της τεχνολογίας ADSL για παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες.
Έχει εκτεταμένη συμβουλευτική δραστηριότητα γύρω από θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής
πολιτικής. Υπήρξε συνιδρυτής δύο εταιρειών και μέλος ΔΣ ή σύμβουλος σε πολλές άλλες. Είναι
πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και M.Sc.
Μηχανικός υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Θέμα ομιλίας: Οι τρέχουσες τάσεις της τεχνολογίας που μας (ΗΜΜΥ)
αφορούν

Ραψομανίκη Μαριάννα:
Group leader, AI for single-cell research team στο IBM Research Europe, Zurich



Βιογραφικό

Η Δρ. Μαριάννα Ραψομανίκη είναι ερευνήτρια στο ερευνητικό
ινστιτούτο της ΙΒΜ στη Ζυρίχη με αντικείμενο την Υπολογιστική
Βιολογία και την Εξατομικευμένη Ιατρική, όπου ηγείται της ομάδας AI
for single-cell research (AI4SCR). Η έρευνα της ομάδας της
επικεντρώνεται στην κατανόηση της ετερογένειας του καρκίνου με
χρήση υπολογιστικών τεχνικών μηχανικής μάθησης και μαθηματικής
μοντελοποίησης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Βιοπληροφορική από Πανεπιστημίου
Πατρών. Η διδακτορική της έρευνα εκπονήθηκε στο τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών και στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

της Ζυρίχης (ETH Zurich) με θέμα την μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων χρησιμοποιώντας
στοχαστικά υβριδικά μοντέλα.

Θέμα ομιλίας: Χαρτογραφώντας την ετερογένεια του καρκίνου με δεδομένα
μεμονωμένου κυττάρου.

Δημάκης Αλέξανδρος:
Καθηγητής στο University of Texas

Βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Δημάκης είναι καθηγητής του UT Austin και συνδιευθυντής
του National AI Institute for Foundations of Machine Learning. Έλαβε το
διδακτορικό του από το UC Berkeley και πτυχίο από το ΕΜΠ. Έχει
δημοσιεύσει περισσότερες από 150 papers και έχει λάβει πολλά βραβεία,
όπως τα James Massey Award, NSF Career, ένα βραβείο έρευνας της Google,
το βραβείο UC Berkeley Eli Jury dissertation award και πολλά βραβεία
καλύτερου paper. Διετέλεσε Associate Editor πολλών περιοδικών, Area Chair
για μεγάλα συνέδρια Machine Learning (NeurIPS, ICML, AAAI) και πρόεδρος
της Τεχνικής Επιτροπής για το MLSys 2021. Είναι "IEEE Fellow for
contributions to distributed coding and learning". Τα ερευνητικά του

ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Θεωρία Πληροφορίας και Μηχανική Μάθηση. Ιστοσελίδα:
http://users.ece.utexas.edu/~dimakis.

Θέμα ομιλίας: Deep Generative models and Inverse problems

Modern deep generative models like GANs, VAEs, invertible flows and Score-based models are
demonstrating excellent performance in representing high-dimensional distributions, especially
for images. We will show how they can be used to solve inverse problems like denoising, filling
missing data, and recovery from linear projections. We generalize compressed sensing theory

http://users.ece.utexas.edu/~dimakis


beyond sparsity, extending Restricted Isometries to sets created by deep generative models.
Our recent results include establishing theoretical results for Langevin sampling from
full-dimensional generative models, generative models for MRI reconstruction and fairness
guarantees for inverse problems.

Κοφίδης Ελευθέριος:
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Βιογραφικό

Ο Ε. Κοφίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς και μέλος του
εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων του ίδιου ιδρύματος. Ανήκει επίσης
στην ερευνητική ομάδα επεξεργασίας σήματος του ΙΤΥΕ. Πήρε το Δίπλωμα
και το Διδακτορικό του το 1990 and 1996, αντίστοιχα, και τα δύο από το
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατά την περίοδο 1998 to 2000, ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής (με
υποτροφία Marie-Curie) στο Institut National des Télécommunications
(INT), Évry, France (σήμερα Télécom SudParis). Από το 2001 ως το 2004,

εργάστηκε ως ερευνητής στο Παν/μιο Αθηνών και ως επισκέπτης καθηγητής στα Παν/μια
Πελοποννήσου και Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σε επεξεργασία σήματος και
μηχανική μάθηση. Έχει υπηρετήσει στο προεδρείο ή ως μέλος επιστημονικών επιτροπών
πλήθους συνεδρίων καθώς και ως Associate Editor στα περιοδικά IEEE Transactions on Signal
Processing, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, και IET Signal Processing.
E-mail: kofidis@unipi.gr.
Ιστοσελίδα: https://www.unipi.gr/unipi/en/kofidis.html.
http://www.datastories.org (Data Sci Lab)

Θέμα ομιλίας: Μέθοδοι τανυστών και εφαρμογές στην επεξεργασία σήματος
και τη μηχανική μάθηση

Τα τανυστικά μοντέλα έχουν πλέον αναγνωριστεί ως ένας φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος
αναπαράστασης συστημάτων και δεδομένων που εγγενώς ενέχουν πολλές διαστάσεις/όψεις.
Βοηθούμενα από την ξεχωριστή τους ικανότητα να αποκαλύπτουν κρυμμένη πληροφορία με τη
βοήθεια μεθόδων παραγοντοποίησης, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένα σε πληθώρα
εφαρμογών. Σ’ αυτήν τη διάλεξη, θα παρουσιάσω μέρος της έρευνάς μας σε τανυστικές
μεθόδους, με εφαρμογές σε ασύρματες επικοινωνίες και απεικονιστική εγκεφάλου, ως αφορμή
για μια εισαγωγή σ’ αυτό το συναρπαστικό πεδίο.

Κοντού Μάγκυ:
Co-founder - Lead Product & UI/UX Designer στη SimpleApps

mailto:kofidis@unipi.gr
https://www.unipi.gr/unipi/en/kofidis.html
http://www.datastories.org


Βιογραφικό
H Μάγκυ είναι ξεκάθαρα ""νυχτοπούλι"", λατρεύει τα gadgets και στον
ελεύθερο χρόνο της παίζει video games και LEGO. Είναι κάτοχος BSc in
Computer Science και MSc in Mobile Computing από το University of
Hertfordshire (UH), UK. Είναι επίσης συν-διοργανώτρια του Google
Developers Group Athens (GDG) και Ambassador των Women Techmakers
(Google πρωτοβουλία).

Θέμα ομιλίας: 101: From developer to startupper

Συρμακέσης Σπύρος:
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό

Ο Σπύρος Συρμακέσης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
στην Πάτρα. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης. Είναι υπεύθυνος του
Technology Transfer Office και υποστηρίζει τη διαδικασία δημιουργίας
επιχειρηματικής κουλτούρας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Θέμα ομιλίας: Επιχειρηματίας και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός; Γίνεται;

Δαλακλείδη Καλλιόπη:
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

Βιογραφικό

Η Καλλιόπη Β. Δαλακλείδη έλαβε το Δίπλωμά της από τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου το 2005. Έπειτα, εργάστηκε ως μηχανικός γνώσης για την
αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από οπτικοακουστικό
υλικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BOEMIE ως μέλος του
εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου



Πολυτεχνείου. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση της
διδακτορικής της διατριβής (2012-2017) με τίτλο «Ανάπτυξη Υπολογιστικών Συστημάτων
Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη». Το 2017, η
ομάδα της κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό καινοτομίας της Intrasoft International.
Από το 2012 συμμετέχει, αρχικά ως υποψήφια διδάκτορας και έπειτα ως μεταδιδακτορική
ερευνήτρια στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας της
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη
διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, Ιατρική
Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας, Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής
Υγείας και Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Σχολής και του μεταπτυχιακού μαθήματος
Βασικές αρχές και τεχνολογίες Βιοπληροφορικής. Από το Μάιο του 2021 συνεργάζεται ερευνητικά
και με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει
διατελέσει κριτής σε τέσσερα επιστημονικά περιοδικά και σε έξι διεθνή συνέδρια. Είναι πολλά
χρόνια μέλος του ΤΕΕ και του παγκόσμιου Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ).
Από τις αρχές του 2020, είναι πρόεδρος του IEEE Greece Section Women in Engineering Affinity
Group. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού,
οι αλγόριθμοι μηχανικής και βαθιάς μάθησης, οι τεχνικές όρασης υπολογιστών και τα
υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων για τη διαχείριση χρόνιων
ασθενειών.

Θέμα ομιλίας: Ανάπτυξη μεθόδων ερμηνεύσιμης τεχνητής νοημοσύνης για
την εκτίμηση της επικινδυνότητας αθηρωματικών πλακών σε ασθενείς με
καρωτιδική νόσο.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο συνεχίζει να είναι μια σημαντική αιτία αναπηρίας και θνησιμότητας σε
ολόκληρο τον κόσμο. Περίπου το 85% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι ισχαιμικά, και από
αυτά τουλάχιστον το 20% μπορούν να αποδοθούν στη νόσο της καρωτιδικής διακλάδωσης. Στην
ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αιματολογικούς δείκτες
που συνδέονται με τη καρδιαγγειακή νοσηρότητα για να προβλέψουμε με μεθόδους μηχανικής
μάθησης ποια αγωγή, επεμβατική ή συντηρητική, είναι η καλύτερη για κάθε ασθενή με
καρωτιδική νόσο. Επειδή οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν ως μαύρα κουτιά,
αλλά οι ιατρικές αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τις προβλέψεις τους αφορούν την υγεία
των ατόμων, θα παρουσιάσουμε ακόμα πως μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές
ερμηνευσιμότητας για να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα των μοντέλων μας και να
δώσουμε περισσότερη αξιοπιστία σε αυτά.

Παπαδημητρίου Χρήστος:
Καθηγητής της Επιστήμης Υπολογιστών στο Columbia University

Βιογραφικό



Ο Χρίστος Χαρίλαος Παπαδημητρίου είναι Donovan Family Professor of
Computer Science στο Columbia University. Πριν ενταχθεί στο Columbia το
2017, ήταν καθηγητής στο UC Berkeley για τα προηγούμενα 22 χρόνια, και
πριν από αυτό δίδαξε στο Harvard, MIT, ΕΜΠ, Stanford και UCSD. Έχει
γράψει πέντε εγχειρίδια και πολλά άρθρα σχετικά με αλγόριθμους και
πολυπλοκότητα, καθώς και τις εφαρμογές τους στη βελτιστοποίηση, τις
βάσεις δεδομένων, τον έλεγχο, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την
οικονομία και τη θεωρία παιχνιδιών, το διαδίκτυο, την εξέλιξη και τον
εγκέφαλο. Κατέχει διδακτορικό από το Princeton (1976) και οκτώ επίτιμα
διδακτορικά, συμπεριλαμβανομένων από το ETH, το Πανεπιστήμιο Αθηνών,

το EPFL και το Univ. de Paris Dauphine. Είναι μέλος του National Academy of Sciences των ΗΠΑ,
του American Academy of Arts and Sciences και του National Academy of Engineering και έχει
λάβει το βραβείο Knuth, το Godel prize, το μετάλλιο von Neumann και το the 2018 Harvey Prize
by Technion. Το 2015 ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας τον ονόμασε διοικητή της τάξης
του Φοίνιξ. Έχει επίσης γράψει τρία μυθιστορήματα: «Turing», «Logicomix» και το τελευταίο του
«Independence».

Θέμα ομιλίας: Ενας συντακτικός αναλυτής που λειτουργεί με νευρώνες

Αλέξης Κωνσταντίνος:
Καθηγητής Ρομποτικής στο Norwegian University of Science and Technology

Βιογραφικό

Ο Δρ. Κώστας Αλέξης είναι καθηγητής Ρομποτικής στο τμήμα Engineering
Cybernetics του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας
(NTNU). Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών, όπου έκανε και το διδακτορικό του, και έχει
εργαστεί ως ερευνητής στο ETH Zurich και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Νεβάδα. Μεταξύ άλλων, ήταν ο κεντρικός ερευνητής της ομάδας
CERBERUS που έλαβε την πρώτη θέση στο DARPA Subterranean Challenge,
ενώ παλαιότερη εργασία σε ηλιακά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διατηρεί το
παγκόσμιο ρεκόρ διάρκειας πτήσης για κάθε αεροσκάφος ελαφρύτερου των
50 κιλών.

Θέμα ομιλίας: Σθεναρή Ρομποτική Αυτονομία

Κυρίτσης Δημήτρης:
Professor of ICT for Sustainable Manufacturing στο EPFL, Λωζάνη, Ελβετία

Βιογραφικό



Ο Καθ. Δημήτρης Κυρίτσης ηγείται της ομάδας ICT for Sustainable
Manufacturing στο EPFL, Ελβετία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η
διαχείριση κύκλου ζωής κλειστού βρόχου (Closed-Loop Lifecycle
Management), η αειφόρος παραγωγή (Sustainable Manufacturing), τα
Cognitive Digital Twins, οι βιομηχανικές οντολογίες και η ανάλυση
βιομηχανικών δεδομένων. Ο Δημήτρης είναι συνιδρυτής του Industrial
Ontologies Foundry και μέλος του WEF GFC on Advanced Manufacturing
and Value Chains.

Θέμα ομιλίας: Connecting the Dots of Circular Smart Manufacturing

Παρασκευάς Μιχάλης:
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία
ανίχνευσης και εκτίμησης, δίκτυα επόμενης γενιάς, εφαρμογές μηχανικής μάθησης και στον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης.

Διαθέτει τριακονταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης.
Διευθύνει αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές
και διεθνείς διακρίσεις. Διετέλεσε πρόεδρος (2019-2021) του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων “Διόφαντος” και συντονιστής του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου.

Θέμα ομιλίας: Ρομποτική και STEM στην Εκπαίδευση των Μηχανικών

Γιαρέντης Γιάννης:
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ)

Βιογραφικό



Ο Γιάννης Γιαρέντης είναι Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος στον
Διαχειριστή των ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ) από τον Αύγουστο του 2019 έως και
σήμερα. Κατέχει σημαντική ελληνική και διεθνή εμπειρία σε κορυφαίες
διοικητικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με
πιο σημαντική, αυτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του
ΑΔΜΗΕ κατά την περίοδο 2013 - 2015, όταν άνοιξε τον κύκλο των μεγάλων
ηλεκτρικών Διασυνδέσεων με τα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες) και όλων των
μεγάλων έργων Υποδομής, όπως το ΚΥΤ Μεγαλόπολης, τη διασύνδεση του
Πολυποτάμου και πολλών ακόμη έργων που έδωσαν πνοή στο Ηλεκτρικό
Σύστημα. Είχε προηγηθεί μια μακρά διεθνής καριέρα σε μεγάλες

πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες του ενεργειακού χώρου. Έχει διατελέσει μέλος σε εθνικά και
διεθνή συμβούλια και επιτροπές ( Entso-e, MED-TSO). Είναι κάτοχος πτυχίου μηχανικού
Πετρελαίων και Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) σπουδών
στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θέμα ομιλίας: Η Κλιματική Κρίση - Ο ρόλος των ΑΠΕ

Αβούρης Νικόλαος:
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό

Ο Ν.Μ. Αβούρης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο (1956). Είναι Καθηγητής με
γνωστικό αντικείμενο τεχνολογία λογισμικού με έμφαση στην
επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα. Τεχνολογίας λογισμικού, με έμφαση στην
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, μεθοδολογίες σχεδιασμού
διεπιφανειών ανθρώπου-υπολογιστή, Τεχνητή Νοημοσύνη, Έμπειρα
Συστήματα, Κατανεμημένα Ευφυή Συστήματα, Τεχνικές Αυτόματης
Εκμάθησης (Machine Learning) και στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών
σε σύνθετα προβλήματα στον τομέα της Συνεργατικής Μάθησης, του
Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης και Βιομηχανίας. Είναι υπεύθυνος της

Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή .

Σπουδές. Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Και έχει Μάστερ και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Mεγ.
Βρετανίας (University of Manchester, Institute of Science and Technology UMIST).

Επαγγελματική Εμπειρία. Έχει υπερ-20ετή ακαδημαϊκή και ερευνητική πείρα. Έχει εργαστεί σαν
ερευνητής στο Παν. Μάντσεστερ (1983-1984). 1985-1986: Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα
Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών. 1986-1993: Ερευνητής στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (Joint
Research Centre JRC) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Iσπρα Ιταλίας, Ινστιτούτο
Μηχανικής Συστημάτων και Πληροφορικής (Institute of Systems Engineering and Informatics)
και στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβαλλοντικής Πληροφορικής. 1993-1994: Μηχανικός



υπολογιστών του Εθνικού Κέντρου Κατανομής Φορτίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ), Aθήνα, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών (1994-2001), Καθηγητής (2001- ).
Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή.

Δημοσιεύσεις: Έχει επιμεληθεί την έκδοση 4 βιβλίων και είναι συγγραφέας πάνω από 40 άρθρων
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και πάνω από 100 τεχνικών εκθέσεων, διδακτικών
σημειώσεων, παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια κλπ.

Θέμα ομιλίας: The human factor in engineering

Σγάρμπας Κυριάκος:
Αναπλ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό

Ο Κυριάκος Σγάρμπας είναι απόφοιτος (1984) και διδάκτωρ (1997) του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα
με γνωστικό αντικείμενο "Κλασική και Κβαντική Τεχνητή Νοημοσύνη".
Διδάσκει μαθήματα σχετικά με Προγραμματισμό (Python),
Αλγόριθμους και Δομές Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη,
Υπολογιστική Γλωσσολογία και Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας.
Είναι Σύμβουλος Καθηγητής (μέλος ΣΕΠ) στη Σχολή Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΣΠΣ "Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού
Λογισμικού (Game Development)". Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100
εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, έχει επιβλέψει
πάνω από 150 διπλωματικές εργασίες και 5 διδακτορικές διατριβές.

Είναι μέλος των IEEE (senior), ACM, ΕΕΤΝ, ΤΕΕ και της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
του AI-Hub.

Θέμα ομιλίας: Μεθοδολογία της Έρευνας (για φοιτητές ΗΜΜΥ)

Το αντικείμενο της ομιλίας είναι μια εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας και απευθύνεται σε
προπτυχιακούς φοιτητές. Ξεκινά από το πιο κεντρικό αντικείμενο της ερευνητικής διαδικασίας,
την επιστημονική εργασία (paper), και καλύπτει περιληπτικά τα εξής: πώς διαβάζουμε και πώς
γράφουμε μια επιστημονική εργασία, διαδικασία υποβολής εργασιών σε συνέδρια και περιοδικά,
διαδικασία κρίσης εργασιών, αναζήτηση και καταγραφή βιβλιογραφίας, μετρικές (impact factor,
rejection rate, h-index).



Παρουσιάσεις Papers Φοιτητών

Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάσεις από εργασίες που είχαν καταθέσει φοιτητές, και επιλέχθηκαν να
παρουσιαστούν στο συνέδριο. Οι εργασίες των φοιτητών παρατίθενται παρακάτω
με την σειρά που παρουσιάστηκαν:

1. Οπτική Μεταφορά για την Βιομηχανία 4.0 - Στύλιος Δημοσθένης
2. Προγραμματισμός Αλληλεπιδραστικού Μυθιστορήματος με Σύγχρονα

Εργαλεία Ανάπτυξης - Αθανασόπουλος Κυριάκος
3. Single-Gateway Multi-Node Mesh Network for a Natura Region -

Glykos Dimitris, Papadaki Aggeliki, Papadopoulos Georgios, Perakis
Georgios, Perakis Emmanouil, Siolis Panagiotis, Stavrou Odysseas,
Steiakakis Ioannis, Toganidis Nikos, Vounatsos Vasilis

4. Autonomous Driving Sensors, an in-depth analysis of LiDAR
technologies - Παύλος Πολίτης

5. An AMR’s (Autonomous Mobile Robot) journey to RoboCup@Work -
Athanasios Sendros, Altzi Tsanko, Alexandros Askepidis, George
Chrysanthidis, Milton Logothetis, Panagiota Moraiti, Theodoros
Rossidis
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Οπτική Μεταφορά για την Βιομηχανία 4.0 

Δημοσθένης Στύλιος 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πάτρα,Ελλάδα 

up1059480@upnet.gr 
 

Η εργασία αυτή βασίστηκε στο άρθρο Optical Transport for 

Industry 4.0 [1]  και αποσκοπεί στο να ορίσει σε αυστηρά πλαίσια 

τις απαιτήσεις των οπτικών δικτύων για την Βιομηχανία 4.0, την 

δημιουργία ψηφιακού διδύμου και να προτείνει σχετικές λύσεις. 

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκει να περιγράψει τις προκλήσεις και το 

επιστημονικό ενδιαφέρον που προκύπτει από τις απαιτήσεις και 

τις προκλήσεις των δικτύων, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στα 

δυο σενάρια της Βιομηχανίας 4.0, που θα περιγράφουν. Να 

εξηγηθεί η έννοια του ψηφιακού διδύμου και να προταθούν δυο 

καινοτόμες λύσεις τόσο σε επίπεδο υλικού, με πλατφόρμες silicon-

photonics, αλλά και software με χρήση αλγορίθμου μηχανικής 

μάθησης.  

Λέξεις Κλειδιά :Factory Floor : χώρος του εργοστασίου, όπου οι 

αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα. OADM: optical add/drop multiplexers, 
CO:  central office κεντρικά γραφεία , BBU : baseband unit , RRU:  
remote  radio unit, C-RAN: centralized radio access network. 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Βιομηχανία 4.0 ορίζεται ως η τέταρτη επανάσταση 

στο χώρο της παραγωγής και των μεταφορών. Όπως και οι 

προηγούμενες επαναστάσεις στην βιομηχανία, έτσι και αυτή 

οφείλει την ύπαρξη της στην σε συγκεκριμένες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις. Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη στον χώρο της 

μηχανικής μάθησης και των δικτύων πρόσβαση radio  είναι 

αυτές που θα φέρουν την αλλαγή στο βιομηχανικό κλάδο, 

άλλα και σε αυτόν του logistics. Η συγκεκριμένη εργασία θα 

επικεντρωθεί στο δεύτερο, δηλαδή στην διασύνδεση με 5G 

δίκτυα, το οποίο πρόκειται να διασφαλίσει διαφορετικά 

επίπεδα καινοτομίας σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. 

Η  έλευση του θα προσφέρει νέους τρόπους  διασύνδεσης από 

ένα εργοστάσιο μέχρι κι ένα σύνθετο σύστημα φόρτωσης, 

εκφόρτωσης και αποθήκευσης κοντέινερ σε ένα σύγχρονο 

λιμάνι μεταφοράς αγαθών. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι 

προσφέροντας σταθερή real-time επικοινωνία μεταξύ  

μηχανής ανθρώπου, αλλά και μηχανής με μηχανή είναι  ο 

μόνος τρόπος να επιτευχθεί η βιομηχανία 4.0. Ένα δίκτυο 

που μπορεί  να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της μεγάλης 

απαίτησης σε χωρητικότητα, μικρή ως καθόλου latency, 

πυκνή διασύνδεση και διαφορετικές ανάγκες είναι αυτό που 

ονομάζεται 5G δίκτυο. Επιπροσθέτως, χρήσιμες ιδέες είναι 

αυτές του distributed edge cloud και network slicing, οι 

οποίες θα εξυπηρετήσουν τις διαφορετικές ανάγκες σε 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση, εντός του ίδιου δικτύου. Επιπλέον 

οι οπτικές επικοινωνίες θα καθορίσουν τις προδιαγραφές σε 

bandwidth, latency και αξιοπιστία εντός του radio access 

network. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι αυτές οι εφαρμογές 

επεκτείνουν το πλαίσιο δράσης των οπτικών δικτύων πέρα 

από τα καθιερωμένα δίκτυα κορμού και passive optical 

networks. 

II.  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0 

A. FACTORY FLOOR 

Το σενάριο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος είναι τα εργοστάσια παραγωγής αγαθών. Το 

φυσικό επίπεδο του χώρου του εργοστασίου αποτελείται από 

ρομπότ, μη επανδρωμένα οχήματα  και μηχανήματα που 

συντελούν την γραμμή παραγωγής. Αντίθετα από την 
παραδοσιακή προσέγγιση το φυσικό στρώμα ενισχύεται με 

ένα επιπλέον κυβερνοφυσικό επίπεδο, το οποίο ασχολείται 

με την προσομοίωση διαφόρων λειτουργιών. Στην συνήθη 

περίπτωση κάθε αυτοματοποιημένη μονάδα ρομπότ, 

λειτουργεί με ένα τοπικό υπολογιστικό σύστημα 

(programmable logic controller PLC), το οποίο κοστίζει, 

απαιτεί τρόπους ψύξης και καταλαμβάνει χώρο. Επιπλέον 

τέτοιου είδους ελεγκτές έχουν περιορισμούς συγχρονισμού. 

Η μετακύλιση από αυτό το μοντέλο σε ένα περιβάλλον cloud, 

όπου όλες οι διεργασίες ελέγχου υλοποιούνται 

συγκεντρωτικά, οδηγεί σε μειωμένο αποτύπωμα των ρομπότ 

με δυνατότητα αύξησης της παραγωγής, μείωση του κόστους 
κάθε μονάδας ρομπότ (εφόσον ο τοπικός PLC δεν είναι 

αναγκαίος) και απλουστευμένη επικοινωνία μεταξύ ρομπότ. 

Η μεταφορά λοιπόν του συστήματος ελέγχου των ρομπότ σε 

cloud, επιτρέπει την διενέργεια προσομοιώσεων των 

διαφόρων λειτουργιών του εργοστασίου  και την δημιουργία 

εν τέλη ψηφιακού δίδυμου. Η Εικόνα 1 επιδεικνύει ένα 

τέτοιο περιβάλλον, επικεντρώνεται κυρίως στο latency. 

 
 
Εικόνα 1Μοντέλο Cloud, via “Optical transport for Industry 4.0” , 

2020 , Journal Optical Communications and Networking 

Πριν την διενέργεια οποιουδήποτε δοκιμής της 

ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ ρομπότ και PLC 
καθορίζονται πρώτα οι τιμές latency. Στο μοντέλο αυτό, οι 

λειτουργίες ελέγχου μεταφέρονται σε μια πλατφόρμα cloud, 

εντός του χώρου του εργοστασίου, αργότερα θα οριστεί και 

το όνομά της, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η εικονική 

αναπαράσταση των σχετικών λειτουργιών. Αυτές, μπορούν 

τρέξουν εικονικά σε εμπορικό και όχι εξειδικευμένο 

hardware. Tο Task Control,  Motion Control ή και τα 

χαμηλότερα επίπεδα ελέγχου μετακινούνται στο cloud. Την 
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μεγαλύτερη απαίτηση την εισαγάγει το control loop, ωστόσο 

αυτή και όλες οι προκλήσεις αναλύονται στην επόμενη 

ενότητα. 

