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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια της Οµάδας Διαχείρισης Συστηµάτων Πληροφορικής και Εργαστηρίων
Η/Υ του Τµήµατος, του Σπουδαστηρίου Θεωρητικών Μαθηµατικών και του
Εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, το Τµήµα αναζητεί φοιτητές µε
ενδιαφέροντα σε θέµατα διακριτής γεωµετρίας-συνδυαστικής. Πιο συγκεκριµένα, το
εαρινό εξάµηνο 2019 θα δηµιουργηθεί η παρακάτω οµάδα:
• Υποστήριξη διακριτής γεωµετρίας-συνδυαστικής.
Υπεύθυνη της παραπάνω οµάδας θα είναι η κα Ε. Τζανάκη.
Σηµειώνεται ότι η ενασχόληση στην Οµάδα γίνεται σε εθελοντική βάση. Το Τµήµα
όµως θα εκδώσει βεβαίωση συµµετοχής. Ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται σε 4-6
ώρες εβδοµαδιαίως για τον οποίο πιστώνονται δύο (2) ECTS, χωρίς βαθµολογία. Οι
φοιτητές-µέλη της οµάδας θα έχουν στη διάθεσή τους γραφείο και υπολογιστή για
την διεκπεραίωση των εργασιών τους. Οι υποχρεώσεις των µελών τις οµάδας είναι η
παρακολούθηση σεµιναρίων, η εργασία σε ερευνητικές εργασίες (projects) που θα
αναθέσουν οι επιβλέποντες και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους στα
υπόλοιπα µέλη της οµάδας.
Στόχος της Οµάδας είναι η εξοικείωση µε το λογισµικό ανοικτής πρόσβασης
SageMath. Το SageMath είναι γραµµένο σε python και
περιέχει πλήθος
υπολογιστικών εργαλείων από πολύ βασικά, απαραίτητα για προπτυχιακούς
φοιτητές, µέχρι και προχωρηµένα ερευνητικά. Η βασική του φιλοσοφία είναι η
ανοικτή πρόσβαση και η δυνατότητα των ίδιων των ερευνητών να συνεισφέρουν
κώδικα σε αυτό.
Οι συναντήσεις της Οµάδας θα ξεκινήσουν την εβδοµάδα 4-8 Μαρτίου από την
Viviane Pons, η οποία έχει ενεργή συµβολή στο Sage γράφοντας κώδικα καθώς και
δίνοντας σχετικά σεµινάρια σε διεθνή συνέδρια και workshops. Η κα Pons θα δόσει 3
δίωρα σεµινάρια στα οποία οι φοιτητές θα γνωρίσουν το λογισµικό µε ασκήσεις
πάνω σε διαδραστικά φύλλα τα οποία είναι φτιαγµένα ώστε να δίνουν µία γενική
εικόνα των βασικών εργαλείων και δυνατοτήτων του λογισµικού. Επίσης, αφήνουν
και χώρο για εξερεύνηση και πειραµατισµό.
Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν από την κα Ε.Τζανάκη (ανά δύο εβδοµάδες), µε
συγκεκριµένα projects, τα οποία είτε θα έχουν προκύψει από τα σεµινάρια της
πρώτης εβδοµάδας ή από ενδιαφέροντα των φοιτητών. Τα projects θα αφορούν
προβλήµατα συνδυαστικής, διακριτής γεωµετρίας, θεωρίας γραφήµατων κ.α.
Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό σηµείωµα
στη γραµµατεία (κα Ειρήνη Βλαχάκη) στο οποίο να αναφέρουν τυχόν εµπειρία που
έχουν στα θέµατα ευθύνης της οµάδας. Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτήσουν τη
γραµµατεία να αναζητήσει και να κάνει διαθέσιµο στην επιτροπή επιλογής το
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας του υποψηφίου. Η προθεσµία κατάθεσης
βιογραφικών σηµειωµάτων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019.

