ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ της Γενικής Συνέλευσης του ΗΜΜΥ

εληαηηθνπνίεζε
όινη ζηελ αλνηρηή ζπδήηεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ, ηε Δεπηέξα 15 Μάξηε ζηηο 12, ζην αίζξην ακθηζέαηξν

έθδνζε 1.0

Καισζήξζαηε ζηα θαηλνύξγηα θηίξηα ηνπ ΗΜΜΥ! Δελ έρνπλ παξάζπξα ζηηο αίζνπζεο, δελ έρνπλ ρώξν γηα
ηνπο θνηηεηέο, δε ζνπ δίλνπλ έλα ιόγν λα θάηζεηο πξηλ ή κεηά ην κάζεκα. Έηζη θη αιιηώο, όκσο, δε ζα ηα
ρξεηαζηείο πνηέ όια απηά.. Η λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην ΗΜΜΥ απαηηεί θνηηεηέο πνπ ζα
ηξέρνπλ από ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, αθόκα θαη ζηηο “δηαθνπέο” ηνπο, κόλνη ηνπο, αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο
ππνινίπνπο, γηα λα πξνιάβνπλ λα παξαδώζνπλ ηα project σο ηηο 14.00 γηαηί 14.01 έρεη θιείζεη ν server. Αλ
όκσο έρεηο δνπιέςεη ζθιεξά σο αξγά ην πξνεγνύκελν βξάδπ πξνιαβαίλεηο ζην δηάιεηκκα ηνπ καζήκαηνο έλα
ηζηγάξν ζην πξναύιην ηεο θπιαθήο ησλ λέσλ θηηξίσλ.

Η λέα απηή πξαγκαηηθόηεηα είλαη πξσηνθαλήο ηόζν ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ζρνιέο ζηελ Διιάδα, όζν
θαη κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζην ίδην ην ηκήκα καο. Οη απάλζξσπνη ξπζκνί ζπνπδώλ κε ηα απαλσηά
project κε ηα γεινία αληηπαηδαγσγηθά deadline, ηα εξγαζηήξηα-εμεηαζηηθά θέληξα, ηα καδηθά
θνςίκαηα θαη ηα παξάινγεο δπζθνιίαο ζέκαηα ζηηο εμεηαζηηθέο είλαη κεξηθά από ηα θνκκάηηα ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο καο, ζπλζέηνληαο ην πάδι ηεο εληαηηθνπνίεζεο θαη ηεο απνλέθξσζεο ησλ θνηηεηώλ
ζηνλ ίδην ηνπο ην ρώξν.
Γηαηί, όκσο, ζπκβαίλνπλ όια απηά;
Οη απαληήζεηο πνπ παίξλνπκε από
ηνπο θαζεγεηέο καο (όηαλ καο
απαληνύλ θαη δελ πξνζβάιινληαη
πνπ παξεκβαίλνπκε ζηε δνπιεηά
ηνπο θαη ακθηζβεηνύκε ηελ
απζεληία ηνπο), είλαη πνιιέο, όπσο
θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο: Φηαίλε νη
300 ζηνπο 320 πνπ δελ πεξάζαλε ην
κάζεκα, θηαίλε νη παξαπάλσ από
ηνπο κηζνύο πνπ δελ πεξάζαλε ηηο
εμεηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ, θηαίλε
γεληθά νη θνηηεηέο πνπ είλαη
ηεκπέιεδεο θαη δελ θνηηάλε ηα
καζήκαηά ηνπο. Πνιιέο θνξέο
βέβαηα, ηα καζήκαηα όλησο
δπζθνιεύνπλ, αιιά απηό είλαη γηα
ην θαιό καο, αθνύ “ην επηβάιιεη ε
επηζηήκε”(αλ θαη είλαη ακθίβνιε ε
επηζηεκνζύλε απηώλ πνπ καο
βάδνπλ λα γξάθνπκε δύν ζειίδεο
θώδηθα ζην ραξηί ζηελ εμεηαζηηθή!).
Έρνπλ δίθην νη θαζεγεηέο καο;
Σηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ, αλαιύεηαη ε θαηάζηαζε ζηα βαζηθά καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο θαη γίλεηαη
ζαθέο, πσο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη, δε ζρεηίδνληαη κε θάπνηνλ “επηζηεκνληθό εθζπγρξνληζκό”, ή ηελ
θαη' επίθαζε “ηεκπειηά ησλ θνηηεηώλ”, αιιά έρνπλ σο κόλν θξηηήξην ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπνπδώλ
καο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ καο. Τνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηό,
ζα ηνπο βξνύκε, αλ εμεηάζνπκε ηνλ ίδην ην ξόιν ηνπ ζεκεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ ζηελ θνηλσλία, ησλ
θαζεγεηώλ κέζα ζ' απηό θαη ηαπηόρξνλα ην ξόιν ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ
αλαγθώλ, ησλ δηθαησκάησλ, ηεο ίδηαο ηεο δσήο καο.
Τν παλεπηζηήκην ζήκεξα έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηε δηακόξθσζε ησλ κειινληηθώλ εξγαδόκελσλ. Απηό
ζεκαίλεη όηη δελ ηνπο πξνζθέξεη απιώο ηηο “απαξαίηεηεο” γλώζεηο θαη ηηο ηερληθέο δεμηόηεηεο γηα λα
αληαπεμέιζνπλ ζηε κειινληηθή ηνπο εξγαζία, αιιά ηνπο πξνεηνηκάδεη θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα
θιεζνύλ λα δνπιέςνπλ. Έηζη, ε ζεκεξηλή γεληά ησλ 700 επξώ, ζα κάζεη λα δνπιεύεη από ην παλεπηζηήκην
αθόκα, αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, αηνκηθά, αθαηάπαπζηα θαη κε ρξνληθή πίεζε. Γη' απηό ηα
project είλαη αηνκηθά, νγθώδε, κε deadline θαη ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη ηα εξγαζηήξηα εμεηαζηηθά θέληξα.
Αθόκα θαη ζην επίπεδν ησλ γλώζεσλ, ε εμεηδίθεπζε- πνιπδηάζπαζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ε
παξνρή εξγαιεηαθώλ γλώζεσλ εμππεξεηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ηελ
ειαζηηθόηεηα.