B. Maritime port-Logistics Businnes 

Το δεύτερο σενάριο το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον, 

είναι τα λιμάνια μεταφοράς εμπορευμάτων και ειδικότερα 

λιμάνια τα οποία είναι εξειδικευμένα στην μεταφορά 

κοντέινερ. Αυτό το περιβάλλον αποτελείται από 

αυτοματοποιημένα συστήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης 

κοντέινερ, στοιβάξεις αυτών, μη επανδρωμένων οχημάτων 

και λοιπές αυτοματοποιημένες λειτουργίες. Εδώ ένα 5G έχει 
να προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης της 

παραγωγικότητας, της ασφάλειας  και της βιωσιμότητας των 

λιμανιών. Είναι υψίστης σημασίας για αυτούς τους σκοπούς 

να επιτευχθεί μεταφορά δεδομένων μεταξύ κόμβων οι οποίοι 

μπορεί να είναι τερματικοί σταθμοί, όπως το λιμάνι που 

περιγράφεται παραπάνω ή και ακόμη ενδιάμεσοι σταθμοί 

διασκορπισμένοι σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Ένα 

λιμάνι θα χρησιμοποιεί λοιπόν ένα δίκτυο 5G, το οποίο 

πρέπει να ανταπεξέρχεται σε ένα μεγάλο αριθμό 

διασκορπισμένων και διασυνδεδεμένων αντικειμένων 

(αισθητήρες χώρου και κάμερες). Τέλος, οι εργασίες σε ένα 
λιμάνι απαιτούν ντετερμινιστικό και δυναμικό χαρακτήρα. 

III. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΥΜΟ – DIGITAL TWIN  

Το ψηφιακό δίδυμο είναι εικονικό μοντέλο, το οποίο 

αντικατοπτρίζει μια φυσική διεργασία, όπως τα παραπάνω 

σενάρια στο ψηφιακό κόσμο. Προσφέροντας σχεδόν real- 

time συσχέτιση ανάμεσα στον πραγματικό και τον ψηφιακό 

κόσμο, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως παρακολούθηση 

και έλεγχο του συστήματος. Τελικώς, μπορεί να κάνει 

προσομοιώσεις για να δοκιμάσει και να ελέγξει το σύστημα, 

υπό διαφορετικές και αναπάντεχες συνθήκες. Οι βασικές 

εφαρμογές στην βιομηχανία 4.0 είναι: 

A. Πρόβλεψη και Συντήρηση εξοπλισμού. 

Έχοντας πλήρη και ολιστική γνώση του εξοπλισμού και της 

κατάστασης λειτουργίας μπορούν να γίνουν προβλέψεις για 

την συντήρηση και την αντικατάσταση πριν την ύπαρξη 

βλάβης ή και να περιοριστούν αχρείαστες συντηρήσεις. 

B. Αύξηση Αποδότικότητας 

Με την ύπαρξη του ψηφιακού διδύμου μπορεί να  μελετηθεί 

η παραγωγική διαδικασία ή και ακόμη να διενεργηθούν 

σενάρια και προβλέψεις για τα επόμενα λεπτά. Δίνεται έτσι 

η δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας πέρα από τα 

συνηθισμένα στατιστικά μοντέλα προβλέψεων. Πλέον θα 

είναι εφικτό να προβλέπονται σενάρια βλαβών σε ένα 
εργοστάσιο ή ξαφνικής αύξησης των container που 

προσήλθαν σε ένα λιμάνι και να αντιμετωπίζονται άμεσα. 

C. Αποφυγή Ατυχημάτων  

Σε ένα χώρο με πληθώρα αυτόνομων οχημάτων και 

βραχιόνων ρομπότ οι συγκρούσεις γίνονται ένα σημαντικό 

πρόβλημα. Η ύπαρξη ψηφιακού διδύμου εξασφαλίζει την 
αποφυγή αυτών. 

IV. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 

Με καλώς ορμισμένα δυο σπουδαία παραδείγματα της 

βιομηχανίας 4.0, είναι πλέον ευκολότερο να επισημανθούν οι 

προκλήσεις για τα οπτικά δίκτυα, τα οποία θα συντελέσουν 

στην διασύνδεση αισθητήρων, μην επανδρωμένα οχήματα 

και λοιπούς συλλέκτες πληροφορίων, αλλά και την μεταφορά 

προς επεξεργασία αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων. 

A. Χωρητικότητα (Capacity) 

Εφόσον ο χώρος του εργοστασίου μπορεί να υποστηρίξει 

μια πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών, οι ανάγκες σε 

χωρητικότητα πηγάζουν από τις πιο απαιτητικές από αυτές. 

Οι μεταδόσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε περίπτωση και 

μπορεί να διαφέρουν από kilobits ανά δευτερόλεπτο μέχρι 

και χιλιάδες megabits ανά δευτερόλεπτο όταν πρόκειται για 

high-definition κάμερες. Επίσης, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά δίκτυα, σε αυτή την περίπτωση το φορτίο 

upstream είναι πολύ μεγαλύτερο από του downstream, διότι 

η σχεδίαση περιλαμβάνει πληθώρα αισθητήρων και καμερών 

διασκορπισμένων στο χώρο του εργοστασίου, οι οποίοι 

διαρκώς συλλέγουν πληροφορίες. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Edge Data Center via “Optical 
transport for Industry 4.0” , 2020 , Journal 
Optical Communications and Networking 

Edge data center: Όπως φαίνεται στην εικόνα εντός του 

χώρου του εργοστασίου υπάρχει ένα data center, στο οποίο 

έχει γίνει ήδη αναφορά και από εδώ και στο εξής θα καλείται 

edge data center.Το data center θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επεξεργαστεί όλη την πληροφορία που είναι ευάλωτη σε 

latency και φυσικά πρέπει να έχει την ίδια χωρητικότητα με 

τον χώρο του εργοστασίου. Άλλα και να έχει γίνει πρόβλεψη 

για την κίνηση που προκαλείται λόγω εργασιών γραφείου. 

Δηλαδή απαιτείται εγγυημένος διαχωρισμός 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, ποιότητα υπηρεσιών και 

ακρίβεια ανά συσκευή. 

B. Jitter Control 

Ο έλεγχος του Jitter είναι τεράστιας σημασίας για 

εφαρμογές αυτοματισμού. Το jitter υπολογίζεται από end-to-

end. «Είναι βέβαιο ότι τα πρωτόκολλα βιομηχανικού 

Ethernet θα συνεχίζουν να εξελίσσονται, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν ντετερμινιστικές συνδέσεις με περισσότερη 
αξιοπιστία και αυξημένη ασφάλεια», σύμφωνα με το [2]. Ο 

ντετερμινισμός ορίζεται με τιμές, οι οποίες βρίσκονται στο 

εύρος 30ns  μέχρι μερικά ms. 

E 



C. Latency 

Τα περιθώρια latency είναι καλά ορισμένα κι μάλιστα 

πολύ μικρά. Το latency υπολογίζεται από end-to-end. Το 

μικρό latency είναι ζωτικής σημασίας σε ένα δίκτυο 

εργοστασίου, καθώς εκπρόθεσμα μηνύματα μπορεί να 

οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας ή ακόμα και να εγείρουν 

θέματα ασφάλεια για τα μηχανήματά/robot ή την παραγωγή. 

Πιο συγκεκριμένα  για συστήματα παρακολούθησης κίνησης 

latency requirement είναι  100 μs [3]. Ενώ για αισθητήρες 

αυτοματισμού υψηλών ταχυτήτων το latency κυμαίνονται 

από δεκάδες microseconds σε δεκάδες milliseconds. 

D. Dynamics και Ευελιξία 

Ο επαναπρογραμματισμός και η μετακίνηση των PLC 

διαφοροποιεί το πως η χωρητικότητα δεσμεύεται στο factory 

floor, θα πρέπει ωστόσο το δίκτυό μας να είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει σε αλλαγές του εξοπλισμού, λόγω αλλαγών 

στην παραγωγική διαδικασία χωρίς να απαιτείται 
επαναπρογραμματισμός όλων του εξοπλισμού μεταγωγής. 

E. Guranteed Delivery 

Για λόγους ασφάλειας και διατήρησής της παραγωγικής 

διαδικασίας πρέπει η αποστολή μηνυμάτων να είναι πάντα 

εγγυημένη. Θεωρώντας ότι ένα εργοστάσιού έχει 1000 
μηχανές και κάθε ένα παράγει ένα μήνυμα κάθε millisecond 

τότε παράγονται 1011  . Υποθέτοντας πιθανότητα απώλειές  

10−10  , αυτό οδηγεί σε 1011   * 10−10   = 10 παύσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που καθιστά ακόμη και 

αυτή την μικρή πιθανότητα λάθους απαγορευτική. 

V. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 

Τόσο το σενάριο της έξυπνης βιομηχανικής μονάδας όσο 

και του λιμανιού βασίζονται σε non-public network .Ένα 

NPN είναι ένα καθαρά για ιδιωτική χρήση, η οποία δύναται 

να εξασφάλιση όσες απαιτήσεις περιεγραφήκαν παραπάνω, 

αλλά και ασφάλεια στην μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, 

τα οποία σε ένα δημόσιο δίκτυο δεν θα ήταν τόσο ασφαλή. 

Το πιο διαδομένο standard τέτοιου τύπου δικτύου είναι το 

5G-Alliance for Connected Industries and Automation (5G-
ACIA). Το στάνταρ μπορεί να υλοποιήσει τέσσερα σενάρια, 

το ένα εκ των οποίων είναι αυτό του πλήρως ανεξάρτητου 

δικτύου, ενώ τα άλλα τέσσερα εμπεριέχουν την έννοια του 

διαμοιρασμού. Με τον διαμοιρασμό των πόρων 

επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους, διακινδυνεύονται τα 

όρια εμπιστοσύνης και guarantee delivery. 

Ένα τέτοιο δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί τις διαφορετικές 

καθετοποιημένες διεργασίες εργοστασίου, μιας αποθήκης 

και ενός λιμανιού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

Εικόνα 3 .Παράδειγμα τοπολογίας στο πεδίο των συχνοτήτων via 

“Optical transport for Industry 4.0” , 2020 , Journal Optical 
Communications and Networking  

 

 

Οι τρείς διαφορετικές εργασίες αξιοποιούν το ίδιο δίκτυο 

μεταφοράς το οποίο απεικονίζεται με τους add/drop 

multiplexers OADM, οι οποίοι βασίζονται σε μια τοπολογία 

οπτικού δακτυλίου. Σε αυτή την τοπολογία η διασύνδεση σε 
επίπεδο ρομπότ γίνεται με ένα NPN, επιπλέον τόσο το 

baseband όσο και το virtual evolved packet core(vEPC) 

γίνονται εντός της μονάδας του εργοστασίου. Η Eικόνα 3 

επιδεικνύει ακόμη και το κεντρικό κτίριο, από που 

οργανώνονται οι υπηρεσίες cloud, radio και transport. 

Χρησιμοποιώντας αυτά επιτυγχάνεται η λειτουργία των 

τριών διαφορετικών εργασιών, αλλά και αναλαμβάνει το 

network slicing, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση 

διαφορετικού όγκου δεδομένων. Η ετερογένεια των 

εργασιών τονίζει την αναγκαιότητα το δίκτυο να μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν 

περιγράφει αναλυτικά στην ενότητα 2. Όσο αφορά την 
χωρητικότητα, είναι προφανές ότι ένα οπτικό δίκτυο μπορεί 

να ανταπεξέλθει σε κάθε τέτοια απαίτηση, η κύρια απαίτηση 

για αυτή την περίπτωση είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών 

σε χωρητικότητα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μείωση του 

κόστους ανά μεταδιδόμενο bit. Στην απαίτηση για latency, 

απάντηση είναι η αποφυγή πολλών επιπέδων μεταγωγής, 

παρά την χρησιμότητα της ηλεκτρονικής μεταγωγής 

πακέτου, το κάθε στάδιο εισαγάγει επιπλέον latency. 

Επιπροσθέτως το latency αυτό εξαρτάται από το φορτίο, το 

οποίο οδηγεί σε αλλαγές στις καθυστερήσεις. Προς αποφυγή 

λοιπόν της επεξεργασίας πακέτων, επιλέγεται η απευθείας 
λειτουργία στο οπτικό επίπεδο με την τεχνική wavelength 

division multiplexing. Το WDM επιτρέπει τον συνδυασμό 

πολλών μηκών καναλιών  πάνω στην ίδια οπτική ίνα, 

δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς και δρομολόγησης 

δεδομένων χωρίς την επεξεργασία πακέτων, η οποία 

αναμφίβολα εισαγάγει latency. Συνεπώς, η μεταφορά είναι 

ισοδύναμη με μια σύνδεση point-to-point η οποία έχει 

ντετερμινιστική καθυστέρηση διάδοσης. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3 τα μήκη κύματος ταξιδεύουν εντός του οπτικού 

δακτυλίου, κάθε κανάλι εισάγεται από τους add/drop 

OADMS στους τερματικούς κόμβους. Έχοντας εξασφαλίσει 

αποδοτικούς OADMS, τα οπτικά κανάλια, δηλαδή τα μήκη 
κύματος δεσμεύονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για άλλα ζευγάρια πηγής-προορισμού είναι λοιπόν 

τετριμμένος ο αριθμός τους ανά οπτικό δακτύλιο. Ωστόσο, 

ένα κρίνεται αναγκαίο μπορεί να γίνει χρήση περισσοτέρων 

δακτυλίων. Αυτή η τοπολογία εξυπηρετεί άψογα το σενάριο 

C-RAN , όπου πολλαπλά RRU είναι συνδεδεμένα απευθείας 

στο BBU που βρίσκεται στο  central office. Οπτική σύνδεση 

με το ίδιο μήκος καναλιού τόσο για downstream όσο και 

upstream, θα οδηγήσει σε συμμετρική καθυστέρηση και προς 

τις δυο κατευθύνσεις.   

O επόμενος σημαντικός  παράγοντας για ένα μοντέλο της 
βιομηχανίας 4.0   είναι η δημιουργία ενός εικονικού δικτύου, 

το οποίο επιτρέπει ένα πιο αποτελεσματικό χειρισμό radio, 

transport και cloud υπηρεσιών .Οι υπηρεσίες αυτές γίνονται 

από το central office (CO), όπως φαίνεται στην εικόνα 3, 

δηλαδή ίδιο το central office φιλοξενεί κόμβους για 

διαφορετικές λειτουργίες, όπως κεντρικό  BB processing, 

λειτουργίες cloud για συγκεκριμένες εφαρμογές και 

δρομολόγηση. Ένα οπτικό δίκτυο αρχιτεκτονικής 5G από την 

κεραία έως το CO , είναι κατάλληλο και αφοσιωμένο στην 

μεταφορά time-sensitive πληροφοριών , με εγγυημένο low -

latency, symmetric propagation delay και υποστήριξη για 



συγχρονισμό συχνότητας και φάσης. Η μέγιστη 

χωρητικότητα ενός eCPRI  καναλιού είναι 25gbps,συνεπώς 

είναι συμβατό με οπτικά δίκτυα για μικρά εργοστάσια, τα 

οποία χρησιμοποιούν τα πιο αποτελεσματικά είδη 

διαμόρφωσης NRZ ή  OOK. 
 

VI. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HARWARE ΚΑΙ 

SOFTWARE ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Συνοψίζοντας, η χρήση dense wavelength division 

multiplexing (DWDM) επιτρέπει τον καθαρό διαχωρισμό 

των πόρων του δικτύου.  Επιπλέον, ο συνδυασμός με τεχνικές 

μεταγωγής επιτρέπει τον διαμερισμό των πόρων σε επίπεδο 

subwalength, καθιστώντας το low-latency ντετερμινιστικό. 

Ωστόσο, τα κύρια προβλήματα για οπτικά δίκτυα πρόσβασης 

είναι το μεγάλο κόστος και τα προβλήματα διαχείρισης 

(manageability). Η ενότητα είναι αφιερωμένη σε τεχνολογίες 
που θα επιτρέψουν την οπτική επικοινωνία της επομένης 

γενιάς 

 

A. Photonic based equipment  

Ο σημερινός εξοπλισμός οπτικών δικτύων δεν επαρκεί 
και ούτε η βελτίωση του μπορεί να υποστηρίξει τις 

απαιτήσεις που περιγράψαμε, διότι είναι επικεντρωμένος σε 

ζεύξεις μεγάλων αποστάσεων και PON δίκτυα πρόσβασης. 

Τα ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα πυριτίου γνωστά 

και ως silicon photonics είναι αυτά που θα επιτύχουν την 

μείωση του κόστους και θα εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που 

έχουν τονιστεί. Silicon photonic transceivers είναι ήδη 

ευρέως χρησιμοποιούμενοι σε data centers, λόγω των 

αναγκών για μεγαλύτερο bandwidth, μικρότερο κόστος και 

μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο ο χώρος ενός 

data center διακατέχεται από ειδικές συνθήκες δηλαδή το 

κόστος δεν είναι τόσο περιοριστικό και ούτε η θερμοκρασία 
αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Σε αντίθετη περίπτωση 

μια μονάδα radio(5G mm Wave antenna), η οποία βρίσκεται 

εντός ενός εργοστασίου  καλείται να αντιμετωπίσει πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες. Η μελλοντική σχεδίαση απαιτεί μια 

τέτοια μονάδα να ενσωματώνει RF, radiating στοιχεία και 

διασυνδέσεις με φωτονικά στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να 

είναι μικρή σε μέγεθος και όλη σχεδίαση να λαμβάνει υπόψιν 

ότι πρέπει να λειτουργεί για διαφορετικές μηχανές. Συνεπώς 

η ανάγκη για ενσωματωμένα συστήματα photonic 

transceiver, μέσα σε ένα multi-chip με ολοκληρωμένα 

κυκλώματα ψηφιακών εφαρμογών ASICs είναι μεγάλη. 
 

B. Federated Learning 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια επέκταση σχετικά με 

τις λύσεις που θα κάνουν την οπτική επικοινωνία στην 

βιομηχανία 4.0 εφικτή. Πέρα από την τεχνολογική βελτίωση 

υπάρχει και δυνατότητα χρήσης αλγορίθμων μηχανικής 
μάθησης, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση 

των απαιτήσεων του δικτύου. Ένας αλγόριθμος μηχανικής 

μάθησης αποτελεί ένα «έξυπνο» μοντέλο το οποίο καλείται 

να επίλυση ένα πρόβλημα, έχοντας το ίδιο την δυνατότητα 

να εξελίσσεται. Έχει την δυνατότητα βελτίωσης διότι 

αποτελείται από δυο φάσεις αυτή της εκπαίδευσης και 

αξιολόγησης. Σε κλασσικές περιπτώσεις τα δεδομένα που 

θέλουν να ταξινομηθούν χωρίζονται σε αυτά με τα οποία το 

μοντέλο θα εκπαιδευτεί και σε αυτά που είναι γνωστά και 

χρησιμεύουν στην αξιολόγηση. Αυτό πολλές φορές απαιτεί 

χρόνο(latency), αλλά και το κυριότερο την διαχείριση 

συνόλου πληροφοριών τρίτων, αλλά και έλλειψη δυναμικού 

χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά που για ένα σύστημα της 
βιομηχανίας 4.0 δεν καθίστανται δελεαστικά, καθώς τα 

εργοστάσια είναι απρόθυμα να δώσουν όλο το συνολικό όγκο 

των δεδομένων τους, αλλά και εάν γίνουν μικρές αλλαγές στο 

χώρο του εργοστασίου ή του λιμανιού το μοντέλο θα πρέπει 

να εκπαιδευτεί από την αρχή. Σε αυτό το σημείο εισαγάγετε 

η έννοια του federated learning[4], όπου τα δεδομένα και η 

αξιολόγηση προσφέρονται από τον client εδώ κάθε μονάδα 

που ζητά bandwidth, την ώρα που το χρειάζεται.  Κάθε edge 

data center κάνει training, μετά από αυτό το βήμα οι νέοι 

παράμετροι στέλνονται στο CO, ενώ τα training data 

παραμένουν στο edge data center. Στο τέλος ο CΟ κάνει 

combine τις παραμέτρους για να παραχθεί το νέο master 
model. Εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιας λογικής εκμάθησης 

είναι η διόρθωση κειμένων στο κινητό, όπου σταδιακά το 

κινητό εκπαιδεύετε να διορθώνει τα λάθη και να 

συμπληρώνει τις λέξεις που εκάστοτε χρήστης κάνει λάθος. 

 

Multi-wavelength BS algorithm for TWDM  

Ο αλγόριθμος BS χρησιμοποιείται για συστήματα 

πολλαπλών μηκών καναλιών και χρησιμοποιεί ένα 

μεταβαλλόμενο κύκλο δυναμικής δέσμευσης πόρων. Ο MW-

BS κρατά το συνολικό  FL traffic για όσο διάστημα υπάρχει 

απαίτηση bandwidth από FL client. Η χρήση δυναμικού 

polling cycle μειώνει την καθυστέρηση από  FL traffic και 

αδιαφορεί για πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια 

επόμενων κύκλων. Το διάγραμμα της Εικόνας 5, συνοψίζει 

την διαδικασία που ακολουθεί ο αλγόριθμος. 

 

Η μονάδα οπτικού δικτύου στέλνει μήνυμα, με το οποίο ζητά 
bandwidth τόσο για Federated Learning , όσο και για 

συμβατικές εφαρμογές . Όταν το μήνυμα φτάσει στο 

τερματικό (CO), αν  υπάρχει ,πρώτα αποστέλλεται το 

bandwidth για FL (reserved slice) block1, ειδάλλως 

δεσμεύεται bandwidth συμβατικής κίνησης. Το τερματικό 

διαλέγει το μήκος κύματος, βάσει της πολιτικής δέσμευση 

του TWDM. Υπάρχουν δύο είδη πολιτικής το MSD και το 

SSD, για το πρώτο το τερματικό προσφέρει ένα 

προκαθορισμένο μήκος κύματος,  ενώ για το δεύτερο όλα τα 

μήκη καναλιού. Ενώ για την FF πολιτική, το CO προσφέρει 

το πρώτο διαθέσιμο μήκος καναλιού και μετά  υπολογίζει το 
παράθυρο μετάδοσης για κάθε μήκος καναλιού, βάσει του 

αριθμού των  wavelength και της χωρητικότητας του δικτύου 

που είναι δεσμευμένη για FL. Το CO υπολογίζει και το 

bandwidth για της συμβατικές εφαρμογές. 

 



 
Εικόνα 4 Federated Learning via Federated Learning over Next-

Generation Ethernet Passive Optical Networks 

 

Αλγόριθμος προτεραιότητας(Classification) 

Η παραπάνω λύση επιλύει προβλήματα ελαστικότητας 

του δικτύου και σίγουρα μειώνει το κόστος, αλλά όπως έχει 

ήδη ορισθεί σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον τα εγγυημένα 

όρια παραλάβεις μηνυμάτων δεν αποτελούν μόνο quality of 

service αλλά είναι ζωτικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, τα 
προβλήματα εξυπηρέτησης που εγείρονται από ένα δίκτυο το 

οποίο χρησιμοποιεί federated learning καλούνται να 

επιλυθούν με μια πολιτική προτεραιοτήτων. Αρχικά η 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως 

federated learning, delay -critical, delay-sensitive  και best -

effort, κάθε είδος κίνησης κατηγοριοποιείται βάση 

προτεραιότητας. Επειδή η καθυστέρηση θεωρείται ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγικής διεργασία 

ταξινομούνται ως εξής: delay-critical (highest) federated 

learning ( high ), delay -sensitive ( medium) και best-effort 

(low). Προφανώς δίνοντας μικρότερη προτεραιότητα στο 

federated learning μειώνει την δυναμική και αποδοτική 
δέσμευση πόρων, θεωρείται ωστόσο ότι η ασφάλεια ενός 

εργοστασίου προέχει. 

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για να επιτευχθεί η βιομηχανία 4.0 πρέπει να υπάρχει 

αυτοματοποιημένος και έξυπνος συγχρονισμός ανάμεσα σε 

radio και transport network.Το μεγάλο εύρος απαιτητικών  

βιομηχανικών εφαρμογών, υποδεικνύει ότι το δίκτυο  θα 

πρέπει να ανταπεξέρχεται σε πληθώρα απαιτήσεων με 

κυριότερες την χωρητικότητα, το latency και το jitter control. 

Σχετικές προτάσεις για λειτουργία απευθείας στο οπτικό 

επίπεδο(DWDM), μείωση των αριθμών μεταγωγών και 

χρήση τοπολογίας δακτυλίου αναπτυχθήκαν στην παρούσα 
εργασία. Για την υλοποίηση όμως απαιτείται η εξέλιξη της 

τεχνολογίας των silicon photonics ή χρήση αλγορίθμων 

έξυπνης δέσμευσης πόρων του δικτύου 
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Περίληψη  —  Ο όρος αλληλεπιδραστικό μυθιστόρημα
(Interactive  Fiction  ή IF εν  συντομία)  βρίσκεται  στην
τομή δύο εκ πρώτης όψεως ασύνδετων δραστηριοτήτων:
του  προγραμματισμού  και  της  λογοτεχνίας.  Αποτέλεσμα
αυτών είναι  ένα μυθιστόρημα,  το οποίο αλληλεπιδρά με
τον αναγνώστη με τρόπο τέτοιο, ώστε οι ενέργειες του να
εξελίσσουν άμεσα ή έμμεσα τον μύθο. 

Το  παρόν  άρθρο  αποτελεί  προϊόν  της  διπλωματικής
εργασίας  του  συγγραφέα,  που  αποσκοπούσε  στη
κατασκευή  και  αξιολόγηση  ενός  τέτοιου  παιχνιδιού-
μυθιστορήματος  χρησιμοποιώντας  σύγχρονα  εργαλεία
ανάπτυξης,  με  απώτερο  στόχο  την  υποβολή  του  στον
ετήσιο  παγκόσμιο  διαγωνισμό με τίτλο  "The Interactive
Fiction Competition". Το παιχνίδι υλοποιήθηκε με χρήση
του  εργαλείου  TADS 3,  μίας  ιδιαίτερα  χρηστικής
πλατφόρμας συγγραφής, κατάλληλης για προγραμματιστές
και  αξιολογήθηκε  διεξοδικά  μέσω  της  μεθόδου  των
Ευρετικών Αξιολόγησης για Ικανότητα Παιξίματος (HEP)
από μία ειδικά επιλεγμένη ομάδα. 

