ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Εκλεκτορική Επιτροπή γνωστικού αντικειμένου

«Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξαγωγή Πληροφορίας»
όπως καταρτίστηκε κατά τη συνεδρίαση Υπ. Αριθμ. ΑΣ «1» - 29/01/2015
Εξωτερικοί Αξιολογητές (Ημεδαπής)
[1]

H κα Βαρβαρίγου Θεοδώρα είναι κατάλληλη καθώς έχει πλούσιο συγγραφικό έργο
στους τομείς τόσο της Εξαγωγής Πληροφορίας όσο και σε συστήματα Κινητών
Πρακτόρων που ανήκει στη θεματική περιοχή της Κατανεμημένης Τεχνητής
Νοημοσύνης.

[2]

Ο κ. Παναγιώτης Μποζάνης ερευνητικά δραστηριοποιείται στις περιοχές της
ανάκτησης και εξαγωγής πληροφορίας καθώς και σε βάσεις δεδομένων και διαδίκτυο
και είναι σχετικός με την υπό κρίση θέση..

[3]

Ο κ. Βασίλειος Λούμος, πέρα από το ΦΕΚ διορισμού του που είναι συναφές
(ΚΑΤΑΝΕΝΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ), έχει να
επιδείξει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στην περιοχή των κινητών
πρακτόρων, περιοχή συγγενική με την κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη..

[4]

Ο κ. Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, όπως προκύπτει και από το ΦΕΚ διορισμού
του, ασχολείται με ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ
ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ περιοχή που ταυτίζεται με τον τίτλο και την ουσία της υπό κρίσης
θέσεως.

[5]

Ο κ. Νικόλαος Ματσατσίνης έχει ερευνητικές περιοχές του αφορούν τα Multi-Agent
Systems και την τεχνητή νοημοσύνη, περιοχές που ταυτίζονται με την υπό κρίση θέση.

[6]

Ο κ. Γεώργιος Στασινόπουλος έχει πλούσια συγγραφική και ερευνητική
δραστηριότητα στους τομείς της εξαγωγής πληροφορίας, τεχνητής νοημοσύνης και
νευρωνικών δικτύων και κρίνεται απολύτως σχετικός με το αντικείμενο και την ουσία της
θέσης που κρίνεται.

Εξωτερικός Αξιολογητής (Αλλοδαπής)
[7]

Ο κ. καθηγητής Migdalas Athanasios δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς των
Industrial Logistics, Optimization, Metaheuristics, Genetic Algorithms περιοχές
απολύτως σχετικές με το αντικείμενο που κρίνεται.

Αναπληρωματικό Εκλεκτορικό σώμα
Αναπληρωματικοί Εξωτερικοί Αξιολογητές (Ημεδαπής)
[1]

O κ. Αθανάσιος Τσακαλίδης ασχολείται με έμπειρα συστήματα, web mining, εξαγωγή
πληροφορίας και ανάκτηση πληροφορίας για αυτό κρίνεται κατάλληλος για την κρίση της
θέσης..

[2]

O κ. Μιχαήλ Βασιλακόπουλος ασχολείται με εξαγωγή και ανάκτηση πληροφορία από
το web, με βάσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, ως εκ τούτου είναι κατάλληλος για
την κρίση της θέσης.

[3]

Ο κ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος ασχολείται με κατανεμημένα περιβάλλοντα και διαθέτει
πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στις περιοχές της παράλληλης και κατανεμημένης
επεξεργασίας καθώς και των δικτυακών υπηρεσιών ειδικού σκοπού, οπότε αποτελεί
σημαντικό μέλος για την κρίση της θέσης.

[4]

Ο κ. Παναγιώτης Τσανάκας έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στα
αντικείμενα της υπό κρίσεως θέσης και συγκεκριμένα στα αντικείμενα κατανεμημένων
συστημένων, νοήμονα συστήματα, διαδίκτυο και εφαρμογές ανάκτησης πληροφορίας.

[5]

Η κα Ελένη Καρατζά ασχολείται με κατανεμημένα συστήματα και αλγορίθμους
ανάκτησης και επικοινωνίας στο web, αντικείμενα απολύτως σχετικά με την υπό κρίση
θέση..

[6]

Ο κ. Δημήτριος Ασκούνης είναι σχετικός με τα υπό κρίση αντικείμενα καθώς
ερευνητικά ασχολείται με συστήματα αποφάσεων, και νοήμονα συστήματα και
αλγορίθμους.

Αναπληρωματικός Εξωτερικός Αξιολογητής (Αλλοδαπής)
[7]

Ο κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς του data
mining, εξαγωγή και ανάκτηση πληροφορίας από το web και είναι κατάλληλος για την
κρίσης της θέσης.