Οη θαζεγεηέο ζην ηερλνθξαηηθό ΗΜΜΥ έρνπλ δηηηό ξόιν. Ο έλαο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ θαη είλαη ε
εκπέδσζε ησλ αγνξαίσλ όξσλ εξγαζίαο ζηνπο θνηηεηέο(δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν ην επηρείξεκα “έηζη
ιεηηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο”). Δπηπιένλ, από ηελ ίδηα δηαδηθαζία εληαηηθώλ θαη απάλζξσπσλ ξπζκώλ,
απνξξέεη θαη ην απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ (πνπ βξήθε ηε ζηέγε ζηα θαηλνύξγηα θηίξηα), θαη δηακνξθώλεη
ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ αηνκηθά, καθξηά από ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
κελ αληηιακβάλνληαη ην ζπκθέξνλ ηνπο καδί κε απηό ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Έηζη, ρσξίο ηνλ θίλδπλν
ζπλειεύζεσλ θαη θαηαιήςεσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ καο, ελάληηα ζηε
κεηαξξύζκηζε κε ηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, ηα πηπρία ρσξίο επαγγεικαηηθά-εξγαζηαθά θαηνρπξσκέλα, ηελ
απηαξρηθνπνίεζε(λόκνο πιαίζην), ηελ αμηνιόγεζε θαη ελ εμεηδίθεπζε-δηα βίνπ εθπαίδεπζε, “ην ίδξπκα
ιεηηνπξγεί νκαιώο” θαη νη θαζεγεηέο καο (θαηά πιεηνςεθία ππνζηεξηθηέο ησλ πξνεγνύκελσλ) κπνξνύλ
απξόζθνπηα λα αθνζησζνύλ ζηνλ άιιν ηνπο ξόιν πνπ είλαη ε έξεπλα(πρ λα θάλνπλ έξεπλα γηα ην ΝΑΤΟ).
Θεσξνύκε, όηη νη θαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάςακε
παξαπάλσ, θαη πνπ θσδηθνπνηνύκε σο εληαηηθνπνίεζε,
πξνθύπηνπλ από ην ξόιν ηνπ ζεκεξηλνύ παλεπηζηεκίνπ,
αιιά θαη ζπληεξνύληαη από ηνπο θαζεγεηέο γηα ηνπο
ιόγνπο πνπ αλαθέξακε. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε
ζπληεινύλ θαη θαηλόκελα όπσο απηό ηνπ mhl ζηνπ
νπνίνπ ηα καζήκαηα ελαιιάζζνληαη ζπλερώο νη
θαζεγεηέο, αιιάδνληαο θαηά βνύιεζε θαη ην
εξγαζηήξην, απαηηώληαο, κάιηζηα, από ηνπο θνηηεηέο
πνπ ην έρνπλ πεξάζεη ή θαη θαηνρπξώζεη λα ην
επαλαιάβνπλ. Σηελ όιε λνζεξή θαηάζηαζε ζην
ηκήκα, εληάζζνπκε θαη «πξσηνβνπιίεο» ηνπ ηύπνπ
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζηελ εμεηαζηηθή(Σήκαηα θαη
Σπζηήκαηα), καδηθά θνςίκαηα, ππνρξεσηηθέο
πξνόδνπο, λα ζεσξνύκαζηε ύπνπηνη αληηγξαθήο κέρξη
απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ, λα αιιάδνπλ ηα project από
νκαδηθά ζε αηνκηθά θαη όζα αθόκα κπνξεί ν θαζέλαο
λα πξνζζέζεη ζε έλαλ πξαγκαηηθά καθξύ θαηάινγν.
Όια απηά, καο έρνπλ θέξεη ζε έλα πξαγκαηηθά νξηαθό
ζεκείν, όπνπ πιένλ δελ πάεη άιιν. Τν λα αληαπνθξηζεί
θάπνηνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιήο είλαη εμαηξεηηθά
δύζθνιν από ην πξώην, αθόκα, εμάκελν. Όζν δε
πξνρσξάεη θάπνηνο, ηα πξάγκαηα γίλνληαη όιν θαη
δπζθνιόηεξα, κε απνηέιεζκα, ην αθαδεκατθό έηνο 20092010, λα πήξαλ πηπρίν 79 άηνκα (κε πάλσ από 120
εηζαθηένπο), κε κέζν όξν απνθνίηεζεο ηα 7,92 έηε! Με ην δεδνκέλν πσο από ηνπο πεξίπνπ 850
εγγεγξακέλνπο ηνπ ηκήκαηνο ην 47% είλαη 6ν έηνο θαη πάλσ, ε θαηάζηαζε είλαη πην ηξαγηθή από όζν
θαληαδόκαζηε. Έρνπκε ηε βεβαηόηεηα όηη απηά ηα λνύκεξα ζα αλεβαίλνπλ θαηαθόξπθα από δσ θαη κπξνο
αλ δελ θάλνπκε όινη καδί θάηη γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ζην ΗΜΜΥ.

Έλα πξώην βήκα, είλαη λα απνθηήζνπκε ζαθή εηθόλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε έλα από ηα βαζηθά
καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ρσξηζηά θαη λα πξνηείλνπκε ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Φπζηθά, όιε ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί είλαη ππό ζπδήηεζε θαη ζπλδηακόξθσζε, όπσο θαη νη
πξνηεηλόκελεο ιύζεηο.

Μηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο αλά εμάκελν θαη κηα πξώηε θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ
καο γηα αλζξώπηλνπο θαη ινγηθνύο ξπζκνύο ζπνπδώλ θαη κηα πην νπζηαζηηθή επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ
ζπνπδάδνπκε είλαη σο εμήο:

1ν εμάκελν
Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό (C)
Μεξηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ project ηνπ καζήκαηνο, ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα:
 Τν αθαδεκατθό έηνο 2006-2007, ηα project είραλ σο εμήο. Η πξώηε άζθεζε δεηνύζε έλα αξθεηά
απιό πξόγξακκα, ην νπνίν δηάβαδε αξηζκνύο θαη έθαλε πνιιαπιαζηαζκνύο θαη πξνζζέζεηο. Η
δεύηεξε ήηαλ επίζεο απιή θαη δεηνύζε δνκέο ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο. Η ηξίηε δεηνύζε ηελ
πινπνίεζε ελόο ιαβπξίλζνπ θαη απαηηνύζε δηάβαζκα από αξρείν θαη εγγξαθή. Δίρε κηα ζρεηηθή
δπζθνιία, αιιά, ηνπιάρηζηνλ κπνξνύζε θάπνηνο λα πεξάζεη κε ηηο δύν πξώηεο αζθήζεηο.
 Τν επόκελν έηνο (2007-2008) ε απιή πξώηε άζθεζε, αληηθαηαζηάζεθε από ην “ηξηώλπκν”. Απηό,
είλαη θάπσο πεξίεξγν, αλ δηαπηζηώζεη θαλείο πσο ηξηώλπκν δεηνύληαλ θαη δύν ρξόληα πξηλ (20042005), αιιά ζηνλ 1ν project ηνπ Οληνθεληξηθνύ, κάζεκα 5νπ εμακήλνπ. Σηελ ηξίηε άζθεζε
δεηνύληαλ ε πινπνίεζε ζθάθη, αξθεηά δπζθνιόηεξν ζε ζρέζε κε ην “ιαβύξηλζν”.
Σ' απηό ην ζεκείν, λα ηνλίζνπκε όηη κηιάκε γηα ην κάζεκα “Δηζαγσγή ζηνπο Η/Υ θαη ηελ πιεξνθνξηθή”,
κάζεκα 1νπ εμακήλνπ ηεο ζρνιήο, πνπ αλαθέξεηαη ζε θνηηεηέο πνπ πηζαλόλ λα κελ είραλ πνηέ επαθή κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό (αλ είλαη πρ από ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε).
Μαο ιέλε ζπρλά νη θαζεγεηέο όηη ε εληαηηθνπνίεζε είλαη αλαγθαίν απνηέιεζκα ηνπ όηη είκαζηε ζε ζρνιή
αηρκήο θαη όηη “ν ραξαθηήξαο ηεο ζρνιήο καο επηηάζζεη λα ζπγρξνληδόκαζηε κε ηελ εμέιημε ηεο
επηζηήκεο”. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη έγηλαλ κεγάια άικαηα θαη ηνκέο ζηελ επηζηήκε καο, ηα νπνία επέβαιιαλ
αιιαγέο θαη ζην project ηνπ καζήκαηνο
 Τν 2008-2009, θαη' αξρήλ, ε άζθεζε 3 έγηλε πνιύ δπζθνιόηεξε. Τν ζεκαληηθό, όκσο δελ είλαη απηό.
Τόηε, ζπλέβεζαλ νη εμήο αιιαγέο:
1. Οη εξγαζίεο, ελώ κέρξη ηόηε γίλνληαλ από νκάδεο 2 αηόκσλ, έγηλαλ αηνκηθέο. Δπί ηεο νπζίαο
δειαδή, απμάλεηαη απηόκαηα θαηά πνιύ θαη ε δπζθνιία ηνπο. Αθελόο, επεηδή ε ίδηα δνπιεηά
(αθόκα θαη ζε επίπεδν γξαςίκαηνο)έπξεπε, πιένλ λα γίλεη από έλα άηνκν. Αθεηέξνπ, επεηδή
ράλεηαη ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δπλαηόηεηα δειαδή λα δνπιέςεηο ΜΑΕΗ κε θάπνηνλ
άιιν ΣΥΝΑΓΔΛΦΟ.
2. Δπηβάιιεηαη κε πην επηηαθηηθό ηξόπν, ε ηήξεζε ησλ deadlines. Από ηόηε θαη ζην εμήο, αλ
αξγήζεη θάπνηνο κηα κέξα (ή θαη ιίγα δεπηεξόιεπηα, αθνύ ηελ ώξα ιήμεο ηνπ deadline,
θιείλεη απηόκαηα θαη ν server) λα παξαδώζεη ηελ άζθεζε, ράλεη ην 10% ηνπ βαζκνύ, αλ
αξγήζεη 2 κέξεο ην 30% θαη αλ αξγήζεη 3 ην 50%. Τελ 4ε κέξα, ό, ηη θη αλ έρεη κάζεη θαλείο
θάλνληαο ην project, δελ έρεη πηα θακία αμία αθνύ ε άζθεζε βαζκνινγείηαη κε 0.
3. Δπεηδή ηα ήδε εληαηηθνπνηεκέλα project (πνπ πιένλ ηα θάλεη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ), ε
εμέηαζή ηνπο θαη ε ηειηθή γξαπηή εμέηαζε δελ αξθνύζαλ γηα λα βεβαησζεί ν θαζεγεηήο όηη
είλαη ζε ζέζε νη θνηηεηέο λα πεξάζνπλ ην κάζεκα, γίλεηαη από απηό ην έηνο θαη on line
εμέηαζε. Καινύληαη νη θνηηεηέο λα πινπνηήζνπλ κηα πην απιντθή κνξθή ηνπ project, ζε
ρξνληθό πεξηζώξην θάπνησλ ιεπηώλ. Από απηό, δηαπηζηώλεηαη θαηά πόζν ε άζθεζε πνπ
παξέδσζε ν θαζέλαο ήηαλ όλησο δηθή ηνπ. Κξηηήξηα όπσο, ην άγρνο, νη ξπζκνί ηνπ θαζελόο
θιπ δε ιακβάλνληαη, θπζηθά, ππ' όςε.

Απηέο ηηο αιιαγέο ηηο επηβάιιεη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ή
ν ίδηνο ν ξόινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πνπ είλαη ε δηακόξθσζε
ησλ απξηαλώλ εξγαδόκελσλ, πνπ πξέπεη λα κάζνπλ λα
δνπιεύνπλ ΜΟΝΟΗ ηνπο, ελάληηα ζηνπο ΑΝΤΑΓΩΝΗΣΤΔΣ
ηνπο ; Πνηά είλαη απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο πνπ ράλνληαη 1 ή 2 κέξεο κεηά ηε ιήμε θάπνηνπ
απζαίξεηνπ deadline, Δμππεξεηεί θάπνηνλ, εθηόο από ην
κειινληηθό εξγνδόηε ηνπ εμεηαδόκελνπ θνηηεηή, ην λα είλαη
ζε ζέζε λα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ζε 1 ή 2 ώξεο;
 Τν έηνο 2009-2010, κε όιεο ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο λα ηζρύνπλ, ε 3ε άζθεζε
έγηλε αθόκα δπζθνιόηεξε. Εεηνύληαλ ε πινπνίεζε ελόο εηθνληθνύ windows explorer, project
1000 γξακκώλ θώδηθα.
Εεηάκε:
1. Καηάξγεζε ηεο on line εμέηαζεο. Κακία ζθέςε γηα επέθηαζή ηεο ζηα ππόινηπα καζήκαηα ηνπ
ηνκέα.
2. Δπαλαθνξά ησλ νκάδσλ 2 ηνπιάρηζηνλ αηόκσλ.
3. Καηάξγεζε ηνπ γεινίνπ ζεζκνύ ησλ deadline.
4. Απινπνίεζε ησλ αζθήζεσλ, αθνύ απνζθνπνύλ ζε κία πξώηε επαθή ησλ θνηηεηώλ κε ην
αληηθείκελν.
5. Καηνρύξσζε ηνπ project κε βαζκό>=5