Λέξεις-Κλειδιά —  Ανάλυση  Κειμένου,
Αντικειμενοστραφής  Προγραμματισμός,  Διαδραστικό  ή
Αλληλεπιδραστικό  Μυθιστόρημα  (IF),  Ετήσιος
Διαγωνισμός  IF,  Παιχνίδια Περιπέτειας Κειμένου,  TADS
3,  Μέθοδος  Ευρετικών  Αξιολόγησης  για  Ικανότητα
Παιξίματος (HEP)

I. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ο όρος Διαδραστική ή Αλληλεπιδραστική Μυθοπλασία ή
Μυθιστόρημα (Interactive Fiction) χρησιμοποιήθηκε για να
δηλώσει  «περιβάλλοντα  προσομοίωσης  λογισμικού  στα
οποία  οι  παίκτες  χρησιμοποιούν  εντολές  κειμένου  για  τον
έλεγχο  χαρακτήρων  και  την  επιρροή  του  περιβάλλοντος
κόσμου».  [1]  Πιο  απλά,  ο  όρος  αναφέρεται  σε  παιχνίδια
περιπέτειας  με  βάση το  κείμενο  (text  adventures),  δηλαδή
έναν τύπο παιχνιδιού όπου ολόκληρη η διεπαφή είναι μονάχα
κείμενο  ή  ακόμα  μπορεί  να  περιλαμβάνει  γραφιστική
απεικόνιση,  εάν  πάντα  ο  κύριος  τρόπος  αλληλεπίδρασης
γίνεται  μέσω  πληκτρολόγησης  κειμένου.  [2]  Μέσω  της
διαδραστικής  μυθοπλασίας,  η  οποία  και  προσφέρει
μεταμορφωτικές  εμπειρίες,  δίνεται  η  δυνατότητα  στους
αναγνώστες  να  κατανοήσουν  τον  κόσμο  υπό  νέες
προοπτικές. 

Προτού  όμως  γίνει  μεγαλύτερη  εμβάθυνση  στο
διαδραστικό  μυθιστόρημα  κρίνεται  σκόπιμο  να  δοθούν
περαιτέρω  πληροφορίες  για  το  ευρύτερο  είδος  των
παιχνιδιών  περιπέτειας,  ώστε  να  κατανοηθούν  τα  βασικά
χαρακτηριστικά  τους  και  να  εντοπιστεί  η  ακριβής
υποκατηγορία,  στην  οποία  ανήκει  το  διαδραστικό
μυθιστόρημα που ο συγγραφέας κλήθηκε να υλοποιήσει.

A. Παιχνίδια Περιπέτειας 
Tα παιχνίδια περιπέτειας επικεντρώνονται στην επίλυση

γρίφων μέσα σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο, με ελάχιστα ως
καθόλου στοιχεία δράσης. Σύμφωνα με τον Bronstring  [3],
υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά στα παιχνίδια αυτά.

1) Αφήγηση -  Η  ιστορία  σε  ένα  παιχνίδι  περιπέτειας
κατέχει  πρωταρχικό  ρόλο  και  ποικίλει  τόσο  σε
θεματολογία,  όσο  και  σε  προθέσεις,  ενώ  ακόμα
διαφοροποιεί την αισθητική του χώρου από κεφάλαιο
σε  κεφάλαιο  με  στόχο  την  καινοτομία  και  το
ενδιαφέρον gameplay. 

2) Γρίφοι -  Οι γρίφοι έχουν ως στόχο την εξέλιξη της
πλοκής.  To πόσο δημιουργικά ενσωματώνονται στην
ιστορία, ώστε να αποτελούν οργανικό κομμάτι αυτής
και όχι απλώς αυθαίρετο τροχοπέδη στην πρόοδο του
χαρακτήρα, είναι το κριτήριο αξίας του παιχνιδιού. 

3) Εξερεύνηση -  Η  διαδικασία  κατά  την  οποία  ο
πρωταγωνιστής  της  ιστορίας  πλοηγείται  στους
διαφορετικούς χώρους του παιχνιδιού και παρατηρεί
τα στοιχεία τους. Η πλοήγηση στο περιβάλλον μπορεί
να γίνεται  είτε με εντολές  τύπου  GO SOUTH, είτε
επιλέγοντας hotspots κάνοντας κλικ με το ποντίκι. 

Τα παιχνίδια περιπέτειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
με  πολλούς  διαφορετικούς  τρόπους.  Μια  πρώτη
κατηγοριοποίηση  είναι  αυτή  με  βάση  την  προοπτική
απεικόνισης  σε παιχνίδια πρώτου ή τρίτου προσώπου.  Μια
δεύτερη διάκριση γίνεται με βάση το στυλ γραφικών.  Εδώ
απαντώνται παιχνίδια με απουσία γραφικών ή απλά γραφικά,
δισδιάστατες  εικονογραφήσεις  (2D  Illustrations),  παιχνίδια
σειράς  καρέ  (Slideshows),  παιχνίδια  με  τρισδιάστατα
γραφικά πραγματικού χρόνου  (Real Time 3D Graphics)  και
παιχνίδια Full Motion Video (FMV). [3]

Παρόλο  που  τα  παραπάνω αποτελούν  χαρακτηριστικές
κατηγορίες, η πιο μείζονος σημασίας διάκριση τους έχει να
κάνει  με  τα  υποείδη  τους  (sub-genres).  Βάση  αυτού  του
κριτηρίου διακρίνονται οι παρακάτω υποκατηγορίες:

(a) Παιχνίδια  Περιπέτειας  Κειμένου  (Text  Adventures –
Interactive Fiction Games)

Στις περιπέτειες κειμένου ο παίκτης ανακαλύπτει την
ιστορία  του  παιχνιδιού  μέσα  από  απαντήσεις  του
παιχνιδιού  σε  πληκτρολογημένες  εντολές
(commands). [4]  Οι  εντολές  αυτές  έχουν τη μορφή
απλών  συνδυασμών  λέξεων,  ρημάτων  και
ουσιαστικών,  και  ερμηνεύονται  από  έναν  αναλυτή
κειμένου  (Text  Parser).  Όσον  αφορά  αυτή  την
υποκατηγορία,  ο  Nick Montfort  [5], καθηγητής  του
MIT,  κάνει  μια  επιπλέον  διάκριση  ανάλογα  με  τη
μορφή εισόδου των εντολών του παίκτη, σε παιχνίδια
συντακτικών  αναλυτών  (Parser  games), παιχνίδια
υπερσυνδέσμων  (Hyperlink-based  games),  παιχνίδια
με μενού-επιλογών (Menu-based games) και παιχνίδια
πολλαπλών επιλογών (Choice-based games).



(b) Παιχνίδια  Περιπέτειας  σε  Γραφικό  Περιβάλλον
(Graphic Adventures) 

Το υποείδος αυτό πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του
1980 και  τα παιχνίδια του αποτελούνται  σε μεγάλο
βαθμό  ή  εξ’  ολοκλήρου  από  γραφικά.
Χαρακτηριστικές υποκατηγορίες του είναι οι οπτικές
νουβέλες (Visual Novels), ιδιαίτερα φημισμένες στην
Ιαπωνία  και  οι  διαδραστικές  ταινίες  (Interactive
Movies). [4]

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μπορεί πλέον να
δοθεί πλήρης περιγραφή στο παιχνίδι το οποίο θα αναπτυχθεί
στη συνέχεια. Πρόκειται για  ένα  Διαδραστικό Μυθιστόρημα
Τρίτου  Προσώπου  με  απουσία  γραφικών  και  συντακτικό
αναλυτή  (No  Graphics,  Third-person,  Parser-based  Text
Adventure), στο οποίο δίνεται αρκετή βάση στην ιστορία και
το οποίο  περιέχει  γρίφους  σχεδόν από κάθε  κατηγορία με
έμφαση όμως στην αφήγηση και στην εξερεύνηση. 

II. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ

A. Χρονολογική Εξέλιξη
Tα  παιχνίδια  διαδραστικής  μυθοπλασίας

πρωτοεμφανιστήκαν στα μέσα και  τέλη της  δεκαετίας  του
1960, στα προγράμματα λογισμικού ELIZA (1964-1966) και
SHRDLU  (1968-1970), που χρησιμοποιούσαν επεξεργασία
φυσικής γλώσσας για λήψη πληροφοριών από τους χρήστες
και έδιναν απαντήσεις με εικονικό τρόπο. [5]

Το  1975  κάνει  την  εμφάνιση  του,  το  πρώτο  παιχνίδι
διαδραστικής  μυθοπλασίας,  γνωστό  ως  Adventure  ή
ADVENT του  προγραμματιστή  και  ερασιτέχνη
σπηλαιολόγου  Will Crowther,  που  προγραμματίστηκε  σε
γλώσσα FORTRAN για το σύστημα PDP-10 και περιείχε ένα
είδος  οδηγού/αφηγητή,  ο  οποίος  χρησιμοποιούσε  πλήρεις
προτάσεις  για  να  επικοινωνεί,  ενώ  καταλάβαινε  απλές
εντολές δύο λέξεων. [5] Το 1976 ο Don Woods, ανακάλυψε
το  παιχνίδι  αυτό  σε  έναν  υπολογιστή  στο  Εργαστήριο
Τεχνητής  Νοημοσύνης  του  Stanford (SAIL),  κατάφερε  να
πάρει τα δικαιώματα του παιχνιδιού και το 1977 επέκτεινε
τον πηγαίο κώδικα με περισσότερα στοιχεία φαντασίας. [6]

Παράλληλα,  τον  Ιούλιο  του  1977  στο  Εργαστήριο
Πληροφορικής του MIT, οι Marc Blank, Bruce Daniels, Tim
Anderson και Dave Lebling δημιούργησαν το πρώτο παιχνίδι
για την INFOCOM, γνωστό ως Zork, προγραμματισμένο σε
γλώσσα MDL. Η INFOCOM ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου του
1979  και  για  σχεδόν  ολόκληρη  τη  δεκαετία  του  1980
αποτέλεσε  τη  σημαντικότερη  εταιρία  παραγωγής  text
adventures.  Δυστυχώς,  λόγω  ποικίλων  προβλημάτων,  η
INFOCOM κλείνει  το  1989,  τερματίζοντας  ουσιαστικά  τη
χρυσή εποχή των  text adventures. Την ίδια τύχη έχουν και
άλλες εταιρίες, όπως η Adventure International. [7, 8] 

Παρά  την  πτώση  του  είδους  σε  δημοσιότητα  και
δημοτικότητα, ήδη από το 1987 εμφανίστηκαν στο  Usenet
δύο ομάδες συζητήσεων και ειδήσεων σχετικές με τα  IF [9,
10],  ενώ  παράλληλα,  άρχισαν  να  δημιουργούνται  και  οι
πρώτες προσιτές στο κοινό πλατφόρμες συγγραφής. [8] Το
1992 δημιουργείται το ψηφιακό αποθετήριο μυθιστορημάτων
(IF  Archive  [11]),  ενώ  από  το  1995  και  έπειτα
αναπτύσσονται  οι  πρώτες  οργανωμένες  κοινότητες  IF.
Επιπλέον,  η  εμφάνιση  των  πρώτων  διαγωνισμών  από  τα
μέσα  τις  δεκαετίας  του  1990,  βοήθησαν  στην  περαιτέρω
βελτίωση  της  ποιότητας  και  της  πολυπλοκότητας  των
μυθιστορημάτων.  Tα μοντέρνα παιχνίδια  IF είναι διαθέσιμα
δωρεάν,  ποικίλουν πολύ περισσότερο από το  αρχικό  στυλ
του  "Adventure"  και  συνήθως  περιλαμβάνουν  διάφορους
πειραματισμούς σε τεχνικές συγγραφής και αφήγησης. [7]

B. Πλατφόρμες συγγραφής (Authoring Systems)
Σημαντικό  στοιχείο  του  είδους  αποτελούν  οι

προαναφερθείσες  πλατφόρμες  συγγραφής,  που  είναι
ανοιχτού λογισμικού (open-source) και οι περισσότερες από
αυτές  επεκτείνονται  συνεχώς  από  τις  κοινότητες  των
χρηστών τους. [9] Μερικές σημαντικές πλατφόρμες είναι οι:

● PAW (Professional Adventure Writer) - Αναπτύχθηκε
το 1986 από τους Gilberts και Yeandle και ήταν πολύ
δημοφιλής στην Ισπανία, οπού επηρέασε σημαντικά
την ισπανική κοινότητα IF. 

● AGT (Adventure  Game  Toolkit) -  Κυκλοφόρησε  το
1987 από τον Mark J. Welch και ήταν ένα εργαλείο
προγραμματισμού IF για υπολογιστές MS-DOS.

● Text  Adventure  Development  System  (TADS) -
Δημιουργήθηκε από τον Michael J. Roberts το 1987.
Έπειτα από 2 επανεκδόσεις, μία το 1996 βασισμένη
στις  γλώσσες  C  και  PASCAL,  και  μία  το  2006,  η
πλατφόρμα  πλέον  προσφέρει  ένα  ολοκληρωμένο
σύνολο εργαλείων βασιζόμενα στις γλώσσες C++ και
Javascript, ενώ αποτέλεσε και το εργαλείο συγγραφής
του παιχνιδιού της προκειμένης εργασίας. [12]

● Inform -  Σχεδιάστηκε το 1993 από τον μαθηματικό
και  ποιητή  Graham  Nelson.  Μετά  από  αρκετές
επανεκδόσεις του, το 2006 κυκλοφόρησε το Inform 7,
γνωστό και ως Natural Inform, αφού η νέα γλώσσα
του βασίζεται στις αρχές της φυσικής γλώσσας. [13]

● Twine - Δημιουργήθηκε το 2009 από τον Chris Klimas
και  χρησιμοποιεί  ένα  γραφικό  περιβάλλον  για  την
ανάπτυξη  διαδραστικών  μη-γραμμικών  ιστοριών  σε
μια σελίδα HTML ή CSS. 

● Ren’Py  Visual  Novel  Engine  -  Δημιουργήθηκε  το
2013  και  αποτελεί  μια  δωρεάν,  ανοιχτού  κώδικα,
μηχανή  δημιουργίας  οπτικών  νουβελών,  βασισμένη
στην γλώσσα Python. 

● Squiffy - Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014, από τον
Alex  Warren  και  αποτελεί  ένα  εργαλείο  ανοιχτού
κώδικα για μυθιστορήματα με υπερσυνδέσμους.

C. Διαγωνισμοί 
Αναπόσπαστο  κομμάτι  της  κοινότητας  IF  είναι  και  οι

διαγωνισμοί, με πλέον επικρατέστερους τους: 

● Annual Interactive Fiction Competition (IF Comp) -
Ο ετήσιος  διαγωνισμός IF  ξεκίνησε από τον  Kevin
Wilson το 1995, ενώ από το 2016 τη λειτουργία του
ανέλαβε  πλέον  οριστικά  το  Ίδρυμα  Τεχνολογίας
Διαδραστικής Φαντασίας (IFTF). [14] Το παιχνίδι του
συγγραφέα  κατατάχθηκε  28ο ανάμεσα  στις  71
συμμετοχές του Παγκόσμιου Διαγωνισμού του 2021. 

● ΧΥΖΖΥ  Awards  -  Τα  βραβεία  ΧΥΖΖΥ  θυμίζουν
αντίστοιχες  απονομές  Oscar/Grammy  και
πραγματοποιούνται  διαδικτυακά κάθε χρόνο από το
1996, στις αρχές της άνοιξης. [15]

● Spring Thing Festival  -  Το  Εαρινό  Φεστιβάλ
οργανώθηκε αρχικά από τον Adam Cadre το 2002, ως
ανεπίσημο  αντίβαρο  στον  πολυσύχναστο  IF  Comp
του  φθινοπώρου,  και  πραγματοποιείται  ετησίως
δίνοντας  έμφαση  σε  μεγαλύτερες  και  υψηλότερης
ποιότητας  συμμετοχές.  Το  φεστιβάλ  καλωσορίζει
ιδιαίτερα  διαφορετικές  φωνές  και  πληθυσμούς  που
παραδοσιακά υπό-εκπροσωπούνται στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των
έγχρωμων,  της  ΛΟΑΤΚΙ+  κοινότητας,  των  τυφλών
και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. [16]



III. TADS 3 & ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ

Κρίνεται  απαραίτητο  προτού  γίνει  εμβάθυνση  στο
σχεδιασμό  του  μυθιστορήματος,  να  παρουσιαστούν  τα
βασικά  εργαλεία  του  TADS  3,  αλλά  και  το  απαραίτητο
θεωρητικό υπόβαθρο που η χρήση του απαιτεί. Πρώτα όμως
πρέπει  να  απαντηθεί  ένα  ερώτημα.  Για  ποιον  λόγο  να
επιλεγεί  αυτή  η  πλατφόρμα  έναντι  στην  εξίσου  ισάξια
πλατφόρμα Inform 7;

A. TADS 3 vs. Inform 7
Πλήθος  συζητήσεων  εκθειάζουν  κατά  καιρούς  τις

συγκριτικές αρετές των δύο αυτών συστημάτων εστιάζοντας
και τονίζοντας τα σημεία στα οποία μοιάζουν μεταξύ τους.
Όμως  υπάρχουν  σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στις  δύο
πλατφόρμες,  στις οποίες εστιάζει  ο  εκάστοτε  δημιουργός,
ανάλογα  με  τον  τύπο  του  παιχνιδιού  που  θέλει  να
δημιουργήσει. Ένα παιχνίδι στο οποίο τα μέρη του δωματίου,
οι  στάσεις  του  σώματος,  η  αίσθηση της  μετάβασης και  η
συνομιλία  παίζουν  σημαντικό  ρόλο,  ταιριάζει  περισσότερο
στο TADS 3, ενώ αντίθετα, ένα παιχνίδι  που βασίζεται σε
ένα διαφορετικό ή πιο αφαιρετικό “παγκόσμιο μοντέλο” και
επωφελείται  από  τη  χρήση  ενός  μηχανισμού  σκηνών,
ταιριάζει περισσότερο στο  Inform 7. Τα παραπάνω σενάρια
δύνανται  να  υλοποιηθούν  και  αντίθετα  από  τις  δύο
πλατφόρμες,  καθιστώντας  τα  όμως  πιο  χρονοβόρα  και  με
μεγαλύτερες  τεχνικές  απαιτήσεις  κατά  την  συγγραφή.
Επίσης,  παρατηρούνται  και  πιο  χαρακτηριστικές
διαφοροποιήσεις,  μερικές  εκ  των  οποίων  καταγράφονται
στον παρακάτω πίνακα. [17] 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: TADS 3 VS. INFORM 7

TADS 3 Inform 7

Κωδικοποίηση σε C και C++ Κωδικοποίηση  σε  φυσική
γλώσσα

Αντικειμενοστραφής
προγραμματισμός

Προγραμματισμός με κανόνες

Μεγαλύτερα  παιχνίδια,  όμως
ικανός  διερμηνέας  για  λίγα
συστήματα, κυρίως Windows

Μικρότερα παιχνίδια, αλλά πολύ
ικανοί  διερμηνείς  (Glulx και  Z-
code) για πολλά συστήματα

Γρήγορη  μεταγλώττιση,  λόγω
διάλυσης  και  ανασύνθεσης  του
πηγαίου κώδικα

-

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι, το Inform 7 φαίνεται
πιο  προσιτό  σε  έναν  όχι  τόσο  έμπειρο  με  τον
προγραμματισμό συγγραφέα, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία
του στην κοινότητα IF. H προσβασιμότητα του σε σχέση με
το  TADS  3,  το  έχει  κάνει  πολύ  δημοφιλές  και  μεταξύ
σημαντικών  συγγραφέων  (Emily  Short,  Graham  Nelson,
Adam Cadre), αλλά και στο ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά, για
την  παρούσα  εργασία  επιλέχθηκε  το  TADS 3  λόγω  της
σχετικής οικειότητας του συγγραφέα με τη γλώσσα C++ και
τον  αντικειμενοστρεφή  προγραμματισμό,  καθώς  και  λόγω
του τύπου και του μεγέθους του παιχνιδιού που σκόπευε να
δημιουργήσει ο συγγραφέας. 

B. Βασικά Εργαλεία
Στο σύνολο του, το TADS 3 [18, 19] περιλαμβάνει πολλά

κομμάτια, όπως: 

(a) Μια  γλώσσα  προγραμματισμού  (programming
language),  που  βασίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στην
δομή γλωσσών, όπως η C++ και η Java.  

(b) Έναν  προεπεξεργαστή  (preprocessor)
μακροεντολών ουσιαστικά ισοδύναμο με τον τυπικό
προεπεξεργαστή ANSI της C. 

(c) Έναν μεταγλωττιστή (compiler), που επεξεργάζεται
τα  δεδομένα  που  λαμβάνει  από  τον
προεπεξεργαστή.  Εδώ  αξίζει  να  σημειωθεί  η
δυνατότητα ξεχωριστής  μεταγλώττισης  του  TADS
3.  Η  δυνατότητα  αυτή  μπορεί  να  επιταχύνει
δραματικά τον κύκλο επεξεργασίας / μεταγλώττισης
/  δοκιμής  κατά  την  ανάπτυξη  παιχνιδιού,  αφού
επιτρέπει  την  τακτοποίηση  του  πηγαίου  κώδικα
ενός προγράμματος σε πολλές ενότητες. 

(d) Έναν διερμηνέα (interpreter) byte-code που εκτελεί
τα προγράμματα που παράγει ο μεταγλωττιστής και
διαφέρει ανά πλατφόρμα. 

(e) Δύο  ξεχωριστές διεπαφές χρήστη  (user interfaces),
μία γραφική και μία κειμενική. 

(f) Ένα μεγάλο σώμα τυπικού κώδικα  «βιβλιοθήκης»,
το  οποίο  οι  προγραμματιστές  μπορούν  να
ενσωματώσουν  στα  δικά  τους  προγράμματα.  Πιο
συγκεκριμένα,  στον  όρο  «βιβλιοθήκη»
συμπεριλαμβάνονται  η  «βιβλιοθήκη  συστήματος»,
η οποία παρέχει τους βασικούς ορισμούς χαμηλού
επιπέδου που απαιτεί σχεδόν κάθε πρόγραμμα και η
«βιβλιοθήκη  παιχνιδιών  περιπέτειας»,  η  οποία
παρέχει  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  για  τη
δημιουργία  του  κλασικού  στυλ  διαδραστικής
περιπέτειας κειμένου. 

C. Ανάλυση Κειμένου Φυσικής Γλώσσας (Parsing)

Ο όρος συντακτική ανάλυση μίας πρότασης αναφέρεται
στη διάκριση της στα συστατικά της μέρη και εκτελείται ως
μέθοδος κατανόησης της ακριβούς δομής και σημασίας της.
Για την ανάλυση μίας φυσικής γλώσσας απαραίτητοι είναι
ένας ορισμός της και ένας μορφοτροπέας (transducer), που
περιλαμβάνει  κάποιους  φορμαλισμούς  για  το  συντακτικό
αναλυτή (parser). [20, 21] 

Η  συντακτική  ανάλυση  των  εντολών  σε  ένα  text
adventure έχει  ως  στόχο  την  ταυτοποίηση  του
ρήματος/πράξης και των αντικειμένων του παιχνιδιού. Όσον
αφορά τον αναλυτή TADS 3 [22], εν συντομία διακρίνουμε
τρεις βασικές φάσεις στη διαδικασία συντακτικής ανάλυσης.

Κατά  την  φάση  ανάλυσης  λέξεων  και  φράσεων,  ο
αναλυτής  αναλύει  τη  γραμματική  δομή  της  εντολής,
διαιρώντας αρχικά την πρόταση σε tokens για να καθορίσει
τη  λειτουργία  κάθε  λέξης,  μια  διαδικασία  γνωστή  και  ως
λεξική  ανάλυση  (lexical  analysis).   Έπειτα  εφόσον  δεν
αναγνωρίσει  άγνωστες  (έκτος  λεξικού)  ή  ειδικές  λέξεις,
ομαδοποιεί τα τμήματα αυτά σε φράσεις, οι οποίες περιέχουν
τουλάχιστον ένα ρήμα έκαστες.

Κατά  την  φάση  ανάλυση  αντικειμένου,  ο  αναλυτής
συνδέει  κάθε  φράση  της  εντολής  με  αντικείμενα  στο
παιχνίδι.  Αν  το  ρήμα  δεν  συνοδεύεται  από  κάποιο
αντικείμενο,  τότε  είτε  το  αναγνωρίζει  ως  παθητικό,  είτε
αναγνωρίζει την εντολή ως ελλιπή, οπότε και ζητάει από τον
παίκτη να συμπληρώσει το αντικείμενο που λείπει. Αν πάλι
το  ρήμα  συνοδεύεται  από  δύο  αντικείμενα,  τότε  το  ένα
θεωρείται άμεσο και το άλλο έμμεσο. 

Τέλος,  κατά  την  φάση  της  εκτέλεσης, ο  αναλυτής
επικαλείται  μια  σειρά  συναρτήσεων  και  μεθόδων  των
αντικειμένων στα οποία αναφέρεται η εντολή, οι οποίες την
εκτελούν αλλάζοντας την κατάσταση των αντικειμένων και
εμφανίζοντας μηνύματα περιγραφής των αποτελεσμάτων της
εντολής.



D. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 
Ο  Αντικειμενοστρεφής  Προγραμματισμός  (Object-

Oriented    Programming) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός
στις προσομοιώσεις, όπως ένα διαδραστικό μυθιστόρημα, και
αυτό  αφού  σε  μια  προσομοίωση,  ένα  αντικείμενο  στο
πρόγραμμα  συνήθως  αντιστοιχεί  απευθείας  σε  ένα
αντικείμενο  που  μοντελοποιείται.  [23]  Διακρίνουμε  τρία
στοιχεία στον ΑΠ του TADS 3: 

● Τα  αντικείμενα  (object),  δηλαδή  τις  έμψυχες ή
άψυχες,  απλές ή σύνθετες οντότητες που περιέχουν
δεδομένα  και  κώδικα,  που  περιγράφουν  την
κατάσταση τους, τη συμπεριφορά τους και τη σχέση
τους  με  άλλες  οντότητες  του  περιβάλλοντος.  Κάθε
τέτοια  οντότητα  διαθέτει  ένα  σύνολο  τιμών,  τις
ιδιότητες  (attributes), καθώς  και  ένα  σύνολο
συναρτήσεων και ρουτινών, τις μεθόδους (methods). 

● Τις κλάσεις (class) που έρχονται να περιγράψουν τα
κοινά  χαρακτηριστικά  ενός  συνόλου  ομοειδών
αντικειμένων. Στο TADS 3 δεν υπάρχει συγκεκριμένη
διάκριση  μεταξύ  κλάσεων  και  εμφανίσεων  τους,
δεδομένου  ότι  και  οι  κλάσεις  είναι  επίσης
αντικείμενα. 

