Θ Μ Σ Ν ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΓ ΙΧΝ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ»

ΤΣ Μ Ν ΤΣΟΜ Σ Ν Ξ ΓΧΓ Ν ΛΛ Λ ΠΙ Ρ  ΧΝ MICRORNA-ΓΟΝΙ ΙΧΝ ΠΟΝ
ΤΝΟ ΤΣΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚΧΝΝ ΜΟΙ Τ ΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : ΘαθΪ βμ
λΰκτζβμ, 2106875423, vergoulis@imis.athena-innovation.gr, Ηζέαμ ΚαθΫζζκμ,
kanellos@dblab.ece.ntua.gr εαδ Θκ πλάμ αζαηΪΰεαμ, dalamag@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ : ΗΝη ζΫ βΝ πθΝίδκηκλδυθ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ κυμΝηβξαθδ ηκτμΝ βμΝαπάμ (πξΝDNA,Νπλπ θ μ,Ν
ησλδαΝ microRNA ε ζ) 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 ίδκζκΰδευθ 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 β 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
ξλκθκίσλα εαδΝ πέπκθβ,Ν ελέγβε Ν απαλαέ β βΝ βΝ υζκπκέβ βΝ λΰαζ έπθΝ πκυΝ (α)Ν ίκβγκτθΝ κθΝ πδη ζβ άΝ θαΝ
θ κπέ δΝ ΰλάΰκλαΝ 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 δ ηκθ 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 β 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
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Python, Java, MySQL.

ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ : ΣκΝ τθκζκΝ βμΝ ΰ θ δεάμΝ πζβλκφκλέαμΝ θσμΝ κλΰαθδ ηκτΝ επ δεκπκδ έ αδΝ Ν
αεκζκυγέ μΝ DNA, πκυΝ κθκηΪακθ αδΝ ΰκθέ 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 πλπ θ μ, γΫ κθ αμΝ Ϋ δΝ Ν φαληκΰά κυμΝ
ηβξαθδ ηκτμΝ βμΝ απάμέ υ ζ δ κυλΰέ μΝ εα ΪΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πλπ ρθυθ 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 δυθέ ΣαΝ ησλδαΝ microRNA, αΝ κπκέα ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ λυγηδ ΫμΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ πλπ ρθυθ,
υπσ ξκθ αδ βθΝπαλκξάΝ θσμΝ λσπκυ αθ δη υπδ βμΝ Ϋ κδπθΝα γ θ δυθέ
ΛσΰπΝσ πθΝαθαφΫλγβεαθΝπλκβΰκυηΫθπμ,ΝκδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Νΰκθέ δαΝεαδΝησλδαΝmicroRNA
έθαδΝδ δαέ λαΝξλά δη μΝ κυμΝ λ υθβ Ϋμέ ΣΫ 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 έπθ πκυΝ
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ίκβγκτθΝ κυμΝ πδη ζβ ΫμΝ θαΝ θ κπέ κυθΝ ΰλάΰκλαΝ δμΝ βηκ δ τ δμΝ πκυΝ κυμΝ αφκλκτθΝ εαδ θαΝ ιΪΰκυθΝ η Ν
τεκζκΝ λσπκΝ βθΝπζβλκφκλέαΝπκυΝπ λδΫξ αδΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ βηκ δ τ δμέ
 Ν πλκβΰκτη θβΝ λΰα έαΝ Ϋξκυη Ν αθαπ τι δΝ ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ ΰδαΝ βθΝ αυ σηα βΝ ιαΰπΰάΝ ΰθυ βμΝ απσΝ ε 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,Ν 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 δεσΝ υζδεσΝ πθΝ βηκ δ τ πθέΝ εκπσμΝ έθαδΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ΫθαΝ τ βηαΝ πκυΝ γαΝ ηπκλ 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 βμΝαπσ δεσθ μΝεαδΝπέθαε μΝ
πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ
πδ βηκθδεΫμΝ βηκ δ τ δμΝ ΰδαΝ ίδκησλδαΝ microRNA (πξΝ ξλά βΝ αζΰκλέγηπθΝ
OCR άΝαζΰκλέγηπθΝΰδαΝparsing πδθΪεπθ ε ζ),
 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
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ΤΛΟΠΟΙ  ΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙΧΝΝ Ξ ΣΟΜΙΚ Τ ΝΣ ΝΠΛ ΣΦΟΡΜ Ν ΙΟΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ Ν
DIANA TOOLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : ΘαθΪ βμ
λΰκτζβμ, 2106875423, vergoulis@imis.athena-innovation.gr, Γδυλΰκμ Γδαθθσπκυζκμ,
giann@imis.athena-innovation.gr εαδ Θκ πλάμ αζαηΪΰεαμ, dalamag@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ : ΗΝπζα φσληαΝίδκπζβλκφκλδεάμΝDIANA TOOLS απκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝ τθκζκΝ λΰαζ έπθΝπκυΝ
κξ τκυθΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ πθΝ ίδκ πδ βησθπθΝ πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ ΰτλπΝ απσΝ αΝ ησλδαΝ
microRNAέΝ ΜΫ αΝ απσΝ αΝ λΰαζ έαΝ βμΝ κδΝ ίδκ πδ άηκθ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ θ κπέακυθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ πκυΝ κυμΝ
θ δαφΫλ δ,Ν θαΝ θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ αΝ ΰκθέ δαΝ εαδΝ αΝ η αίκζδεΪΝ ηκθκπΪ δαΝ πκυΝ πβλ Ϊακθ αδΝ απσΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝηκλέκυΝmicroRNA ε ζέΝ
ΗΝεα αΰλαφάΝ κυΝδ κλδεκτΝαθααβ ά πθΝ θσμΝξλά β,Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ αΝκπκέαΝ πδζΫΰ δΝθα ι Ϊ δΝεαδ,
ΰ θδεσ λα,ΝβΝεα αΰλαφάΝ κυ λσπκυ η Ν κθΝκπκέκΝαζζβζ πδ λΪΝη Ν βΝ δ παφάΝ πθΝ λΰαζ έπθΝηπκλκτθΝθαΝ
κ βΰά κυθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝπλκφέζ πθΝ λ υθβ δευθΝ θ δαφ λσθ πθΝεαδΝ πθΝπλκ δηά υθΝ κυ. υ σΝ κΝ
πλκφέζ,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ πλκφέζΝ ΪζζπθΝ λ υθβ υθ πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ παλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ΰδαΝ θαΝ παλΫξκθ αδΝ κΝ ίδκ πδ άηκθαΝ ια κηδε υηΫθ μΝ υπβλ έ μΝ σππμΝ πλκ Ϊ δμΝ ΰδαΝ
θ δαφΫλκυ αΝίδίζδκΰλαφέα,ΝΰδαΝπ δλΪηα αΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπλαΰηα κπκδά δ,ΝΰδαΝΰκθέ δαΝπκυΝηπκλ έΝ
θαΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝα γΫθ δ μΝπκυΝη ζ ΪΝε ζέ
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : PHP, MySQL, Java.

ΤΝΣΟΜ
Π ΡΙΓΡ Φ :  σξκμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ υ άηα κμΝ
εα αΰλαφάμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝ ξλβ υθΝ πθΝ λΰαζ έπθΝ βμΝ πζα φσληαμΝ DIANA TOOLS εαδΝ βΝ
υζκπκέβ βΝζ δ κυλΰδυθΝ ια κηέε υ βμΝπκυΝγαΝ εη αζζ τκθ αδΝ αΝεα αΰλαφση θαΝ κηΫθαέΝ θΪη αΝ αΝ
κηΫθαΝ πκυΝ γαΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ κΝ δ κλδεσΝ αθααβ ά πθΝ πθΝ ξλβ υθ,Ν αΝ
απκ ζΫ ηα αΝπκυΝ πδ εΫπ κθ αδΝκδΝξλά μΝ η ΪΝαπσΝεΪγ Ναθααά β β,ΝκδΝ ιπ λδεκέΝυπ λ τθ ηκδΝπκυΝ
αεκζκυγκτθΝε ζέ Μ ΝίΪ βΝ αΝπλκφέζΝξλβ υθΝπκυΝγαΝεα α ε υα κτθΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝεαγδ λπηΫθκδΝ
αζΰσλδγηκδΝ ια κηέε υ βμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝπαλΫξκθ αδΝπλκ Ϊ δμΝίδίζδκΰλαφέαμΝεαδΝ ια κηδε υηΫθ μΝζέ μΝ
απκ ζ ηΪ πθΝη ΝίΪ βΝ α λ υθβ δεΪΝ θ δαφΫλκθ αΝ κυΝεΪγ Νξλά βέΝ
ΣαΝεαγάεκθ αΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ αΝπαλαεΪ πμ
 ξ δα ησμΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ υ άηα κμΝ εα αΰλαφάμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝ ξλβ υθΝ βμΝ
πζα φσληαμΝDIANA TOOLS.
 Τζκπκέβ βΝ υπβλ έαμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ πλκφέζΝ κυΝ ξλά βΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ πλκ Ϊ πθΝ
θ δαφΫλκυ αμΝίδίζδκΰλαφέαμΝεαδΝ ια κηδε υηΫθπθΝζδ υθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝ
Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ:



Πζα φσληαΝ λΰαζ έπθΝDIANA TOOLS: http://diana.imis.athenainnovation.gr/DianaTools/index.php
ΜΫγκ κδΝ ια κηέε υ βμΝαθααά β βμ:
o T. Joachims. Optimizing search engines using clickthrough data. ACM SIGKDD, 2002.
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o
o
o

