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Ταυτότητα μαθήματος
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Στοιχεία μαθήματος

• Μονάδες ECTS : 7,5

• 3 ώρες / εβδομάδα

• Υποχρεωτική παρουσία

• Συνδιδασκαλία μεταξύ των ροών Βιοιατρικής και ΤΠΕ

• Συντονιστής : Σπαθούλας Γεώργιος

• Διδάσκοντες :
Σπαθούλας Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λημνιώτης Κωνσταντίνος, Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων
Βλάχος Βασίλειος, ΤΕΙ Λάρισας
Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Πρόγραμμα διαλέξεων
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Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από :

• Εργασία Α (Privacy preserving data publishing)

• Εργασία Β (Βιοατρική : Κρυπτογραφία / ΤΠΕ : Ψηφιακή αφήγηση)

• Τελική γραπτή εξέταση

Τελικός βαθμός = 0.2 x Εργασία Α + 0.2 x Εργασία Β + 0.6 * Τελική εξέταση

Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης να είναι τουλάχιστον 5
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Ιστορία μαθήματος

• Στην ροή της Βιοϊατρικής διδάχθηκε τις ακαδημαϊκές περιόδους 2014-2015 και 2015-2016
το μάθημα Ασφάλεια και ιδιωτικότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας

• Στον αρχικό σχεδιασμό της ροής ΤΠΕ είχε αρχικά προβλεφθεί να διδαχθεί το μάθημα
Ψηφιακή ασφάλεια και εμπιστοσύνη - Ψηφιακή αφήγηση

• Στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα δύο αυτά μαθήματα συχγωνεύτηκαν σε ένα μάθημα
με τίτλο Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα το οποίο διδάσκεται απο κοινού στις δύο ροές
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Ιστορία μαθήματος

• Το σύνολο λοιπόν των φοιτητών είναι εξαιρετικά ανομοιόμορφο

• Η επιστημονική περιόχή της Ασφάλειας και της ιδιωτικότητας δεν σχετίζεται άμεσα με την
εκπαιδευτική διαδικασία και τις επιστήμες υγείας

• Η αντίληψη όμως των βασικών εννοιών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την ορθή χρήση
της τεχνολογίας της πληροφορικής σε οποιοδήποτε τομέα

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας
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GOOGLE I/O 2015
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Billions of users
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Android Pay
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Android Wear
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Internet of things
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Photos
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Everyone should have a phone
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Under the surveillance of corporates
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Let’s talk about money

Google spends 4 B $ on data centers every quarter

They s ll make 12 B $ every quarter
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Διαφήμιση στο twi er
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Διαφήμιση στο twi er

+6987635477
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Πόσο αξίζει όλο αυτό ?

22 B $
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... το μεγαλύτερο ψέμα στο internet

... όλες αυτές οι επιχειρήσεις παρανομούν ?

... το μεγαλύτερο ψέμα που όλοι λέμε όταν χρησιμοποιούμε το internet ...

... I have read the license agreements and I agree ...
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Διαφήμιση

... τελικά έχει να κάνει με την διαφήμιση

... ή μήπως όχι ?
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Under the surveillance of governments
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Eric Snowden
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Prism
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Prism
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Αντίμετρα
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Tor
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Deep web
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Silk Road
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Bitcoin
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Ψηφιοποίηση της ζωής μας
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Personal voice assistants

Google Home
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https://www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo


Personal voice assistants ... η άλλη όψη του νομίσματος

• Χρησιμοποιούν το φάσμα συχνοτήτων πάνω από 20 kHz

• Στέλνουν φωνητικές εντολές σε συσκευές που είναι συνεχώς σε αναμονή

• Καταφέρνουν με υψηλά ποσοστά επιτυχίας να επιβάλλουν διάφορα ac ons στις συσκευές
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