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1 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1 Προσωπικά Στοιχεία 

 

Ημερομηνία Γέννησης 14 Μαρτίου (π) 1966 

Ιδιότητα Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. με γνωστικό 

αντικείμενο «Επεξεργασία Διακριτού Σήματος» 

Διεύθυνση εργασίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική 
Σχολή, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124 

Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο 2310-996340, 2311 221853/ 6977 269398 

FAX 2310-996312 

E-mail/URL leontios@auth.gr / http://psyche.ee.auth.gr 

Στρατιωτική θητεία Μάρτιος 1995-Σεπτέμβριος 1996 (Λοχίας) 

 

1.2 Σπουδές – Ακαδημαϊκοί Τίτλοι 

 

1989 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

1997 Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, 

από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Α.Π.Θ. 

2004 Διδακτορικό Σύνθεσης από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο του Γιορκ, Αγγλία (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ: 33-

188/3-4-2006) 

2011 Δίπλωμα Μουσικολογίας από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ. 

 
1.3 Επιμόρφωση 

 

1991-1992 Πρόγραμμα κατάρτισης του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. με 

θέμα «Προηγμένες Τεχνικές, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και 

Επεξεργασία Σημάτων» 

1992 Σεμινάρια του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Τμ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. με θέμα «Στοχαστικές 
Διαδικασίες και Εκτίμηση Φάσματος» με εισηγητή τον Καθηγητή του 

Polytechnic Institute of New York κ. Αθανάσιο Παπούλη. 

 

1.4 Βραβεία – Διακρίσεις  

 

1997 2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη. 

1997 Open Finalist στο Student Paper Competition (Whitaker 
Foundation) IEEE EMBS’97, Chicago, IL, USA. 

1998 Finalist στο Student Paper Competition (in memory of Dick 
Poortvliet) MEDICON’98, Λεμεσός, Κύπρος 

1999 Young Scientist Award στο ILSA ’99, Marburg, Germany. 

2002 Presidential Poster Award στο WCOG 2002, Bangkok, Thailand. 

2002 Honorary Mention (6th place) στον παγκόσμιο διαγωνισμό της IEEE 
Computer Society CSIDC 2002, Washington DC, USA. 

2003 Best Full Paper Award στο IEEE ICALT 2003, Αθήνα, Ελλάδα. 

2004 3rd Prize (SmartEyes) στον παγκόσμιο διαγωνισμό Microsoft 
ImagineCup 2004, Sao Paolo, Brazil. 

2005 2rd Prize (Sign2Talk) στον παγκόσμιο διαγωνισμό Microsoft 
ImagineCup 2005, Yokohama, Japan. 

2006 Best 20/2500 (AllergyON) στον πανελλήνιο διαγωνισμό καινοτομίας 

http://psyche.ee.auth.gr/
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Innovation 2006 της OTENET 

2006 Best Full Paper Award στο FITCE 2006, Αθήνα, 2006 

2007 1st Prize (Noesis) στην Ελληνική φάση του παγκόσμιου διαγωνισμού 
Microsoft ImagineCup 2007 και πρόκριση στην τελική φάση του 

διαγωνισμού (Αύγουστος 2007, Seoul, S. Korea)-(7η θέση 

παγκοσμίως). 

2007 «Βραβείο Κοινού» για το πρόγραμμα SmartEyes μεταξύ 90 

επιλεγμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR Europe. 

2008 Τιμητική επιλογή παρουσίασης στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή 

και τον κ. Bill Gates της ερευνητικής δραστηριότητας για την 

ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για τα άτομα με αναπηρία και 
βράβευση από τον κ. Bill Gates στα πλαίσια του Innovation Day της 

Microsoft Hellas, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα 28-1-08. 

2008 2ο Βραβείο Καινοτομίας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ 2008, 26.6.2008 

2008 The Assistive Technology Innovation Award in Transportation 

(SmartEyes) στο διεθνή διαγωνισμό του Access IT, Λονδίνο, 18-7-08. 

2008 Global Telecoms Business Innovation Award-Special Services 
(SmartEyes) 2008, Λονδίνο, 9.9.2008. 

2010 Awarded Full Paper (3rd Young investigator Award: Π. 
Πετραντωνάκης) στο MEDICON 2010, Χαλκιδική, Ελλάδα. 

2011 1st Prize (Epione) στην Ελληνική φάση του παγκόσμιου διαγωνισμού 
Microsoft ImagineCup 2011 και πρόκριση στην τελική φάση του 

διαγωνισμού (Ιούλιος 2011, Νέα Υόρκη, Αμερική) 

2012 1st Prize (Symbiosis) στην Ελληνική φάση του παγκόσμιου 
διαγωνισμού Microsoft ImagineCup 2012 και πρόκριση στην τελική 

φάση του διαγωνισμού (Ιούλιος 2012, Σύδνεϋ, Αυστραλία)– (στις 6 

καλύτερες θέσεις παγκοσμίως) 

2012 Faculty Champions Award 2012 (Microsoft, Ιούλιος 2012, Σύδνεϋ, 

Αυστραλία)  

2012 2nd Prize (Symbiosis) Social Innovation Tournament, European 

Investment Bank Institute (29 Νοεμβρίου 2012, Λουξεμβούργο).  

2012 Audience Prize (Symbiosis) Social Innovation Tournament, 

European Investment Bank Institute (29 Νοεμβρίου 2012, 

Λουξεμβούργο).  

2013 Angelopoulos Fellowship (Symbiosis) στο Clinton Global Initiative 

University (Απρίλιος 2013, Saint Louis, USA).  

2013 Corallia Clusters Initiative Sponsporship (Symbiosis) για συμμετοχή 
στο Stanford BASES E-Bootcamp, Standford University, USA, 18-

21.4.2013. 

2013 3ο Βραβείο (Symbiosis) στον 3ο Διαγωνισμό "i-Bank: Innovation & 

Technology", ΕΘνική Τράπεζα της Ελλάδος (Μάιος 2013, Αθήνα).  

 

1.5 Επαγγελματικοί Τίτλοι & Οργανώσεις 

 

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
Εργοληπτικό Πτυχίο Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ/ΜΕΚ-Τάξη Α) 

Μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-Senior Member 

Μέλος της Higher-Order Statistics Society (HOSS) 

Μέλος του International Lung Sounds Association (ILSA)-(πρώην Γραμματέας) 

Μέλος του UCL Research Society (Representative on Biomedical Engineering) 

Μέλος του EAMBES/ELEVIT (Council Representative Member) 

 

1.6 Σταδιοδρομία  

 

1990-1999 Ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εργολήπτης. 

Εκπόνηση Η/Μ μελετών – Έμπειρος χρήστης εξειδικευμένων 

προγραμμάτων λογισμικού υλοποίησης Η/Μ μελετών (4Μ). 
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1992-1999 Επιστημονικός Σύμβουλος, KLIOS S.A.-PHILIPS CRYPTO 

(PHILIPS-Security High Tec Systems). 

1997-1999 Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμης-Συνεργάτης 

της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. 

1999-2003 Λέκτορας (επί θητεία) του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

2003-2008 Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) του Τμ. Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

2008-2009 Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

2009-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

2.1 Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων 

 

1991-1993 «Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων» 5ου Εξαμήνου Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 
(Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Σ. Πανά) 

-Ασκήσεις 

1999-σήμερα «Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων» 5ου Εξαμήνου Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

(Συνδιδασκαλία με τους Καθ. Σ. Πανά και Μ. Ντόμη-Αντωνόπουλο 

(μέχρι το 2006)) 

-Θεωρία 
-Ασκήσεις 

1999-σήμερα «Στοχαστικό Σήμα» 6ου Εξαμήνου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τους Καθ. Μ. 

Ντόμη-Αντωνόπουλο (μέχρι το 2010), Καθ. Σ. Πανά, Αν. Καθ. Ι. 

Ρέκανο και Επ. Καθ. Χ. Δημάκη (από το 2011-σήμερα)) 

-Θεωρία 
-Ασκήσεις 

1999-σήμερα «Ηλεκτροακουστική Ι» 6ου Εξαμήνου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Γ. 

Παπανικολάου) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2000-σήμερα «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» 7ου Εξαμήνου Τμ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με 
τον Καθ. Σ. Πανά (μέχρι το 2005 και από το 2011-2013) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2000-σήμερα «Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος» 8ου Εξαμήνου Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

(Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Σ. Πανά από το 2000-2005)) 
-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2004-2005 «Βιοϊατρική» 7ου Εξαμήνου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2005-2007 «Πληροφορική» 1ου Εξαμήνου Τμ. Κινηματογράφου, Σχολή Καλών 
Τεχνών Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Γ. Σεργιάδη) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2005-2006 «Ήχος Ι» 2ου Εξαμήνου Τμ. Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών 

Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Γ. Σεργιάδη) 

-Θεωρία 
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-Ασκήσεις 

2005-2006 «Ήχος ΙΙΙ» 4ου Εξαμήνου Τμ. Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών 

Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Γ. Σεργιάδη) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2010-2011 «Βιοϊατρική» 7ου Εξαμήνου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Γ. 

Σεργιάδη) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

  

2.2 Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 
 

2000-σήμερα «Επεξεργασία Σήματος Ι» 2ου Εξαμήνου Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος ΠΡΟΜΕΣΙΠ, Τμ. Ιατρικής Πληροφορικής Α.Π.Θ. 

(Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Σ. Πανά μέχρι και το 2001) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2000-σήμερα «Επεξεργασία Σήματος ΙΙ» 3ου Εξαμήνου Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος ΠΡΟΜΕΣΙΠ, Τμ. Ιατρικής Πληροφορικής Α.Π.Θ. 
(Συνδιδασκαλία με τον Καθ. Σ. Πανά μέχρι και το 2001) 

-Θεωρία 

-Ασκήσεις 

2003-σήμερα «Μοντελοποίηση συστημάτων με τη χρήση στατιστικής κατώτερης 

τάξης», Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Κωδ. ΜΠ67), Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. 

 
2.3 Διδασκαλία-Διαλέξεις σε Σεμινάρια-Ημερίδες-Παρουσιάσεις 

 

1992 Πρόγραμμα κατάρτισης του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., με 

θέμα: «Προηγμένες τεχνικές και μέσα διάδοσης πληροφοριακών 

σημάτων, νέα συστήματα τηλεπικοινωνιών, βιοϊατρικά σήματα και 

διάδοση-επεξεργασία ακουστικού σήματος».  

1992 Εκπαιδευτική ημερίδα γιατρών με θέμα «Πληροφορική και Υγεία», 
στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

1995 Σεμινάριο κατάρτισης γιατρών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη χρήση 

Η/Υ-Πολυμέσων (διοργάνωση ΕΛΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης) 

1996 Σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: «Χρήση Η/Υ-πληροφορική σε άτομα 

με ειδικές ανάγκες-πρώην χρήστες ναρκωτικών» (διοργάνωση 

Ανοιχτό Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δημόσιο Ψυχιατρείο 

Θεσσαλονίκης). 

1997 Σεμινάρια κατάρτισης ανέργων μέχρι 25 ετών στη χρήση Η/Υ-
Πολυμέσων (διοργάνωση ΕΛΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης). 

1999 Colloquium με θέμα «BIOACOUSTICS: An informative window in 

the diagnostic analysis of human diseases – Methods and 

Applications – Extensions to ECG and Seismic Data Analysis», 

School of Nuclear Engineering, Purdue University, West Lafayette, 

IND, USA.  

2003 «m-Health», εισήγηση στο σεμινάριο κατάρτισης στο Κινητό 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Mobile Business) στο πλαίσιο «Ανθρώπινο 

Δίκτυο Αριστείας Κινητού Ηλεκτρονικού Επιχειρείν MOBINET», 

Θεσσαλονίκη 

2006 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων μου στο Research 

Center της Microsoft, Cambridge, UK. 

2006 Παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με το 

πρόγραμμα Sign2Talk στο «Education Day» της Microsoft, Αθήνα. 

2006 Παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με το 

πρόγραμμα Sign2Talk στη British Telecom (BT), London, UK. 
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2006 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα 

ερευνητικά προγράμματα SmartEyes και Sign2Talk στο 

«Innovation Day» της Microsoft, Brussels, Belgium. 

2006 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα 

ερευνητικά προγράμματα SmartEyes και Sign2Talk στο «DSAI 06: 
Software development for enhancing accessibility and fighting 

info-exclusion”, University of Trás-os-Montes and Alto Douro 

(UTAD), Vila Real, Portugal. 

2006 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα 

ερευνητικά προγράμματα SmartEyes και Sign2Talk στη διεθνή 

διημερίδα «Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε.», Γενική Γραμματεία 

Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Θεματική ενότητα: 
«Προσβασιμότητα και νέες τεχνικές δυνατότητες», 19-20/6/2006, 

Αθήνα 

2006 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με το 

ερευνητικό πρόγραμμα SmartEyes κατά τη διάρκεια του «IST 

Summit 2006», Μύκονος. 

2007 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα 

ερευνητικά προγράμματα SmartEyes και Sign2Talk, στην ημερίδα 
«Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. 

2007 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με το 

ερευνητικό πρόγραμμα SmartEyes στην έκθεση «ExpoΑναπηρία 

2007», Αθήνα. 

2007 Σεμινάριο επιμόρφωσης μεταπτυχιακών φοιτητών (Επιτροπή 

Ερευνών-ΠΕΝΕΔ 2003). Εισηγήσεις: «Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας», «Ανάπτυξη νέων προϊόντων», 

Θεσσαλονίκη. 

2007 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα 

ερευνητικά προγράμματα SmartEyes και Sign2Talk στο 

«Innovation Day» της Microsoft Ελλάς, Αθήνα. 

2007 Keynote speaker στο DSAI 07 με θέμα: «The Role of Biofeedback in 

Everyday Applications for People with Disabilities», University of 

Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal. 

2008 Παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με το Noesis 
στο συμπόσιο με θέμα «Εφαρμογές Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή», οργάνωση Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Σοροπτιμιστικός 

Όμιλος Βόλου «Θέτις», Βόλος, 16.4.2008. 

2008 Παρουσίαση με θέμα «Ανάπτυξη Τεχνολογίας για τον Άνθρωπο: Από 

τη βιοϊατρική-βιοπληροφορική στις τεχνολογικές εφαρμογές για 
ΑμεΑ» στο εργαστήριο «Innovation Products of R&D Labs» του 

Πόλου Καινοτομίας, 24.9.2008. 

2009 Παρουσίαση με θέμα «Νέες τεχνικές επεξεργασίας βιοϊατρικών 

σημάτων και οι προοπτικές ενσωμάτωσής τους στην τηλεϊατρική», 

στα πλάισια της ημερίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο 

ρόλος της τηλεματικής στην κοινωνική πολιτική των Ο.Τ.Α.», 
Θεσσαλονίκη, 9.10.2009. 

2010 Keynote speaker στο DSAI 10 με θέμα: «Phantom Limb Pain 

Management Using Facial Expression Analysis, Biofeedback and 

Augmented Reality Interfacing", Oxford, UK. 

2010 Παρουσίαση στο TEDxThessaloniki με θέμα: «Epione, a 

technological approach to pain management», Θεσσαλονίκη, Μάιος 

2010 (http://www.youtube.com/watch?v=oXqhMZfQOxo). 

2010/2011 Παρουσίαση με θέμα “Emotions, Action Representation and EEG: 

A Signal Processing Perspective,” στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) Θεσσαλονίκη, 1.12.2010, και στο BEST 

Course, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 11.4.2011. 

2012 Παρουσίαση του project Symbiosis στο «Microsoft Innovating for 

http://www.youtube.com/watch?v=oXqhMZfQOxo
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Better Health Doing New with Less Event», Brussels, Belgium, 4-

5.12.2012.   

2013 Παρουσίαση στο «Education and Innovation Conference» 

(διοργάνωση Economist, Microsoft, British Council) με θέμα «From 

SmartEyes to Symbiosis: A roadmap to students’ innovative 
creativity», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, 28.2.2013 

(http://www.livemedia.gr/video/36141). 

2013 Παρουσίαση στο “#opnΗealth hosts TEDxNijmegen” με θέμα 

«Καθοδηγώντας Νέους Ερευνητές στην Ψηφιακή Υγεία», Α.Π.Θ., 

Θεσσαλονίκη, 8.4.2013. 

2013 Παρουσίαση στο TEDMED Live Athens με θέμα «An Innovative 

Approach to Alzheimer’s Support», Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 
Αθήνα, 21.4.2013. 

2013 Πρόσκληση ως keynote speaker στο DSAI 13 με θέμα: « A 

symbiotic approach of Alzheimer's community support using ICT-

based environment normalization,” Vigo, Spain. 

 

2.4 Συγγραφή Διδακτικών Σημειώσεων 

 

Λεόντιος Ι. Χατζηλεοντιάδης, «Προηγμένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Βιοϊατρικών 
Σημάτων», 2000, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σελ. 182. [download] 

 

2.5 Επίβλεψη Διπλωματικών 
 

Επίβλεψη πενήντα μίας (51) διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν και 

ολοκληρώθηκαν στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Α.Π.Θ. από το Μάρτιο του 2002 μέχρι σήμερα (μία εκ των οποίων –του κ. Κ. 

Πανούλα– βραβεύθηκε με το 2ο Βραβείο του διαγωνισμού ERICSSON 2002). 

Υπάρχουν τέσσερις (4) διπλωματικές εργασίες υπό επίβλεψη που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Επίσης είναι μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών διπλωματικών εργασιών 

του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ. στις περιοχές επεξεργασίας σήματος, βιοϊατρικής τεχνολογίας 

και ηλεκτροακουστικής, καθώς και επταμελών επιτροπών εξέτασης διδακτορικών 

διατριβών. 

 
2.6 Επίβλεψη Masters και Διδακτορικών Διατριβών 

 

Μέχρι σήμερα έχει συνεπιβλέψει ένα μεταπτυχιακό τίτλο Maters σε συνεργασία με 

το Portsmouth University, Dept. οf Electrical & Electronic Engineering και τρεις σε 

συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος ΠΡΟΜΕΣΙΠ.  

 
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. έχουν 

ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψή του οι ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:  

 

2004-2010 Στυλιανή Ταπλίδου 
Ανάλυση αναπνευστικών ήχων με χρήση μη γραμμικών μεθόδων 

επεξεργασίας σήματος 

2005-2010 Βασιλική Κοσμίδου 
Ευφυής λήψη & επεξεργασία βιοσημάτων για την αυτοματοποιημένη 
αναγνώριση χειρομορφών νοηματικής γλώσσας 

2007-2011 Παναγιώτης Πετραντωνάκης 
Αναγνώριση συναισθημάτων από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μέσω 
προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος 

2008-2012 Στυλιανός Χατζηδημητρίου 
Διερεύνηση αντιληπτικών αποκρίσεων σε μουσικά ερεθίσματα μέσω 
ανάλυσης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με προηγμένες τεχνικές 
επεξεργασίας σήματος 

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. επιβλέπει 

http://www.livemedia.gr/video/36141
http://psyche.ee.auth.gr/images/courses/ptes/ptes.rar
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τις ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:  

 

2008-σήμερα Βασίλης Χαρίσης 
Χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος και εικόνας στη 
περιοχή της πεπτικής ενδοσκοπίας με τη χρήση ασύρματης 
ενδοσκοπικής κάψουλας  

(από το 2009 ανέλαβε την επίβλεψη ο Καθ. Γ. Σεργιάδης) 

2010-σήμερα Χρύσα Παπαδανιήλ 
Aνάλυση και επέκταση της θεωρίας τομογραφίας διανυσματικού 
πεδίου από το χώρο των δύο, στο χώρο των τριών διαστάσεων, και 
εφαρμογή της στον προσδιορισμό των ενεργών καταστάσεων του 
εγκεφάλου 

2012-σήμερα Γεώργιος Αποστολίδης 
Υβριδικές μέθοδοι πολυδιακριτής ανάλυσης σήματος χρησιμοποιώντας 
νοημοσύνη σμήνους: Θεωρητική ανάλυση και εφαρμογές 

 

Μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει μέλος σε: 

- 5 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών 

-12 επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών  

στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, εκτός τμήματος και 
εκτός Α.Π.Θ. Επιπλέον, αποτελεί μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δύο 

διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο UTAD της Villa Real 

Πορτογαλίας.  

 

2.7 Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης 

 

Έχει επιβλέψει δύο τελειόφοιτους φοιτητές του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. στην πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια του 

προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» (ΕΠΕΑΕΚ 1998). Στα πλαίσια της 

συνεργασίας του με το Marburg University, Germany, και το Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, από το 1999 μέχρι σήμερα έχει οργανώσει και 

στείλει 5 φοιτητές/τριες για πρακτική εξάσκηση (1-2 μηνών) στη λήψη και ανάλυση 

αναπνευστικών σημάτων και μυογραφήματος, αντίστοιχα.  

 
2.8 Οργάνωση & Καθοδήγηση Ομάδων Φοιτητών CSIDC, ImagineCup 

 

Έχει οργανώσει και καθοδηγήσει τετραμελείς ομάδες τελειόφοιτων φοιτητών του Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. για τη συμμετοχή τους 

στους παγκόσμιους διαγωνισμούς σχεδίασης λογισμικού της IEEE Computer 

Society CSIDC 2002 και CSIDC 2003 και της Microsoft ImagineCup 2004, 2005, 
2006, 2007, 2011, 2012 με την ανάπτυξη των εφαρμογών BlueSteth, SmartEyes, 

Sign2Talk, AllergyON, Noesis, Epione, Symbiosis, αντίστοιχα. 

 

2.9 Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου 

 

Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου ILSA 2006 (8-9/11/2006) στο Porto Carras 

της  Χαλκιδικής. 

 
2.10 Άλλη Διδακτική Εμπειρία 

 

1990-1995 
Διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στα Ιδιωτικά 

Εκπαιδευτήρια «Ε. Μαντουλίδη» (Μέση Εκπαίδευση).  

1998 

Διδασκαλία του μαθήματος «Μουσική και Τεχνολογία: 

Συγκεκριμένη & Ηλεκτρονική Μουσική» (Β’ Εξάμηνο) στο Κρατικό 

Πολιτιστικό ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.  

1998-1999 Διδασκαλία του μαθήματος Σύνθεσης στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης. 

1999-σήμερα 
Διδασκαλία του μαθήματος Σύνθεσης στο Κρατικό Ωδείο 

Θεσσαλονίκης. 

 



8/104  Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

3.1 Ερευνητική Δραστηριότητα 

 

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά στην καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση και 

μοντελοποίηση σημάτων και στην ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών (υλικού – 

λογισμικού). Ειδικότερα, τα προς μελέτη σήματα περιλαμβάνουν:  
- Βιοϊατρικά σήματα (αναπνευστικοί ήχοι, καρδιακοί ήχοι, εντερικοί ήχοι, 

ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σήματα που καταγράφονται 

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αναισθησιολογίας, σήματα που 

καταγράφονται σε Εργαστήριο Ύπνου) για ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών-

εργαλείων διάγνωσης, ταξινόμησης, πρόγνωσης παθολογιών. 

- Σεισμικά σήματα (καταγραφές σεισμικής δραστηριότητας-κύματα P και S), 
για ταχύ εντοπισμό επικέντρου, αυτοματοποιημένη διαχείριση μεγάλου 

όγκου σεισμικών δεδομένων και μοντελοποίηση της σεισμικής 

συμπεριφοράς.  

- Σήματα μη καταστρεπτικών δοκιμών (ακουστικά σήματα), για ανίχνευση 

χαρακτηριστικών ρωγμών (θέση, διαστάσεις, βάθος) σε ράβδους (1-D) και σε 
πλάκες (2-D), καθώς και σε κόκαλα για την ποσοτικοποίηση της 

οστεοπόρωσης και την αξιολόγηση της επιτυχίας ομογενοποίησης 

εμφυτευμάτων (π.χ., οδοντικών, ορθοπεδικών). 

- Δεδομένα συνεργατικής/αναμεικτικής μάθησης (e-collaborative/blended 

learning), για μοντελοποίηση των αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια 

συνεργατικής/αναμεικτικής μάθησης ομάδων φοιτητών με τη χρήση Η/Υ, 
αξιοποίηση δεδομένων μεταγνώσης και δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και 

ευφυών συστημάτων διαχείρισης γνώσης (π.χ., Intelligent Learning 

Management Systems-iMoodle) για σωστή ανατροφοδότηση κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος αποσυντονισμός 

και μείωση της ποιότητάς της. 
- Δεδομένα συμπεριφοράς ομάδων για τη μελέτη τακτικών (ανάπτυξη 

συστημάτων πρόβλεψης βέλτιστων τακτικών σε ομαδικά αθλήματα) 

- Δεδομένα συναισθηματικής αντίληψης (είτε μέσα από αποκρίσεις σε 

ερωτηματολόγια είτε μέσω καταγραφής βιοσημάτων (π.χ., EEG, GSR, HRV) 

ή/και καταγραφής και ανάλυσης των εκφράσεων του προσώπου μέσω 

κάμερας) για την ανάπτυξη συστημάτων συναισθηματικής νοημοσύνης και 
ευφυών διεπαφών ανθρώπου-μηχανής. 

Οι αντίστοιχες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί πιλοτικά στα πλαίσια της 

ερευνητικής του δραστηριότητας είναι: 

 

- CardiOTElelink: εφαρμογή μετάδοσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), 
καρδιακού ρυθμού (BR), μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV), video (5 

frames/sec), φωνής και κειμένου (chat) μέσω καναλιού κινητής τηλεφωνίας 

(GSM), για προηγμένη επικοινωνία κινούμενου ασθενοφόρου-νοσοκομείου 

(βάση), με στόχο την έγκαιρη παρακολούθηση του ασθενή από το γιατρό του 

νοσοκομείου πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο (εφαρμογή π.χ. σε 

μεγάλες πόλεις, νησιά, απομακρυσμένες περιοχές κλπ). 
- ICASP-An Intensive-Care Acquisition and Signal Processing Integrated 

Framework: σύστημα καταγραφής και ανάλυσης πολλαπλών σημάτων από 

ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.  

- MYOS: σύστημα καταγραφής και ανάλυσης 32 καναλιών 

ηλεκτρομυογραφήματος. 

- BlueSteth: εύχρηστο ασύρματο στηθοσκόπιο που χρησιμοποιεί PDA με 
τεχνολογία Bluetooth για τη μετάδοση των λαμβανόμενων ηχητικών 

σημάτων (ήχοι αναπνοής, καρδιάς, εντέρων) στον εξυπηρετητή (server) για 

αποθορυβοποίηση σε πραγματικό χρόνο, αποθήκευση στο φάκελο του 

ασθενή και on-line ανάλυση και ενημέρωση γιατρού (επικοινωνία με 

φωνητική αναγνώριση), αναβαθμίζοντας τη χρησιμότητα της ακρόασης με το 
στηθοσκόπιο και βοηθώντας τον κλινικό γιατρό στη διαγνωστική διαδικασία. 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού σχεδίασης 
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λογισμικού IEEE CSIDC 2002 (Τιμητική Διάκριση – 6η Θέση Παγκοσμίως) 

(www.bluesteth.com). 

- SmartEyes: σύστημα προσανατολισμού και καθοδήγησης τυφλών στην πόλη 

το οποίο χρησιμοποιεί GPS και PDA με τεχνολογία Bluetooth, δύο φορητές 
κάμερες για ανίχνευση εμποδίων και προσομοιωτή πορείας για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, βρίσκοντας τη βέλτιστη διαδρομή με κριτήρια 

ασφάλειας, προσβασιμότητας, κυκλοφοριακής συμφόρησης κλπ. Η 

εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού σχεδίασης λογισμικού 

IEEE CSIDC 2003 και ImagineCup 2004 (3η θέση παγκοσμίως). 

- Sign2Talk: σύστημα μετάφρασης της νοηματικής γλώσσας (Ελληνικής, 
Αμερικάνικης) σε φωνή και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας επιφανειακό 

μυογράφημα και σήματα επιταχυνσιομέτρου, σε συνδυασμό με 

αλγορίθμους αναγνώρισης φωνής και συντακτικής ανάλυσης. Η εφαρμογή 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Microsoft ImagineCup 2005 (2η 

Θέση Παγκοσμίως). 
- AllergyON: σύστημα ανίχνευσης αλλεργιογόνων στον αέρα με υποστηρικτικά 

συστήματα για άτομα που υποφέρουν από αλλεργία. Η εφαρμογή 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Microsoft ImagineCup 2006 (4η 

Θέση στην Κεντροανατολική Ευρώπη-Β Φάση (20/2500) του διαγωνισμού 

Innovation2006 OTENET). 

- NOESIS: σύστημα υποστήριξης εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό 
χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική Applied Behavior Analysis 

(ABA) εμπλουτισμένη με την θεωρία νευρώνων-κατόπτρων (mirror neurons) 

και βιοϊατρικά σήματα ανάδρασης από το παιδί με στόχο την 

κανονικοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντός του και την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δεξιοτήτων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
διαγωνισμού Microsoft ImagineCup 2007 (7η θέση παγκοσμίως). 

- «ΒΛΕΠΩ & ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ»: σύστημα υποστήριξης εκπαίδευσης παιδιών με 

προβλήματα ακοής, όπου κείμενα από την ύλη της εκπαίδευσης ειδικής 

αγωγής του δημοτικού παρουσιάζονται τόσο σε μορφή κειμένου όσο και σε 

μορφή βίντεο της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στον Η/Υ, ο οποίος 

καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις του μαθητή και ελέγχει το επίπεδο 
μάθησης. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. 

- UDIT (Ultrasound Dental Implant Tester): σύστημα ελέγχου της ποιότητας 

εμφύτευσης οδοντικού εμφυτεύματος με στόχο την παρακολούθηση της 

ομογενοποίησης του εμφυτεύματος με το κόκαλο της γνάθου με τη χρήση 
μη-γραμμικών τεχνικών ενδοδιαμόρφωσης. Η εφαρμογή μελετήθηκε στα 

πλαίσια της συνεργασίας με το Εργαστήριο Ακουστικής του Γενικού 

Τμήματος ΑΠΘ. 

- EPIONE: ευφυές σύστημα διαχείρισης πόνου μέσω της ανάλυσης 

εκφράσεων του προσώπου, βιοσημάτων και εναλλακτικών μέσων απόσπασης 

(π.χ., περιβάλλοντα προσαυξημένης πραγματικότητας, συμπλήρωση μελών 
που έχουν ακρωτηριαστεί για οπτική ανατροφοδότηση του εγκεφάλου). Η 

εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Microsoft 

ImagineCup 2011 (1η θέση στην Ελλάδα). 

- SYMBIOSIS: εναλλακτική προσέγγιση της υποστήριξης των ασθενών της 

νόσου Alzheimer καθώς και των φροντιστών τους, σε συνδυασμό με τη 
διευκόλυνση της παρακολούθησης της πορείας τους από το θεράποντα ιατρό 

από μακριά.  Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού 

Microsoft ImagineCup 2012 (στις 6 πρώτες θέσεις παγκοσμίως). 

Από μεθοδολογική άποψη, το ερευνητικό του ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε 

Στατιστική-Φάσματα Ανώτερης Τάξης, Μετασχηματισμό Κυματιδίων, Πακέτα 

Κυματιδίων, Ασαφή/Διαισθητικά Νευρωνικά Δίκτυα, Zero-Crossings Ανώτερης 
Τάξης, Fractal Dimension, Κατανομές Alpha-Stable, Lacunarity, Sample Entropy, 

Ensemble/Empirical Mode Decomposition, Intrinsic Mode Sample Entropy, ZAM 

distribution, Wavelet Bispectrun, Curvlets, Swarms, όπως αντανακλάται και στο 

δημοσιευμένο του έργο. Για εποπτικούς λόγους, η κατηγοριοποίηση της ερευνητικής 

του δραστηριότητας απεικονίζεται στο ενδεικτικό διάγραμμα που ακολουθεί. 
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3.2 Συνεργασίες 

Ερευνητική Δραστηριότητα 

Καταγραφή-Επεξεργασία-Ανάλυση- 
Μοντελοποίηση Σημάτων 

Ανάπτυξη Εφαρμογών 
(υλικού/λογισμικού) 

Βιοϊατρικών Σημάτων 

Αναπνευστικών ήχων 

Καρδιακών ήχων 

Εντερικών ήχων 

Ηλεκτρομυογραφήματος 

Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

Σεισμικών Σημάτων 

Σημάτων Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών 

Δεδομένων συνεργατικής/αναμεικτικής 
 μάθησης (e-collaborative/b-learning) 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Εργαστηρίου Ύπνου 

Κύματα P και S 
(για ακριβή εντοπισμό επικέντρου) 

Ακουστικά σήματα 
[για ανίχνευση χαρακτηριστικών ρωγμών σε ράβδους 

(1-D) και σε πλάκες (2-D)] 

Συνεργατικές αλληλεπιδράσεις 
Δεδομένα μεταγνώσης 

Μοντελοποίηση-Ανατροφοδότηση 

Αποσυντονισμός συνεργασίας 
Πρόβλεψη/Έλεγχος/Αναίρεση 

CardiOTElelink 
(εφαρμογή μετάδοσης ECG, BR, 

HRV, video, ήχου, chat μέσω GSM: 
χρήση προηγμένης επικοινωνίας 

ασθενοφόρου-νοσοκομείου) 

ICASP 
(σύστημα καταγραφής και ανάλυσης 
πολλαπλών σημάτων από ασθενή 
στη μονάδα εντατικής θεραπείας) 

MYOS 
(σύστημα καταγραφής και ανάλυσης 

32 καναλιών μυογραφήματος) 

BLUESTETH 
(ασύρματο στηθοσκόπιο μέσω 

Bluetooth) 

SMARTEYES 
(σύστημα πλοήγησης και 

καθοδήγησης τυφλών στην πόλη) 

SIGN2TALK 
(σύστημα μετάφρασης της 

νοηματικής γλώσσας σε φωνή 
και αντίστροφα) 

ALLERGYON 
(υποστηρικτικό σύστημα για 

άτομα με αλλεργία) 

NOESIS 
(υποστηρικτικό σύστημα 

εκπαίδευσης για παιδιά με 
αυτισμό) 

UDIT 
(σύστημα ελέγχου της ποιότητας 

εμφύτευσης οδοντικών 
εμφυτευμάτων) 

 

ΒΛΕΠΩ & ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ 
(υποστηρικτικό σύστημα 

εκπαίδευσης για παιδιά με 
προβλήματα ακοής) 

 

EPIONE 
(υποστηρικτικό σύστημα 

διαχείρισης πόνου) 
(www.projectepione.com)  

 

 
 

SYMBIOSIS 
(υποστηρικτικό σύστημα 

της κοινότητας των 
ασθενών που πάσχουν 
από τη νόσο Alzheimer) 
(www.e-symbiosis.gr) 

 

Δεδομένων Συναισθηματικής 
Υπολογιστικής (affective computing) 

http://www.projectepione.com/
http://www.e-symbiosis.gr/
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Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με τους 

ακόλουθους φορείς-εταιρίες-εργαστήρια-ινστιτούτα-νοσοκομεία: 

- Dept. οf Electrical & Electronic Engineering, Portsmouth University, UK 

(Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής) 
- Jaeger-Εταιρία παραγωγής μηχανημάτων αναπνευστικής λειτουργίας 

(προώθηση της εφαρμογής BlueSteth) 

- Liver Transplantation and Hepatobiliary Medicine, Royal Free Hospital, 

Hampstead, London (ανάλυση εντερικών ήχων) 

- OTE Plus-Θυγατρική εταιρία του ΟΤΕ (προώθηση της εφαρμογής 

CardiOTElelink) 
- School of Nuclear Engineering, Purdue University, West Lafayette, IND, 

USA (ανάλυση ακουστικών προκλητών δυναμικών και εντερικών ήχων) 

- Εργαστήριο Ακουστικής – Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ. (εφαρμογές μη 

καταστρεπτικών δοκιμών-εύρεση χαρακτηριστικών ρωγμών) 

- Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας και Ύπνου του Νοσοκομείου του 
Philipps University του Marburg Γερμανίας (ανάλυση αναπνευστικών ήχων 

και σημάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου) 

- Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» 

Θεσσαλονίκης (ανάλυση αναπνευστικών σημάτων) 

- Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (ανάλυση σεισμικών 

σημάτων) 
- Εργαστήριο Προπονητικής, Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων – ΤΕΦΑΑ 

Θεσσαλονίκης (χώρος εφαρμογής-ελέγχου λειτουργίας της εφαρμογής 

MYOS) 

- Εργαστήριο Ύπνου Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης (ανάλυση 

σημάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου) 
- Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ανάλυση επιφανειακού 

ηλεκτρομυογραφήματος) 

- Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ήπατος Νοσοκομείου «Ε. Βενιζέλου» Αθήνας 

(ανάλυση εντερικών ήχων και ρυθμού ηπατικής αναγέννησης) 

- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (χώρος 

εφαρμογής-ελέγχου λειτουργίας της εφαρμογής ICASP)  
- Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών Α.Π.Θ. – Τμήμα Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης (εφαρμογές συνεργατικής μάθησης μέσω Η/Υ σε 

μελέτη-περίπτωσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) 

- University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal 
[τεχνολογικές εφαρμογές για άτομα με αναπηρία και επεξεργασία 

βιοϊατρικών σημάτων (ανάλυση γαστρεντερολογικών πληροφοριακών 

εικόνων)]. 

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

[τεχνολογικές εφαρμογές για άτομα με αναπηρία-έλεγχος της εφαρμογής 

«Βλέπω & Καταλαβαίνω»]. 
- University College London (UCL) Research Society, London, UK [για 

επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, με έμφαση στα βιοακουστικά σήματα]. 

- Microsoft Hellas [για την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών των φοιτητικών 

ομάδων στα πλαίσια του διαγωνισμού Imagine Cup]. 

- KLEEMANN [για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σε ανελκυστήρες που 
διευκολύνουν τη χρήση τους από ΑμεΑ]. 

- COSMOTE [για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της 

κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των 

ΑμεΑ]. 

- Technical University of Lisbon, Faculty of Human Kinetics, Department of 

Education, Social Sciences and Humanities, Lisbon, Portugal (για 
καταγραφές δεδομένων εκπαίδευσης και ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς 

ομάδων). 

- B’ Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.-Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης (για την καταγραφή δεδομένων εγκεφαλικής πίεσης και 

ανάπτυξη μοντέλων μη-επεμβατικής εκτίμησής της). 
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4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

4.1 Ως Κύριος Ερευνητής 

 

1993-1994 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Αυτοματοποίηση του Αναπνευστικού 

Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου». 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό τη μελέτη και ανάλυση 
αναπνευστικών ήχων και την αυτοματοποίηση του 

εργαστηρίου αναπνευστικής λειτουργίας του Νοσοκομείου Γ. 

Παπανικολάου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

υλοποιήθηκε υλικό και λογισμικό για τη συνδυασμένη λήψη 

των διαφορετικών σημάτων του εργαστηρίου αναπνευστικής 

λειτουργίας και εκτιμήθηκαν τα χαρακτηριστικά τους που 
συνδέονται με τη διαγνωστική πληροφορία στην κλινική 

πρακτική. Από το πρόγραμμα αποκτήθηκε πολύτιμη 

εμπειρία εφαρμογής μεθόδων λήψης και επεξεργασίας 

σήματος και αξιολογήθηκαν οι παράμετροι που εμπλέκονται 

στη γενικότερη υλοποίηση διαδικασιών ανάλυσης σε 
πραγματικές συνθήκες.  

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, ΜΟΠ Πληροφορικής  

- Ύψος χρηματοδότησης 30.000.000 δρχ 

1998-1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Αυτόματος Προσδιορισμός σε Πραγματικό 

Χρόνο Σεισμικών Επικέντρων και Επεξεργασία Σεισμικών Σημάτων», 

σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. 
- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων λήψης των σεισμογραφημάτων, αποθήκευσης 

και εντοπισμού των φάσεών τους P και S, στα σημεία της 

παρουσίας σεισμικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόστηκαν προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας σήματος 
για την αποθορυβοποίηση των σεισμικών σημάτων και την 

ταχύτερη, αυτοματοποιημένη και ακριβέστερη εκτίμηση των 

φάσεων P και S, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση πολλών 

σεισμικών - μετασεισμικών ακολουθιών από τον αναλυτή. Οι 

μέθοδοι που αναπτύχθηκαν ενσωματώθηκαν σε ειδικό 

λογισμικό ανάλυσης σεισμικών σημάτων (MATSEIS) για την 
ευρύτερη χρήση των μεθόδων από σεισμολογικά κέντρα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση ΠΕΠ-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

- Ύψος χρηματοδότησης 200.000.000 δρχ 

1998-1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Έλεγχος και επίδειξη καταγραφής ενός 
πλήρους οπτικού μικροσεισμικού δικτύου αισθητήρων σε μια 

σεισμικά ενεργό περιοχή», σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. 

- Το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε παράλληλα με το 

προαναφερόμενο πρόγραμμα και εφαρμόστηκαν προηγμένες 

μέθοδοι επεξεργασίας σήματος για την αποθορυβοποίηση 
των σημάτων από οπτικό μικροσεισμικό δίκτυο αισθητήρων. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση  

- Ύψος χρηματοδότησης 10.000.000 δρχ 

2000-2001 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Λήψη, καταγραφή, επεξεργασία 

παραμέτρων της εγκεφαλικής αιμοδυναμικής και της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας στην μονάδα εντατικής θεραπείας – 

αναισθησιολογίας», σε συνεργασία με τη Β’ Νευρολογική Κλινική και 

τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αναισθησιολογίας (ΜΕΘΑ) του 

Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων ταυτόχρονης λήψης σε πραγματικό χρόνο 

πολλών βιολογικών σημάτων που καταγράφονται στη ΜΕΘΑ, 

ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους, η αρχειοθέτησή 

τους σε βάση δεδομένων και η ανάλυσή τους για εξαγωγή 
διαγνωστικής πληροφορίας. Αναπτύχθηκε ειδικό υλικό και 

λογισμικό το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία τόσο τα 

προβλήματα λήψης όσο και της αρχειοθέτησης και της 

ανάλυσης των βιολογικών σημάτων. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση ΠΕΝΕΔ 99 – Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας  

- Ύψος χρηματοδότησης 53.000.000 δρχ 

2002-2003 

Επιστημονική Υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2003 στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (συνεργασία με το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών), Μέτρο 4.3 Πράξη 4 Παροχή 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού 

(Δημιουργία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού, ώστε να αναπτυχθούν προηγμένα τηλεπικοινωνιακά 

προϊόντα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ευκολότερη πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση στην επικοινωνία ατόμων με μειονεξία). 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την προετοιμασία του 
Υπουργείου  Μεταφορών και Επικοινωνιών σε θέματα 

Τηλεπικοινωνιών για ειδικές ομάδες πληθυσμού, στα 

πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας 2003. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών  
- Ύψος χρηματοδότησης 10.000.000 δρχ 

2005-2006 Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης ευθέων και 

αντιστρόφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για το σχεδιασμό και 

τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μικροκυματικών 

διατάξεων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Τμήμα Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών). 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την ανάπτυξη 
προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης ευθέων και 

αντιστρόφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για το 

σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

μικροκυματικών διατάξεων. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίκ Καθηγητής Ι. Ρέκανος 
- Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  

- Ύψος χρηματοδότησης 51.000 € 

2005-2007 SmartEyes: Ένα έξυπνο σύστημα πλοήγησης τυφλών και ανθρώπων 

με μειωμένη όραση στην πόλη, για τις πόλεις Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη (συνεργασία με την COSMOTE, Microsoft Hellas και 

Geomatics, φορείς τυφλών). 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την ανάπτυξη συσκευών 
πλοήγησης για τυφλούς στην πόλη. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση COSMOTE, Microsoft Hellas και 

Geomatics  

- Ύψος χρηματοδότησης 500.000 €  

2005-2007 IPP-TEL: Integrated Product Policy in The Telecommunication 
Sector - Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στον Τομέα των 

Τηλεπικοινωνιών». Το πρόγραμμα αφορά στον οικολογικό σχεδιασμό 

και στη διαχείριση των συσκευών τηλεπικοινωνίας μετά το τέλος του 

κύκλου ζωής τους (www.ipp-tel.gr). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 

χρόνια και συμμετέχουν οι φορείς: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών - 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, INTRACOM-TELECOM, 
POLYECO AE, ΕΠΤΑ ΕΠΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
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Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδας, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΕ.    

- Στα πλαίσια του έργου έγινε ο σχεδιασμός ενός οικολογικά 
αποτελεσματικού ηλεκτρονικού προϊόντος το οποίο θα 

διατεθεί στην αγορά. 

- Γενικός Υπεύθυνος INTRACOM-TELECOM 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών 

Καθ. Σταύρος Πανάς 

- Χρηματοδότηση EE – LIFE-Περιβάλλον [LIFE04 
ENV/GR/000138] 

- Ύψος χρηματοδότησης Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών 

43.534 € 

2006-2008 Sign2Talk: Ένα σύστημα μετάφρασης της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας σε φωνή και αντίστροφα για την επικοινωνία κωφών με 

ακούοντες (συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, COSMOTE, Microsoft, Northmed, Εθνικό Ίδρυμα 

Κωφών, ΑΧΕΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Π.Θ.) 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την ανάπτυξη συσκευών 

μετάφρασης της Ελληνικής και Αμερικάνικης Νοηματικής 

γλώσσας σε φωνή και αντίστροφα για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας ανθρώπων με προβλήματα ακοής με τους 
ακούοντες. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Σ. Πανάς 

- Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας 

- Ύψος χρηματοδότησης 675.000 € 

2012-2015 ΘΑΛΗΣ: Μελέτη και Επεξεργασία Ιατρικών Δεδομένων από 
Συμβατικές και Εξελιγμένες Τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας 

(MRI/DTI/fMRI): Εφαρμογή στην Ακτινοθεραπεία Εγκεφάλου 

(συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Εργαστήριο Mικροκυμάτων και Οπτικών Ινων-ΤΗΜΜΥ Ε.Μ.Π., Β 

Εργαστήριο Ακτινολογίας, Αττικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, 

Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
- Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη και την 

επεξεργασία ιατρικών δεδομένων από συμβατικές και 

εξελιγμένες τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας 

(MRI/DTI/fMRI) σε υγιείς και ασθενείς πριν και μετά την 

ακτινοθεραπεία εγκεφάλου. 
- Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί σε δύο κυρίως άξονες 

ανάπτυξης του έργου: 

o Άξονας 1: Ο πρώτος κύριος άξονας της έρευνας θα 

επικεντρωθεί στον προσδιορισμό ανατομικά και 

λειτουργικά συνδεδεμένων περιοχών του εγκεφάλου  

o Άξονας 2: Ο δεύτερος κύριος άξονας θα αφορά στην 
επεξεργασία των δεδομένων σε συνάρτηση με τη 

θεραπευτική αγωγή και την εξέλιξη της ασθένειας.  

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Ουζούνογλου 

- Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας-ΕΣΠΑ 
- Ύψος χρηματοδότησης 600.000 € 

2012-2015 ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Τομογραφία διανυσματικού πεδίου, ενεργές καταστάσεις 

εγκεφάλου, συνδεσιμότητα εγκεφάλου (συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Τεχνολογιών 

Πληροφορικής Και Επικοινωνιών-ΙΠΤΗΛ-Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

- Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την προαγωγή της 

θεωρίας της τομογραφίας διανυσματικού πεδίου (ΤΔΠ) από 
το χώρο των δύο διαστάσεων στις τρεις διαστάσεις. Το έργο 

θα συνεισφέρει στην κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών 
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του εγκεφάλου και ειδικότερα της γνωστικής όρασης και θα 

συμβάλλει στην ανάπτυξη διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή 

με απώτερο στόχο τη χρήση των αποτελεσμάτων του στην 

υποβοήθηση της επικοινωνίας ασθενών 
- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητής ΙΠΤΗΛ Γ. 

Κομπατσιάρης (σε αντικατάσταση της αποθανούσας Καθ. Μ. 

Πέτρου) 

- Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας-ΕΣΠΑ 

- Ύψος χρηματοδότησης 499.000 € 

2013-2017 
(εγκεκριμένο, 

σε φάση 

εκκίνησης) 

WELCOME: Wearable Sensing and Smart Cloud Computing for 
Integrated Care to COPD Patients with Comorbidities [συνεργασία 

με την EU, EXODUS A.E., CSEM (CENTRE SUISSE 

D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA - 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT), KINGSTON UNIVERSITY, 

HIGHER EDUCATION CORPORATION, Inventya Ltd, CHRISTIAN-
ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL, ROYAL COLLEGE OF 

SURGEONS IN IRELAND, SMARTEX S.R.L., CIRO+ B.V., 

Kristronics GmbH, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Croydon 

Health Services, Τμήμα Ιατρικής (Ιατρική Πληροφορική) Α.Π.Θ.] 

- Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ιατρικής παρακολούθησης για πρώιμη διάγνωση 
και ανίχνευση της εξέλιξης της θεραπευτικής διαδικασίας σε 

ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια  (ΧΑΠ/COPD) σε συνδυασμό με 

επιπρόσθετες παθολογίες, όπως χρόνια καρδιακή 

ανεπάρκεια, διαβήτη, άγχος και κατάθληψη. 
- Επιστημονικός Υπεύθυνος Α.Π.Θ. Καθ. Ν. Μαγκλαβέρας  

- Χρηματοδότηση 7th Framework Programme for Research, 

Technological, Development and Demonstration (FP7-ICT-

2013.5.1) 

- Ύψος χρηματοδότησης 8.150.747 €  

2013-2016 

(εγκεκριμένο, 
σε φάση 

εκκίνησης) 

CONCREAT: Concept Creation Theory (συνεργασία με την EU, 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
The University of Edinburgh, Universität Osnabrück, Universität 

Bremen, Imperial College of Science, Technology and Medicine, 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.) 

- Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός 

λειτουργικού γνωσιακού μοντέλου στην ανάπτυξη και 
δημιουργία της γνώσης, χρησιμοποιώντας τη θεωρία της 

γνωστικής ανάμειξης των Fauconnier και Turner, 

τοποθετημένης σε μια μαθηματική αξιωματική θεωρία. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Prof. Marco Schorlemmer 

- Χρηματοδότηση 7th Framework Programme for Research, 

Technological, Development and Demonstration (FP7-ICT-
2013.8.1 (STREP)) 

- Ύψος χρηματοδότησης 2.890.000 € 

2013 

(υπό κρίση) 

CHIRON: Big Educational Data Analytics for Medical Educational 

Knowledge Discovery - Medical Learning Analytics [συνεργασία με 

την EU, UNIVERSITY OF CATANIA, KING'S COLLEGE LONDON, 

UNIVERSITY OF CYPRUS, INSTITUT FÜR ANGEWANDTE, 
INFORMATIK E.V. AN DER, UNIVERSITÄT LEIPZIG, CENTRE 

FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, NORTHERN, 

RESEARCH INSTITUTE TROMSO, IDEAS FORWARD LTD,  

MASARYK UNIVERSITY, KAROLINSKA INSTITUTE, BEST 

DOCTORS LTD, TECHNICAL UNIVERSITY OF LISBON, Τμήμα 

Ιατρικής (Ιατρική Πληροφορική) Α.Π.Θ.] 
- Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός 

συνόλου εργαλείων ανακάλυψης γνώσης και μάθησης από 
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διευρυμένες βάσεις δεδομένων (big data), ενσωματώνοντας 

προηγμένες τεχνικές απεικόνισης για την υποστήριξη 

υποθέσεων, απεικόνιση και πιστοποίηση προτύπων και 

ελέγχου γνωσιακών μοντέλων μάθησης στο χώρο της 
ιατρικής εκπαίδευσης. 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Α.Π.Θ. Επ. Καθ. Π. Μπαμίδης 

- Χρηματοδότηση 7th Framework Programme for Research, 

Technological, Development and Demonstration (FP7-ICT-

2013.8.2) 

- Ύψος χρηματοδότησης 3.504.600 €  

 
4.2 Ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος Εργαστηρίου-Ερευνητής 

  

2001-2004 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Προηγμένη διαγνωστική επεξεργασία των 

αναπνευστικών ήχων για την ανίχνευση πνευμονικών παθήσεων με 

τη χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος», σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας και Ύπνου 
του Νοσοκομείου του Philipps University του Marburg Γερμανίας, 

στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης των ανταλλαγών και της 

επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας ΙΚΥDA 2000-2003. 

- Το πρόγραμμα αυτό είχε ως σκοπό την ανάπτυξη 

αλγορίθμων για την αποκάλυψη της διαγνωστικής 

πληροφορίας των αναπνευστικών ήχων. Περιλαμβάνει 
κλινικές μετρήσεις και βελτιστοποίηση αλγορίθμων για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος αυτοματοποιημένης 

παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας, με στόχο 

τον εντοπισμό αναπνευστικών παθήσεων (όπως π.χ. το 

ημερήσιο και το νυχτερινό άσθμα) μέσα από την προηγμένη 
επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων. 

- Χρηματοδότηση ΙΚΥ  

- Ύψος χρηματοδότησης 15.000 € 

2013-2017 

«i-Treasures: Intangible Treasures-Capturing the Intangible 

Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living 

Human Treasures [συνεργασία με την EU, CENTRE FOR 

RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, UNIVERSITE PIERRE 
ET MARIE CURIE - PARIS 6, CENTRE NATIONAL DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, UNIVERSITE DE MONS, 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, UNIVERSITY 

COLLEGE LONDON, TURK TELEKOMUNIKASYON AS, ACAPELA 

GROUP BABEL TECHNOLOGIES SA, UNIVERSITY OF 
MACEDONIA ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES, 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT 

DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS, και 

UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND) 

- Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής 

και επεκτάσιμης πλατφόρμας που θα παρέχει πρόσβαση 
στον άυλο πολιτισμό, ενεργοποιώντας την ανταλλαγή γνώσης 

και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ ερευνητών και 

εκπαιδευτικών, προτείνοντας νέες μεθοδολογίες και 

τεχνολογικά παραδείγματα για την ανάλυση και 

μοντελοποίηση του άυλου πολιτισμού. 
- Χρηματοδότηση 7th Framework Programme for Research, 

Technological, Development and Demonstration (FP7-ICT-

2011.8.2) 

- Ύψος χρηματοδότησης 7.130.458 € 

2013 

(υπό κρίση) 

LOVMOOC: INTERCULTURAL LEARNING OUTCOMES 

VALIDATION THROUGH MOOC (συνεργασία με την EU, Università 

degli Studi di Napoli Orientale, ARACNE Associazione di 
promozione sociale, Greta du Velay, Kingston University, Azienda 
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Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Trummer & Novak-Zezula OG, 

Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Southern 

Federal University) 

- Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται στην αξιολόγηση 
ψηφιοποιημένου υλικού εκπαίδευσης υιοθετώντας την 

προσέγγιση των MOOC για την ανάπτυξη online 

εκπαιδευτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων σε Ευρωπαϊκό 

περιεχόμενο, προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες των MOOC, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέους 

τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αυτών, δοκιμάζοντας τις 
λύσεις αυτές σε ένα περιβάλλον διαπολιτισμικής μάθησης 

(βάσει ECTS) επαγγελματιών που ασχολούνται με την 

εκπαίδευση των μεταναστών, αλλά και πολιτιστικών 

διαμεσολαβητών. 

- Χρηματοδότηση EU LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
Centralized, KA3 Multilateral projects (EAC/S07/12) 

- Ύψος χρηματοδότησης 499.583 € 

2013 

(υπό κρίση) 

«INSPIRE: INternational Synergies of Pulmonary Innovators and 

Respiratory Experts (σε συνεργασία με την EU, School of Health 

Sciences, University of Aveiro (ESSUA)-Portugal και έμπειρους 

ερευνητές (19) στη διεθνή επιστημονική κοινότητα στο χώρο της 

αναπνευστικής λειτουργίας, καταγραφής και ανάλυσης των 
αναπνευστικών ήχων) 

- Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη δημιουργία ενός 

διευρυμένου Ευρωπαϊκού δικτύου από ερευνητές που 

ασχολούνται με το χώρο της καταγραφής και ανάλυσης των 

αναπνευστικών ήχων, με στόχο  
o την ανάπτυξη μιας διεθνούς βάσης δεδομένων στο 

χώρο αυτό, από υγιείς και ασθενείς με αναπνευστικές 

παθήσεις,  

o την ανάπτυξη εύρωστων αλγορίθμων ανίχνευσης και 

χαρακτηρισμού των ήχων και της σχετιζόμενης 

πάθησης,  
o τη δημιουργία μιας online εφαρμογής για την 

ενσωμάτωση των αναπνευστικών ήχων στο συνολικό 

φάκελο αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενή και  

o την ανάπτυξη νέων προτύπων στην καταγραφή και 

ανάλυση των αναπνευστικών ήχων.  
- Χρηματοδότηση EU COST Action (oc-2013-1-15017) 

- Ύψος χρηματοδότησης υπό διαμόρφωση μετά την 

έγκριση 

 
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

1997-1999 

Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (Π.Κ.Θ.), με 

διοικητικές αρμοδιότητες σε 60 μέλη προσωπικού, έλεγχο δαπανών-
εσόδων 2 Δημοτικών Επιχειρήσεων του Π.Κ.Θ., σχεδιασμό 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υλοποιήσιμων στόχων του 

Π.Κ.Θ. και συνεργασία με άλλους φορείς (Δήμους, Νομαρχία, 

Περιφέρεια, Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, Ευρωπαϊκά 

Δίκτυα Πολιτισμού (STATCULT).  

2000-2005 

Μέλος επιτροπών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ.: 
- Επιτροπή Διαχείρισης Οικονομικής Ενίσχυσης 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

- Επιτροπή προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, 

SOCRATES 

2005-2009 
Μέλος επιτροπών του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ.: 
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- Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων  

- Επιτροπή προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, 

SOCRATES 

2003-2006 
Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου ως εκπρόσωπος του Τμ. 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

2012-σήμερα Chancellor IEEE Student Branch Α.Π.Θ. 

 

6 ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

– ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – GUEST EDITOR 
 

Κριτής 

Anals of Biomedical Engineering 

Applied Signal Processing (Springer-Verlag) 

Biologically Inspired Signal Processing, Hindawi 

Biomedical Engineering Research 

Biomedical Signal Processing and Control 

Computer in Medicine and Biology, Elsevier 

Computer Methods and Programs in Biomedicine 

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 

IEE Journal of Medical & Biological Engineering & Computing (incorporating 

Cellular Engineering) 

IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS) 

IEEE Magazine on Engineering in Biology 

IEEE Signal Processing Letters 

IEEE Transactions on Affective Computing 

IEEE Transactions on Biomedical Engineering 

IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing 

IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 

IEEE Transactions on Mechatronics 

IEEE Transactions on Neural Systems & Rehabilitation Engineering 

IEEE Transactions on Signal Processing 

IEEE Transactions on System, Man & Cybernetics, A 

IEEE Transactions on System, Man & Cybernetics, B 

Information Science, SAGE 

International Journal of Biomedical Imaging, Hindawi 

International Journal of Engineering, Science and Technology 

IOP Physiological Measurement 

Journal of Aerospace Engineering 

Journal of Educational Technology & Society 

Journal of Engineering Science and Technology Review 

Journal of Neuroscience Methods 

Journal of Pattern Recognition, Elsevier 

Journal of Pharmacy and Pharmacology 

Journal of Vibration and Acoustics, Elsevier 

Journal of Universal Access in the Information Society 

Journal of Universal Computer Science 

Latin American Journal of Solids and Structures 

Mechanical Systems and Signal Processing 

Medical Engineering & Physics, Elsevier 

NDT & E International 

Noise Control Engineering Journal 

Pattern Recognition, Elsevier 

Powder Technology, Elsevier 

Sensors, MDPI AG 

Signal, Image and Video Processing (Springer-Verlag) 

Structural Health Monitoring 

The Chinese Journal of Physiology 

http://www.jucs.org/jucs
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Αξιολογητής-Σύμβουλος 

Αξιολογητής στο πρόγραμμα ENTER, ΓΓΕΤ 

Αξιολογητής στα Περιφερειακά Προγράμματα Κεντρικής Μακεδονίας 

Αξιολογητής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (τομέας επεξεργασίας σήματος – 

βιοϊατρικής)  

Αξιολογητής στο «Βραβείο Καραθεοδωρή», ΕΜΠ  

Αξιολογητής στο «Βραβείο Καραθεοδωρή», Πανεπιστήμιο Πατρών  

Αξιολογητής στο ΙΚΥ 

Σύμβουλος στο EU HORIZON 2020, FET 

Προεδρεύων σε συνέδρια 

Co-chairman στο ILSA 2002, Stockholm-Helsinki, Sweden-Finland, 2002  

Co-chairman στο IEEE 25th EMBS 2003, Cancun, Mexico, 2003 

Co-chairman στο ILSA 2003, Cancun, Mexico, 2003 

Co-chairman στο ILSA 2004, Glasgow, UK, 2004 

Co-chairman στο ILSA 2005, Boston, MA, USA, 2005 

Co-chairman στο ILSA 2006, Halkidiki, Greece, 2006 

Chairman στο DSAI 2012, Douro Region/Porto, Portugal, 2012 

Διοργανωτής του session “New methods of characterisation of bone quality”  στο 

ECT 2008, Athens, Greece, 2008. 

Διοργανωτής του session “Technologies for Enhancing Universal Access” (σε 

συνεργασία με τον Assoc. Prof. João Barroso) στο HCII 2013, 21-26.7.2013, Las 

Vegas, USA. 

Guest Editor 

Journal of Biomedical Signal Processing and Control: Special Issue on BioSignal 

Processing for Engineering and Computing: the MEDICON conference case, Guest 
Editors: P. D. Bamidis, C. L. Papadelis, and L. J. Hadjileontiadis (vol. 7, no. 3, 

May 2012). 

Journal of Universal Computer Science: Special Issue on Technologies for 

Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, Guest Editors: J. Barroso, 

H. Paredes, P. Martins, F. E. Sandnes, and L. J. Hadjileontiadis (σε εξέλιξη, 2013). 

Journal of Universal Access in the Information Society, Springer: Special Issue on 

Software for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, Guest Editors: 

J. Barroso, H. Paredes, P. Martins, F. E. Sandnes, and L. J. Hadjileontiadis (σε 
εξέλιξη, 2013). 

Πρακτικά συνεδρίου:  

- M. Sales-Dias, L. J. Hadjileontiadis, and J. Barroso (Guest Editors). 

DSAI2009 – International Conference on Software Development for 

Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, Lisbon, Portugal, 

June 3-5, 2009. 

Πρακτικά συνεδρίου:  
- L. J. Hadjileontiadis, P. Martins, R. Tood, H. Paredes, J. Rodrigues, and J. 

Barroso (Guest Editors). DSAI2012 – International Conference on Software 

Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, 

Douro Region, Portugal, July 19-22, 2012. 

 

7 ΠΑΤΕΝΤΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ) 
 

7.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

 

T. Τραντίδου, Π. Αγγελίδης, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Περικάρπιο προσωπικής 
ασφάλειας με πληροφορίες ιατρικού φακέλου για εντοπισμό και κλήση σε βοήθεια, GR 

Patent #1007295 (2.6.2011). 

L. Chatzileontiadis, D. Mandiliotis, K. Toumpas, A. Kyprioti, K. Kaza, System for 
providing integrated support of a degenerative disease, in particular Alzheimer, 
community and method therefor, United States plus all Foreign Patent Rights, 

Appl. # 61/814,050 (19.4.2013). 

 

http://www.jucs.org/jucs
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7.2 Άλλες δραστηριότητες 

 

Ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Ιατρικής Πληροφορικής Β. Ελλάδας  

Μηχανοργάνωση της Στρατιωτικής Φαρμακαποθήκης του Έβρου (κατασκευή 

προγραμμάτων διαχείρισης φαρμάκων -κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου 
θητείας-χρήση από το 1996 μέχρι σήμερα) 

Ιδρυτικό μέλος της Μουσικής Ομάδας Πολυτεχνικής και μαέστρος της (1990-2007) 

Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (Αντιπρόεδρος Β’) 

Μέλος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρίας «ΤΕΧΝΗ» 

Απόκτηση Πτυχίων (Αρμονίας-Αντίστιξης-Ενοργάνωσης-Φούγκας) και Διπλωμάτων 

(Κλασικής κιθάρας - Σύνθεσης) μουσικής. 

Σύνθεση μουσικών έργων (86 συνθέσεις) με δημόσιες εκτελέσεις (στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό) και 10 διακρίσεις. Η τρέχουσα συνθετική του κατεύθυνση ορίζεται στο 

χώρο της ενβιομουσικής (biomusic) (http://www.medinart.eu/works/leontios-

hadjileontiadis/). 

 
 
 

http://www.medinart.eu/works/leontios-hadjileontiadis/
http://www.medinart.eu/works/leontios-hadjileontiadis/
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8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
 

8.1 Διδακτορική Διατριβή 

 

“Ανάλυση και επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων με τη χρήση της στατιστικής-

φάσματος ανώτερης τάξης και του μετασχηματισμού κυματιδίων”. Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., 1997.  

 

8.2 Βιβλία 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 
8.2.1 L. J. Hadjileontiadis, Lung Sounds: An Advanced Signal Processing 

Perspective, J. D. Enderle (Ed.), in Synthesis Lectures on Biomedical 

Engineering Series, San Francisco Bay Area, CA: Morgan & Claypool 

Publishers LLC, 2008, pp. 125, ISBN 1-5982-9710-4. [link] [pdf] 
 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 
8.2.2 S. B. Dias, J. A. Diniz and L. J. Hadjileontiadis, Towards an Intelligent 

Learning Management System Under Blended Learning: Trends, Profiles 
and Modelling Perspectives, J. Kacprzyk and L. C. Jain (Eds.), in 

Intelligent Systems Reference Library, Berlin/Heidelberg: Springer-

Verlag, pp. ~260 (in preparation, June 2013), ISSN: 1868-4394. [link] 

[contract] 
 

8.2.3 S. J. Hadjileontiadou, S. B. Dias, J. A. Diniz and L. J. Hadjileontiadis, 
Fuzzy Logic-Based Modeling in Collaborative and Blended Learning, in 

Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID), 

L. A. Tomei (Ed.), Hershey, PA: IGI Global, pp. ~400 (in preparation, June 

2014), ISSN: 2326-8905. [link] [contract] 
 

8.3 Κεφάλαια σε Εκδόσεις Βιβλίων/Σειρών  

 

8.3.1 L. J. Hadjileontiadis, Y. A. Tolias, and S. M. Panas, “Intelligent system 

modeling of bioacoustic signals using advanced signal processing 
techniques,” in Intelligent Systems: Technology and Applications, C. T. 

Leondes (Ed.), Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Inc., 2002, vol. III 

(Signal, Image, and Speech Processing), chapter 3, pp. 103-156, ISBN 0-

8493-1121-7. [link] [pdf] 

 
8.3.2 L. J. Hadjileontiadis, “Biosignals and Compression Standards,” in M-

Health: Emerging Mobile Health Systems, R. H., Istepanian, S. 

Laxminarayan, and C. S. Pattichis (Eds.), New York, USA: Springer 

Science+Business Media, Inc., 2006, Section III, chapter 21, pp. 277-292, 

ISBN-10: 0-387-26558-9. [link] [pdf] 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 

8.3.3 L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Bioacoustic 
signals,” in Encyclopedia of Biomedical Engineering, M. Akay (Ed.), Wiley 

and Sons, New York, USA, 2006, pp. 1-17, ISBN: 047124967X. [link] [pdf] 
 

8.3.4 L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Higher-order 
statistics,” in Encyclopedia of Biomedical Engineering, M. Akay (Ed.), 

Wiley and Sons, New York, USA, 2006, pp. 1-16, ISBN: 047124967X. 

[link] [pdf] 

 

http://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00127ED1V01Y200811BME009?journalCode=bme
Publications/8_2_Books/8_2_1.pdf
http://www.springer.com/series/8578
Publications/8_2_Books/8_2_2%20Contract.pdf
http://www.igi-global.com/book-series/advances-educational-technologies-instructional-design/73678
Publications/8_2_Books/8_2_3%20Contract.pdf
http://www.crcpress.com/product/isbn/9780849311215
Publications/8_3_BookChapters/8_3_1.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F0-387-26559-7_21
Publications/8_3_BookChapters/8_3_2.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780471740360.ebs0109/abstract
Publications/8_3_BookChapters/8_3_3.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780471740360.ebs0583/abstract
Publications/8_3_BookChapters/8_3_4.pdf
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8.3.5 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Μέθοδοι και τεχνικές 
μοντελοποίησης συνεργατικών αλληλεπιδράσεων,” στον τόμο Εισαγωγή στη 
συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή-Συστήματα, Μοντέλα Συνεργασίας 
για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργίας της Γνώσης, 

Επιμέλεια Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, κεφ. 20, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, 2008. [link] [pdf] 

 

8.3.6 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου, Γ. Ν. Νικολαΐδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, 

“Έρευνα-Δράση για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εναλλακτικού 

περιβάλλοντος μάθησης με χρήση ΤΠΕ: Μελέτες περίπτωσης στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο μάθημα της μουσικής,” στον τόμο 
Θέματα εισαγωγικής επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, 

Επιμέλεια Ε. Μ. Μπότσαρη, 3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 

2.1\Ενέργεια 2.1.1\Κατ. Πράξεων 2.1.1.Η, Έκδοση Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Αθήνα, 2007, pp. 104-117, ISBN 978-960-407-181-4. [link] 

[pdf] 
 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 

8.3.7 K. J. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Brain-Computer 

Interface (BCI): Types, Processing Perspectives and Applications,” in 
Multimedia Services in Intelligent Environments-Smart Innovation, Systems 
and Technologies, G. A. Tsihrintzis and L. C. Jain (Eds.), 

Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 3, 2010, pp 299-321. [link] [pdf] 
 

8.3.8 F. Kosona and L. J. Hadjileontiadis, “Catastrophe Theory: An Enhanced 
Structural and Ontological Space in Music Composition,” in Mathematics 
and Computation in Music-Lecture Notes in Computer Science, C. Agon, M. 

Andreatta, G. Assayag, E. Amiot, J. Bresson, and J. Mandereau (Eds.), 

Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 6726, 2011, pp. 358-361, ISBN: 978-3-

642-21589-6. [link] [pdf] 
 

8.3.9 P. Costa, H. Fernandes, V. Vasconcelos, P. Coelho, J. Barroso, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Landmarks Detection to Assist the Navigation of 
Visually Impaired People,” in Human-Computer Interaction. Towards 
Mobile and Intelligent Interaction Environments-Lecture Notes in Computer 
Science, J. A. Jacko (Ed.), Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 6763, 2011, 

pp. 293-300, ISBN 978-3-642-21615-2. [link] [pdf] 

 

8.3.10 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Instructional Design on Controlling the Quality of Collaboration in a 
CSCL Setting Through Illusionary Adaptive Support,” in Research on e-
Learning and ICT in Education, A. Jimoyiannis (Ed.), New York, USA: 

Springer Science+Business Media, 2012, pp 141-155, ISBN 978-1-4614-
1082-9. [link] [pdf] 

 

8.3.11 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, and G. D. Sergiadis, “Enhanced Ulcer 

Recognition from Capsule Endoscopic Images Using Texture Analysis,” in 

New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology, Thomas Michal 
Brzozowski, (Ed.), Rijeka, Croatia: InTech, 2012, pp. 185 – 210, ΙSBN: 

978-953-51-0521-3. [link] [pdf] 

 

8.3.12 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Intuitionistic Fuzzy Logic-Based Approach of Intrinsic Motivation in 
CSCL Settings during Illusionary Sense of Control,” in Intelligent and 
Adaptive Educational-Learning Systems-Smart Innovation, Systems and 
Technologies, A. Peña-Ayala (Ed.), Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 17, 

2013, pp 443-468, ISBN 978-3-642-30170-4. [link] [pdf] 

 

http://karagian.users.uth.gr/cscl/20-Chatzileontiadou-Chatzileontiadis.pdf
Publications/8_3_BookChapters/8_3_5.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/news/t_eisag_epimorfosis.pdf
Publications/8_3_BookChapters/8_3_6.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-13396-1_14
Publications/8_3_BookChapters/8_3_7.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-21590-2_33
Publications/8_3_BookChapters/8_3_8.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-21616-9_33
Publications/8_3_BookChapters/8_3_9.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4614-1083-6_11
Publications/8_3_BookChapters/8_3_10.pdf
http://www.intechopen.com/books/new-advances-in-the-basic-and-clinical-gastroenterology/enhanced-ulcer-recognition-from-capsule-endoscopic-images-using-texture-analysis
Publications/8_3_BookChapters/8_3_11.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-30171-1_18
Publications/8_3_BookChapters/8_3_12.pdf
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8.3.13 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “EEG-Based Emotion 
Recognition Using Advanced Signal Processing Techniques,” in Advances 
in Emotion Recognition, A. Konar and A. Chakraborty (Eds.), New York, 

NY: Wiley-Blackwell Press, 2013 (25 pages, in press). [link] [pdf] 
 

8.3.14 D. Mandiliotis, K. Toumpas, K. Kyprioti, K. Kaza, J. Barroso, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Symbiosis: An Innovative Human-Computer Interaction 
Environment for Alzheimer's Support,” in UAHCI/HCII 2013-Lecture Notes 
in Computer Science, C. Stephanidis and M. Antona (Eds.), Heidelberg: 

Springer, Part II, vol. 8010, pp. 123-132., 2013. [link] [pdf] 

 
 

8.4 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές 

 

8.4.1 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Adaptive reduction of heart 
sounds from lung sounds using fourth-order statistics," IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 7, pp. 642-648, July 

1997. [pdf] 

 

8.4.2 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Higher-order statistics: A robust 

vehicle for diagnostic assessment and characterisation of lung sounds," 
Technology and Health Care, IOS Press, Official Journal of the European 

Society for Engineering and Medicine, vol. 5, no. 5, pp. 359-374, Nov. 
1997. [pdf] 

 

8.4.3 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Separation of discontinuous 

adventitious sounds from vesicular sounds using a wavelet-based filter," 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 12, pp. 1269-

1281, Dec. 1997. [pdf] 
 

8.4.4 L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris, and S. M. Panas, 

"Separation of crackles and squawks from vesicular sounds using a 
wavelet-based filtering technique," COMPEL, MCB University Press, vol. 

17, no. 5/6, pp. 649-657, 1998. [pdf] 

 
8.4.5 Y. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, "Real-time separation of 

discontinuous adventitious sounds from vesicular sounds using a fuzzy 
rule-based filter," IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedicine, vol. 2, no. 3, pp. 204-217, Sept. 1998. [pdf] 

 

8.4.6 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Enhanced separation of crackles 
and squawks from vesicular sounds using nonlinear filtering with third-
order statistics," Journal of the Tennessee Academy of Science, vol. 73, 

no. 1-2, pp. 47-52, Jan.–Apr. 1998. [pdf] 

 

8.4.7 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "A wavelet-based reduction of heart 
sound noise from lung sounds," International Journal of Medical 
Informatics Elsevier, vol. 52, pp. 183-190, 1998. [pdf] 

  

8.4.8 L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and 

S. M. Panas, “Enhancement of bowel sounds by wavelet-based filtering,” 
IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 47, no. 7, pp. 876-886, July 

2000. [pdf] 

 
8.4.9 P. A. Mastorocostas, Y. A. Tolias, J. B. Theocharis, L. J. Hadjileontiadis 

and S. M. Panas, “An orthogonal least squares-based fuzzy filter for real-
time analysis of lung sounds,” IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, vol. 47, no. 9, pp. 1165-1176, Sept. 2000. [pdf] 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-35.html
Publications/8_3_BookChapters/8_3_13.pdf
http://www.springer.com/computer/general+issues?SGWID=4-155-66-653429-0&originalID=71661&sortOrder=relevance&searchType=SEMIAUTOMATIC_BOOK_LIST&resultStart=141&searchScope=books
Publications/8_3_BookChapters/8_3_14.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_1.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_2.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_3.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_4.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_5.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_6.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_7.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_8.pdf
Publications/8_4_JournalPapers/8_4_9.pdf
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8.4.10 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, and T. Penzel, “Die Wavelet-

transformation zur analyse pathologischer lungengeräusche,” 
Biomedizinische Technik, vol. 45 (Ergbd. 1), pp. 182-183, 2000. [pdf] 

 
8.4.11 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel, and P. von Wichert, 

“Die Wavelet-transformation zur analyse von lunengeräuschen bei 
pneumonie-petienten,” Biomedizinische Technik, vol. 45 (Ergbd. 2), pp. 

175-178, 2000. [pdf] 

 

8.4.12 R. Istepanian, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “ECG data 
compression using wavelets and higher-order statistics methods for 
telemedical applications,” IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedicine, vol. 5, no. 2, pp. 108-115, June 2001. [pdf] 

 

8.4.13 A. Savvaidis, C. Papazachos, P. Soupios, O. Galanis, N. Grammalidis, C. 

Saragiotis, L. Hadjileontiadis, and S. Panas, "Implementation of 
additional seismological software for the determination of earthquake 

parameters based on Matseis and an automatic phase detector 
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[pdf] 
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8.6.7 A. Tsiligkyri, D. Bolis, P. Petrantonakis, J. Vittorias, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Noesis: a novel educational tool for children with autism 
spectrum disorders,” Microsoft Imagine Cup 2007 Final Report, pp. 1-8, 

2007. (1st place Greek Finals – 7th worldwide) [pdf] 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

 

8.6.8 S. Georgoulis, S. Eleftheriadis, D. Tzionas, K. Vrenas, P. Petrantonakis, 
and L. J. Hadjileontiadis, “Epione: An Innovative Pain Management 
Solution,” Microsoft Imagine Cup 2011 Final Report, pp. 1-9, 2011. (1st 

place Greek Finals) [pdf] 

 

8.6.9 D. Mandiliotis, K. Toumpas, K. Kyprioti, K. Kaza, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Symbiosis: An Innovative Approach to Alzheimer 
Support,” Microsoft Imagine Cup 2012 Final Report, pp. 1-9, 2012. (1st 

place Greek Finals – Top 6 worldwide) [pdf] 

 

 

 

http://dsai2013.utad.pt/
Publications/8_5_InternationalConfProceedings/8_5_127.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_1.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_2.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_3.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_4.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_5.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_6.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_7.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_8.pdf
Publications/8_6_Other_Works/8_6_9.pdf


Βιογραφικό Σημείωμα & Υπόμνημα Δραστηριότητας  43/104 

8.7 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά & Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές 

 

8.7.1 Ε. Κριεζής, Σ. Πανάς, Γ. Σεργιάδης, Θ. Τσιμπούκης, Κ. Βασιλειάδης, Α. 
Μίχου, Π. Αγγελίδης, και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, "Ανάπτυξη Ερευνητικών 

Προγραμμάτων στην Περιοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Ιατρικής 

Πληροφορικής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
του Α.Π.Θ.," 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Πληροφορική και Νοσοκομείο", 

Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 118. [pdf] 

 
8.7.2 Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Δ. Πατάκας, Σ. Πανάς και Ε. Βλαχογιάννη, 

“Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός των Διακοπτόμενων Επιπρόσθετων 

Αναπνευστικών Ήχων (ΔΕΑΗ) με τη Χρήση του Μετασχηματισμού 
Κυματιδίων,” 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 

Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1997. (2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας) [pdf] 

 
8.7.3 Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης και Σ. Πανάς, “Η συμβολή προηγμένων μεθόδων 

επεξεργασίας σήματος στη διάγνωση γαστρεντερολογικών παθήσεων,” 18ο 

Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 1998, σελ. 285-

296, Στρογγυλή τράπεζα. (Ιnvited) [pdf] 
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Πανάς, “Η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στην αποκάλυψη 
διαγνωστικών χαρακτηριστικών των εντερικών ήχων,” 18ο Πανελλήνιο 
Γαστροεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 1998, περίληψη στο 

Hellenic Journal of Gastroenterology, No ΠΑΟ44, σελ. 14. [pdf] 

 

8.7.5 Ι. Τόλιας, Χ. Σαραγιώτης, Γ. Τσαούση, Θ. Χατζησωτηρίου, Σ. Πανάς, Μ. 

Πεφτουλίδου, Γ. Σακελλαρίου, Ι. Καραρήγα, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Φ. 

Παπαδοπούλου, Κ. Παστιάδης, Α. Ασημοπούλου, Ν. Τάσκος, Ι. Μυλωνάς, Ε. 
Σοφιανός, “Σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων μονάδας 
εντατικής θεραπείας-αναισθησιολογίας,” 6ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και 
Εντατικής Ιατρικής, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2000. [pdf] 

 

8.7.6 Χ. Λιάτσος, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, D. Patch, Σ. Πανάς, A. 

K. Burroughs, “Ανάλυση των εντερικών ήχων: μια νέα μη επεμβατική 
μέθοδος για τη διάγνωση μικρής ποσότητας ασκιτικού υγρού,” Ann 
Gastroenterol, vol. 14, no. 1, AA140, 2001. [pdf] 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 

8.7.7 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Εκτίμηση της Ποιότητας 

Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων με Χρήση Νευροασαφούς Μοντέλου 
Πρόβλεψης,” 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση,” Αθήνα, pp. 398-

400, Οκτώβριος 2004. [pdf] 
 

8.7.8 Σ. I. Χατζηλεοντιάδου, Μ. Γραβάνη, Γ. Νικολαΐδου, και Λ. Ι. 

Χατζηλεοντιάδης, “Η διαισθητική ασαφής λογική ως καινοτόμο μέσο 
μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην επαγγελματική μάθηση,” 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,” Θεσσαλονίκη, pp. 32-40, Οκτώβριος 2006. 

[pdf] 

 

8.7.9 Σ. I. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Εικονικά περιβάλλοντα 

μάθησης: ένα νέο σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση για την αειφορία,” 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ.) με θέμα: “Εκπαίδευση για την 
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Πολιτισμός,” Αθήνα, Νοέμβριος 2007. [pdf] 
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8.7.10 L. J. Hadjileontiadis, “Juxtaposition, repetition and layering in Messiaen’s 
Regard IV & V: A bilateral approach,” Πανελλήνιο συνέδριο «Αφιέρωμα στον 
Ολιβιέ Μεσσιάν, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του», Τμ. 

Μουσικών Σπουδών, Αθήνα, pp. 1-22, 19-20 Δεκ. 2008. [pdf] 
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9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
 
9.1 Διδακτορική Διατριβή 

 
“Ανάλυση και επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων με τη χρήση της στατιστικής-

φάσματος ανώτερης τάξης και του μετασχηματισμού κυματιδίων”. Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., 1997.  

 
Η διδακτορική διατριβή αφορά στην αντικειμενικότερη ανάλυση των αναπνευστικών 
ήχων, στην ακριβέστερη ερμηνεία των ιδιοτήτων των πνευμόνων και στην περιγραφή 
της δράσης των αναπνευστικών παθολογιών σε αυτούς, με τη χρήση της στατιστικής 

και του αντίστοιχου φάσματος ανώτερης τάξης (Higher-Order Statistics/Spectra) και 
του μετασχηματισμού κυματιδίων (Wavelet Transform). Η εργασία αποτελείται από 8 
κεφάλαια και ένα παράρτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή 
και περιγραφή της δομής και της συμβολής της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
περιγράφεται, με σύντομο τρόπο, η φυσιολογία της αναπνευστικής λειτουργίας, αλλά 
σε επίπεδο ικανό, ώστε να γίνει κατανοητή η σκοπιμότητα ανάλυσης των 

αναπνευστικών ήχων. Επίσης, δίδονται τα απαραίτητα εκείνα χαρακτηριστικά-
ιδιότητες των αναπνευστικών ήχων, έτσι ώστε να γίνει σαφής, στη συνέχεια, η ανάγκη 
επεξεργασίας τους, με σκοπό την αποκάλυψη και την ποσοτική ταυτοποίηση αυτών. 
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται μια ιστορική περιγραφή της χρήσης του ήχου των 
πνευμόνων και του καρδιακού ήχου και περιγράφεται η διαγνωστική πληροφορία 
που εμπεριέχεται σε αυτούς. Επίσης, παρέχεται η εξέλιξη και η παρούσα κατάσταση 
της Τέχνης (State of the Art) των μαθηματικών εργαλείων και Τεχνολογίας στην 
περιοχή ανάλυσης των αναπνευστικών ήχων. Τελικά προκύπτουν τα σημεία 
βελτίωσης μεθόδων τα οποία απασχολούν και επιλύονται στη εργασία αυτή. Στο 
τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της στατιστικής ανώτερης τάξης των 

πνευμονικών ήχων, στην προσαρμοζόμενη καταστολή του καρδιακού ήχου, από τον 
ήχο της αναπνοής. Αναπτύσσεται η δομή δύο νεοεισαχθέντων αλγορίθμων, ANC-FOS 
και LOREE, περιγράφεται η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται, και 
αξιολογούνται τα εξαγόμενα αποτελέσματα, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες 
μεθόδους της βιβλιογραφίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δυο νέες 
μέθοδοι αυτοματοποιημένου διαχωρισμού των διακοπτόμενων επιπρόσθετων 
αναπνευστικών από το κυψελιδικό ψιθύρισμα. Η πρώτη μέθοδος στηρίζεται στη 
χρήση της στατιστικής 3ης τάξης σε συνδυασμό με μη γραμμικό φιλτράρισμα, ενώ η 
δεύτερη, στη χρήση μετασχηματισμού κυματιδίων. Ο διαχωρισμός των 
διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό ψιθύρισμα 
επιτρέπει την αποκάλυψη των χαρακτηριστικών τους, είτε στο πεδίο του χρόνου είτε 
της συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στον κλινικό γιατρό χρήσιμη 
διαγνωστική πληροφορία, για τη σχετιζόμενη με τους αναπνευστικούς ήχους 
πνευμονοπάθεια. Στο έκτο κεφάλαιο προτείνεται η χρήση της στατιστικής 3ης τάξης 
και του διπλού φάσματος στη μοντελοποίηση και το χαρακτηρισμό της πηγής και 
του μέσου διάδοσης των πνευμονικών ήχων, σε διάφορες αναπνευστικές παθολογίες. 
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει η αναπνευστική παθολογία την πηγή 
ή/και το μέσο διάδοσης των πνευμονικών ήχων, μέσω αυτοπαλινδρομικής 
μοντελοποίησης βασισμένης στη στατιστική 3ης τάξης (AR-TOS), και υπολογίζεται το 
αντίστοιχο διπλό φάσμα (bispectrum). Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τον 
τρόπο δράσης των διάφορων αναπνευστικών παθολογιών, μέσω της εκτίμησης του 
τρόπου παραγωγής και διάδοσης των, καταγραμμένων στην επιφάνεια του θώρακα, 
αναπνευστικών ήχων, οριοθετώντας ένα νέο πεδίο σύγκρισης των αναπνευστικών 
ήχων. Στο έβδομο κεφάλαιο προτείνεται η χρήση του δείκτη διπλής συνάφειας 
(bicohernce index) και του διπλού φάσματος στην ανίχνευση τετραγωνικής σύζευξης 

φάσης στους μουσικούς αναπνευστικούς ήχους. Η αποκάλυψη τετραγωνικής 
σύζευξης φάσης ανάμεσα στους αρμονικούς των μουσικών αναπνευστικών ήχων 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη μη γραμμικών σχέσεων μεταξύ των. Από την ανάλυση 
προκύπτει η ύπαρξη τετραγωνικής αυτοσύζευξης φάσης (quadratic self-coupling) 
μεταξύ αρμονικών του φάσματος ισχύος των μουσικών αναπνευστικών ήχων, η οποία 
εκδηλώνεται με έντονες κορυφές στο διαγώνιο τομέα του δισυχνοτικού επιπέδου του 
αντίστοιχου διπλού φάσματος. Οι διαφορές στη θέση των συζευγμένων συχνοτήτων 
των παθολογικών αναπνευστικών ήχων, μαζί με τους δείκτες εκτίμησης της μη 
γραμμικότητας και μη κανονικότητας (non-Gaussuanity) των αναπνευστικών ήχων, 
αποκαλύπτουν τη διαφορετική συμπεριφορά και δράση των σχετιζόμενων 
παθολογιών στους πνεύμονες, παρέχοντας, ταυτόχρονα, νέα χαρακτηριστικά 
ταξινόμησής τους. Στο όγδοο κεφάλαιο, ανακεφαλαιώνεται η συμβολή της εργασίας 
στην ανάλυση και επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων, όπως προκύπτει από τα 
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Κεφάλαια 4 έως 7. Επιπλέον, γίνεται μία αναφορά στις ερευνητικές επεκτάσεις και 
τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες της 
διατριβής, οι οποίες προσδιορίζουν τους μελλοντικούς ερευνητικούς στόχους, τόσο 
στην ίδια, όσο και σε άλλες περιοχές επεξεργασίας σήματος. Τέλος, στο παράρτημα, 
περιγράφονται τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρακτική εφαρμογή 
των μεθόδων των Κεφαλαίων 4-7, δηλαδή, τα υπολογιστικά μέσα, οι γλώσσες 
προγραμματισμού, και οι τρόποι λήψης και δειγματοληψίας των αναπνευστικών 
ακουστικών σημάτων. 