Λνγηθή Σρεδίαζε
Τν κάζεκα απηό απνηειεί ηελ πξώηε επαθή ησλ θνηηεηώλ κε ην hardware θαη ηε ζρεδίαζε ινγηθώλ
θπθισκάησλ ηόζν ζεσξεηηθά, όζν θαη πξαθηηθά ζην εξγαζηήξην. Παξόιν πνπ ζε πξώην βαζκό ην
εξγαζηήξην είλαη ζρεηηθά βηώζηκν απν πιεπξάο θόξηνπ εξγαζίαο, έρεη απαξραησκέλεο ππνδνκέο, θαη όπσο
θαη ηα ππόινηπα εξγαζηήξηα ηνπ ηνκέα mhl ιίγν βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζε αλαινγία κε ηνπο θνηηεηέο.
Όκσο γηαηί απηό ην εηζαγσγηθό κάζεκα λα πεξληέηαη ηόζν δύζθνια από ηνπο πξσηνεηείο θαη όρη
κόλν; Πνιινί παξάγνληεο ζπληεινύλ ζηελ αζθπθηηθή θαηάζηαζε ζε απηό ην κάζεκα. Πξώηνλ ην
αληηεθπαηδεπηηθό ην κέηξν ηεο εθ λένπ εμέηαζεηο θνηηεηώλ ζε εξγαζηήξηα πνπ έρνπκε πεξάζεη, θάζε θνξά
πνπ αιιάδεη ν θαζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα, ελώ ε ύιε ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ
παξακέλεη ίδηα. Δλδεηθηηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ ρξσζηνύλ ην κάζεκα θαη θαινύληαη λα
μαλαθάλνπλ ην εξγαζηήξην, αθνύ ζηνπο 224 θνηηεηέο πνπ θάλαλ θέηνο ην εξγαζηήξην, νη 115 είλαη ζην
2ν θαη άλσ έηνο. Γεύηεξνλ είλαη ε ηειηθή εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ όπνπ πέξαλ όηη θόβνληαη θνηηεηέο γηα
δηάθνξνπο ιόγνπο ζε απηήλ ηελ αγρσηηθή δηαδηθαζία, είλαη θαη ηνπιάρηζηνλ άρξεζηε -αθόκα θαη γηα ηα
“επηζηεκνληθά” θξηηήξηα-, αθνύ ζε θάζε εξγαζηήξην γίλεηαη ιεπηνκεξήο εμέηαζε θαη βαζκνιόγεζε ησλ
θνηηεηώλ ζε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη εθηόο εξγαζηεξίνπ.
Παξόιν πνπ θαηλνκεληθά ην πνζνζηό επηηπρίαο είλαη κεγάιν (62 θνηηεηέο απέηπραλ) παξόια απηά ζε
ζύλνιν 224, νη 62 είλαη ην 27.7% όζσλ θάλαλ ην εξγαζηήξην. Καζόινπ κηθξό γηα εηζαγσγηθό κάζεκα
1νπ έηνπο.
Απαηηνύκε
1. Καηνρύξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ πέξαζαλ ην εξγαζηήξην αιιά όρη ην
κάζεκα.
2. Καηάξγεζε ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.

Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 1 θαη Γξακκηθή Άιγεβξα
Σηα καζήκαηα απηά ηνπ Γεληθνύ ππάξρεη έλα αδηακθηζβήηεην δεδνκέλν, απηό ησλ καδηθώλ θνςηκάησλ
ζηελ εμεηαζηηθή θαη ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ. Σηελ γξακκηθή άιγεβξα ζηελ ηειεπηαία
εμεηαζηηθή ηνπ Ηαλνπαξίνπ από ηνπο 399 δώζαλε 182 θαη πεξάζαλ κόλν 13 . Όκνηα ζθαγή έγηλε θαη ζην
δηαθνξηθό ινγηζκό .



Απαηηνύκε
Δπαλεμέηαζε ησλ γξαπηώλ άκεζα θαη επαλαβαζκνιόγεζε κε όξν λα πεξάζνπλ 50% όζσλ δώζαλ ηα
δύν απηά καζήκαηα όπνπ ε καδηθή “απνηπρία” ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά, κέζσ ηεο δπζθνιίαο ησλ
ζεκάησλ θαη ηνπ καδηθνύ θνςίκαηνο, ζε ζιηβεξή απνηπρία ηεο εμέηαζεο.

Φπζηθή 1
Σηε Φπζηθή 1 δώζεθαλ πνιινί αγώλεο από ην Σύιινγό καο ηόζν γηα ηα εξγαζηήξηα(πρ θαηάξγεζε ησλ
“ηεζη” πξηλ ην εξγαζηήξην πάλσ ζηε ζεσξία θιπ) όζν θαη γηα ηελ ηειηθή εμέηαζε κε αξθεηά θαιά
απνηειέζκαηα. Τν πιένλ θαπηό δήηεκα όκσο ζην κάζεκα απηό είλαη ε κε θαηνρύξσζε ησλ εξγαζηεξίσλ.
Θεσξνύκε απηνλόεην πσο αλ θάπνηνο έρεη νινθιεξώζεη ην εξγαζηήξην ΓΔΝ ζα πξέπεη λα μαλαθάλεη
πείξακα γηα ην λόκν ηεο βαξύηεηαο..

2ν εμάκελν
Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκόο (Java)
Από ηελ εμέιημε ηνπ project θαη ζε απηό ην κάζεκα, κπνξνύκε λα εμάγνπκε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα:
 Τν έηνο 2006-2007 ην project ήηαλ αηζζεηά δηαθνξεηηθό από ζήκεξα. Δίρε κηα 1ε άζθεζε
εμνηθείσζεο κε ηε java θαη ηηο θιάζεηο, κία 2ε πνπ δεηνύζε ηελ πινπνίεζε κηαο απιήο κεραλήο
ππνινγηζκνύ πξάμεσλ (ΑΤΓ ιίζηα), ε 3ε έλα δπαδηθό δέληξν θαη, ε 4ε, έλα πξόγξακκα γηα
αλαδήηεζε βηβιίσλ (ηαμηλόκεζε, αλαδήηεζε). Σηελ 4ε άζθεζε δηλόηαλ θαη βνεζεηηθόο θώδηθαο θαη
νη αζθήζεηο γίλνληαλ από νκάδεο ησλ 2 αηόκσλ.


Τν 2007-2008, ελώ ε άζθεζε πνπ απνζθνπνύζε ζηελ εμνηθείσζε κε ηε java θαη ηηο θιάζεηο έκεηλε
ζηα ίδηα επίπεδα, σζηόζν άιιαμε ε άζθεζε πνπ δεηνύζε πινπνίεζε ΑΤΓ ιίζηαο. Η αιιαγή είρε λα
θάλεη κε ην εμήο. Δθηόο από ηελ πινπνίεζε ηεο ιίζηαο, δεηνύληαλ θαη ε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ, ε
θιεξνλνκηθόηεηα θνθ, πξάγκα θάπσο παξάινγν αθνύ απηά δε δεηνύληαλ ζηελ αληίζηνηρε άζθεζε
ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη αθνύ ν θνηηεηήο ηα είρε ήδε θάλεη ζηελ πξνεγνύκελε άζθεζε. Τν κόλν
πνπ πξνζηέζεθε, δειαδή, ήηαλ επηπιένλ θόξηνο. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά, ε ηειεπηαία άζθεζε
ήηαλ παλνκνηόηππε κε ηελ ηειεπηαία ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (βηβιηνζήθε), κόλν πνπ δε δόζεθε
βνεζεηηθόο θώδηθαο.