K. Sugiyama, K. Hatano, and M. Yoshikawa. Adaptive web search based on user profile
constructed without any effort from users. WWW, 2004.
Z. Dou, R. Song and J.-R. Wen. A Large-scale Evaluation and Analysis of Personalized
Search Strategies. WWW, 2007.
Z. Dou, R. Song, J.-R. Wen, and X. Yuan. Evaluating the Effectiveness of Personalized Web
Search. IEEE TKDE, 2008.
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Μ Λ Σ ΝΚ ΙΝ Π ΚΣ  Ν ΛΓΟΡΙΘΜΧΝΝ Ν ΓΝΧΡΙ  ΜΟΣΙ ΧΝΝ ΝΥΡΟΝΟ ΙΡ Ν
Κ Σ Ν ΛΧ ΝΝ ΡΟΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : Γδυλΰκμ Γδαθθσπκυζκμ, giann [at] imis.athena-innovation.gr
Παθ ζάμ Χλσθβμ, pchronis [at] imis.athena-innovation.gr
πτλκμ γαθα έκυ, spathan [at] imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ :  σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ έθαδΝ β υζκπκέβ βΝ αζΰκλέγηπθΝ αθαΰθυλδ βμΝ ηκ έίπθΝ Ν
ξλκθκ δλΫμΝεαδΝβΝ πΫε α βήπλκ αληκΰάΝ κυμΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝαθΪζυ βμΝ κηΫθπθΝεα αθΪζπ βμΝθ λκτέΝ
ΗΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ φαληκΰάμΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ΰδαΝ εδθβ ΫμΝ υ ε υΫμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
απαδ ά δμΝ κυΝπλκίζάηα κμ,ΝσππμΝπ λδΰλΪφ αδΝ βΝ υθΫξ δαέ
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java, Javascript, Objective-C, Cordova, Flot

ΤΝΣΟΜ ΝΠ ΡΙΓΡ Φ :
ΜέαΝαλε ΪΝ δα κηΫθβΝεα βΰκλέαΝ κηΫθπθΝ έθαδΝκδΝξλκθκ δλΫμέΝΗΝξλκθκ δλΪΝ έθαδΝηέαΝπζ δΪ αΝ δηυθΝ
εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ αθ δ κδξ έΝ Ν εΪπκδαΝ ξλκθδεάΝ δΰηάέΝ Χλκθκ δλΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλΪΰκθ αδΝ απσΝ
αδ γβ άλ μΝ άΝ απσΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ δαφσλπθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ υθάγπμΝ κδΝ δηΫμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ Ν έ αΝ
δα άηα αέΝ ΠαλΪ δΰηα Ϋ κδπθΝ κηΫθπθΝ έθαδΝ κδΝ δηΫμΝ θσμΝ αδ γβ άλαΝ πκυΝ η λΪ δΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ
θ λκτΝ ΝηέαΝίλτ β,Ν αΝ κηΫθαΝθκηδ ηα δεάμΝδ κ δηέαμΝ υλυή κζαλέκυΝάΝβΝπκ σ β αΝίλκξσπ π βμΝ ΝηέαΝ
π λδκξάέΝ ΟδΝ ξλκθκ δλΫμ,Ν πμΝ τπκμΝ
κηΫθπθ,Ν ΫξκυθΝ εΪπκδ μΝ δ δαδ λσ β μ,Ν σππμ βΝ υοβζάΝ υ ξΫ δ βΝ
δα κξδευθΝ δΰηΪ πθΝεαδΝβΝη ΰΪζβΝ δα α δεσ β αέ
ΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ δπζπηα δεάΝ πδε θ λυθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ ξλκθκ δλυθΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υζζκΰάΝ
κηΫθπθΝ εα αθΪζπ βμΝ θ λκτ. ΗΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ δ δεκτμΝ η λβ ΫμΝ [1],Ν κδΝ κπκέκδΝ
πλκ αλησακθ αδΝ Ν ηέαΝ ίλτ βΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εα αΰλΪφκυθΝ πκ σ β αΝ εα αθαζπηΫθκυΝ θ λκτΝ εαδΝ
γ ληκελα έα,ΝαθΪΝ υθ ξση θ μΝξλκθδεΫμΝ δΰηΫμέΝΗΝη λκτη θβΝεα αθΪζπ βΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δαφκλ δεκτμΝ
παλΪΰκθ μ,Ν σππμΝ βΝ πκξά,Ν βΝ ηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμ,Ν βΝ γ ληκελα έαΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βηκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ
πθΝ εα αθαζπ υθ,Ν εέαέΝ  σξκμΝ έθαδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ ξλκθκ δλυθΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ βΝ η ζζκθ δεάΝ εα αθΪζπ β,Ν η Ν ίΪ βΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ πλκαθαφ λγΫθ πθΝ
παλαΰσθ πθέ
 σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝία δευθΝαζΰκλέγηπθΝαθαΰθυλδ βμΝηκ έίπθΝ(pattern recognition)
([2])Ν εαδΝ αθαΰθυλδ βμΝ α υθάγδ πθΝ ΰ ΰκθσ πθ (event detection) ([3]) εα αθΪζπ βμΝ Ν ξλκθκ δλΫμ. ΘαΝ
υζκπκδβγ έή π ε αγ έ,Νεα αλξάθ,ΝαζΰσλδγηκμΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝ(linear regression) ([4]),ΝΰτλπΝαπσΝ
κθΝκπκέκΝγαΝη ζ βγκτθΝ δΪφκλ μΝ ξθδεΫμΝΰδαΝαθαΰθυλδ βΝΰ ΰκθσ πθΝεαδΝηκ έίπθΝεαδΝγαΝυζκπκδβγ έΝΫθαΝ
υπκ τθκζκΝαπσΝαυ ΫμέΝ
εκπσμΝ πθΝ παλαπΪθπΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ πζαδ έκυΝ πκυΝ γαΝ πδ λΫπ δΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ θαΝ ηαγαέθ δΝ
πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝεα αθΪζπ άΝ κυ,Ν σ κΝ Νπλαΰηα δεσΝξλσθκ,Νσ κΝεαδΝαγλκδ δεΪΝ κηΫθαΝ(πλσίζ οβΝ
εα αθΪζπ βμ,Ν ηκ έία- έ βΝ εα αθΪζπ βμΝ εαδΝ α υθάγδ μΝ εα αθαζυ δμ)Ν τ λαΝ απσΝ αθΪζυ βΝ πθΝ
κηΫθπθέΝ ΛσΰπΝ βμΝ πλσίζ οβμΝ πθΝ υ ε υυθ-η λβ υθΝ ΰδαΝ α τληα βΝ πδεκδθπθέαΝ ηΫ πΝ Bluetooth,
δ αθδεσ λ μΝ υ ε υΫμΝ ζδεκτΝξλά βΝαπκ ζκτθΝκδΝεδθβ ΫμΝ υ ε υΫμΝ(smartphones, tablets)έΝΓδαΝαυ σΝ κΝ
ζσΰκ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ πθΝαζΰκλέγηπθΝεαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝγαΝΰέθ δΝΰδαΝεδθβ ΪΝ βζΫφπθαΝεαδΝΰδαΝ αΝζκΰδ ηδεΪΝ
Android άήεαδΝiOSέΝΟδΝ ξθκζκΰέ μΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ έθαδ (αθΪζκΰαΝη Ν δμΝΰθυ δμΝ κυΝυπκοάφδκυΝ
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εαδΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμ)μΝ Java, Objective-C, Javascript εαδΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ Cordova [5] εαδΝ
Flot [6].

Η δπζπηα δεά γα πλαΰηα κπκδβγ έ α πζαέ δα κυ λ υθβ δεκτ Ϋλΰκυ DAIAD κ κπκέκ έθαδ Ϋθα
ξλβηα κ κ κτη θκ απσ βθ
λ υθβ δεσ Ϋλΰκ, δΪλε δαμ γ,η υθ πκυ αφκλΪ β δαξ έλδ β η ΰΪζπθ
κηΫθπθ θ λκτέ υθκπ δεΪ, κ DAIAD
δΪα δ βθ απκ κ δεά υζζκΰά, απκγάε υ β, αθΪζυ β εαδ
εη Ϊζζ υ β (
πέπ κ πλσίζ οβμ εα αθΪζπ βμ, αθαΰθυλδ βμ α υθάγδ πθ εα αθαζυ πθ εαδ
ια κηδε υηΫθπθ υ Ϊ πθ εα αθΪζπ βμ)
κηΫθπθ εα αθΪζπ βμ θ λκτέ Σα λ υθβ δεΪ κυ απκ ζΫ ηα α
τθαθ αδ θα ξλβ δηκπκδβγκτθ σ κ απσ ζδεκτμ ξλά μ, σ κ εαδ απσ παλσξκυμ τ λ υ βμ εαδ λ υθβ Ϋμ
ηκθ Ϋζπθ εα αθΪζπ βμ θ λκτ.

