
Θ ΜΑΣΑΝ ΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝΝ ΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ» 

 

-1- 

ΤΣΗΜΑΝΑΤΣΟΜΑΣΗΝ ΞΑΓΧΓΗΝΑΛΛΗΛ ΠΙ ΡΑ ΧΝΝMICRORNA-ΓΟΝΙ ΙΧΝ ΑΠΟΝ
ΤΝΟ ΤΣΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝΝ ΗΜΟΙ Τ ΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Σμ ΘαθΪ ημ Β λΰοτζημ, vergoulis@imis.athena-innovation.gr, Ηζέαμ ΚαθΫζζομ, 
kanellos@dblab.ece.ntua.gr, Θο ωλάμ αζαηΪΰεαμ, dalamag@imisέathena-innovation.gr 

 

Π ΡΙΛΗΦΗμΝΗΝη ζΫ βΝ πθΝίδοηολδυθ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ κυμΝηβξαθδ ηκτμΝ βμΝαπάμΝ(πξΝDNA,Νπλπ θ μ,Ν
ησλδαΝ microRNA ε ζ)Ν έθαδΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ κυθΝ κδΝ λ υθβ ΫμΝ θαΝ εα αθκά κυθΝ εαδΝ θαΝ
γ λαπ τ κυθΝΰ θ δεΫμΝα γΫθ δ μΝπκυΝαπα ξκζκτθΝ βθΝΙα λδεάΝεαδΝ βΝ δκζκΰέαΝ κυμΝ ζ υ αέκυμΝαδυθ μέΝΟδΝ
πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν αυ ΪΝ αΝ ίδκησλδαΝ απκεαζτπ κθ αδΝ ηΫ πΝ ίδκζκΰδευθΝ π δλαηΪ πθΝ άΝ
υπκζκΰδ δευθΝπλκίζΫο πθΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βηκ δ τκθ αδΝ Ν πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪΝεαδΝ υθΫ λδαέΝ
ΓδαΝ θαΝ εα α έΝ βΝ πζβλκφκλέαΝ πκυΝ εα αΰλΪφ αδΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ βηκ δ τ δμΝ τεκζαΝ πλκ ίΪ δηβΝ κυμΝ
ίδκ πδ άηκθ μΝαθα έγ αδΝ Ν πδη ζβ ΫμΝβΝαθΪΰθπ βΝ βμΝίδίζδκΰλαφέαμΝεαδΝβΝεα αΰλαφάΝ βμΝΰθυ βμΝπκυΝ
θ κπέα αδΝ η Ν υ βηα δεσΝ λσπκέΝ π δ άΝ σηπμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝ Ϋξ δΝ απκ δξγ έΝ δ δαέ λαΝ

ξλκθκίσλαΝ εαδΝ πέπκθβ,Ν ελέγβε Ν απαλαέ β βΝ βΝ υζκπκέβ βΝ λΰαζ έπθΝ πκυΝ (α)Ν ίκβγκτθΝ κθΝ πδη ζβ άΝ θαΝ
θ κπέ δΝΰλάΰκλαΝ δμΝ βηκ δ τ δμΝπκυΝ κθΝαφκλκτθΝεαδΝ (ί)Ν εδαΰλαφκτθΝ κΝ έ κμΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝπκυΝ

εα αΰλΪφ αδΝ Νεαγ ηέαΝαπσΝ δμΝ βηκ δ τ δμέΝ 
 Νπλκβΰκτη θ μΝ λΰα έ μΝΫξκυη Νυζκπκδά δΝηκθ ΫζαΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βθΝαυ σηα βΝ
ιαΰπΰάΝ αζζβζ πδ λΪ πθΝ ηκλέπθΝ miRNA η Ν ΰκθέ δαΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ ε έη θκΝ πδ βηκθδευθΝ
βηκ δ τ πθέΝ Όηπμ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ η γκ κζκΰέαΝ απκ υΰξΪθ δΝ θαΝ θ κπέ δΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ πθΝ

αζζβζ πδ λΪ πθΝκδΝκπκέ μΝπ λδΫξκθ αδΝ Ν υθκ υ δεσΝυζδεσΝ πθΝ λΰα δυθΝσππμΝ έθαδΝπέθαε μΝεαδΝ δεσθ μέΝ
εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ θσμΝ υ άηα κμΝ πκυΝ γαΝ πδ δυε δΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ
βηαθ δεκτΝηΫλκυμΝ πθΝπλκαθαφ λγ δ υθΝαζζβζ πδ λΪ πθέΝ 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑΝ ΡΓΑΙΑ: Python, Java, MySQL. 

