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Συνοπτική περιγραφή μαθήματοσ:
Στο μάκθμα "Προθγμζνεσ Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ" (Advanced DigitalMedia) διερευνϊνται
νζα μζςα και τεχνολογίεσ αιχμισ που βρίςκονται ςε πειραματικό ςτάδιο, με ςτόχο αφενόσ
τθν κατανόθςθ των δυνατοτιτων τουσ και αφετζρου τον δθμιουργικό αναςχεδιαςμό και
ςυνδυαςμό τεχνολογιϊν για τθν πρόταςθ νζων μζςων ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ για τον
αρχιτζκτονα. Εςτιάηοντασ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των τομζων Τουριςμοφ και Πολιτιςμοφ,
εξετάηονται νζεσ μζκοδοι ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ περιεχομζνου επικοινωνίασ και
διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ, μελετϊνται οι δυνατότθτεσ των ςφγχρονων κοινωνικϊν
δικτφων, περιβάλλοντα εμβφκιςθσ και εικονικισ πραγματικότθτασ (virtual reality),
εφαρμογζσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (augmented reality), μζςα διάδραςθσ και
αναλφονται οι νζεσ δυνατότθτεσ οπτικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ. Στα πλαίςια του
μακιματοσ και με ςτόχο τθν διεφρυνςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ προβλζπονται διαλζξεισ
και ςυνεργαςία με κακθγθτζσ από ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα του εςωτερικοφ
και εξωτερικοφ, όπωσ τθν Σχολι Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν
(ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κριτθσ, το Ίδρυμα Τεχνολογίασ & Έρευνασ (ΙΤΕ), το Ινςτιτοφτο
Αρχιτεκτονικισ και Μζςων (IAM) τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Πολυτεχνείου του Graz
ςτθν Αυςτρία και το Graduate School of Design του Πανεπιςτθμίου Harvard. Το μάκθμα
υποςτθρίηεται από τον ςφγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και το προςωπικό του
Εργαςτθρίου Ψθφιακϊν Μζςων Σχεδιαςμοφ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου
Κριτθσ.

Στόχοι μαθήματοσ:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ, τόςο ςε
πειραματικό, όςο και ςε εφαρμοςμζνο επίπεδο, ςτα ψθφιακά μζςα ςχεδιαςμοφ,
αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ, που αφοροφν ςτον Τουριςμό και ςτον
Πολιτιςμό κακϊσ και τισ ςυνζργειεσ μεταξφ τουσ.

Εργαςία εξαμήνου/Τρόποσ αξιολόγηςησ
Οι φοιτθτζσ βακμολογοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου ςε μικρζσ αςκιςεισ τισ οποίεσ
παραδίδουν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα διαδικτυακά ςτο blog που ζχει δθμιουργθκεί
για τισ ανάγκεσ του μακιματοσ, κακϊσ και ςε μία τελικι εργαςία τθν οποία παρουςιάηουν
ςτισ εξετάςεισ του μακιματοσ.
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