Υ ΣΙΚ  ΠΛ ΡΟΦΟΡΙ :
[1] Amphiro a1 device. Available at: http://amphiro.com/products/a1/
[2] Pattern Recognition in Time Series. Available at: http://www.cs.gmu.edu/~jessica/publications/astronomy11.pdf
[3] Tutorial on Event Detection, KDD 2009. http://www.cs.cmu.edu/~neill/papers/eventdetection.pdf
[4] Linear Regression. Available at: http://stattrek.com/regression/linear-regression.aspx
[5] Apache Cordova. Available at: http://cordova.apache.org/
[6] Flot: Attractive JavaScript plotting for jQuery. Available at: http://www.flotcharts.org/
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Μ Λ Σ ΝΚ ΙΝ Π ΚΣ  Ν ΛΓΟΡΙΘΜΧΝΝΜ Υ ΝΙΚ  Μ Θ  ΝΓΙ Ν
ΥΡΟΝΟ ΙΡΧΝΝ ΝMAP-REDUCE

ΟΜ Ν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : Γδυλΰκμ Γδαθθσπκυζκμ, giann [at] imis.athena-innovation.gr
Παθ ζάμ Χλσθβμ, pchronis [at] imis.athena-innovation.gr
πτλκμ γαθα έκυ, spathan [at] imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ :  σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ έθαδΝ βΝ η ζΫ βΝ αζΰκλέγηπθΝ ηβξαθδεάμΝ ηΪγβ βμΝ ΰδαΝ
κηΫθαΝΝ
ξλκθκ δλυθΝ εαδΝ βΝ πΫε α βήπλκ αληκΰάΝ κυμΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ Map-Reduce ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ η ΰΪζπθΝ
κηΫθπθέΝ ΟδΝ αζΰσλδγηκδΝ γαΝ πλκ αληκ κτθΝ κΝ θΪλδκΝ σπκυΝ αΝ
κηΫθαΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ
ξλκθκ δλΫμΝεα αθΪζπ βμΝθ λκτΝαπσΝη ΰΪζκΝαλδγησΝξλβ υθέ
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java, Hadoop, Apache Flink, Cassandra

ΤΝΣΟΜ ΝΠ ΡΙΓΡ Φ :
ΜέαΝαλε ΪΝ δα κηΫθβΝεα βΰκλέαΝ κηΫθπθΝ έθαδΝκδΝξλκθκ δλΫμέΝΗΝξλκθκ δλΪΝ έθαδΝηέαΝπζ δΪ αΝ δηυθΝ
εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ αθ δ κδξ έΝ Ν εΪπκδαΝ ξλκθδεάΝ δΰηάέΝ Χλκθκ δλΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλΪΰκθ αδΝ απσΝ
αδ γβ άλ μΝ άΝ απσΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ δαφσλπθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ υθάγπμΝ κδΝ δηΫμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ Ν έ αΝ
δα άηα αέΝ ΠαλΪ δΰηαΝ Ϋ κδπθΝ κηΫθπθΝ έθαδΝ κδΝ δηΫμΝ θσμΝ αδ γβ άλαΝ πκυΝ η λΪ δΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ
θ λκτΝ ΝηέαΝίλτ β,Ν αΝ κηΫθαΝθκηδ ηα δεάμΝδ κ δηέαμΝ υλυή κζαλέκυΝάΝβΝπκ σ β αΝίλκξσπ π βμΝ ΝηέαΝ
π λδκξάέΝ ΟδΝ ξλκθκ δλΫμ,Ν πμΝ τπκμΝ
κηΫθπθ,Ν ΫξκυθΝ εΪπκδ μΝ δ δαδ λσ β μ,Ν σππμΝ βΝ υοβζάΝ υ ξΫ δ βΝ
δα κξδευθΝ δΰηΪ πθΝεαδΝβΝη ΰΪζβΝ δα α δεσ β αέ
ΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ δπζπηα δεάΝ πδε θ λυθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ ξλκθκ δλυθΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υζζκΰάΝ
κηΫθπθΝ εα αθΪζπ βμΝ θ λκτ. ΗΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ δ δεκτμΝ η λβ ΫμΝ [1],Ν κδΝ κπκέκδΝ
πλκ αλησακθ αδΝ Ν ηέαΝ ίλτ βΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εα αΰλΪφκυθΝ πκ σ β αΝ εα αθαζπηΫθκυΝ θ λκτΝ εαδΝ
γ ληκελα έα,ΝαθΪΝ υθ ξση θ μΝξλκθδεΫμΝ δΰηΫμέΝΗΝη λκτη θβΝεα αθΪζπ βΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δαφκλ δεκτμΝ
παλΪΰκθ μ,Ν σππμΝ βΝ πκξά,Ν βΝ ηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμ,Ν βΝ γ ληκελα έαΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βηκΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ
πθΝ εα αθαζπ υθ,Ν εέαέΝ  σξκμΝ έθαδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ ξλκθκ δλυθΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ βΝ η ζζκθ δεάΝ εα αθΪζπ β,Ν η Ν ίΪ βΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ πλκαθαφ λγΫθ πθΝ
παλαΰσθ πθέ
 σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ έθαδΝ βΝ η ζΫ βΝ αζΰκλέγηπθΝ ηβξαθδεάμΝ ηΪγβ βμΝ ΰδαΝ ξλκθκ δλΫμΝ ([2])Ν εαδΝ βΝ
πδζκΰάΝ θσμΝ υπκ υθσζκυΝ κυμΝ ΰδαΝ υζκπκέβ βή πΫε α βΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ Map-Reduce [3] ΰδαΝ εα αθ ηβηΫθβΝ
π ι λΰα έαΝ ηααδευθΝ
κηΫθπθ. ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ αζΰκλέγηπθΝ πκυΝ γαΝ υζκπκδβγκτθΝ γαΝ π λδΫξ δΝ ΫθαθΝ
κυζΪξδ κθΝ αζΰσλδγηκΝ υ α κπκέβ βμΝ ξλκθκ δλυθΝ εαδΝ ΫθαθΝ αζΰσλδγηκΝ αθαΰθυλδ βμΝ πλκ τππθέΝ ΟδΝ
αζΰσλδγηκδΝ γαΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβ,Ν πΫλαΝ απσΝ αΝ
κηΫθαΝ ξλκθκ δλυθΝ εαδΝ η α κηΫθαΝ σππμΝ κδΝ
πλκαθαφ λγΫθ μΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝεα αθΪζπ βΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπαλαη λκπκδά δηκδ
πμΝπλκμΝαυ κτμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝαζζΪΝεαδΝπμΝπλκμΝ βΝ δαελδ σ β αΝ(granularity) πθΝ κηΫθπθέ
ΗΝ δπζπηα δεάΝγαΝ υ δΝΫηφα βΝ βθΝαπκ κ δεάΝυζκπκέβ βΝ πθΝ τκΝ( κυζΪξδ κθ)ΝαζΰκλέγηπθΝεαδΝ βθΝ
εζδηαεπ δησ β ΪΝ κυμΝ Νη ΰΪζκυμΝσΰεκυμΝ κηΫθπθέΝΓδαΝαυ σΝ κΝζσΰκ,Ν αΝπζαέ δαΝ βμΝ δπζπηα δεάμ,ΝγαΝ
π ε αγ έΝ πέ βμΝΫθαμΝυπΪλξπθΝsynthetic data generator η Ν εκπσΝ βθΝπαλαΰπΰάΝηααδευθΝξλκθκ δλυθΝπκυΝ
πλκ ΰΰέ κυθΝ δμΝεα αθκηΫμΝπλαΰηα δευθΝ κηΫθπθΝεα αθΪζπ βμΝθ λκτέ
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Η δπζπηα δεά γα πλαΰηα κπκδβγ έ α πζαέ δα κυ λ υθβ δεκτ Ϋλΰκυ DAIAD κ κπκέκ έθαδ Ϋθα
ξλβηα κ κ κτη θκ απσ βθ
λ υθβ δεσ Ϋλΰκ, δΪλε δαμ γ,η υθ πκυ αφκλΪ β δαξ έλδ β η ΰΪζπθ
κηΫθπθ θ λκτ. υθκπ δεΪ, κ DAIAD
δΪα δ βθ απκ κ δεά υζζκΰά, απκγάε υ β, αθΪζυ β εαδ
εη Ϊζζ υ β (
πέπ κ πλσίζ οβμ εα αθΪζπ βμ, αθαΰθυλδ βμ α υθάγδ πθ εα αθαζυ πθ εαδ
ια κηδε υηΫθπθ υ Ϊ πθ εα αθΪζπ βμ)
κηΫθπθ εα αθΪζπ βμ θ λκτέ Σα λ υθβ δεΪ κυ απκ ζΫ ηα α
τθαθ αδ θα ξλβ δηκπκδβγκτθ σ κ απσ ζδεκτμ ξλά μ, σ κ εαδ απσ παλσξκυμ τ λ υ βμ εαδ λ υθβ Ϋμ
ηκθ Ϋζπθ εα αθΪζπ βμ θ λκτ.

Υ ΣΙΚ  ΠΛ ΡΟΦΟΡΙ :
[1] Amphiro a1 device. Available at: http://amphiro.com/products/a1/
[2] Pattern Recognition in Time Series. Available at: http://www.cs.gmu.edu/~jessica/publications/astronomy11.pdf
[3] MapReduce Tutorial. Available at: http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html
[4] Hadoop. Available at: http://hadoop.apache.org/
[5] Apache Flink. Available at: https://flink.incubator.apache.org/
[6] Cassandra. Available at: http://cassandra.apache.org/
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ΤΛΟΠΟΙ  Ν ΛΓΟΡΙΘΜΧΝ Μ Υ ΝΙΚ ΝΜ Θ  ΝΓΙ Ν ΤΣΟΜ ΣΟΠΟΙ Μ Ν Ν
ΤΓΥΧΝ Τ Ν Μ ΙΟΛΟΓΙΚΧΝΝΓ ΧΥΧΡΙΚΧΝΝ
ΟΜ ΝΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : Γδυλΰκμ Γδαθθσπκυζκμ, giann [at] dblab.ece.ntua.gr
βηά λβμ εκτ αμ, dskoutas [at] imis.athena-innovation.gr
πτλκμ γαθα έκυ, spathan [at] imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ :  σξκμΝ βμΝ
(fusion) κθ κ ά πθΝ
επαδ τκθ αδΝ πΪθπΝ κΝ
κηΫθπθΝπκυΝΫξ δΝ πδζΫι
ΰδαΝθΫα,ΝπλκμΝ υΰξυθ υ βΝ