 

 

9.2 Βιβλία 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 
9.2.1 L. J. Hadjileontiadis, Lung Sounds: An Advanced Signal Processing 

Perspective, J. D. Enderle (Ed.), in Synthesis Lectures on Biomedical 

Engineering series, San Francisco Bay Area, CA: Morgan & Claypool 

Publishers LLC, 2008, pp. 125, ISBN 1-5982-9710-4. 
 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες στην ανάλυση 
των αναπνευστικών ήχων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος. 
Αποτελεί μια σημαντική καταγραφή των νέων τρόπων αποκάλυψης της διαγνωστικής 
πληροφορίας των αναπνευστικών ήχων, παρέχοντας ένα χρήσιμο βοήθημα 
αναφοράς τόσο στο βιοϊατρικό μηχανικό όσο και στον κλινικό γιατρό. Γίνεται μία 
ανάλυση της φύσης των σημάτων των αναπνευστικών ήχων και περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, δίνεται βαρύτητα σε νέα πεδία ανάλυσης, όπως 
π.χ., Wavelet Transform, Fuzzy Logic, Higher-Order Statistics/Spectra, Lower-

Order Statistics, Higher-Order Crossings, Wavelet Bispectrum, Empirical Mode 
Decomposition, Non-linear Dynamics κλπ, και περιγράφονται νέοι τρόποι 
αντιμετώπισης του θορύβου και εξαγωγής της πραγματικής πληροφορίας από το 
σήμα καταγραφής. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με χρήσιμα συμπεράσματα και 
παρατηρήσεις που προσδιορίζουν τον προσανατολισμό και τις νέες τάσεις στην 
επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων. 
 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 
9.2.2 S. B. Dias, J. A. Diniz and L. J. Hadjileontiadis, Towards an Intelligent 

Learning Management System Under Blended Learning: Trends, Profiles 
and Modelling Perspectives, J. Kacprzyk and L. C. Jain (Eds.), in 

Intelligent Systems Reference Library, Berlin/Heidelberg: Springer-
Verlag, pp. ~260 (in preparation, June 2013), ISSN: 1868-4394. 

 
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις τάσεις, τα προφίλ και τα μοντέλα που 
αναδεικνύονται από εκπαιδευτικά δεδομένα σε ένα περιβάλλον αναμεικτικής 
μάθησης (blended (b-) learning) σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη 
διαμεσολάβηση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems-
LMS). Περιγράφεται το state-of-the-art στην περιοχή, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
για την ανάδειξη χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα LMS, δίνονται 
χαρακτηριστικά παραδείγματα από μελέτες-περίπτωσης, περιγράφεται η 
μοντελοποίηση μετρικών του LMS Moodle μέσω ασαφούς λογικής και εξάγεται ένας 
δυναμικός δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας της αλληλεπίδρασης χρήστη-LMS από 

τα εκάστοτε δεδομένα αλληλεπίδρασης, παρουσιάζεται η επέκταση του LMS Moodle 
σε iMoodle, ενσωματώνοντας επιπρόσθετες λειτουργίες ευφυίας αλλά και 
προσβασιμότητάς του από φοιτητές με αναπηρία και αξιολογείται ο ρόλος των 
Massive Open Online Cources (MOOC) στη συνολική αποτελεσματικότητα των LMS 
σε ένα περιβάλλον b-learning. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με χρήσιμα συμπεράσματα 
και μελλοντικές προεκτάσεις που προσδιορίζουν τον προσανατολισμό και τις νέες 

τάσεις στην περιοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη διαμεσολάβηση 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

 
9.2.3 S. J. Hadjileontiadou, S. B. Dias, J. A. Diniz and L. J. Hadjileontiadis, 

Fuzzy Logic-Based Modeling in Collaborative and Blended Learning, in 

Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID), 
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L. A. Tomei (Ed.), Hershey, PA: IGI Global, pp. ~400 (in preparation, June 

2014), ISSN: 2326-8905. 

 
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή 
της μοντελοποίησης των εκπαιδευτικών δεδομένων [συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης σε συνεργατικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα αναμεικτικής 
μάθησης (blended (b-) learing] με τη χρήση ασαφούς λογικής. Αναλύονται διεξοδικά 
τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (συνεργατικής και αναμεικτικής μάθησης) με τη 
διαμεσολάβηση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και συστημάτων 
διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems-LMS), περιγράφονται 
μαθηματικά τα ασαφή σύνολα και οι σχέσεις που διέπουν τα συστήματα ασαφούς 
συμπερασμού (Fuzzy Inference Systems-FIS), παρουσιάζονται νευρο-ασαφή FIS, 
διαισθητικά FIS, ασαφείς χάρτες εννοιών (Fuzzy Concept Maps), περιγράφεται ο 
τρόπος που χρησιμοποιούνται τα παραπάνω είδη FIS στη μοντελοποίηση 
συνεργατικών και μεταγνωστικών δεδομένων, στην ανάλυση και μοντελοποίηση της 
ποιότητας της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης με το LMS b-learning 
περιβάλλον, στην υβριδική προσέγγιση ασαφούς μοντελοποίησης ποιότητας 
ισόρροπης συνεργασίας-αλληλεπίδρασης, εμβαθύνοντας και συγκρίνοντας τις 

προτεινόμενες προσεγγίσεις ασαφούς λογικής με τις κλασικές εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με χρήσιμα συμπεράσματα και μελλοντικές 
προεκτάσεις που προσδιορίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της 
ασασφούς λογικής καθώς ενσωματώνεται σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στα πλαίσια της online εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 
 

9.3 Κεφάλαια σε Εκδόσεις Βιβλίων/Σειρών  

 

9.3.1 L. J. Hadjileontiadis, Y. A. Tolias, and S. M. Panas, “Intelligent system 

modeling of bioacoustic signals using advanced signal processing 
techniques,” in Intelligent Systems: Technology and Applications, C. T. 

Leondes, Ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Inc., 2002, vol. III (Signal, 

Image, and Speech Processing), chapter 3, pp. 103-156, ISBN 0-8493-

1121-7. 

 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει διαφορετικές προσεγγίσεις ευφυούς μοντελοποίησης 
και προηγμένης ανάλυσης τριών τύπων βιοακουστικών σημάτων, δηλ. των 
αναπνευστικών, των καρδιακών ήχων και των ήχων εντέρων, με τη χρήση 
προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται 
αναλυτικά διαδικασίες αποθορυβοποίησης, ανίχνευσης, μοντελοποίησης, εξαγωγής 
χαρακτηριστικών και ταξινόμησης δομημένες σε Wavelet Transform, Fuzzy Logic, 
Higher-Order Statistics/Spectra, Lower-Order Statistics, και Higher-Order 
Crossings. Οι μέθοδοι ομαδοποιούνται σύμφωνα με το υπό εξέταση πρόβλημα και 
καθορίζονται από τη σχετιζόμενη με το εξεταζόμενο βιοακουστικό σήμα διαγνωστική 
πληροφορία. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται άμεση σύγκριση της επίδοσης των 
διαφορετικών προσεγγίσεων στην επίλυση του ίδιου προβλήματος. Επιπλέον, 
περιγράφεται το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για την καλύτερη κατανόηση της 
θεωρητικής βάσης των προτεινόμενων μεθόδων και δίνονται παραδείγματα 
εφαρμογής των προτεινόμενων μεθόδων σε πραγματικά δεδομένα, ώστε να γίνει 
αντιληπτή η αποτελεσματικότητά τους και τα προηγμένα χαρακτηριστικά τους. 

 

 
9.3.2 L. J. Hadjileontiadis, “Biosignals and Compression Standards,” in M-

Health: Emerging Mobile Health Systems, R. H., Istepanian, S. 

Laxminarayan, and C. S. Pattichis, Eds., New York, USA: Springer 

Science+Business Media, Inc., 2006, Section III, chapter 21, pp. 277-292, 
ISBN-10: 0-387-26558-9. 

 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα στάνταρτ συμπίεσης των βιολογικών σημάτων 
(βιοσημάτων). Τα βιοσήματα χρησιμοποιούνται στη διάγνωση ασθενειών, στην 
παρακολούθηση ασθενών και στη βιοϊατρική έρευνα. Με κατάλληλη επεξεργασία 
(φιλτράρισμα, συμπίεση) των βιοσημάτων, αποκαλύπτεται το σήμα ενδιαφέροντος 
από το θορυβώδες background, και μειώνεται το μέγεθος της πληροφορίας σε 
λιγότερες, αλλά ουσιαστικές, παραμέτρους, σημαντικές για τη λήψη απόφασης στα 
πλαίσια της ιατρικής διάγνωσης. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα είδη της 
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χρησιμοποιούμενης συμπίεσης (lossless, lossy) στη συμπίεση των βιοσημάτων και 
αναφέρονται τα στάνταρτ που υιοθετούνται για τη διαλειτουργικότητα των 
προτεινόμενων συστημάτων (υλικού-λογισμικού) συμπίεσης στα γενικότερα πλαίσια 
της τηλεϊατρικής. 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 

9.3.3 L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Bioacoustic 
signals,” Encyclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, Wiley and 

Sons, New York, USA, 2006, ISBN: 047124967X. 

 
Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα χαρακτηριστικά των βιοακουστικών σημάτων 

παρουσιάζοντας όλα τα είδη των ήχων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, όπως 
ήχοι αναπνοής, καρδιάς, εντέρων, αρθρώσεων. Περιγράφεται εκτεταμένη 
βιβλιογραφία σχετικά με τη συνδεόμενη με τα βιοακουστικά σήματα παθολογία και 
παρουσιάζονται προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσής τους. Είναι 
σημαντική η συμβολή του κεφαλαίου στην ολιστική προσέγγιση των βιοακουστικών 
σημάτων, τόσο από την πλευρά του ιατρού όσο και από του μηχανικού, στοχεύοντας 

στην ανάδειξη της διαγνωστικής πληροφορίας που εμπεριέχουν για τη σχετιζόμενη 
παθολογία με μη επεμβατικό τρόπο.  

 

9.3.4 L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Higher-order 
statistics,” Encyclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, Wiley 

and Sons, New York, USA, 2006, ISBN: 047124967X.  

 
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στη σύνδεση της στατιστικής ανώτερης τάξης (Higher-
Order Statistics-HOS) με το χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας, παρουσιάζοντας μία 
σειρά από εφαρμογές των HOS στον τομέα της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των HOS δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επέκταση 
της θεώρησης της κανονικότητας και της γραμμικότητας σε μια πιο πραγματική 
προσέγγιση του υπό εξέταση συστήματος, μέσω της υιοθέτησης της μη 
κανονικότητας και της μη γραμμικότητας. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσονται νέοι 
χώροι ανάλυσης, πιο ανθεκτικοί στην παρουσία θορύβου και πιο αντικειμενικοί στην 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του σήματος, προτείνοντας νέες παραμέτρους-
μεγέθη που αντικατοπτρίσουν τη διαγνωστική πληροφορία των βιοϊατρικών σημάτων.  

 

9.3.5 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Μέθοδοι και τεχνικές 
μοντελοποίησης συνεργατικών αλληλεπιδράσεων,” στον τόμο Εισαγωγή στη 
συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή-Συστήματα, Μοντέλα Συνεργασίας 
για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργίας της Γνώσης, 

Επιμέλεια Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, κεφ. 20, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 2008. 

 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή εργαλείων καταγραφής, 
επεξεργασίας και μοντελοποίησης συνεργατικών δεδομένων, τα οποία στοχεύουν στη 
βελτίωση της ασύγχρονης συνεργατικής δραστηριότητας. Η τελευταία εξετάζεται μέσα 
στο πλαίσιο της θεωρίας δραστηριότητας (activity theory), όπου δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη σκοπιμότητα ανάπτυξης των υπόψη εργαλείων αλλά και της ταξινομίας 
τους, ώστε να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για την 
υποστήριξη των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων. Ακολούθως, γίνεται η παρουσίαση 
των επιμέρους περιοχών ανάπτυξης των υπόψη εργαλείων καθώς και η περιγραφή 

των τεχνικών υλοποίησής τους, μέσω παραδειγμάτων εφαρμογής στο χώρο της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 
9.3.6 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου, Γ. Ν. Νικολαΐδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, 

“Έρευνα-Δράση για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εναλλακτικού 

περιβάλλοντος μάθησης με χρήση ΤΠΕ: Μελέτες περίπτωσης στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο μάθημα της μουσικής,” στον τόμο 
Θέματα εισαγωγικής επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, 

Επιμέλεια Ε. Μ. Μπότσαρη, 3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 

2.1\Ενέργεια 2.1.1\Κατ. Πράξεων 2.1.1.Η, Έκδοση Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Αθήνα, 2007, pp. 104-117, ISBN 978-960-407-181-4. 
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Η παρούσα εισήγηση έχει ως αφετηρία τη θέση ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
αποτελέσει φορέα αλλαγής και καινοτομίας στη διδακτική πράξη και στα 
εκπαιδευτικά υλικά, προς την κατεύθυνση δημιουργίας εναλλακτικών 
περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία εκτιμά ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα 
στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, στο πρώτο μέρος της εισήγησης προτείνεται η 
εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε διαδικασίες έρευνας-δράσης ατομικά ή ομαδικά για 
την πρόκληση της αλλαγής αυτής στο χώρο εργασίας του και συζητώνται τα βασικά 
στάδια διεξαγωγής της. Στο δεύτερο μέρος, η εισήγηση αποκτά παραδειγματικό 
χαρακτήρα και επιχειρεί, μέσα από τη διατύπωση πιθανών σταδίων διεξαγωγής 
έρευνας-δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και του μαθήματος της Μουσικής και την παρουσίαση αντίστοιχων 
υλοποιημένων παραδειγμάτων λογισμικών, να ενημερώσει και να ενθαρρύνει τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να κινηθούν προς την υπόψη κατεύθυνση. 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

 
9.3.7 K. J. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Brain-Computer 

Interface (BCI): Types, Processing Perspectives and Applications,” in 
Multimedia Services in Intelligent Environments-Smart Innovation, Systems 
and Technologies, G. A. Tsihrintzis and L. C. Jain (Eds.), 

Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 3, 2010, pp 299-321. 

 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη 

διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interface-BCI), αναπτύσσοντας 
τις αρχές των μη-επεμβατικών BCI, στοχεύοντας σε αυτές που στηρίζονται στη χρήση 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) και παρουσιάζοντας τις τεχνικές επεξεργασίας 
σήματος που λαμβάνουν χώρα και πως αυτές τροποποιούνται στην περίπτωση των 
επεμβατικών BCI. Επιπλέον παρουσιάζονται παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών 
των BCI, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα και 
επιπτώσεις των εφαρμογών BCI στην περιοχή της βιομηχανίας, της ιατρικής και της 
κίνησης μέσω της σκέψης, ως μέσο υποβοήθησης των ατόμων με αναπηρία. 

 

9.3.8 F. Kosona and L. J. Hadjileontiadis, “Catastrophe Theory: An Enhanced 
Structural and Ontological Space in Music Composition,” in Mathematics 

and Computation in Music-Lecture Notes in Computer Science, C. Agon, M. 

Andreatta, G. Assayag, E. Amiot, J. Bresson, and J. Mandereau (Eds.), 

Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 6726, 2011, pp. 358-361, ISBN: 978-3-

642-21589-6. 

 
Το κεφάλαιο της σειράς αυτής περιγράφει την εφαρμογή της θεωρίας καταστροφών 
(catastrophe theory) στο χώρο της σύνθεσης μουσικής, παρουσιάζοντάς την ως ένα 
μέσο για τη διαχείριση ασυνεχειών, ενισχύοντας έτσι το δομικό χώρο και 
μετατρέποντας το μουσικό έργο σε ένα δυναμικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
δομική ισορροπία της φόρμας δοκιμάζεται κάτω από δυνάμεις που επιβάλλουν 
πολλαπλοί ελκυστές, μεγεθύνοντας, με αυτό τον τρόπο, τον οντολογικό χώρο του 
μουσικού έργου, ώστε να μπορεί να περιβάλλει μη καθορισμένα, μη συσχετισμένα 
και αποδομητικά στοιχεία. Η εφαρμογή της παραπάνω θεώρησης παρουσιάζεται 
μέσω μιας μελέτης-περίπτωσης που ολοκληρώνει το κεφάλαιο.    
  

9.3.9 P. Costa, H. Fernandes, V. Vasconcelos, P. Coelho, J. Barroso, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Landmarks Detection to Assist the Navigation of 
Visually Impaired People,” in Human-Computer Interaction. Towards 
Mobile and Intelligent Interaction Environments-Lecture Notes in Computer 
Science, J. A. Jacko (Ed.), Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 6763, 2011, 

pp. 293-300, ISBN 978-3-642-21615-2. 

 
Το κεφάλαιο της σειράς αυτής αναφέρεται στην ανάπτυξη υποβοηθητικής 
τεχνολογίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (ΑμΠΟ) και ειδικότερα για την 
ενημέρωσή τους σχετικά με το πώς θα μετακινηθούν στον περιβάλλοντα χώρο. Στα 
πλαίσια αυτά, προτείνεται ένας νέος αλγόριθμος που αναγνωρίζει ειδικά αντικείμενα-
ορόσημα που έχουν τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο και καταγράφονται από κάμερα 
που φέρει το ΑμΠΟ. Χρησιμοποιείται ο συνδυασμός των Peano-Hilbert Space Filling 
Curves (για μείωση της διάστασης της πληροφορίας εικόνας από 2D σε 1D) και 
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Ensemble Empirical Mode Decomposition, παρέχοντας μια αποτελεσματική 
ανίχνευση των αντικειμένων-ορόσημων, μεταφέροντας, έτσι, σωστή πληροφορία 
καθοδήγησης των ΑμΠΟ κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο πεζοδρόμιο. 

 

9.3.10 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Instructional Design on Controlling the Quality of Collaboration in a 
CSCL Setting Through Illusionary Adaptive Support,” in Research on e-
Learning and ICT in Education, A. Jimoyiannis (Ed.), New York, USA: 

Springer Science+Business Media, 2012, pp. 141-155, ISBN 978-1-4614-

1082-9. 

 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό σχεδιασμό (instructional 
design-ID) που στηρίζεται στην τυπολογία του Boulding στην περιοχή της 
συνεργατικής μάθησης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (computer-supported 
collaborative learning-CSCL). Μέσα στην ιεραρχία αυτής της τυπολογίας, γίνεται 
εστίαση στα υψηλότερα επίπεδα, όπου η αντίληψη της προσαρμογής μέσω του 
ελέγχου μπορεί να διεγερθεί ως ένα είδος επιβαλόμενης ψευδαίσθησης, στοχεύοντας 
στη διατήρηση, και ίσως αύξηση, του κοινωνικού επιπέδου του συνεργατικού έργου. 

Η θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται μέσω πειραματικής διαδικασίας που παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο, συνδέοντας με επιτυχία τη διέγερση της αντίληψης του 
ελέγχου με την αύξηση της συνεργατικής επίδοσης. 

 

9.3.11 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, and G. D. Sergiadis, “Enhanced Ulcer 

Recognition from Capsule Endoscopic Images Using Texture Analysis,” in 

New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology, Thomas Michal 
Brzozowski, (Ed.), Rijeka, Croatia: InTech, 2012, pp. 185 – 210, ΙSBN: 

978-953-51-0521-3. 

 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το χώρο της ασύρματης ενδοσκόπισης μέσω 
κάψουλας (Wireless Capsule Endoscopy-WCE) και εστιάζει στην πρόταση μιας νέας 
μεθοδολογίας ανάλυσης των εικόνων WCE μέσω ελέγχου της μεταβολής της υφής 
του χρώματος. Χρησιμοποιούνται οι Bi-dimentional Ensemble Empirical Mode 
Decomposition (BEEMD) και η Differential Lacunarity (DLac) και εφαρμόζονται 
στην πράσινη συνιστώσα των εικόνων WCE για την ανίχνευση έλκους. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, επιτυγχάνοντας ένα ποσοστό 
επιτυχούς αναγνώρισης του έλκους της τάξης του 96.5%.     
 

9.3.12 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Intuitionistic Fuzzy Logic-Based Approach of Intrinsic Motivation in 
CSCL Settings during Illusionary Sense of Control,” in Intelligent and 
Adaptive Educational-Learning Systems-Smart Innovation, Systems and 
Technologies, A. Peña-Ayala (Ed.), Berlin/Heidelberg: Springer, vol. 17, 

2013, pp 443-468, ISBN 978-3-642-30170-4. 
 
Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει εάν η παροχή της ψευδαίσθησης του ελέγχου σε έναν 

συνεργαζόμενο λαμβάνεται ως πραγματικός έλεγχος της διαδικασίας και αυξάνει το 
κίνητρο συνεργασίας σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης υποβοηθούμενης 
από υπολογιστή (computer-supported collaborative learning-CSCL). Εισάγεται η 
μοντελοποίηση της έμπειρης γνώσης και της διστακτικότητας του ειδικού για την 
ανάπτυξη ευφυών συστημάτων απόφασης σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας, 

χρησιμοποιώντας διαισθητική ασαφή λογική (Intuitionistic Fuzzy Logic-IFL). Η 
θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται μέσω πειραματικών δεδομένων που αποδεικνύουν την 
αύξηση της ποιότητας της συνεργασίας μέσω της αντίληψης του ελέγχου της, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των μηχανισμών υποστήριξης ενός 
περιβάλλοντος CSCL. 

 

9.3.13 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “EEG-Based Emotion 
Recognition Using Advanced Signal Processing Techniques,” in Advances 
in Emotion Recognition, A. Konar and A. Chakraborty (Eds.), New York, 

NY: Wiley-Blackwell Press, 2013 (25 pages, in press). 
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Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη σχέση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) με 
τη συναισθηματική απόκριση, με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων 
αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω της ανάλυσης σημάτων EEG στο χώρο της 
συναισθηματικής υπολογιστικής (affective computing). Γίνεται αναφορά στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια προσπάθεια 
και ειδικότερα αναφέρονται η ενεργοποίηση των νευρώνων καθρεπτών (Mirror 
Neurons) και η ασυμμετρία στη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη 
συναισθηματική διέγερση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται νέες προηγμένες τεχνικές 
επεξεργασίας του EEG στο χώρο της Multidimensional Directed Information 
Analysis, με στόχο την τμηματοποίησή του ανάλογα με τη συναισθηματική 
πληροφορία που μεταφέρει (ένα είδος «συναισθηματικού φιλτραρίσματος»), καθώς 
και τα Higher Order Crossings με την Empirical Mode Decomposition για την 
ανάπτυξη χαρακτηριστικών ταξινόμησης στο φιλτραρισμένο σήμα EEG. 
Αποτελέσματα από πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 

και ευρωστία των προτεινόμενων μεθόδων στην αναγνώριση διακρικών 
συναισθημάτων και συναισθηματικών αποκρίσεων στο χώρο του valence/arousal.  

 
9.3.14 D. Mandiliotis, K. Toumpas, K. Kyprioti, K. Kaza, J. Barroso, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Symbiosis: An Innovative Human-Computer Interaction 
Environment for Alzheimer's Support,” in UAHCI/HCII 2013-Lecture Notes 
in Computer Science, C. Stephanidis and M. Antona (Eds.), Heidelberg: 

Springer, Part II, vol. 8010, pp. 123-132., 2013. 

 
Το κεφάλαιο της σειράς αυτής αναφέρεται στην παρουσίαση μιας νέας προσέγγισης 

του τρόπου υποστήριξης των ασθενών που πάσχουν από Alzheimer, καθιώς και των 
φροντιστών τους και των γιατρών που τους παρακολουθούν χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία αιχμής. Το προτεινόμενο σύστημα (Symbiosis) χρησιμοποιεί φυσικό 
τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον υπολογιστή και καταγράφει 
χαρακτηριστικά επίδοσης και παρέχει κατάλληλες αναδράσεις που βοηθούν στη 
διατήρηση δεξιοτήτων που σταδιακά χάνονται λόγω της ασθένειας. Επιπλέον, 
παρέχει online πληροφορίες στο φροντιστή (π.χ., στίγμα θέσης του ασθενή στο 
περιβάλλον εκτός σπιτιού, στατιστικά επιδόσεων) και στο θεράποντα γιατρό (π.χ., 
επιδόσεις στα σενάρια φυσιοθεραπείας-νοητικής εξάσκησης) δημιουργώντας 
κατάλληλο περιβάλλον διαχείρισης της καθημερινότητας και παρακολούθησης της 
εξέλιξης της πορείας του ασθενή.  

 

9.4 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές 

 
9.4.1 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Adaptive reduction of heart 

sounds from lung sounds using fourth-order statistics," IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 7, pp. 642-648, July 

1997. 

 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία μέθοδος αποθορυβοποίησης των 
αναπνευστικών ήχων από τον καρδιακό ήχο με τη χρήση ενός προσαρμοζόμενου 
φίλτρου, που χρησιμοποιεί τη στατιστική 4ης τάξης (ANC-FOS). Ορίζεται μία 
καινούρια μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης των δύο βασικών καρδιακών ήχων (1ου 
και 2ου) (LOREE) για τη δημιουργία πιστού σήματος αναφοράς με τον καρδιακό 
θόρυβο. Εισάγονται ποσοτικά μεγέθη υπολογισμού της απόδοσης του φίλτρου, τα 
οποία, μέσω πειραμάτων, αποδεικνύουν την ανωτερότητα της μεθόδου σε σχέση με 
τις υπάρχουσες, αφού, μέσω του ANC-FOS φίλτρου, επιτυγχάνονται ποσοστά 
μείωσης του καρδιακού θορύβου μεγαλύτερα από 90%. 

 

9.4.2 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Higher-order statistics: A robust 

vehicle for diagnostic assessment and characterisation of lung sounds," 
Technology and Health Care, IOS Press, Official Journal of the European 

Society for Engineering and Medicine, vol. 5, no. 5, pp. 359-374, Nov. 

1997. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διαφορετικές εφαρμογές της στατιστικής 
ανώτερης τάξης στην ανάλυση των αναπνευστικών ήχων. Αναλυτικότερα, εξετάζεται η 
μη γραμμικότητα του αναπνευστικού συστήματος, και ανιχνεύεται η τετραγωνική 
συσχέτιση φάσης (quadratic phase-coupling) μεταξύ συριγμών, τριζόντων και 
«κακαρίσματος». Εξετάζεται η εκτίμηση του αναπνευστικού ήχου στην πηγή και 
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μοντελοποιείται το μέσο διάδοσής τους μέσω του AR-TOS μοντέλου. Τέλος, 
εξετάζονται ενθόρυβα σήματα εισόδου που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της 
χρήσης στατιστικής 3ης τάξης σε μετρήσεις με θόρυβο. 

 

9.4.3 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Separation of discontinuous 

adventitious sounds from vesicular sounds using a wavelet-based filter," 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 12, pp. 1269-

1281, Dec. 1997. 

 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία άλλη μέθοδος διαχωρισμού (WTST-NST 
φίλτρο) των τριζόντων αναπνευστικών ήχων και του "κακαρίσματος" από τους 
κυψελιδικούς ήχους, για την αποκάλυψη των διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους. 
Χρησιμοποιείται μία κατωφλίωση των συντελεστών του μετασχηματισμού κυματιδίων 
(wavelet transform) σε κάθε μία βαθμίδα της πολυδιακριτικής ανάλυσης 
(multiresolution analysis) και εξάγονται οι συναφείς δομές των διακοπτόμενων 
επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι 
δεν απαιτεί προσυντονισμό των παραμέτρων της ανάλογα με τη μορφή του σήματος 
εισόδου. Τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι μέσω του WTST-NST 

φίλτρου επιτυγχάνονται καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα διαχωρισμού από τις 
άλλες χρησιμοποιούμενες μεθόδους. 

 
9.4.4 L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris, and S. M. Panas, 

"Separation of crackles and squawks from vesicular sounds using a 
wavelet-based filtering technique," COMPEL, MCB University Press, vol. 

17, no. 5/6, pp. 649-657, 1998. 

 
Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των τριζόντων αναπνευστικών ήχων και του 
"κακαρίσματος" όπως διαφοροποιούνται από το κυψελιδικό ψιθύρισμα με τη χρήση 
του μετασχηματισμού κυματιδίων (wavelet transform), για την αποκάλυψη της 
διαγνωστικής πληροφορίας τους. Στην εργασία γίνεται σύγκριση των μεθόδων 
διαχωρισμού των τριζόντων αναπνευστικών ήχων και του "κακαρίσματος" από το 
κυψελιδικό ψιθύρισμα των εργασιών 9.4.3, 9.4.6, με την μέθοδο που προτάθηκε στη 
βιβλιογραφία από τους Ono et al, [“Separation of fine crackles from vesicular 
sounds by a nonlinear digital filter,” IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 
36, no. 2, pp. 286-291, Feb. 1989] σε αθόρυβα και ενθόρυβα σήματα. Τα 
αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι και οι δύο προτεινόμενες εργασίες 9.4.3 και 9.4.6 
υπερτερούν αυτής του Ono et al. 

 

9.4.5 Y. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, "Real-time separation of 

discontinuous adventitious sounds from vesicular sounds using a fuzzy 
rule-based filter," IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedicine, vol. 2, no. 3, pp. 204-217, Sept. 1998. 

 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία άλλη μέθοδος διαχωρισμού (GFST-NST φίλτρο) 
των διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό 
ψιθύρισμα, για την αποκάλυψη των διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους. 
Χρησιμοποιούνται δύο προσαρμοζόμενα νευρωνικά δίκτυα βασισμένα στην ασαφή 
λογική (neuro-fuzzy networks), τα οποία εκπαιδεύονται για το στάσιμο (κυψελιδικό 
ψιθύρισμα) και το μη στάσιμο (διακοπτόμενοι επιπρόσθετοι αναπνευστικοί ήχοι) 
μέρος του σήματος εισόδου, αντίστοιχα. Η εκπαίδευσή τους γίνεται με τα σήματα 
που προκύπτουν από τη χρήση του προτεινόμενου φίλτρου της εργασίας 9.3.3, 

WTST-NST, ενώ χρησιμοποιείται σειριακή μορφή σύνδεσής τους. Έτσι, η εκτίμηση 
του στάσιμου μέρους του σήματος από το πρώτο δίκτυο τροφοδοτείται στο δεύτερο, 
για την αξιοποίηση της πληροφορίας του στη διαδικασία εκτίμησης του μη στάσιμου 
μέρους του σήματος από το δεύτερο δίκτυο. Τα πειραματικά αποτελέσματα 
αποδεικνύουν ότι μέσω του φίλτρου GFST-NST επιτυγχάνονται πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα διαχωρισμού των διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων 
από το κυψελιδικό ψιθύρισμα σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη, on-line απεικόνισή τους. 

 

9.4.6 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "Enhanced separation of crackles 

and squawks from vesicular sounds using nonlinear filtering with third-
order statistics," Journal of the Tennessee Academy of Science, vol. 73, 

no. 1-2, pp. 47-52, Jan.–Apr. 1998. 
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Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία μέθοδος διαχωρισμού (mST-NST φίλτρο) των 
τριζόντων αναπνευστικών ήχων και του "κακαρίσματος" από τους κυψελιδικούς 
ήχους, για την αποκάλυψη των διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους. Συνδυάζεται 
μία αυτοπαλινδρομική μοντελοποίηση των κυψελιδικών ήχων βασισμένη στη 
στατιστική 3ης τάξης (AR-TOS), με ένα μη γραμμικό φίλτρο, που εφαρμόζεται στο 
σφάλμα πρόβλεψης του AR-TOS μοντέλου. Τα πειραματικά αποτελέσματα 
αποδεικνύουν ότι μέσω του mST-NST φίλτρου επιτυγχάνονται καλύτερης ποιότητας 
αποτελέσματα διαχωρισμού από τις άλλες χρησιμοποιούμενες μεθόδους, κυρίως σε 
ενθόρυβες μετρήσεις (παρουσία Gaussian προσθετικού θορύβου). 

 

9.4.7 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, "A wavelet-based reduction of heart 
sound noise from lung sounds," International Journal of Medical 
Informatics Elsevier, vol. 52, pp. 183-190, 1998.  

   
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται το φίλτρο WTST-NST (9.4.3) ως μια γρήγορη 
μέθοδος αποθορυβοποίησης των αναπνευστικών ήχων από τον καρδιακό ήχο. 
Αποτελεί μια εναλλακτική λύση αποθορυβοποίησης των αναπνευστικών ήχων, 
συγκριτικά με την εργασία 9.4.1. Λόγω της ευελιξίας της μεθόδου, δεν απαιτείται 

δημιουργία σήματος αναφοράς του θορύβου, γεγονός που διαφοροποιεί την εργασία 
από όλες τις μέχρι σήμερα μεθόδους αποθορυβοποίησης των αναπνευστικών ήχων. 
Ο μη στάσιμος χαρακτήρας του καρδιακού ήχου χρησιμοποιείται στη διαδικασία 
αποθορυβοποίησης των αναπνευστικών ήχων, με αποτέλεσμα τη μείωσή του γύρω 
στο 85%. 

 

9.4.8 L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and 

S. M. Panas, “Enhancement of bowel sounds by wavelet-based filtering,” 
IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 47, no. 7, pp. 876-886, July 

2000. 

 
Στην εργασία αυτή αξιολογείται η απόδοση του φίλτρου WTST-NST (9.4.3) ως ένα 
μέσο αυτοματοποιημένης δομικής ανάλυσης και αποθορυβοποίησης των εντερικών 
ήχων. Μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί η διαγνωστική πληροφορία των εντερικών, 
οπότε η προτεινόμενη ανάλυση αποτελεί το πρώτο εργαλείο αρχικής αντιμετώπισής 
τους για περαιτέρω κλινική αξιολόγηση. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε εντερικούς 
ήχους από υγιείς και αποδεδειγμένους ασθενείς, με απόλυτη επιτυχία διαχωρισμού 
των εντερικών ήχων από το θορυβώδες φόντο. Εξετάστηκαν και περιπτώσεις 
εντερικών ήχων με υψηλό θόρυβο, όπου και σε αυτή την περίπτωση τα 
αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, αφού αποκαλύφθηκαν αναλλοίωτα τα δομικά 
χαρακτηριστικά των εντερικών ήχων. Έτσι, με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται μια 
αντικειμενική προσέγγιση των εντερικών ήχων προς την κατεύθυνση της 
αποκάλυψης της διαγνωστικής πληροφορίας τους. 

 

9.4.9 P. A. Mastorocostas, Y. A. Tolias, J. B. Theocharis, L. J. Hadjileontiadis 

and S. M. Panas, “An orthogonal least squares-based fuzzy filter for real-
time analysis of lung sounds,” IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, vol. 47, no. 9, pp. 1165-1176, Sept. 2000. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται μια διαφορετική προσέγγιση του διαχωρισμού των 
διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό ψιθύρισμα, 

μέσω της χρήσης δύο παράλληλα συνδεδεμένων νευρωνικών δικτύων βασισμένων 
στην ασαφή λογική, που χρησιμοποιούν την μέθοδο των ορθογώνιων ελαχίστων 

τετραγώνων (Orthogonal Least Squares) για τη βέλτιστη σύγκλιση. Η μέθοδος 
μορφοποιεί το φίλτρο OLS-FF, το οποίο αντιμετωπίζει το διαχωρισμό των 
διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων με λιγότερη πολυπλοκότητα από 
αυτή του φίλτρου GFST-NST (9.4.5), αφού οι παράμετροι του φίλτρου OLS-FF 
υπολογίζονται χωρίς τη διαδικασία προ-εκπαίδευσης του φίλτρου GFST-NST. 
Επίσης, ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ασαφών κανόνων είναι μικρότερος με 
αποτέλεσμα να υλοποιείται πιο εύκολα σε πραγματικό χρόνο. Πειραματικά 
αποτελέσματα αποδεικνύουν εφάμιλλης ποιότητας αποτελέσματα διαχωρισμού σε 
πραγματικό χρόνο των διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων από το 
κυψελιδικό ψιθύρισμα, σε σχέση με τις μέχρι σήμερα αναφερόμενες στη 
βιβλιογραφία, αντίστοιχου περιεχομένου, εργασίες, αλλά με σαφώς λιγότερη 
πολυπλοκότητα. 
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9.4.10 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, and T. Penzel, “Die Wavelet-

transformation zur analyse pathologischer lungengeräusche,” 
Biomedizinische Technik, vol. 45 (Ergbd. 1), pp. 182-183, 2000. 

 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μια μέθοδος ανάλυσης των αναπνευστικών ήχων 
για τον εντοπισμό παραμέτρων που σχετίζονται με την πνευμονία. Η ανάλυση 
στηρίζεται στο μετασχηματισμό κυματιδίων και ειδικότερα στην ισχύ των 
συντελεστών ανά επίπεδο ανάλυσης, προκειμένου να αποκαλυφθούν διαγνωστικές 

διαφορές μεταξύ υγιών και ασθενών. Χρησιμοποιείται το φίλτρο WTST-NST (βλ. 
εργασία 9.4.3) για το διαχωρισμό των αναπνευστικών τριγμών από το κυψελιδικό 
ψιθύρισμα, και στη συνέχεια εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός κυματιδίων ο οποίος 
αποκαλύπτει στο 3 επίπεδο ανάλυσης (345-390 Hz) διαγνωστικές μεταβολές της 
ισχύος των συντελεστών κυματιδίων. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται ένας νέος μη 
επεμβατικός τρόπος εξαγωγής διαγνωστικής πληροφορίας για την παρουσία 
πνευμονίας ή όχι μέσω της ανάλυσης των αναπνευστικών ήχων.  

 

9.4.11 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel, and P. von Wichert, 
“Die Wavelet-transformation zur analyse von lunengeräuschen bei 
pneumonie-petienten,” Biomedizinische Technik, vol. 45 (Ergbd. 2), pp. 

175-178, 2000. 

 
Στην εργασία αναλύονται οι αναπνευστικοί ήχοι που προέρχονται από παθολογικές 
περιπτώσεις με στόχο τη μη επεμβατική διάγνωση των σχετιζόμενων αναπνευστικών 
προβλημάτων. Η ανάλυση βασίζεται στην ανάπτυξη συστήματος που περιλαμβάνει 
το μετασχηματισμό κυματιδίων ο οποίος εφαρμόζεται τόσο σε συνεχείς όσο και σε 
διακοπτόμενους αναπνευστικούς ήχους. Αναλύθηκαν αναπνευστικοί ήχοι από 218 
υγιείς (σήματα αναφοράς) και από 20 ασθενείς με διαγνωσμένη εντοπισμένη 
πνευμονία. Από τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύεται η σημαντική 
διαγνωστική πληροφορία που παρέχεται στον κλινικό γιατρό για τη μη επεμβατική 
διάγνωση της πνευμονίας μέσω της προτεινόμενης ανάλυσης των αναπνευστικών 
ήχων, εγκαθιδρύοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου 
συστήματος διάγνωσης.  

 

9.4.12 R. Istepanian, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “ECG data 

compression using wavelets and higher-order statistics methods for 
telemedical applications,” IEEE Transactions on Information Technology in 
Biomedicine, vol. 5, no. 2, pp. 108-115, June 2001. 

 
Προτείνονται δύο μέθοδοι η Optimal Zonal Wavelet Transform-based coding και η 
Wavelet Transform Higher-Order Statistics –based coding για τη συμπίεση 
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος με χρήση μετασχηματισμών κυματιδίων. Η πρώτη 
μέθοδος βασίζεται στην βέλτιστη κωδικοποίηση ζώνης με χρήση κυματιδίων για την 
τάξη των διακριτών Lipschitzian σημάτων. Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί 
στατιστική τρίτης τάξης για αυτοπαλινδρομικό μοντέλο τρίτης τάξης. Και οι δύο 
μέθοδοι εφαρμόσθηκαν σε μη φυσιολογικά δεδομένα ECG από τη βάση δεδομένων 

του BIH-MIT και της Greighton University Cardiac Center database. Τα 
αποτελέσματα της συμπίεσης είναι πολύ ικανοποιητικά και η μέθοδος συμπίεσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα κινητό τηλεϊατρικό σύστημα μέσω κινητής 
τηλεφωνίας. 

 
9.4.13 A. Savvaidis, C. Papazachos, P. Soupios, O. Galanis, N. Grammalidis, C. 

Saragiotis, L. Hadjileontiadis, and S. Panas, "Implementation of 

additional seismological software for the determination of earthquake 

parameters based on Matseis and an automatic phase detector 
algorithm," Seismological Research Letters, vol. 73, pp.56-69, 2001. 

 
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση διαφορετικών 

εργαλείων επεξεργασίας σεισμικών σημάτων σε μια ενοποιημένη εφαρμογή. Για αυτό 
το λόγο, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων DATASCOPE (Colorando Univ.) μέσω 
του λογισμικού CSS 3.0. Επιπλέον, δημιουργήθηκε λογισμικό για τη δημιουργία 
και τον έλεγχο κατάλληλων πινάκων της βάσης. Για την ανάλυση των σημάτων, 
δημιουργήθηκε ειδικό λογισμικό για την ενσωμάτωσή του στο Matseis, 
περιλαμβάνοντας παράθυρα απεικόνισης, αυτόματη ανίχνευση έναρξης σεισμικών 
φάσεων, χαρακτηρισμό των φάσεων και υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων με 
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πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Η εφαρμογή του ενοποιημένου εργαλείου σε σεισμικά 
σήματα από την Ελλάδα απέδειξε την αποτελεσματικότητά του και την ευχρηστία του 
σε πραγματικές συνθήκες ανάλυσης σεισμικών γεγονότων.  

 

9.4.14 C. D. Saragiotis, L. J Hadjileontiadis, and S. M Panas, “PAI-S/K: A robust 
automatic seismic P phase arrival identification scheme,” IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 40, no. 6, pp. 1395 -

1404, June 2002. 
 

Η αυτοματοποιημένη και ακριβής ανίχνευση της άφιξης της φάσης P του 
σεισμογραφήματος αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα για τους σεισμολόγους 
παγκοσμίως. Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται το πρόβλημα μέσω των Higher-Order 
Statistics και ξεπερνιέται η υποκειμενικότητα του σεισμολόγου και αντιμετωπίζεται 
η επίδραση του θορύβου. Εισάγονται δύο αλγόριθμοι οι οποίοι βασίζονται στη 
λοξότητα και την κύρτωση (PAI-S/K), και οι οποίοι μέσω της αυτόματης ανίχνευσης 
της μετάβασης από την κανονικότητα στη μη-κανονικότητα, ανιχνεύουν 
αποτελεσματικά την έναρξη του σεισμικού γεγονότος, ανεξαρτήτως παρουσία 
θορύβου. Παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα σε πραγματικά σεισμικά 

δεδομένα, από τα οποία αποκαλύπτεται η εξαιρετική απόδοση των αλγορίθμων PAI-
S/K, σχετικά με την ακρίβεια, την ανθεκτικότητα στο θόρυβο, και την υλοποίησή 
τους σε πραγματικό χρόνο. 

 
9.4.15 S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Efficient tracking of Web-

based collaboration dissonance using Quality Control Analysis (QCA),” 
UICEE World Transactions on Engineering and Technology Education, vol. 

