
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Όνομα: Νικόλαος  

Επώνυμο: Ρηγάκης 

Ημερομηνία Γέννησης: 28/06/1992 

Τηλέφωνο: +30 6975927207                                                            

Προσωπική Ιστοσελίδα: https  ://  rigakis  .  info  /  

Διεύθηνση email: nikos@rigakis.info

ΣΠΟΥΔΕΣ
 2018 Απόφοιτος Επιστήμης Υπολογιστών (CSD), Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 Αγγλικά: First Certification in English (Lower Michigan)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ 

 03/2018 - 06/2018: Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Neurocom

 06/2018 - 09/2018: Εργασία στην εταιρεία MCBS

 06/2018 - 10/2018: Υποτροφία στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ηρακλείου (ΙΤΕ) 

 11/2018 - 09/2019: Υπεύθυνος στο τομέα της πληροφορικής στο Τμήμα Ασφαλείας της 115 
        Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας 

ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

C, C++, Java, JavaScript, HTML/Css, Python, PHP

ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 Windows
 Linux/Unix
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ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

 Γλώσσες και μεταφραστές (Διδάσκων Αντώνιος Σαββίδης): Δημιουργία Mεταγλωττιστή
(compiler) και εικονική μηχανή για μία γλώσσα προγραμματισμού alpha.
 (γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε C)

 Υλοποίηση Linux C Shell (Διδάσκων Εύαγγελος Μαρκάτος): Εργασία για το μάθημα 
λειτουργικών συστημάτων η οποία αφορούσε την δημιουργία προγράμματος που θα 
υλοποιεί́ ένα Linux C shell(command interpreter) για το λειτουργικό́ σύστημα Linux.
 (γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε C)

 Πρακτική Άσκηση: Λογισμικό που αναπτύχθηκε στοχεύοντας στην ανάκτηση και 
παρουσίαση κατάλληλα μορφοποιημένων δεδομένων στο τελικό χρήστη αναφορικά με 
την εποπτεία και διαχείριση ενός στόλου οχημάτων. Στόχος της τελικής εφαρμογής ήταν
η βέλτιστη αξιοποίηση πληροφοριών, όπως αυτές που προέρχονται και μεταδίδονται σε 
πραγματικό χρόνο από κατάλληλα ενσωματωμένες συσκευές σε οχήματα υπό 
παρακολούθηση. 

            Επόπτης καθηγητής: Δημήτριος Πλεξουσάκης (Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής-ΙΤΕ)

 Πτυχιακή Εργασία (Find your Way): Δημιουργία συστήματος με δυνατότητα την 
εύρεση σημείων ενδιαφέροντος, όπως μίας επιχείρησης ή υπηρεσίας, σε κοντινότερη 
απόσταση απο τον χρήστη στον χάρτη και η καθοδήγηση του εκει. Ταυτόχρονα δινόταν 
η δυνατότητα προσκόμησης σχολίων και αξιολόγησης στο προφίλ της εκάστοτε 
επιχείρησης ή υπηρεσίας.

            Σύνδεσμος: http  ://  www  .  palaiopwleio  .  gr  /  rigakis  2/  
            Επόπτης καθηγητής: Δημήτριος Πλεξουσάκης (Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής-ΙΤΕ)

 Building & Measuring Secure Networks: Εργασία που είχε λάβει χώρα στα πλαίσια 
διαγωνισμού υποτροφίας και αφορούσε την υλοποιήση του προτύπου μιας καινοτόμου 
υπηρεσίας, η οποία θα βρίσκει την γρηγορότερη διαδρομή του client από τον server, για
την λήψη αρχείου, ως κριτήρια την καθυστέρηση (round trip time) ή τον αριθμό των 
hops, από αυτά που δίνει το standard Internet και την αποικωνηση των αποτελεσμάτων 
σε γράφημα.

Σύνδεσμος: http  ://  www  .  palaiopwleio  .  gr  /  rigakis  2/  fonto  .  php  

 Παλαιοπωλείο: Προσωπική δουλειά για την εξικοίωση με πλατφόρμα WordPress.
Σύνδεσμος: http  ://  www  .  palaiopwleio  .  gr  /  
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

 Visual Studio

 Eclipse/ Netbeans/ IntelliJ
 Apache Maven

 Spring Boot

 Java Persistence API

 Docker

 GitHub

 Joomla

 WordPress

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Οικείος με την διαχείριση έργου και ομάδας, λόγο της περάτωσης τόσο των πολαπλών 
ομαδικών εργασιών κατα την διάρκεια των σπουδών, όσο και της πρακτικής άσκησης. 
Μέσα απο τις λίγες εμπειρίες που εχω αποκομίσει μπορώ να είμαι σίγουρος οτι έχω 
εφοδιαστεί με τις παρακάτω δεξιότητες.

Πνέυμα συνεργασίας εντός ομάδας
Ευελιξία
Προσαρμοστικότητα

         



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Μονάδα Αριστείας Πανεπιστήμιο Κρήτης 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ










