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 Τα αντικείμενα της κατεύθυνσης  



Τί ερευνά; 

Σ΄ έναν κόσμο που κατακλύζεται από ψηφιακό περιεχόμενο  και υφαίνεται 

πάνω σ’ έναν ιστό, που ορίζει κάποιο πλαίσιο συμφραζομένων (κοινωνικών 

είτε σημασιολογικών)                                       

πώς θα αναπτύξουμε νοήμονες αλγορίθμους  

σε διάφορες εφαρμογές (π.χ., ανάκτηση,  

κατανόηση περιεχομένου)  

είτε θα συνθέσουμε εικονικούς κόσμους                                                            

που θα ευχαριστήσουν το χρήστη- 

καταναλωτή;  

 

Ψηφιακά Μέσα = Περιεχόμενο + Ευφυΐα 

http://www.excelacom.com/resources/blog/2016-update-what-happens-in-one-internet-minute


Ψηφιακά Μέσα 
 

•Ψηφιακό περιεχόμενο  (π.χ. YouTube, Flickr, Instagram) 

•Τηλεόραση (ψηφιακή, 3D, διαδικτυακή – π.χ. Netflix) 

•Κοινωνικά ψηφιακά μέσα 

• 3D μοντέλα για διαδραστικές εφαρμογές-παιχνίδια (games) 

• Νευροαπεικoνιστικές τεχνικές  (π.χ. fMRI, EEG) 

 

•Ψηφιακή επεξεργασία & ανάλυση ομιλίας, μουσικής, αλλά και 
χρηματιστηριακών δεικτών 

•Σημασιολογική ανάλυση ψηφιακών μέσων 

•Αναζήτηση με βάση το περιεχόμενο 

•Γραφικά υπολογιστών –σχεδιοκίνηση (animation) 

•Υπολογιστική νοημοσύνη σε (διαδικτυακά) ψηφιακά μέσα 

• Τεχνικές για την άντληση-οργάνωση-οπτικοποίηση πληροφορίας     
από/σε/με  σήματα εγκεφαλικής δραστηριότητας 
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 Ποιά είναι η αφετηρία μας; 

IEEE Signal Processing Society 

https://signalprocessingsociety.org/


Ποιές είναι οι διεθνείς τάσεις; 

Πώς ανταποκρινόμαστε εμείς; 

Signal Processing-101 

https://signalprocessingsociety.org/our-story/signal-processing-101
https://signalprocessingsociety.org/our-story/signal-processing-101
https://signalprocessingsociety.org/our-story/signal-processing-101
https://signalprocessingsociety.org/our-story/signal-processing-101
https://signalprocessingsociety.org/our-story/signal-processing-101


Ανθρωποκεντρική ανάλυση 
πολυμέσων   

• Ανίχνευση / αναγνώριση προσώπου 

• Αναγνώριση δραστηριοτήτων 

• Αναγνώριση συναισθημάτων 
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Ομιλία Εφίδρωση Καρδιακός παλμός 

Ανθρωποκεντρική ανάλυση 
πολυμέσων  

 Αναγνώριση συναισθηματικής κατάστασης 



Συναισθηματική Ευφυΐα  



Ανάλυση τρισδιάστατης πληροφορίας 
σκηνής 

Τρισδιάστατη 
Ανακατασκευή 
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‘‘  Emotional Brain  ’’ 

ECoG 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YiH1YPAMhpbg2M&tbnid=TBOsSOaWQwhExM:&ved=0CAUQjRw&url=http://faculty.unlv.edu/dallen/emotion.htm&ei=-byPUpT1OqPU0QXYtICADQ&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNEEr4lVikrCFlFiuHtXcAwrf_WInQ&ust=1385238105213331


Σημασιολογική ανάλυση  
ψηφιακού περιεχομένου   

•Πόσα άτομα εμφανίζονται σε μία εικόνα; 

•Ποιά video απεικονίζουν τον  πρωθυπουργό; 

•Ποιά  μουσική έχει κρουστά;   

 

 

•XML περιγραφές (MPEG-7) 

 

•Επισημείωση 

•Αρχειοθέτηση, δεικτοδότηση ανάκτηση  

 



Κοινωνικά μέσα 

•Που εμφανίζονται εικόνες μου; 

•Τι βλέπουν/ακούν οι φίλοι μου 

1 τρισεκατομμύριο εικόνες διαμοιράστηκαν στα κοινωνικά 

μέσα το 2014 εκ των οποίων 7 δισεκατομμύρια ήταν selfies! 



