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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν στη χρήση Ψηφιακών 

Τεχνολογιών και Ευφυών συστημάτων, καθώς και στις εφαρμογές τους στο Περιβάλλον-Ξύλο-Έπιπλο. 

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των Ψηφιακών Τεχνολογιών και των Ευφυών Συστημάτων  

• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους επιμέρους κλάδους της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις 
εφαρμογές της σε περιοχές όπως Περιβάλλον-Ξύλο-Έπιπλο 

• Να μπορούν να διακρίνουν πότε είναι εφικτή η ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένου σε 
Τεχνητή Νοημοσύνη,  

• Να αποκτήσουν την δεξιότητα να  χρησιμοποιεί έτοιμα εργαλεία, ώστε να καταλήξουν σε ένα 
ευφυές σύστημα,  

• Να μπορούν να οργανώνουν τα δεδομένα σε απλά αρχεία ή σε ΒΔ ώστε να είναι επεξεργάσιμα, 
και να τα διαχειρίζονται με βασικές εντολές SQL 

• Να γνωρίζουν βασικές εντολές SQL προκειμένου να διαχειρίζεται τα δεδομένα του σε μία ΒΔ,  

• συνδυάζει αποτελέσματα από κατηγοριοποίηση (classification), ομαδοποίηση (clustering) και 
κανόνες συσχέτισης (association rules) και θα μπορεί να καταλήγει σε παραγωγή νέας γνώσης. 

• Να γνωρίζουν τις βασικές εντολές προγραμματισμού μικροελεγκτών με χρήση γλώσσας Python 

• Να έχουν βασικές γνώσεις Έμπειρων Συστημάτων και Νευρωνικών Δικτύων 

• Nα μπορούν να δημιουργήσουν βασικές εφαρμογές με χρήση μικροελεγκτών, και ευφυών 
μεθόδων διαχείρισης δεδομένων  

 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 



απαραίτητων τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για: 
 
Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τεχνολογίες. Τεχνητή νοημοσύνη, Ευφυείς λειτουργίες και Ευφυή 
Συστήματα. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο  των πραγμάτων. Τεχνολογίες υλοποίησης ευφυών 
λειτουργιών.  
Έμπειρα Συστήματα (Αρχιτεκτονική Εμπείρων Συστημάτων, Αναπαράσταση γνώσης, Επεξεργασία 
γνώσης, Μηχανική γνώσης, Ανάπτυξη Εμπείρων Συστημάτων).  
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Μοντέλο του νευρώνα, Αρχές λειτουργίας, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, 
Κατηγορίες Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, Χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη Τεχνητών 
Νευρωνικών Δικτύων).  
Αποθήκες Δεδομένων: Έννοια, μετασχηματισμός δεδομένων. Μετασχηματισμοί με SQL. 
Μεγαδεδομένα. Εξόρυξη δεδομένων. Μηχανική Μάθηση. Τεχνολογίες Αισθητήρων. Ενσωματωμένα 
Συστήματα και μικροελεγκτές. Προγραμματισμός μικροελεγκτών Arduino και Raspberry Pi σε 
γλώσσα Python. Μελέτες περίπτωσης εφαρμογών Ευφυών Αυτοματισμών και Μηχανικής Μάθησης 
σε έπιπλα και εσωτερικούς χώρους. 
Από την 1η εβδομάδα δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις για την ύλη που θα καλυφθεί, ενώ συναφές 
εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες αναρτώνται στο e-class. 
Η τελική εργασία του μαθήματος περιλαμβάνει πέρα από την εκπόνηση και δημόσια προφορική 
παρουσίαση, σε καθορισμένη ημερομηνία (συνήθως την 12η εβδομάδα μαθημάτων). Η παρουσίαση 
θα διαρκεί 10’ και θα ακολουθούν 5’ ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Η βαθμολογία της 
εργασίας θα προσμετράται σε ποσοστό 25% στην τελική βαθμολογία του μαθήματος. Το υπόλοιπο 
ποσοστό αφορά την τελική γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος. 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση εποπτικών μέσων που αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε.: 
Τερματικοί σταθμοί σε εργαστήριο Η/Υ με πρόσβαση σε 
κεντρικό εξυπηρέτη (server), προβολέας εικόνων-
δεδομένων (video data projector), πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class). 

• Χρήση H/Y, διαφάνειες ppt, projector 

• Διαδραστικός πίνακας 

• Δέκα οκτώ (18) H/Y σε εργαστηριακή αίθουσα για 
ελεύθερη χρήση από τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαδραστική διδασκαλία - 

Διαλέξεις 

26 

Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Εκπόνηση εργασιών 40 



Αυτοτελής Μελέτη 51 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Εφαρμόζονται διαδικασίες διαμορφωτικής και συνολικής 
αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος 
γίνεται με τους εξής τρόπους: α) Με προαιρετική ενδιάμεση 
γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης και 
πραγματοποιείται στα μέσα του εξαμήνου (6η -7η 
εβδομάδα), β) με γραπτή εργασία που εκπονείται κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου και γ) με γραπτή τελική εξέταση που 
πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου (μετά την 
υλοποίηση 13 μαθημάτων) και περιλαμβάνει ερωτήσεις 
ανάπτυξης. 
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