● Την κληρονομικότητα (inheritance), που επιτρέπει την
υλοποίηση σχέσεων τόσο γενίκευσης / εξειδίκευσης
μεταξύ εννοιών, όσο και την ανάπτυξη νέων κλάσεων
που  κληρονομούν  χαρακτηριστικά  από  τις  ήδη
υπάρχουσες. Ειδικά στα IF, είναι συχνό μία κλάση να
κληρονομεί  χαρακτηριστικά περισσοτέρων από μίας
προγονικών  κλάσεων.  Για  παράδειγμα,  ένα  τραπέζι
μπορεί να κληρονομεί από την κλάση έπιπλα, άλλα
και  από  την  κλάση  επιφάνεια,  δηλαδή  αντικείμενα
στα οποία μπορείς να ακουμπήσεις κάτι επάνω.  Αυτή
η  λειτουργία  είναι  γνωστή  ως  Πολλαπλή
Κληρονομικότητα (Multiple Inheritance). 

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΉΜΑΤΟΣ

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού και της διάρθρωσης ενός
διαδραστικού μυθιστορήματος διαφέρει αρκετά από εκείνη
των υπόλοιπων κατηγοριών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακόμα
και ανάμεσα στην ίδια την κατηγορία παιχνιδιών περιπέτειας
στην οποία ανήκει ως είδος. Η άμεση και πιθανώς δυναμική
αλληλεπίδραση παίκτη-υπολογιστή δηλώνει πως η δομή της
ιστορίας είναι μη-γραμμική, δημιουργώντας έτσι προκλήσεις
στους εκάστοτε δημιουργούς. 

Με  βάση  την  παραπάνω  θεώρηση,  συνήθως  κρίνεται
καλύτερο  για  τον  δημιουργό  να  σχεδιάσει  αρχικά  ένα
περίγραμμα, ένα πρώτο και ένα δεύτερο προσχέδιο, για την
ιστορία  που  θέλει  να  δημιουργήσει,  προτού ξεκινήσει  τον
προγραμματισμό  και  αυτό  δεδομένου  ότι  το  διαδραστικό
μυθιστόρημα αποτελεί ένα πάντρεμα προγραμματισμού και
συγγραφής.  Αν  και  θα  ήταν  ιδανικό  ο  σχεδιασμός  της
ιστορίας  και  τα  στάδια  προγραμματισμού  να
αλληλεπικαλύπτονται,  εντούτοις  αυτό  θα  καθιστούσε  τον
συνολικό σχεδιασμό υπερβολικά περίπλοκο. [23]

Πέραν της ύπαρξης ενός περιγράμματος της ιστορίας του
δημιουργού, σημαντικό κομμάτι στο στάδιο της προεργασίας
αποτελεί  και  η  εξοικείωση  με  το  βασικό  εργαλείο
συγγραφής.  Όπως  πραγματοποιήθηκε  και  στην  παρούσα
εργασία, η προεργασία περιλαμβάνει τη μελέτη των βασικών
εγχειριδίων [18, 19, 22, 23] για το σύστημα συγγραφής που
θα χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας και την επαφή του με άλλα
έργα διαδραστικής μυθοπλασίας του παρελθόντος, τα οποία
και  θα αποτελέσουν πηγή  έμπνευσης  και  κατανόησης  της
διάρθρωσης ενός διαδραστικού μυθιστορήματος. 

A. Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού
Μετά  τη  φάση  προεργασίας  ακολουθεί  η  φάση  του

σχεδιασμού. Εδώ διακρίνονται τρία αλληλένδετα συστατικά
στοιχεία, που κάθε δημιουργός πρέπει να λάβει υπόψη του.
Πρόκειται για την πλοκή, την ατμόσφαιρα και τα αντικείμενα
και τους χαρακτήρες. [23]

1) Πλοκή (Plot)
Σε  σύγκριση  με  την  πλοκή  ενός  βιβλίου  ή  μιας

ταινίας, στο διαδραστικό μυθιστόρημα η πλοκή συνήθως
είναι πολύ πιο απλή,  επειδή υπάρχει  λιγότερος έλεγχος
στις  λεπτομέρειες  των  ενεργειών  του  πρωταγωνιστή.
Παρόλα αυτά ο σχεδιασμός της παραμένει πολύπλοκος,
αφού η εξέλιξη της δράσης είναι στα χέρια του εκάστοτε
παίκτη. Επομένως, θα πρέπει η πλοκή να αποτελεί απλώς
ένα  πλαίσιο  γενικών  κατευθύνσεων  δράσης  και  να
καθορίζει μόνο τα σημαντικά γεγονότα. Για την σχεδίαση
της,  ο δημιουργός θα πρέπει  να έχει  την απάντηση σε
ερωτήσεις,  όπως  το  πού  και  πότε  λαμβάνει  χώρα  το
παιχνίδι, το ποιος είναι ο πρωταγωνιστής και το τι πρέπει
να επιτευχθεί μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 

2) Ατμόσφαιρα (Setting)
Η ύπαρξη ενός γενικού διαγράμματος πλοκής οδηγεί

στη δημιουργία του κόσμου και της γενικής ατμόσφαιρας
(setting) μέσα στο παιχνίδι. Ως εκ τούτου δημιουργούνται
τα  δωμάτια  (rooms)  και  προτείνεται  μια  σειρά γρίφων
που πρέπει  να λυθούν.  Ο σχεδιασμός των λύσεων των
γρίφων, προσθέτει λεπτομέρειες στην πλοκή, η οποία με
τη σειρά της δίνει νέες τοποθεσίες για ανάπτυξη.

Το  μόνο  που  απαιτεί  προσοχή  από  τον  δημιουργό
είναι ο πειρασμός για ρεαλισμό στο παιχνίδι. Παρότι, η
δημιουργία τεράστιων δωματίων ή πολλών κενών χώρων
θα  προσέγγιζε  αρκετά  την  πραγματικότητα,  εντούτοις
αυτό  συχνά  δυσχεραίνει  την  ικανότητα  αναπαραγωγής
του παιχνιδιού και προσθέτει μεγαλύτερο φόρτο εργασίας
στον  παίκτη,  ο  οποίος  καλείται  να  χαρτογραφήσει  τον
κόσμο αυτόν, διεκπεραιωτικά και δίχως ευχαρίστηση.

3) Αντικείμενα και χαρακτήρες (Objects and Characters)
Εκτός  της  πλοκής  και  της  χαρτογράφησης  του

περιβάλλοντος  του  παιχνιδιού  θα  πρέπει  επίσης  να
καταγράφονται  τα  αντικείμενα  και  οι  χαρακτήρες  που
εμπλέκονται σε αυτό, σημειώνοντας τη θέση τους στον
κόσμο,  τη  συνάφεια  τους  με  το  παιχνίδι  και  τη
χρησιμότητα τους. 

Τέλος,  ένα  ξεχωριστό  στοιχείο  του  σχεδιασμού
περιλαμβάνει  τον  εντοπισμό  του  «ελάχιστου  μονοπατιού»
μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή τις εντολές εκείνες που επιλύουν
τους  γρίφους,  αν  υπάρχουν  και  οδηγούν  τον  παίκτη  στην
επιτυχή  ολοκλήρωση  του  παιχνιδιού.  Το  «ελάχιστο
μονοπάτι» δεν είναι απαραίτητα βέλτιστο, απλά παραλείπει
τυχόν περιττά κομμάτια του παιχνιδιού.

Εικ. 1: Στιγμιότυπο από την αρχή του μυθιστορήματος. [26]



V. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΉΜΑΤΟΣ

Σε  αυτή  την  φάση  δημιουργήθηκε  μια  ομάδα  τριών
αξιολογητών η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει την εφαρμογή
ως  προς  τα  διαφορετικά  δομικά  στοιχεία  της,  όπως  η
εμπειρία παιχνιδιού, το αφηγηματικό της πλαίσιο, η διεπαφή
της  και  ο  προγραμματισμός  της.  Ο  χρόνος  που  είχε  στην
διάθεση της  η  ομάδα αυτή ήταν  δύο ώρες  και  αυτό  γιατί
αντίστοιχος  επρόκειτο  να  ήταν ο  χρόνος  αξιολόγησης  της
εφαρμογής στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό. Στόχος της ομάδας
ήταν να εντοπίσει  σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή
ακολουθώντας μια ειδική μέθοδο αξιολόγησης, τη  Μέθοδο
των Ευρετικών (Heuristics). [24]

A. Η Μέθοδος
Οι  ευρετικές  αποτελούν  κατευθυντήριες  γραμμές

σχεδιασμού,  που  υπηρετούν  την  ιδιότητα  του  εργαλείου
αξιολόγησης, τόσο για τους σχεδιαστές εφαρμογών, όσο και
για τους επαγγελματίες χρηστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι
Ευρετικές  Αξιολόγησης  για  Ικανότητα  Παιξίματος
(Heuristics  Evaluation  for  Playability - HEP)  είναι  ένα
ολοκληρωμένο  σύνολο  ευρετικών  για  χρηστικότητα
βασιζόμενες  σε  βιβλιογραφία  σχετική  με  παραγωγικότητα
και σε ευρετικές δοκιμής παιχνιδιών (play-testing) που είναι
ειδικά προσαρμοσμένες  για  την  αξιολόγηση ηλεκτρονικών
και επιτραπέζιων παιχνιδιών. [24, 25]

Οι ευρετικές που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση
του συγκεκριμένου παιχνιδιού ομαδοποιούνται σε τέσσερις
κατηγορίες σύμφωνα με τη Desurvire [24]: 

● Game Play: Πρόκειται για όλα εκείνα τα προβλήματα
και  τις  προκλήσεις  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει
ένας χρήστης, ώστε να κερδίσει ένα παιχνίδι.

● Game Story: Περιλαμβάνει την ανάπτυξη της πλοκής
και των χαρακτήρων.

● Mechanics: Περιλαμβάνουν  τη  δομή  με  βάση  την
οποία  τα  εκάστοτε  στοιχεία  του  παιχνιδιού
αλληλεπιδρούν  με  το  περιβάλλον,  όσον  αφορά  τον
προγραμματισμό.

● Usability: Εξετάζει  τη διεπαφή και περιλαμβάνει τα
στοιχεία  αλληλεπίδρασης  χρήστη-περιβάλλοντος
παιχνιδιού, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο και άλλα. 

B. Η Διαδικασία
Λόγων  διαφόρων  περιορισμών,  η  αξιολόγηση

πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συγγραφέα ατομικά και σε
συνθήκες παραπλήσιες εκείνων, στις οποίες θα έπαιζε ένας
παίκτης  το  παιχνίδι  κατ’  ιδίαν.  Κανένας  από  τους  τρεις
αξιολογητές,  δεν  είχε  δει  από  πριν  το  παιχνίδι  και  ο
συγγραφέας  καθ’ όλη  την  διάρκεια  λειτούργησε  μόνο  ως
παρατηρητής. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:

(a) Αρχικά,  όλοι  οι  αξιολογητές  είχαν  στη  διάθεση
τους  μία  μέρα  νωρίτερα  τις  ευρετικές  και  ένα
εγχειρίδιο οδηγιών.

(b) Κατά τη συνάντηση με τον εκάστοτε αξιολογητή,
πραγματοποιήθηκε  ολιγόλεπτη  συζήτηση
προκειμένου να αναλυθούν ξεχωριστά οι ευρετικές
και να δοθούν διευκρινήσεις πάνω στο εγχειρίδιο.

(c) Έπειτα ακολούθησε η δίωρη αξιολόγηση. 

(d) Ο εκάστοτε αξιολογητής έπαιξε το παιχνίδι μόνος
του και χωρίς καμία βοήθεια από τον σχεδιαστή και
κατέγραψε όλα τα προβλήματα και θετικά στοιχεία
που συνάντησε. 

(e) Μετά το πέρας του δίωρου, έγινε η αντιστοίχηση
των προβλημάτων που εντοπιστήκαν σε κάθε μία
από τις ευρετικές.

(f) Τέλος,  ο  αξιολογητής  χαρακτήρισε,  με  βάση  τον
Πίνακα  ΙΙ,  κάθε  ένα  από  τα  προβλήματα  που
αντιμετώπισε και μόνον αυτά. Οι ευρετικές που δεν
παρουσίαζαν πρόβλημα βαθμολογούνταν με 0.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΕΥΡΕΤΙΚΏΝ

Minor (1) Ένα μη κρίσιμο πρόβλημα. Δεν υπάρχει επιτακτική
ανάγκη διόρθωσης του.

Major (2) Ένα  πρόβλημα  το  οποίο  δημιουργεί  κάποια
αδυναμία  στο  παιχνίδι  και  κρίνεται  σκόπιμο  να
διορθωθεί.

Catastrophic (3) Ένα  κρίσιμο  πρόβλημα  που  μπλοκάρει  την
εφαρμογή και συνεπώς απαιτείται άμεση διόρθωση
του. 

Για  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  χρησιμοποιήθηκε
ένας  επιτραπέζιος  υπολογιστής  λειτουργικού  συστήματος
Windows 7 Ultimate με 4GB μνήμης και επεξεργαστή Intel®
Core™ i3-2100  CPU @ 3.10GHz.  Κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα.

C. Ανάλυση αποτελεσμάτων
Στο  σημείο  αυτό,  θα  γίνει  η  παρουσίαση  των

αποτελεσμάτων  και  των  σχολίων  των  αξιολογητών  ανά
κατηγορία,  ενώ θα αναφερθούν μόνο οι  ευρετικές  εκείνες
που οι αξιολογητές εντόπισαν προβλήματα. 

1) Game Play

Ευρετική   4  :     There is an interesting and absorbing tutorial that
mimics game play  

Το πρόβλημα αυτό βαθμολογήθηκε από έναν αξιολογητή
με 2 και από έναν άλλον με 1, δηλαδή (Μ.Ο.=1). Η απουσία
tutorial ήταν μια συνειδητή επιλογή του δημιουργού, καθώς
θεωρήθηκε ότι πρώτον η ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών
θα ήταν αρκετή για τον παίκτη και δεύτερον η ύπαρξη της θα
αλλοίωνε από άποψη ιστορίας (story-wise) το παιχνίδι. 

Ευρετική   13:   The first player action is painfully obvious and
should result in immediate positive feedback.  

Το  πρόβλημα  αυτό  βαθμολογήθηκε  μόνο  από  έναν
αξιολογητή  με  1  (Μ.Ο.=0.33).  Αν  και  στο  παιχνίδι  είναι
αρκετά  ξεκάθαρη  η  πρώτη  επιλογή  του  παίκτη,  ο
συγκεκριμένος  αξιολογητής  θεώρησε  ότι  θα  έπρεπε  να
υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση για αυτή του την επιλογή
από το να εξελίσσεται απλώς η ιστορία. 

2) Game Story

Ευρετική   4: The Player feels as though the world is going on
whether their character is there or not  

Εδώ ο ένας  παίκτης βαθμολόγησε με 1 (Μ.Ο.=0.33). Το
γεγονός ότι έχει ήδη γίνει στο παιχνίδι προσθήκη στοιχείων
που  δηλώνουν  την  ανεξάρτητα  συνεχιζόμενη  ζωή  του
κόσμου, δηλώνει πως είτε ο αξιολογητής δεν συνάντησε τα
στοιχεία αυτά, είτε αυτά δεν ήταν αρκετά εμφανή σε εκείνον.



3) Mechanics

Ευρετική   5: Shorten the learning curve by following the
trends set by the gaming industry to meet user’s expectations  

Ένας αξιολογητής  χαρακτήρισε  αυτή  την  ευρετική  ως
προβληματική  βαθμού  κρισιμότητας  1  (Μ.Ο.=0.33).  Με
άλλα λόγια, έκρινε ότι πρέπει η εφαρμογή να ακολουθήσει
τα  πρότυπα  που  έχει  θέσει  η  βιομηχανία  ηλεκτρονικών
παιχνιδιών,  γεγονός  που οδηγεί  στο  συμπέρασμα ότι  η
«ειλημμένη»  απόφαση  εισαγωγής  tutorial,  ήταν
προβληματική, αλλά όχι απαραίτητα λανθασμένη.

Ευρετική   7: Player should be given controls that are basic
enough to learn quickly yet expandable for advanced options  

Ο ένας αξιολογητής βαθμολόγησε την ευρετική αυτή με 2
(Μ.Ο.=0.67).  Το  σχόλιο  του  αφορούσε  στον  όγκο  των
διαφορετικών ρημάτων που προσφέρει από τη φύση του το
παιχνίδι  και  την έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών για την
εξοικείωση με αυτά. Παρότι αυτό κρίθηκε σοβαρό, πιθανώς
να  οφείλεται  στην  έλλειψη  επαρκούς  εμπειρίας  του
συγκεκριμένου  αξιολογητή με τα  IF, ενώ θα μπορούσε να
επιλυθεί από την πιθανή ύπαρξη ενός tutorial. 

4) Usability

Ευρετική   3:   The Player experiences the user interface as
consistent (in control, color, typography, and dialog design)

but the game-play is varied.  
Η ευρετική αυτή σχολιάστηκε από δύο αξιολογητές με

μονάδα (Μ.Ο.=0.67). Οι αξιολογητές έκριναν ότι στον χρόνο
που είχαν στη διάθεση τους δεν μπόρεσαν να παρατηρήσουν
ιδιαίτερη  ποικιλομορφία  στην  εμπειρία  παιχνιδιού,  παρά
μόνο στην ίδια την διεπαφή. 

Ευρετική   6:   Players should be given context sensitive help
while playing so that they do not get stuck.  

 Η ευρετική αυτή, που βαθμολογήθηκε με 1 (M.O.=0.33)
από έναν αξιολογητή, προτείνει την ύπαρξη ενός συστήματος
βοηθειών (hint system) στο παιχνίδι, το οποίο και λήφθηκε
υπόψη σε μετέπειτα version του παιχνιδιού.

Ευρετική   7:   Sounds from the game provide meaningful
feedback or stir a particular emotion.  

Ένας  από  τους  αξιολογητές  έκρινε  ότι  η  έλλειψη
μουσικής  στο  παιχνίδι  είναι  σημαντικό  πρόβλημα  και
βαθμολόγησε τη συγκεκριμένη ευρετική με 2  (M.O.=0.67),
σε αντίθεση με τους άλλους δύο που το χαρακτήρισαν ως
θετικό  στοιχείο  του  παιχνιδιού.  Όπως  αποδεικνύεται,  τα
ηχητικά  ερεθίσματα  είναι  κάτι  άκρως  υποκειμενικό και
σχετίζεται  άμεσα  με  τις  εμπειρίες  του  εκάστοτε  παίκτη,
οπότε η ευρετική αυτή δεν χρήζει άμεσης βελτίωσης. 

Ευρετική   8  :     Players do not need to use a manual to play the
game.  

Η ευρετική βαθμολογήθηκε με 1  (M.O.=0.33) από έναν
αξιολογητή, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μη
επαρκή  εξοικείωση  του  με  παιχνίδια  διαδραστικής
μυθοπλασίας, αν και σε γενικές γραμμές το εγχειρίδιο είναι
πάντα χρήσιμο σε οποιουδήποτε βαθμού εξοικείωσης παίκτη.

VI. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Όπως αποδείχθηκε, η ευελιξία και τα χαρακτηριστικά της
Γλώσσας  και  της  Βιβλιοθήκης  του  TADS  3,  έχουν  ως
αποτέλεσμα την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων σε έναν
σχεδιαστή από όσες εν τέλη αξιοποιήθηκαν. 

Η διαδικασία ανάπτυξης  και  σχεδιασμού του παρόντος
παιχνιδιού-μυθιστορήματος  οδήγησε  στην  καλύτερη
κατανόηση  των  μηχανισμών  που  διέπουν  ένα
αλληλεπιδραστικό  μυθιστόρημα.  Η  συγγραφή  του  κώδικα
εκτιμήθηκε  ως  απαιτητική,  αλλά  συγχρόνως  πολύ
δημιουργική. 

Τέλος,  κατά  την  υλοποίηση  της  εργασίας  αυτής
αποδείχθηκαν ουσιώδεις οι γνώσεις προγραμματισμού και οι
πρότερες  εμπειρίες  συγγραφής  του  δημιουργού.  Μεγάλη
συμβολή στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής είχαν επίσης τα
σχόλια των αξιολογητών και των beta-testers.
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Abstract—Elafonisi beach, located in Chania Crete, is catego-
rized as a Natura Region, containing more than 100 rare species
of plants. The region of Chania and particularly Elafonisi, is
a tourist attraction, visited by thousands of people annually.
Although, the protected flora of Elafonisi has been fenced, people
continue to pass through these fenced areas, damaging the flora.
In order to protect these areas, we propose a Mesh Network of
Nodes equipped with sensors, which is used to detect and count
the number of people that access this region in a specific time
interval. Our system can be utilised in order to record statistics
of the people present in these areas, and notify the authorities,
if necessary.

Index Terms—Bluetooth Mesh Network, ThunderBoard Sense
2, Neural Network

I. INTRODUCTION

Our team implemented a network of distributed nodes,
using the projects Bluetooth Mesh - SoC Sensor Client[1]
and the Bluetooth Mesh - SoC Sensor Server [2] provided
by Silicon Labs [3]. For the deployment of the network of
nodes, five Thunderboard Sense 2 development platforms and
a single Raspberry Pi single board computer, were used.
The Thunderboard Sense 2 platform, contains a plethora of
available sensors (Relative Humidity and Temperature Sensor,
UV and Ambient Light Sensor, Pressure Sensor, Indoor Air

Quality and Gas Sensor, 6-axis Inertial Sensor, Digital Micro-
phone, High brightness LEDs and Hall-effect Sensor). From
the aforementioned sensors, the proposed system utilises the
Ambient Light Sensor, 6-axis Inertial Sensor and the Digital
Microphone.

II. DEPLOYMENT

A. Client

The role of the Client [1] was assigned to a Thunderboard.
This board makes sequential requests for data, to all the
nodes in the network. Each node(server) [2], replies to their
received request, by sending the requested data. These data
are encapsulated in a packet and are sent to the gateway using
serial communication. Each packet contains the header, the
address of the sender, the type of the data and the data. The
packet size and the frequency of transmission, was adjusted
for the needs of this project.

B. Server-People entering/exiting

A mechanical construction fused with Thunderboard Sense
2 ICM-20648 6-Axis Inertial Sensor was devised, in order to
count the number of people entering the protected areas on
foot. The backbone of the mechanism is based on the concept
of the angular motion of a wooden rectangular slate with



respect to its center of rotation which refers to an axis parallel
to the short dimension of the slate. In order to sense a person
who steps on the slate, entering the area, the aforementioned
motion sensor was used to convert mechanical force to angle.

Mechanical Section: The slate was designed to accommo-
date one person at a time, without them being able to enter the
area without stepping on it. In particular the slate’s dimensions
are 120X60X3 (length, width, height). The slate stands on 4
legs, each leg consisting of a screw, a spiral that allows it to
return back to its initial state, and an anti-vibration mounting
that prevents bouncing. The axis(18 mm) is found underneath
the middle of the slate, parallel to the short dimension of it,
and rotates with the help of two ball bearings.

Electrical Section: The 6-Axis Inertial Sensor is embedded
on the Thunderboard Sense2 which is fixed and aligned on
the slate. The Thunderboard is powered by a power bank.
This sensor, periodically measures the rate of change of the
slate angle, by sampling every 10ms. These samples in turn,
are used to calculate the integral of the angular velocity, to
compute an angle in degrees. The chosen high sampling rate,
results in high precision in the computation of the integral
and thus provides our system, with better sensitivity. The last
computed value of the angle is fed back to the system and is
utilised to calculate the next value. Furthermore, a calibration
is performed periodically, so as to have a consistent angle
when the slate sits idle.

Fig. 1. Mechanical Section:

C. Server-Vehicles Entering/exiting

The vehicle detection was based on the ambient light and
UV Sensor of the Thunderboard. More specifically, the sensor
acquires a light measurement every 200 ms. This measurement
is placed in the head of a queue that can store up to 10
measurements.The mean value of the measurements currently
stored in the queue is calculated. A threshold is computed,
equal to the mean value multiplied by a constant. This constant
is used to avoid mistaken measurements, when a shadow
covers the sensor. Its value was determined experimentally at
the value of 0.1. Each new measurement, is compared to this
threshold and if the value of the light is below that threshold(a
vehicle is passing above the sensor) and depending on how
many times the sensor measures the same value (how long
the vehicle is above the sensor) the type of the vehicle can be
defined. If the measured value is over it, that means that no

vehicle has passed. The two categories of vehicles are buses
and cars. An approximation of the number of people was made
( the worst case as the vehicles are expected to be full ), about
40 for the bus and 4 for the car. Each time the client makes a
request the server sends the total number of people that have
entered/exited. It is worth noting that two Thunderboards are
going to be placed on the ( double traffic- one on each lane)
road of Elafonisi. The experiment was performed in a different
case scenario, were ambient light existed in the atmosphere,
as it took place between 3:00 to 5:00 A.M. The results were
of an accuracy of about 90% .

D. Server-Present People

The microphone Sensor, present in the Thunder-board
Sense, acquires buffers of microphone data and sends them
to the client after each request.

E. Neural Network

For the neural network that identifies present people in a
space, a significant amount of data of people talking near the
Thunderboard were collected (divided in 3 classes, depending
on the number of persons that are nearby) and also of ambient
noise (4 classes overall) from the air and the sea. Note
that some of the ambient noise data must include the sound
of human talk in the distance, in order to imitate the real
conditions. For the construction of the model, a division of
the samples was made in windows of 1 second in size and
with 0.1 second increments for each new sample. The MFE
processing block on the Edge Impulse platform [4] was used
to build the model, which extracts a spectrogram from audio
signals, using Mel-filterbank energy features. As the site says,
it is great for non-voice audio, which at a first glance might
seem questionable, but given the fact that the purpose is not
to recognise what the person says, but in reality to identify
his presence in the area, it is the preferred solution. Also, a
NN Classifier was used, which is the only available solution.
Overall, approximately 30 minutes of data have been divided
in the training and testing sets and the accuracy of the model
is an acceptable 62.1%. The most notable and impactful error
that the model has is misclassifying as “Ambient Noise”,
59.3% of samples in “Humans Near 1-4” class. Beneath can
be found the full Confusion Matrix from the current model.

Ambient Noise Humans Near 1-4 Humans Near 5-10 Humans Near 11 plus
Ambient Noise 96.3% 3.6% 0.1% 0%

Humans Near 1-4 59.3% 34.8% 2.1% 3.7%
Humans Near 5-10 18.4% 37.0% 34.5% 10.1%

Humans Near 11 plus 0.4% 10.5% 0.4% 88.7%
F1 Score 0.76 0.37 0.5 0.77

Fig. 2. Confussion Matrix

To conclude, there is still room for improvement and more
data to be recorded. The recordings took place in the campus
of TUC and in Kalathas beach in Chania, trying to simulate
as much as possible, the conditions in Elafonisi.