 

ΤΝΣΟΜΗΝΠ ΡΙΓΡΑΦΗ: ΣκΝ τθκζκΝ βμΝ ΰ θ δεάμΝ πζβλκφκλέαμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ επ δεκπκδ έ αδΝ Ν
αεκζκυγέ μΝ DNA,Ν πκυΝ κθκηΪακθ αδΝ ΰοθέ δαέΝ ΣκΝ ετ αλκΝ « δαίΪα δ»Ν βΝ ΰ θ δεάΝ πζβλκφκλέαΝ πκυΝ
επ δεκπκδκτθΝ αΝ ΰκθέ δαΝ εαδ,Ν η Ν ίΪ βΝ αυ ά,Ν παλΪΰ δΝ πλω ΐθ μ,Ν γΫ κθ αμΝ Ϋ δΝ Ν φαληκΰάΝ κυμΝ
ηβξαθδ ηκτμΝ βμΝ απάμέΝ υ ζ δ κυλΰέ μΝ εα ΪΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πλπ ρθυθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ
πλκίζάηα αΝ κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ αυ κτμέΝ ΣΫ κδ μΝ υ ζ δ κυλΰέ μΝ απκ ζκτθΝ βθΝ αδ έαΝ πκζζυθΝ ΰ θ δευθΝ
α γ θ δυθέΝ ΣαΝ ησλδαΝ microRNA,Ν αΝ κπκέαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ λυγηδ ΫμΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ πλπ ρθυθ,Ν
υπσ ξκθ αδΝ βθΝπαλκξάΝ θσμΝ λσπκυΝαθ δη υπδ βμΝ Ϋ κδπθΝα γ θ δυθέ 
ΛσΰπΝσ πθΝαθαφΫλγβεαθΝπλκβΰκυηΫθπμ,ΝκδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Νΰκθέ δαΝεαδΝησλδαΝmicroRNA 

έθαδΝ δ δαέ λαΝξλά δη μΝ κυμΝ λ υθβ ΫμέΝΣΫ κδ μΝπζβλκφκλέ μΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ ε Ϋζ βΝίδκζκΰδευθΝ
π δλαηΪ πθΝ άΝ απσΝ πλκΰθυ δμΝ υπκζκΰδ δευθΝ πλκ κηκδυ πθΝ εαδΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ Ν πδ βηκθδεΫμΝ
λΰα έ μΝπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝ Νπ λδκ δεΪέΝΘ πλβ δεΪΝβΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ λΰα δυθΝπαλΫξ δΝπλσ ία βΝ βθΝ
πδ βηκθδεάΝΰθυ βΝΰδαΝ κυμΝ λ υθβ ΫμΝσζκυΝ κυΝεσ ηκυ,Νσηπμ,Ν βθΝπλΪιβ,Ν κΝπζάγκμΝ πθΝ βηκ δ τ πθΝ
έθαδΝ σ κΝη ΰΪζκΝπκυΝ έθαδΝ τ εκζκΝΫθαμΝ λ υθβ άμΝθαΝ έθαδΝ θάη λκμΝΰδαΝσζβΝ βΝ ξ δεάΝίδίζδκΰλαφέαέΝ

ΓδαΝθαΝί ζ δπγ έΝβΝεα Ϊ α β,Ναθα έγ αδΝ Ν πδη ζβ ΫμΝβΝαθΪΰθπ βΝ βμΝίδίζδκΰλαφέαμΝεαδΝβΝεα αΰλαφάΝ
βμΝ ΰθυ βμΝ πκυΝ θ κπέα αδΝ η Ν λσπκΝ υ βηα δεσέΝ ΌηπμΝ εαδΝ πΪζδΝ βΝ λΰα έαΝ πθΝ πδη ζβ υθΝ έθαδΝ