δπζπηα δεάμΝ έθαδΝβΝυζκπκέβ βΝαζΰκλέγηπθΝΰδαΝαυ κηα κπκδβηΫθβΝ υΰξυθ υ β
βηα δκζκΰδεΪΝ
κηΫθαΝ η Ν ΰ πξπλδεάΝ πζβλκφκλέαέΝ ΟδΝ αζΰσλδγηκδΝ γαΝ
δ κλδεσΝ κυΝ ξλά β,Ν βζα άΝ Ν πλκβΰκτη θ μΝ λα βΰδεΫμΝ υΰξυθ υ βμΝ
δΝεαδΝγαΝηπκλκτθ,Νη ΝίΪ βΝ κΝ επαδ υηΫθκΝηκθ Ϋζκ,ΝθαΝπλκ έθκυθΝ λα βΰδεΫμΝ
κηΫθαέ

ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java

ΤΝΣΟΜ Ν Π ΡΙΓΡ Φ : ΗΝ υλ έαΝ ιΪπζπ βΝ εαδΝ ξλά βΝ κυΝ δα δε τκυ,Ν βΝ δΪγ βΝ εαδΝ δαεέθβ βΝ
η ΰΪζκυΝ σΰεκυΝ πζβλκφκλέαμΝ ηΫ πΝ αυ κτ,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ πζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθ,Ν
ξθκζκΰδυθΝεαδΝπλκ τππθΝία δ ηΫθπθΝ Ν δαφκλ δεΫμΝαθΪΰε μΝεαδΝδ δαδ λσ β μ,ΝΫξκυθΝ αθΝαπκ Ϋζ ηαΝ
βθΝ ηφΪθδ βΝ λκΰΫθ δαμ (heterogeneity) εαδΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ κυΝ βη λδθκτΝπαΰεσ ηδκυ
δ κτ (WWW)έΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ εαζ έ αδΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ κΝ βηα δκζκΰδεσμ Ι σμ (Semantic Web) [1],Ν κΝ
κπκέκμΝ απκ ζ έΝ βΝ η ΰαζτ λβ πλκ πΪγ δαΝ αυ σηα βμΝ θκπκέβ βμΝ υ βηΪ πθ, η Ν εκπσΝ θαΝ
υθ λΰΪακθ αδΝ δαζ δ κυλΰδεΪ Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέ κθΝβηα δκζκΰδεσ Ι σ,Ν αΝ κηΫθαΝαεκζκυγκτθΝ κΝ
RDF (Resource Description Framework) [2],[3] ηκθ Ϋζκ,Ν η Ν ευλέαλξβΝ ΰζυ αΝ λπ ά πθ,Ν βθΝ SPARQL
(Simple Protocol and RDF Query Language) [4].
πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝβΝ δαξ έλδ βΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝΰ πξπλδευθΝ κηΫθπθΝ έθαδΝυοβζάμΝ
βηα έαμΝ σ κΝ βΝίδκηβξαθέαΝ(πέξέΝ κυλδ δεΪΝπλαε κλ έαΝπκυΝαθαζτκυθΝ δμΝ Ϊ δμΝ πθΝπ ζα υθΝ κυμ)Νσ κΝ
εαδΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ απάΝ (πέξέΝ εη Ϊζζ υ βΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ πζβλκφκλέαμΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ έε υαΝ ΰδαΝ
δα τθ βΝξλβ υθ,Ν δαφβηέ δμ,Νεέαέ)έΝ
ΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ δπζπηα δεάΝγαΝ πδε θ λπγ έΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝ υΰξυθ υ βμΝ κηΫθπθ (data fusion),Ν κΝ
κπκέκΝ υθέ α αδΝ αΝ ιάμΝ Ϊ δαμΝ(α)Ν πδζκΰάΝ θσμΝα τΰκυμΝκθ κ ά πθΝπκυΝΫξκυθΝ δα υθ γ έΝπμΝσηκδ μ,Ν
(ί)Ν θ δ κέξδ βΝ πθΝδ δκ ά πθΝ βμΝηδαμΝκθ σ β αμΝη Ν δμΝδ δσ β μΝ βμΝΪζζβμ,Νυ ΝθαΝίλ γκτθΝ αΝ π ΪΝ
α τΰβΝ δ δκ ά πθΝ πκυΝ π λδΰλΪφκυθΝ αΝ έ δαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ κθ κ ά πθΝ (ΰ)Ν πδζκΰά,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν α τΰκμΝ
δ δκ ά πθ,Ν υθ υα ηκτΝ κυΝ πδηΫλκυμΝ π λδ ξκηΫθκυΝ κυμΝ ( λα βΰδεάΝ υΰξυθ υ βμ),Ν υ Ν βΝ ζδεάΝ
δ δσ β αΝθαΝπ λδΫξ δΝ κΝκλγσ λκΝεαδΝπζβλΫ λκΝ υθα σΝπ λδ ξση θκέ
 αΝπζαέ δαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝγαΝυζκπκδβγκτθΝαζΰσλδγηκδΝsupervised learning [13] εαδΝactive learning [14]
κδΝ κπκέκδΝ γαΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβΝ αΝ δ δαέ λαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ κηΫθπθΝ πκυΝ ξ δλδασηα
εαδΝ γαΝ αΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝπμΝξαλαε βλδ δεΪΝ επαέ υ βμΝ(training features). ΣκΝηκθ ΫζκΝγαΝ επαδ τ αδΝ έ ΝπΪθπΝ
αΝ δ κλδεΪΝ
κηΫθαΝ υΰξυθ υ βμΝ κυΝ ξλά βΝ (supervised learning),Ν έ Ν υθ υΪακθ αμΝ δ κλδεΪΝ
κηΫθαΝ εαδΝ Ϊη βΝ αθΪ λα βΝ ξλά βΝ (active learning)έΝ ΗΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ αζΰκλέγηπθΝ γαΝ ΰέθ δΝ πΪθπΝ κΝ
FAGI-gis [12], λΰαζ έκΝ πκυΝ αθαπ τ
αδΝ κΝ ΙΠΤΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ υλππαρεκτΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυΝ
GeoKnow.
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Η δπζπηα δεά γα πλαΰηα κπκδβγ έ α πζαέ δα κυ λ υθβ δεκτ Ϋλΰκυ GeoKnow κ κπκέκ έθαδ Ϋθα λδ Ϋμ,
ξλβηα κ κ κτη θκ απσ βθ
λ υθβ δεσ Ϋλΰκ, πκυ αφκλΪ κ ΰ πξπλδεσ βηα δκζκΰδεσ Ι σέ υθκπ δεΪ,
κ GeoKnow
δΪα δ β δα τθ β, δαξ έλδ β, πκδσ β α, υθΪγλκδ β, κπ δεκπκέβ β εαδ βηδκυλΰέα
ΰ πξπλδευθ δα δε υαευθ
κηΫθπθέ Σα λ υθβ δεΪ ηαμ απκ ζΫ ηα α γα φαληκ κτθ δμ π λδκξΫμ πθ
φκ δα δευθ αζυ έ πθ εαδ πθ αιδ δπ δευθ αδλ δυθέ

Υ ΣΙΚ  ΠΛ ΡΟΦΟΡΙ :
[7] Tim Berners-Lee et al. The Semantic Web, Scientific American, May 17, 2001, Available at:
www.dblab.ece.ntua.gr/~bikakis/SW.pdf

[8] Resource Description Framework (RDF), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
[9] RDF Primer, http://www.w3.org/TR/rdf-syntax/
[10] Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL), http://www.slideshare.net/olafhartig/an-introduction-tosparql

[11] Bernstein et al. Generic Schema Matching, Ten Years Later, VLDB'11
http://www.sigmod.org/publications/sigmod-record/0906/publications/1003/p41.survey.drosou.pdf

[12] FAGI tool, http://svn.aksw.org/projects/GeoKnow/Public/D3.2.1_Fusing_of_geographic_features.pdf
[13] Supervised learning. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
[14] Active Learning Literature Survey. Available at: http://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf
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Ν ΛΤ ΝΚ ΙΝ Ν
Σ  ΝΓ ΧΥΧΡΙΚ ΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΠΟΝΠ Γ ΝΣΟΤΝ Ι ΙΚΣΤΟΤ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : βηά λβμ εκτ αμ, 2106875415, dskoutas@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ :  σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ ξ έα βΝ εαδΝ υζκπκέβ βΝ ηδαμΝ Web άΝ mobile
φαληκΰάμΝπκυΝγαΝ υθ υΪα δΝΰ πξπλδεΪΝ κηΫθαΝ δαγΫ δηαΝ κθΝΠαΰεσ ηδκΝΙ σΝεαδΝ αΝεκδθπθδεΪΝ έε υαΝ
εαδΝγαΝπαλΫξ δΝ υθα σ β μΝαθααά β βμΝεαδΝκπ δεκπκέβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java, PostGIS, Solr.

ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ :  δμΝ ηΫλ μΝ ηαμΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ η ΰΪζβΝ πζβγυλαΝ ΰ πξπλδευθΝ
κηΫθπθΝ πκυΝ
βηδκυλΰκτθ αδΝ απσΝ η ηκθπηΫθκυμΝ ξλά μΝ άΝ εκδθσ β μΝ ξλβ υθΝ εαδΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝ κΝ δα έε υκΝ εαδΝ
αΝ δΪφκλαΝηΫ αΝεκδθπθδεάμΝ δε τπ βμΝ(πέξέΝOpenStreetMap, Wikimapia, Flickr, Twitter)έΝΗΝ υθ υα ηΫθβΝ
αθΪζυ βΝ Ϋ κδπθΝ κηΫθπθΝ έθαδΝδ δαέ λαΝξλά δηβΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝία δ ηΫθπθΝ βΝγΫ βΝ κυΝ
ξλά β,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ ΰθυ βμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ έ κμΝ ηδαμΝ κπκγ έαμΝ άΝ ΰ ΰκθσ αΝ πκυΝ
υηίαέθκυθΝ Ναυ άέ
εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝηδαμΝ φαληκΰάμΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝεαδΝαπ δεσθδ βΝ Ϋ κδαμΝ
πζβλκφκλέαμΝαπσΝ δαφκλ δεΫμΝπβΰΫμέΝυΰε ελδηΫθα,ΝβΝ φαληκΰάΝγαΝπ λδζαηίΪθ δμ

υθ υα ησΝ ΰ πξπλδεάμΝ εαδΝ ε δη θδεάμΝ πζβλκφκλέαμΝ απσΝ δΪφκλ μΝ πβΰΫμΝ (πέξέΝ βη έαΝ
θ δαφΫλκθ κμ,Νφπ κΰλαφέ μ,Νtweets)

αιδθσηβ βΝαπκ ζ ηΪ πθΝαθααά β βμ εαδΝ βηδκυλΰέαΝπ λδζάο πθ
 κπ δεκπκέβ βΝαπκ ζ ηΪ πθΝηΫ πΝWeb άΝmobile δ παφάμΝη ΝίΪ βΝ βθΝ κπκγ έαΝ κυΝξλά βΝάΝ
π λδκξΫμΝπκυΝΫξ δΝ πδζΫι δέ
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Ι ΤΝ

Μ Ν Ν

ΟΜ Ν ΝΧLINKED DATA)
Ι ΓΧΓ

ΗΝ ιΫζδιβΝ εαδΝ υλ έαΝ ξλά βΝ κυΝ δα δε τκυ (Internet)Ν πμΝ ηΫ κυΝ δΪγ βμ εαδΝ δαεέθβ βμ η ΰΪζκυΝ σΰεκυΝ
κηβηΫθβμΝ πζβλκφκλέαμΝ εαδΝ ΰθυ βμΝ Ϋξ δΝ κ βΰά δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ βηα δκζκΰδεκτ Ι κτ (Semantic
Web) εαδΝ δ δεσ λαΝ πθΝ δα υθ
ηΫθπθ (αθκδξ υθ)
κηΫθπθ (Linked –Open- Data)έΝΣαΝ Linked Data
απκ ζκτθΝΫθαΝ τθκζκΝαπσΝ ξθδεΫμΝεαδΝ λΰαζ έαΝπκυΝ κξ τκυθΝ βθΝ βηκ έ υ β,ΝεκδθάΝαθαπαλΪ α β,Ν
τθ βΝ εαδΝ δαζ δ κυλΰδεσ β αΝ
κηΫθπθΝ πλκ λξση θαΝ απσΝ
λκΰ θάΝ εαδΝ εζ δ ΪΝ πζβλκφκλδαεΪΝ
υ άηα αέΝ ΣαΝ Linked Data υθάγπμΝ αθαπαλέ αθ αδΝ η Ν κ RDF (Resource Description Framework)
ηκθ Ϋζκ εαδΝ βΝ SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) Ϋξ δΝ εαγδ λπγ έΝ πμΝ βΝ ΰζυ αΝ
φαληκΰάμΝ π λπ ά πθΝ Ν Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ κηΫθαέΝ ΗΝ π λδΰλαφάΝ πθ
κηΫθπθΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ βΝ
τθ αιβΝSPχRQδΝ λπ βηΪ πθΝ Ναυ ΪΝΰέθ αδΝη Ναθκδξ ΪΝvocabularies σππμΝ έθαδΝ κΝRϊόS,Ν κΝότχόΝεαδΝ
βΝτWδ,Νε ζ. πκ ζ έΝ ηδαΝ βηκφδζάΝηΫγκ κΝπκυΝυδκγ έ αδΝαπσΝ λκΰ θ έμΝπαλσξκυμΝ κηΫθπθ,ΝσππμΝ
πέξέ,Ν βησ δκδΝ φκλ έμ,Ν βζ ε λκθδεΫμΝ ίΪ δμΝ κηΫθπθ,Ν οβφδαεΫμΝ ίδίζδκγάε μ,Ν ξΪλ μΝ (linkedgeodataέorg)Ν
εαδΝ ΰευεζκπαέ δ μΝ(πέξέέ DBPedia),Νε ζ.
ΣαΝ Linked Data ξλβ δηκπκδκτθΝ απζΫμΝ ξθκζκΰέ μΝ δ κτΝ (URIs εαδΝ links η αιτΝ κυμ)Ν ΰδαΝ βθΝ
αθαπαλΪ α βΝεαδΝ βΝ δα τθ βΝαθ δε δηΫθπθΝεαδΝ θθκδυθΝ κΝWebέΝ α έακθ αδ 4 ία δεΫμ αλξΫμ.
 Χλά β URIs ΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝαθ δε δηΫθπθΝ κΝWeb. URIs αθα έγ θ αδΝσξδΝησθκΝ ΝΫΰΰλαφα
εαδΝ web ζέ μΝ (πέξέ,Ν html, pdf),Ν αζζΪΝ εαδΝ Ν αθ δε έη θαΝ κυΝ πλαΰηα δεκτΝ εσ ηκυ,Ν σππμΝ έθαδΝ
πλσ ππα,Ν κπκγ έ μ,ΝΫθθκδ μ,Νε ζέΝ
 Χλά β HTTP URIs Ϋ δΝ υ
Ν βΝ αθαφκλΪΝ εαδΝ πλσ ία βΝ Ν εΪγ Ν αθ δε έη θκΝ θαΝ ΰέθ αδΝ απσΝ
αθγλυπκυμΝεαδΝαπσΝυπκζκΰδ ΫμέΝ
 Χλά β αθκδξ υθ πλκ τππθ (RDF\XML)ΝΰδαΝ βθΝαθαπαλΪ α βΝ πθΝ
κηΫθπθΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ Ν
εΪγ ΝURI.

βηδκυλΰέα υθ Ϋ πθΝ(links) απσΝ αΝ κηΫθαΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ Ν εΪγ Ν URI πλκμΝ Ϊζζα ξ δεΪ
URIs, ΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ υ ξ έ πθΝ κΝweb.
ΗΝ βηκ έ υ βΝ εαδΝ ξλά βΝ
κηΫθπθΝ κθΝ
Ι σΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ (Linked Data)Ν απκ ζ έΝ βθΝ
ία δεάΝ ξθκζκΰέαΝ βΝ κπκέαΝ ι ζέ δΝ
άη λαΝ κΝ Web απσΝ ΫθαΝ έε υκΝ
δα υθ
ηΫθπθΝ ΰΰλΪφπθΝ (Web of
documents)Ν
Ν
ΫθαΝ
έε υκΝ
δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ (Web of
Data),Ν σππμΝ φαέθ αδΝ εαδΝ βθΝ δεσθα1,Ν βΝ
κπκέαΝ απ δεκθέα δΝ αΝ Linked Datasets πκυ
έθαδΝ βηκ δ υηΫθαΝ άη λαΝ κΝweb εαδΝ κΝ
έε υκΝ υθ Ϋ πθΝπκυΝ ξβηα έακυθέ

1

http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
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ΟΝ TimΝ ψerners-δee,Ν κΝ φ υλΫ βμΝ κυΝ Παΰεσ ηδκυΝ Ι κτΝ εαδΝ πθΝ υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθ,Ν πλσ δθ Ν
2
ξβηα δεΪΝηδαΝεα βΰκλδκπκέβ β 5 κανόνων ΰδαΝ α
κηΫθαΝπκυΝ δα έγ θ αδΝ κθΝδ σΝεαδΝ δ δεσ λαΝΰδαΝ
αΝLOD:
★
★★
★★★
★★★★
★★★★★

ΗΝπζβλκφκλέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δα έγ αδΝ κΝ Web (αθ ιαλ ά κυΝ format)Νη ΝΪ δαΝαθκδξ άμΝ
πλσ ία βμέ
ΗΝ πζβλκφκλέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δα έγ αδΝ κΝ Web η Ν κηβηΫθκΝ λσπκΝ Ν (πέξέ,Ν κηΫθαΝ Ν
Excel αθ έΝΰδαΝ βθΝ δεσθαΝ θσμΝπέθαεα)έ
ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ ξλά βΝ αθκδξ υθΝ εαδΝ ηβΝ ηπκλδευθΝ πλκ τππθΝ ΰδαΝ βΝ ηκλφκπκέβ βΝ
πθΝ κηΫθπθΝ(πέξέ,ΝCSV αθ έΝΰδαΝExcel).
ΘαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝξλά βΝURIs ΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝαθ δε δηΫθπθ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ έθαδΝ
υθα άΝβΝαθαφκλΪΝεαδΝκδΝ δε κ σ β βΝ κυμΝαπσΝΪζζκυμΝξλά μέ
ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ links πλκμΝ ΪζζαΝ
κηΫθαΝ πκυΝ π λδΰλΪφκυθΝ ξ δεάΝ
πζβλκφκλέαΝη Ν σξκΝ βθΝπλκ γάεβΝ βηα δκζκΰέαμέ

ΗΝ δαγ δησ β αΝ κηβηΫθβμΝπζβλκφκλέαμΝ κθΝδ σΝαθκέΰ δΝθΫ μΝ υθα σ β μΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ τΰξλκθπθΝ
δα δε υαευθΝ φαληκΰυθΝεαδΝκδεκ υ βηΪ πθΝ αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτθΝθαΝπλκ π ζατθκυθΝ κΝδτϊΝ έε υκΝεαδΝ
γαΝπαλΫξκυθΝ κηΫθαΝπλκ δγΫη θβμΝαιέαμΝ κυμΝξλά μέΝΟδΝ παλαπΪθπΝ ξθκζκΰέ μΝπλκπγκτθΝ βθΝδ ΫαΝ
ηδαΝ « θκπκδβηΫθβμ»Ν ίΪ βμΝ κηΫθπθΝ (globalΝ database),Ν θσμΝ θδαέκυΝ δε τκυΝ κηΫθπθΝ πκυΝ γαΝ παλΫξ δΝ
κηκδσηκλφβΝηκλφάΝαθαπαλΪ α βμ,Ναθααά β βμΝεαδΝπλσ ία βμΝ Ν κηβηΫθβΝπζβλκφκλέαέ
ΣκΝ ΙΠΤΝ Ϋξ δΝ ά βΝ αθαπ τι δΝ ηδαΝ Ϋθ κθβΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ βΝ π λδκξάΝ αυ άΝ εαδΝ κξ τ δΝ θαΝ
δ υλτθ δΝ σ κΝ λ υθβ δεΪΝ σ κΝ εαδΝ ξθκζκΰδεΪΝ γΫηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ βηκ έ υ βΝ εαδΝ δΪγ βΝ
δαφσλπθΝ τππθΝ κηΫθπθΝη Ν βθΝηκλφάΝLOD, βθΝαθααά β βΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ π λπ ά πθΝ ΝLOD,
βθΝεα αΰλαφάΝ βμΝ ιΫζδιάμΝ κυμΝεαδΝ βΝ δα άλβ άΝ κυμΝ κΝξλσθκΝεαδΝ ΫζκμΝ βθΝκπ δεάΝαθαπαλΪ α βΝεαδΝ
πζκάΰβ βΝ ΝLOD.  αΝπζαέ δαΝαυ Ϊ,ΝΰδαΝφΫ κμΝγαΝ κγκτθΝΫθαΝ τθκζκΝαπσΝ δπζπηα δεΫμΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ
αΝπαλαπΪθπΝγΫηα αέ
Γ θδεΪ ΰδα LOD.
http://linkeddata.org/
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st
edition). Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, 1-136. Morgan & Claypool.
(http://linkeddatabook.com/editions/1.0/)
Linked Data Glossary ( http://www.w3.org/TR/2013/NOTE-ld-glossary-20130627/)

2

http://5stardata.info/
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Θ Μ Σ Ν ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΓ ΙΧΝ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ»

Ν ΚΣ  ΝΚ ΙΝΜ Σ ΣΡΟΠ ΝWEB DATA
 ΝΠΟΡΟΤΝ Ι ΤΝ
Μ ΝΧΝΝ
ΟΜ ΝΧΝΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μ Γέ ζ ιέκυ, Μέ Μ ρηΪλβμ, Γέ Παπα

φαθΪ κμ ,

{galexiou,m.meimaris,gpapas}@imis.athena-innovation.gr
Π ΡΙΛ Φ μΝ ΗΝ δαξ έλδ βΝ πσλπθΝ Ν υθ λΰα δεΪΝ π λδίΪζζκθ αΝ θ σμΝ κυΝ δα δε τκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ππφ ζβγ έΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ ξθκζκΰδυθΝ βηα δκζκΰδεκτΝ Ι κτΝ (SemanticΝ Web)Ν εαδΝ δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ (δinkedΝ ϊata)Ν υ Ν κδΝ πσλκδ θαΝ απκγβε τκθ αδΝ εαδΝ θαΝ πλκίΪζζκθ αδΝ η Ν Ϋιυπθ μΝ εαδΝ
πκζυ δΪ α μΝ η γσ κυμέ ΗΝ εη Ϊζζ υ β υπΪλξκυ αμΝ πζβλκφκλέαμΝ η α κηΫθπθΝ Ν δα δε υαεκτμΝ
πσλκυμ
Ν υθ υα ησΝ η Ν ξθδεΫμΝ δα τθ βμΝ
κηΫθπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ Ν πδκΝ πζάλ δμΝ
αθαπαλα Ϊ δμΝπσλπθ,ΝΝη Ναπυ λκΝ σξκΝ βθΝ πέ υιβΝ υΰελδ δησ β αμΝη αιτΝ λκΰ θυθΝαθ δε δηΫθπθΝ
άΝ αθ δε δηΫθπθΝ απσΝ δαφκλ δεΫμΝ πβΰΫμέΝ  βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ κΝ σξκμΝ έθαδΝ βΝ αυ σηα βΝ θ πηΪ π βΝ
κηΫθπθΝ πκυΝ εφλΪακθ αδΝ η Ν ΰθπ ΪΝ ζ ιδζσΰδαΝ ΰδαΝ htmlΝ injectionΝ (πέξ. microdata, json-ld)Ν απσΝ
δ κ ζέ μΝη ΝπαλσηκδκΝπ λδ ξση θκΝ(πέξέΝπλκρσθ αΝαπσΝβζ ε λκθδεΪΝεα α άηα α)Ν θ σμΝ βμΝπζα φσληαμΝ
βηα δκζκΰδεκτΝδ κτΝLinkZoo3 εαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝπλκ ππδευθή υθ λΰα δευθΝξυλπθΝ θ πηΪ π βμΝ Ϋ κδκυΝ
έ κυμΝ
κηΫθπθ,Ν υ Ν κδΝ ξλά μΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υΰελέθκυθΝ εαδΝ θαΝ ηκδλΪακθ αδΝ πλκ ππκπκδβηΫθ μΝ
υζζκΰΫμΝ λκΰ θυθΝαθ δε δηΫθπθΝξπλέμΝπ λαδ ΫλπΝΰθυ βΝάΝ ι δ έε υ β.
ΣΟΜ : 1.
ΠΛ ΣΦΟΡΜ Ν ΡΓ Ι : Java, RDF, Javascript.
ΤΝΣΟΜ Ν Π ΡΙΓΡ Φ μ  αΝ πζαέ δαΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ ΙΠΤΝ ΰτλπΝ απσΝ αΝ δα υθ
ηΫθαΝ
κηΫθα,Ν αθαπ τ
αδΝ κ LinkZoo, ΫθαΝ υθ λΰα δεσΝ π λδίΪζζκθΝ δαξ έλδ βμΝ πσλπθΝ (πέξέΝ αλξ έα,
δ κ ζέ μ,Ν παφΫμ)Ν ία δ ηΫθκΝ ικζκεζάλκυΝ Ν ξθκζκΰέ μΝ Linked Data.  βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝ κΝ
σξκμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝευ δεαΝπλκμΝ πΫε α β βμΝπζα φσληαμΝΰδαΝ βθΝαυ σηα βΝ ιαΰπΰάΝη α κηΫθπθΝ
εαδΝ θ πηΪ π βΝαυ υθΝ βθΝπζα φσληαέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝα)Νπ λδκλδ ησμΝ κυΝπ έκυΝ
φαληκΰάμΝ ΝΫθαΝπζκτ δκΝ Νη α κηΫθαΝεαδΝ λκΰΫθ δαΝπ έκΝ(πέξέΝβζ ε λκθδεσΝ ηπσλδκ) ί)ΝαθΪε β β
πθΝη α κηΫθπθΝαπσΝδ κ ζέ μΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝαθ δε έη θαΝ κυΝπ έκυ (πέξέΝπλκρσθ αΝπλκμΝπυζβ β)Ν
ΰ)Ν η α λκπάΝ αυ υθΝ Ν πσλκυμΝ κυΝ βηα δκζκΰδεκτΝ Ι κτΝ (Semantic Web)Ν εαδΝ ΫζκμΝ )Ν δ αΰπΰάΝ βθΝ
πζα φσληαΝ δα υθ
ηΫθπθΝ κηΫθπθΝLinkZoo.
 αΝεαγάεκθ αΝ βμΝαθΪζβοβμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ θ Ϊ κθ αδμ

θΪπ υιβΝζκΰδ ηδεκτΝΰδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝ ιαΰπΰάΝυπαλξσθ πθΝη α κηΫθπθΝ Νδ κ ζέ μ

θΪπ υιβΝζκΰδ ηδεκτΝΰδαΝ βθΝη α λκπάΝ πθΝ κηΫθπθΝ ΝπσλκυμΝ κυΝέΙέΝ

θ πηΪ π βΝ κυΝζκΰδ ηδεκτ η Ν αΝAPI services κυΝLinkZoo

θΪπ υιβΝ ζκΰδ ηδεκτΝ ΰδαΝ βΝ δα τθ βΝ πθΝ πσλπθΝ εαδΝ κθΝ π λαδ ΫλπΝ ηπζκυ δ ησΝ Ν πθΝ
η α κηΫθπθΝ κυμέ
Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟμ

3

1.

http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/, http://www.w3.org/TR/microdata-rdf/

2.

M. Meimaris, G. Alexiou, G. Papastefanatos: LinkZoo: A Linked Data Platform for Collaborative
Management of Heterogeneous Resources. In ESWC 2014: 407-412. http://2014.eswcconferences.org/sites/default/files/eswc2014pd_submission_74.pdf

http://www.linkzoo.gr
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Θ Μ Σ Ν ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΓ ΙΧΝ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ»

Ν ΚΣ  ΝΚ ΙΝΜ Σ ΣΡΟΠ ΝOPEN DATASETS
 ΝΠΟΡΟΤΝ Ι ΤΝ
Μ ΝΧΝΝ
ΟΜ ΝΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μ Γέ ζ ιέκυ, Μέ Μ ρηΪλβμ, Γέ Παπα

