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Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 
διαγωνισμό MANIAC Challenge 2009, που έγινε τον περασμένο 
Μάρτιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φοιτητές που εκπροσώπησαν 
το Πανεπιστήμιο είναι ο Γιώργος Μιχαήλ, ο Φίλιππος 
Χατζημιχαήλ και ο Πάρης Ιωνά, τριτοετείς φοιτητές του 
Τμήματος Πληροφορικής. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν οι μοναδικοί προπτυχιακοί φοιτητές 
που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

 
Το Mobile Ad-hoc Networking Interoperability And Cooperation (MANIAC) Challenge 
είναι ένας διαγωνισμός που αφορά στη μελέτη της συμπεριφοράς ασύρματων ad hoc δικτύων. Ο 
διαγωνισμός ξεκίνησε το 2003 στο Τέξας και από τότε έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο, είτε 
σε κάποια άλλη χώρα, είτε σε κάποια άλλη πολιτεία της Αμερικής. Στο φετινό διαγωνισμό, έλαβαν 
μέρος ομάδες από Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Αίγυπτος, η 
Σλοβακία, οι Η.Π.Α κ.ά.  
 
Κατά το διαγωνισμό η κάθε ομάδα κλήθηκε να παρουσιάσει τη δική της ιδέα ή το δίκτυο που είχε 
ήδη υλοποιήσει. Οι διαγωνιζόμενοι, πέρασαν από 3 εικοσάλεπτες δοκιμές, από τις οποίες κρίθηκαν 
με τα εξής κριτήρια: βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ενός επιθετικού, δυναμικού και 
ανταγωνιστικού δικτύου με σκοπό να πετύχουν ποιότητα στην αναπαραγωγή βίντεο μέσα στο 
δίκτυο. 
 
Η ομάδα προετοιμάστηκε κατάλληλα από τους κ. Γιώργο Χατζηχριστοφή και κ. Βάσο 
Βασιλείου, Καθηγητές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στο τμήμα της Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αντίστοιχα.  
 
Η αποστολή στην Αμερική τελούσε υπό την αιγίδα του Ομίλου Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, ενώ τα έξοδα του ταξιδιού είχε αναλάβει το CCS, Cyprus Computer Society και ο 
οργανισμός ECDL, European Computer Driving Licence.1 

                                                        
1 Περισσότερες πληροφορίες για το MANIAC Challenge του 2009 , για τους διαγωνισμούς των προηγούμενων ετών 
αλλά και για τον επόμενο διαγωνισμό,  μπορείτε να βρείτε στο  http://www.percom.org/. 
 
Συνέντευξη των φοιτητών μπορείτε να δείτε μέσω του site ΙΕΕΕ University of Cyprus Student Branch 
http://ieee.bytefreaks.net/  - όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 