ξλκθκίσλαΝεαδΝεκπδα δεάέΝΓδαΝθαΝ δ υεκζυθγ έΝβΝ λΰα έαΝαυ άΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝξλά βΝ λΰαζ έπθΝπκυΝ
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ίκβγκτθΝ κυμΝ πδη ζβ ΫμΝ θαΝ θ κπέ κυθΝ ΰλάΰκλαΝ δμΝ βηκ δ τ δμΝ πκυΝ κυμΝ αφκλκτθΝ εαδΝ θαΝ ιΪΰκυθΝ η Ν
τεκζκΝ λσπκΝ βθΝπζβλκφκλέαΝπκυΝπ λδΫξ αδΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ βηκ δ τ δμέ 

 Νπλκβΰκτη θβΝ λΰα έαΝ Ϋξκυη Ναθαπ τι δ ΫθαΝηκθ ΫζκΝ ΰδαΝ βθΝαυ σηα βΝ ιαΰπΰάΝ ΰθυ βμΝαπσΝε έη θαΝ
πδ βηκθδευθΝ βηκ δ τ πθέΝ ΗΝ λΰα έαΝ αυ άΝ βλέα αδΝ Ν ξθδεΫμΝ π ι λΰα έαμΝ φυ δεάμΝ ΰζυ αμ,Ν
πδ υΰξΪθ δΝ κθΝ θ κπδ ησΝ η ΰΪζκυΝ ηΫλκυμΝ πθΝ αζζβζ πδ λΪ πθΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ Ν πλκ Ϊ δμΝ κυΝ

ε δηΫθκυ, σηπμΝ απκ υΰξΪθ δΝ θαΝ θ κπέ δΝ σ μΝ αζζβζ πδ λΪ δμΝ π λδΫξκθ αδΝ ηΫ αΝ Ν πέθαε μ,Ν δεσθ μΝ άΝ
ΪζζκΝ υθκ υ δεσΝυζδεσΝ πθΝ βηκ δ τ πθέΝεκπσμΝ έθαδΝ θαΝαθαπ υξγ έΝ ΫθαΝ τ βηαΝπκυΝ γαΝηπκλ έΝ θαΝ
θ κπέ δΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ αζζβζ πδ λΪ δμΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ Ν υθκ υ δεσΝ υζδεσΝ
βηκ δ τ πθέΝ 

ΗΝπαλκτ αΝ λΰα έαΝπ λδζαηίΪθ δμ 
 δ λ τθβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝπκυΝυπΪλξκυθΝΰδαΝαυ σηα βΝ ιαΰπΰάΝΰθυ βμΝαπσΝ δεσθ μΝεαδΝπέθαε μΝ

πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ Ν πδ βηκθδεΫμΝ βηκ δ τ δμΝ ΰδαΝ ίδκησλδαΝ microRNA (πξΝ ξλά βΝ αζΰκλέγηπθΝ
OCR άΝαζΰκλέγηπθΝΰδαΝparsing πδθΪεπθΝε ζ),Ν 

 Τζκπκέβ βΝ αζΰκλέγηπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ δ λ τθβ βμΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝ ιΪΰκυθΝΰθυ βΝ ξ δεάΝη Ν αΝίδκησλδαΝmicroRNA 

 

Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

  τ βηαΝαυ σηα βμΝ ιαΰπΰάμΝαζζβζ πδ λΪ πθΝη αιτΝηκλέπθΝmicroRNA εαδΝΰκθδ έπθΝαπσΝ
πδ βηκθδεΫμΝίΪ δμΝ κηΫθπθΝ( δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝΡκ κγΫαμ-Μυλ έθβμΝΣ κυπέ β)μΝ

http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/uploads/DIPL-2014-6.pdf  

http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/uploads/DIPL-2014-6.pdf
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ΞΑΓΧΝΣΑΝΥΑΡΣ ΝΑΠΟ ΝΑΝΝΧΚ ΑΝΟ ΟΜ ΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραγιώργου Σοφία, 210 6875430, karagior@imis.athena-innovation.gr 