φαθΪ κμ ,

{galexiou,m.meimaris,gpapas}@imis.athena-innovation.gr
Π ΡΙΛ Φ μΝ ΗΝ δαξ έλδ βΝ πσλπθΝ Ν υθ λΰα δεΪΝ π λδίΪζζκθ αΝ θ σμΝ κυΝ δα δε τκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ππφ ζβγ έΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ ξθκζκΰδυθΝ βηα δκζκΰδεκτΝ Ι κτΝ (SemanticΝ Web)Ν εαδΝ δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ (δinkedΝ ϊata)Ν υ Ν κδΝ πσλκδ θαΝ απκγβε τκθ αδΝ εαδΝ θαΝ πλκίΪζζκθ αδΝ η Ν Ϋιυπθ μΝ εαδΝ
πκζυ δΪ α μΝη γσ κυμέ ΗΝ εη Ϊζζ υ β υπΪλξκυ αμΝπζβλκφκλέαμΝη α κηΫθπθΝ Νdatasets απσΝπβΰΫμΝ
σππμΝ κΝ CKAN, Ν υθ υα ησΝ η Ν ξθδεΫμΝ δα τθ βμΝ
κηΫθπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ Ν πδκΝ πζάλ δμΝ
εα αΰλαφΫμΝ εα αζσΰπθΝ datasets,Ν η Ν απυ λκΝ
σξκΝ βθΝ αθαεαζυοδησ β αΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ
υΰελδ δησ β αμΝ η αιτΝ
λκΰ θυθΝ datasets.  βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ κΝ σξκμΝ έθαδΝ βΝ ιαΰπΰάΝ
η
κ ηΫθπθΝεαδΝβΝαυ σηα βΝ θ πηΪ π βΝdatasets θ σμΝ βμΝπζα φσληαμΝ βηα δκζκΰδεκτΝδ κτΝLinkZoo4
εαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝπλκ ππδευθή υθ λΰα δευθΝξυλπθΝ θ πηΪ π βμΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ κηΫθπθ.
ΣΟΜ : 1.
ΠΛ ΣΦΟΡΜ Ν ΡΓ Ι : Java, Javascript, RDF.
ΤΝΣΟΜ Ν Π ΡΙΓΡ Φ μ  αΝ πζαέ δαΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ ΙΠΤΝ ΰτλπΝ απσΝ αΝ δα υθ
ηΫθαΝ
κηΫθα,Ν αθαπ τ
αδΝ κ LinkZoo, ΫθαΝ υθ λΰα δεσΝ π λδίΪζζκθΝ δαξ έλδ βμΝ πσλπθΝ (πέξέΝ αλξ έα,
δ κ ζέ μ,Ν παφΫμ)Ν ία δ ηΫθκΝ ικζκεζάλκυΝ Ν ξθκζκΰέ μΝ Linked Data.  βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝ κΝ
σξκμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝευ δεαΝπλκμΝ πΫε α βΝ βμΝπζα φσληαμΝΰδαΝ βθΝαυ σηα βΝ ιαΰπΰάΝη α κηΫθπθΝ
ΰδαΝ υπΪλξκθ αΝ datasets
Ν πβΰΫμΝ σππμΝ CKAN εαδΝ θ πηΪ π βΝ αυ υθΝ βθΝ πζα φσληαΝ ΰδαΝ τεκζβΝ
δαξ έλδ β,Ν αθαεΪζυοβΝ εαδΝ υθ λΰα έαέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ α)Ν αθαΰθυλδ βΝ πδγαθυθΝ
πβΰυθΝ εα αζσΰπθΝ datasets η Ν δαγΫ δηαΝ η α κηΫθα ί)Ν αθΪε β βΝ πθΝ η α κηΫθπθΝ πθΝ datasets ΰ)Ν
η α λκπάΝ αυ υθΝ Ν πσλκυμΝ κυΝ βηα δκζκΰδεκτΝ Ι κτΝ (Semantic Web)Ν εαδΝ ΫζκμΝ )Ν δ αΰπΰάΝ βθΝ
πζα φσληαΝ δα υθ
ηΫθπθΝ κηΫθπθΝLinkZoo.
 αΝεαγάεκθ αΝ βμΝαθΪζβοβμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ θ Ϊ κθ αδμ

θαΰθυλδ βΝπδγαθυθΝπβΰυθΝdatasets (πέξέΝεα ΪζκΰκδΝCKAN) η Ν δαγΫ δηαΝη α κηΫθα

θΪπ υιβΝζκΰδ ηδεκτΝΰδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝ ιαΰπΰάΝυπαλξσθ πθΝη α κηΫθπθΝ Νdatasets

θΪπ υιβΝζκΰδ ηδεκτΝΰδαΝ βθΝη α λκπάΝ πθΝ κηΫθπθΝ ΝπσλκυμΝ κυΝέΙέΝ

θ πηΪ π βΝ κυΝζκΰδ ηδεκτΝη ΝAPI services κυΝLinkZoo
Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟμ

4

1.

M. Meimaris, G. Alexiou, G. Papastefanatos: LinkZoo: A Linked Data Platform for Collaborative
Management of Heterogeneous Resources. In ESWC 2014: 407-412. http://2014.eswcconferences.org/sites/default/files/eswc2014pd_submission_74.pdf

2.

http://ckan.org/, http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/

http://www.linkzoo.gr
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Θ Μ Σ Ν ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΓ ΙΧΝ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ»

Ν ΓΝΧΡΙ ΝΚ ΙΝ ΝΣΙΣΙΥΟΙ ΝΙ Ρ ΡΥΙΧΝΝΣΟΝ Μ ΙΟΛΟΓΙΚΟΝΙΣΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μ Μέ Μ ρηΪλβμ, Γέ Παπα φαθΪ κμ
{m.meimaris,gpapas}@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ : ΟδΝ δ λαλξδεΫμΝ κηΫμΝ Ν ζ ιδζσΰδαΝ σλπθΝ έθαδΝ ηδαΝ υθάγβμΝ πλαε δεάΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ
ξΫ πθΝ ΰκθΫα-παδ δκτΝ η αιτΝ πθΝ σλπθΝ (πέξέΝ αιδθσηβ βΝ ΰ πΰλαφδευθΝ π λδκξυθ,Ν παΰΰ ζηΪ πθ,Ν
πλκρσθ πθ,Νε ζ)ΝεαδΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ\ επ δεκπκέβ βΝ δηυθέΝΣΫ κδκυΝ έ κυμΝζ ιδζσΰδαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝ
πζαέ δκΝ βμΝ εα αΰλαφάμΝ πζβλκφκλδυθΝ η Ν πκζυ δΪ α κΝ λσπκΝ
Ν δαφκλ δεΪΝ πέπ αΝ
ΰ θέε υ βμή δ έε υ βμ,Ν η Ν
σξκΝ βθΝ φαληκΰάΝ ξθδευθΝ πκζυ δΪ α βμΝ Ν αθΪζυ βμέΝ θ σμΝ κυΝ
βηα δκζκΰδεκτΝ δ κτ,Ν απκ ζ έΝ εαζάΝ πλαε δεάΝ βΝ παθαξλβ δηκπκέβ βΝ εκδθυθΝ ζ ιδζκΰέπθΝ σλπθΝ η αιτΝ
δαφκλ δευθΝ πβΰυθ,Ν υ Ν θαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ δαζ δ κυλΰδεσ β αΝ η αιτΝ κυμέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ έθαδΝαλε ΪΝ τθβγ μΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δαφκλ δεΪΝζ ιδζσΰδαΝΰδαΝ βθΝπ λδΰλαφάΝ πθΝ
έ δπθΝ σλπθέΝεκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ αυ άμΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ η γσ πθΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ αθ δ κέξβ β
δ λαλξδυθΝ απσΝ δαφκλ δεΫμΝ πβΰΫμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ έ δκυμΝ σλκυμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ πκζυ δΪ α πθΝ πβΰυθΝ
α δ δευθΝεαδΝΪζζπθΝ κηΫθπθέ
ΣΟΜ : 1.
ΠΛ ΣΦΟΡΜ Ν ΡΓ Ι : Java, RDF, R/MATLAB.
ΤΝΣΟΜ Ν Π ΡΙΓΡ Φ μ  αΝ πζαέ δαΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ ΙΠΤΝ ΰτλπΝ απσΝ αΝ δα υθ
ηΫθαΝ
κηΫθα,ΝπβΰΫμΝπκζυ δΪ α πθΝ κηΫθπθΝη ζ κτθ αδΝπμΝπλκμΝ βθΝαθΪζυ βΝ βμΝπζβλκφκλέαμΝ κυμ,Ν βθΝ
αθαπαλΪ α βΝ υπαλξσθ πθΝ α δ δευθΝ
κηΫθπθΝ Ν ηκλφάΝ δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ εαδΝ βθΝ
ιαΰπΰάΝ θΫαμΝ ΰθυ βμΝ ία δ ηΫθβμΝ Ν υπΪλξκθ αΝ
κηΫθαέΝ  σξκμΝ έθαδ βΝ αιδκπκέβ βΝ εαδΝ αθΪζυ βΝ βμΝ
πζβγυλαμΝ δα υθ
ηΫθπθΝ κηΫθπθΝ πκυΝ έθαδΝ βηκ δ υηΫθαΝ κθΝ δ σΝ ηΫ πΝ βμΝ φαληκΰάμΝ ξθδευθΝ
πκζυ δΪ α βμΝαθΪζυ βμΝ Ναυ ΪΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ ξθδευθΝ data analytics.  Ναυ σΝ κΝ λ υθβ δεσΝπζαέ δκ,Ν
αθααβ κτθ αδΝ λσπκδ,Ν ξθδεΫμΝ εαδΝ ηΫγκ κδΝ ΰδαΝ βθΝ αθαεΪζυοβΝ εκδθυθΝ σλπθ,Ν βθΝ υγυΰλΪηηδ βΝ πθΝ
δ λαλξδευθΝ πδπΫ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ δα τθ βΝεκδθυθΝσλπθΝπκυΝσηπμΝΫξκυθΝ δαφκλ δεάΝαθαπαλΪ α β,Ν
π λδΰλαφάΝ άΝ αθαΰθπλδ δεσέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ α)Ν θαΝ η ζ βγκτθΝ κδΝ λσπκδΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ
ηφαθέακθ αδΝ υθβγδ ηΫθ μΝ δαφκλΫμΝ Ν εκδθκτμΝ βηα δκζκΰδεκτμΝ σλκυμΝ δ λαλξδυθΝ (πέξέΝ δαφκλ δεκέΝ
επ δεκέΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝ δμΝέ δ μΝπ λδκξΫμ),Νί)ΝθαΝη ζ βγκτθΝυπΪλξκυ μΝηΫγκ κδΝ δα τθ βμΝσλπθ,Νΰ)Ν
θαΝαθαπ υξγ έΝη γκ κζκΰέαΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝαυ υθΝ πθΝη γσ πθΝεαδΝ )ΝθαΝ π ε αγ έΝβΝη γκ κζκΰέαΝυ Ν
θαΝ πδ υΰξΪθ δΝ υγυΰλΪηηδ βΝη αιτΝ πθΝ δαφκλ δευθΝ πδπΫ πθΝδ λαλξδυθΝη αιτΝζ ιδζκΰέπθέΝ
Υ ΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ:
1.

