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Στόχοι του µαθήµατος 

Η γνωριµία µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ψηφιακών συστηµάτων και τις εφαρµογές τους µε έµφαση στην 
ευρύτερη περιοχή των γνωστικών αντικειµένων της Σχολής. 

Η απόκτηση θεµελιωδών γνώσεων σε θέµατα ενσύρµατων και ασύρµατων ψηφιακών επικοινωνιών. 

Η υλοποίηση µικρής κλίµακας εφαρµογών διασύνδεσης ψηφιακών συσκευών µε ενσύρµατα και ασύρµατα 
πρωτόκολλα. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος 

1. Σειριακή επικοινωνία ψηφιακών συσκευών. Τα πρωτόκολλα RS-232, USB και IEEE 1394 

2. Στοιχεία δικτύων υπολογιστών. ∆ικτυα Ethernet και πρωτόκολλο TCP/IP. 

3. Ασύρµατες επικοινωνίες: 802.11a/b/g και Bluetooth. 

4. Πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται σε τοπογραφικά όργανα: σηµερινή κατάσταση και τάσεις. 

5. Μελέτες περιπτώσεων δυασυνδεδεµένων εφαρµογών τοπογράφου µηχανικού µε το έτοιµο λογισµικό 
συγκεκριµένων οργάνων 

6. Ανάπτυξη λογισµικού για διασύνδεση τοπογραφικών οργάνων και υπολογιστικών συσκευών σε 
λειτουργικά συστήµατα DOS, UNIX, Windows XP, Palm OS, Windows 2003 Mobile Edition, Symbian 
EPOC. 

∆ιδακτέα ύλη 

Σηµειώσεις που θα δοθούν εντός του εξαµήνου, επιλεγµένοι δικτυακοί τόποι. 



 

Εργασίες  

Θα εκπονηθούν ατοµικές εργασίες σε θέµατα εντός του περιεχοµένου του µαθήµατος υπό την επίβλεψη 
τουλάχιστον ενός εκ των διδασκόντων. Ενδεικτικά θέµατα εργασιών αναφέρονται ακολούθως. 

1. Εισαγωγή στην κωδικοποίηση ψηφιακού σήµατος και στα πρωτόκολλα ψηφιακών επικοινωνιών. 

2. Το πρωτόκολλο RS232 και οι εφαρµογές του. 

3. Το πρωτόκολλο RS422 και οι εφαρµογές του. 

4. Συνδεσµολογία USB και εφαρµογές. 

5. Το πρωτόκολλο IEEE 1394 και οι εφαρµογές του. 

6. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, το Ethernet και το TCP/IP. 

7. Ασύρµατες επικοινωνίες: δίκτυα Ethernet 802.11a/b/g και εφαρµογές. 

8. Ασύρµατες επικοινωνίες: το πρωτόκολλο Bluetooth και εφαρµογές. 

9. Πρωτόκολλα τοπογραφικών οργάνων, απαιτήσεις διασυνδεσιµότητας και εφαρµογών. 

10. Μελέτες περιπτώσεων διασύνδεσης τοπογραφικών οργάνων, gps, φωτογραφικών µηχανών, 
φορητών υπολογιστών (laptop, palm, pocketpc), data loggers κ.ά. (συµπληρώστε-διορθώστε), µε 
χρήση έτοιµου λογισµικού. 

11. Κατασκευή λογισµικού επίδειξης διασυνδεσιµότητας ετερογενών συσκευών σε χαµηλό επίπεδο, µε 
χρήση έτοιµων βιβλιοθηκών. 

 

Απαραίτητη για την εκπόνηση των εργασιών είναι η γνώση βασικών στοιχείων προγραµµατισµού και 
ψηφιακής παράστασης δεδοµένων. Για τις εργασίες που θα περιλαµβάνουν κατασκευή κώδικα, είναι 
απαραίτηση η γνώση µίας εκ των γλωσσών προγραµµατισµού C, C++, καθώς και του λειτουργικού 
συστήµατος που θα επιλεγεί. Οι απαραίτητες συσκευές (Palm, PocketPC) καθώς και το αναγκαίο λογισµικό 
(γλώσσες προγραµµατισµού, περιβάλλοντα ανάπτυξης) θα διατεθούν σε όσους εκπονήσουν εργασία που 
απαιτεί τη χρήση τους. 

 

 