F. Gateway

The connection between the gateway and the Client (in the
Mesh Network) is a simple UART connection (that also can
be configured with Parity, to avoid malformed data).

Each custom packet starts with a preliminary 2 byte hex
code of 0xA0A0 and ends with 0x0D0A. This allows us to
send an arbitrary amount of data and multiple data segments,
without worrying about the size of each segment (As long
as we know the structure of the packet). Each segment is
separated with a value of 0x20 as this makes it easier to parse
the packet later.

The packet consists of 3 useful segments (that come after
the two starting bytes):

PID (Packet IDentifier) Number: 2 Bytes, Address: 2 Bytes,
Data: Depends on PID.

Having a PID Number, allows a unique distinction among
multiple Sensor Samples. In our case three PIDs were used
(PEOPLECOUNT, MOTIONSENSED, VOICE).

In addition the usage of the Address segment allows us to
use the same PID Number with a different processing method,
For example, there is one sensor stationed in both the Entrance
and Exit of the park that both transmit the same PID of
PEOPLECOUNT but with a different address. Furthermore,
with the right code modifications we can create hotspots based
on the data of each sensor.

Something that we found out during the final testing phase
of our project, was that the publishing process the boards
initiated at startup, yielded false information across the UART
connection. This was resolved by adjusting the code to parse
packets only from valid (PID, Address) pairs.

After receiving a full packet, the server splits it to its useful
segments and checks the validity of each section. Depending
on the PID of the packet it’s processed accordingly. For
packets that carry information about the people entering /
exiting the park a simple value is updated in a remote database.
For packets that carry Voice samples, their data is appended
into a buffer, and when the buffer reaches a specified length
(the input window of the Neural Network) it is sent to the
Impulse Runner(as input to the Neural Network) to classify the
samples. The results of the classification process are updated
in the same remote Database. The Impulse Runner is taken
directly from Edge Impulse’s Python Software development
kit (SDK) examples located in their GitHub Repository.

For the Data Visualization(Fig. 3., a separate Flask Server is
running alongside the UART Receiver that constantly probes
the remote Database and creates a constant Data Stream that
updates a simple website. The server hosts a website that grabs
data from a Python Generator Object, which in turn probes the
database each 250ms.

Technologies Used: VS Code, Python 3.10, Python Flask,
Docker: PostgreSQL, PG Admin. Any Single Board Computer
(SBC) with internet access,in this case a Raspberry Pi, can be
used as a UART receiver (since the database can be anywhere).

G. Network

In order for the nodes of the network to communicate
with each other, the act of provisioning was needed. More
precisely, we constructed a network and assigned each node
in the same group and with a specific functionality. This was
a low complexity task, as an android application of Silicon
Labs[3] was used, called Bluetooth Mesh.

Fig. 3. Data Visualisation.
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Abstract- Autonomous vehicles are becoming a more popular issue by the 

day. We will examine what makes a car autonomous in this paper, as well as 

all the sensors that go into autonomous driving. We concentrate on the most 

futureproof and promising sensor technologies, starting with a quick look at 

MIMO radar technology and moving on at an in-depth examination of the 

LIDAR sensors, as well as an examination of all of their constituent 

components. Finally, we will compare the most well-known sensors 

currently on the market. 
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I. Introduction 
  What are the criteria for a vehicle to be characterized as an automotive one? The development stages 

up to the autonomous vehicle are divided into five levels. These levels are: 

Level 0 Autonomous Driving – manual driving. 

Level 1 Autonomous Driving – driver assistance. 

Level 2 Autonomous Driving – partial automation. 

Level 3 Autonomous Driving – conditional automation. 

Level 4 Autonomous Driving – high automation. 

Level 5 Autonomous Driving – full automation. 

 The classification of the development stages up to the self-driving vehicle comes from the Society of 

Automotive Engineers (SAE) and describes the extent to which the vehicle can and may take over the 

tasks of the driver [1]. 

Table 1. Levels of autonomous driving as given by SAE, with their meaning. 

  The first mode combines SAE levels 1 and 2 of the “assisted mode,” where the driver is supported by 
the vehicle but must remain alert and ready to intervene at all times. The second mode would 
incorporate SAE’s level 3 and would be called “automated mode.’’ The driver temporarily hands over 
the steering wheel to the computer and can perform other activities for a more extended period. Last 
but not least, the “autonomous mode” combines the SAE levels 4 and 5, and as illustrated in the graphic 
above, gives complete driving authority to the vehicle. Interestingly, Level 0 is not considered for the 
new terminology, and the level describes fully analog driving without any accompanying assistance 
system [2]. 
  The purpose of this paper is to better understand, compare and in-depth and width analyze the 
interaction of sensors that can make the autonomous driving a reality. A small introduction and 
advantages of the MIMO radar usage and a more detailed representation of the different LiDAR 
technologies and their used cases. 

Figure 1. Autonomous vehicle with all the sensors included 

II. MIMO RADAR and LiDAR 

  For all the above sensors in the picture we are going to focus on the more revolutionary and promising 
technologies, the LiDAR, and the MIMO Radar.  

  First things first Multiple input multiple output (MIMO) Automotive radar producers have been paying 
close attention to radar technology as it can achieve great angular resolution with a minimal number of 
antennas. It has been used in both current generation automotive radar for advanced driver assistance 
systems (ADAS) and next generation high resolution imaging radar for autonomous driving because of 
this capability. Radar sensors are used in a variety of ADAS systems, including adaptive cruise control 
(ACC) and automated emergency braking (AEB). Radar, which provides environmental perception for all 
weather situations, has recently emerged as one of the fundamental technologies in autonomous driving 
systems.  We'll go through the basics of MIMO radar, stressing the properties that make it a suitable fit 
for vehicle radar and going over some key theoretical results for boosting angular resolution. Also 
discussed are the difficulties that arise when existing MIMO radar theory is applied to car radar, which 
pose interesting concerns for signal processing researchers. For blind spot identification, cross traffic 
alerts, and other purposes, four short-range radar (SRR) sensors with an azimuth field of view (FoV) of [-
75o, 75o] and a detection range of 45 m are deployed at the four corners of the vehicle. For lane change 
assistance and AEB, two midrange radar (MRR) sensors with an azimuth FoV of [-40o, 40o] and a 
detection range of 100 m are deployed on both the front and rear sides. The ACC is equipped with a long-
range radar (LRR) sensor with an azimuth FoV of [-15o, 15o] and a detection range of 250 m. 

   Distant obstacles must be detectable at a high angular resolution for control important operations like 
AEB. As a result, vehicle radar for ADAS and autonomous driving must be capable of high angle 
discrimination. The use of a large antenna array would improve angular resolution, but the resulting 
huge package size would make vehicle integration challenging. While a small package size for 
conventional phased-array radar suggests a limited angular resolution, the package size is not a limiting 
factor for MIMO radar. This is due to the fact that MIMO radar may create virtual arrays with a huge 
aperture with only a few transmit and receive antennas. Almost all major automotive suppliers have 
taken advantage of this advantage in their many types of radar products, such as SRR, MRR, and LRR. 
Automotive radar must have a high angular resolution, a small package size, and a low cost to meet the 
requirements for ADAS and, in particular, L4/L5 autonomous driving. It must detect barriers quickly 
because it is designed to operate in highly dynamic situations, especially for time-critical applications like 
AEB. As a technique of meeting the aforementioned requirements, we discuss MIMO radar using 
millimeter wave (mm wave) technology [3]. 

  The Light Detection and Ranging (LiDAR) as a range measuring technique, which was initially a 
portmanteau of the terms light and Radar. It can measure distances by simply calculating the round-trip 
time of a laser pulse traveled to the target and back. There are a huge number of different approaches 
of that revolutionary measuring technique and that is the main subject of this paper. 
  The most important performance metrics for evaluating a LiDAR are its detection range, transmitted 
power, wavelength, the field of view (FoV), precision, accuracy, resolution, pulse rate, scan rate, and 
frame rate. Typically, LiDAR systems can be categorized in: (1) beam steering sensors that use a rotor-
based mechanical part to scan the entire environment; (2) solid-state beam steering sensors without 
requiring bulky spinning mechanical components; and (3) full solid-state sensors with no mechanical 
moving parts. 

A. Rotor-Based Mechanical LiDAR 

  They can provide a 360° horizontal field of view in driverless systems, with varying vertical field of 
view ranges. A mechanical rotation system turns the scanning component to create the 3D 360 
horizontal FoV. The number of existing emitter/receptor pairs, also known as channels, determines the 
FoV vertically. The massive spinning portion and the inertia it imparts to the system, the overall power 
consumption, and weight are all weaknesses of this type of sensor. Rotor-based systems are also more 
expensive. 

B. Scanning Solid-State LiDAR 
  There are no spinning mechanical parts, and the FoV is lowered, hence it is less expensive. Several 
automobile technologies, on the other hand, integrate several sensor outputs with the vehicle's 
surroundings to produce a larger field of view. Mirror MEMS (Micro-electro-mechanical System) 
solutions use MEMS technology to replace external spinning elements with tiny electromechanical 
mirrors. This method uses a static laser that points at electromechanical mirrors that can adjust their 
tilt angle by providing a pull-in voltage, rather than mechanically shifting the laser position across the 
FoV. However, because such systems are constantly subjected to vibrations and shocks, the moving 
nature of a vehicle might impact their performance. 
C. Full Solid-State LiDAR 
  Because there are no mechanical moving parts in flash LiDAR systems, they are solid-state. Their 
operation is quite similar to that of traditional digital cameras, which use a flash to illuminate the entire 
surroundings while photodetectors capture back-scattered light. Because all FoV locations share the 
same light source, data capturing is not only faster but also more resistant to light distortion. The more 
expensive method necessitates more power, and the detecting range is limited (between 50 to 100m) 
[4]. 

Below is a sum-up table of all those different approaches 
  LiDAR vision systems are classified as 1D, 2D, or 3D. They both work in the same way; the only difference 
is whether you use a point-and-shoot system or a scanning mode system, as well as the number of laser 
beams you utilize.  
  For a 1D laser scanner, we require a stationary laser beam to measure the distance between an 
obstruction and the scanner on one axis, or one dimension.   

Level of 
autonomous 

driving 

 
Details 

0 Driver only, no assistance 

1 Driver with one or two helping features 

2 Driver with some more helping features 

3 Driver and vehicle, driver must be alerted 

4 Vehicle only, driver can take control at any time 

5 Vehicle only, fully automation, no need for driver 
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  Only one laser beam is required for a 2D LiDAR. It will, in fact, pulse in response to a spin movement 
and gather horizontal distance to objects in order to obtain data on the X and Y axes.  
  The concept is the same for a 3D LiDAR, except that numerous laser beams are shot on the vertical axis 
to obtain data on the X, Y, and Z axes. Each laser beam will have a delta angle with respect to the other 
laser beams. Of course, the 3D LiDAR, which is useful in autonomous driving applications, is the most 
promising. We divide the 3D LiDAR technologies into four categories. [5]. 

Table 2. Sum up pros and cons of the 3 main LiDAR categories 

Figure 2. 3D categorization based on the approach 

1. Measurement process 
  The measurement process determines how the light signal is generated and how it is measured. Most 
LiDAR companies develop conventional TOF technology, but there is a trend towards emerging FMCW 
LiDAR. However, the technology readiness of the latter is low, and companies developing frequency-
modulated LiDAR must secure large investments and strong industry partnerships to sustain their 
business until products are launched. 

2. Emitter: Laser 
  A light source and wavelength must be selected. SWIR LiDAR is considered safer for human vision 
than NIR LiDAR operating at shorter wavelengths. Most LiDAR companies develop conventional NIR 
technology, but there is a trend towards emerging SWIR LiDAR because the latter can operate safely at 
higher power and detect distant objects.  

3. Beam steering mechanism 
  The laser light must be diffused or scanned by beam steering technology to illuminate the scene. 
Conventional automotive LiDAR uses a rotating mechanical assembly to scan laser beams by 360°, 
which enables the vehicle to see around it using a single LiDAR mounted on the roof. Rotating 
mechanical LiDARs are large, expensive, and prone to mechanical failure. The technology trend is 
towards small, cheap, and stable module designs. Emerging beam steering options include mechanical 
systems with limited motion, micromechanical systems based on MEMS mirrors, and pure solid-state 
systems. 
  Solid-state LiDAR is attractive to car manufacturers because the sensor is a compact and robust 
device, which is easily embedded into vehicles. 3D flash LiDAR is a type of solid-state LiDAR that 
usually illuminates the entire scene at once like a camera. This enables fast imaging without distortion, 
but the typical object detection range is shorter than scanned LiDAR due to laser power limitations. 
Scanned solid-state LiDAR has the potential to rival the performance of micromechanical LiDAR, but 
the technology readiness is too low for production vehicles in the short-term. Emerging solid-state 
scan options include an optical phased array (OPA) based on silicon photonics, various liquid crystal 
structures, and wavelength scanning via prism-like optics. 

4. Receiver: Photodetector 
  Finally, a decision must be made on how the detector measures reflected light. Importantly, the light 
absorbing semiconductor material must match the laser wavelength. Single photon sensitive detectors 
are an emerging technology trend, which enable LiDARs to register signals quickly and detect weak 
signals from distant objects [6].  

A. MEASUREMENT PROCESS 

  1. Time of Flight (ToF), 2. Frequency-modulated continuous wave (FMCW), and 3. Random-modulated 
continuous wave (RMCW). There are three main methods of LIDAR systems for measuring distances: 
triangulation, interferometry and time-of-flight (ToF) [7], being the last one the most generally 
employed. In the ToF LiDAR family are obtained the following technologies: 

 

ToF LiDAR 

 Scanning LiDAR 

 Mechanical scanning LiDAR 

 Solid state scanning LiDAR 

 Microelectronic systems (MEMS) mirror LiDAR 

 Optical Phase Arrays (OPA) lidar 

 Flash LiDAR 

 2D (line) flash LiDAR 

 3D (whole scene) flash LiDAR 

FMCW 

  Coherent lidar is making its way into the automotive market. The most popular method is frequency-

modulated continuous-wave (FMCW) lidar, which is an optical equivalent of the low-cost FMCW 

coherent microwave radars that are presently utilized as safety features in some cars. Continuous-wave 

operation eliminates the eye risks associated with high peak powers, which now limit pulsed lidar ranges. 

Coherent detection is also far more sensitive than direct detection and provides improved performance, 

such as single-pulse velocity measurement and immunity to interference from sun glare and other light 

sources, such as other automobiles' lidars. 

  To locate objects, coherent lidars mix light reflected from the target with light from the coherent laser 

emitter. As the object travels toward or away from the lidar, the return signal is Doppler-shifted, so 

blending it with the local oscillator signal directly predicts velocity in the line of sight with a single 

observation. Like pulsed lidar, the angle of the return signal defines the object's distance from the 

transmitter. When the intermediate frequency created by mixing the lidar return with the output signal 

is evaluated, it may be utilized to measure object distance and, when paired with direction and velocity, 

three-dimensional location and velocity can be computed [8].  

RMCW 

  The University of Tokyo created the process. Continuous wave laser output is modulated using a 

pseudorandom bit sequence. The peak of correlation between the original sequence and the reflected 

signal is used to compute object distance. In the microwave area, RM-CW lidar is analogous to pseudo-

random noise (PN) radar (range finder), where the spatial profile of a quantity can be determined by 

using a blanking time between transmitting and receiving periods (interrupted CW radar). In the case of 

RM-CW lidar, however, the laser's minimal beam divergence makes it simple to employ the crossover 

effect between the laser beam and the receiver field of vision, effectively suppressing the short-range 

return signal. Signal processing technology pseudorandom modulation. Pseudorandom modulation is a 

time domain approach. A digital pulse code, usually consisting of on and off, modulates the sending 

signal. A real continuous-wave RM-CW lidar, on the other hand, means a digital-pulse-code modulated 

lidar if phase switching by 180o is applied, as in the case of radar. The addition of the frequency 

modulation (FM) approach to the RM-CW lidar (i.e., RM-FM-CW lidar) allows for the precise 

determination of both range and velocity information. [11] The model's development focuses on 

propagating the effects of relevant noise sources through the system to arrive at an analytical 

formulation for the detection rate, which is represented in terms of the likelihood of detection. The 

model illustrates that detection probability is solely determined by three factors: 

i) the mean signal-to-noise ratio (SNR) of the measurement;  

ii) the measurement integration time; and  

iii) speckle-induced intensity noise.  

The predicted analytical relationship between measurement SNR and probability of detection was 

validated by numerical simulations and experimental demonstrations in both a controlled fiber 

channel and under fully developed speckle conditions in an uncontrolled free-space channel [9].  

TOF vs FMCW 

Time-of-flight (pulsed) and amplitude-modulated continuous-wave (AMCW) sensors detect range by 

measuring temporal properties of the received light intensity.  

Frequency-modulated continuous-wave (FMCW) and optical coherence tomographic (OCT) sensors 

map properties of the received optical field (amplitude and phase) into intensity and attempt to 

leverage the knowledge of both the amplitude and phase in order to detect range [10]. 

1. Pulsed Time-of-Flight (TOF), often also known as dToF, TOF lidar uses the known fact that light 
travels at a fixed speed through a medium with a constant refractive index (3×108 m/s in air). The 
transmitted pulse must be reflected by the target object and collected by an aperture at the 
receiver. Range is measured by determining the difference in time of arrival and the time of 
transmission of the pulse. 

2. Frequency-modulated continuous-wave (FMCW) lidar can analytically be shown as a comparable 
method to RF-chirped AMCW lidar, except where the chirped field is the optical field of a tunable 
laser. Where chirped AM lidar uses the laser as a carrier for an RF signal, and the RF signal is 
applied to the intensity of the light source, chirped FM lidar modulates the phase of the light 
source (usually a single-mode laser) such that the optical frequency of the light source is 
modulated directly. A free-space path encodes a phase shift on the optical chirp, and the phase 
shift is detected by mixing the reflected chirp with a non-delayed version of the chirp. This 
mixing occurs at the photodiode upon detection, so no special design beyond good detector 
design is needed to achieve this mixing effect. 

In the long run FMCW is better for the following reasons: 

I) Better Ambient Light Immunity.  

The principle of ToF LiDAR operation during nighttime is clear of noise and the received 
signal is easily detected, but in bright sunlight the received signal is much noisier of all the 
things there are on the scene. As a result, the reflected light they create confuses the ToF 
detector. 

 Advantages Disadvantages 

A. Rotor-Based Mechanical Horizontal FoV: 

3D 360o, mechanical rotation 
system 

Vertical FoV: is defined by 
the number of 

Channels 

bulky rotating part, the inertia it 
adds to the system, power 
consumption, expensive 

B. Scanning Solid-State no spinning mechanical parts 
makes them cheaper. 

present reduced FoV, moving 
nature of car (vibrations and 
shocks) 

C. Full Solid-State allows faster data 
capture but can also be 
highly immune to light 
distortion, 

lightweight,  

more robust 

lack of mechanical rotating parts, 

expensive solution, 

 more power to illuminate the 
entire FoV, 

range is limited 
(between 50 to 100m) 
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II) Better eye safety. 

ToF is using the wavelengths of 850nm or 905nm additionally the FMCW is using the 
1550nm, which is far more the wavelengths that can warm the human eye. 

 

III) Better Signal to Noise. 

This diagram illustrates the 
concept of coherent 
amplification. The local oscillator, 
branched off from the blue 
transmit signal, interferes 
constructively with the weak 
purple receive signal and 
generates a new green strong 
beat frequency signal. The strong 
beat frequency signal is then fed 
back into and detected by the 
photodetector [8]. 

 

Figure 3. FMCW LiDAR light reflected from objects within the LiDAR’s coherence length 
produce sharp peaks in the coherent receiver, but those from beyond the coherence 
length spread out to rounded Lorentzian peaks. 

IV) Get Both Distance and Velocity 

SiLC’s silicon photonics integrated FMCW lidar chip provides depth and velocity data of every measured 
pixel. On the left is a camera image of a scene, followed by a depth and a velocity point cloud. Images 
courtesy of SiLC Technologies. 
FMCW cannot measure lateral velocity simultaneously, in one shot, and has no benefit whatsoever in 
finding lateral velocity over ToF systems. 
The most important argument is that FMCW is still far from automotive grade, reliable, and readily 
scalable. Intel or Mobileye claims that FMCW will go into mass production in 2025 after heavy 
investment in Silicon Photonics.  
A sum up table to group up the most important features and the comparison between them [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. ToF, FMCW pros and cons  

B. BEAM STEERING MECHANISM 
  The beam steering mechanism is divided into 3 parts: 1. Mechanical, 2. Micromechanical, and 3. Pure 
Solid-State.  

Mechanical 
  Used in driverless systems, they can provide a 360◦ horizontal FoV, with different vertical FoV ranges. 
The 3D 360◦ horizontal FoV is achieved through a mechanical rotation system that spins the scanning 
part. Vertically, the FoV is defined by the number of existing emitter/receptor pairs, also known as 
channels. This type of sensor presents several disadvantages, such as the bulky rotating part and the 
inertia it adds to the system, the overall power consumption, and weight, rotor-based systems are more 
expensive. Currently, the most popular scanning solution for automotive lidar is the mechanical spinning 
system, which steers the laser beams through a rotating assembly (e.g., mirror, prism, and so on) 
controlled by a motor to create a large FoV. State-of-the-art lidars use multiple beams to reduce the 
movable mechanism. For instance, the Velodyne VLP series uses arrays of laser diodes and photodiodes 
to increase point-cloud densities. The mechanical spinning system offers the advantage of a high SNR 
over a wide FOV. A typical product example is Velodyne’s HDL64 [11]. 

Micromechanical 
  Microelectromechanical systems (MEMS) technology allows for the fabrication of miniature mechanical 

and electromechanical devices using Si fabrication techniques. In essence, a MEMS mirror is a mirror 

embedded on a chip. The MEMS mirror is rotated by balancing between two opposing forces: an 

electromagnetic force (Lorentz force) produced by the conductive coil around the mirror and an elastic 

force from a torsion bar, which serves as the axis of rotation. The MEMS mirrors can either be single axis 

for 1D movement or dual axis for 2D movement. Also, a MEMS mirror can work in resonant mode at its 

characteristic oscillation frequency to obtain a large deflection angle and high operating frequency. In 

non-resonant mode, a MEMS scanning mirror can be controlled to follow a programmed scan trajectory 

[12]. 

MEMS and MOEMS 
  The term MEMS – micro-electromechanical systems – has shifted in its meaning through the last 

decades. Today, relevant characteristics are “a microscopic device” featuring “electrical functionality” 

and “moving parts”. The definition includes sensors where a movement or displacement is converted 

into an electric signal, actuators where electrical driving principles are used to initiate motion or rotation 

of a deflectable part, as well as combinations of both, e.g., in ultrasonic transducers, accelerometers and 

gyroscopes. Typically, MEMS devices feature much wider structural feature sizes than CMOS devices. 

This is due to the fact that mechanical interaction, e.g., force sensing in acceleration or gyro sensors, as 

well as optical applications, require significant mass or optical active area to operate properly [13].  

  MEMS (MicroElectroMechanical Systems), NEMS (Nano ElectroMechanical Systems), MOEMS (Micro-

Opto-Electro-Mechanical Systems) are integrated devices or systems that interact with light through 

actuation or sensing at a micro- or millimeter scale. MOEMS merges MEMS with micro-optics as required 

for sensing and/or manipulating optical signals or light on a very small scale using integrated mechanical, 

optical, and electrical systems. Examples include digital light-projection devices and mini spectrometers, 

with application such as projection systems, 3D printers, and instrumentation [14]. 

Pure Solid-State 
  Solid-State Lidar can be used for automotive applications from traffic jam assistants to autonomous 
driving. There are also many possible applications in the industrial sector. In this particular category there 
are some very common and useful technologies among the LiDAR technologies. Some of them is 1) OPA, 
2) LC, 3) 3D flash and other solid-state applications. 
As a type of true solid-state lidar, optical phased array (OPA) lidars, do not comprise moving components. 
Similar to phased-array radar, an OPA is able to steer the laser beams through various types of phase 
modulators. The speed of light can be changed using the optical phase modulators when the lasers are 
passing through the lens. Consequently, different light speeds in different paths allow for control of the 
optical wavefront shape and hence, the steering angles. Although OPA was once seen as a promising 
technology, there is not yet a commercial product in the market [15, 16].  
  Liquid Crystal (LC) tunable OPA to achieve 2D beam steering. This approach enables a LC-tunable beam 

control in a second axis in addition to an OPA-tuning, thereby achieving 2D beam steering at a single 

wavelength. The LC-tunable OPA is fabricated using a standard Si photonics process and a LC process 

common for commercialized LC displays and LC on Si (LCOS) devices. We have fabricated samples of LC-

tunable devices and LC-tunable OPA devices for 1D and 2D steering respectively and demonstrated a 

LiDAR using the 1D steering device. By taking advantage of non-mechanical movement of the device, a 

target tracking is realized by detecting a person from a camera image and irradiating the steering beam 

in that direction with more than 10 frames per second. With a faster 2D steering, a 3D target tracking 

even for multiple targets could be realized in the future [17]. 

  Originally applied for spacecraft in autonomous landing and docking with satellites, 3D flash lidars 

totally remove the rotating parts within scanning systems. Hence, they are truly solid state. A flash lidar 

behaves as a camera, in that a single laser is spread by an optical diffuser to illuminate the whole scene 

at once. Then, it uses a 2D array of photodiodes to capture the laser returns, which are finally processed 

to form 3D point clouds. Because all the pixels of flash lidar measure the ranges simultaneously, the issue 

of movement compensation caused by platform motion is avoided. In addition, the semiconductor-

based 3D flash lidars facilitate fabrication and packaging for massive production, which leads to lower 

cost. However, the critical issue of 3D flash lidar is its limited detecting range (usually <100 m), because 

a single diffused laser is responsible for detecting the whole area under a small power threshold for eye 

safety. Another disadvantage is its limited FoV because it cannot rotate and scan the surroundings the 

way a scanning-type lidar does [18]. 

  Over the last three years, we’ve developed IP to solve the issues that kept these single chip technologies 
out of lidar previously, culminating in the multi-beam flash lidar architecture that plays to the strengths 
of VCSELs and SPADs. In this case, “flash” refers to the idea that every pixel in the sensor is illuminated 
by the laser and actively collecting light simultaneously like a camera with a flash, and “multi-beam” 
refers to the fact that the scene is illuminated with precision beams of light instead of a flood. 
In addition, VCSEL’s aren’t as bright (yet) and SPAD’s aren’t as efficient (yet) as the high cost legacy 
technologies currently employed, but what each lacks in raw performance they make up for in virtually 
every other metric: reliability, durability, low noise, high temperature operation, electrical efficiency, 
compactness, cost, direct integration with peripheral components, massive peripheral R&D activity 
driven by the consumer electronics industry, and equally massive room for fundamental performance 
improvements. 
  This last point is incredibly important – unlike other technologies, VCSELs and SPADs will realistically 
improve in fundamental performance by 10x each, and Ouster is at the forefront of this effort, investing 
in R&D in conjunction with partners to improve the core characteristics of these devices. With our 
technology, compact lidar sensors with HD resolutions are on the horizon [19]. 
 