 

Π ΡΙΛΗΦΗ: ΟδΝ χθκζκΰέ μΝ θ κπδ ηκτΝ γΫ βμΝ πκυΝ υθαθ υθ αδΝ Ν φαληκΰΫμΝ πλαΰηα δεκτΝ χλσθκυ 

πζκάΰβ βμΝάΝ δαχ έλδ βμΝ σζκυ,ΝσχδΝησθκΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝπαλκχάΝηδαμΝ βηαθ δεάμΝεαδΝ υ βηα δεάμΝπβΰάμΝ
κηΫθωθΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πκυΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αθ ζά δΝ εαθ έμΝ πζβλκφκλέαΝ χ δεΪΝ η Ν

η αφκλδεΪΝ έε υα,ΝαζζΪΝ δ ΪΰκυθΝ πέ βμΝΫθαΝπζάγκμΝαθκδχ υθΝ λ υθβ δευθΝπλκεζά ωθΝ Ν χΫ βΝη Ν βθΝ
αιδκπκέβ βΝ Ϋ κδωθΝπζκτ δωθΝ κηΫθωθέΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝΫχκυθΝπλκ αγ έΝκλδ ηΫθ μΝηΫγκ κδ,ΝωμΝηΫγκ κδΝ
αυ σηα βμΝ παλαΰωΰάμΝ χαλ υθ,Ν αζζΪΝ θΝ ΫχκυθΝ η ζ βγ έΝ παλευμΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ
η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμΝ κηΫθαΝ εαδΝ ΰ θδε υηΫθβμ ΰ ωη λέαμΝ η αφκλδεΪ έε υαέΝ  σχκμΝ βμΝ δπζωηα δεάμΝ
λΰα έαμΝ έθαδ: (α) ΗΝ αθΪπ υιβΝ αζΰκλέγηκυΝ αυ σηα βμΝ παλαΰωΰάμΝ χΪλ βΝ εαδΝ ιαΰωΰάμΝ ΰθυ βμ ΰδαΝ

γαζΪ δα έε υα (ί)Ν ΗΝ αιδκπκέβ βΝ αυ κτΝ κυΝ αζΰκλέγηκυΝ πΪθωΝ απσΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ σΰεκΝ κηΫθωθΝ Ν
παλΪζζβζκΝεαδΝεα αθ ηβηΫθκΝπ λδίΪζζκθέ 
 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΡΓΑΙΑ: Java, MapReduce, MATLAB. 

 

ΤΝΣΟΜΗ Π ΡΙΓΡΑΦΗ:  σχκμΝ βμΝ παλκτ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ αζΰκλέγηωθΝ ιαΰωΰάμΝ
ΰθυ βμΝ απσΝ λκχδΫμΝ εδθκτη θωθΝ πζκέωθΝ η Ν απκ ζ ηα δεσΝ εαδΝ ίΫζ δ κΝ λσπκΝ Ν πέπ κ α) χλσθκυΝ
ε Ϋζ βμΝ ί)Ν πκδσ β αμ απκ ζ ηΪ ωθ,Ν βζα άΝ ΪθΝ σθ ωμΝ αθαεαζτπ κυθΝ βηαθ δεΪΝ χωλκ-χλκθδεΪΝ
κδχ έαΝ βμΝπκλ έαμΝ ωθΝπζκέωθ.  

ΣαΝεαγάεκθ αΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ αΝπαλαεΪ ωμ 
 Ολδ ησμΝ ωθΝ η λά δηωθΝ χαλαε βλδ δευθΝ βμΝ απσ κ βμΝ ωθΝ αζΰσλδγηωθ,Ν βζα άΝ δΝ έθαδΝ αυ σΝ

πκυΝ χαλαε βλέα δΝ απκ ζ ηα δεΪΝ βθΝ απσ κ βΝ εαδΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ θσμΝ αζΰσλδγηκυΝ
αυ σηα βμΝ ιαΰωΰάμΝχΪλ βέ 

 ΑθΪζυ β,Ν χ δα ησμΝεαδΝαιδκπκέβ βΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝχωλκ-χλκθδευθ κηΫθωθΝΰδαΝ βθΝ ισλυιβΝ
ΰ ωη λδευθΝεαδΝ πδπλσ γ ωθΝ ιαΰυη θωθΝχαλαε βλδ δευθ απσΝ λκχδΫμΝπζκέωθ. 

 ΗΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝγαζΪ δκυ δε τκυΝπκυΝγαΝχλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝγαΝ βλέα αδΝ
κΝOpenStreetMap άΝ υηπζβλωηα δεΫμΝπβΰΫμ. 

 

Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 Map construction - http://www.mapconstruction.org/  

 Trajectory data mining - http://research.microsoft.com/apps/pubs/?id=241453   

 Computing with Spatial Trajectories - http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=153826  

 MapReduce - https://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce  

 

 

 

 

 

 

http://www.mapconstruction.org/
http://research.microsoft.com/apps/pubs/?id=241453
http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=153826
https://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
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ΞΑΓΧΝΣΑΝΥΑΡΣ ΝΑΠΟ ΤΝΝ ΦΑ ΟΜ ΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραγιώργου Σοφία, 210 6875430, karagior@imis.athena-innovation.gr 

 

Π ΡΙΛΗΦΗ: ΟδΝ χθκζκΰέ μΝ θ κπδ ηκτΝ γΫ βμΝ πκυΝ υθαθ υθ αδΝ Ν φαληκΰΫμΝ πλαΰηα δεκτΝ χλσθκυ 

πζκάΰβ βμΝάΝ δαχ έλδ βμΝ σζκυ,ΝσχδΝησθκΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝπαλκχάΝηδαμΝ βηαθ δεάμΝεαδΝ υ βηα δεάμΝπβΰάμΝ
κηΫθωθΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πκυΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αθ ζά δΝ εαθ έμΝ πζβλκφκλέαΝ χ δεΪΝ η Ν

η αφκλδεΪΝ έε υα,ΝαζζΪΝ δ ΪΰκυθΝ πέ βμΝΫθαΝπζάγκμΝαθκδχ υθΝ λ υθβ δευθΝπλκεζά ωθΝ Ν χΫ βΝη  βθΝ
αιδκπκέβ βΝ Ϋ κδωθΝπζκτ δωθΝ κηΫθωθέΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝΫχκυθΝπλκ αγ έΝκλδ ηΫθ μΝηΫγκ κδ,ΝωμΝηΫγκ κδΝ
αυ σηα βμΝ παλαΰωΰάμΝ χαλ υθ,Ν αζζΪΝ θΝ ΫχκυθΝ η ζ βγ έΝ παλευμΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ
η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμΝ κηΫθαΝ εαδΝ ΰ θδε υηΫθβμ ΰ ωη λέαμΝ η αφκλδεΪ έε υαέΝ  σχκμΝ βμΝ δπζωηα δεάμΝ
λΰα έαμΝ έθαδ: (α) ΗΝαθΪπ υιβΝαζΰκλέγηκυΝαυ σηα βμΝπαλαΰωΰάμΝχΪλ βΝεαδΝ ιαΰωΰάμΝΰθυ βμ ΰδαΝ έε υα 

θαΫλδαμΝευεζκφκλέαμ (ί)ΝΗΝαιδκπκέβ βΝαυ κτΝ κυΝαζΰκλέγηκυΝπΪθωΝαπσΝΫθαΝη ΰΪζκΝσΰεκΝ κηΫθωθΝ Ν
παλΪζζβζκΝεαδΝεα αθ ηβηΫθκΝπ λδίΪζζκθέ 
 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΡΓΑΙΑ: Java, MapReduce, MATLAB. 

 

ΤΝΣΟΜΗ Π ΡΙΓΡΑΦΗ:  σχκμΝ βμΝ παλκτ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ αζΰκλέγηωθΝ ιαΰωΰάμΝ
ΰθυ βμΝαπσΝ λκχδΫμΝεδθκτη θωθΝα λκπζΪθωθ η Ναπκ ζ ηα δεσΝεαδΝίΫζ δ κΝ λσπκΝ Ν πέπ κΝα)ΝχλσθκυΝ
ε Ϋζ βμΝ ί)Ν πκδσ β αμΝ απκ ζ ηΪ ωθ,Ν βζα άΝ ΪθΝ σθ ωμΝ αθαεαζτπ κυθΝ βηαθ δεΪΝ χωλκ-χλκθδεΪΝ
κδχ έαΝ βμΝπκλ έαμΝ ωθΝα λκπζΪθωθ.  

