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Ενςωματωμζνα Συςτιματα – Λογιςμικό Πραγματικοφ Χρόνου

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
E-learning

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
2

9

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα

Ελλθνικι και Αγγλικι
ΝΑΙ

http://ies.tepir.gr

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να:
1. ςχεδιάηουν και να αναπτφςςουν το υλικό και λογιςμικό ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων,
2. επιλζγουν τισ τεχνολογίεσ υλοποίθςθσ των ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων με ζμφαςθ
ςτθν χριςθ μικροελεγκτϊν διαφόρων καταςκευαςτϊν και τισ τεχνικζσ
προγραμματιςμοφ με τα κατάλλθλα ενοποιθμζνα περιβάλλοντα ανάπτυξθσ ςε γλϊςςεσ
υψθλοφ επίπεδου όπωσ C,
3. ςυνκζτουν λφςεισ ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων με τθν χριςθ ςφγχρονων τεχνικϊν ςυνςχεδιαςμοφ Υλικοφ-Λογιςμικοφ για εφαρμογζσ Πραγματικοφ χρόνου και με λειτουργικά
ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου (Real-Time Operating Systems),
4. διακρίνουν, περιγράφουν και εξθγοφν τθν διεπιςτθμονικι φφςθ των πεδίων εφαρμογισ
των Ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων,
5. ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα τθσ επιλογισ τουσ υπό
μορφι τελικοφ ζργου-project.

Λζξεισ κλειδιά: Ενςωματωμζνα Συςτιματα, Συν-ςχεδιαςμόσ Υλικοφ-Λογιςμικοφ,
Μικροελεγκτζσ, Ενοποιθμζνο Περιβάλλον Ανάπτυξθσ, Λειτουργικό Σφςτθμα Πραγματικοφ
Χρόνου, Αςφρματα Δίκτυα Αιςκθτιρων
Γενικέσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Αυτόνομθ Εργαςία
3. Ομαδικι Εργαςία
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Διαλέξεισ
Ενότητα Ι: Ειςαγωγή ςτα Ενςωματωμζνα Συςτήματα
Ειςαγωγι ςτα Ενςωματωμζνα Συςτιματα και τισ ςθμαντικζσ μετρικζσ ςχεδίαςθσ των
ςυςτατικϊν του Υλικοφ και Λογιςμικοφ. Παραδείγματα ςχεδιαςμοφ τυπικϊν
Ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων με ζμφαςθ ςτα Αςφρματα Δίκτυα Αιςκθτιρων (Wireless
Sensor Networks) και τισ εφαρμογζσ ραδιοςυχνικισ ταυτοποίθςθσ (RFID)
Ενότητα ΙΙ: Τεχνολογίεσ Υλοποίηςησ Ενςωματωμζνων Συςτημάτων
Παρουςίαςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν υλοποίθςθσ Ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων,
ανάλυςθ και ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα. Σφγχρονοι μικροελεγκτζσ με ςτισ οικογζνειεσ
ARM και MSP430. Χριςθ κατάλλθλων μετρικϊν για τθν επιλογι των κατάλλθλων
Μικροελεγκτϊν ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ του Ενςωματωμζνου Συςτιματοσ.
Ενότητα ΙΙΙ: Σεχνικέσ προγραμματιςμοφ
Ενςωματωμένων ςυςτημάτων

Μικροελεγκτών

για

την

ανάπτυξη

Βαςικζσ τεχνικζσ προγραμματιςμοφ Μικροελεγκτϊν βαςιςμζνων ςτθν γλϊςςα C. Ειςαγωγι
ςτα ενςωματωμζνα ςτουσ Μικροελεγκτζσ περιφερειακά και ςτο προγραμματιςκό μοντζλο
που ςυνικωσ εφαρμόηεται ςτα Ενοποιθμζνα Περιβάλλοντα Ανάπτυξθσ (IDE).
Προγραμματιςμόσ Μικροελεγκτϊν ςτθν πράξθ για απλά ενςωματωμζνα ςυςτιματα.
Ενότητα IV: Λειτουργικά Συςτήματα Πραγματικοφ χρόνου- RTOS Ανοικτοφ κώδικα
Βαςικζσ αρχζσ Λειτουργικϊν Συςτθμάτων Πραγματικοφ χρόνου και εφαρμογι τουσ ςε
ενςωματωμζνα ςυςτιματα. Παρουςίαςθ των μθχανιςμϊν διακοπϊν και του τρόπου
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων χειριςμοφ των διακοπϊν (interrupt handlers). Ειςαγωγι
ςτουσ τρόπουσ λειτουργίασ χαμθλισ κατανάλωςθσ ιςχφοσ και ςυνδυαςμόσ με τουσ