Ανάλυση τρισδιάστατου  
(στερεοσκοπικού) τηλεοπτικού 

περιεχομένου  

 
• Σημασιολογική ανάλυση (παραδείγματα) 

• Παρακολούθηση κίνησης και αναγνώριση 

δραστηριοτήτων ανθρώπου 

• Χαρακτηρισμός της στερεοσκοπικής ποιότητας 

 του βίντεο 

 

 

•Επισημείωση 

•Αρχειοθέτηση, δεικτοδότηση, ανάκτηση  
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Παραγωγή ψηφιακών μέσων 

•Postproduction σε ταινίες  

•Webcasting 



Τρισδιάστατα Γραφικά και Σχεδιοκίνηση 
 

 

 

 

 3D μοντελα Φωτισμός σκηνών 

Κίνηση 3D xαρακτήρων 



Παιχνίδια –Εικονική Πραγματικότητα -
Ταινίες 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια 

Εικονική /Επαυξημένη Πραγματικότητα 

Εικονικοί κόσμοι Ταινίες animation 



Χρήση νέων συσκευών διεπαφής στην 
ανθρωποκεντρική ανάλυση δεδομένων  

 Αναγνώριση δραστηριοτήτων 
από δεδομένα Kinect 

 Αναγνώριση γραμμάτων της 
ελληνικής νοηματικής με τη 
χρήση της συσκευής Leap 
Motion 



Επεξεργασία Μουσικής  

Αναγνώριση μουσικού είδους 

(music genre recognition) 

Ανάλυση μουσικής δομής  

Αναγνώριση διάθεσης (mood) 

Επισημείωση μουσικής (tagging) 

 



 Επεξεργασία Μουσικής  

Εξομάλυνση θορύβου σε υπαίθρια καταγραφή του δημοτικού 
τραγουδιού «Συρτό του Παναγιώτη» από τη Δυτική Μακεδονία 

Programming results 

Αρχική Εξομάλυνση Gaussian  Εξομάλυνση SaS 

https://www.dropbox.com/s/eyqthuoucxhjzq9/Sirto_panagioth_48s.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwm3r6tnpp3zsc0/Sirto_panagioti_48s_Gaussian_oa1_lwin131072.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwm3r6tnpp3zsc0/Sirto_panagioti_48s_Gaussian_oa1_lwin131072.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwm3r6tnpp3zsc0/Sirto_panagioti_48s_Gaussian_oa1_lwin131072.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uwm3r6tnpp3zsc0/Sirto_panagioti_48s_Gaussian_oa1_lwin131072.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x90sgexzjv2klj/Sirto_panagioti_48s_SaS_oa1_lwin_131072.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x90sgexzjv2klj/Sirto_panagioti_48s_SaS_oa1_lwin_131072.wav?dl=0
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‘‘Your Brain on music’’ 

EEG 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=97fQ4QWGQo9hXM&tbnid=2miCw0K9trutrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://teachbytes.com/2013/01/08/8-tech-tools-for-musical-learners/&ei=P7uPUtemEeWx0QWUroDoAg&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNG_kDeJUFpfl6p5xEgmufN-yW7EZg&ust=1385237639791516


Ταυτοποίηση κινητών τηλεφώνων 

χρησιμοποιώντας καταγραφές ομιλίας 

Φάσμα ισχύος του ίδιου σήματος 
ομιλίας όταν καταγραφεί από 
διαφορετικά κινητά τηλέφωνα 

Samsung 
e1230, 
Nokia n70 
 

LG gs290, 
Sony Ericson 
c510i 

Samsung 
e2121b,   
htc desire c Μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και με  

το αποτύπωμα θορύβου της κάμερας 



Στατιστική Επεξεργασία Γλώσσας (έννοια 
και αποχρώσεις του όρου  “massacre” 
[σφαγή] ) 

Distant  bigrams (top) class-recall: 68.7-
81.2% class-precision: 78.5-92.3% 
Distant bigrams + interpolation (right) 
class-recall: 75-100%   class-precision: 
87.5-100% 
Bigram class-recall: 56.2-68.7% class-
precision: 69.2-84.6% 



Υπόδειξη μουσικής με υπεργραφήματα 



 Επέκταση στην υπόδειξη τουριστικής 

πληροφορίας  
proofs of concept/demos of Android apps 

https://www.dropbox.com/sh/vdjrmv0slnup1qm/AACAt4_TZP0LnARxk2t5qD5xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vdjrmv0slnup1qm/AACAt4_TZP0LnARxk2t5qD5xa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vdjrmv0slnup1qm/AACAt4_TZP0LnARxk2t5qD5xa?dl=0


Επεξεργασία Σήματος σε Γραφήματα:  Ελκυστική 

εποπτική αναπαράσταση δικτύων   

(Περίπτωση: Μετρό Λονδίνου) 

λ=0 λ=1 

λ=100 λ=10000 

 Εποπτική αναπαράσταση 

(visualization) που 

συνδυάζει την ακατέργαστη 

τάση (raw stress) με 

εξομάλυνση γραφήματος η 

οποία στηρίζεται στην 

αναμεταξύ κεντρικότητα   

(betweeness centrality) των 

ακτινικών αποστάσεων. 

 

Ελάττωση του αριθμού των 

τομών ακμών με αύξηση της 

λ. 

 



Ανάλυση Εγκεφαλογραφήματος 

Εγκεφαλικά κύματα (BrainWaves)  

 Διάγνωση 

 Brain-computer interfaces 
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‘‘ Brain Waves and MCI  ’’ 

EEG-ERPs 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-DX-oZimU0PMcM&tbnid=aD7xOauz6yfYkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.cognifit.com/&ei=I1yQUoaIG6mN0AWn9oBo&bvm=bv.56988011,d.ZGU&psig=AFQjCNEGa8nD1IOE00PoEil9gFL_vkNyxg&ust=1385278864743986


 

 Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης... 



 
Προσφερόμενα Μαθήματα  

 
 

Σήματα-Συστήματα (Y)  

Υπολογιστική Νοημοσύνη  

(YEK) 

Ψηφιακή Επεξεργασία 

Video (YEK) 

Ψηφιακή Επεξεργασία  

Ομιλίας (YEK) 
Ψηφιακή Επεξεργασία  

Εικόνας (YK) 

Επεξεργασία Στοχαστικού 

Σήματος (YK) 

Νευρωνικά Δίκτυα  

(YK) 

Αναγνώριση Προτύπων  

(YK) 

Γραφικά Υπολογιστών (YK) 

Μοντελοποίηση 

Ψηφιακή Σύνθεση Εικόνων  

(YEK) 

Θεωρητικό & 

Τεχνολογικό Υπόβαθρο 

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος  

(YK) 

9 επιλογές: 2 από 4 ΥΕΚ και  7 Κ (εκτός ΨΜΥΝ).  Ε6 (4ΥΚ, 2 από 
Κ), Ε7 (2ΥΚ και 4 από 2 ΥΕΚ είτε Κ) και Ε8 (3 από 2ΥΕΚ είτε Κ)   



Απασχόληση 

•Εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

•Εταιρείες πολυμέσων 

•Ψηφιακή τηλεόραση 

•WWW (παραγωγή περιεχομένου και 
εφαρμογών) 

•Μουσική τεχνολογία 

•Ιατρική πληροφορική, 
βιοπληροφορική, νευροπληροφορική 

•Εκπαίδευση-νέες τεχνολογίες 

•Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 
(Ευρωπαϊκά προγράμματα) 