C. EMITTER: LASER 
  At the second category the laser can be organized with 2 parameters, first one is type of the laser and 
second is the wavelength. The type of the laser is divided into three separate categories: 1. Laser Diode, 
2. Fiber Laser, and 3. DPSSL. Firstly, we start with the Laser Diode. The most well-known laser diode are 
the edge-emitting lasers (EEL) and the vertical cavity surface emitting lasers (VSCEL). Depending on 
the applied LiDAR system and the distance of objects to be identified different degrees of the light 
sources EEL and VCSEL are required. Only when EEL and VCSEL function complementary can the full 
potential of LiDAR be unleashed and the overarching goal of road safety be achieved [20]. 

 

VCSEL EEL 

VCSEL combines characteristics of an LED 
with those of a laser and is easier to 

assemble than an EEL 

It offers coherent light with directed 
emission, the higher power density and 

simple packaging of an IRED, but has the 
spectral width of a line emitter, like EEL 

suffer way less wavelength shift under the 
influence temperature changes 

suffer way more wavelength shift under the 
influence temperature changes 

The beam shape of a VCSEL is a circular 
spot, 

Elliptical shape of FP-EEL (Fabry-Perot Edge 
Emitting Laser) 

cost effective chip, narrow divergence, high 
efficiency 

High performance, very high efficiency, high 
luminance 

Table 3. VSCEL vs EEL 
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The 1550nm Pulsed Erbium Fiber Laser series are especially designed and developed to address LIDAR 
and remote sensing application. These laser series are "eye safe", and have broad range of pulse widths, 
repetition frequency, peak power and energy per pulse as well as linear or random polarization operation 
options [21]. Some features: 

 All signal-mode fiber design 

 Factory set pulse width range from 500ps to +50ns 

 Adjustable pulse width range 4ns to 50ns 

 Signal/ASE suppression ratio >20dB 

 Random output polarization 

 Highly reliable laser diode pumps 

 Maintenance free operation 
  A typical light source design proposed by Luminar in their patents is a laser diode (semiconductor 

device) combined with single or multi-stage fiber amplifiers (erbium doped) to produce high-power 1550 

nm infrared radiation. Volvo made a large investment in the company in June 2018. Toyota were the first 

automotive manufacturer to form a partnership with Luminar and began testing an autonomous vehicle 

with 1550 nm LiDAR in 2017. Compared to many products in the automotive LiDAR market today, 

Luminar’s product offers 10x the range and 50x the resolution, which significantly improves the available 

reaction time for safer autonomous driving. The company also developed a cost-effective, high dynamic 

range infrared sensor for their LiDAR system, which is suitable for high-volume manufacturing [22]. 

 

Figure 5. Pulsed laser diode vs Fiber laser 

DPSS laser vs Diode Laser 

Diode lasers have a very short cavity, and thus have a lot of modes. Because the gain curve is quite wide, 

the spectrum is also wide. A DPSS has a much and much larger cavity. The linewidth is much smaller and 

because the gain curve is smaller the spectrum is much better. A diode-pumped solid-state laser (DPSSL) 

is a solid-state laser made by pumping a solid gain medium, for example, a ruby or a neodymium-doped 

YAG crystal, with a laser diode. DPSSLs have advantages in compactness and efficiency over other types, 

and high power DPSSLs have replaced ion lasers and flashlamp-pumped lasers in many scientific 

applications and are now appearing commonly in green and other color laser pointers [23]. 

DPSS lasers 

 better beam specs 

 can reach very high powers while maintaining a low divergence and small beam diameter 
Diode lasers 

 lower cost 

 more energy efficient 

 more stable (DPSS lasers have a tendency to fluctuate or mode-hop) 

 no residual IR 

 less complex construction 
 

  On the other hand, there is Wavelength categorization of the current topic Emitter: Laser. The laser 
wavelength is represented by the symbol λ, with units of nm. It is determined by the bandgap of the 

crystal material of the active layer and the resonator length of the chip structure. Although there are 
many candidates for the oscillation wavelength within the resonator length, the laser wavelength at 
which the most gain is obtained around the bandgap will oscillate. When the junction (active layer) 
temperature rises, the resonator length increases physically along with the refractive index, so the 
laser oscillation wavelength will become longer when the case temperature and light output increase. 
Major lidar technologies for autonomous driving include mechanical scanning (spinning) lidar, MEMS 
micro-mirror lidar, optical-phased array lidar, flash lidar, frequency-modulated continuous-wave 
(FMCW) lidar and others. Wavelength: 850 nm, 905 nm, 940 nm and the telecom near-infrared range 
1550 nm. 1550 nm offers a larger detecting distance range (200-300 meters) within eye safety laser 
power limits while also offering potential better performance in bad weather conditions. Wavelength, 
power, pulse length, repetition rate and beam divergence are key parameters that impact the 
construction and performance of the lidar unit. Wavelengths most used and explored are 905 nm, 940 
nm, and 1550 nm, each with its own advantages and drawbacks (Table in the next page). 
  Why would someone choose infrared above other wavelengths (UV, visible) out of all the ones 
available? The wavelengths of most LiDARs are in the infrared range: 903 or 905 nm. One of the LiDAR 
system's goals is to produce a wave that does not interact with other sensors (i.e., camera, human eye). 
As a result, the wavelength of LiDARs is mostly in the near infrared region of the electromagnetic 
spectrum (750 nm to 1.5 m). This range is split into two sections: one from 750nm to 1.1 m, and another 
from 1 m to 1.5 m. For the first, silicon is the best detector material since it has the best optical response 
within this range. In fact, at 900nm is where the maximum optical efficiency is found. After that value, 
the efficiency declines precipitously to near zero, which is why a different type of material (such as 
gallium arsenic (InGaAS)) is typically employed for longer wavelengths. 
  Nonetheless, InGaAs has a fair efficiency for 900nm wavelengths, but the intrinsic noise is larger than 
for silicon. This could result in a considerably noisier point cloud rendering. Silicon is a good material for 
LiDAR sensors (in terms of component size, price and adaptability) [24]. 

Figure 6. Different LiDAR technologies pros and cons 

  Airborne LiDAR is increasingly used in 
forest carbon, ecosystem, and resource 
monitoring. For practical design and 
manufacture reasons, the 1064 nm near-
infrared (NIR) wavelength has been the 
most commonly adopted, and most 
literature in this field represents sampling 
characteristics in this wavelength. 
However, due to eye-safety and 
application-specific needs, other common 
wavelengths are 1550 nm and 532 nm. All 
provide canopy structure reconstructions 
that can be integrated or compared 
through space and time but the 
consistency or complementarity of 3D 
airborne LiDAR data sampled at multiple 
wavelengths is poorly understood [25].             Figure 7. Graph of Sensitivity/nm 

Figure 8.  Comparison for different Diodes [6] 

https://www.yellowscan-lidar.com/wp-content/uploads/2020/07/Typical-quantum-efficiency-spectra-of-Si-and-InGaAs-detectors-after-8-The-colored.png
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Table 4. Sum up all different wavelengths 

D. RECEIVER: PHOTODETECTOR 
  Lastly like the Emitter section the receiver is divided into 2 categories, first is the type of the receiver 
and second category the dimensions of the photodetector A photo detector converts optical power to 
electrical power using the photoelectric effect. Photosensitivity that describes a photodetector’s 
response when receiving photons is one of the most critical characteristics. [26, 27] The 
photosensitivity depends on the wavelength of the received laser; therefore, selecting a 
photodetector for a lidar system is closely related to the choice of laser wavelength. The most popular 
detectors are p-i-n photodiodes, avalanche photodiodes (APDs), single-photon avalanche diodes 
(SPADs), and Si photomultipliers (SiPMs). 
The requirements you need from a well-designed photodetector are: 

❑ Absorption spectrum matches NIR, SWIR or LWIR laser. 

❑ High sensitivity; can detect low-intensity light signals. 

❑ High dynamic range: can detect distant low reflectivity targets and nearby high reflectivity targets. 

❑ High speed response to light signals. 

❑ Efficient conversion of photons to electrons. 

❑ Low noise; high signal-to-noise ratio. 

P-i-n photodiodes 

These diodes are formed by a p-i-n junction, which creates a depletion region free from mobile charge 

carriers. By applying a reverse bias to a photodiode, absorbing a photon will generate a current flow in 

the reverse-biased photodiode. 

APD 

An APD is a photodiode that applies reverse voltage to multiply photocurrent through the avalanche 

effect. The APD’s ability to multiply signals reduces the effect of noise and achieves a higher internal 

current gain (roughly 100) and signal-to-noise ratio (SNR) than does the p-i-n photodiode. As a result, 

APDs are quite common in contemporary lidar systems. Si-based APDs are sensitive through the visible  

spectral region until the NIR is approximately 1,000 nm. At longer wavelengths up to 1,700 nm, InGaAs 

APDs are available, although at a higher cost. 

Photodiodes are semiconductor light sensors that generate a current or voltage when the P-N junction 

in the semiconductor is illuminated by light. The term photodiode can be broadly defined to include even 

solar batteries, but it usually refers to sensors used to detect the intensity of light. Photodiodes can be 

classified by function and construction as follows: Si photodiode, Si PIN photodiode, and Si APD 

(avalanche photodiode) 

SPAD 

A SPAD is an APD that is designed to operate with a reverse-bias voltage above the breakdown voltage 

(Geiger mode), which allows the detection of very few photons in a very short time. SPADs can achieve 

a gain of 106, which is significantly higher than that of APDs; this characteristic allows the SPAD to detect 

extremely weak light at long distance. Furthermore, the CMOS technology used for a SPAD fabrication 

enables an integrated array of photodiodes on one chip. This is desirable for increasing lidar’s resolution, 

while cutting the cost and power consumption. 

SiPM 

An SiPM is based on a SPAD and enables photon counting. The Geiger mode, in which a SPAD operates, 

is a photon-trigger mode, from which a SPAD cannot distinguish the magnitude of received photo flux. 

To overcome this issue, the SiPM integrates a dense array of “microcells” (a pair of SPADs and a quench  

esistor) working identically and independently. The SiPM’s output is, in essence, a combination of the 

photocurrents detected from each microcell. Using this approach, an SiPM can give information on the 

magnitude of an instantaneous photon flux. 

 

 

Type Feature Product example 

 
 
 

Si PD 

 
Featuring high sensitivity and 

low dark current, these 
Si photodiodes are specifically 

designed for precision 
photometry and general 

photometry/visible range 

• For UV to near IR 
• For visible range to near IR 

• For visible range 
• RGB color sensor 

• For monochromatic light 
detection 

• For VUV (vacuum ultraviolet) 
detection 

• For electron beam detector 

 
 
 

Si PIN PD 

Si PIN photodiodes delivering 
high-speed response when 

operated with a reverse bias 
are widely used for optical 

communications and optical 
disk pickup, et 

• Cutoff frequency: 1 GHz or 
more 

• Cutoff frequency: 100 MHz 
to less than 1 GHz 

• Cutoff frequency: 10 MHz to 
less than 100 MHz 

• For YAG laser detection 

 
Si APD 

Si APDs are high-speed, high 
sensitivity photodiodes 
having an internal gain 

mechanism 

• Near IR type 
• Short wavelength type 

• Multi-element type 

 

Table 5. Sum up of photodetectors 

 

Figure 9. pros and cons of photodetectors
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photodiodes 

Used cases Extra details 

850 nm 50-nm multi-mode (MM) 
VCSELs combining with the MM fiber (MMF) to 

form 
the transmission link is one of the cost-effective 
solutions must overcome the ambient sun light 
choose operating wavelengths in regions of low 

solar flux. lower atmospheric water vapor 
absorption. detectors are far more sensitive. 

Large spectral content from the sun 
at 

850nm (degraded SNR). 
850nm illumination is visible to 

human 
eye (red glow). 

 850-nm multi-mode 
(MM) 

VCSELs combining with 
the MM fiber (MMF) to 

form 
the transmission link is 

one of the cost-effective 
solutions 

 

to restrict the modulation band- 
width of the 850-nm VCSEL is dominated by the internal 
heating induced thermal effect in the active layer of the 

device. 

905 nm 
(EEL) 

Standard for range finding LiDAR. low cost. high 
power edge emitting pulsed diode. compatible 
with CMOS. With MEMS provide FoV scanning. 

The unit enables a 120° x 25° FOV over an 
ambient operating temperature range of -40°C 

to +85°C. 

high-power continuous wave near 
infra-red lasers not eye safe, range 

limitation 10-100 m. necessary 
phtodetectors 

   

940 nm (VCSEL) Greatly reduce the entire footprint of the LiDAR 
system while still delivering the eye-safe (using 
narrow pulses [billionths of a second] at very 
low repetition rates) high power required to 

illuminate an entire field of view. 
Cheap ($200 or less). 

To effectively gauge distances of objects that 
may be only a few, or as much as 200-plus 

meters, away. 
LiDAR unit small. 

Temperature ranges from -40°C to +125°C 

850nm are commercially available 
Si-based CMOS sensors. 

940nm sensors are less common 
(e.g., black Si, Quantum Dots). 

Silicon 
avalanche 

(APDs). single-
photon 

avalanche. 
SiPMs 

TriLumina has 
developed eye-safe, flip-

chip 940-nm pulsed 
VCSEL arrays with 600W 

peak optical power 
enabling over 250m 
range, with low duty 
cycles where average 
optical power is only 

half a watt. 

a 940 nm VCSEL array and silicon TOF image sensors 
(Osprey, 40 m range, up to 180° X 75° FOV) and a SPAD-
based silicon TOF image sensor (Osprey X, 200 m range, 
up to 120° X 30° FOV).  With the development of VCSEL 
and application requirements, VCSEL not only played an 

important role of 
the high-speed and large-capacity to be applied to the 

supercomputers, cloud computing, 5G communications, 
and data centers, also applied to face recognition, light 

detection and ranging (LiDAR) and VR (virtual reality)/AR 
(augmented reality)/MR (mixed reality) and so on. 

 

1550 nm (the 
telecom near-

infrared range) 

Eye safe, 10-40 more power than 905 nm, 
longer range 

Increased cost ($1000-plus).  lack of 
detector array for flash lidar. Higher 

atmospheric water vapor 
absorption. 

InGaAs, 
avalanche 
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[28]      III.         LiDAR available products comparison 

 

[29]    Table 6. Comparison of Ouster products 

 

 

 [30]                                      Table 7. Comparison of Opsys products 
 

Ouster OS0-32 OS0-64 OS0-128 OS1-32 OS1-64 OS1-128 OS2-32 OS2-64 OS2-128 

Vertical 
Resolution 

32 
channels 

64 
channels 

128 
channels 

32 
channels 

64 
channels 

128 
channels 

32 
channels 

64 
channels 

128 
channels 

Horizontal 
Resolution 

512, 
1024, or 
2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

512, 1024, 
or 2048 

Range 50 m 50 m 50 m 120 m 120 m 120 m 240 m 240 m 240 m 

Vertical 
Field of 
View 

90° (±45o) 90° (±45o) 90° (±45o) 45° 
(±22.5o) 

45° 
(±22.5o) 

45° 
(±22.5o) 

22.5° 
(±11.25o) 

22.5° 
(±11.25o) 

22.5° 
(±11.25o) 

Vertical 
Angular 
Resolution 

0.7o – 
5.5o 
(multiple 
options) 

0.7o – 5.5o 
(multiple 
options) 

0.7o 0.35°– 2.8° 
(multiple 
options) 

0.35°– 2.8° 
(multiple 
options) 

0.7o 0.18°– 
0.73° 
(multiple 
options) 

0.18°– 
0.73° 
(multiple 
options) 

0.18o 

Points Per 
Second 

655’360 1’310’720 2’621’440 655’360 1’310’720 2’621’440 655’360 1’310’720 2’621’440 

Ingress 
Protection 
Rating 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, 
IP69K 

IP68, IP69K 

Opsys SP2.0 SP2.5 SP3 
Detection Range 120m * 300m, 150m (@10% Reflectivity) 300m, 200m (@10% Reflectivity) 

Base Sensor FoV (H/V) 45°/13° 45°/13° or 90°/26° 45°/13° or 90°/26° 

Angular Resolution (H/V) 0.1°/0.1° 0.1°/0.1° or 0.2°/0.2° * 0.1°/0.1° or 0.2°/0.2° * 

Wavelength Range 905nm to 1000nm 905nm to 1000nm 905nm to 1000nm 

Scan Rate 1000 fps 1000 fps 1000 fps 

4D Point Cloud update Rate 30 fps 30 fps 30/60 fps 

FOA 1.2M pts/sec 1.2M pts/sec 1.2/2.4M pts/sec 

Number of Points per deg^2/ Sec 1100 1100 1100 

Eye Safety Class1 certified Class1 certified by similarity Class1 certified 

Mechanical size (base sensor, mm) - 85W/80H/90D 75W/50H/72D 

Automotive Qualification phase Eng. Sample Customer Sample Qualifiable 

Notes (*) *Laser output power 
limitation. 

*Angular resolution can be 
adjusted by lens substitution. 

* Angular resolution can be 
adjusted by lens resolution. 

Robosense RS-LiDAR-16 RS-LiDAR-32 RS-Ruby RS-Ruby lite RS-Helios 
(5515/1615) 

RS-Bpearl 

Vertical 
Resolution 

16 channels 32 channels 128 channels 80 channels 32 channels 32 channels 

Range 150 m (80 m @ 
10% NIST) 

200 m (150 m @ 
10% NIST) 

250 m (200 m 
@10% NIST) 

230 m (200 m 
@10% NIST) 

150 m (90 m @ 
10% NIST) 

100 m (30 m @ 
10% NIST) 

Resolution H/V 0.1°/0.2°/0.4° / 
2.0° 

0.1°/0.2°/0.4° / 
up to 0.33° 

0.2°/0.4° / up to 
0.1° 

0.2°/0.4° / up to 
0.1° 

0.2°/0.4° / up to 
1.33°/1° 

0.2°/0.4° / 2.81° 

FoV H/V 360o / 30o 360o / 40o 360o / 40o 360o / 40o 360o / 70o/31o 360o / 90o 

Laser 
Wavelength 

905 nm 905nm 905 nm 905 nm 905 nm 905 nm 

Points Per 
Second 

300’000 600’000 2’304’000 1’440’000 576’000 576’000 

Ingress 
Protection 
Rating 

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IP69K IP67 

Laser Class Class 1 Eye Safe Class 1 Eye Safe Class 1 Eye Safe Class 1 Eye Safe Class 1 Eye Safe Class 1 Eye Safe 
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Table 8. Comparison of Robosense products 
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Abstract—This document presents the work of Democritus
Industrial Robotics (DIR), a start-up team currently focused on
the RoboCup@Work League. It describes the route the team
took to overcome and solve the league’s challenges. Furthermore
it is a guide for anyone that wants to use ROS for AMRs, since
we have tried a lot of different approaches and noted down only
the ones that worked.

Index Terms—RoboCup@Work, DIR, LRA, ROS, SLAM,
AMCL, move base, YOLOv4, RViz, Fusion 360, Flexbe, Re-
alSense, Manipulation, WidowXL, IMU, Noise Filtering, AMR

I. INTRODUCTION

Democritus Industrial Robotics (DIR) is a student
group active in the field of Industrial Robotics, consisted of
robotics-enthusiasts that study in Greek and other international
universities. Our vision is to integrate robotic solutions in
everyday life and in the Industry as well. Our team operates
under the auspices of D.U.Th. and the supervision of Prof.
Antonios Gasteratos, Professor and Head of the P.M.E.
Department, and Asst Prof. Loukas Bampis. DIR team works
in close collaboration with the Laboratory of Robotics and
Automation (LRA) and, proudly, represents our university
and our country in RoboCup, the biggest robotics competition

worldwide.

The LRA1 deals with educational and research activities
in automation, robotics, computer vision, and intelligent
systems. During the last 15 years, the lab has been a
contractor to 6 European and 3 ESA funded projects, as well
as projects funded from other Greek government sources.
Those activities equipped the lab with significant experience
around topics such as stereo vision, 3D reconstruction, object
recognition, novelty detection, pose estimation, SLAM,
autonomous navigation, and real-time control. Its current
research interests refer to the development and application of
real-time cognitive methods for interpreting the surrounding
environment during the autonomous operation of a mobile
robotic platform.

DIR was founded in 2018 and currently engages 25 active
members from several university departments across the
country. Given the subject of our study and LRA’s scope, our
main goal is to develop our own fully autonomous platform
with object recognition and grasping capabilities. Towards
this direction, we first built and programmed a prototype, so

1http://robotics.pme.duth.gr/



that we could study and experiment in a smaller scale. We
firmly consider this as a crucial step, as prototyping is of
great importance in product engineering and, especially, in
innovative designing. Having tested several algorithms, we
proceeded with the design, construction and programming of
our final robotic platform, that’s going to be the main topic
of this paper.

As for the team’s structure, DIR consists of the following
three (3) departments: Programming, Construction and Mar-
keting.

II. TEAM

As mentioned above, DIR consists of around 25 students.
Since this is a technical paper, they are not cited as authors
of this document. Instead they are referred on the following
table beside their position on the team.

Task Member Role / Field
Supervision Prof. Antonios Gasteratos Responsible Professor

Dr. Loukas Bampis Team Mentor
Administration Athanasios Sendros Team Leader
Construction Maria Areti Germanou Construction Manager

Panagiotis Chanis Assembly & Electronics
Michail Toptsis Assembly
Dimitris Theocharopoulos Electronics
Sarantis Antoniou Electronics
Vasilis Kokkinos Mechanical Designer
Vasilis Dimitriou Mechanical Engineer
Dimitris Fragkoulis Product Designer
Ioanna Katsoufi Product Designer
Nektarios Pipilis Product Designer & Electronics
Athanasios Sendros Power Supply & Electronics
Athanasios Velonis Power Supply & Electronics

Marketing Zoi Voltsi Marketing Manager
Theodoros Rossidis Media Production
Athanasios Sendros Fundraising
Christos Pantos Fundraising
Ioanna Katsoufi Fundraising & Graphic Design
George Kolypetris Graphic Design
Paris Sklavakis Fotopoulos Graphic Design
Anastasia Yiamali Promotion
Natalia Chorti Social Media
Anastasios Nikolopoulos Podcast
Panagiota Makrimallaki Podcast
Sarantis Antoniou Webmaster

Programming Altzi Tsanko Programming Manager
Alexandros Askepidis Manipulation & State Machine
George Chrysanthidis Navigation
Panagiota Moraiti Navigation
Theodoros Rossidis Navigation
Milton Logothetis State Machine
Athanasios Sendros Technical Support & Vision

TABLE I
OVERVIEW OF DIR TEAM MEMBERS.

III. OUR WORK

A. Autonomous Navigation & Mapping

Navigation is a crucial part for an autonomous robot as it
helps to move without or with minimum human intervention
in an environment. The navigation system is based on the
ROS navigation stack. [1]

First of all, we must know the environment in order to
know where to move. This is done by a process called
mapping, we use SLAM algorithms such as hector and
gmapping. The sensors we have are: 1) two LiDARs (SICK
TiM 561) in front of the robot to minimize the blind-spots
2) three wheel encoders (Dynamixel XM430-W210-T) to
provide odometry information LiDAR is an active remote
sensing system. In a LiDAR system, light is emitted from a
rapidly firing laser. This light travels to the environment in
which our robot moves and reflects off of the surfaces like
wooden obstacles, walls and workstations. The reflected light
energy then returns to the LiDAR sensor where it is recorded.
A LiDAR system measures the time it takes for emitted
light to travel to the obstacle and back. That time is used to
calculate distance travelled. Although LiDAR is a powerful
active remote sensing technology, its echo signals are easily
contaminated by noise, particularly in strong background
light, which severely affects the retrieval accuracy and
the effective detection range of the LiDAR system. [2] To
counteract that we created a range filter algorithm that focuses
on close proximity noise which creates most of our problems
and then we applied a median filter which divides received
scan in regions defined by a number of rays. For each region
the algorithm calculates the median and then checks if any
element of the region deviates from it more than 20%. In
that case we replace the element value with an extreme one
e.g. 10m. Then it returns the filtered scan. The algorithm also
checks if the procedure of regional division leaves any part of
the scan excluded. In that case it performs the same actions
for the remainder of the scan. With these sensors and SLAM
we are able to produce a map in (pgm format) that contains
every obstacle, wall and workstation. After, we import it to
GIMP to edit the map.

Autonomous navigation needs to know three things: 1) its
environment 2) its position in the environment 3) how it will
move in one place to another. In order to achieve that we:
1) Firstly we provide the map that we generated previously
2) then we launch the localization, our preffered algorithm
is AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) 3) finally we
launch move base to produce the optimal global & local path
that avoid static obstacles. The global path is produced by
navfn algorithm and the local by the base local planner.
The importance of having a significant number of elements
in the environment is enormous, otherwise the robot will not
do proper localization and its belief in where it locates, will
be constantly fluctuating.

We also innovated by creating a ROS wrapper for our IMU
that you can find here2 since it didn’t exist. We achieved
that using the LSM303DLHC Python libraries as provided
by Adafruit [3] and some knowledge around i2c protocols.
Inspiration for the said ROS wrapper was OOyindamola’s
lsm9ds1 ros python repository [4].

2https://github.com/sendrosath/lsm303dlhc ros



B. Manipulation

The manipulator that has been chosen is the WidowXL
Robot Arm Kit. This decision was based on several factors,
such as the cost, the maximum reach, the total payload etc.
Up to the point of ordering, tests were made on a simulation
software, based on a step CAD file of the arm. Since the
documentation for the WidowXL was deficient, customizing
and manually creating the URDF model and the MoveIt!
Configuration of the arm was the only option. The motion of
the arm is controlled through the move group python interface.
More specifically, receiving a Pose Goal (x,y,z coordinates and
orientation) for the end effector from the camera attached to
the manipulator. By using inverse kinematics the move group
plans a collision-free path to the object. Finally, the manipu-
lator executes the planned motion in order to grasp the target
object and place it to the desired place.

C. Vision

We have trained a Deep Neural Network architecture for
detection and classification (YOLOv4 with the Darknet back-
bone) to recognize the objects we want to collect, which
we either found on the market or printed. Specifically, we
conducted an extended data set of samples for all the objects
of interest, on which we did the training. The results were
quite sufficient, with an average IoU of 79.64% and mAP of
98.97% at IoU Threshold of 50%.

Fig. 1. YOLOv4 Predictions

Additionally, we have implemented traditional computer
vision approaches to solve the problems of object orientation,
cavity and barrier tape detection and are currently working
on making them more reliable.