 Τν 2008-2009, ε αζθήζεηο, άξρηζαλ λα γίλνληαη, πιένλ, αηνκηθά, παξ’ όιν πνπ δε κεηώζεθε ε
δπζθνιία ηνπο. Απιά, ε δνπιεία πνπ γηλόηαλ κέρξη ηόηε από 2 άηνκα(ρσξίο λα ελλννύκε πσο θαη γηα
ηνπο 2 ήηαλ εύθνιν), πξέπεη λα γίλεηαη από έλαλ.

Μπνξνύκε, δειαδή λα δηαπηζηώζνπκε, όηη νη αιιαγέο (θαη) ζην project απηό, δε ζρεηίδνληαη κε θάπνηα
«επηζηεκνληθά θξηηήξηα», ηα νπνία άιιαμαλ από ην ΄06-΄07 κέρξη ηώξα, αιιά ζηνηρεηνζεηνύλ έλα λέν
θαζεζηώο πνπ ηείλεη λα επηβιεζεί ζην ΗΜΜΥ, κε ηα project λα απαηηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν
(επαλαιακβαλόκελεο) δνπιεηάο, δειαδή νη θνηηεηέο λα έρνπλ όιν θαη ιηγόηεξν ειεύζεξν ρξόλν. Δπηπιένλ,
ηείλεη λα θαηαξγεζεί θαη ε νκαδηθή δνπιεηά, αθνύ νη νκάδεο εξγαζίαο απνηεινύληαη, πιένλ, από έλα άηνκν.
Εεηάκε:
1. Καηάξγεζε ηνπ γεινίνπ ζεζκνύ ησλ deadlines
2. Δπαλαθνξά ησλ νκάδσλ 2 αηόκσλ ηνπιάρηζηνλ
3. Καηνρύξσζε ηνπ project κε βαζκό>=5

Η θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηα καζήκαηα ηνπ Γεληθνύ Γηαθνξηθόο Λνγηζκόο 2, Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο θαη
Φπζηθή 2 ε θαηάζηαζε είλαη αληίζηνηρε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ πεξηγξάςακε γηα ην 1ν εμάκελν.

3ν εμάκελν
Οληνθεληξηθόο Πξνγξακκαηηζκόο
Από ην ηξηώλπκν ζηε Κηβσηό ηνπ Νώε…
 Τν έηνο 2004-2005, ε πξώηε άζθεζε ηνπ project δεηνύζε έλα ηξηώλπκν ζε C++. Η άζθεζε απηή
ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο. Απνηεινύζε κηα θαιή εηζαγσγή ζην αληηθείκελν
ηνπ Οληνθεληξηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ έλλνηα ησλ θιάζεσλ θιπ, ρσξίο λα απαηηεί αλνύζην
θόξην εξγαζίαο, ελώ παξάιιεια έδηλε ηελ επθαηξία ζε θάπνηνλ λα πάξεη έλα θαιό βαζκό ζηελ
πξώηε άζθεζε θαη λα πξνζπαζήζεη γηα ηηο επόκελεο.
 Τν ηνπίν άιιαμε δξακαηηθά ηα επόκελα ρξόληα. Η πξώηε άζθεζε ην 2006-2007 ήηαλ ειεθηξνληθό
βηβιηνπσιείν, ην 2007-2008 e-shop, ην 2008-2009 ε πξνζνκνίσζε ηεο Κηβσηνύ ηνπ Νώε θαη ην
2009-2010 έλα παηρλίδη εξσηήζεσλ. Ζ αλαληηζηνηρία ηεο δπζθνιίαο απηώλ ησλ αζθήζεσλ, πρ κε
ην ηξηώλπκν ηνπ 2004-2005, είλαη αδηθαηνιόγεηε.
 Αδηθαηνιόγεηε είλαη, επίζεο, θαη ε «ηνκή» ηνπ 2008-2009. Η πξνζνκνίσζε ηεο Κηβσηνύ ζαλ πξώηε
άζθεζε ηνπ project ηνπ Οληνθεληξηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ είλαη επηεηθώο παξαλντθή! Δπίζεο, ζα
λα κελ έθηαλε απηό, ε δνπιεηά πνπ έπξεπε λα γίλεη ζην project ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (ην επίζεο
εμαηξεηηθά δύζθνιν e-shop), πνπ κνηξαδόηαλ ζε ηξεηο θάζεηο, ζπγρσλεύηεθε ζηελ πξώηε άζθεζε
ηνπ 2008-2009. Υπήξρε, θπζηθά θαη 2ε άζθεζε (e-banking), επίζεο κεγάιεο δπζθνιίαο.

1.
2.
3.
4.

Εεηάκε:
Καηάξγεζε ηνπ γεινίνπ ζεζκνύ ησλ deadlines
Αηζζεηή κείσζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ project
Καηνρύξσζε ηνπ project κε βαζκό >=5
Πξναηξεηηθά, απαιιαθηηθά project ζην κάζεκα, ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα δίλεη ηειηθή
εμέηαζε