2, no. 1, pp. 25-28, 2003. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια αυτοματοποιημένη μέθοδος ανίχνευσης και 
ανάλυσης του αποσυντονισμού της διαδικτυακής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο 
συνεργατικού ζεύγους όσο και ομάδας. Εφαρμόζεται η Quality Control Analysis και 
ανιχνεύονται ασυνήθιστα μοντέλα και τάσεις στη συνεργατική δραστηριότητα των 
συνεργατών. Μέσω αυτής της πληροφορίας, ενεργοποιείται κατάλληλος μηχανισμός 
ανάδρασης, ο οποίος συμβάλει στην εξισορρόπηση της συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργατών. Τα πειραματικά αποτελέσματα από μια μελέτη περίπτωσης 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποδεικνύουν τη δυναμική της προτεινόμενης 
προσέγγισης στην προσαρμογή της πληροφορίας ανάδρασης στις ανάγκες των 
εκάστοτε συνεργατών και στην πρόβλεψη πιθανής τάσης συνεργατικού 
αποσυντονισμού κατά μήκος της συνεργατικής δραστηριότητας. Λόγω της απλότητας 
στην εφαρμογή της, η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά 
περιβάλλοντα ηλεκτρονικής συνεργατικής μάθησης (e-collaborative learning).  
 

9.4.16 L. J. Hadjileontiadis, “Discrimination analysis of discontinuous breath 
sounds using higher-order crossings,” IEE Medical & Biological 
Engineering & Computing, vol. 41, no. 4, pp. 445-455, July 2003. 

 
Στην εργασία αυτή αξιολογείται ο αυτόματος διαχωρισμός των βασικότερων τύπων 
διακοπτόμενων αναπνευστικών ήχων, όπως fine crackles (FC), coarse crackles (CC), 
και squawks (SQ), για τον ακριβέστερο χαρακτηρισμό των ακουστικών ιδιοτήτων του 
πνεύμονα λόγω της ύπαρξης παθολογίας που συνδέεται άμεσα με τους ήχους 
αυτούς. Χρησιμοποιούνται οι διαβάσεις ανώτερης τάξης (Higher-Order Crossings-
HOC), για τον εντοπισμό των διαφορών στο μοντέλο ταλάντωσης των FC, CC, και SQ, 

οι οποίες αποκαλύπτονται μόνο όταν εφαρμόζονται διαβάσεις υψηλότερης (>1) 
τάξης. Πριν από την ανάλυση, εφαρμόζεται αποθορυβοποίηση με τη χρήση του 
φίλτρου WTST-NST (βλ. εργασία 9.4.3) για την απαλοιφή οποιασδήποτε επίδρασης 
στο μοντέλο ταλάντωσης των αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό ψιθύρισμα 
(background noise). Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 157 διακοπτόμενους 
αναπνευστικούς ήχους και διεχώρισε με 100% επιτυχία τα FC από τα CC, και τα SQ 
από τα CC, και με 80% τα SQ από τα FC, χρησιμοποιώντας ως βέλτιστο εύρος 
τάξεων το 9-11 και ως μέθοδο ομαδοποίησης fuzzy clustering (FCM). Συγκρίνοντας 
την προτεινόμενη μέθοδο με άλλες μεθόδους διαχωρισμού, φαίνεται πιο ελκυστική 
γιατί με μικρή υπολογιστική πολυπλοκότητα παρέχει την υψηλότερη ποιότητα 
διαχωρισμού που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εύκολα στην κλινική πρακτική. 
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9.4.17 C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. Mavrogiannis, D. Patch, S. M. Panas, 

and A. K. Burroughs, “Bowel sound analysis: a novel non-invasive 
method for diagnosis of small volume ascites,” Digestive Diseases and 
Sciences (Kluwer Academic/Plenum Publishers), vol. 48, no. 8, pp. 1630-

1636, Aug. 2003. 

 
Στην εργασία αυτή ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά των εντερικών ήχων ως προς τη 
δυνατότητά τους να ανιχνεύσουν μικρής ποσότητα ασκητικού υγρού. Μέσω της 
ανάλυσής τους καθορίζονται τα φυσιολογικά και τα μη φυσιολογικά εύρη των 
μοντέλων ταλάντωσής τους, παρέχοντας ένα εργαλείο απλής και μη-επεμβατικής 
διάγνωσης μικρού όγκου ασκήτη. Ανάλυση των εντερικών ήχων από υγιείς και 
κιρρωτικούς ασθενείς με τις διαβάσεις ανώτερης τάξης έδειξε ότι το σημειογράφημα 
τρίτης-τέταρτης τάξης παρέχει γραμμικό διαχωρισμό (ακρίβεια 100%) μεταξύ των 
υγιών και των κιρρωτικών, αντανακλώντας την επίδραση της παρουσίας ασκήτη στο 
μοντέλο ταλάντωσης των αντίστοιχων εντερικών ήχων. Για την αποθορυβοποίηση 
χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο WTST-NST (βλ. εργασία 9.4.3) και για την ομαδοποίηση 
των αποτελεσμάτων fuzzy clustering (FCM). Η μέθοδος, λόγω της απόδοσής της και 
της απλότητάς της, μπορεί να αποτελέσει εύκολα ένα διαγνωστικό εργαλείο για τον 

κλινικό γιατρό. 

 
9.4.18 L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Detection of explosive lung and 

bowel sounds by means of fractal dimension,” IEEE Signal Processing 
Letters, vol. 10, no. 10, pp. 311-314, Oct. 2003. 

 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια αποτελεσματική μέθοδος ανίχνευσης των 
εκρηκτικών αναπνευστικών ήχων και των ήχων των εντέρων, η οποία βασίζεται στη 
διάσταση fractal (fractal dimension). Πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην ανίχνευση της χρήσιμης πληροφορίας, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών των 
ήχων των πνευμόνων και των εντέρων. Η μέθοδος δοκιμάζεται και στην παρουσία 
προσθετικού θορύβου και επιδεικνύει υψηλή ανθεκτικότητα στο θόρυβο, γεγονός 
που την καθιστά ικανή να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες, π.χ. κλινική 
παρακολούθηση ασθενών σε εντατική, εργαστήριο ύπνου κλπ. 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 

9.4.19 S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “A complexity analysis of 

collaborative turn-taking patterns evolving during computer-mediated 
collaboration,” World Transactions on Engineering and Technology 
Education, UICEE, vol. 3 no.1, pp. 155-158, 2004. 

 
Σε αυτή την εργασία μελετάται η εναλλαγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 
(turn-taking) με στόχο την ανάλυση των διαφορετικών μοτίβων κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες συνεργασίας. Χρησιμοποιείται μετατροπή σε δυαδική 
συμβολοσειρά στην οποία εφαρμόζεται ανάλυση πολυπλοκότητας. Εφαρμογή της 

μεθόδου σε συνεργατικά δεδομένα από το χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
απέδειξε ότι οι συνεργαζόμενοι αναπτύσσουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην 
εναλλαγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεών τους καθώς δέχονται κατάλληλη 
ανάδραση από το σύστημα στα διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης της συνεργασίας 
τους. Με την προτεινόμενη μέθοδο παρέχεται ένας τρόπος παρακολούθησης της μη 
στάσιμης μεταβολής της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων κατά τις διαφορετικές 

φάσεις της συνεργασίας τους, όπως αυτή αντανακλάται στη συμμετοχή τους στη 
συνεργασία, μέσω της ανάληψης πρωτοβουλίας και την ενεργοποίηση συνεργατικών 
αλληλεπιδράσεων. 

 

9.4.20  S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “A new trend in 
environmental education based on neurofuzzy modeling of collaborative 
interactions,” World Transactions on Engineering and Technology 
Education, UICEE, vol. 4, no.1, pp. 53-56, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα προσαρμοζόμενο μοντέλο 
(Collaboration/Metacognition-Adaptive Fuzzy Model C/M-AFM) για την 
υποστήριξη της ταυτόχρονης συνεργασίας δύο συνεργατών. Το C/M-AFM 
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αποτελείται από μια νευροασαφή δομή για τη μοντελοποίηση της εξατομικευμένης 
στρατηγικής συνεργασίας κάθε συνεργαζόμενου σε ένα μικρο-επίπεδο. Με βάση 
αυτή τη μοντελοποίηση γίνεται μία εκτίμηση της ανάδρασης που δίνεται στο χρήστη 
σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας του και τη βελτίωση της συνεργατικής 
στάσης του στο επόμενο επίπεδο συνεργασίας του. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται 
βαθύτερη γνώση του τρόπου συνεργασίας σε μακρο-επίπεδο, συμβάλλοντας στην 
αύξηση της ποιότητας της συνεργασίας των συνεργατών.  

 

9.4.21 L. J. Hadjileontiadis, “Wavelet-based enhancement of explosive lung and 

bowel sounds using fractal dimension thresholding. Part I: Methodology,” 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 52, no. 6, pp. 1143-

1148, June 2005. 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος αποθορυβοποίησης των 
αναπνευστικών ήχων εκρηκτικού τύπου και των ήχων των εντέρων χρησιμοποιώντας 
το μετασχηματισμό κυματιδίων και τη διάσταση fractal. Η προτεινόμενη μέθοδος 
συνδυάζει την πολυδιακριτή ανάλυση χρησιμοποιώντας ένα κατώφλι που 
καθορίζεται από τη διάσταση fractal ώστε να εισάγει μια προηγμένη μορφή φίλτρου 

(WT-FD). Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται τα ακουστικά σήματα ενδιαφέροντος από 
το θόρυβο φόντου.  

 
9.4.22 L. J. Hadjileontiadis, “Wavelet-based enhancement of explosive lung and 

bowel sounds using fractal dimension thresholding. Part II: Application 
results,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 52, no. 6, pp. 

1050-1064, June 2005. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της εφαρμογής 
του φίλτρου WT-FD (βλ. 9.4.21) σε ακουστικά σήματα από ασθενείς με 
αναπνευστικές παθήσεις και παθήσεις του εντέρου αποκαλύπτουν την πετυχημένη 
λειτουργία της προτεινόμενης μεθόδου σε σχέση με τις υπάρχουσες στη 
βιβλιογραφία και την ανθεκτικότητά της στην παρουσία προσθετικού θορύβου. 

 

9.4.23 L. J. Hadjileontiadis, E. Douka, and A. Trochidis, “Fractal dimension 
analysis for crack identification in beam structures,” Elsevier Mechanical 

Systems & Signal Processing, vol. 19, issue 3, pp. 659-674, May 2005. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα τεχνική για την ανίχνευση ρωγμών σε 
ράβδους η οποία στηρίζεται στη διάσταση fractal. Η θεμελιώδης συχνότητα 
ταλάντωσης μιας ράβδου με ρωγμή αποτελεί το σήμα ανάλυσης στο οποίο 
εφαρμόζεται ένα κυλιόμενο παράθυρο για τον υπολογισμό της χρονοσειράς της 
διάστασης fractal. Έτσι, μεταβολές της διάστασης fractal λόγω της μη στασιμότητας 
του σήματος κατά μήκος της ράβδου εξαιτίας της ύπαρξης ρωγμής αποκαλύπτει 
αποτελεσματική ανίχνευση τόσο της θέσης όσο και του βάθους της ρωγμής. 
Αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου σε σήματα που προκύπτουν από τη 
μοντελοποίηση της ράβδου με ρωγμή όσο και από πειραματικές μετρήσεις 
αποκαλύπτουν σημαντική επιτυχία στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών της ράβδου 
από την προτεινόμενη μέθοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από απλότητα και 
ανθεκτικότητα στην παρουσία θορύβου. 
 

9.4.24 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, L. J. Hadjileontiadis, and G. N. 

Balafoutas, “On enhancing on-line collaboration using fuzzy logic 
modelling,” Educational Technology and Society, special issue on 

Technology-Enhanced Learning, no. 7, vol. 2, pp. 68-81, 2004. (invited) 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα έμπειρο σύστημα εκτίμησης της ποιότητας της 
συνεργασίας των συνεργατών (Collaboration/Reflection-Fuzzy Inference System 
C/R-FIS) χρησιμοποιώντας ασαφή λογική. Το μοντέλο δομείται από μία σειρά 
συνδεμένων ασαφών συστημάτων συμπερασμού που αξιολογούν τη συνεργατική 
δραστηριότητα των συνεργαζόμενων, κατά τη διάρκεια ετεροχρονισμένης, 
Διαδικτυακής συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται κατάλληλα 
προσαρμοσμένη ανάδραση στον κάθε συνεργαζόμενο, με στόχο την ισορροπημένη 
συμμετοχή τους στη συνεργατική δραστηριότητα. Το προτεινόμενο σύστημα 
λαμβάνει υπόψη του και τα μεταγνωστικά δεδομένα των χρηστών, επιτυγχάνοντας 
καλύτερη σύγκλιση στην πραγματική θεώρηση της συνεργασίας από την πλευρά των 
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συμμετεχόντων. Πειραματικές εφαρμογές μέσω της χρήσης του συνεργατικού 
περιβάλλοντος Lin2k, δείχνουν σημαντική συμβολή του προτεινόμενου μοντέλου 
στην αύξηση της ποιότητας της συνεργασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα για 
μεταφορά του και σε άλλους χώρους, όπως της ιατρικής, της περιβαλλοντικής 
μηχανικής, της νομικής, της μουσικής κλπ. 
 

9.4.25 C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, 
“Automatic P phase picking using maximum kurtosis and κ-statistics 

criteria,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 1, no. 3, pp. 

147-151, 2004. 

 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβλημα ανίχνευσης της έναρξης P των σεισμικών 

σημάτων και παρουσιάζει μία επέκταση της μεθόδου που παρουσιάστηκε στην 
εργασία 9.4.14, προτείνοντας είτε μία εκτίμηση της έναρξης P είτε μία περιοχή στην 
οποία θα βρίσκεται με ένα ποσοστό εμπιστοσύνης. Εφαρμογής της μεθόδου σε 
πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν τη συμβολή της προτεινόμενης μεθόδου στην 
ακριβή και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ανίχνευσης της έναρξης P. 

 

9.4.26 C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, S. Theocharis, E. Petridou, A. Margeli, S. 
Skaltsas, C. Mavrogiannis, and M. Mykoniatis, “Using higher-order 

crossings to distinguish liver regeneration indices in hepatectomized 
diabetic and non-diabetic rats,” Journal of Gastroenterology and 
Hepatology, vol. 20, pp. 126-134, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή αναλύονται δείκτες της ηπατικής αναγέννησης (DNA και 3HTdR) 
για το διαχωρισμό τους στην περίπτωση ποντικών με ηπατεκτομή και με ή χωρίς 
διαβήτη. Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στις διαβάσεις ανώτερης τάξης (HOCs), και 
εφαρμόστηκε σε ηπατικούς δείκτες από 251 ποντικούς οι οποίοι υπέστησαν 
ηπατεκτομή και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν σε υγιείς και διαβητικούς (τεχνητή 
επιβολή διαβήτη μέσω Alloxan). Μετρήθηκαν τα επίπεδα των δεικτών ηπατικής 
αναγέννησης στα χρονικά διαστήματα από 0 έως 240 ώρες μετά την ηπατεκτομή. Η 
ανάλυση με HOC κατέληξε σε γραμμικό διαχωρισμό (100% ακρίβεια) μεταξύ των 
δύο κατηγοριών, αποκαλύπτοντας μια μετακίνηση των ωρών της ηπατικής 
αναγέννησης στα χρονικά διαστήματα {24,28,40,44,72,84h} και {44-72h} για τους 
δύο δείκτες DNA και 3HTdR, αντίστοιχα. Η χρήση της ασαφούς λογικής στον 
εντοπισμό περιοχών ομαδοποίησης στο επίπεδο των HOCs παρείχε ποσοτική 
διαγνωστική πληροφορία για τον εντοπισμό του διαβήτη μέσω των δεικτών της 
ηπατικής αναγέννησης. Η μέθοδος είναι πολλά υποσχόμενη για την κλινική 
εφαρμογή της. 
 

9.4.27 E. Douka and L. J. Hadjileontiadis, “Time-frequency analysis of the free 
vibration response of a beam with a breathing crack,” NDT&E 
International, vol. 38, no. 1, pp. 3-10, 2005. 
 
Στην εργασία αυτή αναλύεται η δυναμική συμπεριφορά μίας ράβδου με 
αναπνεόμενη ρωγμή, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο. Μέσω της 
ανάλυσης χρόνου-συχνότητας δίνεται η δυνατότητα μελέτης της μη γραμμικής 
συμπεριφοράς της ράβδου της οποίας η στιβαρότητα μοντελοποιείται με μία 
περιοδική συνάρτηση. Η εφαρμογή του μετασχηματισμού Hilbert-Huang σε 
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της στιγμιαίας συχνότητας αναδεικνύουν τη 
μεταβολή της ρωγμής από ανοιχτή σε κλειστή θέση και συσχετίζονται με το μέγεθος 
της ρωγμής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια προηγμένη μεθοδολογία 

ανίχνευσης ρωγμών σε ράβδους.  
 

9.4.28 L. J. Hadjileontiadis, E. Douka, and A. Trochidis, “Crack detection in 
beams using kurtosis,” Computers and Structures, vol. 83, nos. 12-13, pp. 

909-919, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται μια μέθοδος ανίχνευσης των ρωγμών σε ράβδους 
χρησιμοποιώντας την κύρτωση. Η θεμελιώδης συχνότητα ταλάντωσης αναλύεται 
μέσω κυλιόμενου παραθύρου στο οποίο υπολογίζεται σημείο προς σημείο η 
κύρτωση. Αποκαλύπτεται σημαντική συσχέτιση της μεταβολής της κύρτωσης, τόσο 
με την ύπαρξη ρωγμής σε μία θέση όσο και με το βάθος της, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για έναν πολύ αποτελεσματικό ανιχνευτή ρωγμών. Αποτελέσματα από 
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την εφαρμογή της μεθόδου σε σήματα που προκύπτουν από τη μοντελοποίηση της 
ράβδου με ρωγμή όσο και από πειραματικές μετρήσεις αποκαλύπτουν σημαντική 
επιτυχία στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών της ράβδου από την προτεινόμενη 
μέθοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από απλότητα και ανθεκτικότητα στην παρουσία 
θορύβου, λόγω των ιδιοτήτων της στατιστικής τετάρτης τάξης στην παρουσία θορύβου 
που ακολουθεί κανονική (Gaussian) ή συμμετρική κατανομή. 
 

9.4.29 S. Loutridis, E. Douka, and L. J. Hadjileontiadis, “Forced vibration 

behaviour and crack detection of cracked beams using instantaneous 
frequency,” NDT and E International, vol. 38, no. 5, pp. 411-419, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται μια νέα μέθοδος ανίχνευσης των ρωγμών σε ράβδους 
χρησιμοποιώντας τη στιγμιαία συχνότητα και την ανάλυση empirical mode 
decomposition (EMD). H στιβαρότητα της ράβδου μοντελοποιείται με μία περιοδική 
συνάρτηση και η μεθοδολογία αναπτύσσεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
πειραματικό επίπεδο. Τα χαρακτηριστικά της στιγμιαίας συχνότητας σε συνδυασμό 
με την ανάλυση EMD συσχετίζονται με το μέγεθος της ρωγμής, μέσω ενός 
πολυωνυμικού νόμου. Μέσω της ανάλυσης EMD επιτυγχάνεται εκτίμηση της 

αρμονικής παραμόρφωσης λόγω της ύπαρξης της ρωγμής συναρτήσει του βάθους 
της ρωγμής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υπερτερεί των κλασικών προσεγγίσεων 
βασισμένων στην ανάλυση Fourier, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο 
αποτελεσματική μεθοδολογία ανίχνευσης ρωγμών σε ράβδους. 

 

9.4.30 S. Loutridis, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, and A. Trochidis, “A two-

dimensional wavelet transform for detection of cracks in plates,” 
Engineering Structures, vol. 27, no. 9, pp. 1327-1338, 2005. 
 
Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται δισδιάστατος μετασχηματισμός κυματιδίων στο 
βασικό ρυθμό ταλάντωσης της πλάκας για την ανίχνευση ρωγμών σε πλάκες. Η 
μέγιστη τιμή και η ενέργεια του μετασχηματιμού κυματιδίων χρησιμοποιούνται για 

τον εντοπισμό της θέσης, του μήκους και του βάθους της ρωγμής. Η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποδεικνύεται από δεδομένα προσομοίωσης για 
ρωγμές με διαφορετικά χαρακτηριστικά (θέση, μήκος, βάθος), παρουσιάζοντας 
συστηματική ακρίβεια στην αποκάλυψη των χαρακτηριστικών της ρωγμής, ακόμα 
και με την παρουσία προσθετικού θορύβου. 
 

9.4.31 E. J. Siachalou, I. K. Kitsas, K. J. Panoulas, E. Th. Zadelis, C. D. 

Saragiotis, Y. A. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “ICASP: An 
intensive-care acquisition and signal processing integrated framework,” 
Journal of Medical Systems, vol. 29, no. 6, pp. 633-646, 2005. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον καταγραφής και 
ανάλυσης των βασικότερων σημάτων που χρησιμοποιούνται στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας, με στόχο την απλοποίηση της διαγνωστικής διαδικασίας σε ένα τόσο 
κρίσιμο περιβάλλον. Το προτεινόμενο σύστημα (ICASP) παρέχει για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
καπνογραφήματος, αναπνευστικών παραμέτρων, κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο, 
αλλά και μετα-δεδομένων, όπως φάκελο ασθενή, ιστορικό ενεργοποίησης alarms, 
παρεμβάσεων-ρυθμίσεων προσωπικού. Επιπλέον, υπολογίζει καμπύλες 
αναπνευστικής λειτουργίας για την εξαγωγή διαγνωστικής πληροφορίας, το δείκτη 
APACHE ΙΙ, και παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης των σημάτων σε απομακρυσμένο 
υπολογιστή για την παρακολούθηση των ασθενών από απόσταση (γραφείο ιατρών). 

Το ICASP βρίσκεται σε στάδιο συνεχιζόμενης ανάπτυξης και ήδη στην παρούσα του 
μορφή έχει εγκατασταθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.  

 

9.4.32 D. Douroumis and L. J. Hadjileontiadis, and A. Fahr, “Adaptive neuro-
fuzzy modeling of poorly soluble drug formulations,” Pharmaceutical 
Research, vol. 23, no. 6, pp. 1157-1164, 2006. 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα πρόβλεψης του μεγέθους του 
φαρμάκου για διαφορετικές φαρμακευτικές υλοποιήσεις προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η πειραματική διαδικασία εύρεσης της καταλληλότερης 
υλοποίησης. Το μοντέλο χρησιμοποιεί νευροασαφή δίκτυα (ANFIS) για την 
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εκπαίδευση σε πειραματικά δεδομένα, λαμβάνοντας ως εισόδους τις acetone, 
propylene glycol, POE-5 phytosterol (BPS-5), και Hydroxypropylmethylcellulose 
90SH-50, χρησιμοποιώντας τέσσερις συναρτήσεις συμμετοχής και 256 ασαφείς 
κανόνες. Η έξοδός του είναι το εκτιμώμενο μέγεθος του φαρμάκου. Η επιτυχία του 
μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα (0.99 συνετλεστής συσχέτισης των προβλέψεων 
με τα πραγματικά δεδομένα) αναδεικνύει την επιτυχημένη χρήση της προτεινόμενης 
μεθόδου στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έγκυρης ανίχνευσης του μεγέθους 
του φαρμάκου με έναν εύκολο και ακριβή τρόπο.  

 

9.4.33 I. T. Rekanos and L. J. Hadjileontiadis, “An iterative kurtosis-based 
technique for the detection of nonstationary bioacoustic signals,” Signal 
Processing, vol. 86, no. 12, pp. 3787-3795, 2006. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια καινοτόμα μέθοδος ανίχνευσης των μη-
στάσιμων βιοακουστικών ήχων (αναπνοής και εντέρων) στις μετρήσεις διαγνωστικών 
ακουστικών σημάτων. Η μέθοδος (IKD) βασίζεται στην εκτίμηση της χρονοσειράς της 
κύρτωσης από το καταγραμμένο σήμα και μέσα από μια γρήγορη επαναληπτική 

διαδικασία (3-6 επαναλήψεις) συγκλίνει με μεγάλη ακρίβεια (σφάλμα <10-5) στην 

ανίχνευση των μη-στάσιμων και μη κανονικών (non Gaussian) σημάτων 
διαγνωστικής πληροφορίας. Πειραματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
μεθόδου IKD σε ήχους αναπνοής και εντέρων αποκαλύπτουν την 
αποτελεσματικότητά της στην ανίχνευση του σήματος πληροφορίας και στην 
αποφυγή της επίδρασης του θορύβου καταγραφής. 

 

9.4.34 L. J. Hadjileontiadis, “Empirical mode decomposition and fractal 
dimension filter: A novel technique for denoising explosive lung sounds,” 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, vol. 26, no. 1, art. 

no. 15, pp. 30-39, 2007. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια καινοτόμα μέθοδος ανίχνευσης των μη-
στάσιμων, εκρηκτικού τύπου, ήχων αναπνοής στις μετρήσεις διαγνωστικών 
ακουστικών σημάτων. Η μέθοδος συνδυάζει την ανάλυση empirical mode 
decomposition (EMD) με τη διάσταση fractal (FD), διατυπώνοντας ένα νέο φίλτρο 
αποθορυβοποίησης (EMD-FD), το οποίο αναλύει το σήμα σε μια σειρά από εγγενείς 
συναρτήσεις από τις οποίες κρατά αυτόματα τα τμήματα που σχετίζονται άμεσα με το 
σήμα πληροφορίας (αναπνευστικούς ήχους), ξεχωρίζοντάς τα από το θόρυβο. 
Πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν υψηλή αποτελεσματικότητα (μέση 
ανιχνευσιμότητα 98.4%, ευαισθησία 98.1%, ειδικότητα 97.7%) τόσο στην ανίχνευση 
της θέσης όσο και της διατήρησης της μορφολογίας των εκρηκτικού τύπου ήχων 
αναπνοής. 
 

9.4.35 A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. 

Trochidis, “Time-frequency analysis of transient dispersive waves: A 
comparative study,” Applied Acoustics, vol. 68, no. 3, pp. 296-309, 2007. 

 
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής τριών μεθοδολογιών χρόνου-συχνότητας για την ανάλυση διανεμημένων 
κυμάτων. Μελετώνται η smoothed pseudo-Wigner distribution, ο συνεχής 
μετασχηματισμός κυματιδίων και ο μετασχηματισμός Hilbert-Huang και 
συγκρίνεται η αποτελεσματικότητά τους στην ανάλυση διανεμημένων ελαστικών 
κυμάτων κάμψης παραγόμενα από την κρουστική διέγερση μιας ράβδου. 

 

9.4.36 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear analysis of wheezes 
using wavelet bicoherence,” Computers in Biology and Medicine, vol. 37, 

no. 4, pp. 563-570, 2007. 
 
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των μη γραμμικών χαρακτηριστικών 
των συριγμών του άσθματος, όπως αυτά αντανακλώνται στην τετραγωνική σύζευξη 
φάσης των αρμονικών τους, καθώς αναπτύσσονται κατά μήκος του αναπνευστικού 
κύκλου. Συνδυάζεται ο συνεχής μετασχηματισμός κυματιδίων με τη 

στατιστική/φάσματα τρίτης τάξης. Ως πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιούνται 
συριγμοί από ασθενείς με διαγνωσμένο άσθμα και αναλύονται στο πεδίο χρόνου-δι-
συχνότητας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική 
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επίδοση της συνδυασμένης προσέγγισης και ποσοτικοποιούν την ανάπτυξη μη 
γραμμικοτήτων στο σήμα των συριγμών με το χρόνο. 

 

9.4.37 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze detection based on 
time-frequency analysis of breath sounds,” Computers in Biology and 
Medicine, vol. 37, no. 8, pp. 1073-1083, Aug. 2007. 

 

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση ασθματικών 
συριγμών βασισμένη στη φασματική ανάλυση. Αναλύθηκαν συριγμοί από 13 
ασθενείς με διαγνωσμένο άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 
πνευμονία χρησιμοποιώντας ανάλυση χρόνου-συχνότητας. Χρησιμοποιήθηκαν τα 
φασματικά χαρακτηριστικά των συριγμών για την κατασκευή ενός φασματικού 
ανιχνευτή συριγμών (TF-WD), ο οποίος εφαρμόστηκε σε 337 συριγμούς και τα 
αποτελέσματα ανάλυσης συγκρίθηκαν με τα κλινικά ευρήματα δύο έμπειρων ιατρών. 
Επιπλέον, ο TF-WD δοκιμάστηκε και κάτω από συνθήκες θορύβου. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα απέδειξαν αποτελεσματική λειτουργικότητα του TF-WD, ακόμα και 
κάτω από συνθήκες παρουσίας Gaussian και κρουστικής μορφής θορύβου, στην 
ορθή ανίχνευση των συριγμών. 

 

9.4.38 L. J. Hadjileontiadis and E. Douka, “Kurtosis analysis for crack detection 
in thin isotropic rectangular plates,” Engineering Structures, vol. 29, no. 

9, pp. 2353-2364, Sept. 2007. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία τεχνική ανίχνευσης ρωγμών σε πλάκες 
βασισμένη στην ανάλυση της κύρτωσης. Η τελευταία εφαρμόστηκε σε δεδομένα 
προσομοίωσης ρυθμών ταλάντωσης μιας λεπτής, ισοτροπικής ορθογώνιας πλάκας με 
μία ρωγμή παράλληλη προς τη μια πλευρά, με αυθαίρετο μήκος, βάθος και θέση. 
Το δισδιάστατο παραγόμενο σήμα της κύρτωσης παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
της θέσης και του μήκους της ρωγμής μέσα από τη μεταβολή του πλάτους και της 
διάρκειας της μέγιστης κορυφής του. Η μέγιστη τιμή και η ενέργεια που αντιστοιχεί 
στο λοβό του μεγίστου παρέχουν μέτρα εκτίμησης του βάθους της ρωγμής. 
Εφαρμογή σε δεδομένα προσομοίωσης απέδειξε την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών της ρωγμής, ανεξάρτητα από τη 
μεταβλητότητά τους. Επιπλέον, η μέθοδος δοκιμάστηκε και σε περιβάλλον θορύβου, 
επιδεικνύοντας συνολικά πολύ αποτελεσματική λειτουργία στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ανίχνευσης των ρωγμών στις πλάκες. 

 

9.4.39 L. J. Hadjileontiadis and E. Douka, “Crack detection in plates using 
fractal dimension,” Engineering Structures, vol. 29, no. 7, pp. 1612-1625, 

July 2007. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία τεχνική ανίχνευσης ρωγμών σε πλάκες 
βασισμένη στην ανάλυση της διάστασης fractal. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε 

δεδομένα προσομοίωσης ρυθμών ταλάντωσης μιας λεπτής, ισοτροπικής ορθογώνιας 
πλάκας με μία ρωγμή παράλληλη προς τη μια πλευρά, με αυθαίρετο μήκος, βάθος 
και θέση. Το δισδιάστατο παραγόμενο σήμα της διάστασης fractal παρέχει τη 
δυνατότητα ανίχνευσης της θέσης και του μήκους της ρωγμής μέσα από τη 
μεταβολή του πλάτους και της διάρκειας της μέγιστης κορυφής της. Η μέγιστη τιμή 
και η ενέργεια που αντιστοιχεί στο λοβό του μεγίστου παρέχουν μέτρα εκτίμησης του 
βάθους της ρωγμής. Εφαρμογή σε δεδομένα προσομοίωσης απέδειξε την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών της ρωγμής, 
ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητά τους. Επιπλέον, η μέθοδος δοκιμάστηκε και σε 

περιβάλλον θορύβου, επιδεικνύοντας συνολικά εξίσου αποτελεσματική λειτουργία 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανίχνευσης των ρωγμών στις πλάκες όσο 
και η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην εργασία 9.4.39. 

 

9.4.40 A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. 

Trochidis, “Crack detection on beams by time-frequency analysis of 
transient flexural waves,” Archives of Acoustics, vol. 32, no. 4, pp. 941-

954, 2007. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία τεχνική ανίχνευσης ρωγμών σε ράβδους μέσω 
της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας των κυμάτων κάμψης, χρησιμοποιώντας συνεχή 
μετασχηματισμό κυματιδίων και smoothed pseudo-Wigner distribution. 
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Χρησιμοποιήθηκαν σήματα προσομοίωσης αλλά και πειραματικά δεδομένα από 
ράβδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ρωγμών (θέση και μέγεθος). Η εκτίμηση 
της θέσης έγινε μέσω του χρόνου άφιξης των ανακλώμενων κυμάτων με διαφορετικές 
ταχύτητες ομάδας. Ο λόγος της ανακλώμενης ενέργειας προς τη διαδιδόμενη 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ανίχνευσης του βάθους της ρωγμής. Τα αντίστοιχα 
πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν τα ευρήματα από τη θεωρητική προσέγγιση και 
έδωσαν τη δυνατότητα για συγκριτική ανάλυση των δύο χρησιμοποιούμενων 
μεθοδολογιών. 

 

9.4.41 M. Gravani, S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Professional Learning: A Fuzzy Logic-based Modelling 
Approach,” Learning and Instruction, vol. 17, pp. 235-252, 2007. 

 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία η 

ασαφής λογική για τη μοντελοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την 
επαγγελματική μάθηση (professional learning). Η προτεινόμενη μέθοδος 
εφαρμόστηκε σε δεδομένα από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων καθηγητών 
της μέσης και της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και τα αποτελέσματά της 

συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες ποιοτικές αναλύσεις των ειδικών. Η ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης μεθόδου έδειξε παράλληλες τάσεις με αυτές της 
ποιοτικής ανάλυσης των ειδικών, μέσα όμως από μια προσέγγιση ποσοτικοποίησης 
του προβλήματος. Έτσι, δόθηκε μία νέα διάσταση στην αντιμετώπιση των 
παραμέτρων και του ρόλου τους στην επαγγελματική μάθηση, εκφράζοντας τα 
δομικά χαρακτηριστικά και τις τάσεις της μέσα από ασαφείς κανόνες και 
συναρτήσεις συμμετοχής, παρέχοντας ιδιαίτερη ευελιξία στην ποσοτική προσέγγιση 
του προβλήματος της αξιολόγησης και βελτίωσης της επαγγελματικής μάθησης. 

 

9.4.42 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Single 

transmembrane helix prediction in proteins using hydrophobicity 
properties and higher-order statistics,” Computers in Biology and 
Medicine, vol. 38, no. 8, pp. 867-880, Aug. 2008. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία καινοτόμα μέθοδος ανίχνευσης των 
διαμεμβρανικών τμημάτων στις ανθρώπινες πρωτεΐνες που εμφανίζουν ένα 
διαμεμβρανικό τμήμα. Η μέθοδος συνδυάζει το σήμα της υδροφοβικότητας με το 
αντίστοιχο της κύρτωσης παράγοντας ένα ευέλικτο εργαλείο ανίχνευσης (K4HTM). 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο βάσεις σημάτων από τη Swiss-Prot με 117 και 499 
ανθρώπινες πρωτεΐνες με ένα διαμεμβρανικό τμήμα για εκπαίδευση και τεστ του 
συστήματος, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 99.68% της συνολικής 

τοπολογίας ανιχνεύεται σωστά με την προτεινόμενη μέθοδο, η οποία ξεπερνά σε 
απόδοση τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, όπως οι SPLIT4, TMHMM2, WAVETM 
and SOSUI, δημιουργώντας τη βάση για την επέκταση της μεθόδου στην περίπτωση 
της ανίχνευσης επιπλέον του ενός διαμεμβρανικού τμήματος.  
 

9.4.43 D. G. Fatouros, F. Seier Nielsen, D. Douroumis, L. J. Hadjileontiadis, A. 

Mullertz, “In vitro-in vivo correlations of self EMULSYFING drug delivery 
systems combining the dynamic lipolysis model and neurofuzzy 
networks,” European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, vol. 

69, no. 3, pp. 887-898, Aug. 2008. 
 
Στην εργασία αυτή αξιολογείται ένα δυναμικό μοντέλο λιπόλυσης στο να 
προσομοιάζει την απορρόφιση ενός φτωχά διαλυτού συστατικού του φαρμάκου 

probucol από τρεις υλοποιήσεις λιπιδίων σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της in 
vitro-in vivo correlation (IVIVC) με τη χρήση νευροασαφών δικτύων (AFM-IVIVC). Η 
ανάλυση των πειραματικών δεδομένων έδειξε σημαντική απόδοση του AFM-IVIVC 
στην εκτίμηση της IVIVC με στόχο την κατανόηση των πολύπλοκων κανόνων που 
υπακούουν οι φαρμακοκινητικές παράμετροι και τη βελτιστοποίηση των 
φαρμακευτικών υλοποιήσεων. 
 

9.4.44 L. J. Hadjileontiadis, “Behind the scenes of Sign2Talk,” IEEE Spectrum, 

2008 (pending). 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του 
συστήματος (Sign2Talk) υποβοήθησης των ατόμων με προβλήματα ακοής που 
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χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα. Γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σχεδίασης και ανάπτυξης του Sign2Talk, από την αρχική ιδέα μέχρι 
τη βελτιστοποιημένη έκδοσή του, ενώ περιγράφονται οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν 
για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων κατά τη μετάφραση της νοηματικής 
γλώσσας σε ομιλία και αντίστροφα.  

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 

9.4.45 P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and V. C. Roberts, 

“Surface EMG analysis on normal subjects based on isometric voluntary 
contraction,” Journal of Electromyography and Kinesiology, vol. 9, pp. 

157–171, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή αναλύονται 13 παράμετροι του επιφανειακού μυογραφήματος 
(SEMG) από υγιείς για τη δημιουργία τιμών αναφοράς για τη μελλοντική σύγκρισή 
τους με τις αντίστοιχες τιμές από ασθενείς. Οι παράμετροι αυτοί προκύπτουν από το 
πεδίο του χρόνου, της συχνότητας και της διπλής συχνότητας από την ανάλυση 
σημάτων καταγεγραμμένων από το μυ Biceps Brachii (BB) κάτω από ηθελημένη 

ισομετρική σύσπαση. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν σήματα SEMG από 94 
εξεταζόμενους (5 sec σε 10, 30, 50, 70 and 100% της μέγιστης ηθελημένης 
σύσπασης). Από την ανάλυση των 13 παραμέτρων που υπολογίστηκαν 
αποκαλύφθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του SEMG τόσο στο 
πεδίο του χρόνου όσο της συχνότητας και της διπλής συχνότητας. Αναμένονται νέες 
μετρήσεις SEMG από παθολογικές περιπτώσεις, όπως νευρομυϊκές παθήσεις ή 
μετρήσεις σε εργαστήρια αποκατάστασης για την παρακολούθηση ηλικιωμένων ή 
αναπήρων, για σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες τιμές (τιμές αναφοράς) των υγιών. 

 

9.4.46 L. J. Hadjileontiadis, “A texture-based classification of crackles and 
squawks using lacunarity,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 

vol. 56, no.3, pp. 718-732, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας καινοτόμος τρόπος ταξινόμησης των 
διακοπτόμενων αναπνευστικών ήχων (Fine Crackles, Coarse Crackles, Squawks) 
βασισμένος στη χρήση της κενότητας (lacunarity). Στην εργασία μελετώνται τα 

χαρακτηριστικά των παραμέτρων ταξινόμησης και υπολογίζονται οι βέλτιστες τιμές 
τους, οι οποίες οδηγούν στη μεγιστοποίηση της ικανότητας ταξινόμησης. Τα 
αποτελέσματα από την ανάλυση πειραματικών δεδομένων οδηγούν σε ποσοστά 
επιτυχούς κατηγοριοποίησης μεγαλύτερα του 99.5% και για τις τρεις κατηγορίες των 
ήχων ταυτόχρονα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της κενότητας στην ταξινόμηση 
των συγκεκριμένων κλάσεων.  

 

9.4.47 V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “Sign-language recognition 
using intrinsic mode sample entropy on sEMG and accelerometer data,” 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 56, no.12, pp. 2879-

2890, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων από 
επιφανειακό μυογράφημα (sEMG) (5 κανάλια) και 3D-επιταχυνσιόμετρο που 
στηρίζεται στην intrinsic mode sample entropy (IMSEn) ως το βασικό 
χαρακτηριστικό ταξινόμησης 60 χειρομορφών της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 
Η μέθοδος αποδεικνύεται ανθεκτική στην επίδραση του θορύβου χαμηλών 

συχνοτήτων και επιτυγχάνει σημαντικά υψηλό ποσοστό αναγνώρισης (>93%), 
γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική για την αναγνώριση λεξιλογίου 
χειρομορφών με στόχο την αυτοματοποιημένη μετάφραση των χειρομορφών σε 
λέξεις.   
 

9.4.48 K. Hatzikotoulas, D. Patikas, E. Bassa, L. J. Hadjileontiadis, J. 

Koutendakis, and C. Kotzamanidis, “Fatigue and recovery after 
submaximal sustained plantar flexion in boys and adults,” Medicine & 
Science in Sports & Exercise, vol. 30, no. 10, pp. 741-746, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επίδραση της υπομέγιστης μυϊκής κούρασης σε 
παιδιά (αγόρια) και ενήλικες (άντρες), όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις καταγραφές 
του επιφανειακού μυογραφήματος (sEMG). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

http://www.ms-se.com/
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σημάτων sEMG στο πεδίο του χρόνου έδειξαν ότι τα αγόρια επανέρχονται πιο 
γρήγορα στην κατάσταση μυϊκής ξεκούρασης σε σχέση με τους ενήλικες, παρόλο 
που τα ποσοστά κούρασης των μυών είναι τα ίδια και στα δύο γκρουπ.  
 

9.4.49 E. Douka, K. Zacharias, L. J. Hadjileontiadis, and A. Trochidis, “Non-

linear vibration technique for crack detection in beam structures using 
frequency mixing,” Acta Acustica united with Acustica, vol. 96, no. 5, pp. 

977-980, 2010. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα τεχνική για την ανίχνευση ρωγμών σε 
ράβδους. Η μέθοδος βασίζεται στη μίξη δύο συχνοτήτων διέγερσης, η οποία 
παράγεται από την ενδογενή μη-γραμμικότητα στη συμπεριφορά της ράβδου λόγω 
της ύπαρξης της ρωγμής, παράγοντας αποκρίσεις στο άθροισμα και τη διαφορά των 
συχνοτήτων διέγερσης. Στην εργασία χρησιμοποιείται φασματική και δι-φασματική 
(bispectral) ανάλυση, τόσο σε θεωρητικά δεδομένα όσο και σε πειραματικά, 
αποδεικνύοντας αξιόπιστη ανίχνευση της ύπαρξης της ρωγμής και του αντίστοιχου 
βάθους της, ακόμα και σε περιβάλλον θορύβου. 
 

9.4.50 V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “Using sample entropy for 

automated sign language recognition on sEMG and accelerometer data,” 
Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 48, no. 3, pp. 255-

267, 2010. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος ανάλυσης δεδομένων από 
επιφανειακό μυογράφημα (sEMG) (5 κανάλια) και 3D-επιταχυνσιόμετρο που 
στηρίζεται στην sample entropy (SampEn) ως το βασικό χαρακτηριστικό 
ταξινόμησης 60 χειρομορφών της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Η μέθοδος 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική, με μέσο ποσοστό ταξινόμησης 92% που 
ξεπερνά κατά πολύ την επίδοση της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας (66%), γεγονός 
που την καθιστά ελκυστική για την αναγνώριση λεξιλογίου χειρομορφών με στόχο 

την αυτοματοποιημένη μετάφραση των χειρομορφών σε λέξεις, μειώνοντας, 
ταυτόχρονα, τη διάσταση του χώρου χαρακτηριστικών. 
 

9.4.51 S. A Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Analysis of wheezes using 
wavelet higher order spectral features,” IEEE Transactions on Biomedical 

Engineering, vol. 57, no. 7, pp. 1596-1610, 2010. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία διαφορετική προσέγγιση στην ανάλυση των 
συριγμών που συνδέονται με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα. 
Ειδικότερα, προτείνεται η χρήση του συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων σε 
συνδυασμό με το φάσμα τρίτης τάξης, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο από 23 
χαρακτηριστικά (local, global), τα οποία αποκαλύπτουν τη μη γραμμική 
αλληλεπίδραση των συνιστωσών των συριγμών συναρτήσει του χρόνου. Η δυναμική 

του συνόλου αυτού ως χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τη διαφορετικότητα μεταξύ 
άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας επιβεβαιώθηκε μέσω της 
ανάλυσης πειραματικών δεδομένων από πραγματικούς ασθενείς. Η προτεινόμενη 
προσέγγιση ανοίγει νέες προοπτικές στη χρήση των χαρακτηριστικών των συριγμών 
στην αυτοματοποιημένη διάγνωση αναπνευστικών παθήσεων. 