•Εταιρείες παραγωγής computer 
games 

 



Απασχόληση (επί τον τύπον των ήλων) 

Entranet 

ICASSP 2016 Patrons 

BETA CAE Systems S.A. ΙΠΤΗΛ AIIA 

Video Is Expected To Make Up 84 Percent Of Internet Traffic By 2018 

Biosensors Market worth $22.68 Billion by 2020 

http://mtpx.csd.auth.gr/mtpx/index.php/en/2014-02-25-13-04-56/announcements/19-2014-10-26-18-45-33/260-dsp-entranet
http://www.icassp2016.org/
http://www.beta-cae.com/
http://www.beta-cae.com/
http://www.iti.gr/
http://www.aiia.csd.auth.gr/
https://www.sciencedaily.com/videos/1b99f5e0ec1ca8b7309bdd623bb86586.htm
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biosensors.asp
https://research.facebook.com/languagetechnologies
https://www.amazon.jobs/team/speech-amazon
http://www.dolby.com/us/en/index.html
http://research.google.com/pubs/SpeechProcessing.html


Ευκαιρίες για φοιτητές 

• Πτυχιακές, κύρια ερευνητικού χαρακτήρα 

• Δυνατότητες αμειβόμενης εργασίας σε 

ερευνητικά/αναπτυξιακά θέματα του εργαστηρίου 

 

• Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 

κατεύθυνση Ψηφιακών Μέσων στο Τμήμα Πληροφορικής ή 

αλλού. 

 

•Πληροφορίες: www.aiia.csd.auth.gr  



Μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου 

Καθηγητής Ιωάννης  Πήτας (Διευθυντής)  
[+24875 citations (h-index=74] 
 

Καθηγητής Κων/νος Κοτρόπουλος 

[+5569 citations (h-index=38)] 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος 
Νικολαΐδης [+4560 citations (h-
index=28)]  
 
Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Τέφας 
[+3552 citations (h-index=32)] 
 
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος 
Λάσκαρης [+1141 citations (h-index=18)] 

Scholar Google 

http://2017.ieeeglobalsip.org/
http://www.eusipco2017.org/


Ερευνητικά Προγράμματα 

•Συνολικά 69+ ερευνητικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Τελευταία έτη: 11 ερευνητικά προγράμματα (7 ευρωπαϊκά, 4 εθνικά) 

•Τριδιάστατη τηλεόραση (3DTVS)  

•Παραγωγή ταινιών, παιγνιδιών (i3DPost, IMPART, MULTIDRONE)  

•Βιομετρία (BIOSEC, BIOSECURE) 

•Εξόρυξη και ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας (MUSCLE, DELOS)  

•Πολύτροπη  αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (SIMILAR, 

MOBISERV) 

•Ψηφιακή τηλεόραση (VISNET, NM2), Ανάλυση βίντεο (VISNET, 

SHARE) 

•Ιατρική εικόνα/βιοπληροφορική (BIOPATTERN) 

•Συναισθηματική ανάλυση (ΠΕΝΕΔ01,03) 

• Επεξεργασία, ανάλυση, ανάκτηση μουσικής (Ηράκλειτος ΙΙ, Θαλής) 

•Ανάκτηση Πληροφοριών Τουριστικού Περιεχομένου (ATLAS)              



Δημοσιεύσεις 

• 1092+ Δημοσιεύσεις 

•Βιβλία: 8 

•Κεφάλαια σε Βιβλία: 50 

•Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά: ~293 

•Άρθρα σε Διεθνή Συνέδρια: ~741 

Διαθέσιμα στο web : www.aiia.csd.auth.gr 



Αριστεία Φοιτητών της Κατεύθυνσης 

   Δημοσιεύσεις προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών κυρίως μέσω 
της πτυχιακής ή διπλωματικής τους 
εργασίας 

– Σε περιοδικά: 30 

– Σε συνέδρια: 40 

 



Οι καλές σπουδές ανοίγουν πόρτες για 
επαγγελματική και ακαδημαϊκή 
καταξίωση 