Σήκαηα θαη Σπζηήκαηα
Ο ηνκέαο ησλ Τειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ ζην ΠΚ ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο θνηηεηέο ηνπ
ηδξύκαηνο από ηνπο πηό δύζθνινπο ηνκείο. Βέβαηα ε δπζθνιία απμάλεηαη ζπλερώο ιόγσ ηνπ ζπλερώο
απμαλόκελνπ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ ηνκέα. Τα καζήκαηα ηνπ ηνκέα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ ΗΜΜΥ ώο ππνρξεσηηθά είλαη ηα εμήο: Σεκαηα θαη
Σπζηήκαηα(3ν ΔΞ.), Πηζαλόηεηεο”θαη Τπραία Σήκαηα(4ν ΔΞ.), Τειεπηθνηλσληαθά Σπζηήκαηα 1(5ν
ΔΞ.), Τειεπηθνηλσληαθά Σπζηήκαηα 2(6ν ΔΞ.), Γίθηπα 1(7ν ΔΞ.), Ψεθηαθή Δπεμεξγαζία Σήκαηνο(5ν
ΔΞ).
Πηό ζπγθεθξηκέλα ζηα Σήκαηα θαη Σπζηήκαηα έρνπλ γίλεη πνιιέο αιιάγέο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο κε πξώηε ηελ άπμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ projects(από 1θαη 2 ζε παιαηόηεξεο ρξνληέο ζε 4).
Βέβαηα ε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ projects ζπλνδεύηεθε θαη κε ηελ ηάζε γηα πνιιαπιαζηαζκό ηεο
δπζθνιίαο απηώλ. Τν ηειεπηαίν παξαδείγκα ην πεξαζκέλν εμάκελν ζην νπνίν έγηλε πξαγκαηηθή ζθαγή είλαη
ελδεηθηηθό. Σπγθεθξηκέλα, δειώζαλ ην κάζεκα 363 θνηηεηέο. Από απηνύο δώζαλ κόλν 164 θαη πεξάζαλ ζηελ
ηειεπηαία εμεηαζηηθή κόλν 76 ! Απηό απνηειεί πνζνζηό επηηπρίαο 21% (ν θ.Καξπζηηλόο εκθαλίδεη
παξαπιαλεηηθά πνζνζηό επηηπρίαο 46%..)!!!
Δπίζεο, ε κεηαηξνπή ησλ project από νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ ζε
αηνκηθά δπζρεξαίλεη αθόκα παξαπάλσ ηελ θαηάζηαζε. Μ' απηόλ
ηνλ ηξόπν γίλεηαη αθόκα πην δύζθνιν γηα ην θνηηεηή λα
αληαπεμέιζεη ζην κάζεκα από νηη όηαλ ζπλεξγαδόηαλ κε
θάπνηνλ ζπκθνηηεηή ηνπ παξάγνληαο νκαδηθή δνπιεηά. Παξόια
απηά ν δξόκνο γηα λα πεξάζεη θαλείο ην κάζεκα πεξλάεη θαη
κέζα από πξνόδνπο, ηελ ηειηθή εμέηαζε ησλ project θαη ηέινο
γηα λα είλαη ζίγνπξνο ν δηδάζθνληαο όηη “γλσξίδεηο” θαιά ην
κάζεκά θάλεη θαη ηειηθή εμέηαζε(θαη βέβαηα κε
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο από ηνλ δηδάζθνληα θαη “πξνζσπηθά”
ζέκαηα (γηαηί όπσο γλσξίδνπκε πνιύ θαιά ν θάζε θνηηεηήο
είλαη ύπνπηνο γηα αληηγξαθή κέρξη λα απνδείμεη ην αλίζεην).
Βέβαηα όια απηα γίλνληαη κε ην επηρείξεκα ηεο “πνηνηηθήο
αλαβάζκηζεο” ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα έρεη δείμεη ην αληίζεην. Οη θνηηεηέο
λα κελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο κε απνηέιεζκα νη
επηηπρόληεο θάζε εμακήλνπ λα είλαη έλα ειάρηζην πνζνζηό απηώλ πνπ έρνπλ δειώζεη ην κάζεκα.

Ψεθηαθνί Υπνινγηζηέο
Απνηειεί ην πξώην βαξβάην κάζεκα ηνπ ηνκέα MHL. Έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε θώδηθα γηα ην
εξγαζηήξην ζε assembly θαη θαηά αληηζηνηρία κε καζήκαηα ηνπ MUSIC(πξνγξακκαηηζκόο) ζπελ ηειηθή
εμέηαζε θαινύκαζηε λα γξάςνπκε θώδηθεο ζε ραξηί..
Πηζηεύνπκε όηη ην εξγαζηήξην έρεη ηε κνξθή εμεηαζηηθνύ θέληξνπ, αθνύ νη θνηηεηέο θαινύληαη λα
έρνπλ ήδε έηνηκν ηνλ θώδηθα ηεο άζθεζεο ηνπ εθάζηνηε εξγαζηεξίνπ, πξάγκα πνιιέο θνξέο δύζθνιν,
αθνύ ε ζεσξία δελ επαξθεί γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο δελ έρεη έηνηκν ηνλ
θώδηθα θαιείηαη κέζα ζην δίσξν ηνπ εξγαζηεξίνπ λα ηνλ ηειεηνπνηήζεη, όζν νη ειάρηζηνη βνεζνί εμεηάδνπλ
ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηέο. Όιε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ινηπόλ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηπαξαγσγηθή θαη
σκή εμέηαζε ησλ θνηηεηώλ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο



Απαηηνύκε
Τελ θαηάξγεζε ηνπ εμεηαζηνθεληξηθνύ ραξαθηήξα ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαη πξνηείλνπκε ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε πξναηξεηηθέο εξγαζίεο ζε θξνληηζηεξηαθό επίπεδν, πνπ ζα βνεζνύλ ηνλ
θνηηεηή νπζηαζηηθά, θαη ζα απνηεινύλ bonus γηα ηνλ βαζκό ηνπ.

4ν εμάκελν
(από ηα 5 βαζηθά καζήκαηα ηα 2 έρνπλ εξγαζηήξην, ηα άιια 2 project θαη ην 5ν είλαη αγγιηθά...)

Πξνρσξεκέλε Λνγηθή Σρεδίαζε
Παξόκνηα κε ηε ινγηθή ζρεδίαζε, απαηηνύκε ηελ θαηάξγεζε ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ θαη ησλ
επαλεμεηάζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, αιιά θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο βαζκνιόγεζεο,
όπνπ αλ έλαο θνηηεηήο έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 εξγαζηήξηα κε βαζκό θάησ απ ηε βάζε απνηπγράλεη ζην
εξγαζηήξην, αθόκα θαη αλ ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα εξγαζηήξηα είλαη πάλσ απ ηε βάζε!
Αθόκα, παξαηεξείηαη ηεξάζηηα αιιαγή ηεο ύιεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, αθνύ πιένλ ν
θνηηεηήο θαιείηαη λα ππνινηήζεη πνιιά πεξηζζόηεξα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα: παιηόηεξα πινπνηήζεηο
alu,fsm,adder, stock calculator ζε πινπνίεζε κε ρηιηάδεο γξακκέο θώδηθα VHDL ελόο ιεηηνπξγηθνύ
“παηρληδηνύ” ping pong πνπ όζν ελδηαθέξνλ αθνύγεηαη είλαη πνιιαπιάζηα δύζθνιν θαη άρξεζηα
ππεξβνιηθό ζε ζρέζε κε ηελ εκπέδσζε ζε πξαθηηθό επίπεδν ηεο ζεσξίαο.
Παξόιν πνπ κεηά από θηλεηνπνηήζεηο ε ηειηθή εμέηαζε δελ ππάξρεη, πάληα ε δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ
δπζθνιία είλαη δεισκέλε.
Απαηηνύκε
1. Όζνη έρνπλ πεξάζεη ην εξγαζηήξην δε ρξεηάδεηαη ζηελ -θνηλή- πεξίπησζε πνπ δελ πεξάζνπλ ην
κάζεκα λα δίλνπλ εμέηαζε θαηνρύξσζεο θάζε ρξνληά.
2. Κακία ζθέςε γηα επαλαθνξά ηεο ηειηθήο εμέηαζεο.
3. Διάθξπλζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ζηα εξγαζηήξηα θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ.

Πηζαλόηεηεο θαη Τπραία Σήκαηα
Έλα αθόκε παξάδεηγκα ζπλερνύο απμαλόκελεο εληαηηθνπνίεζεο ζην ηκήκα είλαη ην κάζεκα ησλ
Πηζαλνηήησλ θαη ησλ Τπραίσλ Σεκάησλ ζην νπνίν κέρξη πξίλ ιίγα ρξόληα δελ ππήξραλ ππνρξεσηηθά
projects θαη πξόνδνη. Σην ηξέρνλ(όπσο θαη ζην πεξζηλό) εμάκελν ην κάζεκα είλαη επηβαξπκέλν κε 4
projects θαη πξόνδν (πιήλ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο). Απηή ε θαηάζηαζε καδί κε ηελ δηόξζσζε, κέζσ
δηαδπθηηαθήο θόξκαο απαληήζεσλ, ησλ projects (ρώξηο λα ιακβάλεηαη ζρεδόλ θαζόινπ ππόςηλ ε ζρεηηθή
αλαθνξά) είρε ώο απνηέιεζκα ηελ καδηθή απνηπρία ησλ θνηηεηώλ πνπ είραλ δειώζεη ην κάζεκα.
Απαηηνύκε


Οη αζθήζεηο λα είλαη πξναηξεηηθέο θαη εληζρπηηθέο ζηνλ ηειηθό βαζκό.

5ν/6ν εμάκελν : Τν ηξίην έηνο είλαη από κόλν ηνπ πνιύ ηδηαίηεξε πεξίπησζε..
Γε ζα κπνξνύζαλ λα πεξάζνπλ
απαξαηήξεηα δύν από ηα δπζθνιόηεξα
καζήκαηα
ηνπ
ΗΜΜΥ
ηα

Τειεπηθνηλσληαθά Σπζηήκαηα
1
θαη
Τειεπηθνηλσληαθά
Σπζηήκαηα 2 ηα νπνία ε πιεηνςεθία
ησλ θνηηεηώλ απνθαιεί “καζήκαηα
πηπρίνπ”. Σηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα
ηα projects έρνπλ ηεξάζηην βαζκό
δπζθνιίαο θαη αλ ζπλππνινγηζηεί κε ην
ήδε
ππεξθνξησκέλν
πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηνπ 3νπ έηνπο νη επηινγέο είλαη
κάιινλ δύν: ή ζα ζπζηάζεηο άιια
καζήκαηα γηα λα πεηύρεηο ζηα
ζπγθεθξηκέλα ή ζα γίλνπλ θαη γηα ζέλα
καζήκαηα πηπρίνπ! Η δπζθνιία ζε απηά
ηα
καζήκαηα
έγθεηηαη
ζε
δύν
παξακέηξνπο.
Υπάξρεη
κεγάιε
αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ ζεκεηώζεσλ
ηεο ζεσξίαο θαη ησλ αζθήζεσλ, δειαδή
νη αζθήζεηο δελ απνηεινύλ κηά
εθαξκνγή ηεο δηδαρζείζαο ζεσξίαο ζηελ
πξάμε ώζηε λα είλαη θαηαλνεηή ζηελ
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ. Δπηπιένλ ε
ηεξάζηηα δπζθνιία ησλ ζεκάησλ ζηελ
ηειηθή εμέηαζε νδεγεί πνιινύο θνηηεηέο ζηελ απνηπρία θαη απηό,ζε ζπλδηαζκό κε ηελ κε θαηνρύξσζε ησλ
αζθήζεσλ γηα ηα επόκελα εμάκελα, ζηελ επαλάιεςε όιεο ηεο παξαπάλσ ςπρνθζόξαο δηαδηθαζίαο.
Μεηαηξέπεηαη έηζη νπζηαζηηθά ε δνπιεηά πνπ έρεηο θάλεη ελα εμάκελν ζε ρακέλν θόπν θαη κε πεξεηαηξσ
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδώλ.
Απαηηνύκε
Παξόιν πνπ κεηά από ρξόληεο θηλεηνπνηήζεηο ζηα Τειεπηθνηλσληαθά 1 θαηνρπξώλνληαη ηα
project ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη θαη' επίθαζε δηαεπθνιπληηθή αλ θαη θαιό βήκα. Σπγθεθξηκέλα
θαηνρπξώλεηαη κόλν γηα κηά ρξνληά θαη κόλν κε βαζκό >=7 . Πξέπεη, αληίζεηα, λα
θαηνρπξώλνληαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ θαη κε βαζκό >=5 .
 Όκνηα γηα ηα Τει.2 νη εξγαζίεο πξέπεη λα θαηνρπξώλνληαη γηα πάληα κε βαζκό >=5.
πην θνκβηθά δεηάκε
1. Καηάξγεζε ηνπ απαξάδεθηνπ ζεζκνύ ησλ deadlines.
2. Μείσζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο δπζθνιίαο ησλ projects.
3. Οκαδηθά project γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπιινγηθήο δνπιεηάο.
4. Κακία ππνρξεσηηθή πξόνδνο.
5. Καηνρύξσζε ησλ βαζκώλ ησλ project.
6. Απαιαθηηθέο εξγαζίεο γηα λα κπνξεί ν θάπνηνο λα πεξάζεη ην κάζεκα ρσξίο ηειηθή εμέηαζε.


Βάζεηο Γεδνκέλσλ
Τν κάζεκα απηό είλαη αξθεηά ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Απνηειεί εθαξκνζκέλεο ηερληθέο αλάιπζεο θάπνηαο
αλάγθεο ζε/γηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξεηάδεηαη βαζηθέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ sql θαη java . Τη
ηδηαίηεξν έρεη απηό ην κάζεκα; Έρεη 3 θνκκάηηα ελόο εληαίνπ κεγάινπ project θαηαζθεπήο κηαο πιήξνπο
ιεηηνπξγηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Βέβαηα εδώ έξρεηαη θαη μεθηλάεη ην κεγάιν ζέκα. Οη απαηηήζεηο ηεο
εξγαζίαο είλαη πνιύ ςειέο. Πέξα από πνιιαπιά επαλαιακβαλόκελε δνπιεηά, άρξεζηε γηα ηελ απόθηεζε
βαζηθήο γλώζεο, πέξα από ην ηεξαηώδεο κέγεζνο ηεο εξγαζίαο, πέξαλ από ην γεγνλόο όηη θάζε ρξόλν
κεγαιώλεη ζε όγθν θαη απαηηήζεηο, ηαπηόρξνλα έρενπλ εηζαρζεί θαη νη πξσηνπόξεο ζηελ ειιάδα ηερληθέο
ηεο online εμέηαζεο. Όρη κόλν απηό, αιιά θαινύκαζηε λα γξάςνπκε θαη ηειηθή εμέηαζε πάλσ ζηηο
εθαξκνζκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ! Τειηθή εμέηαζε πνπ επίζεο είλαη γλσζηή ε ππεξβνιηθή
πνζόηεηα θαη δπζθνιία ησλ ζεκάησλ.
Είλαη κάζεκα πνπ όινη γλσξίδνπκε πσο απνηειεί “κάζεκα πηπρίνπ” (ζηελ εκβόιηκε γίλεηαη ρακόο) θαη είλαη
άμην απνξίαο πσο ε εξγαζία πνπ θαιύπηεη ηα πάληα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δελ είλαη απαιιαθηηθή.
Απαηηνύκε


Απαιιαθηηθή πξναηξεηηθή εξγαζία από ηελ ηειηθή εμέηαζε.