 

9.4.52 S. Hadjidimitriou, A. Zacharakis, P. Doulgeris, K. Panoulas, L. J. 
Hadjileontiadis, and S. Panas, “Sensorimotor cortical response during 

motion reflecting audiovisual stimulation: evidence from fractal EEG 
analysis,” Medical and Biological Engineering and Computing, vol. 48, no. 

6, pp. 561-572, 2010.  
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αντίδραση του κινητικού κέντρου του εγκεφάλου 
όταν αυτός διεγείρεται με ακουστικά ερεθίσματα που εκφράζουν κίνηση. Αναλύεται 
το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG, μ-ρυθμός) καταγεγραμμένο από τον 
αισθητικοκινητικό φλοιό (θέσεις C3, CZ και C4) από μουσικούς και μη μουσικούς, 
όταν διεγείρονται με κατάλληλα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Η ανάλυση του 
EEG βασίζεται στη μορφοκλασματική διάσταση και τα πειραματικά αποτελέσματα 
αποκαλύπτουν διαφορετικό τρόπο ενεργοποίησης των νευρώνων-καθρεπτών μεταξύ 
μουσικών και μη μουσικών, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της 
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δραστηριότητας του κινητικού κέντρου του φλοιού όταν υπόκειται σε τροπικές 
διεγέρσεις. 

 

9.4.53 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “Emotion recognition from 
EEG using higher order crossings,” IEEE Transactions on Information 
Technology in Biomedicine, vol. 14, no. 2, pp. 186-197, 2010. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μέθοδος αναγνώρισης συναισθημάτων από το   
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), μέσω της ενεργοποίησης των νευρώνων-καθρεπτών 
για την κατάλληλη επαγωγή διακριτών συναισθημάτων σε 16 υγιείς εθελοντές από 
βαθμονομημένες εικόνες με συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου. Η ανάλυση του 
EEG από τις θέσεις καταγραφών Fp1, Fp2, F3/F4 στηρίζεται στα Higher-Order 
Crossings και χρησιμοποιούνται τέσσερις διαφορετικοί ταξινομητές για την 
ταξινόμηση έξι βασικών συναισθημάτων. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι 
με την προτεινόμενη ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης 
των έξι βασικών συναισθημάτων μέχρι και 83%, γεγονός που την καθιστά πολύ πιο 
αποτελεσματική από τiς μέχρι σήμερα υπάρχουσες προσεγγίσεις επίλυσης του 
προβλήματος αναγνώρισης συναισθημάτων από το EEG. 

 

9.4.54 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “Emotion Recognition from 

Brain Signals Using Hybrid Adaptive Filtering and Higher-Order 
Crossings Analysis,” IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 1, no. 

2, pp. 81-97, 2010. 
 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην πρόταση μιας νέας μεθόδου εξόρυξης 
χαρακτηριστικών για ένα σύστημα αναγνώρισης συναισθημάτων ανεξάρτητο από το 
χρήστη, μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG). Αναπτύχθηκε μια νέα 

διαδικασία φιλτραρίσματος (Hybrid Adaptive Filtering (HAF)), για την 
αποτελεσματική αποκάλυψη των συναισθημάτων που σχετίζονται με χαρακτηριστικά 
του EEG, χρησιμοποιώντας Γενετικούς Αλγορίθμους στην εμπειρική αποσύνθεση 
ρυθμών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν Higher Order Crossings (HOCs) για την 
εξαγωγή χαρακτηριστικών από τα φιλτραρισμένα σήματα. Στο προτεινόμενο σύστημα 
HAF-HOC ενσωματώνονται τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι ταξινόμησης για την 
αποτελεσματική αναγνώριση έξι διακριτών συναισθημάτων, μέσω της ενεργοποίησης 
των νευρώνων-καθρεπτών σε 16 υγιείς εθελοντές από βαθμονομημένες εικόνες με 
συναισθηματικές εκφράσεις προσώπου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με 
προηγούμενες προσεγγίσεις έχουν δείξει ότι το προτεινόμενο σύστημα HAF-HOC 
παρέχει υψηλότερα ποσοστά ταξινόμησης (έως 85.17%), συμβάλλοντας ακόμη 
περισσότερο στην προσπάθεια βελτίωσης των διεπαφών ανθρώπου-μηχανής. 
 

9.4.55 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “A Novel Emotion 

Elicitation Index Using Frontal Brain Asymmetry for Enhanced EEG-
Based Emotion Recognition,” IEEE Trans. Information Technology in 
Biomedicine, vol. 15, no. 5, pp. 737-746, 2011. 
 
Η εργασία αυτή αναπτύσσει μια νέα μέθοδο για την αξιολόγηση των διαδικασιών 
συγκινησιακής πρόκλησης σε εθελοντές μέσω της ανάλυσης ηλεκτρο-

εγκεφαλογραφήματος (EEG), χρησιμοποιώντας τη θεωρία της μετωπιαίας 
ασυμμετρίας του εγκεφάλου, ορίζοντας ένα δείκτη ασυμμετρίας (ASI), προκειμένου 
να αξιολογηθεί αυτή η ασυμμετρία. Αυτό επιτυγχάνεται με μία κατευθυνόμενη 
πολυδιάστατη ανάλυση πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων σημάτων EEG από τα 
δύο αντίθετα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Η προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμόζεται σε 

καταγραφές EEG τριών καναλιών (FP1, Fp2 και F3/F4) που προέρχονται από 16 
υγιείς δεξιόχειρες εθελοντές. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
προτεινόμενου δείκτη ASI διεξήχθη μια εκτενής διαδικασία ταξινόμησης 
χρησιμοποιώντας δύο τεχνικές εξόρυξης χαρακτηριστικών και ενός ταξινομητή (SVM) 
για έξι διαφορετικά σενάρια κατάταξης στο χώρο valence/arousal. Αυτό οδήγησε στα 
αποτελέσματα έως 62,58% για ταξινόμηση ανεξάρτητη από το χρήστη και 94,40% 
για εξαρτώμενη από το χρήστη, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του ASI ως 
ένα δείκτη αξιολόγησης της συναισθηματικής διέγερσης. 
 

9.4.56 P. Doulgeris, S. Hadjidimitriou, K. Panoulas and L. J. Hadjileontiadis, 

“Bispectral EEG analysis for knowledge scaffolding in music perception: a 
mirror neurons based approach,” Journal of Computational Methods in 
Sciences and Engineering, vol. 11, no. 3, pp. 91-107, 2011. 
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Στην εργασία αυτή ανιχνεύεται η κίνηση και η πρόθεση της αντίληψης της μουσικής 
δομής μέσα από το πρίσμα των νευρώνων καθρεπτών (ΝΚ), οι οποίοι συμβάλλουν 
στη δόμηση της μάθησης. Γίνεται ανάλυση εγκεφαλογραφήματος (EEG) με έμφαση 
στον μ-ρυθμό, και αναλύονται μετρήσεις από μουσικούς και μη μουσικούς με τη 
χρήση φασματικών και δι-φασματικών (bispectral) μεθοδολογιών. Εξερευνάται η 
μετάβαση από τον ακουστό στο φανταστικό (αναμενόμενο) ήχο και αναλύεται η τάση 
της κίνησης μελωδικών γραμμών σε συνδυασμό με οπτικά ερεθίσματα τα οποία 
ενισχύουν τη συμβολή των ΝΚ στην αντίληψη της κίνησης των μουσικών 
χαρακτηριστικών.  
 

9.4.57 S. Hadjidimitriou, A. Zacharakis, P. Doulgeris, K. Panoulas, L. J. 

Hadjileontiadis, and S. Panas, “Revealing action representation processes 

in audio perception using fractal EEG analysis: a mirror neuron system-
based approach,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 58, 

no. 4, pp. 1120-1129, 2011. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG, μ-

ρυθμός) που καταγράφεται πάνω από το αισθητικοκινητικό κέντρο του φλοιού και 
σχετίζεται με την ενεργοποίηση του συστήματος νευρώνων καθρεπτών (MNS), 
εθελοντών από δύο θεματικές ομάδες (μουσικοί ορχήστρας και μη μουσικοί) 
προκειμένου να διερευνηθούν οι διαδικασίες εκπροσώπησης της κίνησης που 
εμπλέκονται στην αντίληψη και την απόδοση των μουσικών κομματιών. 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη ερεθισμάτων και η ανάλυση των σημάτων EEG έγινε με 
τη χρονικά μεταβαλλόμενη μορφοκλασματική διάσταση και στατιστική ανάλυση 
διακύμανσης (Mann-Whitney). Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων και η παρούσα μελέτη ρίχνει φως στη διαφορά της 
εκπροσώπησης της κίνησης στην ακουστική αντίληψη μεταξύ των μουσικών και των 
μη μουσικών και ανοίγει το δρόμο για την καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων 
μηχανισμών των MNS. 

 

9.4.58 P. Costa, H. Fernandes, V. Vasconcelos, P. Coelho, J. Barroso, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Fiducials Marks Detection to Assist Visually Impaired 
People Navigation,” JDCTA: International Journal of Digital Content 
Technology and its Applications, vol. 5, no. 5, pp. 342-350, 2011. 
 
Η υποστηρικτική τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επιτύχουν την 
ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. Οι οπτικές πληροφορίες είναι η βάση για τις περισσότερες 
εργασίες πλοήγησης, έτσι ώστε άτομα με προβλήματα όρασης να βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης οπτικών πληροφοριών ή να τους δίνονται 

ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον γύρω τους. Με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι δυνατό να επεκταθεί η στήριξη που 
παρέχεται σε άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς 
τους. Σε αυτό πλαίσιο, η συγκεκριμένη εργασία προτείνει και περιγράφει το 
SmartVision, του οποίου γενικός στόχος είναι να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα 
όρασης στην πλοήγηση μέσα σε άγνωστα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. 
Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται κυρίως στη μονάδα Vision Computer του πρωτοτύπου 
SmartVision, προτείνοντας ένα νέο αλγόριθμο για την αναγνώριση οροσήμων 
σηματοδότησης κατάλληλα τοποθετημένων στα πεζοδρόμια, αποκαλύπτοντας, έτσι, 
την αποτελεσματικότητά της και ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα.    

 

9.4.59 K. Trohidis and L. J. Hadjileontiadis, “Tempo induction from music 

recordings using ensemble empirical mode decomposition analysis,” 
Computer Music Journal, vol. 35, no. 4, pp. 83-97, 2011. 
 
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την εκτίμηση της χρονικής ένδειξης ενός μουσικού 
έργου (tempo), που εκφράζεται ως ο αριθμός των παλμών ανά λεπτό (BPM). Η 
χρονική ένδειξη είναι πολύ σημαντική σε πολλές εφαρμογές ανάκτησης μουσικών 
πληροφοριών. Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται η χρήση της Ensemble EMD 
σε συνδυασμό με την αυτοσυσχέτισης και περιγράφεται ένας νέος αλγόριθμος 

εκτίμησης της χρονικής ένδειξης ενός μουσικού έργου στο χώρο αυτό, που 
επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα επιτυχούς αναγνώρισης σε γνωστές βάσεις μουσικών 
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αποσπασμάτων διαφορετικών ειδών μουσικής, σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους 
της βιβλιογραφίας. 

 

9.4.60 V. E. Kosmidou, P. C. Petrantonakis, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Enhanced Sign Language Recognition Using Weighted Intrinsic-Mode 
Entropy and Signer's Level of Deafness,” IEEE Transactions on Systems, 
Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 41, no. 6, pp. 1531-1543, 

2011/12. 

 
Η νοηματική γλώσσα (SL) αποτελεί ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας για τους 
κωφούς. Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζεται μια εύρωστη αναγνώριση SL, συσχετίζοντας 
τον ατομικό τρόπο της νοηματικής με το επίπεδο της κώφωσης (LOD), μέσω μιας 
νέας υβριδικής προσαρμοστικής στάθμισης (HAW), που εφαρμόζεται σε επιφανειακό 
ηλεκτρομυογράφημα και 3-D δεδομένων από επιταχυνσιόμετρο. Χρησιμοποιώντας 
γενετικό αλγόριθμο καθοδηγούμενο από το LOD, δημιουργούνται τα βέλτιστα βάρη 
HAW στο χώρο των συναρτήσεων ενδογενών ρυθμών των καταγεγραμμένων σημάτων, 
στους οποίους εφαρμόζεται στη συνέχεια η εντροπία δείγματος (SampEn). Το σύνολο 
των χαρακτηριστικών που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται στην 

αποτελεσματικότερη ταξινόμηση των χειρομορφών της SL. Η προτεινόμενη μέθοδος 
εφαρμόστηκε σε δεδομένα από το κυρίαρχο χέρι εννέα ατόμων με προβλήματα 
κώφωσης με διάφορους LOD και αναλύθηκαν τα αντίστοιχα σήματα για την 
κατάταξη 61 βασικών χειρομορφών Ελληνικής SL. Τα πειραματικά αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η προτεινόμενη μέθοδος παρουσιάζει υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση 
με άλλες τρεις αναφερόμενες στη σχετική βιβλιογραφία, υποδεικνύοντας ότι το LOD 

θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό χαρακτηριστικό για την κατασκευή και την 
αποτελεσματικότητα ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης SL. 

 
9.4.61 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, "Adaptive Emotional 

Information Retrieval from EEG Signals in the Time-Frequency Domain," 
IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60, no. 5, pp. 2604-2616, 

2012. 

 
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη προσαρμοστικών μεθόδων για την 
κατάτμηση του σήματος του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) στα πεδία χρόνου-
συχνότητας, προκειμένου να ανακτήσει ουσιαστικά μόνο τα τμήματα αυτά του EEG 
που σχετίζονται με πληροφορίες συναισθημάτων. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση 
πολυδιάστατης κατευθυνόμενης πληροφορίας στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της 
μετωπιαίας εγκεφαλικής ασυμμετρίας στην περίπτωση της συναισθηματικής 
αντίδρασης, προτείνεται ένα κριτήριο, δηλαδή ο δείκτης ασυμμετρίας (AsI) για την 
υλοποίηση της κατάτμησης, τόσο στο χρόνο όσο και στη συχνότητα (μέσω της 
εμπειρικής αποσύνθεσης ρυθμών), για την αποκάλυψη της συνδεόμενης 
συναισθηματικής πληροφορίας στο καταγραφόμενο σήμα EEG. Η εφαρμογή του 
προτεινόμενου “συναισθηματικού φίλτρου” οδηγεί σε καλύτερη απόδοση 
ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας υψηλότερης τάξης διαβάσεις και συσχέτιση ως 
χαρακτηριστικά κατάταξης, γεγονός που αποδεικνύεται από την πειραματική 
εφαρμογή της μεθόδου σε σήματα από έξι διαφορετικά σενάρια συναισθηματικής 
διέγερσης στο χώρο valence/arousal. Τα ποσοστά ταξινόμησης ανεξάρτητης από το 
χρήστη κυμαίνονται από  64,17% έως 82,91%, αποκαλύπτοντας τις δυνατότητες του 
“συναισθηματικού φίλτρου” για την ανάπτυξη πιο αξιόπιστων συστημάτων 
αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω EEG. 

 

9.4.62 S. Hadjidimitriou and L. J. Hadjileontiadis, “Towards an EEG-based 
recognition of music liking using time-frequency analysis,” IEEE 
Transactions on Biomedical Engineering, vol. 59, no. 12, pp. 3498-3510, 

2012.   
 
Συναισθηματικά φαινόμενα, όπως αντικατοπτρίζονται μέσα από τη δραστηριότητα 
του εγκεφάλου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα δείκτη για την ανίχνευση των 
μουσικών προτιμήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη 
διάκριση της προτίμησης μουσικών ερεθισμάτων μέσω της ανάλυσης 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) εθελοντών που δέχονταν ακουστικά τα 
ερεθίσματα αυτά και τα αξιολογούσαν κατάλληλα, χρησιμοποιώντας διάφορες 
προσεγγίσεις εξαγωγής χαρακτηριστικών και κατάλληλους ταξινομητές. Η εξαγωγή 
χαρακτηριστικών βασίζεται στα πεδία χρόνου-συχνότητας και χρησιμοποιούνται 
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τρεις τεχνικές ανάλυσης: φασματογράφημα, κατανομή Zhao-Atlas-Marks και φάσμα 
Hilbert-Huang. Η κατάταξη γίνεται με τη χρησιμοποίηση τεσσάρων ταξινομητών, 
δηλαδή, SVM, k-NN, QDA και MDA. Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα σε 
εννέα άτομα, καλύτερη ακρίβεια ταξινόμησης {86,52 (± 0,76)%} και ανθεκτική στην 
παρουσία θορύβου επιτεύχθηκε με τη χρήση k-NN και το φάσμα Hilbert-Huang, 
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μια σύνδεση μεταξύ μουσικών προτιμήσεων και 
συναισθηματικών φαινομένων διέγερσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
παρέχουν πρώιμες ενδείξεις για την ανάπτυξη μιας γενικευμένης διεπαφής 
υπολογιστή-εγκεφάλου για την αναγνώριση μουσικών προτιμήσεων του χρήστη. 
 

9.4.63 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, and 
G. D. Sergiadis, “Capsule Endoscopy Image Analysis Using Texture 
Information from Various Colour Models,” Computer Methods and 
Programs in Biomedicine, Elsevier, vol. 107, no. 1, pp. 61–74, 2012. 
 
Η ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα είναι μια νέα τεχνική απεικόνισης που 
κερδίζει σταδιακά έδαφος, καθώς επιτρέπει τη μη επεμβατική και αποτελεσματική 
οπτικοποίηση του πεπτικού συστήματος, και ιδίως το σύνολο του λεπτού εντέρου 

συμπεριλαμβανομένου του μεσαίου τμήματός του. Ωστόσο, το έργο της εξέτασης του 
τεράστιου όγκου των εικόνων που παράγονται από μια ασύρματη ενδοσκόπηση με 
κάψουλα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τους γιατρούς. Για να αντιμετωπιστεί 
αυτό το μειονέκτημα, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα καινοτόμο σύστημα 
για τη αυτοματοποιημένη διάκριση ενδοσκοπικών εικόνων που σχετίζονται με μια 
από τις πιο κοινές ασθένειες του εντέρου, το έλκος. Αυτή η νέα προσέγγιση εστιάζει 
σε χαρακτηριστικά χρώματος-υφής προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο οι 
πληροφορίες της υγιούς δομής και παθολογικού ιστού κατανέμονται στους 
χρωματικούς χώρους RGB, HSV και CIE. Οι εικόνες προεπεξεργάζονται 
χρησιμοποιώντας δισδιάστατη εμπειρική αποσύνθεση ενδογενών ρυθμών, έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί η διαφορική ανάλυση lacunarity και να εξαχθούν τα μοτίβα υφής 

της κανονικής και ελκώδους περιοχές. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πολλά 
υποσχόμενη απόδοση ταξινόμησης (μέση ακρίβεια> 95%), παρουσιάζοντας υψηλό 
δυναμικό της προτεινόμενης μεθόδου για την αυτόματη ανάλυση εικόνων από 
ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα. 
 

9.4.64 P. Costa, J. Barroso, H. Fernandes, and L. J. Hadjileontiadis, “Using 

Peano-Hilbert space filling curves for fast bidimensional ensemble EMD 
realization,” EURASIP Journal on Advances in Signal Processing [JCR], vol. 

181, pp. 1-9, 2012. 

 
Η εμπειρική αποσύνθεση ρυθμών (EMD) είναι μια διαδικασία πλήρως 
αυτονομημένη και οδηγούμενη από τα δεδομένα, με γνώμονα την προσέγγιση των 
μη γραμμικών συστημάτων και την ανάλυση μη στάσιμων σημάτων. Στην εργασία 
αυτή προτείνεται μια νέα προσέγγιση στην επεξεργασία εικόνας (PHEEMD) με τη 
χρήση των καμπύλων πλήρωσης χώρου Peano-Hilbert, μετατρέποντας δεομένας 2D 
(εικόνα) σε στοιχεία 1D (χρονοσειρά), ακολουθούμενη από EMD συνόλου (EEMD), 
δηλαδή, μια πιο ισχυρή υλοποίηση του EMD που βασίζεται σε διέγερση λευκού 
θορύβου. Τα αποτελέσματα δοκιμών έδειξαν ότι η PHEEMD επιδεικνύει ένα 
σημαντικά μειωμένο υπολογιστικό κόστος σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις 2D-
EMD, διατηρώντας, ταυτόχρονα, όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται αρχικά στο 
χώρο του EMD. Ως εκ τούτου, μέσω της PHEEMD παρέχονται νέες προοπτικές για 
τη χρήση του EMD σε συσκευές που διαθέτουν χαμηλή υπολογιστική ισχύ, όπως 
π.χ., φορητές συσκευές. 

 

9.4.65 P. Costa, H. Fernandes, P. Martins, J. Barroso, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Obstacle Detection using Stereo Imaging to Assist the Navigation of 
Visually Impaired People,” Procedia Computer Science, vol. 14, pp. 83-93, 

2012. 
 
Η υποστηρικτική τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επιτύχουν την 
ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών και ενισχύει τη συνολική 
ποιότητα της ζωής τους. Οι οπτικές πληροφορίες είναι η βάση για τις περισσότερες 
εργασίες πλοήγησης, έτσι ώστε άτομα με προβλήματα όρασης να βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης επαρκών πληροφοριών σχετικά με το 
περιβάλλον γύρω τους. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας για 
όλους είναι δυνατόν να επεκταθεί η στήριξη που παρέχεται σε άτομα με οπτική 
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αναπηρία, όσον αφορά στην κινητικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα 
εργασία περιγράφει το σύστημα Blavigator, του οποίου γενικός στόχος είναι να 
βοηθήσει άτομα με προβλήματα όρασης στην πλοήγησή τους σε εσωτερικά και 
εξωτερικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, επικεντρώνεται κυρίως στη μονάδα Vision 
Computer του πρωτοτύπου Blavigator και προτείνεται ένας αλγόριθμος ανίχνευσης 
σύγκρουσης της πορείας του χρήστη με αντικείμενο βασισμένος σε εικόνες βάθους. 
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια 2D Ensemble Empirical Mode 
Decomposition της εικόνας και δύο κατατμήσεις της για την αποτελεσματική 
ανίχνευση κοντινών αντικειμένων. 
 

9.4.66 P. D. Bamidis, C. L. Papadelis, and L. J. Hadjileontiadis, “Introduction to 

the special issue on ‘biosignal processing for engineering and computing: 

The MEDICON conference case’ selected papers from MEDICON 2010,” 
Biomedical Signal Processing and Control, vol. 7, no. 3, pp. 213-214, 

2012. 
 
Στην εισαγωγική αυτή εργασία εισάγεται η δομή του special issue του περιοδικού 
BSPC που συνδέεται με εργασίες που είχαν ως αφετηρία το MEDICON 2010 και 

γίνεται μια μικρή περιγραφή του αντικειμένου της κάθε μίας.  
 

9.4.67 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Towards a pragmatic modeling of learner's complex system by reflecting 
Boulding's typology at the affective computing space,” Artificial 
Intelligence Research, vol. 2, no. 1, pp. 36-43, 2013. 
 
Η εργασία αυτή αντανακλά την Τυπολογία του Boulding (BT) που χρησιμοποιείται 
για την περιγραφή του περίπλοκου συστήματος της μάθησης στο χώρο της 
συναισθηματικής υπολογιστικής. Από την άποψη αυτή, η συναισθηματική 
κατάσταση του μαθητή είναι συνυφασμένη με τα δομικά στοιχεία της λειτουργίας 
μάθησης (εσωτερικής και εξωτερικής), όταν τοποθετείται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μεθοδολογιών για την ακριβέστερη 
καταγραφή της συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή επιτρέπει τον 
επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη μια διμερή προσέγγιση του συστήματος του μαθητή που 
περιλαμβάνει τόσο γνωστικές όσο και συναισθηματικές διεργασίες, όπως αυτές 
αντανακλώνται στο χώρο valence/arousal. Στην εργασία αυτή αιτιολογείται ο 
κρίσιμος ρόλος της συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή στο σχεδιασμό ενός 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με ΤΠΕ και περιγράφονται τα αποτελέσματα από μια 
πειραματική μελέτη περίπτωσης, η οποία αναφέρεται σε συναισθηματικές 
αντιδράσεις σε συναισθηματικά ταξινομημένα ηχητικά ερεθίσματα (IADS) που 
παρουσιάζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Οι προτεινόμενες συναισθηματικές 
παράμετροι καθορίζουν μια εμπλουτισμένη BT που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
βάση για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου, πιο κοντά στο πραγματικό χαρακτήρα 
του συστήματος του μαθητή. 
 

9.4.68 S. Hadjidimitriou and L. J. Hadjileontiadis, “EEG-based discrimination of 

music appraisal responses using time-frequency analysis and familiarity 
ratings,” IEEE Transactions on Affective Computing, 2013 (in press, 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/T-AFFC.2013.6). 

 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται ένα χρονικό παράθυρο για την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών που στηρίζονται στην ανάλυση χρόνου-συχνότητας, με στόχο την 

εξερεύνηση του τρόπου που επηρεάζει ο χρόνος στην αξιολόγηση της μουσικής 
προτίμησης, δεδομένης της διαφορετικού βαθμού εξοικείωσης, όπως αυτή 
αντανακλάται στα σήματα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG). Μέσω μιας 
σειράς πειραμάτων σε εθελοντές, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη χρονικού 
παραθύρου, τρεις αναλύσεις χρόνου-συχνότητας, δύο συχνοτικές ζώνες (β και γ) του 
EEG και δύο ταξινομητές, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι επιπτώσεις του βαθμού 
εξοικείωσης στην αντίδραση του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
μουσικής προτίμησης. 

 

9.4.69 P. Costa, H. Fernandes, P. Martins, J. Barroso, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Optimization of the obstacle detection using stereo imaging to assist the 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/T-AFFC.2013.6
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navigation of visually impaired people,” Journal of Universal Access in the 

Information Society (to appear, 2013). 

 
Η εργασία αυτή αποτελεί μια επέκταση της εργασίας 9.4.65 και ειδικότερα στη 
μονάδα Vision Computer του πρωτοτύπου Blavigator. Προτείνεται ένας αλγόριθμος 
ανίχνευσης σύγκρουσης της πορείας του χρήστη με αντικείμενο βασισμένος σε 
εικόνες βάθους, ο οποίος χρησιμοποιεί μια Peano-Hilbert Ensemble Empirical 
Mode Decomposition της εικόνας και δύο κατατμήσεις της, για την αποτελεσματική 
ανίχνευση κοντινών αντικειμένων. 

 

Υπό Κρίση 
 

9.4.70 S. Hadjidimitriou and L. J. Hadjileontiadis, “Evaluation of feature 
relevance in EEG responses to motion-reflecting music,” Musicae 
Scientiae, 2012 (under review).   

 
Αυτή η μελέτη ερευνά τη σημασία των διακυμάνσεων δύο μουσικών 
χαρακτηριστικών, δηλαδή, του ρυθμού και του τόνου, στην αισθητικοκινητική 

απόκριση ακροατών, καταγράφοντας το ηλεκτροεγκεφαλογράφημά τους (EEG) στη 
ζώνη (8-13 Hz), χρησιμοποιώντας την αναλογία σχετικότητας (Relevance Ratio-RR). 
Η τελευταία επιτρέπει την έκφραση μη γραμμικών σχέσεων και πολυδιάστατων 
διανυσμάτων χαρακτηριστικών, αντί για τη χρήση γραμμικών μεθόδων συσχέτισης. 
Το πειραματικό πρωτόκολλο περιελάβανε δύο ομάδες, μουσικούς και μη-
μουσικούς, που διεγείρονταν από ένα μουσικό ακουστικό ερέθισμα που 

παρουσιάστηκε είτε μόνο του (AS mode) ή σε συνδυασμό με την κατάλληλη οπτική 
διέγερση (AVS mode). Η ηλεκτροφυσιολογική απόκριση αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας τη χρονικά εξαρτώμενη μορφοκλασματική διάσταση. 
Αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη έδειξαν ότι και τα δύο μουσικά 
χαρακτηριστικά ήταν σχετικά με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, με το τονικό 
ύψος να είναι πιο σχετικό από το ρυθμό, ανεξάρτητα από την ομάδα των 
συμμετεχόντων. Στην περίπτωση των μουσικών, η συνάφεια και των δύο 
χαρακτηριστικών ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με τους μη μουσικούς κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας AS, πιθανώς λόγω της μουσικής τους κατάρτισης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, στη διαδικασία AVS, η συνάφεια των δύο χαρακτηριστικών ήταν 
υψηλότερη για τους μη μουσικούς, που δείχνει τη συμβολή της οπτικής 
πληροφορίας στην αντίληψη του τονικού ύψους και των ρυθμικών διακυμάνσεων. 
Αυτά τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα της επίδρασης των 
πρόσθετων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών για το σχηματισμό της μουσικής 
εμπειρίας, όπως αυτή εκφράζεται στο πεδίο του EEG. 

 

9.4.71 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “Towards Effective EEG-
Based Detection of Affective Transitions,” IEEE Transactions on Human 
Machine Systems (former IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics Part C: Applications & Reviews), 2013 (under review). 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται η ανίχνευση των συναισθηματικών μεταβάσεων κατά 
τη διάρκεια συναισθηματικής διέγερσης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο 
μεταβατικός δείκτης ασυμμετρίας (TAsI), ο οποίος συνδυάζει το μαθηματικό 
υπόβαθρο της ανάλυσης της πολυδιάστατης κατευθυνόμενης πληροφορίας με τη 
θεώρηση της ασυμμετρίας στα σήματα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) κατά 
τη διάρκεια συναισθηματικής εμπειρίας. Ο TAsI δοκιμάστηκε σε τεχνητά σήματα 

αλλά και σε πειραματικά δεδομένα από οκτώ εθελοντές κατά τη διάρκεια της 

συναισθηματικής τους διέγερσης με προκαθορισμένες συναισθηματικές μεταβάσεις. 
Η αποτελεσματικότητα του TAsI αξιολογήθηκε με διαφορετικά μοντέλα 
συναισθηματικής μετάβασης, επιτυγχάνοντας ποσοστά σωστής αναγνώρισης της 
τάξης του 80%, ανοίγοντας το δρόμο για αποτελεσματική παρακολούθηση μέσω του 
EEG των συναισθηματικών μεταβάσεων του χρήστη. 

 

9.4.72 Ch. D. Papadaniil and L. J. Hadjileontiadis, “Efficient Heart Sound 
Segmentation and Extraction Using Ensemble Empirical Mode 
Decomposition and Kurtosis Features," IEEE Transactions on Biomedical 
and Health Informatics (former IEEE Transactions on Information 
Technology in Biomedicine) 2013 (under review). 
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Στην εργασία αυτή προτείνεται μια αποτελεσματική κατάτμηση του ήχου της 
καρδιάς (HSS), η οποία ανιχνεύει αυτόματα τη θέση του πρώτου (S1) και δεύτερου 
(S2) ήχου της καρδιάς και τους απομονώνει από την καταγραφή. Η προτεινόμενη 
μέθοδος (HSS-EEMD/Κ) χρησιμοποιεί Ensemble Empirical Mode Decomposition 
(EEMD) σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά κύρτωσης (Κ) για να εντοπιστεί η 
παρουσία των S1, S2 και στη συνέχεια να εξαχθούν από τα καταγεγραμμένα 
δεδομένα. Η απόδοση της HSS-EEMD/Κ αξιολογείται σε ένα πειραματικό σύνολο 
δεδομένων ηχογραφήσεων της καρδιάς που πραγματοποιούνται σε ένα πραγματικό 
κλινικό περιβάλλον και προέρχονται από 11 φυσιολογικά άτομα, 16 ασθενείς με 
στένωση αορτής και 16 με ανεπάρκεια της μιτροειδούς με διαφορετικούς βαθμούς 
βαρύτητας. Με τον τρόπο αυτό παράγονται 2608 αλληλουχίες S1 και S2 με ή χωρίς 
φυσήματα, αντιστοίχως. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, συνολικά, η 
HSS-EEMD/K προσδιορίζει τις θέσεις των S1 και S2 σε ποσοστό 94,56% και τα 
τμήματα κύκλων της καρδιάς σωστά για το 83,05% των περιπτώσεων. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα από το τεστ θορύβου με προσθετικό Gaussian θόρυβο και τους 
θορύβους του αναπνευστικού ήχου δικαιολογούν την ευρωστία του HSS-EEMD/Κ 
σε ενθόρυβο περιβάλλον. Σε σύγκριση με τέσσερις άλλες αποτελεσματικές μεθόδους 
της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούν κυρίως μετασχηματισμό κυματιδίων, μέτρα 
ενέργειας, την απλότητα και τα μέτρα συχνότητας, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας την 

ίδια πειραματική βάση, η προτεινόμενη μέθοδος HSS-EEMD/K παρουσίασε 
αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα πρόβλεψης της τάξης των 7-19% και 4-
9%, αντιστοίχως, τόσο σε σήματα ελέγχου όσο και σήματα από παθολογικές 
περιπτώσεις. Η πολλά υποσχόμενη απόδοση του HSSEEMD/K ανοίγει το δρόμο για 
την περαιτέρω αξιοποίηση της διαγνωστικής αξίας των ήχων της καρδιάς στην 
καθημερινή κλινική πράξη. 

 

9.4.73 S. J. Hadjileontiadou, S. B. Dias, J. A. Diniz, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Students’ Quality of Collaboration and LMS Interaction as Learning 
Promoters when Developing Concept Map Models: A Fuzzy Logic-Based 

Approach,” Proposal for the themed special edition: "Science Teaching 

and Learning with Models", T. Campbell and P. Seok Oh (Guest Eds.), 
Journal of Science Education and Technology (under evaluation). 

 

Στην παρούσα πρόταση προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας της ποιότητας της 

συνεργασίας (QoC) μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενο 
από υπολογιστή (CSCL) και της ποιότητας της αλληλεπίδρασης (QoI) με ένα 
σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS), να λειτουργήσουν ως φορείς μάθησης κατά 
την ανάπτυξη μοντέλων χαρτών εννοιών (CM) πάνω σε περιβαλλοντικά επιστημονικά 

προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε ένα περιβάλλον αναμεικτικής μάθησης 
(blended-learning) που ενσωματώνει τα εργαλεία IHMC Cmap και LMS Moodle, 
εκτιμώνται, μέσω ασαφούς λογικής, η QoC και η QoI των ενήλικων εκπαιδευομένων 
κατά την κατασκευή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης CM με τέσσερις διαφορετικούς 
τρόπους. Στατιστικές και ανάλυση χρονοσειρών θα αποκαλύψει, από μία άποψη, 
πώς η συμπεριφορά των μαθητών (τόσο ως συνεργάτες και ως ενεργοί χρήστες του 
LMS) είναι ζωτικής σημασίας για τη μάθησή τους με τη χρήση μοντέλων CM και, 
από την άλλη, πώς οι CM/CSCL/LMS ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην 
τεχνολογική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, όταν οι μαθητές 
αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν μοντέλα CM. 

 
 

9.5 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές 

 
9.5.1 L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, and S. M. Panas, “Lung sound’s 

discrimination using bispectrum,” 8th International Symposium on 
Theoretical Electrical Engineering ISTET 95, Thessaloniki Greece, pp. 290-

293, 1995.  

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των 
αναπνευστικών ήχων στο επίπεδο του διπλού φάσματος (bispectrum). Η χρήση των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών των αναπνευστικών ήχων στο επίπεδο του διπλού 
φάσματος ορίζει νέους τρόπους διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης των 
αναπνευστικών ήχων, σε ένα επίπεδο σύγκρισης με μεγάλο SNR. Επιπλέον, μέσω 
του διπλού φάσματος λαμβάνονται υπόψη, για πρώτη φορά, οι μη γραμμικότητες 
των αναπνευστικών ήχων ως στοιχείο διαφοροποίησής τους. 
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9.5.2 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Nonlinear separation of crackles 
and squawks from vesicular sounds using third-order statistics,” 18th 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society, EMBS 96, Amsterdam The Netherlands, CD-ROM index 522, vol. 

5, pp. 2217-2219, 1996.  

 
Πρόκειται για μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.6. 

 

9.5.3 L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris, and S. M. Panas, 

“Separation of crackles and squawks from vesicular sounds using a 
wavelet-based filtering technique,” 9th International Symposium on 
Theoretical Electrical Engineering, ISTET 97, Palermo Italy, pp. 216-219, 

1997.  

 
Πρόκειται για μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.4. 

 

9.5.4 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Autoregressive modeling of lung 

sounds using higher-order statistics: estimation of source and 
transmission,” IEEE Signal Processing Workshop on Higher Statistics 97, 

Alberta Canada, pp. 4-8, 1997.  

 
Παρουσιάζεται μία εκτίμηση της πηγής και του μέσου διάδοσης των αναπνευστικών 
ήχων μέσω αυτοπαλινδρομικής μοντελοποίησης βασισμένης στη στατιστική 3ης τάξης 
(AR-TOS). Μέσω του σφάλματος εκτίμησης υπολογίζεται το σήμα εισόδου του 
μοντέλου (εκτίμηση της πηγής), και μέσω της συνάρτησης μεταφοράς του μοντέλου 
περιγράφεται το μέσο διάδοσης (πνευμονικός ιστός). Αναλύονται ηχητικά σήματα 
αναπνευστικών παθολογιών από πραγματικούς ασθενείς και γίνεται μια εκτίμηση 
της επίδρασης της ασθένειας στην πηγή ή/και το μέσο διάδοσης των αναπνευστικών 
ήχων. 

 

9.5.5 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Adaptive reduction of heart 
sounds from lung sounds using a wavelet-based filter,” 14th Medical 
Informatics Europe MIE 97, Sithonia Chalkidiki, Greece, Studies in Health 

and Informatics, IOS Press, 1997, νol. 43, pp.536-540, 1997.  

 
Πρόκειται για μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.5.7. 

 

9.5.6 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Discrimination of heart sounds 
using higher-order statistics,” 19th International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS '97, Chicago USA, 

pp.1138-1141, 1997. (Finalist in Ph.D. student paper competition)  

 
Στην εργασία αυτή αντιμετωπίζονται οι καρδιακοί ήχοι ως ένα διαγνωστικό εργαλείο 
των καρδιακών παθήσεων και αναλύονται με τη μέθοδο της στατιστικής ανώτερης 
τάξης, για τον αντικειμενικό διαχωρισμό τους. Η αντιμετώπισή τους ως non-
Gaussian σήματα προσεγγίζει περισσότερο την πραγματική τους φύση και 
αποκαλύπτει ιδιότητες (φασικές σχέσεις) που δεν είναι ορατές στο επίπεδο του 
φάσματος ισχύος. Γίνεται ανάλυση πραγματικών δεδομένων από διεθνείς βάσεις 
δεδομένων και υπολογίζονται τα διπλά φάσματα για περιπτώσεις φυσιολογικών και 
αποδεδειγμένων ασθενών. Η μέθοδος αποδεικνύεται σημαντικά αποδοτική, αφού 

εισάγει στοιχεία διαχωρισμού των παθολογικών καρδιακών ήχων που παρόλο που 
έχουν παρόμοια ακουστική εντύπωση προέρχονται από διαφορετική παθολογία. 
Επιπλέον, συνδέει αντικειμενικές παραμορφώσεις του διπλού φάσματος με τα στάδια 
της εξέλιξης των καρδιακών παθήσεων, αυξάνοντας σημαντικά τη διαγνωστική 
πληροφορία των καρδιακών ήχων. 

 

9.5.7 Y. A. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “A fuzzy rule-based 
system for real-time separation of crackles from vesicular sounds,” 19th 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society, EMBS 97, Chicago USA, pp.1115-1118, 1997.  
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Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη υλοποίηση ενός φίλτρου διαχωρισμού των 
διακοπτόμενων επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό ψιθύρισμα 
βασισμένου στην ασαφή λογική. Η μέθοδος χρησιμοποιεί δύο νευρωνικά δίκτυα 
βασισμένα στην ασαφή λογική (neuro-fuzzy networks) μορφοποιώντας το φίλτρο 
FST-NST. Το φίλτρο χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του φίλτρου 
WTST-NST (9.4.3) για την εκπαίδευσή του, εκπαιδεύοντας παράλληλα κάθε ένα 
δίκτυό του για το στάσιμο (κυψελιδικό ψιθύρισμα) και το μη στάσιμο (επιπρόσθετοι 
αναπνευστικοί ήχοι) μέρος του σήματος εισόδου. Η μέθοδος εισάγει για πρώτη φορά 
την υλοποίηση μιας μεθόδου διαχωρισμού των διακοπτόμενων επιπρόσθετων 
αναπνευστικών ήχων σε πραγματικό χρόνο, με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 
πειραματικά δεδομένα. 

 

9.5.8 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Nonlinear analysis of musical lung 
sounds using the bicoherence index,” 19th International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 97, Chicago USA, 

pp. 1126-1129, 1997.  

 
Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι φασικές σχέσεις των μουσικών αναπνευστικών 

ήχων για την αποκάλυψη μη γραμμικοτήτων στους μηχανισμούς παραγωγής τους. 
Επιλέγονται οι μουσικοί αναπνευστικοί ήχοι για τους ευδιάκριτους αρμονικούς τους 
και χρησιμοποιούνται κριτήρια βασισμένα στη στατιστική ανώτερης τάξης (δείκτης 
διπλής συνάφειας-bicoherence index). Η ανάλυση εφαρμόζεται σε πραγματικά 
δεδομένα από διεθνείς βάσεις δεδομένων και εξετάζονται παθολογίες που παράγουν 
αναπνευστικούς ήχους με παρόμοιες ακουστικές ιδιότητες μειώνοντας σημαντικά τη 
δυνατότητα σωστής κατηγοριοποίησης τους. Η προτεινόμενη ανάλυση αποκαλύπτει 
αυτό-σύζευξη φάσης σε αρμονικούς των μουσικών αναπνευστικών ήχων, και 
εντοπίζει τις μη γραμμικές ιδιότητες που εμφανίζονται στους μηχανισμούς 
παραγωγής τους καθώς αυξάνεται η βαρύτητα της αναπνευστικής παθολογίας. 
Επιπλέον, εισάγονται παράμετροι διαφοροποίησης των μουσικών αναπνευστικών 
ήχων στο επίπεδο της στατιστικής ανώτερης τάξης που διαφοροποιούν μουσικούς 
αναπνευστικούς ήχους παρόμοιας ακουστικής εντύπωσης. 

 

9.5.9 C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas and 

S. M. Panas, “Enhanced de-noising of bowel sounds using a wavelet-
based filter,” MEDICON 98, Lemesos, Cyprus, incl. in CD-ROM, 1998. 

(Finalist in Ph.D. student paper competition) 

 
Προτείνεται μια μεθοδολογία για την αποθορυβοποίηση των γαστροεντερικών ήχων 
από άλλους ανεπιθύμητους βασισμένη στο μετασχηματισμό κυματίδίων χωρίς σήμα 
αναφοράς. Η ποιότητα της εξάλειψης του θορύβου εκτιμάται με ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια και εφαρμόζεται σε πραγματικά σήματα με άριστα αποτελέσματα. 

 

9.5.10 S. A. Ekonomopoulos, L. J. Hadjileontiadis, R. H. Istepanian and S. M. 

Panas, “Robust ECG coding using wavelet analysis and higher-order 
statistics,” Colloquium on intelligent methods in healthcare and medical 
applications of IEE - Control Division, IEE Publication 98/514, York, UK, 

Oct. 20, 1998, pp. 15/1-15/6.  