To solve the barrier detection problem we: 1) Firstly trans-
formed our image to bird’s eye view, 2) then converted the
RGB image to HSV values, 3) run colour detection algorithms,
4) converted the image to grayscale and run edge detection
algorithms, 5) finally combined the colour and edge detection
and drew a bounding box around the barrier tape

D. State Machine

The robot’s behavior is dictated by the state machine
overview shown in Fig. 2 The team went with a simple
approach, trying to set a modular framework that satisfies the

basic requirements of the underlying tasks but at the same
time allows room for future improvements. The final behavior
is split into five main sub-behaviors that communicate required
information with each other:

1) The Initialization behavior. Responsible for receiving
the map, alongside with its semantic information and
localizing the robot on it. In the future, this behavior can
also acquire a “discovery” feature that allows the robot
to explore and map an unknown environment, gathering
semantic information as it moves.

2) The Task Planner. Receives the generated tasks from
the referee box and optimizes their order of execution
using A* graph-based search. It is also responsible for
prioritizing the manipulation of objects in the pick and
place pipeline.

3) The Navigation behavior, which is essentially an im-
plementation of the move base functionality of ROS’s
AMCL package.

4) The Vision stack; consisting of a set of states calling ac-
tions/ services that implement tasks such as object/ cavity
detection and are callable by their respective clients.

5) The Manipulation behavior, which receives input from
the Vision stack and with the help of MoveIt! controls
the robotic arm to manipulate the requested objects.

/move_group gripper

MoveIt!

Referee Box

Task Planner

/move_base object_detection cavity_detection barrier_detection grasp_point_detection

VisionNaviga... Manipu...

amcl

Semantic M...
Initialization

Fig. 2. Overview of the state machine framework.

The general goal for the state machine is to create a
robust robot behavior that is not prone to failures by adding
error handling capabilities and task re-routing. However, as of
the conception of this paper no such functionality has been
included for demonstration. The above implementation was
achieved in FlexBe.

E. Simulation

We ‘ve also implemented both the navigation and
manipulation stacks in order to work inside a gazebo
simulation as you can see in the following snapshots:



Fig. 3. Environment in gazebo

Fig. 4. Generating map by gmapping

Fig. 5. Launching move base along with AMCL

Fig. 6. Picking

Fig. 7. Placing

Fig. 8. Watching
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Workshops 
 

Unisystems: Developing Innovative Solutions for a Greener and Sustainable Future/ Ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον (δια ζώσης) 
 
Περιγραφή 
A moderated discussion and presentation of successful case studies Uni Systems has implemented 
on company, city and governance level./ Μια συντονισμένη συζήτηση και παρουσίαση 
επιτυχημένων case studies που έχει εφαρμόσει η Unisystems σε επίπεδο εταιρείας, πόλης και 
διακυβέρνησης.  
Main presenters/ Κύριοι παρουσιαστές: Πλάτωνας Βελώνιας, RDI & Business Development Manager 
Γιαννακάκος Νικόλαος, Innovation Manager Αλειφέρης Ηλίας, Project Coordinator 
 
PwC Greece: Αξιοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Βασικές έννοιες, πλεονεκτήματα, 
περιορισμοί, πρακτική εμπειρία Open Source Contribution for Beginners / Utilization of open 
source software. Key Concepts, Advantages, Limitations, Practical Experience / Open Source 
Contribution for Beginners (online) 
 
Περιγραφή 
Συγκεκριμένα το workshop θα αποτελείται από 30 λεπτά θεωρία/έννοιες και 60 λεπτά hands on 
experience. Oι συμμετέχοντες θα χρειαστούν Laptops για να παρακολουθήσουν το Workshop.  
Instructor:  Γιάννης Σκίτσας, Senior Manager του Enterprise Digital της PwC Greece. 
 
ΑΔΜΗΕ: Enabling the future Energy System/ Ενεργοποίηση του μελλοντικού Ενεργειακού 
Συστήματος (δια ζώσης) 
 
Περιγραφή  
The workshop consists of 3 topics: Topic 1 – Grid Enhancing Flexibilities, Topic 2 – 5G Integration 
in the future power systems, Topic 3 – Flexibility Markets/ Το εργαστήριο αποτελείται από 3 
θέματα: Θέμα 1 – Ευελιξίες ενίσχυσης πλέγματος, Θέμα 2 – Ενσωμάτωση 5G στα μελλοντικά 
συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Θέμα 3 – Αγορές ευελιξίας 
 
Αgile Actors: Implement a REST API service with Spring Boot/ Υλοποίηση υπηρεσίας REST API με 
Spring Boot (δια ζώσης) 
 
Περιγραφή  
"Implement a REST API service with Spring Boot" Alexis Panousis-Full stack Software Engineer 
Chapter Lead and Konstantinos Sidiropoulos-Software Engineer, Test and Infrastructure Capability 
Lead 
 
Intracom Telecom (δια ζώσης) - Πραγματοποίησε 2 workshop 
1st workshop : Wireless Network Systems · 
 
Περιγραφή  
We will go through our experience and the decades of presence in the telecoms domain, with 
state-of-the-art wireline and wireless systems being developed and supported by graduates of 
Greek Universities. Starting with an overview of Intracom Telecom’s products portfolio, activities 
and the position in the global market, we shall then present company’s Wireless Systems for the 
Mobile Backhaul and Fixed Wireless Access use cases. An in-depth view of the system components 
will follow, along with the relevant technologies and the required skills. In particular, the 
company’s Fixed Wireless Access (FWA) Systems will be showcased, and the IP/MPLS Microwave 
Backhaul for 5G Transport solutions will be further discussed. All conference participants are 
welcome to attend this session. 
Instructors: Dr. Konstantinos Stamatis · Panagiotis Tzoumanikas · Nikolaos Giouroukos  
 2nd workshop : The path from Physical HW to Cloud Native in Telecoms ·  
Instructors: Dimitris Georgiou · Vasilis Angelopoulos 
 
 
 



Schneider Electric: Innovation Talk Workshop: Το μέλλον της ενέργειας και των πόλεων/ The 
future of energy and cities (δια ζώσης) 
 
Περιγραφή  
Innovation Talk Workshop: Το μέλλον της ενέργειας και των πόλεων. 
Smart cities, Microgrids, Διαχείριση & παρακολούθηση ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση, Φόρτιση 
Ηλεκτρικών Οχημάτων. 
Εισηγητές - Σύντομο Βιογραφικό: Αλέξανδρος Νταλαγιάννης, System Application Engineer - Energy 
Solutions, Schneider Electric Greece & Cyprus Ο κ. Νταλαγιάννης Αλέξανδρος είναι System 
Application Engineer στην Schneider Electric AEBE για τις χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τετραετή προϋπηρεσία στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων 
συστημάτων αποθήκευσης και παραγωγής πράσινης ενέργειας. Παρέχει για λογαριασμό της 
Schneider Electric βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας με εστίαση στις λύσεις 
Μικροδικτύων και Αποθήκευσης Ενέργειας. Άγγελος Μπράχος, Software System Architecture 
Engineer - Industry, Schneider Electric Greece & Cyprus Ο κ. Μπράχος Άγγελος είναι Software 
System Architecture Engineer στην Schneider Electric AEBE για τις χώρες της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού με 10 έτη προϋπηρεσία 
στην υλοποίηση συστημάτων τηλεμετρίας. Είναι υπεύθυνος των λύσεων της Schneider Electric 
στον τομέα των λογισμικών ψηφιοποίησης της βιομηχανίας καθώς και συστημάτων τηλεμετρίας. 
 
Oracle Academy: Α Μέρος: Database Programming / Β Μέρος: Blockchain State of Innovation 
(online) 
 
Περιγραφή 
4.30-5.30 Database Programming, Γιάννης Ορσάρης, Master Principal Solutions Specialist Engineer, 
Oracle Hellas  
5.30-6.30 Blockchain State Of Innovation : Current Real World Use Cases & Development Best 
Practices with Oracle Blockchain Platform, Ανδρέας Στελλάτος, Cloud Application Development 
Domain Specialist (Content, Process, Mobile, Digital Assistant, Blockchain), Oracle EMEA 
 
Deloitte: «Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις την καριέρα σου στο cloud development» (online) 
 
Περιγραφή  
Ενημερώσου για τα CRMs, και συγκεκριμένα για την τεχνολογία Salesforce, δες live demo του πώς 
αναπτύσσεται από την ομάδα της Deloitte. 
Μάθε γιατί αξίζει να ξεκινήσεις μια καριέρα ως cloud CRM Developer. 
Ομιλητές θα είναι ο Αλέξανδρος Ανδρεάδης και ο Μενέλαος Ραδίσης και o Χρήστος Παπαδόπουλος.  
 
Αccenture : "Why the Cloud is popular and how Accenture is a leader in all-things Cloud" (online) 
 
Περιγραφή  
Speaker: Stefanos Bakas - Cloud Solutions Architect 
 
Νokia: Microservice Application with Kubernetes (online) 
 
Περιγραφή  
Prerequisites: Installation of docker desktop and minikube: 
https://www.docker.com/products/docker-desktop/ 
https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/ 
 
Workshop exercise: 
1.CMM introduction – a network node and its place in a 4G/5G network 
2.Introduction to microservices 
3.Building and deploying a microservice application 
4.Scaling microservice application 
5.Upgrading microservice application 
Tutor: Petros Nanouris 
 
Hellenic Cables : Yποβρύχια & υπόγεια καλώδια (δια ζώσης) 



 
Περιγραφή 
Cablel Engineering workshop-Ας μάθουμε μαζί για τα υποβρύχια & υπόγεια καλώδια | ας 
μιλήσουμε για καινοτομία! 
Ένα workshop για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα πάντα για την Hellenic Cables! 
Κατά την διάρκεια του workshop οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με καλώδια τα οποία έχει 
χρησιμοποιήσει η εταιρία μας κομβικά έργα για την ανάπτυξη της. Ακόμα θα υπάρξουν πρωτότυπα 
καλώδια τα οποία τα οποία βρίσκονται ακόμα στην διαδικασία της έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτό 
το workshop o Senior Engineering Manager κ. Βασίλης Κανάς με πρακτικά θέματα αλλά και διάλογο 
θα προσπαθήσει να φέρει όλους τους παρευρισκόμενους πιο κοντά στην δημιουργία-ιδιότητες 
AC/DC καλωδίων onshore & offshore. Θα εξερευνήσουμε μαζί τα challenges & opportunities μιας 
ελληνικής βιομηχανίας που παράγει ένα άκρως εξειδικευμένο και πρωτοποριακό προϊόν με έργα 
παγκόσμιας εμβέλειας. Σας περιμένουμε όλους στο workshop. Πριν το workshop -δείτε ένα video 
(https://www.youtube.com/watch?v=5LbuSqTEovU&t=9s) για το πως φτιάχνετε το καλώδιο 
Speaker: Stefanos Bakas - Cloud Solutions Architect  

 
EUROAVIA: Airplane Landing 101 

Οι περισσότεροι/ες από εμάς έχουμε πρόβλημα με το να παρκάρουμε ένα αυτοκίνητο, τι θα 

κάναμε αν έπρεπε να προσγειώσουμε ένα αεροπλάνο; 

 
Η EUROAVIA Patras, αξιοποιώντας ένα flight simulator, ετοίμασε για το ΣΦΗΜΜΥ 13 ένα μοναδικό 

workshop πάνω στο πιλοτάρισμα ενός αεροσκάφους. Σίγουρα, δεν θα φύγει κανείς χωρίς να 

ξέρει πώς σκέφτεται ένας πιλότος όταν προσγειώνει ένα αεροπλάνο και ποιες είναι οι βασικές 

κινήσεις που πρέπει να κάνει. 

 
Με την καθοδήγηση ενός εξπέρ στις προσομοιώσεις πτήσεων, ένα μέλος της EUROAVIA - χωρίς 

καμία γνώση επί του θέματος - θα προσπαθήσει να προσγειώσει ένα αεροσκάφος. Θα χάσεις την 

ευκαιρία να είσαι εσύ ο συγκυβερνήτης του; Ραντεβού στο ΣΦΗΜΜΥ 13! 

Πληροφορίες ομάδας 

Η EUROAVIA είναι ένας φοιτητικός οργανισμός που δρα παγκοσμίως από το 1956 και έχει ως 

αντικείμενο ενασχόλησης την αεροδιαστημική, τη μηχανολογία και συγγενή πεδία. Στόχος της 

είναι η προώθηση της συνεργασίας στον αεροδιαστημικό τομέα, παρέχοντας στα μέλη της την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε projects (π.χ. Rocket Project), να ταξιδέψουν (International Events 

με πολύ χαμηλό κόστος), να παρακολουθήσουν Workshops (Soft Skills & Hard Skills) κ.α. Πάνω 

από όλα όμως, ο στόχος της είναι να αποτελέσει για τα μέλη της κάτι πολύ περισσότερο από 

απλώς μια ομάδα. Η EUROAVIA Patras ιδρύθηκε το 2001, έκλεισε το 2012 και επαναλειτουργεί από 

2016 μέχρι και σήμερα με πάνω από 100 ενεργά μέλη. Η τοπική κοινότητα τρέχει 4 Project τα 

οποία δίνουν την ευκαιρία στα μέλη να εξελιχθούν τεχνικά, στηρίζεται στα Working Group της 

(HR, IT, Marketing, FR) τα οποία τους δίνουν την ευκαιρία να εξελιχθούν σαν προσωπικότητες, και 

τα βοηθά να αποκτήσουν διεθνή συνείδηση μέσω των International Events στα οποία συμμετέχει 

ή διοργανώνει. Ο λόγος που η EUROAVIA Patras έχει καταφέρει να είναι μια μεγάλη και δραστήρια 

τοπική κοινότητα, είναι πάνω από όλα η αγάπη που της έχουν δείξει τα μέλη της. 

 
 
IEEE: "Hands-on" Experience Robotic Navigation 

Στο workshop θα ασχοληθούμε με υπολογιστική όραση. Θα χρησιμοποιήσουμε hand tracker για 

να φτιάχνουμε δικές μας χειρονομίες τις οποίες θα αντιστοιχούμε σε συγκεκριμένες οδηγίες 

πλοήγησης ενός αυτόνομου ρομποτικού οχήματος. Οι συμμετέχοντες θα γράψουν από την αρχή 

τον κώδικα που θα υλοποιεί τις παραπάνω λειτουργίες. 

 
Στόχος τους θα είναι να ορίσουν μια χειρονομία η οποία θα αντιστοιχεί σε κάποια εντολή 

πλοήγησης της αρεσκείας τους και να κινήσουν το ρομποτικό όχημα καθ αυτό τον τρόπο. 

Το workshop απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές με βασικές γνώσεις python. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη python 3.7 και τις βιβλιοθήκες mediapipe, opencv2, scipy, 

numpy. 

 



Πληροφορίες ομάδας 

 
 

Ο IEEE Student Branch – University of Patras ιδρύθηκε το 2003 και είναι το φοιτητικό παράρτημα 

του IEEE στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το IEEE αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκοσμίως οργανισμό 

επιστημόνων τεχνολογίας. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το φοιτητικό παράρτημα του IEEE αριθμεί 

περισσότερους από 100 ενεργούς εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση 

εκδηλώσεων και δράσεων πάνω στους τομείς ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τις αντίστοιχες 

σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Στόχος της ομάδας είναι να παρακινήσει την 

ενασχόληση της φοιτητικής κοινότητας με θέματα που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών 

τους σε μία εθελοντική βάση. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε ποικίλες δραστηριότητες όπως 

επιστημονικές και τεχνικές ομιλίες, hackathons, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαίδευση μαθητών σε 

δημοτικά σχολεία κ.α. Αυτή τη στιγμή στο φοιτητικό παράρτημα λειτουργούν οι επιστημονικές 

κοινότητες του Computer Society, Power and Energy Society και Engineering in Medicine and 

Biology Society, οι οποίες αριθμούν 10 ερευνητικές επιστημονικές ομάδες, καθώς λειτουργεί και 

το Women in Engineering Affinity Group. 

 

 

DIR: Learn Industrial Robots with ROS 

Σε ενδιαφέρει η ρομποτική; Θέλεις να πάρεις μια γεύση από την βιομηχανική μεριάς της; Ή 

μήπως θέλεις να γνωρίσεις προγράμματα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κολοσσοί στον τομέα 

του αυτοματισμού και της αυτοκινητοβιομηχανίας για να προσομοιώσουν, να 

αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα προϊόντα τους; Αν απάντησες ναι σε έστω και μια από τις 

παραπάνω ερωτήσεις μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο workshop της Democritus Industrial 

Robotics (DIR) με όνομα “Learn Industrial Robots with ROS”. 

 
Δομή 

 
Η δομή που θα ακολουθήσουμε κατά την διάρκεια του workshop είναι η εξής: 

 
1. Αναφορά στις έννοιες ROS και Ubuntu (what, why, how) 

2. Εισαγωγή σε βασικές εντολές Ubuntu, οι οποίες θα χρειαστούν κατά την διάρκεια του 

workshop (sudo, apt, git etc) 

3. Εισαγωγή στα “δομικά στοιχεία” του ROS (topics, nodes, roscore etc) 

4. Set up το περιβάλλον του simulation και λήψη των απαραίτητων πακέτων 

5. Ανάπτυξη script για την κίνηση ενός ρομποτικού βραχίονα σε προσομοίωση 

6. (προαιρετικό) Εκτέλεση εντολών για την κίνηση του ρομπότ ή του βραχίονα σε 

πραγματικό χρόνο στο ρομπότ της ομάδας 

 
1.3 Απαιτούμενα 

 
Για την ομαλή διεξαγωγή του workshop θα θέλαμε απο τους συμμετέχοντες τα παρακάτω: 

1. Να είναι εφοδιασμένοι με τους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές τους. Εναλλακτικά 

μπορούν να δουλέψουν ανα ομάδες μέχρι 3 ατόμων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά 

laptop. 

2. Δημιουργία λογαριασμού στο The Construct (πρόκειται για ένα online Virtual Box με 

προεγκατεστημένο το ROS). Εναλλακτικά όποιος έχει ήδη εγκατεστημένα Ubuntu μπορεί να 

παραλείψει την δημιουργία λογαριασμού στο The Construct. 

3. Καλή διάθεση και όρεξη 

Πληροφορίες ομάδας 

Η Democritus Industrial Robotics (DIR) πρόκειται για την μοναδική φοιτητική ομάδα 

βιομηχανικής ρομποτικής στη Ελλάδα. Ιδρυμένη το 2018 και έχοντας ως έδρα την Ξάνθη 

βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Στόχος της είναι η 

συμμετοχή και η εκπροσώπηση της χώρας στον μεγαλύτερο διαγωνισμό ρομποτικής, RoboCup, 

και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία @Work. Στις τρεις συμμετοχές της έχει κατακτήσει την 6η, 



την 9η και την 4η θέση παγκοσμίως, αντίστοιχα, καθώς και μια διάκριση. 
 

EESTEC: Productivity & Time Management 

Σου έχει τύχει ποτέ να εμφανίζονται ξαφνικά όλο και περισσότερα πράγματα να κάνεις μέσα στη 

μέρα; 

 
Σου είναι δύσκολο να βρεις χρόνο για να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν; Δυσκολεύεσαι 

μήπως να βάλεις προτεραιότητα σε όσα έχεις να κάνεις; 

 
Εύχεσαι καμιά φορά η μέρα να είχε περισσοτερες από 24 ώρες; 

 
Αν απάντησες "ναι" σε τουλάχιστον μία από τις ερωτήσεις αυτές, σου έχουμε τη λύση! Στο session 

αυτό, θα εξερευνήσουμε τρόπους για να ενισχύσουμε την παραγωγικότητά μας και να 

διαχειριστούμε πιο σωστά τον χρόνο μας! Μήπως 24 ώρες είναι αρκετές τελικά; 

Πληροφορίες ομάδας 

 
 

Η EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) είναι ένας απολιτικός, μη 

κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών από όλη την Ευρώπη. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να 

φτάσουν στο απόγειο της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής σε ένα δυνατό 

και αναγνωρίσιμο περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, διοργανώνουμε δωρεάν ακαδημαϊκά 

ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, σεμινάρια τόσο με τεχνολογικό χαρακτήρα, όσο και με soft skills και 

δίνουμε την ευκαιρία στα μέλη μας να εξελιχθούν μέσα από τις τοπικές και διεθνείς μας ομάδες 

και project. Όλα αυτά, πάντα με ένα πνεύμα ομαδικότητας, αλληλεγγύης και συνεργατικότητας. 

 

 

TECH TO ME ABOUT IT: Ας Φτιάξουμε Έναν Ψηφιακό Φίλο με 

Χαρακτήρα! Φτιάχνουμε Εύκολα Ένα Chatbot 

 
Τα γλωσσικά μοντέλα του σήμερα, όπως το GPT-3 της OpenAI ή το ανοιχτού-κώδικα GPT-j, είναι 

ικανά να φέρουν εις πέρας αρκετές διεργασίες, χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί και εξατομικευτει 

συγκεκριμένα για κάποια από αυτές. Διεργασίες όπως η συμπλήρωση κειμένου, απάντηση 

ερωτήσεων, μετάφραση, περίληψη κειμένων, ανάπτυξη κώδικα κ.α. Σκοπός αυτού του workshop 

είναι να δούμε πως μπορεί ο καθένας να παραμετροποιήσει ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο για να 

δημιουργήσει ένα chatbot που θα συμπεριφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με τις 

κατάλληλες ρυθμίσεις μπορούμε να προσαρμόσουμε τον χαρακτήρα και τις ικανότητες του bot 

μας. 

 
Στην συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να βάλουμε το έξυπνο bot μας να αλληλεπιδρά με τους 

χρήστες ενός discord server. 

 
Για την ολοκλήρωση της εφαρμογής μας θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτά REST APIs που θα μας 

επιτρέψουν να αλληλεπιδρούμε αλλά και να παντρέψουμε τα επιμέρους στοιχεία της εφαρμογής 

μας. 

 
Tech Stack: Python, GPT-j Server (TextSynth), OpenAI GPT-3 playground, Replit, Heroku, Discord 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Επιθυμητή η εξοικείωση με την γλώσσα Python. 

Σύντομη περιγραφή για το κανάλι: 

 
Έφτιαξα το κανάλι “Tech to me About it” το 2019 και στόχος μου είναι η παρουσίαση σύνθετων ή 
και καθημερινών τεχνολογικών εννοιών με απλό και ευχάριστο τρόπο για το ευρύ κοινό. Έχω μία 
ιδιαίτερη αδυναμία στην τεχνητή νοημοσύνη, συνεπώς πολλά από τα μέχρι τώρα θέματα του 
καναλιού περιστρέφονται γύρω από αυτή. 

 



Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ή κατά την πλοήγηση με τους χάρτες του κινητού μας, 

κάνουμε χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. 

Μέσα από το Tech to me About it, ικανοποιώ αρχικά την δική μου περιέργεια και ταυτόχρονα 

προσπαθώ να δώσω ένα μικρό ερέθισμα στον κόσμο που μπορεί να μοιράζεται την ίδια 

περιέργεια με μένα. 

 
Λίγες πληροφορίες για εμένα: 

 
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας. Στην συνέχεια έκανα 

μεταπτυχιακό στην πληροφορική και αυτό το διάστημα κάνω το διδακτορικό μου στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Internet of Things. 

Παράλληλα εργάζομαι σαν software tester σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών. 

 

 

BEST: Problem Solving 

Αν βρίσκεις τον εαυτό σου πολλές φορές χωρίς έμπνευση για την επίλυση των καθημερινών 

προβλημάτων, ή αντιμετωπίζεις πολλά προβλήματα με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, τότε αυτό 

το training session είναι ειδικά φτιαγμένο για σένα! Μετά το τέλος του session, θα είναι ικανός να 

αναγνωρίσεις τη ρίζα των προβλημάτων, να θέσεις προτεραιότητες, να επιλέξεις διαφορετικές 

εναλλακτικές και να εφαρμόσεις τελικά την ιδανική λύση. 

 
Πληροφορίες ομάδας 

 
Ο Board of European Students of Technology (BEST) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, 

μη πολιτικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που απευθύνεται σε STEM φοιτητές. Το όραμα του 

είναι η ενίσχυση της διαφορετικότητας, ενώ αποστολή του η εξέλιξη των φοιτητών. Ο BEST 

βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν μια διεθνή νοοτροπία, να κατανοήσουν καλύτερα τις 

διαφορετικές κουλτούρες & κοινωνίες και να μάθουν να εργάζονται σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Δραστηριοποιείται σε 90 τοπικές ομάδες 31 χωρών και απαριθμεί πάνω από 3300 

μέλη, δημιουργώντας έτσι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και καινοτόμο δίκτυο φοιτητών! Ο BEST 

Patras ιδρύθηκε το 1990 και αποτέλεσε την πρώτη τοπική ομάδα BEST στην Ελλάδα. Στο διάστημα 

αυτό έχει διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων για Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικής. Κάθε χρόνο 

οργανώνει ποικίλες δράσεις που συνεισφέρουν συμπληρωματικά στην εκπαίδευση, στην 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ευρωπαίων φοιτητών μηχανικής και στην υποστήριξη της 

μελλοντικής σταδιοδρομίας των φοιτητών. Οι πιο διαδεδομένες δράσεις του οργανισμού είναι τα 

ακαδημαϊκά σεμινάρια BEST Courses, ο μεγαλύτερος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μηχανικής 

EBEC, αλλά και τα JobFairs που έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές με τις 

εταιρείες και τους υποψήφιους εργοδότες. Φυσικά, η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που μπορεί 

να φέρει ο BEST παραδίδεται στα μέλη του. Οι ευκαιρίες είναι ατελείωτες και τα μέλη μπορούν να 

αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στον οργανισμό, βοηθούμενοι 

πάντα από ειδικά εκπαιδευμένους trainers σε θέματα soft skills και hard skills. Σήμερα, ο BEST 

Patras αριθμεί πάνω από 40 ενεργά μέλη. 



BEST: Decision making 101 

Δυσκολεύεσαι να πάρεις την καλύτερη απόφαση με βάση τα standard σου; 

Μήπως αναρωτιέσαι αν θα μπορούσες να έχεις αποφασίσει διαφορετικά κάποια στιγμή στο 

δημοτικό; 

 
Τότε αυτό το workshop είναι για σένα! 

 
Οι συμμετέχοντες στο τέλος του session, θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν μια 

decision-making διαδικασία βήμα βήμα, που θα τους βοηθήσει να παίρνουν πιο συνειδητές και 

προσεκτικές αποφάσεις. 