ΣαΝεαγάεκθ αΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ αΝπαλαεΪ ωμ 
 Ολδ ησμΝ ωθΝ η λά δηωθΝ χαλαε βλδ δευθΝ βμΝ απσ κ βμΝ ωθΝ αζΰσλδγηωθ,Ν βζα άΝ δΝ έθαδΝ αυ σΝ

πκυΝ χαλαε βλέα δΝ απκ ζ ηα δεΪΝ βθΝ απσ κ βΝ εαδΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ θσμΝ αζΰσλδγηκυΝ
αυ σηα βμΝ ιαΰωΰάμΝχΪλ βέ 

 υζζκΰά,ΝαθΪζυ β,Ν χ δα ησμΝεαδΝαιδκπκέβ βΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝχωλκ-χλκθδευθΝ κηΫθωθΝΰδαΝ βθΝ
ισλυιβΝΰ ωη λδευθΝεαδΝ πδπλσ γ ωθΝ ιαΰυη θωθΝχαλαε βλδ δευθ απσΝ λκχδΫμΝα λκπζΪθωθ. 

 ΗΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ θαΫλδκυ δε τκυΝπκυΝγαΝχλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝαζΰκλέγηκυ. 

 

Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 Map construction - http://www.mapconstruction.org/  

 Trajectory data mining - http://research.microsoft.com/apps/pubs/?id=241453   

 Computing with Spatial Trajectories - http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=153826  

MapReduce - https://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce 

 

http://www.mapconstruction.org/
http://research.microsoft.com/apps/pubs/?id=241453
http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=153826
https://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
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ΝΧΜΑΣΧΗ ΑΝΟΙΚΣΧΝΝΓ ΧΓΡΑΦΙΚΧΝΝ ΟΜ ΝΧΝΝΣΟΝΝΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυ αμ Πα λοτηπαμ, 210 772 1446, kpatro@dblab.ece.ntua.gr 

 

Π ΡΙΛΗΦΗ:  σξκμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ πΫε α βΝ βμΝυπΪλξκυ αμ φαληκΰάμ TripleGeo η Νπλσ γ μΝ
υθα σ β μ,Νυ ΝθαΝαθ απκελέθ αδΝ δμΝαπαδ ά δμ η α λκπάμΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝεαδΝπκδεδζέαμΝαθκδε υθΝ

ΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθΝΰδαΝ βθΝ θ πηΪ π άΝ κυμ κθΝβηα δκζκΰδεσΝΙ σέ 
 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΡΓΑΙΑ: Java, RDF, REST API. 

 

ΤΝΣΟΜΗ Π ΡΙΓΡΑΦΗ: ΧΪλβΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Σβηα δοζογδεοτ Ι οτ (Semantic Web), 

ΫξκυθΝαθαπ υξγ έΝ ξθδεΫμΝεαδΝ λΰαζ έαΝΰδα βθΝ δα τθ βΝαθκδε υθΝ κηΫθπθ πκυΝαφκλκτθΝη θΝ βθΝέ δαΝ
κθ σ β α,ΝαζζΪΝ αΝκπκέα πδγαθσθ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝπκζζαπζΫμ,Ναθ ιΪλ β μΝεαδΝηΪζζκθ λκΰ θ έμΝπβΰΫμέΝ

έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝαυ κτΝ κυΝ έ κυμΝκδΝπζβλκφκλέ μΝ υθάγπμΝ ηπ λδΫξκυθΝ (λβ υμΝάΝ ηηΫ πμ) ηέαΝ
γ ωγλαφδεά π υξάέΝΛ.ξ. σ αθΝΫθαμΝξλά βμΝοΪξθ δΝΰδαΝεΪπκδαΝ αδθέαΝ κΝ δα έε υκΝάΝαπ’Ν κΝεδθβ σΝ κυ,ΝβΝ
φαληκΰάΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ πδ λΫφ δΝσξδΝησθκΝφπ κΰλαφέ μ,Νελδ δεΫμΝάΝ ξσζδαΝΰδαΝ βθΝ αδθέα,ΝαζζΪΝ πέ βμΝ
δμΝυλ μΝπλκίκζάμΝ βμΝ Νεκθ δθκτμΝεδθβηα κΰλΪφκυμΝηααέΝη Ν βθΝ κπκγ έαΝ κυμΝπΪθπΝ ΝξΪλ βέ 

ΓδαΝ θαΝ δ υεκζυθγ έΝ βΝ θ πηΪ π βΝ Ϋ κδπθΝ δα υθ ηΫθωθ γ ωγλαφδευθ οηΫθωθ (linked 

geospatial data) κθΝ βηα δκζκΰδεσΝ Ι σ,Ν κΝ ΙΠΤΝ Ϋξ δΝ ι εδθά δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πζα φσληαμΝ
TripleGeo Ναθοδε σ ευ δεαέΝ βθΝ λΫξκυ αΝΫε κ άΝ βμ,ΝβΝ φαληκΰάΝ πδ λΫπ δΝ βθΝΪθ ζβ βΝΰ πΰλαφδευθΝ
εαδΝπ λδΰλαφδευθΝ κδξ έπθΝαπσΝυπΪλξκυ μΝπβΰΫμΝ(ζέξέΝαλξ έαΝάΝίΪ δμΝ κηΫθπθ)ΝεαδΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ κυμΝ

Ν δΪφκλ μΝηκλφΫμΝεα Ϊζζβζ μΝΰδα άλβ βΝ  απογ άλδα (RDF stores) κΝ δα έε υκ. 

 αΝπζαέ δαΝ βμΝ δπζπηα δεάμ,ΝγαΝ πδ δπξγ έΝκΝ ηπζκυ δ ησμΝ βμΝTripleGeo η Νπλσ γ μΝζ δ κυλΰέ μ 

π ι λΰα έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν υθα σ β μΝξ δλδ ηκτΝη ΰΪζκυΝπζάγκυμ κηΫθπθέΝ θ δε δεΪΝπλκ έθκθ αδμ 
 ΑθΪπ υιβΝweb interface εαδΝ πΫε α β πθΝυπαλξκυ υθΝ πδζκΰυθΝ δ σ κυή ισ κυ,ΝζέξέΝ πδ λΫπκθ αμΝ

αθΪε β βΝΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθΝαπσΝαλξ έαΝKML, GML εέΪέ,ΝεαγυμΝεαδΝαπ’Ν υγ έαμΝ δ αΰπΰάμΝ
πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ Ν υΰε ελδηΫθκ απκγ άλδκ (ζέξέΝVirtuoso RDF store). 

 Τζκπκέβ βΝ θσμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ RESTful API,Νυ Ν θαΝ έθαδΝ υθα άΝβΝεζά βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ ΰδαΝ
αθκδε ΪΝΰ πΰλαφδεΪ κηΫθαΝπλκ ίΪ δηαΝησθκΝηΫ πΝ δα δε τκυέ  

 ξ δα ησμΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ ηβξαθδ ηκτΝ παλΪζζβζβμ π ι λΰα έαμ,Ν ζέξέΝ η Ν πδη λδ ησΝ κυΝ σΰεκυΝ
πθΝ κδξ έπθΝΰδαΝ ε Ϋζ βΝαπσΝαθ ιΪλ β μΝ δεκθδεΫμΝηβξαθΫμΝ(Virtual Machines), πλκε δηΫθκυΝθαΝ

αθ δη ππέακθ αδΝεζδηαεκτη θκδΝσΰεκδΝ κηΫθπθΝ(ζέξέΝσζκΝ κΝκ δεσΝ έε υκΝ βμΝ υλυπβμ). 
 φαληκΰάΝ βμΝ πζα φσληαμΝ ΰδαΝ βθΝ η α λκπάΝ ΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθΝ απσ αθκδε ΫμΝ πβΰΫμΝ (ζέξέΝ

OpenStreetMap) εαδΝ υθα σ β αΝ εγΫ υμΝ κυμΝ κΝ δα έε υκ ηΫ πΝSPARQL endpoints. 