 
Στην εργασία αυτή εισάγεται η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στο επίπεδο 
της πολυδιακριτικής ανάλυσης (multiresolusion analysis) του μετασχηματισμού 
κυματιδίων για την ανθεκτική σε θόρυβο κωδικοποίηση του ηλεκτρο-

καρδιογραφήματος (ECG), ώστε να είναι ικανή η ακριβής αναμετάδοσή του, μέσω 
κυκλωμάτων κινητής τηλεφωνίας, από το κινούμενο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο-
βάση. Το ECG αρχικά κανονικοποιείται ως προς την περίοδο και ως προς το πλάτος 
και στη συνέχεια, στο κανονικοποιημένο ΕCG, εφαρμόζεται η πολυδιακριτική 
ανάλυση στο επίπεδο των κυματιδίων. Εκεί, οι συντελεστές κυματιδίων αξιολογούνται 
σύμφωνα με ένα κατώφλι βασισμένο στη στατιστική ανώτερης τάξης, και κρατιέται 
ένα ποσοστό τους. Σε αυτούς που επιλέγονται εφαρμόζεται AR μοντελοποίηση μέσω 
της στατιστικής 3ης τάξης. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνει σημαντική συμπίεση του 

σήματος (1:20), ώστε να είναι ικανή η άνετη μετάδοσή του από το bandwidth 
γραμμών κινητής τηλεφωνίας. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε έντονα 
ενθόρυβες καταγραφές ECG. 
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9.5.11 C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas and 

S. M. Panas, “On revealing new diagnostic features of bowel sounds using 
higher-order statistics,” World Congress of Gastroenterology Vienna 1998, 

vol. 59, no. 3, pp. 694.  
 

Στην εργασία αυτή εισάγεται η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στη 
διαγνωστική αξιολόγηση των εντερικών ήχων, για την αποκάλυψη νέων διαγνωστικών 
χαρακτηριστικών τους. Τα σήματα των εντερικών ήχων προ-επεξεργάζονται με το 
φίλτρο WTST-NST (βλ. εργασίες 9.4.3, 9.5.9), ώστε να απαλειφθεί ο θόρυβος, και 
στη συνέχεια αναλύονται στο επίπεδο της στατιστικής ανώτερης τάξης. Εξετάζονται 
παράμετροι της στατιστικής ανώτερης τάξης σε σήματα εντερικών ήχων 
ηχογραφημένα από υγιείς και ασθενείς. Η ανάλυση των πειραματικών 
αποτελεσμάτων αποκαλύπτει τα πρώτα διαγνωστικά στοιχεία στη βιβλιογραφία των 
εντερικών ήχων, όπως αντικατοπτρίζονται στο διπλό φάσμα, στο δείκτη διπλής 

συνάφειας, στον παράγοντα εκκεντρότητας και στο inter-quartile range. 

 
9.5.12 L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “On modeling impulsive 

bioacoustical signals with symmetric a-stable distributions: applications 

in discontinuous adventitious lung sounds and explosive bowel sounds,” 
IEEE EMBS 98, Hong Kong, 1998. (Invited) 

 
Στην εργασία αυτή εισάγεται για πρώτη φορά η χρήση της στατιστικής χαμηλότερης 
τάξης (<2) (Lower-Order Statistics) για τη μοντελοποίηση κρουστικής μορφής 
ακουστικών σημάτων του ανθρωπίνου σώματος. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιούνται 
μέθοδοι υπολογισμού των χαρακτηριστικών της συμμετρικής a-Stable κατανομής, 
τα οποία συνδέονται με τη διαγνωστική πληροφορία των διακοπτόμενων 
επιπρόσθετων αναπνευστικών ήχων και των εκρηκτικού τύπου εντερικών ήχων. Η 
μέθοδος αποδεικνύεται κατάλληλη για την περιγραφή της εκτιμούμενης πηγής των 
αναπνευστικών ήχων στο εσωτερικό των πνευμόνων και μοντελοποιεί την εκρηκτική 
συμπεριφορά των τριζόντων, του κακαρίσματος και των εντερικών ήχων στην 
περίπτωση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Η εφαρμογή της μεθόδου σε 
πειραματικά δεδομένα από διεθνείς βάσεις δεδομένων και λήψεων στο εργαστήριο 
επιβεβαιώνει την καταλληλότητά της στην περιγραφή της φύσης σημάτων αυτής της 
μορφής. 

 

9.5.13 C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “A higher-order 

statistics-based phase identification of three-component seismograms in 
a redundant wavelet transform domain,” IEEE Signal Processing 
Workshop on Higher Order Statistics, HOS 99, Caesarea Israel, pp. 396-

399, 1999.  

 
Στην εργασία αυτή γίνεται αναγνώριση της θέσης των P και S κυμάτων ενός 
σεισμογραφήματος τριών συνιστωσών. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της 
στατιστικής ανώτερης τάξης και του μετασχηματισμού κυματιδίων πλεονάζουσας 
πληροφορίας (redundant wavelet transform) σε αυτή τη μορφή σήματος. Η 
αναγνώριση των P και S φάσεων γίνεται με τη χρήση κριτηρίων βασισμένα στη 
λοξότητα (skewness) και την κύρτωση (kurtosis), όπως και στην χρήση των ετερο-
σωρειτών (cross-cumulants) μεταξύ των τριών συνιστωσών του σεισμογραφήματος, 
αλλά στο επίπεδο του μετασχηματισμού κυματιδίων πλεονάζουσας πληροφορίας. 
Έτσι, από το συνδυασμό αυτόν προκύπτουν οι εκτιμούμενες θέσεις των P και S 
φάσεων. Πειραματικά αποτελέσματα σε σεισμογραφήματα της Ελλάδας απέδειξαν 

ταύτιση των εκτιμούμενων θέσεων των P και S φάσεων που προέκυψαν από τη 
μέθοδο με αυτές που υπέδειξε ο εξειδικευμένος αναλυτής. Με τον τρόπο αυτό 
εισάγεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτίμησης των P και S φάσεων η οποία 
υλοποιείται και σε πραγματικό χρόνο. 

 
9.5.14 L. J. Hadjileontiadis, T. P. Kontakos, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. 

A. Rokkas, and S. M. Panas, “Enhancement of the diagnostic character of 
bowel sounds using higher-order crossings,” IEEE EMBS 99, Atlanta, 

USA, 1999, vol. 1, pp. 367.  

 
Προτείνεται μια νέα μέθοδος για τη διάγνωση γαστροεντερικών ήχων που βασίζεται 
σε υψηλής τάξης διαβάσεις (higher order-crossings). Η μέθοδος εφαρμόζεται σε 
πραγματικές μετρήσεις υγιών και ασθενών με πολύ καλά αποτελέσματα. 
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9.5.15 L. J. Hadjileontiadis, C. D. Saragiotis, and S. M. Panas, “Discrimination 
of lung sounds using higher-order crossings,” International Lung Sounds 
Association, Marburg Germany, October, pp. 44-45, 1999. (Young 

Scientist Award) 

 
Προτείνεται μια νέα μέθοδος για τη διάγνωση αναπνευστικών ήχων που βασίζεται σε 
υψηλής τάξης διαβάσεις (higher order-crossings). Η μέθοδος εφαρμόζεται σε 
πραγματικές μετρήσεις υγιών και ασθενών με πολύ καλά αποτελέσματα. 

 

9.5.16 C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, 

S.M.  Panas, “A new perspective in clinical evaluation of bowel sounds 
using higher-order statistics,” GASTROENTEROLOGY, vol. 116, no. 4: 

G0321 Part 2, 1999. 
 

Στην ουσία αποτελεί μια περαιτέρω εφαρμογή της εργασίας 9.5.11.  
 

9.5.17 C.N. Liatsos, L.J. Hadjileontiadis, C.C. Mavrogiannis, T.A. Rokkas, S.M. 

Panas, “Advanced pre-processing of bowel sounds for further diagnostic 
assessment,” GASTROENTEROLOGY, vol. 116, no 4: G0322 Part 2, 1999. 

 
Στην ουσία αποτελεί μια περαιτέρω εφαρμογή της εργασίας 9.5.9.  

 

9.5.18 C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, A. S. Savvaidis, C. B. Papazachos, 

S. M. Panas, “Automatic S-Phase Arrival Determination of Seismic 
Signals Using Nonlinear Filtering and Higher Order Statistics,” IEEE 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2000, 

Hawaii USA, 2000.  

 
Στην εργασία περιγράφεται μια νέα μέθοδος εντοπισμού του χρόνου άφιξης των p 
και s κυμάτων στο σεισμογράφημα. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση κυματιδίων και 
στατιστικής ανώτερης τάξης. Εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα δίνει 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Ειδικά στα S κύματα όπου άλλες γνωστές μέθοδοι 

αδυνατούν να τα εντοπίσουν. 

 
9.5.19 A. S. Savvaidis C. B. Papazachos, P. Soupios, N. Grammalidis, C. D. 

Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Rapid Determination 

of Earthquake Parameters Using a Phase Auto-Detect System” 
Proceedings of ESC 2000, Lisbon, Portugal, Sept. 2000. 

 
Στην ουσία αποτελεί μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.13. 

 
9.5.20 P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, 

“Bispectral Analysis of Surface EMG”, IEEE MELECON 2000, pp. 770-

773, May, 2000, Cyprus. 

 
Η εργασία εξετάζει τη δυνατότητα ανάλυσης του επιφανειακού μυογραφήματος 
(SEMG) με τη στατιστική-φάσματα ανώτερης τάξης. Εφαρμογή της ανάλυσης σε 
πειραματικά δεδομένα καταλήγει ότι το SEMG είναι ισχυρά non Gaussian σε 

υψηλά και χαμηλά επίπεδα της δύναμης που εφαρμόζεται για τη μυϊκή σύσπαση 
και Gaussian για το 50% της αντίστοιχης δύναμης. 

 
9.5.21 L. J. Hadjileontiadis, A. J. Giannakidis, and S. M. Panas, “α-Stable 

modeling: A novel tool for classifying crackles and artifacts,” International 
Lung Sounds Association (ILSA 2000), 25th Annual Conference, Chicago, 

USA, Sep. 2000. 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση της στατικής χαμηλότερης (<2) τάξης a-
Stable για τη μοντελοποίηση ισχυρά κρουστικών σημάτων όπως οι εκρηκτικού 
τύπου αναπνευστικοί τριγμοί. Μέσω της προτεινόμενης μοντελοποίησης είναι 
δυνατός ο διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών των τριγμών (λεπτών, τραχέων) 
μεταξύ τους αλλά και από το κρουστικό θόρυβο.  
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9.5.22 P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, 

“Αnalysis of surface EMG using second and third order statistics/spectra 
– based parameters,” Proc. of IX Mediterranean Conference on Medical and 
Biological Engineering and Computing - MEDICON 2001, vol. I, pp. 348-

351, 12-15 June, 2001, Pula, Croatia. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται η ανάλυση του επιφανειακού μυογραφήματος 
(SEMG) με τη χρήση του διπλού φάσματος και της στατιστικής τρίτης τάξης. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο δείκτης διπλής συνάφειας για τη μέτρηση του 
βαθμού της κανονικότητας του σήματος και της γραμμικότητας του συστήματος μαζί 
με το πλάτος του διπλού φάσματος και τη μεταβλητότητα γύρω από τη μέγιστη τιμή 
του. Πειραματικά αποτελέσματα από την ανάλυση SEMG από 13 γυναίκες και 20 
άντρες 20-50 ετών απέδειξαν τη συσχέτιση των παραμέτρων αυτών με το βαθμό της 
μυϊκής σύσπασης (p<0.05). 

 

9.5.23 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Köhler, P. von Wichert, and 

C. Vogelmeier “The wavelet transformation for the detection of 
pathological lung sounds,” International Lung Sounds Association 

Conference 2001, Berlin, Germany, 20-21 September 2001. 
 
Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια μέθοδος ανάλυσης των αναπνευστικών ήχων 
από ασθενείς με πνευμονία χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό κυματιδίων. 
Πειραματικά αποτελέσματα από την ανάλυση αναπνευστικών ήχων από 20 ασθενείς 
αποδεικνύουν τη δυνατότητα χαρακτηρισμού της πνευμονίας μέσω της ισχύος 
συντελεστών του μετασχηματισμού κυματιδίων. 

 

9.5.24 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel, and C. Vogelmeier, 
“Detektion von Pathologischen Lungengeräuschen bei Patienten mit 
Pneumonie,” Medizinische Physik 2001, Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Medizinische Physik, Berlin, Germany, ISBN 3-89391-

960-0: 447-448, 23.-26. 14-16, 2001. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πιο εκτεταμένη μορφή της εργασίας 9.5.23. 

 

9.5.25 K. I. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Enhancement of 
R-Wave Detection in ECG Data Analysis Using Higher-Order Statistics,” 
23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, October 2001. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα μέθοδος ανίχνευσης του κύματος R στο 
σύμπλεγμα QRS του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) χρησιμοποιώντας στατιστική 
ανώτερης τάξης. Η προτεινόμενη μέθοδος χρησιμοποιεί τη λοξότητα και την κύρτωση 
για τη δημιουργία ενός προσαρμοζόμενου ανιχνευτή της κορυφής R. Πειραματικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου στη βάση δεδομένων 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος MIT/BIH αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη μέθοδος 
οδηγεί σε ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης μεγαλύτερο του 99%, ακόμα και στην 
περίπτωση παρουσίας έντονου θορύβου. Λόγω της απλότητας και της 
αποτελεσματικότητάς της, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο 
για την απεικόνιση ECG σε ασθενοφόρο ή στο νοσοκομείο. 
 

9.5.26 L. J. Hadjileontiadis, K. I. Panoulas, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“Performance of three QRS Detection Algorithms During Sleep: A 
Comparative Study,” 23rd International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, 

October 2001. 
 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια συγκριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας τριών 
μεθόδων ανίχνευσης του συμπλέγματος QRS στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) 
κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δύο αλγόριθμοι ανίχνευσης που στηρίζονται σε 
ψηφιακό φιλτράρισμα (DF1 και DF2) συγκρίνονται με τον προτεινόμενο ανιχνευτή 
της εργασίας 9.5.25 και καταγράφονται τα ποσοστά επιτυχίας κάθε μεθόδου. 
Πειραματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των τριών μεθόδων στη βάση 
δεδομένων του Sleep Laboratory of the Philipps University of Marburg, Germany, 
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αποδεικνύουν ότι η μέθοδος που βασίζεται στη στατιστική ανώτερης τάξης (βλ. 
εργασία 9.5.25) οδηγεί σε συνολική ακρίβεια 99.95%, ενώ οι DF1 και DF2 σε 
99.75% και 99.59%, αντίστοιχα. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στις διάφορες μορφές θορύβου που εμφανίζονται στις μετρήσεις. 

 

9.5.27 C. D. Saragiotis and L. J. Hadjileontiadis, “Diagnosis of pulmonary 

diseases using innovative signal processing of lung sounds: a joint Greek-

German project to intensify the collaboration and exchange of young 
scientists (IKYDA 2000),” Proceedings of IEEE Symposium Extra Skills for 
Young Engineers, Maribor, Slovenia, Oct. 2001. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας, τα πρώτα 
αποτελέσματα ανάλυσης και οι προοπτικές από τη συνεργασία της Μονάδας 
Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με το Πανεπιστήμιο του 
Marburg Γερμανίας, στα πλαίσια του Προγράμματος IKYDA 2000-2003 (βλ. §4.2).  

 

9.5.28 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“Efficient extraction of fine/coarse crackles and squawks from lung 

sound recordings using wavelet packets and higher-order statistics,” 
Proc. οf 12th European Respiratory Society Annual Conference, 14-18 

September, 2002, Stockholm, Eur. Respir. J 2002, vol. 20, no. Suppl. 38, 

p. 33s. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μέθοδος διαχωρισμού των διακοπτόμενων 
αναπνευστικών ήχων από το κυψελιδικό ψιθύρισμα με τη χρήση πακέτων 
κυματιδίων (Wavelet Packets-WP) και στατιστικής ανώτερης τάξης (Higher-Order 
Statistics-HOS). Το προτεινόμενο φίλτρο, αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό στην 
ανίχνευση και αποθορυβοποίηση των αναπνευστικών ήχων, λόγω της ισοδύναμης 
πολυδιακριτής ανάλυσης μέσω της χρήσης των WP και της αξιολόγησης των 
σημαντικών συντελεστών μέσω της χρήσης της HOS. Πειραματικά αποτελέσματα 
οδηγούν σε 100% ανίχνευση του σήματος ενδιαφέροντος και διαχωρισμό του από το 
θόρυβο φόντου χωρίς να αλλοιώνονται τα δομικά χαρακτηριστικά του. 

 

9.5.29 L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “On efficiently detecting 

fine/coarse crackles and squawks in lung sound recordings by means of 
fractal dimension,” Proc. οf 12th European Respiratory Society Annual 
Conference, 14-18 September, 2002, Stockholm, Eur. Respir. J 2002, vol. 

20, no. Suppl. 38, p. 33s. 
 

Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.18. 

 

9.5.30 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“Wavelet-packets and higher-order statistics: on efficiently de-noising 
discontinuous lung sounds,” Proc. of ILSA 2002, 12-13 September, 2002, 

Stockholm-Helsinki. 
 

Στην ουσία πρόκειται για την εργασία 9.5.28. 

 

9.5.31 L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Fractal dimension: a simple tool 
for efficient detection of discontinuous lung sounds,” Proc. of ILSA 2002, 

12-13 September, 2002, Stockholm-Helsinki. 
 
Στην ουσία πρόκειται για την εργασία 9.5.29. 

 

9.5.32 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Short-term analysis 
of heart-rate variability using wavelet-packets: an efficient detector of 
sleep apnoea episodes,” Proc. of IEEE EMBS-BMES 2002, pp. 126-127, 23-

26 October, 2002, Houston TX, USA. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα νέο κριτήριο για την ανίχνευση της άπνοιας 
του ύπνου βασισμένο στα χαρακτηριστικά της μεταβλητότητας του καρδιακού 
ρυθμού (Heart-Rate Variability-HRV) στο πεδίο των πακέτων κυματιδίων (Wavelet 
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Packets-WP). Πειραματικά αποτελέσματα ανάλυσης HRV από καρδιογραφήματα 20 
απνεϊκών και 20 φυσιολογικών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του κριτηρίου 
να διαχωρίσει 100% τις περιπτώσεις των ασθενών από τους υγιείς, παρέχοντας ένα 
απλό και γρήγορο τρόπο ανίχνευσης της άπνοιας του ύπνου που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε εργαστήρια ύπνου και μονάδες εντατικής θεραπείας. 

 

9.5.33 V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, and C. Vogelmeier, 

“Electronic auscultation based on wavelet transformation in clinical use,” 
Proc. of IEEE EMBS-BMES 2002, pp. 1531-1532, October, 2002, Houston 

TX, USA. 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα της αυτόματης ανάλυσης 
της αναπνευστικής ακρόασης με τη χρήση του μετασχηματισμού κυματιδίων στην 
κλινική πρακτική. Φασματική ανάλυση και ανάλυση στο πεδίο των κυματιδίων των 
αναπνευστικών τριγμών και των ήχων της βρογχικής αναπνοής παρέχουν τη 
δυνατότητα ανίχνευσης των αναπνευστικών παθολογιών. Πειραματικά αποτελέσματα 
σε 32 ασθενείς με πνευμονία, 16 ασθενείς με τριγμούς και 20 ασθενείς με βρογχική 
αναπνοή αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην ανίχνευση της 

σχετικής παθολογίας μέσω της ανάλυσης των αντίστοιχων αναπνευστικών ήχων. 

 

9.5.34 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, S. M. Panas, V. Gross, and T. Penzel, 

“Wavelet-packet based short-term analysis of heart-rate variability for 
sleep apnoea episodes,” Proc. of EMBEC’02, vol. 3, part 1, pp. 358-359, 4-

8 December 2002, Vienna, Austria. 

 
Στην ουσία πρόκειται για την εργασία 9.5.32. 

 
9.5.35 V. Gross, H. Baran, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel and C. 

Vogelmeier “Lung sound database for biosignal analysis,” Proc. of 
EMBEC’02, vol. 1, part 1, pp. 528-529, 4-8 December 2002, Vienna, 

Austria. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία βάση δεδομένων αναπνευστικών ήχων που 
μπορεί να λειτουργήσει ως βάση αναφοράς για την ανάπτυξη αλγορίθμων 
αυτοματοποιημένης ανάλυσης των αναπνευστικών ήχων. Η συγκεκριμένη βάση 
δεδομένων διαφοροποιείται από τις εμπορικές στο γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη ποικιλία ιατρικά διαγνωσμένων περιστατικών και ιδιαίτερα περιστατικών που 
είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Όλοι αναπνευστικοί ήχοι συνδυάζονται με 
δεδομένα από τα αντίστοιχα πνευμονικά τεστ των ασθενών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα για συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 
αλγορίθμων με τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης. 
 

9.5.36 C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. Mavrogiannis, D. Patch, S. M. Panas, 

and A. K. Burroughs, “Bowel sound analysis: a novel non-invasive 
method for diagnosis of small volume ascites,” World Congress of 
Gastroenterology WCOG 2002, Bangkok, Thailand, 2002, 17(Suppl), 

A778(PPM001). (1st Presidential Poster Award – Included in special 

CD-ROM published by Marathon International) 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.17. 

 

9.5.37 V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, and U. Koehler, “Wavelet based 
lung sound analysis,” in: Jan J, Kozumplik J, Provaznik I (eds) Analysis 
of Biomedical Signals an Images. Proc. of the 16th International EURASIP 

Conference Biosignal 2002, Vutium Press, Brno, pp. 150-152, 2002. 

 
Στην ουσία πρόκειται για την εργασία 9.5.33. 

 

9.5.38 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Koehler, and C. F. 
Vogelmeier, “Tele-education in the analysis of lung sounds,” Telemedicine 
in Care Delivery - Technology and Application, Pisa, pp. 123, June 2002. 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες τηλεκπαίδευσης των γιατρών στην 
ανάλυση των αναπνευστικών ήχων με τη χρήση της βάσης δεδομένων αναπνευστικών 
ήχων που παρουσιάζεται στην εργασία 9.5.35. 
 

9.5.39 U. Koehler, V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, and C. F. 

Vogelmeier, “Median frequency of lung sounds for continuous detection of 
bronchial obstruction,” Telemedicine in Care Delivery - Technology and 
Application, Pisa, pp. 415, June 2002. 

 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η δυνατότητα ανίχνευσης της βρογχικής απόφραξης 
που εμφανίζεται στο άσθμα και στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD) 
μέσω της συχνότητας μέσου (median frequency-F50). Από τη φασματική ανάλυση 

στο συχνοτικό εύρος των 60-2100 Hz αναπνευστικών ήχων 12 ασθενών με άσθμα, 
18 COPD, και 230 υγιών εθελοντών, προκύπτει ότι η F50 μπορεί να αποτελέσει ένα 
αξιόπιστο μέσο ανίχνευσης και παρακολούθησης της βρογχικής απόφραξης.  
 

9.5.40 H. Baran, V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, and T. Penzel, 
“Marburg respiratory sounds (MARS) database,” Proc. of 27th Annual 

Congress of International Lung Sound Association 2002, 12-13 September, 

2002, Stockholm-Helsinki. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη της βάσης δεδομένων αναπνευστικών 
ήχων της εργασίας 9.5.35, με αναπνευστικά δεδομένα από 224 ασθενείς και από 
235 φυσιολογικούς. 
 

9.5.41 V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, K. Mack, T. Penzel, U. Koehler, and C. 

Vogelmeier, “Lung sound based parameters for long-term pneumonia-
monitoring,” J. Eur Respir, vol. 20 (Suppl. 38), pp. 86s, 2002. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια αξιολόγηση των αναπνευστικών τριγμών για 
την παρακολούθηση μακρού-χρόνου ασθενών με πνευμονία. Χρησιμοποιείται το 

φίλτρο WTST-NST (βλ. εργασία 9.4.3) για το διαχωρισμό των τριγμών από το 
κυψελιδικό ψιθύρισμα και καθορίζονται δύο παράμετροι αξιολόγησης της 
επικινδυνότητας της πνευμονίας μέσω της φασματικής ανάλυσης των τριγμών. 
Ειδικότερα, χρησιμοποιείται ο σχετικός λόγος ισχύων των εκπνευστικών τριγμών στο 
εύρος συχνοτήτων 60-240 Hz και 240-600 Hz, και ο λόγος ισχύος εισπνοής-
εκπνοής στο δεύτερο εύρος συχνοτήτων. Η αποτελεσματικότητα των δεικτών 
ανίχνευσης της πνευμονίας αποδεικνύεται από τα πειραματικά αποτελέσματα από 
την εφαρμογή της μεθόδου σε αναπνευστικούς ήχους από 28 περιπτώσεις ασθενών 
και 230 φυσιολογικών.  

 

9.5.42 K. J. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, Th. Penzel, and S. M. 
Panas, “Integrated system for telemedical applications through cellular 
data channel,” Telemedicine in Care Delivery - Technology and Application, 

Pisa, June 2002. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση ενός συστήματος μετάδοσης 
καρδιογραφήματος, καρδιακού ρυθμού και της μεταβλητότητάς του, αμφίδρομου 
βίντεο, φωνής και κειμένου μέσω καναλιού κινητής τηλεφωνίας (GSM) για την 
επικοινωνία κινούμενου ασθενοφόρου με το νοσοκομείο-βάση. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται άμεση παρακολούθηση του ασθενή κατά τη διάρκεια της διακομιδής 

του στο νοσοκομείο και προλαμβάνονται κρίσιμες καταστάσεις μέσω της έγκαιρης 
καθοδήγησης του τραυματιοφορέα του ασθενοφόρου από τον έμπειρο γιατρό του 
νοσοκομείου. Το προτεινόμενο σύστημα ονομάζεται CardOTElelink και η εφαρμογή 
του αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ΟΤΕ Plus. Η συμπίεση των δεδομένων 
γίνεται με τη χρήση μετασχηματισμού κυματιδίων σε συνδυασμό στατιστικής 
ανώτερης τάξης, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εργασία 
9.4.12.  

 

9.5.43 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, L. J. Hadjileontiadis, and George 

N. Balafoutas, “A fuzzy logic evaluating system to support web-based 
collaboration using collaborative and metacognitive data,” 3rd IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-
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2003), July 9 – 11, 2003, Athens, Greece pp. 96-100. (Best full paper 

award) 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα έμπειρο σύστημα που χρησιμοποιεί την 
ασαφή λογική (C/R-FIS) για τη μοντελοποίηση της συνεργατικής δραστηριότητας 
κατά τη διάρκεια ασύγχρονης, γραπτής συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου. Με αυτόν 
τον τρόπο, αξιολογείται η ποιότητα της συνεργασίας μέσα από συνεργατικά δεδομένα 
και δεδομένα μεταγνώσης και παρέχεται κατάλληλη ανατροφοδότηση στους 
συνεργαζόμενους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Το προτεινόμενο μοντέλο (C/R-
FIS) επεκτείνει το συνεργατικό περιβάλλον Lin2k παρέχοντας ένα προηγμένο 
περιβάλλον συνεργασίας σε απομακρυσμένους χρήστες. Πειραματικά αποτελέσματα 
από την εφαρμογή του συστήματος σε μελέτη-περίπτωση περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης αποδεικνύουν τη συμβολή του στην αύξηση της ποιότητας της 
συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης. 

 

9.5.44 S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Using ANFIS to efficiently 
model skills and beliefs in computer-mediated collaboration,” 1st Balkan 
Conference in Informatics (BCI2003), November 21 – 23, Thessaloniki, 

Greece. 
 

Στην εργασία αυτή μοντελοποιούνται συνεργατικά δεδομένα και δεδομένα 
μεταγνώσης χρησιμοποιώντας μοντέλα neuro-fuzzy. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται 
ένα μοντέλο C/M-ANFIS, το οποίο προσαρμοστικά αποκαλύπτει τη δομή των 
δεδομένων και σχηματοποιεί κανόνες λειτουργίας. Έτσι, η ποιότητα της συνεργασίας 
σε συνδυασμό με τις προσωπικές αξιολογήσεις των συνεργατών για τον τρόπο 
συνεργασίας τους ποσοτικοποιείται και αποκαλύπτονται οι δομικές μεταβολές σε 
μικροδομικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της συνεργασίας. Μέσω 

εκπαίδευσης, το C/M-ANFIS παρέχει μια εκτίμηση της μεταβολής της ποιότητας της 
συνεργασίας στο επόμενο βήμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργαζόμενους να 
προσαρμοστούν, μέσω κατάλληλων μηνυμάτων, προς την κατεύθυνση της 
ισοδύναμης συνεργασίας, μεγιστοποιώντας την ποιότητα της συνεργασίας τους. 
Πειραματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος σε μελέτη-περίπτωση 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποδεικνύουν τη συμβολή του στην αύξηση της 
ποιότητας της συνεργασίας και της συνεργατικής μάθησης, επεκτείνοντας ακόμα 
περισσότερο το μοντέλο της εργασίας 9.5.43. 
 

9.5.45 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“Automatic wheezing episode detector using spectrogram analysis of 
breath sounds,” Proc. οf 13th European Respiratory Society Annual 
Conference, 27 September – 1 October, 2003, Vienna, Austria, Eur. 

Respir. J 2004, vol. 22, no. Suppl. 45, p. 446s.  

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης των 
επεισοδίων των συριγμών στην αναπνοή ασθενών με βρογχική απόφραξη (άσθμα). 
Αποτελεί μια επεξεργασία εικόνας του φασματογραφήματος των αναπνευστικών 
ήχων, θέτοντας κριτήρια τόσο στη συχνότητα όσο και στο χρόνο. Πειραματικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου ανιχνευτή συριγμών σε 
δεδομένα από τη βάση δεδομένων της εργασίας 9.5.40, οδηγούν σε 93% ποσοστό 
ανίχνευσης των συριγμών. Η απόδοση του προτεινόμενου ανιχνευτή τον κάνει 
ιδιαίτερα προσιτό στη χρήση του σε καταγραφές μακράς διάρκειας, όπως αυτές σε 
εργαστήρια ύπνου, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. 
 

9.5.46 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 
“Where is the wheeze?,” Press kit at the 13th European Respiratory Society 
Annual Conference, 27 September – 1 October, 2003, Vienna, published 

by Cedos International (especially selected by the ERS Executive 

Committee and the ERS Communications Manager) 

 
Στην ουσία αποτελεί μια πιο απλοποιημένη έκδοση της εργασίας 9.4.45, για να είναι 
προσιτή στο ευρύτερο κοινό του συνεδρίου ERS 2003.  
 

9.5.47 V. Gross, C. Reinke, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Koehler, and C. 
Vogelmeier, “Validated lung sound database,” Proc. οf 13th European 
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Respiratory Society Annual Conference, 27 September – 1 October, 2003, 

Vienna, Austria, Eur. Respir. J 2004, vol. 22, no. Suppl. 45, p. 446s. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη της βάσης δεδομένων αναπνευστικών 
ήχων της εργασίας 9.5.35, με 2500 αναπνευστικά δεδομένα. 

 

9.5.48 L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Enhancement of explosive bowel 
sounds using kurtosis-based filtering,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-

21 September, 2003, Cancun, Mexico, pp. 2479-2482.  

 
Στην ουσία αποτελεί μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.25. 

 

9.5.49 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, I. N. Papakonstantinou, and C. 

Kotzamanidis, “MYOS: An efficient multi-channel EMG data acquisition 
and analysis system,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-21 September, 

2003, Cancun, Mexico.  

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα καταγραφής και ανάλυσης 

ηλεκτρομυογραφήματος. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί ένα 
βοηθητικό εργαλείο τόσο σε γιατρούς όσο και σε φυσιολόγους που ασχολούνται με 
την κινησιολογία και το μυϊκό σύστημα. Η φιλικότητα προς το χρήστη και η 
προσαρμοστικότητά του σε εξωτερικά όργανα μετρήσεων παρέχει τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσής του σε ήδη οργανωμένα εργαστήρια κινησιολογίας. Το σύστημα 
παρέχει τη δυνατότητα 32 καναλιών δειγματοληψίας, απεικόνισης και ανάλυσης σε 
πραγματικό χρόνο παρέχοντας σημαντική βοήθεια για τη διάγνωση παθήσεων που 
συνδέονται με παραμέτρους του μυογραφήματος. 

 

9.5.50 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“WED: An efficient wheezing-episode detector based on breath sounds 
spectrogram analysis,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-21 September, 

2003, Cancun, Mexico.  
 
Στην ουσία αποτελεί μια εκτεταμένη μορφή της εργασίας 9.5.46. 

 
9.5.51 C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, S. Theocharis, E. Petridou, A. Margeli, 

I. Georgouvia, S. Philippidis, C. Mavrogiannis, and M. Mykoniatis, 

“Estimating liver regeneration in partially hepatectomized Alloxan 
diabetic rats using higher-order crossings,” Proc. of the 11th United 
European Gastroenterology Week - UEGW 2003, 1-5 November, 2003, 

Madrid, Spain. 
 

Στην ουσία αποτελεί μια πρώιμη μορφή της εργασίας 9.4.23. 

 

9.5.52 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, 

“On efficiently separating wheezes from breath sound recordings using 
spectrogram analysis,” Proc. of 28th Annual Congress of International 
Lung Sound Association 2003, 15-16 September, 2003, Cancun, Mexico. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.5.50.  

 

9.5.53 L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and T. Penzel, “De-noising of 
discontinuous lung sounds using kurtosis-based filtering,” Proc. of 28th 
Annual Congress of International Lung Sound Association 2003, 15-16 

September, 2003, Cancun, Mexico. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.5.48. 

 

9.5.54 V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, C. Reinke, U. Koehler, and C. 

Vogelmeier,, “Is there a dependence between nocturnal wheezing and 
sleep-position?,” Proc. of 28th Annual Congress of International Lung 
Sound Association 2003, 15-16 September, 2003, Cancun, Mexico. 

 



82/104  Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 

Στην εργασία αυτή μελετάται η συσχέτιση της στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια 
του ύπνου με τον αριθμό των επεισοδίων των συριγμών που εμφανίζονται σε 
ασθματικούς ασθενείς. Από την ανάλυση σωματομετρήσεων και αναπνευστικών ήχων 
για την ανίχνευση των συριγμών από 20 ασθενείς βρέθηκε ότι ο ρυθμός εμφάνισης 
των συριγμών μειώνεται κατά την πλευρική θέση του σώματος και αυξάνεται όταν ο 
ασθενής κοιμάται ανάσκελα. Έτσι, η ανάλυση του νυχτερινού άσθματος, όπως 
αντανακλάται από τη συχνότητα εμφάνισης επεισοδίων συριγμών, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της και τη μεταβολή της θέσης του σώματος κατά τη διάρκεια του 
ύπνου.  
 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

 

9.5.55 S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Using ANFIS to 
efficiently model skills and beliefs in computer-mediated collaboration,” 
1st Balkan Conference on Informatics (BCI 2003) Thessaloniki, Greece, pp. 

317-326, November 2003.  

 
Στην εργασία αυτή μελετάται η μοντελοποίηση των συνεργατικών δεδομένων και των 

δεδομένων μεταγνώσης μέσω του C/M-ANFIS νευροασαφούς μοντέλου. Έτσι, οι 
ικανότητες και οι απόψεις των συνεργαζόμενων ενσωματώνονται στη δομή του 
μοντέλου και αποκαλύπτονται διακυμάνσεις στη μικρο-γενετική των συνεργατικών 
αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια των σταδίων της συνεργασίας. Επιπλέον, δίνεται 
η δυνατότητα πρόβλεψης της ποιότητας της συνεργασίας ως ένα είδος ανάδρασης 
στους συνεργαζόμενους, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της 
συνεργασίας τους μέσω της εξατομικευμένης ανάδρασης.  

 

9.5.56 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas 

“On efficiently categorising fine and coarse crackles using continuous 
wavelet transform,” Proc. of European Respiratory Society Congress ERS 
2004, Glasgow, UK, Sept. 2004, Eur. Respir. J 2004, vol. 24, no. Suppl. 

48, p. 123s.  

 
Στην εργασία αυτή μελετάται η χρήση του συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων 
στην ανάλυση των διακοπτόμενων αναπνευστικών ήχων, όπως οι λεπτοί και τραχείς 
τριγμοί. Με βάση την ενέργεια της κάθε κατηγορίας σήματος στο πεδίο του συνεχούς 
μετασχηματισμού κυματιδίων ορίζεται ένα κριτήριο διαχωρισμού που ξεχωρίζει με 
επιτυχία τις δύο κατηγορίες (ποσοστό επιτυχίας διαχωρισμού >93% σε 114 
περιπτώσεις). Η μέθοδος είναι ελκυστική λόγω της απλότητας υπολογισμού και της 
υψηλής απόδοσής της, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο διαχωρισμό των 
σημάτων σε πραγματικό χρόνο.   

 

9.5.57 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas 

“Wheeze episode representation in the continuous wavelet transform 
domain,” Proc. of 29th Annual Congress of International Lung Sound 
Association 2004, Glasgow, UK, Sept. 2004. 

 
Στην εργασία αυτή μελετάται η χρήση του συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων 
στην ανίχνευση των συριγμών. Χρησιμοποιείται το κυματίδιο Morlet και οι συριγμοί 
αναλύονται στο διάστημα συχνοτήτων 100-1000 Hz. Η απεικόνιση στο πεδίο των 
κυματιδίων παρέχει άμεσο διαχωρισμό της πληροφορίας των συριγμών, ώστε με μία 
απλή μέθοδο κατωφλίωσης και αντίστροφο μετασχηματισμό κυματιδίων να 

επιτυγχάνεται απομόνωση των συριγμών, τόσο στο πεδίο της συχνότητας όσο και του 
χρόνου. Πειραματικά αποτελέσματα από την ανάλυση συριγμών από ασθματικούς 

ασθενεί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου.   

 
9.5.58 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas 

“Crackle categorization using wavelet-based energy criteria,” Proc. of 29th 
Annual Congress of International Lung Sound Association 2004, Glasgow, 

UK, Sept. 2004. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια επέκταση της εργασίας 9.5.56. 
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9.5.59 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, “On 

efficiently tracking turn-taking patterns in a CSCL environment using 
Lempel-Ziv complexity analysis,” 4th IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies (ICALT’04), pp. 415-419, 2004. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση πολυπλοκότητας της εναλλαγής της 
συνεργατικής αλληλεπίδρασης (turn-taking) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας  
μέσω Η/Υ. Η χρήση του αλγορίθμου Lempel-Ziv στην ανάλυση προτύπων 
αποκαλύπτει τάσεις των συνεργαζόμενων σε πιο πολύπλοκες εναλλαγές των 
συνεργατικών αλληλεπιδράσεων όταν αυτοί τροφοδοτούνται με κατάλληλη ανάδραση. 
Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση των χρονικών 
μεταβολών της συνεργατικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο.  

 
9.5.60 G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. Hadjileontiadis, “On 

modeling children’s non-verbal interactions during computer mediated 
music composition: A case study in primary school peers,” 4th IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04), 

pp. 756-758, 2004. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση των μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων κατά τη 
διάρκεια της συνεργασίας παιδιών του δημοτικού σχολείου με τη χρήση Η/Υ. 
Χρησιμοποιείται το κοινωνικοπολιτιστικό μοντέλο του Vygotsky για την κατανόηση 

των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια της συνεργατικής μάθησης των 
παιδιών όταν συνθέτουν μουσική μέσω Η/Υ. Αναλύεται η γλώσσα του σώματος των 
παιδιών για την ανίχνευση ενεργών και παθητικών συμβολών της συνεργασίας στη 
μάθηση, συνδυασμένες με χαρακτηριστικά όπως η συγκέντρωση και η ενεργοποίηση 
πνευματικών διεργασιών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μέσω Η/Υ.  

 

9.5.61 S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, I. K. Kitsas, K. I. Panoulas, T. Penzel,  
V. Gross, S. M. Panas, “On applying continuous wavelet transform in 
wheeze analysis,” Proc. Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology, vol. 26, pp. 3832-3835, 2004. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται ανίχνευση των αναπνευστικών συριγμών με τη χρήση του 
συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων. Η μέθοδος λαμβάνει τόσο τα συχνοτικά 
χαρακτηριστικά των συριγμών όσο και τα χαρακτηριστικά τους στο πεδίο του 
χρόνου, καταφέρνοντας να εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση και τη διάρκεια των 
συριγμών στο χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στην αυτοματοποιημένη ανίχνευσή τους, 
και κατά συνέπεια, στην έξυπνη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων 
καταγραφής τους.  

 

9.5.62 V. Gross, E. Hubner, S. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. 
Koehler “Automatic wheezing detection for asthmathic children,” Proc. of 
European Respiratory Society Congress ERS 2004, Glasgow, UK, Sept. 

2004, Eur. Respir. J 2004, vol. 24, no. Suppl. 48, p. 614s. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται ανίχνευση των αναπνευστικών συριγμών με τη χρήση 
φασματικής ανάλυσης των αρμονικών τους, καταφέρνοντας να εντοπίσει με 
ικανοποιητική ακρίβεια τη θέση και τη διάρκεια των συριγμών στο πεδίο του 
χρόνου. 

 

9.5.63 I. K. Kitsas, S. M. Panas, K. C. Zarkogianni, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Efficient detection of transmembrane segments in proteins using 
wavelets and kurtosis,” Proc. of X Mediterranean Conference on Medical 
and Biological Engineering MEDICON and HEALTH TELEMATICS 2004, 

Ischia, Italy, July-Aug. 2004 (cd-index 102). 
 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται συνδυαστικά ο μετασχηματισμός κυματιδίων και 
η στατιστική ανώτερης τάξης για την ανάπτυξη ενός ανιχνευτή των διαμεμβρανικών 
τμημάτων σε πρωτεΐνες. Η προτεινόμενη μέθοδος αποδεικνύεται ότι λύνει 
ικανοποιητικά το πρόβλημα ανίχνευσης των διαμεμβρανικών τμημάτων 
συγκρινόμενη και με άλλες μεθόδους ανίχνευσης που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία. 
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9.5.64 P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, C. I. Christodoulou, L. J. Hadjileontiadis, 

V. C. Roberts, and T. Kyriakides, “A surface electromyography 
classification system,” Proc. of X Mediterranean Conference on Medical 
and Biological Engineering MEDICON and HEALTH TELEMATICS 2004, 

Ischia, Italy, July-Aug. 2004.  

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται η ανάλυση του επιφανειακού μυογραφήματος 
(SEMG) για το διαχωρισμό φυσιολογικών, ασθενών με μυοπάθεια και ασθενών με 
νευροπάθεια. Η ανάλυση γίνεται με παραμέτρους από το πεδίο του χρόνου, της 
συχνότητας και του διπλού φάσματος. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες ταξινόμησης 
(KNN και SOFM) επιτυγχάνοντας αποτελέσματα διαχωρισμού 80% κατά μέσο όρο. 

 

9.5.65 E. Zadellis, K. Panoulas, E. Siachalou, I. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, M. 

Giannakou, M. Peftoulidou, E. Sofianos, and S. Panas “MethaDAT: 

Database of the ICU AXEPA Hospital,” Proc. of International Conf. of 
International Hospital Federation (I.H.F) “Towards the ‘Smart Hospital’,” 

Thessaloniki, 4-7 November 2004. 

 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται μία βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου. Η προτεινόμενη 
βάση δεδομένων παρέχει έναν ευέλικτο τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας του 
ασθενή, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών του 
νοσοκομείου προς τους ασθενείς.   

 

9.5.66 L. J. Hadjileontiadis, “Pok-Ta-Pok: A 3-D extension to Xenakis’ perception 
of Game-Theory,” Proc. of International Symposium “Iannis Xenakis”, 

Athens, Greece, May 2005. 

 
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η χρήση της θεωρίας παιγνίων στη μουσική και η 
επέκτασή της σε τρισδιάστατη απεικόνιση σε συνδυασμό με fractal δομές. 

Δημιουργούνται παράλληλα επίπεδα μορφολογικής εξέλιξης τα οποία καθορίζονται 
από πιθανοτικά μοντέλα, επηρεάζοντας πολλαπλές διαστάσεις παραγωγής της 
μουσικής πληροφορίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μήτρες μετάβασης-αναγωγής 
γεγονότων. 

 
9.5.67 Th. Tsatalas, G. Theofilidis, I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, E. Kellis, 

and C. Kotzamanidis, “Influence of contraction intensity and joint angle 
on median frequency of knee antagonist muscles,” Proc. of 10th Annual 
Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Belgrade, 

Serbia, July 2005.  