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα
Μηα αθόκε αληίζηνηρε πεξίπησζε καζήκαηνο κε παξόκνηα δεηήκαηα είλαη ην κάζεκα ησλ ιεηηνπξγηθώλ
ζπζηεκάησλ.
Τα ιεηηνπξγηθά επίζεο έρνπλ κεγάιε θαη ρξνλνβόξα εξγαζία κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ππνηππώδνπο
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζε C. Μέρξη ην θεηηλό ρεηκεξηλό εμάκελν ε εξγαζία είρε δύν κέξε θαη κεγάιεο
νκνηόηεηεο αλά ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληέο. Σε απηό ην κάζεκα ε εξγαζία θαιύπηεη ζρεδόλ όιε ηελ ύιε ηνπ
καζήκαηνο ζε πξαθηηθό επίπεδν. Φέηνο ε εξγαζία άιιαμε ηειείσο θαη νη κεγαιύηεξνη από 3ν έηνο (αλ ην
είραλ θαηνρπξώζεη..) όρη κόλν έπξεπε λα θάλνπλ εξγαζία, αιιά θαη από ην κεδέλ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο
δπζθνιίαο θαη ηνπ θόξηνπ ηεο νη θνηηεηέο δελ κνξνύζαλ λα ηελ νινθιεξώζνπλ ζην deadline, ε ιύζε δελ
ήηαλ ε ειάθξπλζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο (έπξεπε σο θαη γηα hacking λα πξνβιέπνπκε κέζα ζηνλ
θώδηθα θαη ηνπο αιγνξίζκνπο) αιιά ε δνπιεηά λα κεηαθεξζεί γηα κεηά ηα ρξηζηνύγελλα, ιίγεο κέξεο πξηλ
ηελ εμεηαζηηθή θαη κέζα ζηηο δηαθνπέο, πνπ θάζε άιιν παξά δηαθνπέο γίλαλ κε ηελ εξγαζία απηή. Πέξαλ
ησλ άιισλ ζε ππνρξέσλε λα έρεηο θαη ππνινγηζηή ζην κέξνο πνπ βξηζθόζνπλ!
Εεηάκε
 Απαιιαθηηθή πξναηξεηηθή εξγαζία
 Καηάξγεζε ηνπ απαξάδεθηνπ ζεζκνύ ηεο online εμέηαζεο θαη ησλ απάλζξσπσλ γηα κηα
γλσζηηθή δηεξγαζία θαη πξάμε ιεηηνπξγία ησλ deadline ιεο θαη κεηξηέηαη ην βάζνο θαη ε
πνηόηεηα ηεο γλώζεο ζε ηέηνηεο πξνζεζκίεο

Οξγάλσζε Υπνινγηζηώλ
Σην κάζεκα απηό ζεσξνύκε άηνπε ηελ πιήξε αλαληηζηνηρία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ κε
ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο. Σην εξγαζηήξην, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα πινπνηήζεη datapath ελόο επεμεξγαζηή
MIPS(θαη ζε pipeline έθδνζε) ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ VHDL, γιώζζα ηελ νπνία δηδάρηεθε ζηελ
Πξνρσξεκέλε Λνγηθή Σρεδίαζε, όπσο θαη βαζηθή δόκεζε θπθισκάησλ, πξάγκαηα πνπ έρνπλ κηθξή ζρέζε
κε ηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο, πνπ είλαη αθξηβώο ε νξγάλσζε θαη ζρεδίαζε κλεκώλ θαη απινύ
επεμεξγαζηή θαη όρη ε απνηύπσζή ηνπο ζε ρηιηάδεο γξακκέο θώδηθα vhdl.
Πξνηείλνπκε επηπιένλ ηελ θαηάξγεζε ηεο ύπαξμεο κίαο κνλαδηθήο επθαηξίαο γηα απνπζία απ΄ηα
εξγαζηήξηα (ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2), θαζώο θαη ηελ ππνρξεσηηθή επίδεημε δηθαηνινγεηηθώλ
από γηαηξό. Δπίζεο απαηηνύκε ηελ αλαπιήξσζε όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θνηηεηήο
ζεκεηώζεη απνπζία, γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ.



Απαηηνύκε
Τνλ πξναηξεηηθό θαη απαιιαθηηθό ραξαθηήξα ηνπ εξγαζηεξίνπ

4ν έηνο
Γύν είλαη ηα πην ζθιεξά καζήκαηα ηνπ 4νπ έηνπο πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο, νη

Αιγόξηζκνη θαη ε

Θεσξία Υπνινγηζκνύ.
Σηνπο Αιγόξηζκνπο έρεη γίλεη κεγάιε πξόνδνο ζε ζρέζε κε ην θόξην εξγαζίαο θαη ηελ ηειηθή εμέηαζε. Οη
εξγαζίεο είλαη βηώζηκεο (αλ θαη ζα έπξεπε λα είλαη πξναηξεηηθέο θαη εληζρπηηθέο) θαη ηα ζέκαηα ζρεηηθά πην
εύθνια θαη ρσξίο καδηθά θνςίκαηα .


Σηε Θεσξία Υπνινγηζκνύ, νη εξγαζίεο ζα έπξεπε λα είλαη θαη εθεί πξναηξεηηθέο θαη εληζρπηηθέο
θαη λα θαηνρπξώλεηαη ν βαζκόο ηνπο.

Επηθπιαζζόκαζηε γηα πνιιέο ειιείςεηο, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία θιπ. Είλαη επί ηεο νπζίαο κηα δνπιεηά πνπ
μεθίλεζε θαη ρξεηάδεηαη, ζην ζπληνληζηηθό πνπ ηελ
εθπόλεζε, κεγάιε ζπκκεηνρή, ηδέεο, ζηνηρεία θαη
επεμεξγαζία. Πην πνιύ απ' όια όκσο ρξεηάδεηαη από θάζε
κέινο ηνπ Σπιιόγνπ ΗΜΜΥ εγξήγνξζε θαη θηλεηνπνίεζε
λα πξνηάμνπκε ην δεκηνπξγηθό ελδηαθέξνλ καο γηα ην
αληηθείκελό καο, ηνλ ειεύζεξό καο ρξόλν, ηε κεηαηξνπή
ησλ λέσλ θηηξίσλ ζε βηώζηκν πεξηβάιινλ, ηε δσληάληα ηνπ
θηλήκαηνο γηα απηά πνπ καο αλήθνπλ θαη καο ηα ζηεξνύλ.

Να πνύκε

αλ δελ πάεη άιιν

λα πάεη αιιηώο!!