 

Πληροφορίες ομάδας 

 
Ο Board of European Students of Technology (BEST) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, 

μη πολιτικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που απευθύνεται σε STEM φοιτητές. Το όραμα του 

είναι η ενίσχυση της διαφορετικότητας, ενώ αποστολή του η εξέλιξη των φοιτητών. Ο BEST 

βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν μια διεθνή νοοτροπία, να κατανοήσουν καλύτερα τις 

διαφορετικές κουλτούρες & κοινωνίες και να μάθουν να εργάζονται σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Δραστηριοποιείται σε 90 τοπικές ομάδες 31 χωρών και απαριθμεί πάνω από 3300 

μέλη, δημιουργώντας έτσι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και καινοτόμο δίκτυο φοιτητών! Ο BEST 

Patras ιδρύθηκε το 1990 και αποτέλεσε την πρώτη τοπική ομάδα BEST στην Ελλάδα. Στο διάστημα 

αυτό έχει διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων για Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικής. Κάθε χρόνο 

οργανώνει ποικίλες δράσεις που συνεισφέρουν συμπληρωματικά στην εκπαίδευση, στην 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ευρωπαίων φοιτητών μηχανικής και στην υποστήριξη της 

μελλοντικής σταδιοδρομίας των φοιτητών. Οι πιο διαδεδομένες δράσεις του οργανισμού είναι τα 

ακαδημαϊκά σεμινάρια BEST Courses, ο μεγαλύτερος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μηχανικής 

EBEC, αλλά και τα JobFairs που έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές με τις 

εταιρείες και τους υποψήφιους εργοδότες. Φυσικά, η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που μπορεί 

να φέρει ο BEST παραδίδεται στα μέλη του. Οι ευκαιρίες είναι ατελείωτες και τα μέλη μπορούν να 

αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στον οργανισμό, βοηθούμενοι 

πάντα από ειδικά εκπαιδευμένους trainers σε θέματα soft skills και hard skills. Σήμερα, ο BEST 

Patras αριθμεί πάνω από 40 ενεργά μέλη. 

 

 
PROMETHEUS ECO RACING: Embedded AI: application in real-time 

electric motor predictive maintenance 

Το workshop θα αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο embedded AI, έναν τομέα που αφορά την 

υλοποίηση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε ενσωματωμένα συστήματα. Στο συγκεκριμένο 

workshop οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν ενα σύστημα για την διατήρηση της ασφάλειας του 

οδηγού ενός οχήματος πόλης και συγκεκριμένα για την προβλεπτική συντήρηση του ηλεκτρικού 

κινητήρα του οχήματος. Η προβλεπτική συντήρηση συνιστά στην ανίχνευση ανωμαλιών κατά τη 

λειτουργία και στην πρόγνωση βλαβών πολύ νωρίτερα από την πρόκληση αστοχίας στην 

ηλεκτρική μηχανή, μέσα από την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής της. Η υλοποίηση του 

συστήματος από τους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου 

και την ενσωμάτωση του σε ένα μικροελεγκτή ώστε με την λήψη μετρήσεων κραδασμών 

κινητήρα να πραγματοποιούνται προβλέψεις για την ευφυή διάγνωση προβλημάτων σε 

πραγματικό χρόνο. To workshop θα είναι διαδραστικό και οι συμμετέχοντες θα εργαστούν 

ολιγομελείς σε ομάδες. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες! 



*Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή σε όλες τις βασικές έννοιες και ως προαπαιτούμενο απαιτείται 

μόνο γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python. 

 
Πληροφορίες ομάδας 

 
Η Prometheus Eco Racing είναι η αγωνιστική ομάδα ενεργειακής απόδοσης του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχενίου – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα 

μέλη της ομάδας μας, προπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν 

ηλεκτρικά οχήματα υψηλής απόδοσης και διαγωνίζονται στον ετήσιο διαγωνισμό απόδοσης και 

καινοτομίας, Shell Eco Marathon, απέναντι σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. Το όραμά μας είναι να ρίξουμε φως σε βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και να βελτιώσουμε την τεχνολογία που αφορά τα ηλεκτροκίνητα 

οχήματα. Με ένα πρωτότυπο, φιλικό προς το περιβάλλον και κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από 

την ομάδα μας όχημα, ένα ταξίδι 1.000km θα κοστίζει τώρα λιγότερο από 30 λεπτά του ευρώ. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα μας επισκεφθείτε μας στην νέα μας ιστοσελίδα: 

http://prometheus.ntua.gr/ 

 

 

CSI-COP: Το δικαίωμά σου στην ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο 

“Το δικαίωμά σου στην ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο”, είναι ένα workshop άτυπης εκπαίδευσης 

που θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα δικαιώματα ιδιωτικότητας στην ψηφιακή εποχή 

και θα τους εκπαιδεύσει στον εντοπισμό των ψηφιακών ανιχνευτών που κρύβονται στις 

ιστοσελίδες και τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων καθώς και να 

καταστούν εν δυνάμει εθελοντές ερευνητές (πολίτες-επιστήμονες) που θα αναζητούν και θα 

καταγράφουν τα cookies που συναντούν στην ψηφιακή τους καθημερινότητα. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου «CSI-COP: Οι πολίτες επιστήμονες 

διερευνούν τα cookies και τη συμμόρφωση με την εφαρμογή GDPR», στο οποίο η ομάδα του 

εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως εταίρος. 

 

Πληροφορίες ομάδας 

 
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών είναι ένα από τα κύρια εργαστήρια του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρύθηκε 

το 1974 και είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των φοιτητών στα μαθήματα Ηλεκτρονικής, 

Μικροηλεκτρονικής, Μικροϋπολογιστών, Ενσωματωμένων Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών 

Ηλεκτρονικών και Τοπικών Δικτύων Πραγματικού Χρόνου. Εκτός από την εκπαίδευση, ένας άλλος 

σημαντικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσανατολισμένη έρευνα με στόχο την ανάπτυξη 

καινοτόμων συστημάτων υλικού/λογισμικού και την εφαρμογή τους στο πεδίο. Η επιστημονική 

ομάδα του APEL που συμμετέχει στην ημερίδα "Το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα στο 

διαδίκτυο" αποτελείται από επιστήμονες /ερευνητές που έχουν τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση. Τα μέλη της 

επιστημονικής ομάδας είναι οι: Γιάννης Γιαλελής, Ηλίας Κωνσταντινόπουλος, Νάντια Λάνταβου 

και Αγγελική Καρακωνσταντή.

http://prometheus.ntua.gr/


Φοιτητικές Ομάδες 

 
Aristotle Space & Aeronautics Team (ASAT) 
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Career@ΣΦΗΜΜΥ  
 
Στην φετινή διοργάνωση έλαβε χώρα και το 2ο Career@sfhmmy. To Career@sfhmmy δίνει τη 
δυνατότητα στους συνεργάτες να έρθουν σε άμεση επαφή με τους συνέδρους μέσα από ατομικές 
δια ζώσης συνεντεύξεις. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις επιχειρήσεις και το αντικείμενό 
τους. Οι εταιρείες συμμετείχαν στον θεσμό είτε δια ζώσης είτε online.   
 
Αναλυτικότερα παρουσιάζεται το πρόγραμμα και οι εταιρείες που συμμετείχαν στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 
 
 
 



Στα πλαίσια του θεσμού του career@sfhmmy συμμετείχε φέτος και το University of Delaware μέσω 
2 εκπροσώπων με σκοπό την παρουσίαση διδακτορικών προγραμμάτων.  
Για πρώτη φορά πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Career@sfhmmy και ομιλίες από τους 
μεγάλους χορηγούς μας. Οι ομιλίες έχουν διάρκεια έως 70’, γίνονται στην κύρια αίθουσα και 
μεταδίδονται μέσω livestream στο κανάλι μας.  Ομιλίες παρακολουθήσαμε από εκπροσώπους της 
ΑΔΜΗΕ, Accenture και University of Delaware.  

PreΣΦΗΜΜΥ 
 
Θέμα του Διαγωνισμού 

 

 
Σε προκαλούμε να γίνεις και εσύ λίγο πιο «πράσινος» από ότι ήσουν χθες! 

 
Ο καθιερωμένος πλέον διαγωνισμός (τύπου hackathon), επιστρέφει στα πλαίσια του ΣΦΗΜΜΥ 13 

.Ομάδες από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν στη μάχη για την ανάδειξη 

του πιο «πράσινου» project. Τι εννοούμε με αυτό; 

 
Με θέμα «Green Technologies» ,ο φετινός διαγωνισμός preΣΦΗΜΜΥ 6, αφήνει ελεύθερο το πεδίο 

στους μηχανικούς του μέλλοντος ,να δημιουργήσουν environmental friendly-projects όλων των 

ειδών. Μπορεί το project σου να βοηθήσει ή να προστατέψει το περιβάλλον από μια οικολογική 

καταστροφή; Μπορείς εσύ και η ομάδα σου να υλοποιήσετε μια ιδέα ,ικανή να ωθήσει την 

κοινωνία μας σε έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής; 

 
Εάν είσαι προπτυχιακός φοιτητής και θεωρείς πως η ιδέα σου μπορεί να ξεχωρίσει ,μάζεψε τους 

φίλους σου και δηλώστε συμμετοχή! 

 
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων μιας ομάδας είναι 3. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε κάθε 

είδους hardware(π.χ. Arduino,raspberry pi κλπ) ή software που θεωρείτε εσείς χρήσιμο. Είναι 

ακόμα επιτρεπτό να ζητήσετε την καθοδήγηση από κάποιον καθηγητή σας. Οι υλοποιήσεις θα 

κριθούν με βάση την πολυπλοκότητα , την δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. 



Η φάση Α’ του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μέχρι και τις 13 Μαρτίου.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν μία παρουσίαση και ένα demo της δουλειάς που έχουν προλάβει να κάνουν μέχρι 

τότε. Οι καλύτερες ομάδες θα προκριθούν στην φάση Β’ του διαγωνισμού όπου θα πρέπει μέχρι 

και τις 14 Απριλίου (μια ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου) να έχουν παραδώσει την τελική 

παρουσίαση του project μαζί με ένα demo σχετικά με την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής τους. 

Τα projects θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του συνεδρίου στην Πάτρα (15-17 Απριλίου) 

όπου και θα ανακοινωθούν οι νικητές. Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες θα υπάρξουν τα 

αντίστοιχα βραβεία είναι αυτή της πιο πρωτότυπης ιδέας και της καλύτερης/πιο 

ευπαρουσίαστης υλοποίησης. 

 
 

ΝΙΚΗΤΕΣ 

 
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 

Γεράσιμος Κωτσέλης 

Ιωάννης Ψαρρός 

 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 

Λιγότερο απο το 20% των σκουπιδίων ανακυκλώθηκαν στην χώρα μας το 2019.Βλέποντας 

αυτό το νούμερο να είναι τόσο χαμηλό σε σύγκριση πχ την Γερμανία που το αντίστοιχο 

ποσοστό ειναι 48% είδαμε την ανάγκη να βρούμε μια λύση για να διευκολύνουμε τον 

διαχωρισμό των σκουπιδιών σε ανακυκλώσιμα και συμβατικά. 

 
Η ΛΥΣΗ: 

Η λύση μας για το πρόβλημα αυτό είναι η χρήση Computer Vision και Machine Learning για 

τον αυτόματο διαχωρισμό των σκουπιδιών.Έτσι δημιουργήσαμε τον κάδο μας(Βαλαντη) ο 

οποίος έχει ενσωματωμένη μια κάμερα και ενα Raspberry Pi 400 για το Image Classification 

σε ανακυκλώσιμα και μη. 

 
Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι οι πυρκαγιές , οι οποίες μπορεί 

να οφείλονται σε: 

● Υψηλές θερμοκρασίες 

● Εμπρησμό 

● Απροσεξία 

Η ιδέα που έχουμε είναι να κατασκευάσουμε ένα drone χρησιμοποιώντας Raspberry Pi 

το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

● Πρόληψη και παρακολούθηση της πυρκαγιάς 

● Αυτόνομη πτήση 

● Μέτρηση θερμοκρασίας με Θερμική κάμερα 

● Αποστολή μετρήσεων σε server 

● Αποστολή βίντεο από webcam σε πραγματικό χρόνο 

● Ενημέρωση των αρχών 

 
Επίσης θα κατασκευάσουμε μια Ιστοσελίδα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να 

ενημερώνονται για τις θερμοκρασίες στην δασική περιοχή που βρίσκεται το drone. 

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΙΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 

 
Ιωάννης Βλάχος 

Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος 



Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι οι πυρκαγιές , οι οποίες μπορεί 

να οφείλονται σε: 

● Υψηλές θερμοκρασίες 

● Εμπρησμό 

● Απροσεξία 

 
 
Η ιδέα που έχουμε είναι να κατασκευάσουμε ένα drone χρησιμοποιώντας Raspberry Pi 

το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

● Πρόληψη και παρακολούθηση της πυρκαγιάς 

● Αυτόνομη πτήση 

● Μέτρηση θερμοκρασίας με Θερμική κάμερα 

● Αποστολή μετρήσεων σε server 

● Αποστολή βίντεο από webcam σε πραγματικό χρόνο 

● Ενημέρωση των αρχών 

Επίσης θα κατασκευάσουμε μια Ιστοσελίδα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να 

ενημερώνονται για τις θερμοκρασίες στην δασική περιοχή που βρίσκεται το drone. 

 
 
ΤΗΜΜΥες: 

 
Συλάι Αγγελική 

Τερζίδου Αγάπη 

Φιλτσόγλου Σαββίνα 

 
Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος θεωρούσε και αντιμετώπιζε τη φύση ως ανεξάντλητο αγαθό 

που του πρόσφερε ανέξοδα όλα όσα χρειαζόταν. Μόλις πρόσφατα ανακάλυψε πως η φύση είναι 

αγαθό ευαίσθητο και κάθε άλλο παρά ανεξάντλητο και ότι η διατήρησή του απαιτεί πολύ χρήμα, 

κόπο και χρόνο. Παράλληλα αντιλήφθηκε ότι οι δραστηριότητες του καταστρέφουν τη φύση, 

μειώνοντας την ικανότητα της να συντηρήσει τη ζωή. Καλείται, λοιπόν, να δράσει άμεσα, 

διορθώνοντας και αντισταθμίζοντας τη ζημιά που έκανε, ιδίως τον τελευταίο αιώνα. Και ως 

δράση για τη διατήρηση νοούνται όλες οι ενέργειες που γίνονται για την προστασία τα Γης και 

των φυσικών πόρων. Με γνώμονα τα παραπάνω, η ιδέα της « Πράσινης Φόρτισης » στοχεύει στη 

φόρτιση των κινητών τηλεφώνων με εξωτερική, ανεξάρτητη του ρεύματος φόρτιση, αποτελώντας 

μία από τις έξυπνες, πράσινες λύσεις στο φλέγων ζήτημα της προστασίας της Γης μας. Τα βασικά 

μέρη της δομής του νέου αυτού τύπου φορτιστή αποτελούν δύο κυκλώματα, ένα μαγνητικό και 

ένα ηλεκτρικό. Η λειτουργία του, συνοπτικά, βασίζεται στην εξής διαδικασία: Το μαγνητικό 

κύκλωμα ,το οποίο προηγείται λειτουργεί ως πηγή του ηλεκτρικού κυκλώματος που ακολουθεί. 

Αυτό συμβαίνει καθώς το πεδίο που δημιουργούν οι μαγνήτες που βρίσκονται πάνω στο spiner 

με τους μαγνήτες από φερρίτη κινούν το spiner το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί το 

ηλεκτρικό κυκλωματικό μέρος του φορτιστή, αφότου πρώτα υποβιβαστεί η τάση με τον 

κατάλληλο μετασχηματιστή, δίνοντας τελικά στην έξοδο του μία σταθερή DC τάση των 5V 

φορτίζοντας έτσι τη συσκευή στην οποία συνδέεται. Επιπλέον, η τοποθέτηση διόδου Zener 

παράλληλα της εξόδου λειτουργεί ως ρυθμιστής της ενεργού τιμής της τάσης. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή του μαγνήτη έγινε λόγω τόσο της σπουδαιότητας του 

ρόλου του και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής 

ενέργειας όσο και για την αβλαβή επίδραση του στο ανθρώπινο σώμα. Κύρια μελήματα για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής «Πράσινη Φόρτιση» είναι ανάκαμψη των πόρων την Γης μας και 

εννοείται η ασφάλεια του χρήστη. Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε και η επιλογή των υλικών των 

υπολοίπων κυκλωματικών στοιχείων. 

 
ARGOJASON 

 
Θανάσης Παρισάκης 



Αντώνης Χατζημιχαήλ 

Παναγιώτης Τολούδης 

 
Ιδέα 

 
• κατασκευή αυτοματοποιημένου υδροπονικού θερμοκηπίου με 

απομακρυσμένο έλεγχο 

 
Πρωτοτυπία/Καινοτομία 

 
● Υδροπονία. 

Η υδροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας, στην οποία απουσιάζει το χώμα, το οποίο 

αντικαθίσταται από υπόστρωμα. Τα θρεπτικά στοιχεία που θα αντλούσε το φυτό από το χώμα 

προσφέρονται μέσω ενός θρεπτικού διαλύματος. Μέσω του κλειστού συστήματος ποτίσματος, το 

νερό ανακυκλώνεται, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται έως και 90% εξοικονόμηση νερού. Με την 

υδροπονία, επίσης, τα λιπάσματα δεν καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά συλλέγονται. 

Για τους λόγους αυτούς, η υδροπονία θεωρείται πράσινη καλλιέργεια. 

 
● Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Το θερμοκήπιο διατηρεί όλες τις συνθήκες ιδανικές για 

το φυτό, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της ανάπτυξής του. 

 
● Συνεχής συλλογή δεδομένων. Σε μια εποχή που τα δεδομένα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εκπαίδευση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, η συλλογή δεδομένων για τις συνθήκες 

(θερμοκρασία, υγρασία κτλ.) σε συνδυασμό με πληροφορίες για την ανάπτυξη του φυτού, μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα βελτιώσουν την παραγωγή. 

 
FIBONACCIOO1 

 
Κωνσταντίνος Δαλαμπέκης 

Μιχαήλ Αγγελής 

Άγγελος Καστρινέλης 

 
Το GREEN-ROBOTO είναι μια συσκευή, η οποία θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πήγες 

ενεργείας και συγκεκριμένα θα τροφοδοτείτε από ηλιακά πάνελ τα οποία θα τροφοδοτούν 

ένα cluster αποτελούμενο από raspberry pi4. To σύστημα – ρομπότ θα λειτουργεί εντός 

ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος της ημέρας, το οποίο θα εξαρτηθεί από τις ώρες 

με την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας μιας οικίας, ενώ το υπόλοιπο διάστημα θα 

τροφοδοτεί άλλες συσκευές με ενεργεία που θα έχει αποθηκεύσει. Το ρομπότ μας θα 

αποτελείται από ένα λογισμικό το οποίο θα παρέχει στον χρηστή την δυνατότητα ενός 

smart-mirror display με τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με περιβαλλοντικές 

δράσεις και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επίσης θα 

παρέχονται καθημερινά tasks τα οποία θα καλείται να επιτελέσει. Η κάθε ενεργεία που θα 

εκτελεί ο χρήστης του GREEN-ROBOTO θα τον επιβραβεύει με ένα κρυπτονόμισμα το οποίο 

ονομάσαμε GreenCoin (GNC), το οποίο θα βρίσκεται στο προσωπικό του wallet μέσα από το 

ίδια τη διεπαφή του ρομπότ και θα μπορεί να το εξαργυρώνει προκειμένου να αποκτά νέες 

δυνατότητες στην συσκευή (πχ σε παιχνίδια νέες πίστες ). Το GreenCoin είναι ένα 

κρυπτονόμισμα που δημιουργήσαμε εμείς χρησιμοποιώντας το blockchain του Solana και 

μέσω του GREEN-ROBOTO θα γίνονται συναλλαγές με την χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Τέλος το UI (User Interface) θα παρέχει επιπλέον στον χρηστή την δυνατότητα 

ενημέρωσης σχετικά με τον καιρό την ημερομηνία και την ώρα αλλά και την επιλογή να 

παίξει διάφορα Games με περιβαλλοντολογικό θέμα. 

 
FIREFINDER 



Αρσενίου Χρήστος 

Μπρουμεριώτης Ευθύμιος 

Νικολαΐδης Αλέξανδρος 

 
Η ιδέα μας είναι ένα IoT σύστημα που αποτελείται από πολλαπλά nodes και ένα ή περισσότερα 

gateways. Τα nodes θα είναι διασκορπισμένα σε μια δασική έκταση, εξοπλισμένα με κατάλληλους 

αισθητήρες έτσι ώστε να εντοπίζουν και να ενημερώνουν το κέντρο για πιθανό κίνδυνο φωτιάς. 

Επιπλέον με τα δεδομένα που συλλέγονται από τα nodes θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο με τις 

κανονικές περιβαλλοντικές παραμέτρους του δάσους. Μελλοντικά χρησιμοποιώντας το 

παραπάνω μοντέλο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης πιθανών κινδύνων. Η αφορμή για την 

υλοποίηση της ιδέας ήταν οι φετινές πυρκαγιές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την 

Ελλάδα που όπως είδαμε προξένησαν πολλές καταστροφές. 

 
 
 

 

Αρωγοί 
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Υλικοί Χορηγοί 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Χορηγοί Επικοινωνίας 

 
Βοήθησαν στη προώθηση του ΣΦΗΜΜΥ πριν το συνέδριο: 

 

Τύπος 
 

Πατρινόραμα 

 

Scienceview 
 
 
 

 
Libra Press (εκδοτικός οίκος για τα παρακάτω): 

 
 

Techmail 

 

 

 
Security Report 

 

 

 
Ψηφιακή Τηλεόραση 

 
 
 
 

 



 
Sites 

 

Patras Events 

 

 
Neolaia.gr 

 

Energy Press 
 

 

 
 

Epixeiro 

 

 
 

Praximag 

 

 
 

Techblog 

 

 

 
 



 

 

**Μας δημοσίευσαν το δελτίο τύπου αλλά δεν ήθελαν να έχουμε κάποια συνεργασία ως χορηγοί 

επικοινωνίας: 

 
-Καθημερινή (τύπος) 

-thebest.gr (site) 

 
**Μας δημοσίευσαν το δελτίο τύπου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης χωρίς να έχουμε κάποια 

επίσημη συνεργασία: 

 
Πελοπόννησος (τύπος) 

**Μέσω γνωστού στείλαμε και σε μια λίστα εφημερίδων και site που μας παρέπεμψε γνωστός 

(στο χώρο) για να αναδημοσιευθεί το δελτίο τύπου μας (χωρίς κάποια είδους συνεργασία 

επίσημη όπως με τους άλλους): 

 
info@documentonews.gr, info@kontranews.gr, news@realnews.gr, despinaeltypos@hotmail.com, 
dimokratia@dimokratianews.gr, et@e-typos.com, info@estianews.gr, info@iapopsi.gr, editors@avgi.gr, 
info@vradini.gr, epohigr@gmail.com, contact@efsyn.gr, efimerida@makeleio.gr, logosnew@otenet.gr, 
parapolitika.gr@hotmail.com, prin@otenet.gr, mailbox@rizospastis.gr, karfi@otenet.gr, info@tanea.gr, 
tovima@alteregomedia.org, grammateia@nkmediagroup.gr, info@paron.gr, info@topontiki.gr, 
protothema@protothema.gr, agrenda@agronews.gr, info@axianews.gr, portal@dealnews.gr, 
newspaper@fmvoice.gr, press@capital.gr, metoxos@euro2day.gr, editors@naftemporiki.gr, 
contact@ypaithros.gr 

 
 

 
Υποστηρικτές 

 
- ΚΤΕΛ Αχαΐας 

- ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου 

- ΚΤΕΛ Ξάνθης 

- Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών 

- Orange Grove : Το Orange Grove αποτελεί μια επιχειρηματική θερμοκοιτίδα (incubator) 

και οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων (startups ecosystem) με στόχο την ενδυνάμωση 

της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσα 

από την οργάνωση οριζόντιων και κάθετων τομεακών προγραμμάτων, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση με ένα διεθνές δίκτυο μεντόρων και εξειδικευμένων 

επαγγελματιών. 

 

 

Συνεντεύξεις: 

 
Ραδιόφωνο: 

 
UPfm Patras : Τη Τετάρτη 6 Απριλίου ο Νίκος Παπανικολάου (Curator) μαζί με την Κωνστάντζα 

Οικονόμου (Marketing Team member) έδωσαν μια συνέντευξη για το ΣΦΗΜΜΥ στο ραδιοφωνικό 

σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών 
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Τηλεόραση: 

 
Ionian TV: τη Δευτέρα 11 Απριλίου ο Νίκος Παπανικολάου (Curator) και η Μύριαμ Μαΐς (Head of 

Activities) έδωσαν μια συνέντευξη δια ζώσης στην ενημερωτική εκπομπή Metropolis για το 

ΣΦΗΜΜΥ. 

 
**ΕΡΤ 3: Δεν ήταν επίσημα χορηγός επικοινωνίας, κλείσαμε 2 συνεντεύξεις μέσω γνωστού. α) Τη 

Πέμπτη 7 Απριλίου η Τατιανή Πολίτη (Head Marketing) έδωσε συνέντευξη για το ΣΦΗΜΜΥ στην 

εκπομπή Ο3, β) Τη Πέμπτη 12 Απριλίου (μια μέρα πριν το συνέδριο) η Μύριαμ Μαΐς (Head 

Activities) έδωσε συνέντευξη για το ΣΦΗΜΜΥ στην εκπομπή Περίμετρος 

 
Super B TV: μέσω της συνεργασίας για το Πατρινόραμα μας είχαν πει ότι μπορούμε να βγούμε και 

στο Super B. Ξέχασε να μας στείλει και μας πρότεινε τελευταία μέρα (μια πριν) να μιλήσουμε αλλά 

δεν είχαμε χρόνο και είπε ότι θα κάνει ο ίδιος μια αναφορά στο δελτίο ειδήσεων με βάση το 

δελτίο τύπου που του στείλαμε. 

 
 
CollegeLink**: Ήταν στην κατηγορία των απλών χορηγών (του Fundraising department , όχι 

επικοινωνίας), ωστόσο μας προσέφερε και προώθηση μέσα από τη συνεργασία μας. 

 
Στη διάρκεια του συνεδρίου: έγιναν instagram stories που δείχνουν όλες τις δράσεις του 

ΣΦΗΜΜΥ 13 (βρίσκονται στα highlights) 

 
Μετά το συνέδριο: αναρτήθηκαν τα ευχαριστήρια των χρηματικών χορηγών, των υλικών χορηγών 

και μένουν αυτά των χορηγών επικοινωνίας. 
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