μθχανιςμοφσ διακοπϊν για τθν υλοποίθςθ αποδοτικϊν ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων.
Ενότητα V: Παράδειγμα 1 Ενςωματωμζνου Συςτήματοσ – Αςφρματα Δίκτυα Αιςθητήρων
για εφαρμογζσ φωτιςμοφ
Ανάλυςθ ενόσ κόμβου Αςφρματου Δικτφου Αιςκθτιρων ςαν ζνα τυπικό παράδειγμα
Ενςωματωμζνου Συςτιματοσ. Παρουςίαςθ των διαφόρων επιπζδων αφαίρεςθσ που
ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για τα ςυςτατικά του υλικοφ και του λογιςμικοφ, κακϊσ και
των πρωτοκόλλων επικοινωνίασ από το φυςικό επίπεδο ζωσ το επίπεδο εφαρμογισ.
Παραδείγματα ελζγχου φωτιςμοφ με LED βαςιςμζνων ςε Αςφρματα Δίκτυα Αιςκθτιρων.
Ενότητα VI: Παράδειγμα 2 Ενςωματωμζνου Συςτήματοσ – Υλοποίηςη Αυτόνομα
κινοφμενου οχήματοσ
Υλοποίθςθ ομαδικϊν ζργων-project με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ μικρισ κλίμακασ
αυτόνομα κινοφμενου οχιματοσ (UGV) ι εναζριου οχιματοσ (UAV) βαςιςμζνου ςτισ
γνϊςεισ που αποκτικθκαν για τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ενςωματωμζνων
ςυςτθμάτων.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα,
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Ε-learning
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Χριςθ διαφανειϊν με υλικό πολυμζςων κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
μελζτθσ, αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια
εργαςτθρίου),
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
 Χριςθ ενοποιθμζνου περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ
εφαρμογϊν λογιςμικοφ (IDE) για μικροελεγκτζσ και
αναπτυξιακά ςυςτιματα μικροελεγκτϊν

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
E-learning
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι αναφοράσ για τισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Ανάκεςθ αςκιςεων ι project και
αναφορά (ατομικά ι ομαδικά)
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
52
26
52
26
26
50
36

Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα

Σφνολο Μαθήματοσ

2

270

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Τελικόσ βακμόσ μακιματοσ =
35% x Αςκιςεισ εργαςτθρίου + ςυμμετοχι ςτο
μάκθμα
20% x Ενδιάμεςθ εξζταςθ
20% x Ομαδικι άςκθςθ ι project και
Αναφορά/Παρουςίαςθ
25% x Τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ
Αναμενόμενθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ.
Αναμζνεται οι ςπουδαςτζσ να:
1. ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ διαλζξεισ/εργαςτιρια και
τισ επιπρόςκετεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που
ςχεδιάηονται ςτθν διάρκεια του εξαμινου
(προςκλιςεισ ομιλιϊν),
2. ολοκλθρϊςει ςχετικό ομαδικό ζργο για τον
ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ενςωματωμζνου
ςυςτιματοσ που κα επιλεγεί ςε ςυνεργαςία με
τον διδάςκοντα ςε εφαρμογι των μακθςιακϊν
ικανοτιτων που κα αποκτθκοφν και να υποβάλλει
τθν αντίςτοιχθ τεχνικι ζκκεςθ ζωσ το τζλοσ του
εξαμινου,
3. ςυμμετζχει ςτθν τελικι γραπτι εξζταςθ θ οποία
καλφπτει όλο το υλικό που διδάχκθκε. Οι
ςπουδαςτζσ πρζπει να αποδείξουν ότι κατζχουν
το υλικό που διδάχκθκε και τθν χριςθ των
εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Wayne Wolf, Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design
2. Steve Heath, Embedded Systems Design
3. John H. Davies, MSP430 Microcontroller Basics, NEWNES-ELSEVIER, ISBN: 978-0-7506-82763
4. D. V. Gadre, Programming and Customizing the AVR Microcontroller, Tziolas Publications
(translated into Greek).
5. Jane Liu, Real-Time Systems
6. Bryant , O’ Hallaron, Computer Systems – A Programmer’s Perspective
7. Ben Ari, Principles of Concurrent and Distributed Programming
- Συνιςτώμενη Bιβλιογραφία:
1. Silberschatz, Galvin & Gagne, Operating Systems Concepts, Chapters 4 (Processes), 6
(Scheduling), 7 (Process Synchronization) and 8 (Deadlocks)
2. Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems, Chapters 2 and 3
3. MSP430 Datasheets
4. ARM Datasheets

5.
6.

Datasheets for MSP430 and ARM development boards
Intel XScale development boards

-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά:
1. Design Automation for Embedded Systems
2. Eurasip Journal of Embedded Systems
3. IEEE Embedded Systems Letters
4. International Journal of Embedded and Real-Time Communication Systems
5. International Journal of Embedded Systems