 
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η χρήση της διάμεσης συχνότητας του φάσματος 
ισχύος του επιφανειακού μυογραφήματος για την ανίχνευση της ενεργοποίησης των 
κινητικών μονάδων σε ηθελημένες διατάσεις μυών με μεταβλητή γωνία στο γόνατο.  

 
9.5.68 M. Gravani, G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. 

Hadjileontiadis, “On Modelling Professional Learning Using Fuzzy Logic,” 
11th Biennial Conference EARLI 2005, University of Cyprus Nicosia, 

Cyprus, August 2005. 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.42. 

 

9.5.69 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze identification in case of 
asthma and COPD using inverse short-time Fourier transform,” Proc. of 
European Respiratory Society Congress ERS 2005, Copenhagen, 

Denmark, Sept. 2005, Eur. Respir. J 2005, vol. 26, no. Suppl. 49, p. 

273s. 

 
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η απεικόνιση χρόνου-συχνότητας για την 
ανίχνευση των αναπνευστικών συριγμών και μέσω του αντίστροφου 
μετασχηματισμού μικρού χρόνου επιτυγχάνεται διαχωρισμός των συριγμών από 
άλλους αναπνευστικούς ήχους, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό μια πιο ακριβή 
ακουστική εντύπωση. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η διαγνωστική αξία των 
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συριγμών, αφού η αποθορυβοποιημένη έκδοσή τους διορθώνει εσφαλμένες 
εντυπώσεις λόγω της ύπαρξης του θορύβου. 

 

9.5.70 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze episode representation 
in the Hilbert-Huang transform domain,” Proc. of 30th Annual Congress of 
International Lung Sound Association 2005, Boston, MA, USA, Oct. 2005. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση του μετασχηματισμού χρόνου-
συχνότητας Hilbert-Huang για την ανίχνευση των αναπνευστικών συριγμών, 
δημιουργώντας νέα επίπεδα ανάλυσης των χαρακτηριστικών των συριγμών. 

 

9.5.71 L. J. Hadjileontiadis, “On enhancing explosive lung sounds using 
empirical mode decomposition and fractal dimension analysis,” Proc. of 
30th Annual Congress of International Lung Sound Association 2005, 

Boston, MA, USA, Oct. 2005. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.35. 

 
9.5.72 A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. 

Trochidis, “Damage detection in beams using time-frequency analysis of 
transient flexural waves,” 13th International Congress on Sound and 
Vibration, Vienna, Austria, 2-6 July, 2006. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία τεχνική ανίχνευσης ρωγμών σε ράβδους μέσω 
της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας των κυμάτων κάμψης, χρησιμοποιώντας συνεχή 
μετασχηματισμό κυματιδίων και smoothed pseudo-Wigner distribution. Η 
εκτίμηση της θέσης έγινε μέσω του χρόνου άφιξης των ανακλώμενων κυμάτων με 
διαφορετικές ταχύτητες ομάδας, ενώ ο λόγος της ανακλώμενης ενέργειας προς τη 
διαδιδόμενη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ανίχνευσης του βάθους της ρωγμής. Τα 
αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν τα ευρήματα από τη θεωρητική 
προσέγγιση και έδωσαν τη δυνατότητα για συγκριτική ανάλυση των δύο 
χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών. 

 

9.5.73 I. K. Kitsas, K. J. Panoulas, V. E. Kosmidou, S. A. Taplidou, C. D. 

Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “SmartEyes: An 
efficient mobile phone/navigator for blind or visually impaired people,” 

Proc. of the Forum for the ICT Professionals Congress (FITCE 2006), 

Athens, Greece, Aug.-Sept. 2006. (Best paper award) 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα υποβοήθησης των τυφλών στην πόλη, 
ώστε να διευκολύνεται η κίνησή τους στο δομημένο περιβάλλον της και η χρήση του 
κινητού τηλεφώνου, μέσω ελέγχου φωνητικών εντολών. Το υπό ανάπτυξη σύστημα, 
SmartEyes, χρησιμοποιεί αλγορίθμους έξυπνης δρομολόγησης και μέσω 
συστήματος GPS και ψηφιακών χαρτών εντοπίζεται η τρέχουσα θέση του χρήστη, ο 
οποίος ενημερώνεται για την εκάστοτε πορεία του, τα μέσα μαζικής μεταφοράς που 
πρέπει να χρησιμοποιήσει, τα σημεία ενδιαφέροντος κοντά στο σημείο που βρίσκεται 
κλπ. Παράλληλα, η επανασχεδίαση του κινητού τηλεφώνου για τον έλεγχο της 
χρήσης του μέσω φωνητικής αναγνώρισης, παρέχει στο συνολικό σύστημα την 
ευελιξία και την αξιοπιστία που απαιτείται για εφαρμογές για ΑμεΑ. 

 

9.5.74 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear analysis of heart 
murmurs using wavelet-based higher-order spectral parameters,” Proc. 
28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine 
and Biology, pp. 4502-4505, Sept. 2006. 

 
Στην εργασία αυτή αναλύονται τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά των καρδιακών 
ήχων, όπως αντανακλώνται στην τετραγωνική σύζευξη φάσης που παρουσιάζουν. Η 
ανάλυση στηρίζεται στη συνδυασμένη χρήση συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων 
και φάσματος δεύτερης τάξης, αναδεικνύοντας με επιτυχία την εμφάνιση μη 
γραμμικής συμπεριφοράς κατά την ανάπτυξη καρδιακού φυσήματος (murmur) 
ενδιάμεσα και μετά από τους δύο κύριους ήχους της καρδιάς (S1 και S2). 
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9.5.75 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear characteristics of 
wheezes as seen in the wavelet higher-order spectra domain,” Proc. 28th 
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology, pp. 4506-4509, Sept. 2006. 

 

Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.37. 

 

9.5.76 I. K. Kitsas, S. M. Panas, and L. J. Hadjileontiadis, “Linear discrimination 

of transmembrane from non-transmembrane segments in proteins using 
higher-order crossings,” Proc. 28th Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 5818-5821, Sept. 2006. 

 
Στην εργασία αυτή προτείνεται μία μέθοδος γραμμικού διαχωρισμού των τμημάτων 
των πρωτεϊνών που περιέχουν από αυτά που δεν περιέχουν διαμεμβρανικό τμήμα, 
χρησιμοποιώντας χημικά και στατιστικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με 
περάσματα από το μηδέν ανώτερης τάξης (higher-order zero crossings). Η μέθοδος 
δοκιμάστηκε σε ανθρώπινες πρωτεΐνες με επιτυχία, παρέχοντας έναν ευκρινή τρόπο 
διαχωρισμού των δύο κλάσεων. 

 

9.5.77 V. E. Kosmidou, L. J. Hadjileontiadis, and S.M. Panas, “Evaluation of 

surface EMG features for the recognition of American Sign Language 
gestures,” Proc. 28th Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine and Biology, pp. 6197-6200, Sept. 2006. 

 
Στην εργασία αυτή αναλύεται το επιφανειακό μυογράφημα και συσχετίζονται 
χαρακτηριστικά του με τις κινήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση της 
Αμερικάνικης Νοηματικής Γλώσσας (ΑΝΓ). Χρησιμοποιούνται διακριτά 
χαρακτηριστικά από την επεξεργασία του μυογραφήματος και μέσω της ανάλυσης 
διαχωρισμού (discriminant analysis) επιτυγχάνεται 97.1% ποσοστό επιτυχούς 
αναγνώρισης δέκα λέξεων της ΑΝΓ, εισάγοντας έτσι μια νέα μεθοδολογία προς την 
κατεύθυνση υλοποίησης συστήματος αυτόματης αναγνώρισης της ΑΝΓ. 

 
9.5.78 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “On analyzing the harmonic 

content of wheezes using wavelet bicoherence,” Proc. of 31st Annual 

Congress of International Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, 

pp. 9-10, Sept. 2006. (Presentation award) 
 
Στην εργασία αυτή αναλύεται η μη γραμμική συμπεριφορά των αναπνευστικών 
συριγμών με τη χρήση των wavelet bispectrum, wavelet bicoherence, summed 
wavelet bicoherence and evolutionary wavelet bicoherence. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα αποκαλύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μη γραμμική 
συμπεριφορά των συριγμών κατά μήκος του αναπνευστικού κύκλου. 

  

9.5.79 S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze analysis using the 
Hilbert-Huang transform,” Proc. of 31st Annual Congress of International 
Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, pp. 23-24, Sept. 2006.  

 
Στην εργασία αυτή αναλύονται οι αναπνευστικοί συριγμοί με τη χρήση του 
μετασχηματισμού Hilbert-Huang, με στόχο τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό της 
πληροφορίας των αρμονικών των συριγμών. Τα πειραματικά αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν την επιτυχία της προτεινόμενης μεθόδου. 

9.5.80 D. Matsiki, X. Deligianni, E. Daskalopoulou-Vlahogianni and L. J. 

Hadjileontiadis, “Nocturnal long  term recording of snoring in patients 
undergoing polysomnography,” Proc. of 31st Annual Congress of 
International Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, p. 37, Sept. 

2006. (Presentation award) 

 
Στην εργασία αυτή αναλύεται το σήμα του ροχαλητού και συσχετίζεται με την 

εμφάνιση άπνοιας του ύπνου. Οι μετρήσεις έγιναν σε εργαστήριο ύπνου και 
καταγράφηκε το ροχαλητό σε συνδυασμό με πληθυσμογραφικές μετρήσεις. Η 
ανάλυση του ροχαλητού έγινε με τη χρήση του συνεχούς μετασχηματισμού 
κυματιδίων και εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών ειδών 
άπνοιας μέσα από το φασματικό περιεχόμενο του συσχετιζόμενου ροχαλητού.  
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9.5.81 V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “ICT-based biofeedback in 
everyday applications for people with disabilities,” Proc. of the 4th pHealth 
Conference, Halkidiki, Greece, 20-22 May, 2007. (invited) 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο ρόλος της βιοανάδρασης σε εφαρμογές των ΑμεΑ 
για καθημερινή χρήση. Ειδικότερα περιγράφεται η χρήση του επιφανειακού 
μυογραφήματος και συσχετίζονται χαρακτηριστικά του με τις κινήσεις που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση της Αμερικάνικης Νοηματικής Γλώσσας (ΑΝΓ). 
Χρησιμοποιούνται διακριτά χαρακτηριστικά από την επεξεργασία του 
μυογραφήματος και μέσω της ανάλυσης διαχωρισμού (discriminant analysis) 
επιτυγχάνεται ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης δέκα λέξεων της ΑΝΓ μεγαλύτερο του 
90%. Επιπλέον, παρουσιάζεται η χρήση των σημάτων HRV, ACCEL, GSR και Τ για 
την ανάλυση του επιπέδου του στρες ενός αυτιστικού παιδιού κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, γίνεται αυτοματοποιημένη προσαρμογή του 
επιπέδου της δυσκολίας και της παρεχόμενης βοήθειας στο παιδί κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής του. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται πολυδιακριτή ανάλυση 
κυματιδίων και ασαφής λογική για τον καθορισμό των μεταβολών του συμπαθητικού 

και παρασυμπαθητικού συστήματος του παιδιού, για την εξαγωγή μιας αξιόπιστης 
μέτρησης του στρες. Με αυτό τον τρόπο, η βιοανάδραση καθοδηγεί τις εφαρμογές σε 
ευφυείς λύσεις καθημερινών προβλημάτων των ΑμεΑ, όπως η επικοινωνία των 
κωφών και η εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών. 

 

9.5.82 K. Spyridou and L. J. Hadjileontiadis, “Analysis of fetal heart rate in 
healthy and pathological pregnancies using wavelet-based features,” Proc. 
of 29th Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 

Lyon, France, Aug 23-26, 2007, vol. 1, pp. 1908-1911. 

 
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάλυση του εμβρυακού καρδιακού ρυθμού 
(fetal heart rate) με τη χρήση του συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων για το 
διαχωρισμό υγιών από παθολογικές περιπτώσεις κύησης. Η ανάλυση έγινε σε 
δεδομένα που πάρθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της γέννας και τα αποτελέσματα 
είναι ενθαρρυντικά για την ευρύτερη εφαρμογή της μεθόδου, με στόχο την 
πρόβλεψη προβλημάτων κατά τη διάρκεια της κύησης και πριν και κατά τη 
διάρκεια της γέννας, με στόχο την όσο δυνατό μεγαλύτερη μείωση της σχετικής 
θνησιμότητας των νεογέννητων βρεφών. 

 

9.5.83 D. Matsiki, X. Deligianni, E. Vlachogianni-Daskalopoulou, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Wavelet-based analysis of nocturnal snoring in apneic 
patients undergoing polysomnography,” Proc. of 29th Conference of IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, Aug 23-26, 

2007, vol. 1, pp. 1912-1915. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια εκτεταμένη μορφή της εργασίας 9.5.80. 

 

9.5.84 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Classification of 

transmembrane segments in human proteins using wavelet-based 
energy,” Proc. of 29th Conference of IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society, Lyon, France, Aug 23-26, 2007, vol. 1, pp. 1225-1228. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας νέος τρόπος ταξινόμησης των 

διαμεμβρανικών τμημάτων των ανθρώπινων πρωτεϊνών βασισμένος στη μορφή της 
ενέργειας στο πεδίο του συνεχούς μετασχηματισμού κυματιδίων. Διακρίνονται επτά 
τύποι και περιγράφονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά τους κατά μήκος μιας βάσης 
δεδομένων ανθρώπινων διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. Η προτεινόμενη 
κατηγοριοποίηση παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των συγκεκριμένων τύπων με τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο ανάλυσης του 
ρόλου των διαμεμβρανικών τμημάτων στις πρωτεΐνες. 
 

9.5.85 L. G. Kourkoutis, K. I. Panoulas, and L. J. Hadjileontiadis, “Automated 

iris and gaze detection using chrominance: application to human-
computer interaction using a low resolution webcam,” 19th IEEE 
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International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2007) 

October 29-31, 2007, Patras, Greece, vol. 1, pp. 536-539. 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα ανίχνευσης της θέσης της ίριδας του 
ματιού και της κατεύθυνσης του βλέμματος βασισμένο στη χρωμικότητα της εικόνας 

που λαμβάνεται από μία απλή webcam χαμηλής ανάλυσης. Ο στόχος είναι η 
δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης της κίνησης της ίριδας και 
της του βλέμματος, ώστε να επιτυγχάνεται ακριβής έλεγχος του Η/Υ με την κίνηση 
του ματιού, κυρίως για άτομα με κινητικά προβλήματα. Οι αλγόριθμοι που 
αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν έναν ανιχνευτή προσώπου  και επιτυγχάνουν 
σημαντική ακρίβεια στην επίδοση ανίχνευσης της ίριδας και του βλέμματος, ακόμα 
και κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού ή χαρακτηριστικά του προσώπου των 
χρηστών.  

 

9.5.86 L. J. Hadjileontiadis, “RFID Technology & Elevator: A new concept in 
increasing elevator functionality and accessibility for disabled people,” 
Proc. of 7th International Congress on Vertical Transporation Techology 
(ELEVCON 2008), June 18-21, 2008, Thessaloniki, Greece. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια καινούργια αντίληψη χρήσης των 
ανελκυστήρων με στόχο την «έξυπνη» λειτουργία τους στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ. 
Ειδικότερα, εξετάζονται τρόποι βασισμένοι στην τεχνολογία RFID που αυξάνουν τη 
λειτουργικότητα του ανελκυστήρα (π.χ., ενεργοποίηση φωνητικών εντολών-οδηγιών 
στην ύπαρξη τυφλού χρήστη, αύξηση της χρονικής καθυστέρησης της πόρτας για 
πρόσβαση αμαξιδίου κλπ), και βοηθούν στη διευκόλυνση των ΑμεΑ στην 
καθημερινή τους ζωή. 
 

9.5.87 K. Zacharias, E. Balabanidou, I. Hatzokos, L. J. Hadjileontiadis, E. 

Douka, I. Rekanos, and A. Trochidis, “Microdamage evaluation in human 
trabecular bone using non-linear ultrasound,” Proc. of 6th International 
Conference on Engineering Computational Technology (ECT 2008), Sept. 2-

5, 2008, Athens, Greece. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση μη-γραμμικής ανάλυσης υπερήχων για 
την ανίχνευση μικρορωγμών σε ανθρώπινα κόκαλα, με στόχο την πρόβλεψη πιθανής 
βλάβης (οστεοπόρωση). Προτείνεται διαμόρφωση υπερήχων από μια χαμηλής 
συχνότητας διέγερσης με στόχο την εμφάνιση παράπλευρων κορυφών δεξιά και 
αριστερά της βασικής συχνότητας των υπερήχων. Βρέθηκε ότι καθώς αυξάνεται η 
ρωγμή μεγαλώνει το πλάτος της παράπλευρης κορυφής λόγω της αύξησης της μη-
γραμμικής συμπεριφοράς του κοκάλου εξαιτίας της αύξησης της ρωγμής. Τα πρώτα 
πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν πολύ ελπιδοφόρα για μια νέα, αποτελεσματική 
και μη επεμβατική μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας των κοκάλων.  

 

9.5.88 K. Zacharias, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, and A. Trochidis, 
“Nonlinear ultrasound modulation for crack detection in beams,” Proc. of 
6th International Conference on Engineering Computational Technology 
(ECT 2008), Sept. 2-5, 2008, Athens, Greece. 
 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.51. 
 

9.5.89 P. Doulgeris, S. Hadjidimitriou, K. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and 

Stavros Panas, “Music Perception as reflected in bispectral EEG analysis 
under a mirror neurons-based approach,” Proc. of 1st Innovation in 
Knowledge-Based & Intelligent Engineering Systems-Intelligent Interactive 
Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2008), July 9-11, 2008, 

Piraeus, Greece. 
 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.46. 
 

9.5.90 J. Vittorias, P. Petrantonakis, D. Bolis, A. Tsiligkyri, V. Kosmidou, and L. 
J. Hadjileontiadis, “NOESIS: An enhanced educational environment for 

kids with autism spectrum disorders,” in Advanced Learning 

Technologies for Disabled and Non-Disabled People (WALTD)-Workshop 
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1, Proc. of 8th IEEE International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 2008), July 1-5, 2008, Santander, Cantabria, Spain, 

pp. 1019-1020.  
 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.6.7. 
 

9.5.91 G. N. Nikolaidou, V. Th. Iliadou, St. G. Kaprinis, L. J. Hadjileontiadis, 

and G. St. Kaprinis, “Primary school music education and the effect of 
auditory processing disorders: pedagogical/ICT-based implications,” in 

Advanced Learning Technologies for Disabled and Non-Disabled People 
(WALTD)-Workshop 1, Proc. of 8th IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies (ICALT 2008), July 1-5, 2008, 

Santander, Cantabria, Spain, pp. 1030-1031. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επίδραση των ανωμαλιών της ακουστικής 
ικανότητας των παιδιών του δημοτικού σχολείου στην αντίληψη βασικών 
χαρακτηριστικών του ήχου (π.χ., ρυθμός, μοτίβα κλπ) και πως αυτή αντανακλάται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία της μουσικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

9.5.92 P. Petrantonakis, V. Kosmidou, M. Nikolaraizi, S. Koutsogiorgou, and L. 
J. Hadjileontiadis, “‘SEE and SEE’: An educational tool for kids with hard 

of hearing,” in Advanced Learning Technologies for Disabled and Non-
Disabled People (WALTD)-Workshop 1, Proc. of 8th IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2008), July 1-5, 

2008, Santander, Cantabria, Spain, pp. 1032-1033.  
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διεπαφή του συστήματος ΒΛΕΠΩ & 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ (βλ. §3.1), που αφορά στην υποβοήθηση της εκπαίδευσης των 
παιδιών με προβλήματα ακοής και περιγράφονται οι δυνατότητες που παρέχει τόσο 
στο μαθητή (μάθηση) όσο και στον εκπαιδευτικό (αξιολόγηση-βελτίωση).  
 

9.5.93 G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. Hadjileontiadis, “The 

role of music software in promoting collaborative action in primary school 
music education,” Proc. of 28th International Society for Music Education 
World Conference (ISME 2008), July 20-25, 2008, Bologna, Italy. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα στα πλαίσια του 
μαθήματος της μουσικής (π.χ., σύνθεση μουσικής) στο δημοτικό σχολείο, για την 
ανάπτυξη συνεργατικής μάθησης, μέσα από τη σύγκλιση στην κοινή δράση των 

συνεργαζόμενων μαθητών. 
 

9.5.94 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Discrimination of 
single and multiple human transmembrane proteins using kurtosis and 
morphological analysis,” Proc. of 30th Annual International Conference of 
the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS 2008), 

August 20-24, 2008, Vancοuver, British Columbia, Canada, pp. 1351-

1354. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα μέθοδος αυτοματοποιημένης 
κατηγοριοποίησης των διαμεμβρανικών τμημάτων ανθρώπινων πρωτεϊνών σε απλά 

και πολλαπλά, μέσω της χρήσης της κύρτωσης και μορφολογικής ανάλυσης. 
 

9.5.95 K. I. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Hilbert-Huang 

spectrum as a new field for the identification of EEG event related 
de/synchronization for BCI applications,” Proc. of 30th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society (EMBS 2008), August 20-24, 2008, Vancouver, British Columbia, 

Canada, pp. 3832-3835. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση του Hilbert-Huang spectrum για την 
ανίχνευση (από)συγχρονισμού των δυναμικών του εγκεφαλογραφήματος (EEG) κατά 
τη διάρκεια σκέψης μιας κίνησης του χεριού προς τα δεξιά ή αριστερά. Η μέθοδος 
παρουσιάζει σημαντική αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση των μεταβολών 



90/104  Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 

της κατεύθυνσης της κίνησης και εισάγει ένα νέο χώρο ανάλυσης στην περιοχή της 
διεπαφής υπολογιστή και ανθρώπινου εγκεφάλου (BCI). 
 

9.5.96 V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “Intrinsic mode entropy: an 

enhanced classification means for automated Greek sign language 
gesture recognition,” Proc. of 30th Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS 2008), August 

20-24, 2008, Vancouver, British Columbia, Canada, pp. 5057-5060. 
 
Στην ουσία πρόκειται για μια συνεπτυγμένη μορφή της εργασίας 9.4.49. 
 

9.5.97 G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“‘Episodes’ in pupils’ collaborative talk during ICT-based music 
composition: a modeling approach,” Proc. of 11th IASTED International 
Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 
2008), September 29-October 1, 2008, Hersonissos, Grete, Greece. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δυναμική μεταβολή σε μορφή ‘επεισοδίων’ του 

συνεργατικού διαλόγου μαθητών του δημοτικού όταν συνθέτουν μουσική με τη 
χρήση νέας τεχνολογίας στον υπολογιστή. Η προτεινόμενη μοντελοποίηση 
παρουσιάζει μια μικροδομή των μεταβάσεων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και 
αποκαλύπτει τη δυναμική των ειδών του συνεργατικού διαλόγου κατά μήκος της 
συνολικής διάρκειας της συνεργασίας. Το προτεινόμενο μοντέλο αποκαλύπτει την 
ύπαρξη μη-στασιμότητας στην ποιότητα της συνεργασίας των παιδιών, συνδέοντας το 
περιεχόμενο της εργασίας με την ενσωμάτωση συνεργατικών αλληλεπιδράσεων, μέσω 
της συμβολής των νέων τεχνολογιών. 
 

9.5.98 P. Petrantonakis, J. Vittorias, D. Bolis, A. Tsiligkyri, V. Kosmidou, L. J. 

Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “On modeling the educational process 
of kids with autism spectrum disorders: the NOESIS project,” Proc. of 11th 
IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology 
in Education (CATE 2008), September 29-October 1, 2008, Hersonissos, 

Grete, Greece (Finalist (top 5) at the PhD Student Competition). 
 
Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή της εργασίας 9.6.7, με διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών και συμβολλών του NOESIS στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των παιδιών με αυτισμό. 
 

9.5.99 S. K. Hadjidimitriou, A. I. Zacharakis, P. C. Doulgeris, K. J. Panoulas, L. 

J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Monitoring of Musical ‘Motion’ in 
EEG Using Bispectral Analysis: A Mirror Neurons-based Approach,” Proc. 
of 4th European Conference of the International Federation for Medical and 
Biological Engineering (IFMBE), 23–27 November 2008, Antwerp, Belgium, 

vol. 22, pp. 1290-1293.  
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανίχνευση της ‘μουσικής κίνησης’ μέσα από την 
δι-φασματική ανάλυση EEG, παρακολουθώντας την ενεργοποίηση των νευρώνων-
καθρεπτών. Η εργασία επικεντρώνεται σε δεδομένα EEG από μουσικούς και μη 
μουσικούς όταν ακούν (ή/και παρακολουθούν βίντεο βαδίσματος) τη μουσική του 
M. Mousorgsky “Pictures at an exhibition”-Promenade. Παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, τόσο ως προς την πρόσληψη της κίνησης 

όσο και ως προς τη διατήρησή της κατά τη διάρκεια του πειράματος.  
 

9.5.100 I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Efficient 

transmembrane segment prediction in transmembrane proteins using 
wavelet-based energy criteria,” Proc. of 4th European Congress for Medical 
and Biomedical Engineering (EMBEC 2008), November 23-27, Antwerp, 

Belgium, vol. 22, pp. 1426-1429, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα μεθοδολογία ανίχνευσης του 
διαμεμβρανικού τμήματος απλών διαμεμβρανικών ανθρώπινων πρωτεϊνών 
βασισμένη σε ενεργειακά κριτήρια από το χώρο του συνεχούς μετασχηματισμού 
κυματιδίων. Η μέθοδος αποδεικνύεται αποτελεσματική στην αναγνώριση της θέσης 
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αλλά και της διάρκειας του διαμεμβρανικού τμήματος μέσα στην πρωτεΐνη, γεγονός 
που την κάνει ελκυστική για την αυτόματη κατάταξη των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών 
και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένες ιδιότητες-παθολογίες. 
 

9.5.101 A. Tsiligiri and L. J. Hadjileontiadis, “Analysis of capsule endoscopy 

images related to gastric ulcer using bidimensional empirical mode 
decomposition,” Proc. of 4th European Congress for Medical and Biomedical 
Engineering (EMBEC 2008), November 23-27, Antwerp, Belgium, vol. 22, 

pp. 642-645, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση του bidimentional empirical mode 
decomposition (BEND) σε εικόνες από υπολογιστική ενδοσκόπηση μέσω κάψουλας 

για την ανάλυση του έλκους. Προτείνεται ένας συνδυαστικός αλγόριθμος του BEND 
και της κενότητας (lacunarity), ώστε να αυξηθεί η ικανότητα κατηγοριοποίησης των 
χαρακτηριστικών της εικόνας σε φυσιολογικές και μη περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα 
εφαρμογής του αλγορίθμου σε εικόνες από ασθενείς και φυσιολογικούς οδηγούν σε 
ενθαρρυντικά συμπεράσματα για τη δυναμική της προτεινόμενης μεθόδου στην 
κατάταξη του έλκους. 

 

9.5.102 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “On modelling user’s EEG 

response during a human-computer interaction: a mirror neuron system-
based approach,” Proc. of 4th European Congress for Medical and 
Biomedical Engineering (EMBEC 2008), November 23-27, Antwerp, 

Belgium, vol. 22, pp. 1241-1245, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια καινοτόμα προσέγγιση στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων του ανθρώπου μέσα από την ανάλυση του EEG κατά τη διάρκεια 
εναλλαγής προτυποποιημένων εικόνων με πρόσωπα που εκφράζουν διαφορετικά 
συναισθήματα. Η ταύτιση ή όχι των συναισθημάτων του χρήστη με αυτά των εικόνων 
προκαλείται από την ενεργοποίηση των νευρώνων-καθρεπτών. Η ανάλυση των 
σημάτων EEG γίνεται μέσω των higher-order crossings, τα οποία αποδεικνύεται ότι 
παρέχουν ένα ικανό εργαλείο διαχωρισμού έξι βασικών συναισθημάτων του 
ανθρώπου.   
 

9.5.103 V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “EMD-KURTOSIS: A new 

classification domain for automated Greek sign language gesture 
recognition,” Proc. of 4th European Congress for Medical and Biomedical 
Engineering (EMBEC 2008), 23-27 Nov. 2008, Antwerp, Belgium. vol. 22, 

pp. 1508-1512, 2009. 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας νέος τρόπος αναγνώρισης βασικών 
χειρομορφών της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 
της κύρτωσης με την empirical mode decomposition στην ανάλυση σημάτων από 
επιφανειακό μυογράφημα (sEMG) και 3D-επιταχυνσιόμετρο. Η μέθοδος επιτυγχάνει 
κατηγοριοποίηση 10 βασικών χειρομορφών με ακρίβεια >90%.  

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 

9.5.104 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “EEG-based emotion 
recognition using hybrid filtering and higher order crossings,” Proc. of 3rd 
International Affective Computing and Intelligent Interaction and 
Workshops (ACII 2009), 10-12 Sept. 2009, pp. 1-6. 
 
Η αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω εγκεφαλογραφήματος (EEG) είναι ένα 
σχετικά νέο πεδίο έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος που αναφέρεται σε ένα 
βελτιστοποιημένο υβριδικό φίλτρο, χρησιμοποιώντας εμπειρική αποσύνθεση ρυθμών 
(EMD) και γενετικό αλγόριθμο (GA), προκειμένου να απομονωθούν οι ενεργές 

εγγενείς συναρτήσεις ρυθμών (IMFs). Το φιλτραρισμένο σήμα παράγεται ως το 
αποτέλεσμα της ανακατασκευής από τις επιλεγμένες IMFs και στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε ανάλυση διαβάσεων υψηλότερης τάξης (HOC) για την εξαγωγή 
χαρακτηριστικών ταξινόμησης. Το τελικό διάνυσμα χαρακτηριστικών 
χρησιμοποιείται για την κατάταξη σε έξι κατηγορίες συναισθημάτων (ευτυχία, θυμό, 
φόβο, αηδία, θλίψη, έκπληξη), χρησιμοποιώντας τετραγωνική διακριτική ανάλυση. 
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Η υψηλή απόδοση ταξινόμησης (84.72% ως μέγιστος μέσος ρυθμός ταξινόμησης των 
έξι κλάσεων) δικαιολογεί την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης 
αναγνώρισης συναισθημάτων μέσω EEG. 
 

9.5.105 H. Fernandes, P. Costa, V. Filipe, L. J. Hadjileontiadis, and J. Barroso, 
“Stereo Vision in blind navigation assistance,” Proc. of the World 
Automation Congress 2010 – WAC2010, 19-23 Sept. 2010, Kobe, Japan, 

pp. 1-6. 
 
Οι διαταραχές της όρασης και η τύφλωση που προκαλείται από λοιμώδη νοσήματα 
έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο για διαταραχές της όρασης λόγω ηλικίας. Οι οπτικές 
πληροφορίες είναι η βάση για τις περισσότερες εργασίες πλοήγησης, έτσι ώστε άτομα 
με προβλήματα όρασης να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, επειδή κατάλληλες 
πληροφορίες για το περιβάλλον δεν είναι διαθέσιμες. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της τεχνολογίας για όλους είναι δυνατόν να επεκταθεί η στήριξη που 
παρέχεται σε άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, στην εργασία αυτή προτείνεται ένα σύστημα, που ονομάζεται 

SmartVision, του οποίου γενικός στόχος είναι να δώσει στους τυφλούς χρήστες τη 
δυνατότητα να μετακινούνται σε άγνωστα περιβάλλοντα, είτε σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους, μέσα από μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή. Η εργασία 
εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη της μονάδας όρασης υπολογιστών του συστήματος 
SmartVision. 
 

9.5.106 D. Tzionas, K. Vrenas, S. Eleftheriadis, S. Georgoulis, P. C. 

Petrantonakis, and L. J. Hadjileontiadis, “Phantom Limb Pain 

Management Using Facial Expression Analysis, Biofeedback and 
Augmented Reality Interfacing,” Proc. of the 3rd International Conference 
on Software Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-
exclusion (DSAI 2010), Oxford, United Kingdom: UTAD & SAE Institute, 

2010. 
 
Η αίσθηση μετά τον ακρωτηριασμό μεταφράζεται συχνά ως αίσθηση έντονου πόνου 
στο μέλος που λείπει, και αναφέρεται ως πόνος-φάντασμα των άκρων (PLP). Μια 
σαφής και ορθολογική θεραπευτική αγωγή, είναι δύσκολο να καθοριστεί, για όσο 
διάστημα η υποκείμενη παθοφυσιολογία δεν είναι πλήρως γνωστή. Σε αυτή την 
εργασία, παρουσιάζεται ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης PLP, ως μια βασική 
ενότητα ενός ολιστικού περιβάλλοντος διαχείρισης πόνου με τη διαμεσολάβηση 
υπολογιστή (Epione). Το προτεινόμενο σύστημα Epione-PLP είναι δομημένο πάνω σε 
προηγμένη ανάλυση της έκφρασης του προσώπου, που χρησιμοποιείται για να 
σχηματίσει ένα δυναμικό μετρητή πόνου, ο οποίος, με τη σειρά του, χρησιμοποιείται 
για την ενεργοποίηση βιοανάδρασης και αντιπερισπασμού με βάση σενάρια PLP 
επαυξημένης πραγματικότητας. Το τελευταίο περιλαμβάνει ένα μοντέλο-πρότυπο του 

μέλους που λείπει, σε μια προσπάθεια μεταφοράς της αίσθησης της ύπαρξης και του 
ελέγχου του μέσω εγκεφάλου, και, ως εκ τούτου, τη μεγιστοποίηση/ελάφρυνση του 
PLP. Η Epione-PLP ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, στο πλαίσιο της 
εξατομικευμένης υγείας, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει 
την ελάφρυνση του πόνου PLP ασθενών, παρέχοντας αποτελεσματική 
παρακολούθηση της προόδου τους και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής τους. 
 

9.5.107 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, and 

G. D. Sergiadis, “Abnormal Pattern Detection in Wireless Capsule 
Endoscopy Images Using Nonlinear Analysis in RGB Color Space,” Proc. 
32nd International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society (EMBC 2010), Aug. 31 2010-Sept. 4 2010, Buenos Aires, 

Argentina, 2010, pp. 3674-3677. 

 
Τα τελευταία χρόνια, μια νέα μέθοδος έχει αναπτυχθεί για τη μη επεμβατική 
παρακολούθηση του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΣ), η ασύρματη ενδοσκόπηση μέσω 
κάψουλας, η οποία επιτρέπει μια ιδιαίτερα λεπτομερή επιθεώρηση ολόκληρου του 
λεπτού εντέρου και την αναγνώριση των κλινικών βλαβών του. Ωστόσο, το κύριο 
μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η χρονοβόρα διαδικασία της αναθεώρησης του 
τεράστιου όγκου των εικόνων που παράγονται. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, μια νέα 
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τεχνική για τη διάκριση παθογόνων ενδοσκοπικών εικόνων που σχετίζονται με έλκος, 
η πιο κοινή ασθένεια του ΓΖ, παρουσιάζεται στην εργασία αυτή. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, εφαρμόστηκε η Bidimensional Ensemble Empirical Mode 
Decomposition σε RGB εικόνες του λεπτού εντέρου που αποκτήθηκαν από ένα 
σύστημα ασύρματης ενδοσκόπησης μέσω κάψουλας, προκειμένου να εξαχθούν οι 
κατάλληλες IMFs. Οι IMFs αποκαλύπτουν διαφορές στη δομή από την 
αναλυτικότερη σε αδρότερη κλίμακα, παρέχοντας ένα νέο πεδίο ανάλυσης. 
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση lacunarity ως μια μέθοδος για την 
ποσοτικοποίηση και αποκάλυψη των μοτίβων υφής των περιοχών έλκους και του 
φυσιολογικού βλεννογόνου, προκειμένου να διαχωριστούν οι παθολογικές από τις 
κανονικές εικόνες. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ελπιδοφόρα ακρίβεια 
ταξινόμησης (>95%), υποδηλώνοντας σημαντική δυναμική της προτεινόμενης 
ανάλυσης στο χώρο της ασύρματης ενδοσκόπησης μέσω κάψουλας. 

 

9.5.108 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “Adaptive extraction of 

emotion-related EEG segments using multidimensional directed 
information in time-frequency domain," Proc. 32nd International 
Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 

2010), Aug. 31 2010-Sept. 4 2010, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 1-

4, DOI: 10.1109/IEMBS.2010.5626588. 
 
Η ανάλυση συναισθημάτων από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) έχει κερδίσει την 
προσοχή κατά την τελευταία δεκαετία ως μια αποτελεσματική προσέγγιση. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με τη διαδικασία εκμαίευσης συναισθημάτων. 

Στην εργασία αυτή, προτείνεται μία νέα μέθοδος, η οποία όχι μόνο αξιολογεί το 
βαθμό εκμαίευσης συναισθήματος, αλλά εντοπίζει τις συναισθηματικές πληροφορίες 
στο πεδίο του χρόνου-συχνότητας, δημιουργώντας ένα δείκτη ασυμμετρίας που 
σχετίζεται με την επίδραση του συναισθήματος στο EEG. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα που προέρχονται από 16 άτομα τα οποία διεγέρθηκαν οπτικά με 
εικόνες από το χώρο valence/arousal που προέρχονται από διεθνή συναισθηματική 
βάση δεδομένων, δικαιολογούν την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 
προσέγγισης. 
 

9.5.109 V. Charisis, A. Tsiligiri, L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. 

Mavrogiannis, and G. D. Sergiadis, “Ulcer Detection in Wireless Capsule 
Endoscopy Images Using Bidimensional Nonlinear Analysis,” Proc. 12th 
Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and 
Computing (MEDICON 2010), Chalkidiki, Greece, 2010, vol. 29, pp. 236-

239. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη προσέγγιση της εργασίας 9.5.107.  
 

9.5.110 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “Frontal EEG Asymmetry 

and Affective States: A Multidimensional Directed Information Approach,” 
Proc. 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological 
Engineering and Computing (MEDICON 2010), Chalkidiki, Greece, 2010, 

vol. 29, pp. 687-690. (Young investigator award) 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη προσέγγιση της εργασίας 9.5.108. 
 

9.5.111 P. C. Petrantonakis and L. J. Hadjileontiadis, “An emotion elicitation 

metric for the Valence/Arousal and six basic emotions affective models: A 
comparative study,” Proc. 10th IEEE International Conference on 
Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), 3-5 

Nov. 2010, Corfu, Greece, pp. 1-4, 10.1109/ITAB.2010.5687675. 
 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών διαδικασιών 
για την εκμαίευση συναισθημάτων, δηλαδή, η χρήση του Mirror Neuron System 
(MNS), το οποίο αναφέρεται στη συναισθηματική μοντελοποίηση έξι βασικών 
συναισθημάτων, και Valence/Arousal, και επιχειρείται η αξιολόγησή τους σε σχέση 
με την ικανότητα να προκαλέσουν ανθρώπινα συναισθήματα. Χρησιμοποιώντας την 
αμοιβαία πληροφορία μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του 
εγκεφάλου δημιουργήθηκε ένα μέτρο αξιολόγησης και εφαρμόστηκε σε σήματα EEG 
από 16 άτομα. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν μια σχετική υπεροχή του 



94/104  Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 

MNS σε σχέση με την προσέγγιση Valence/Arousal, σχετικά με την εκμαίευση 
συναισθήματος. 
 

9.5.112 S. Georgoulis, S. Eleftheriadis, D. Tzionas, K. Vrenas, P. Petrantonakis, 

and L. J. Hadjileontiadis, “Epione: An Innovative Pain Management 

System Using Facial Expression Analysis, Biofeedback and Augmented 
Reality-Based Distraction,” Proc. 2nd IEEE International Conference on 
Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS 2010), 24-26 

Nov. 2010, Thessaloniki, Greece, pp. 259-266.  
 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πόνου, 
συγκεκριμένα η Epione. Η Epione ασχολείται με τρεις κύριους τύπους πόνου, δηλ., 
τον οξύ πόνο, το χρόνιο πόνο και τον πόνο φάντασμα άκρων. Ειδικότερα, με τη 
χρησιμοποίηση της ανάλυσης έκφρασης προσώπου σε πραγματικό χρόνο, η Epione 
σχηματίζει ένα δυναμικό μετρητή πόνου, ο οποίος ενεργοποιεί στη συνέχεια 
βιοανάδραση και επαυξημένη πραγματικότητα με βάση σενάρια απόσπασης, σε μια 
προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η ανακούφιση από τον πόνο του ασθενούς. Αυτός ο 
μοναδικός συνδυασμός κάνει την Epione όχι μόνο μία νέα προσέγγιση στη 

διαχείριση του πόνου, αλλά και ένα μέσο που παρέχει μια κατανόηση και 
αντιμετώπιση των αναγκών του συνόλου της κοινότητας που συμμετέχει στο 
πρόβλημα, δηλαδή των ασθενών και των γιατρών, σε μια κοινή προσπάθεια για να 
διευκολυνθεί και να ελαφρυνθεί ο πόνος τους, να παρέχεται αποτελεσματική 
παρακολούθηση και να συμβάλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 

9.5.113 I. A. Avramidou, I. K. Kitsas, and L. J. Hadjileontiadis, “Signal Peptide 

Prediction in Single Transmembrane Proteins Using the Continuous 
Wavelet Transform,” Proc. 12th Mediterranean Conference on Medical and 
Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010), Chalkidiki, 

Greece, 2010, vol. 29, pp. 65-68. 
 
Το σηματοδοτικό πεπτίδιο (SP) συνδέεται άμεσα με την μετατόπιση μιας πρωτεΐνης 
κατά μήκος των βιολογικών μεμβρανών και, κατά συνέπεια, με την έκφραση του 
λειτουργικού ρόλου της. Στην εργασία αυτή, προτείνεται ένα σύστημα πρόβλεψης 
της ακριβούς θέσης του SP εντός μιας πρωτεΐνης, με την εφαρμογή του συνεχούς 
μετασχηματισμού κυματιδίων (CWT) στην υδρόφοβη αλληλουχία της πρωτεΐνης. Η 
μέθοδος αναπτύχθηκε σε σχέση με τις πρωτεΐνες γνωστής δομής που προέρχονται 
από δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Τα αποτελέσματα έχουν επαληθεύσει 
την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, η οποία είναι συγκρίσιμη με τις υπάρχουσες 
μεθόδους, αποκαλύπτοντας έτσι μία νέα και γρήγορη προσέγγιση για την πρόβλεψη 
της SP στις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, με προοπτική μιας γενικευμένης εφαρμογής. 
 

9.5.114 S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, 

“Illusionary adaptive support as a means for intrinsic motivation in CSCL 
settings: A case in concept mapping,” Proc. of the 7th Panhellenic 
Conference with International Participation Information and 
Communication Technologies in Education, 23-26 Sept. 2010, Korinthos, 

Greece, pp. 163-170. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη προσέγγιση του κεφαλαίου 9.3.10. 

 

9.5.115 P. C. Petrantonakis, V. Kaltsa, and L. J. Hadjileontiadis, “Selective EEG 

analysis for emotion recognition using multidimensional directed 
information criteria,” in Supplement of 1st International Congress on 
Neurobiology and Clinical Psychopharmacology and European Psychiatric 
Association Conference on Treatment Guidance-Annals of General 
Psychiatry, vol. 9 (Suppl 1), p. S149, 2010. 

 
Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η πολυδιάστατη κατευθυνόμενη πληροφορία για τη 
μοντελοποίηση της ροής των πληροφοριών μεταξύ των καταγραφών 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) από τρία διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου, 
με στόχο την ανάδειξη και τον καθορισμό των διασυνδέσεων των διαφόρων πλευρών 
του εγκεφάλου και του προμετωπιαίου φλοιού κατά τη διάρκεια μια συναισθηματικά 
φορτισμένης κατάστασης. 
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9.5.116 L. J. Hadjileontiadis, “Aesthetic shifts from the avant-garde towards the 
‘second modernity’: The swaddling of a new compositional thinking,” Proc. 
of Internatinal Musicological Conference “Beyond the Centres: Musical 
avant gardes since 1950-In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 
- 1989)”, 1-5 July 2010, Thessaloniki, Greece (http://btc.web.auth.gr). 
 
Ξεκινώντας από την αρχή του 20ου αιώνα, ένας μεγάλος αριθμός όρων 
χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τις πτυχές της μουσικής, όπως η Νέα, Avant-
garde, μεταμοντέρνα, Σύγχρονη Μουσική. Η Νέα Μουσική εφαρμόστηκε κυρίως στη 
μουσική των αρχών του 20ου αιώνα, ιδίως στη δεύτερη Σχολή της Βιέννης, για να 
υποδείξει μια ριζική ρήξη με την παράδοση. Η Avant-garde χρησιμοποιήθηκε για 
τις ριζοσπαστικές, μετά το 1945, τάσεις προς ένα νεωτερικό στιλ σε διάφορα είδη της 

μουσικής τέχνης, ενώ στη δεκαετία του 1950, ο όρος avant-garde μουσική ως επί το 
πλείστον συνδέονταν με τη σειριακή μουσική. Η Μεταμοντέρνα μουσική ευνοεί τον 
εκλεκτικισμό στη μουσική μορφή και το μουσικό είδος, και συχνά συνδυάζει 
χαρακτηριστικά από διαφορετικά είδη. Η Σύγχρονη μουσική είναι απλά το όνομα 
που δίνεται σε όλη τη μουσική παραγωγή σήμερα. Εάν η συνθετική σκέψη επιθυμεί 
να παραμείνει νέα, δεν πρέπει μόνο να είναι συνεχώς δημιουργική και καινοτόμα, 

αλλά θα πρέπει να ανανεώσει πλέον την έννοια του ίδιου του όρου «νέα». Από 
μεθοδολογική άποψη, η προσέγγιση αυτή αγκαλιάστηκε από τη «δεύτερη 
Νεοτερικότητα». «Δεύτερη Νεοτερικότητα», δεν είναι απλά η αντίθετη κίνηση με το 
μεταμοντερνισμό, αλλά φέρνει στο προσκήνιο νέα αισθητικά χαρακτηριστικά, με την 
εισαγωγή ενός έργου προς ένα μέλλον που είναι ανοικτό και καλλιτέχνες που 
μπορούν να στοχεύουν σε παραγωγικές διαδικασίες. Μέσα από τη θεώρηση της 
«Δεύτερης Νεοτερικότητας», η εργασία αυτή εξετάζει τις πτυχές που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως αισθητικές τροχιές από την avant-garde έως σήμερα, κατά την 
οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέα συνθετικά μέσα (όπως η πολυπλοκότητα, 
η αποδόμηση), τόσο λειτουργικά όσο και εκπαιδευτικά. 
 

9.5.117 S. Hadjidimitriou, A. Zacharakis, P. Doulgeris, K. Panoulas, L. J.  

Hadjileontiadis, and S. Panas, “On detecting different levels of 

sensorimotor activity in musicians and non-musicians during musical 
direction: evidence from fractal EEG analysis,” Proc. of the 11th 
International Conference on Music Perception and Cognition, Seattle, 

Washington, 2011, pp. 646-651.   

 
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της ορχηστρικής μουσικής στην αντίληψη 
των χειρονομιών με τη διερεύνηση των διαφορών στα επίπεδα δραστηριότητας του 
αισθησιοκινητικού φλοιού. Αποκτήθηκαν καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 
(EEG) από μουσικούς ορχήστρας και μη-μουσικούς, χρησιμοποιώντας 
οπτικοακουστικά και οπτικά πειραματικά πρωτόκολλα. Η επεξεργασία των EEG 
έγινε με τη χρήση της μορφοκλασματικής διάστασης (FD) και στη συνέχεια, ένα 
βίντεο με βάση το σήμα της κινητικότητας του χεριού του μαέστρου συσχετίστηκε με 
τα δεδομένα FD. Τα αποτελέσματα έδειξαν εντονότερη δραστηριότητα 
αισθησιοκινητικού φλοιού στην περίπτωση μουσικών ορχήστρας σε σύγκριση με 
τους μη μουσικούς, τόσο σε ακουστικά όσο και οπτικά ερεθίσματα, ενώ, σχετικά με 
την απουσία του ακουστικού ερεθίσματος, η απόκριση των δύο ομάδων συνέκλινε. 
Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν το γεγονός ότι ανάλογα με το επίπεδο της μουσικής 
επιδεξιότητας, τα μουσικά ερεθίσματα μπορεί να βελτιώσουν την αντίληψη των 

συναφών αντιληπτικών δράσεων. 
 

9.5.118 Ch. Papadaniil and L. J. Hadjileontiadis, “A Heart Sound Segmentation 
Method Using Ensemble EMD and Higher-Order Statistics,” Proc. of 
Annual Conference of International Lung Sound Association (ILSA) 2011, 

22-23 Sept., 2011, Manchester, UK. 

 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη προσέγγιση της εργασίας 9.4.72. 

 

9.5.119 F. Kosona and L. J. Hadjileontiadis, “Catastrophe-theory perspective of 
Xenakis’ Achorripsis within a fuzzy logic context,” Proc. of Xenakis 
International Symposium 2011, 1-3 April 2011, Southbank Centre 

London, UK.  
 

http://btc.web.auth.gr/
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Στην εργασία αυτή γίνεται μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του στοχαστικού έργου του 
Ξενάκη «Achorropsis», χρησιμοποιώντας τη θεωρία καταστροφών και την ασαφή 
λογική. Η προτεινόμενη προσέγγιση συνδυάζει δυναμική μοντελοποίηση με 
ευέλικτες περιγραφές που εφαρμόζονται στα δομικά στοιχεία της μουσικής γλώσσας 
του Ξενάκη, παρέχοντας μια νέα προοπτική στην επέκταση της συνθετικής σκέψης 
στο ρεαλιστικό επίπεδο της δημιουργίας, όπως αυτό διαμορφώνεται από τον κόσμο 
των μαθηματικών. 

 

9.5.120 S. Hadjidimitriou and L. J. Hadjileontiadis, “EEG-based discrimination of 
music appraisal judgments using ZAM time-frequency distribution,” Proc. 
of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition, 

Thessaloniki, Greece, 2012, pp. 380-381. 
 
Στην ουσία πρόκειται για μια πρώιμη προσέγγιση της εργασίας 9.4.62. 
 

9.5.121 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, João Barroso, and G. D. Sergiadis, 
“Intrinsic Higher-Order Correlation and Lacunarity Analysis for WCE-
based Ulcer Classification," Proc. 25th IEEE International Symposium on 

Computer-Based Medical Systems (CBMS 2012), 20-22 June 2012, Rome, 

Italy, pp. 1-6. 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται μια επέκταση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στην 
εργασία 9.5.107, χρησιμοποιώντας πληροφορίες υφής από την ανάλυση της 
εγγενούς δεύτερης/υψηλότερης τάξης συσχέτισης της αρχικής εικόνας και με τον 
υπολογισμό του δείκτη lacunarity της αποθορυβοποιημένης εικόνας. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ακρίβεια ταξινόμησης (97%), 
συμβάλλοντας προς μια κατεύθυνση υλοποίησης ενός συστήματος 
αυτοματοποιημένης διάγνωσης έλκους μέσω υπολογιστή.  

 

9.5.122 A. Trochidis, L. J. Hadjileontiadis, and K. Zacharias, “Crack detection 

using vibro-modulation: A time–frequency approach based on Zhao-Atlas-
Marks (ZAM) distribution,” in Special Session: Structural Damage 
Identification Methods, J. V. Araujo dos Santos, H. M. R. Lopes and P. 

Moreno-García (Org.), part of the International Conference on Structural 

Engineering Dynamics (ICEDyn 2013), Sesimbra, Portugal, 17-19 June 

2013 (invited). 
 
Η τεχνικής της δονοακουστικής διαμόρφωσης (VAM) είναι ίσως η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενη μη γραμμική μέθοδος για την ανίχνευση ρωγμών. Η μέθοδος 
VAM βασίζεται στην επίδραση της διαμόρφωσης των υψηλής συχνότητας ακουστικών 
κυμάτων από αυτά χαμηλής συχνότητας. Η διαφοροποίηση εκδηλώνεται ως 
πλευρικές κορυφές γύρω από την υψηλή συχνότητα, σε συχνότητες ίσες με το 
άθροισμα και τη διαφορά των συχνοτήτων διέγερσης και ακέραια πολλαπλάσια τους. 
Η ένταση της διαφοροποίησης σχετίζεται με την σοβαρότητα της ρωγμής και έχει 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα ως ένας δείκτης βλάβης. Ο δείκτης ρωγμής απλώς με 
βάση το πλάτος των πρώτων πλευρικών κορυφών στο φασματικό πεδίο οδηγεί συχνά 
σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα σχετικά με την σοβαρότητα της βλάβης. Για αυτό το 
λόγο, στην παρούσα εργασία ερευνώνται συστηματικά οι μηχανισμοί της μη 
γραμμικής VAM με τη χρήση της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας με βάση την 
κατανομή Zhao-Atlas-Marks (ZAM). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο πεδίο του 
ZAM δείχνουν ότι το πλάτος των πλευρικών κορυφών διαμορφώνεται από τη χαμηλή 

συχνότητα και το πλάτος της διαμόρφωσης εξαρτάται από το μέγεθος της ρωγμής. 
Με βάση τα αποτελέσματα που ελήφθησαν, ορίστηκε ένας νέος δείκτης ρωγμής που 
σχετίζεται με το επίπεδο της διαμόρφωσης στο χώρο του ZAM. Ο νέος δείκτης είναι 

πιο ευαίσθητος και εύρωστος και συσχετίζεται καλύτερα με το μέγεθος της ρωγμής 
σε σύγκριση με το φασματικό δείκτη που προκύπτει με βάση το πλάτος των 
πλευρικών κορυφών. 
 

9.5.123 V. Charisis, C. Katsimerou, L. J. Hadjileontiadis, and G. D. Sergiadis, 
"Computer-aided Capsule Endoscopy Images Evaluation based on Color 
Rotation and Texture Features: An educational tool to physicians," Proc. 
of 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical 
Systems (CBMS 2013), 20-22 June 2013, Porto, Portugal. 
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Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ίδιο πρόβλημα με την εργασία 9.5.107, αλλά εδώ 
γίνεται περιστροφή του χρώματος των εικόνων από την ασύρματη ενδοσκόπηση με 
κάψουλα, ώστε να ενισχυθούν οι χρωματικές ιδιότητες των περιφερειών έλκους. Στη 
συνέχεια, εξάγονται πληροφορίες υφής με τη χρήση του τοπικού δυαδικού τελεστή 
προτύπων που αναλύει τη χωρική δομή των εικόνων σε πολύ τοπικό επίπεδο. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ακρίβεια ταξινόμησης (91.1%), 
συμβάλλοντας προς μια κατεύθυνση υλοποίησης ενός συστήματος 
αυτοματοποιημένης διάγνωσης έλκους μέσω υπολογιστή, παρέχοντας, ταυτόχρονα, 
σενάρια εκπαίδευσης των νέων ιατρών πάνω στο πρόβλημα διάγνωσης του έλκους.  

 

9.5.124 A. Eid, V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, and G. D. Sergiadis, "A Curvelet-

based Lacunarity Approach for Ulcer Detection from Wireless Capsule 
Endoscopy Images," Proc. of 26th IEEE International Symposium on 
Computer-Based Medical Systems (CBMS 2013), 20-22 June 2013, Porto, 

Portugal. 
 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ίδιο πρόβλημα με την εργασία 9.5.107, αλλά εδώ 
χρησιμοποιείται ένας διαφορετικός τρόπος εκτίμησης της υφής των εικόνων από την 

ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα, βασισμένος στον Discrete Curvelet Transform 
(DCT). Στους υποχώρους που εισάγει ο DCT υπολογίζεται ο δείκτης lacunarity και η 
ταξινόμηση πραγματοποιείται με έναν ταξινομητή Support Vector Machine (SVM), 
επιτυγχάνοντας ικανοποιητική ακρίβεια ταξινόμησης (86.5%) μεταξύ υγιούς και 
ελκώδους υφής. 

 

9.5.125 S. Fonseca, A. Lopes, R. Leser, A. Baca, and L. J. Hadjileontiadis, 
“Classification Power of Spatial Metrics in Invasion Team Sports,” Proc. of 
18th Annual Congress of the European College of Sport Science 
(ECSS2013), 26-29 June 2013, Barcelona, Spain. 
 
Τα ομαδικά αθλήματα μπορούν να μελετηθούν ως ένα σύστημα πολλαπλών 
πρακτόρων δράσης μέσα από τις αλληλεπιδράσεις της ομάδας-παικτών. Ο 
διαπροσωπικός συντονισμός και οι αυτο-οργανωμένες δομές, όπως η επιθετική και 
αμυντική τακτική, μπορούν να περιγράψουν τη συμπεριφορά του συστήματος, που 
δομείται σε αυτές τις πολύπλοκες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις των παικτών. Μια 
μέθοδος αξιολόγησης τακτικής απόδοσης της ομάδας στο αθλητικό παιχνίδι είναι η 
παρατήρηση της χωρικής οργάνωσης, και ιδίως το χώρο του τομέα που καλύπτει μια 
ομάδα. Χωρικές μετρήσεις, όπως η περιοχή οριοθέτησης ορθογωνίου, η κυρτότητα, η 
περιοχή Voronoi, καθώς και τα μέτρα που προέρχονται από το κέντρο βάρους των 
ομάδων αποτελούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της εργασίας αυτής, τα οποία 
αναλύονται ως προς την ισχύ ταξινόμησης για τη διάκριση μεταξύ των φάσεων 
επίθεσης και άμυνας του παιχνιδιού. 
 

9.5.126 V. Charisis, L. J. Hadjileontiadis, and G. D. Sergiadis, "Lacunarity-based 

Inherent Texture Correlation Approach for Wireless Capsule Endoscopy 
Image Analysis," Proc. of 13th Mediterranean Conference on Medical and 
Biological Engineering and Computing (MEDICON 2013), 25-28 Sept. 2013, 

Sevilla, Spain. 
 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ίδιο πρόβλημα με την εργασία 9.5.107, αλλά εδώ 
χρησιμοποιείται ένας διαφορετικός τρόπος ανάλυσης των εικόνων από την ασύρματη 
ενδοσκόπηση με κάψουλα, βασισμένος στο μέτρο ενδογενούς συσχέτισης υφής και 

στο δείκτη lacunarity, τα οποία εφαρμόζονται σε εικόνες που έχουν αναλυθεί σε 
ενδογενή χαρακτηριστικά μέσω Bidimensional Ensemble Empirical Mode 
Decomposition Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ακρίβεια 
ταξινόμησης (89.1%), δημιουργώντας ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικής ανάλυσης 
των εικόνων από την ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα για την 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση έλκους. 
 

9.5.127 L. J. Hadjileontiadis, “A symbiotic approach of Alzheimer's community 
support using ICT-based environment normalization,” Proc. of the 5th 
International Conference on Software Development for Enhancing 
Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 Nov. 2013, 

Vigo, Spain (http://dsai2013.utad.pt/) (invited as keynote speaker). 
 

http://dsai2013.utad.pt/
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Η νόσος του Alzheimer (AD) είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας που διαγιγνώσκεται σε 
άτομα άνω των 60 ετών. Δεν υπάρχει θεραπεία για την ασθένεια, η οποία 
επιδεινώνεται καθώς προχωρεί, και τελικά οδηγεί στο θάνατο. Καθώς προχωρά η 
ασθένεια, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σύγχυση, ευερεθιστότητα και 
επιθετικότητα, εναλλαγές της διάθεσης, προβλήματα με την επικοινωνία, και 
μακροπρόθεσμη απώλεια μνήμης. Σταδιακά, οι λειτουργίες του σώματος χάνονται, 
και ο ασθενής οδηγείται τελικά στο θάνατο. Η ομιλία-διάλεξη θα παρουσιάσει μια 
πρόσφατη συμβιωτική προσέγγιση που τείνει να κανονικοποιήσει το περιβάλλον στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες των ασθενών με βάση τις νέες τεχνολογίες υποστήριξης. 
Σε αυτή την προοπτική, μια νέα διευκολυντική αλληλεπίδραση ανθρώπου-
υπολογιστή (HCI) έχει δημιουργηθεί, στηρίζοντας όλη την κοινότητα AD (ασθενείς, 
φροντιστές και γιατρούς). Θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα και 
σενάρια χρήσης του προτεινόμενου HCI ως μέσο για προβληματισμό και γόνιμη 
συζήτηση. 

 
9.6 Άλλες Εργασίες 

 

9.6.1 K. I. Panoulas, I. K. Kitsas, P. Georgiadis, T. Zoumpoulidis, I. Fotiou, and 

L. J. Hadjileontiadis, “BlueSteth: a Bluetooth-based stethoscope for 
healthcare and educational applications,” IEEE Computer Society, CSIDC 
2002 Final Report, pp. 1-30, 2002. (Honorary Mention - 6th place 

worldwide) 

 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται μια καινοτόμα εφαρμογή στην περιοχή της 
ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth, η οποία αφορά σε ένα ασύρματο 
στηθοσκόπιο (BlueSteth). Το BlueSteth χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο 
και μεταφέρει τα ακουστικά δεδομένα από τον ασθενή μέσω ασύρματης ζεύξης στον 
υπολογιστή-βάση του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα αυτά να υφίστανται κατάλληλη 
επεξεργασία και να επιστρέφουν αποθορυβοποιημένα και αναλυμένα στον κλινικό 
γιατρό. Ο τελευταίος, μέσω ενός PDA μπορεί να ανακαλεί ακουστικά αρχεία, φάκελο 
ασθενή και να ενημερώνει το αρχείο για κάθε ασθενή, μέσω μιας κατάλληλης βάσης 
δεδομένων στον υπολογιστή-βάση του νοσοκομείου. Η ευχρηστία του συστήματος, 
αφού η επικοινωνία του συστήματος με το γιατρό γίνεται μέσω φωνητικής 
αναγνώρισης με φωνητικές εντολές, αλλά και οι προηγμένες δυνατότητες που 
παρέχει σχετικά με την ανάλυση και αποθήκευση ακουστικών δεδομένων, 
μετατρέπει το BlueSteth σε μια νέα μορφή προηγμένου στηθοσκοπίου, 

αναβαθμίζοντας τη χρήση του στην κλινική πρακτική.  
 

9.6.2 N. Trichakis, D. Bisias, S. Taplidou, E. Korkontzila, and L. J. 
Hadjileontiadis, “SmartEyes: an enhanced orientation and navigation 
system for blind or visually impaired people,” IEEE Computer Society, 
CSIDC 2003 Final Report, pp. 1-20, 2003. (Top 25 from 170 worldwide) 

 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται ένα προηγμένο σύστημα προσανατολισμού και 
καθοδήγησης τυφλών ή ανθρώπων με προβλήματα όρασης, που ονομάστηκε 
SmartEyes. Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα GPS και ειδικό λογισμικό για τη 
δημιουργία ψηφιακών χαρτών από αεροφωτογραφίες, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 
ειδικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους τυφλούς, όπως στάσεις λεωφορείου, 
σηματοδότες-διαβάσεις, χαρακτηριστικά δρόμων (πλάτος πεζοδρομίου, ρυθμός 
κίνησης πολιτών, εμπόδια κλπ). Μέσω ενός PDA, φωνητικών εντολών-touch buttons 
και ακουστικών μηνυμάτων, ο τυφλός θέτει τον επιθυμητό προορισμό και το 
σύστημα (χρησιμοποιώντας ασαφή λογική) λύνει το πρόβλημα βρίσκοντας τη 

βέλτιστη λύση (για τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο τυφλός, π.χ., περισσότερη 
ασφάλεια και λιγότερη ταχύτητα ή και αντίστροφα) από όλα τα σημεία του χάρτη 
προς το σημείο που θέλει να πάει ο τυφλός. Το σύστημα περιλαμβάνει και 
εκπαιδευτική διαδικασία (φωνητικό replay των βασικότερων σταθμών στην πορεία 
που επιλέγει) πριν την εκκίνηση του τυφλού, με στόχο την εξοικείωσή του με την 
πορεία που θα ακολουθήσει πριν ακόμα ξεκινήσει. Μέσω των πραγματικών 
μετρήσεων από το GPS (αποθορυβοποιημένων από τη χρήση πολυδιακριτής 
ανάλυσης με μετασχηματισμό κυματιδίων) αναγνωρίζεται το στίγμα του τυφλού ανά 
πάσα στιγμή και μέσω ακουστικών εντολών ο τυφλός κατευθύνεται από το σύστημα 

προς το σωστό σημείο. Επιπλέον, μέσα από δύο φορητές κάμερες, αναγνωρίζεται το 
οπτικό του πεδίο (βάθος εμποδίων σε 5-8 μέτρα-ελεύθερος χώρος) και μέσω 
κβάντισης σε 5 επίπεδα (αριστερά, διαγώνια-αριστερά, ευθεία, διαγώνια δεξιά, δεξιά) 
μεταφέρεται η πληροφορία κατεύθυνσης (χωρίς ή με λιγότερα εμπόδια) μέσω 



Βιογραφικό Σημείωμα & Υπόμνημα Δραστηριότητας  99/104 

επιφανειακής διέγερσης (δονητής κινητού) που κατανέμεται σε μια τοπολογία 
ανάλογη των επιπέδων κβάντισης, συμπυκνωμένης στις διαστάσεις ενός ρολογιού 
καρπού. Το SmartEyes αποτελεί ένα νέο τρόπο προσανατολισμού και καθοδήγησης 
των τυφλών με στόχο την προσέγγιση και τη λύση του προβλήματος όσο το δυνατόν 
πιο αξιόπιστα, ακολουθώντας τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης των τυφλών στον 
προσανατολισμό και στην πορεία τους στο δρόμο. 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
 

9.6.3 N. Trichakis, D. Bisias, S. Taplidou, E. Korkontzila, and L. J. 

Hadjileontiadis, “SmartEyes: an enhanced navigation system within the 
city for blind or visually impaired people,” Microsoft Imagine Cup 2004 
Final Report, pp. 1-6, 2004. (3rd place worldwide) 

 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται μόνο το σύστημα προσανατολισμού της αναφοράς 
9.6.2 με εκτεταμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

 
9.6.4 L. J. Hadjileontiadis, Advanced Signal Processing in Music Composition-

Works Commentary, PhD Thesis, Prof. David Blake (Supervisor), Dept. of 

Music, Univ. of York, York, UK, 2004. 

 
Στην εργασία αυτή περιγράφονται όλες οι τεχνικές επεξεργασίας σήματος που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του Διδακτορικού μου στη Σύνθεση, διατυπώνοντας 
νέους τρόπους μετάβασης από το χώρο των μαθηματικών στο χώρο της μουσικής. 

 

9.6.5 A. Dikaiou, V. Kosmidou, F. Tzima, A. Valsamidis, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Sign2Talk: a wearable sign language translation system 
for deaf or hearing-impaired people,” Microsoft Imagine Cup 2005 Final 
Report, pp. 1-10, 2005. (2nd place worldwide) 

 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σύστημα Sign2Talk που αφορά στην 
μετάφραση της νοηματικής γλώσσας σε φωνή και αντίστροφα, για την υποβοήθηση 
ανθρώπων με προβλήματα ακοής να επικοινωνήσουν με ακούοντες, 
χρησιμοποιώντας (και τα δύο μέρη της επικοινωνίας) τη φυσική τους γλώσσα. Το 
σύστημα καταγράφει το επιφανειακό ηλεκτρομυογράφημα και το σήμα από ένα 3D 
επιταχυνσιόμετρο και μέσω ασύρματης ζεύξης Bluetooth μεταφέρεται το συνολικό 
σήμα σε έναν υπολογιστή χειρός, ο οποίος το επεξεργάζεται και μέσα από 
χαρακτηριστικά της ανάλυσης γίνεται αναγνώριση της χειρομορφής, η οποία με τη 
σειρά της αντιστοιχίζεται σε λέξη και μέσα από κατάλληλη συντακτική ανάλυση 
διατυπώνεται η τελική σειρά των λέξεων, η οποία μετατρέπεται σε φωνητικό σήμα 
μέσα από σύστημα σύνθεσης φωνής. Αντίστροφα, γίνεται φωνητική αναγνώριση της 
ομιλίας και μέσα από συντακτική ανάλυση κρατώντας μόνο οι λέξεις που είναι 
απαραίτητες για τη νοηματική, αντιστοιχίζονται σε βίντεο και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ως ένα συνεχές βίντεο χειρομορφών παράλληλα με τη γραπτή τους 
απεικόνιση στο χρήστη. 

 
9.6.6 M. Mitrosilis, M. Papastergis, A. Tzakas, A. Tzalavara, and L. J. 

Hadjileontiadis, “AllergyON: a mobile environmental monitoring system 
designed to help allergic people,” Microsoft Imagine Cup 2006 Final 
Report, pp. 1-11, 2006. (4th place Northeast Europe) 
 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σύστημα AllergyON που αφορά στην ανίχνευση 
αλλεργιογόνων ουσιών για την έγκαιρη προειδοποίηση των ανθρώπων που είναι 
ευαίσθητοι σε αλλεργίες. Η κεντρική του λειτουργία εντοπίζεται στην ανίχνευση 
αλλεργιογόνων ουσιών (γύρη, σκόνη, μούχλα, πιτυρίδα ζώων κλπ) στον αέρα, 
ακολουθεί η ταυτοποίησή τους και ο καθορισμός του επιπέδου επικινδυνότητας για 
το συγκεκριμένο χρήστη, βασισμένο στο προφίλ που έχει εισάγει κατά τη διάρκεια 
της αρχικοποίησης του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα 
προειδοποίησης για την αύξηση των αλλεργιογόνων ουσιών σε κάποιο χώρο ή σε 
κάποια διαδρομή του χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η ανάληψη συγκεκριμένων 
μέτρων προφύλαξης. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας δυναμικός 
χάρτης κατανομής των αλλεργιογόνων ανά περιοχή μεταδίδοντας τις τοπικές 
μετρήσεις κάθε χρήστη είτε από μόνιμους σταθμούς σε ευπαθή σημεία (π.χ., 
σχολεία, νοσοκομεία, ΚΑΠΗ κλπ) (μέσα από τη χρήση GPS και GPRS) σε έναν 
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κεντρικό εξυπηρετητή, ο οποίος θα παρέχει τη σχετική πληροφορία σε όλους τους 
διευρυμένους χρήστες του διαδικτύου. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ασύρματη ζεύξη 
και διαδικτυακή πληροφορία, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των menus των 
εστιατορίων ως προς την επικινδυνότητα των συστατικών τους να δημιουργήσουν 
αλλεργίες, ανάλογα με την ιδιαίτερη ευαισθησία του κάθε χρήστη, όπως 
προδιαγράφεται στο προφίλ του. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει και χρήσιμο εργαλείο 
για τις περιπτώσεις έναρξης της κρίσης, με το να ειδοποιεί κατάλληλα για βοήθεια 
(π.χ. οικείους, προσωπικό γιατρό κλπ), να ενημερώνει για τα κοντινά διαθέσιμα 
φαρμακεία, νοσοκομεία κλπ. 

 

9.6.7 A. Tsiligkyri, D. Bolis, P. Petrantonakis, J. Vittorias, and L. J. 

Hadjileontiadis, “Noesis: a novel educational tool for children with autism 
spectrum disorders,” Microsoft Imagine Cup 2007 Final Report, pp. 1-8, 

2007. (1st place Greek Finals – 7th worldwide) 

 
Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σύστημα Noesis που αφορά στην αναβάθμιση 
του συστήματος εκπαίδευσης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Το Noesis  είναι 
δομημένο πάνω στη μεθοδολογία Applied Behavior Analysis (ABA) σε συνδυασμό με 

την τελευταία αναπτυσσόμενη θεώρηση του αυτισμού που συνδέεται με τους 
νευρώνες καθρέπτες (mirror neurons), παρέχοντας ένα πλήρες αυτοματοποιημένο 

περιβάλλον εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό στον Η/Υ. Το σύστημα 
προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού χρησιμοποιώντας ασαφή 
λογική και μεταβάλλει κατάλληλα τα επίπεδα δυσκολίας και βοήθειας που 
παρέχονται στο παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέσω ενός  ασύρματου 
συστήματος καταγραφής (μικρό ρολόι καρπού) καταγράφεται κατάλληλη 
βιοανάδραση που συμβάλλει στην αξιολόγηση του επιπέδου του στρες του παιδιού 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ώστε να γίνεται κατάλληλη προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού υλικού και της διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
παρατήρησης όλων των δεδομένων μέσω web services και μπορεί να μεταβάλλει τα 
χαρακτηριστικά και τη δομή κάθε τμήματος της εκπαίδευσης κατάλληλα. Ο γονέας 
ενημερώνεται για την κατανομή των κρίσεων (alarms) του παιδιού και παρακολουθεί 
τους δείκτες επίτευξης των στόχων μάθησης. Επιπλέον, καταγράφονται τα πρότυπα 
που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του παιδιού χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία RFID, και γίνεται ανάλυση πολυπλοκότητας η οποία συσχετίζεται με το 
εκπαιδευτικό στόχο. Ακόμη, ενεργοποιούνται συνεργασίες τόσο των παιδιών όσο και 
των εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να δημιουργηθεί μια δραστήρια κοινότητα με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των παιδιών στο φάσμα του 
αυτισμού. 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 

9.6.8 S. Georgoulis, S. Eleftheriadis, D. Tzionas, K. Vrenas, P. Petrantonakis, 

and L. J. Hadjileontiadis, “Epione: An Innovative Pain Management 
Solution,” Microsoft Imagine Cup 2011 Final Report, pp. 1-9, 2011. (1st 

place Greek Finals) 
 

Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σύστημα Epione που αφορά στην διαχείριση 
πόνου. Χρησιμοποιώντας τεχνικές αναγνώρισης εκφράσεων του προσώπου και 
σήματα εγκεφαλογραφήματος παράγει ένα δείκτη βαθμονόμησης του πόνου (π.χ., 
πόνος μέσης, πόνος τοκετού, ψυχολογικός πόνος), με στόχο την ενεργοποίηση 
εναλλακτικών σεναρίων βιοανάδρασης και  απόσπασης του χρήστη. Επιπλέον, μέσα 

από σενάρια προσαυξημένης πραγματικότητας και 3D μοντελοποίησης, γίνεται 

αναπαράσταση μελών του σώματος που έχουν ακρωτηριαστεί, με στόχο να δοθεί στον 
ασθενή η ψευδαίσθηση της συνέχειας του μέλους, γεγονός που τον ανακουφίζει από 
τον πόνο φανταστικού μέλους. Το όλο σύστημα έχει χαρακτηριστικά ολιστικής 
διαχείρισης ενός τόσο διαχρονικού προβλήματος μέσω προηγμένης επεξεργασίας 
σήματος και τεχνολογίας αιχμής. 

 

9.6.9 D. Mandiliotis, K. Toumpas, K. Kyprioti, K. Kaza, and L. J. 
Hadjileontiadis, “Symbiosis: An Innovative Approach to Alzheimer 
Support,” Microsoft Imagine Cup 2012 Final Report, pp. 1-9, 2012. (1st 

place Greek Finals – Top 6 worldwide) 
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Στην αναφορά αυτή περιγράφεται το σύστημα Symbiosis που αφορά στην 
υποστήριξη της κοινότητας των ασθενών με Alzheimer. Ειδικότερα, μέσα από 
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας του ασθενή με το σύστημα (π.χ., φυσικό τρόπο 
μέσω κινήσεων του σώματος χρησιμοποιώντας το Kinect) γίνεται δημιουργική 
αλληλεπίδραση που οδηγεί σε σενάρια φυσιοθεραπείας μέσα από παιχνίδια, 
νοητικές πράξεις και δημιουργικές απασχολήσεις που διατηρούν το επίπεδο 
δεξιοτήτων (νοητικών και σωματικών) σε μια σταθερή πορεία. Επιπλέον, συστήματα 
εύρεσης θέσης και διαδικτυακής ενημέρωσης, τόσο των φροντιστών όσο και των 
γιατρών δημιουργούν ένα νέο τρόπο για αποτελεσματικότερη στήριξη της κοινότητας 
Alzheimer και εξατομικευμένη διαχείρισης του ασθενή. 
 

9.7 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά & Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές 

 

9.7.1 Ε. Κριεζής, Σ. Πανάς, Γ. Σεργιάδης, Θ. Τσιμπούκης, Κ. Βασιλειάδης, Α. 

Μίχου, Π. Αγγελίδης, και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, "Ανάπτυξη Ερευνητικών 

Προγραμμάτων στην Περιοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Ιατρικής 

Πληροφορικής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
του Α.Π.Θ.," 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Πληροφορική και Νοσοκομείο", 

Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 118. 

 
Στην ουσία αποτελεί μια περιγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα 
Τηλεπικοινωνιών το 1991. 

 

9.7.2 Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Δ. Πατάκας, Σ. Πανάς και Ε. Βλαχογιάννη, 

“Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός των Διακοπτόμενων Επιπρόσθετων 
Αναπνευστικών Ήχων (ΔΕΑΗ) με τη Χρήση του Μετασχηματισμού 
Κυματιδίων,” 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 

Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1997. (2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας)  
 

Στην ουσία αποτελεί μια παρουσίαση στην Ελληνική Πνευμονολογική κοινότητα των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας 9.4.3. 

 

9.7.3 Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης και Σ. Πανάς, “Η συμβολή προηγμένων μεθόδων 
επεξεργασίας σήματος στη διάγνωση γαστρεντερολογικών παθήσεων,” 18ο 

Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 1998, σελ. 285-

296, Στρογγυλή τράπεζα. (Ιnvited) 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά σε προηγμένες μεθόδους επεξεργασίας 
βιοϊατρικών σημάτων, που καταγράφονται με διαφορετικές μεθόδους και συνδέονται 
άμεσα με γαστρεντερολογικές παθήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των σημάτων του πεπτικού συστήματος (ΣΠΣ), οι 
οποίες ενισχύουν, αποκαλύπτουν ή διευρύνουν τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά 
τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή της επεξεργασίας των εντερικών 
ήχων, του ηλεκτρογαστρογραφήματος, και της προηγμένης ανακατασκευής εικόνων 
γαστροσκόπησης με βελτιωμένες μεθόδους ανάλυσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στην 
εξέλιξη της μορφής του κολονοσκοπίου προς την κατεύθυνση της 
αυτοματοποιημένης κολονοσκόπησης και περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν. Μέσω της παρουσίασης της επεξεργασίας διαφορετικών ΣΠΣ γίνεται 
φανερή η σφαιρική αντιμετώπιση των γαστρεντερολογικών παθήσεων από την 
επιστημονική κοινότητα, με στόχο τη βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων που 
προσφέρονται στον κλινικό γαστρεντερολόγο. Με αυτόν τον τρόπο, η παρούσα 

εργασία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της βιοϊατρικής έρευνας, 
παρουσιάζοντας την καρποφορία της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων 
μεταξύ βιοϊατρικού μηχανικού και ιατρού. 

 
9.7.4 Χ. Λιάτσος, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, Θ. Ροκκάς και Σ. 

Πανάς, “Η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στην αποκάλυψη 
διαγνωστικών χαρακτηριστικών των εντερικών ήχων,” 18ο Πανελλήνιο 
Γαστροεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 1998, περίληψη στο 

Hellenic Journal of Gastroenterology, No ΠΑΟ44, σελ. 14.  

 
Στην ουσία αποτελεί μια παρουσίαση στην Ελληνική Γαστρεντερολογική κοινότητα 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας 9.5.11. 
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9.7.5 Ι. Τόλιας, Χ. Σαραγιώτης, Γ. Τσαούση, Θ. Χατζησωτηρίου, Σ. Πανάς, Μ. 

Πεφτουλίδου, Γ. Σακελλαρίου, Ι. Καραρήγα, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Φ. 
Παπαδοπούλου, Κ. Παστιάδης, Α. Ασημοπούλου, Ν. Τάσκος, Ι. Μυλωνάς, Ε. 

Σοφιανός, “Σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων μονάδας 
εντατικής θεραπείας-αναισθησιολογίας,” 6ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και 
Εντατικής Ιατρικής, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2000. 
 
Στην ουσία αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση στην Ελληνική Ιατρική κοινότητα του 
συστήματος καταγραφής και αποθήκευσης του συστήματος ICASP της εργασίας 
9.4.32. 
 

9.7.6 Χ. Λιάτσος, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, D. Patch, Σ. Πανάς, A. 

K. Burroughs, “Ανάλυση των εντερικών ήχων: μια νέα μη επεμβατική 
μέθοδος για τη διάγνωση μικρής ποσότητας ασκιτικού υγρού,” Ann 
Gastroenterol, vol. 14, no. 1, AA140, 2001. 

 
Στην ουσία αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση στην Ελληνική Ιατρική κοινότητα των 
αποτελεσμάτων της εργασίας 9.4.17. 
 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

 

9.7.7 Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Εκτίμηση της Ποιότητας 
Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων με Χρήση Νευροασαφούς Μοντέλου 
Πρόβλεψης,” 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση,” Αθήνα, pp. 398-

400, Οκτώβριος 2004. 

 
Η συνεργασία μέσω υπολογιστή επιτρέπει την καταχώρηση των συνεργατικών 
αλληλεπιδράσεων. Με χρήση κατάλληλων ενδιάμεσων μεταβλητών είναι δυνατή η 
ποσοτικοποίηση της ποιότητάς τους με κατάλληλους δείκτες, ανά ενότητα-βήμα 
συνεργασίας. Η περαιτέρω μοντελοποίηση της σχέσης των δεικτών αυτών, κατά 
μήκος βημάτων συνεργασίας, οδηγεί στην κατανόηση της συνεργατικής στρατηγικής 
που ακολουθείται από κάθε συνεργαζόμενο, σε προηγούμενα βήματα συνεργασίας, 
και ακολούθως στην εκτίμηση του δείκτη ποιότητας του επερχόμενου βήματος 
συνεργασίας. Η παραπάνω μοντελοποίηση αφορά στην εξαγωγή γνώσης από τις τιμές 
των δεικτών με χρήση κατάλληλων αλγόριθμων με ικανότητα. Στην παρούσα εργασία 
προτείνεται το νευροασαφές μοντέλο C/M-AFM (Collaboration/Metacognition-
Adaptive Fuzzy Model), το οποίο αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά των νευρωνικών 
δικτύων για να μοντελοποιήσει τη σύνθετη σχέση των υπόψη δεικτών που υπολογίζει 
το συνεργατικό εργαλείο Lin2k. Ειδικότερα, μοντελοποιώντας τη σχέση δεικτών που 
εκφράζουν την ποιότητα των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων συνεργαζόμενων μέσω 
υπολογιστή κατά μήκος προηγούμενων βημάτων συνεργασίας, μπορεί να προβαίνει 
σε εκτίμηση της αναμενόμενης ποιότητας των συνεργατικών αλληλεπιδράσεών τους 
στο επόμενο βήμα συνεργασίας. Επιπλέον, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της 
ασαφούς λογικής το C/M-AFM καθιστά αντιληπτή τη δομή του, με τη μορφή 
κανόνων τύπου IF/THEN. Η υλοποίηση του C/M-AFM και η σύγκρισή της 
απόδοσής του με μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης (Multiple regression, MR) και 
νευρωνικών δικτύων (Multilayer Perceptron, MLP) αποδεικνύουν την καλύτερη 
απόδοση του προτεινόμενου μοντέλου C/M-AFM.   

 

9.7.8 Σ. I. Χατζηλεοντιάδου, Μ. Γραβάνη, Γ. Νικολαΐδου, και Λ. Ι. 

Χατζηλεοντιάδης, “Η διαισθητική ασαφής λογική ως καινοτόμο μέσο 
μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην επαγγελματική μάθηση,” 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,” Θεσσαλονίκη, pp. 32-40, Οκτώβριος 

2006. 
 

Στην ουσία αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση στην Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 
των αποτελεσμάτων της εργασίας 9.4.42. 

 

9.7.9 Σ. I. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Εικονικά περιβάλλοντα 

μάθησης: ένα νέο σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση για την αειφορία,” 
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ.) με θέμα: “Εκπαίδευση για την 
Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία- Οικονομία- Περιβάλλον- 
Πολιτισμός,” Αθήνα, Νοέμβριος 2007. 

 
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μια από τις στρατηγικές που 
αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών προς την 
κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα 
εργασία επιχειρεί μια σύντομη συστηματοποίηση των σχεδιαστικών επιλογών των 
εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν 
αυτόνομα είτε να ενταχθούν σε μια παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα 
από την περιγραφή αυτή αναδεικνύεται ως καθοριστικός ο ρόλος του χρήστη και οι 
δυνατότητες υποστήριξής του μέσα από κατάλληλες διαδικασίες μοντελοποίησης. 
Καθώς τα περιβάλλοντα αυτά αποτελούν τεχνολογικά αντικείμενα που παράγει ο 
άνθρωπος, η κατασκευή τους καθοδηγείται από διαδικασίες λήψης απόφασης 
πρωτίστως σε επίπεδο ιδεολογίας και μέσα στα πλαίσια που ορίζει η εκάστοτε 
διαθέσιμη τεχνολογία. 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
 
L. J. Hadjileontiadis, “Juxtaposition, repetition and layering in Messiaen’s Regard 
IV & V: A bilateral approach,” Πανελλήνιο συνέδριο «Αφιέρωμα στον Ολιβιέ Μεσσιάν, 
με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του», Τμ. Μουσικών Σπουδών, Αθήνα, pp. 
1-22, 19-20 Δεκ. 2008. 
 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η παράθεση, η επανάληψη και η υπέρθεση σε δύο 

έργα για πιάνο του Messiaen, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στον τομέα 
επεξεργασίας σήματος. Ακολουθείται μια διμερής προσέγγιση, συνδυάζοντας 
στοιχεία τόσο από τον τομέα της μουσικής ανάλυσης όσο και από τις τεχνικές 
επεξεργασίας του παραγόμενου ηχητικού σήματος. Με τον τρόπο αυτό, η παράθεση, 
η επανάληψη και η υπέρθεση είναι ιδωμένες μέσα από τις προοπτικές της 
ομοιογένειας, ασυνέχειας και συσχέτισης, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που 
επηρεάζουν το μικρο-μακροδομή του έργου και του παραγόμενου ήχου. Η 
προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εναλλακτική διαχείριση 
των ηχητικών οντολογιών, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και υλοποίηση των 
δομικών προθέσεων του συνθέτη. 

 

9.7.10 Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Η κυρία με τη στρυχνίνη (1967) του Γιάννη 

Χρήστου: Συσχετισμοί, αναλογίες και διαφοροποιήσεις με το ευρωπαϊκό και 
αμερικανικό πειραματικό μουσικό θέατρο των δεκαετιών του 1960 και του 
1970,” Πολυφωνία, τ. 17, σελ. 109-138, 2010. 
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού συσχετίσεων, 
αναλογιών και διαφοροποιήσεων μεταξύ του συγκεκριμένου έργου του Γιάννη 
Χρήστου και του πειραματικού μουσικού θεάτρου, κυρίως των δεκαετιών του 1960 
και του 1970, δεδομένης της χρονολογίας σύνθεσης του έργου (1967). Έτσι γίνεται 
δυνατή η αντίληψη του έργου του Χρήστου μέσα από μια ευρύτερη 
(«διεθνοποιημένη») οπτική, αποκαλύπτοντας τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
έργου του όσο και την οικουμενικότητα της σκέψης του, χρησιμοποιώντας τόσο 
μουσικολογικές εμβαθύνσεις, όσο και αναλύσεις από το χώρο της επεξεργασίας 
σήματος.   
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10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
17/5/2013) 

 

10.1 Google Scholar 
 
1420 με h-index=20 (συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές) 

 

[αναλυτική περιγραφή στο Google Scholar Profile: 

http://scholar.google.gr/citations?user=OfAkcXkAAAAJ&hl=en&oi=ao] 

 
 

10.2 Scopus 

 
915 με h-index=18 (συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές) 

782 με h-index=17 (δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές) 

 
 

10.3 Thompson Reuters (ISI) Web of Knowledge 

 
630 με h-index=16 (συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές) 

567 με h-index=16 (δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοαναφορές) 

http://scholar.google.gr/citations?user=OfAkcXkAAAAJ&hl=en&oi=ao

