
 

 

 
 

Περίγραμμα μαθήματος 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπολογιστική Γεωμετρία 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΠ11 Εξάμηνο 8 ECTS 6 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡ. 3 ΦΡΟΝΤ. 1 ΕΡΓΑΣΤ.  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και διαγράψτε τα υπόλοιπα 
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.uoa.gr/courses/D42/ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συνιστώμενο: Κ17 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώστε (λεκτική περιγραφή) το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέροντας τη δομή και τα θέματα που καλύπτονται. 

Εισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους και προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της 
Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Eιδικότερα: 
• Kυρτότητα σε δύο διαστάσεις και σε τρεις διαστάσεις, αλλά και σε γενική διάσταση. 
• Όγκος κυρτών πολυέδρων και Minkowski άθροισμα Πολυέδρων. 
• Τριγωνοποίηση σημειοσυνόλου και Τριγωνοποίηση Delaunay / διαγραμμα Voronoi. 
• Θέματα Γεωμετρικής αναζήτησης, Δομές γεωμετρικών δεδομένων, Πλησιέστεροι γείτονες, Ομαδοποίηση. 
Επίσης, παρουσιάζονται θέματα υλοποίησης γεωμετρικών αλγορίθμων και χρήσης βιβλιοθηκών (π.χ. CGAL) για 
την ανάπτυξη γεωμετρικού λογισμικού σε γλώσσες όπως C/C++, και Python. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγράψτε τους στόχους ή/και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Μπορείτε να αναφερθείτε στις επιμέρους κατηγορίες των  
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (νοητικών, πρακτικών) και ικανοτήτων.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα «Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» για τη συγγραφή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων . 
Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Εισαγωγή στους Γεωμετρικούς Αλγόριθμους με κατανοητό τρόπο και χρήση βασικών μαθηματικών γνώσεων και 
δομών δεδομένων, ώστε να μπορούν να δουν οι φοιτητές εφαρμογές τους στην σημερινή εποχή και τις 
προεκτάσεις προς τις ερευνητικά ενεργές περιοχές της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Δίνεται βάση τόσο στο 
θεωρητικό αλγοριθμικό μέρος όσο και σε υλοποιήσεις. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

• Εξηγεί την έννοια της Kυρτότητας σε δύο διαστάσεις και σε τρεις διαστάσεις 

• Περιγράφει τη βασική έννοια της Τριγωνοποίησης και της Τριγωνοποίησης Delaunay / διαγράμματος Voronoi 

• Διαχειρίζεται την έννοια του Minkowski sum και των Πολυέδρων 

• Χειρίζεται βασικά θέματα Γεωμετρικής αναζήτησης 
• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί εφαρμογές σε Python 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. Ειδικότερα: Περιγραφή Μαθήματος, 
Παροχή Υλικού, Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Ανάθεση και 
Κατάθεση Εργασιών, Συζητήσεις για Εργαστήρια και 
Εργασίες, Ερωτηματολόγια, Εξωτερικοί Σύνδεσμοι) 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές 
διδασκαλίας και αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 
Εμπλουτισμένες Διαλέξεις, 
Online Διαλέξεις,  
Σεμινάρια,  
Φροντιστήριο,  
Εργαστήριο, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,  
Πρακτική  
Εκπόνηση project,  
Εκπόνηση ατομικών / ομαδικών εργασιών 
Τηλεσυνεργασία (αναφορά σε εργαλεία) 
Κλπ 
 

Η Θεωρία παρουσιάζεται με προβολή διαφανειών. Τα 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται σε 
εργαστήρια επίδειξης σε πραγματικές παράλληλες 
μηχανές. Δίδεται Εργασία σε ομάδες 1-2 ατόμων. 
Υποστήριξη εργασιών με συζητήσεις στο eclass. 

Δραστηριότητα Φόρτος (ώρες) 

Διαλέξεις (φυσική παρουσία) 39 
Μελέτη και προετοιμασία 
παρουσιάσεων των διαλέξεων 

30 

Μελέτη του περιβάλλοντος 
Python 

20 

Ατομική Εργασία 30 
Ομαδική Εργασία (2-3 άτομα) -- 
Μελέτη για Τελική Εργασία 31 

Σύνολο ωρών 150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης (Διαμορφωτική ή/και Τελική), 
Εργαλεία Αξιολόγησης (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση/Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Άλλη/άλλες,), 
Παροχή ανατροφοδότησης (περιγραφική, μέσω κλίμακας 
διαβαθμισμένων κριτηρίων) 

Οι φοιτητές αξιολογούνται με ενδιάμεσες εργασίες και μία 
τελική εργασία. Οι ενδιάμεσες εργασίες καλύπτουν το 
θεωρητικό και προγραμματιστικό τμήμα της ύλης ενώ κατά 
την τελική εργασία οι φοιτητές επιλέγουν να εμβαθύνουν 
στο κομμάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο. Η εργασία 
αξιολογείται με διαβαθμισμένα κριτήρια που 
ανακοινώνονται στους φοιτητές. Δίδεται η δυνατότητα 
παραπόνων και αναβαθμολόγησης. 
Για να περάσει κάποιος το μάθημα πρέπει να 
συγκεντρώσει 50% στις θεωρητικές (1) και τις 
προγραμματιστικές εργασίες (2), και 50% στην τελική 
εργασία (3). Για το "άριστα" χρειάζεται να αριστεύσει στο 
(1) ή στο (2), και στο (3). 

 

Αξιολόγηση Αριθμός Ποσοστό 

Εργασίες 5 50% 

Τελική εργασία 1 50% 
 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ιωάννης Εμίρης. Υπολογιστική γεωμετρία: μία σύγχρονη αλγοριθμική προσέγγιση. Κλειδάριθμος, 2008. 
Mark Overmars et al. Computational geometry and Applications. Springer. Μετάφραση: Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, 2011. 
Σημειώσεις και Διαφάνειες για την εισαγωγή στην Python. 

 

 

 