 Μ λά δμΝ πδ σ πθΝ βμΝ π ι λΰα έαμΝΰδαΝ δΪφκλκυμΝσΰεκυμΝΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθέ 
 

Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 TripleGeo:  https://web.imis.athena-innovation.gr/redmine/projects/geoknow_public/wiki/TripleGeo 

 REST API tutorial: http://rest.elkstein.org/2008/02/what-is-rest.html 

 OpenStreetMap (OSM): http://www.openstreetmap.org/  

 SPARQL protocol: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/ 

https://web.imis.athena-innovation.gr/redmine/projects/geoknow_public/wiki/TripleGeo
http://rest.elkstein.org/2008/02/what-is-rest.html
http://www.openstreetmap.org/
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΟ TOY TWITTER 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Σταύρακας, yannis@imis.athena-innovation.gr  

Δανάη Πλα Καρύδη,  danae@imis.athena-innovation.gr 

  Αθανάσιος Γεντίμης, agent@imis.athena-innovation.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η περιήγηση στον γράφο των retweets, αποτελεί κομβική διαδικασία στον εντοπισμό της 

πορείας διάχυσης ενός ή περισσότερων tweets.  

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι: (α) Η ανάπτυξη μια ενιαίας πλατφόρμας που θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της διάδοσης tweets στον γράφο των χρηστών (β) Να 

χρησιμοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα ως μέσο εξόρυξης χρήσιμης πληροφορίας από το Twitter συνδυάζοντας 

πληροφορίες από τα tweets για τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων περιήγησης 

 

ΑΤΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java, Neo4J, Gephi. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι χρήστες του Twitter 

συχνά επιλέγουν ορισμένα tweets άλλων χρηστών, για να 

τα διαδόσουν στους δικούς τους followers. Στόχος της 

παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 

εργαλείων, τα οποία θα προσφέρουν στον χρήστη τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει για ένα retweet α) την 

πηγή του, β) την πορεία διάδοσής του και γ) τη συσχέτιση 

του με άλλα tweets μέσα από τα metadata των retweets 

ωστε η περιήγησή μας να εμπλουτίζεται από άποψη 

πληροφορίας. Σημαντικό κομμάτι της εργασίας αποτελεί η 

δημιουργία μιας εφαρμογής που θα αξιοποιεί ελληνικά 

tweets και η κατάλληλη προσαρμογή του προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί σε υπάρχοντα συστήματα του ΙΠΣΥ. 

Συγκεκριμένα η εφαρμογή αρχικά θα εντοπίζει με βάση ένα tweet τον γράφο των retweets του. Ο γράφος θα 

περιλαμβάνει όλoυς τους χρήστες που αναπαρήγαγαν το tweet σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο χρόνου (όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο). Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στους κόμβους βλέποντας επιπλέον 

πληροφορία για τα tweets του (τοποθεσία, τελευταία tweets, ημερομηνία). Τέλος αξιοποιώντας τα metadata 

(πχ URIs, εικόνες,βίντεο στα σχόλια) των retweets θα υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης άλλων tweets που 

αναφέρονται στο ίδιο web περιεχόμενο. Αυτά τα tweets καθώς και ο γράφος των retweets τους θα μπορεί να 

εμπλουτίζει τον αρχικό γράφο. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

 What is Twitter, a social network or a news media?- http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1772751  

  Generating graphs of retweets and @-messages on Twitter using R and Gephi - http://www.r-

bloggers.com/generating-graphs-of-retweets-and-messages-on-twitter-using-r-and-gephi/  

 

 

 

mailto:yannis@imis.athena-innovation.gr
mailto:danae@imis.athena-innovation.gr
mailto:agent@imis.athena-innovation.gr
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1772751
http://www.r-bloggers.com/generating-graphs-of-retweets-and-messages-on-twitter-using-r-and-gephi/
http://www.r-bloggers.com/generating-graphs-of-retweets-and-messages-on-twitter-using-r-and-gephi/
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