M. Meimaris, G. Papastefanatos: Containment and Complementarity Relationships in Multidimensional
Linked
Open
Data.
InΝ
SemStatsΝ
βί1ζΝ
(inΝ
conjunctionΝ
withΝ
ISWω’1ζ),
http://semstats2014.files.wordpress.com/2014/10/semstats2014_submission_6.pdf

2.

http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/

-16-

Θ Μ Σ Ν ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΓ ΙΧΝ
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΩΝΝΤΣΗΜ ΣΩΝή έΚέΝ« γβθΪ»

Π Ξ ΡΓ Ι ΝΚ ΙΝ

ΜΟΙ Τ Ν Ξ ΛΙΟΜ ΝΧΝ ΝΟΙΚΣΧΝΝ ΙΟΛΟΓΙΚΧΝΝ
Ι ΤΝ
Μ ΝΧΝΝ
ΟΜ ΝΧΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μ Θκ πλάμ αζαηΪΰεαμ, β1ί θ875415, dalamag@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ : εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝη ζΫ βΝίδκζκΰδευθΝίΪ πθΝ
η Ν εκπσΝ βΝη α λκπάΝεαδΝ βηκ έ υ άΝ κυμΝ Ναθκδε ΪΝ δα υθ
ηΫθαΝ

κηΫθπθΝεαδΝβΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝ
κηΫθα (linked data).

ΣΟΜ : 1-2
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java/PHP/MySQL/D2R/Virtuoso

ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ : ΣκΝ DIANA microT εαδΝ κΝ DIANA mirPath [1] έθαδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ, τκΝ
φαληκΰΫμΝ Ι κτ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθ μέΝ ΈξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ απσΝ κ ΙΠΤ
Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ
Παθ πδ άηδκΝ Θ αζέαμΝεαδΝ κΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝ δκρα λδευθΝ πδ βηυθΝ Ο ζΫιαθ λκμΝ ΦζΫηδθΰεΟ ΰδαΝ
βΝ δαξ έλδ βΝ
κηΫθπθΝ miRσχΝ (ίδκησλδαΝ πκζτΝ ηδελκτΝ ηάεκυμ πκυ πλκ εκζζυθ αδΝ πΪθπΝ Ν ησλδαΝ
«αΰΰ ζδκφσλκυ»ΝRNA-mRNA ηπκ έακθ αμΝ βθΝπαλαΰπΰάΝπλπ ρθυθ).
Καγκλδ δεσΝλσζκΝ β δΪγ β ίδκζκΰδευθΝ κηΫθπθΝ κθΝΙ σ,ΝαζζΪΝεαδΝ τθ βμΝη αιτΝ κυμ,Νεα Ϋξ δΝ
κΝLinked Data Project (LDP) [2].  κΝδϊP,Ν τθκζαΝ κηΫθπθΝ βηκ δ τκθ αδΝεαδΝ υθ Ϋκθ αδΝη αιτΝ κυμΝ
αεκζκυγυθ αμΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ RDF [3]. ΣαΝ
κηΫθαΝ αυ ΪΝ έθαδΝ ΰθπ ΪΝ εαδΝ πμΝ δα υθ
ηΫθαΝ
οηΫθαΝ
(linked data)έΝΠαλΪ δΰηαΝδ κ σπκυΝη Ν δα υθ
ηΫθαΝ κηΫθαΝίλέ ε αδΝ κ [4], σπκυΝεαθ έμΝηπκλ έΝ
θαΝπ λδβΰβγ έΝάΝθαΝ δα υπυ δΝ λπ ά δμΝ δ δεκτΝ τπκυΝ(SPARQL queries) [5] Ν κηΫθα miRNA.
 δμΝ πδ βηκθδεΫμΝ ίΪ δμ ίδκζκΰδευθΝ
κηΫθπθ ηφαθέακθ αδ αζζαΰΫμΝ
δμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ ίδκηκλέπθέΝ ΟδΝ αζζαΰΫμΝ αυ ΫμΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ η Ν υΰε ελδηΫθκΝ λσπκΝ Ν αλξ έαΝ αΝ
κπκέαΝ εαδΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝ κυμΝ λ υθβ ΫμΝ Ν αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αέΝ ΠαλΪ δΰηα 1μΝ ΫθαΝ ίδκησλδκΝ
ηπκλ έΝ θαΝ αζζΪι δΝ κθκηα έαΝ βΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ T1,Ν θαΝ αζζΪι δΝ κηά βΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ ΣβΝ εαδΝ ΫζκμΝ θαΝ
αθ δεα α αγ έΝαπσΝεΪπκδκΝΪζζκ βΝξλκθδεάΝ δΰηάΝΣγέΝΠαλΪ δΰηα βμΝ τκΝίδκησλδαΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝσ δΝ
αθ δπλκ ππ τκθ αδΝαπσΝΫθαΝΪζζκ,Νκπσ ΝεαδΝ δαΰλΪφκθ αδΝ ζ έπμΝ βΝξλκθδεάΝ δΰηάΝΣ1έΝ πκηΫθπμ,ΝεΪγ Ν
ίδκησλδκΝ Ϋξ δ ηδαΝ δ κλδεάΝ ιΫζδιβέΝ ΟδΝ δ κλδεΫμΝ ι ζέι δμΝ σζπθΝ πθΝ ηκλέπθΝ βηδκυλΰκτθΝ ΫθαΝ ΰλΪφκΝ
δ κλδεάμΝ ιΫζδιβμέ
ΗΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ
κξ τ δΝ
βθΝ Ϋε κ βΝ αθκδε υθΝ ( βζέΝ ζ τγ λβ πλσ ία βΝ
Ν σζκυμ)Ν
δα υθ
ηΫθπθΝ ίδκζκΰδευθΝ κηΫθπθΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ θαΝ έθαδΝ φδε άΝ βΝ π λδάΰβ βΝ κΝΰλΪφκΝδ κλδεάμΝ
ιΫζδιβμΝ πθΝ ίδκηκλέπθΝ miRσχέΝ ΗΝ Ϋε κ βΝ γαΝ ΰέθ δΝ η Ν τκΝ θαζζαε δεκτμΝ λσπκυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εαδΝ γαΝ
απκ δηβγκτθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυμμΝ (α)Ν virtualΝ approachμΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ λΰαζ έαΝ
πκυΝ η α λΫπκυθΝ ξ δαεΪΝ
κηΫθαΝ Ν RϊόΝ
κηΫθα,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ αΝ ζ υ αέαΝ θαΝ ΫξκυθΝ «φυ δεά»Ν
απκγάε υ β,ΝεαδΝ(ί)ΝmaterializedΝapproachμΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ λΰαζ έαΝπκυΝαπκγβε τκυθΝαπκεζ δ δεΪΝ
RϊόΝ κηΫθαέΝΚαδΝ δμΝ τκΝπ λδπ υ δμ,Ν εκπσμΝ έθαδΝβΝΫε κ βΝξλκθδεΪΝ ι ζδ ση θπθΝRϊόΝ κηΫθπθέ
ΗΝ λΰα έαΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝπαλαεΪ πΝ λα βλδσ β μμ
1.

ικδε έπ βΝη Ν δμΝυπΪλξκυ μΝ φαληκΰΫμέ

2.

ικδε έπ βΝ η Ν βθΝ πζα φσληαΝ Ϋε κ βμΝ δα υθ
κηΫθπθΝVirtuoso [7] .

ηΫθπθΝ

κηΫθπθΝ D2R [θ]Ν εαδΝ βθΝ RϊόΝ ίΪ βΝ

3. ξ δα ησμ ηκθ ΫζκυΝδ κλδεάμΝ ιΫζδιβμΝίδκηκλέπθέ
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4. Έε κ βΝ δα υθ
approach.
5.

ηΫθπθΝ

κηΫθπθΝ

κθΝ Ι σ εαδΝ η Ν δμΝ τκΝ

λα βΰδεΫμμΝ virtualήmaterializedΝ

ιδκζσΰβ βΝ λα βΰδευθέ

ΥΡ ΙΜΟΝΤΛΙΚΟ:
[1] http://diana.imis.athena-innovation.gr/
[2] http://linkeddata.org
[3] http://www.w3.org/RDF/
[4] http://diwis.imis.athena-innovation.gr:8181
[5] http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/sparql-by-example
[6] http://d2rq.org/d2r-server
[7] http://virtuoso.openlinksw.com
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Ν

Σ  Ν Ν

 ΙΝ

ΟΜ ΝΧΝΝ ΙΟΜ Υ ΝΙΚ ΝΤΜ ΙΧ ΝΜ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Ν
ΤΠΟΦ ΦΙΧΝΝ ΡΧΣ  ΧΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μ Θκ πλάμ αζαηΪΰεαμ, β1ί θ875415, dalamag@imis.athena-innovation.gr

Π ΡΙΛ Φ : εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ κΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ υ άηα κμΝ αθααά β βμΝ Ν
ίΪ δμΝ κηΫθπθΝ ίδκηβξαθδεάμΝ υηίέπ βμ,Ν σπκυΝ βΝ αλξδεάΝ αθααά β βΝ η Ν ζΫι δμΝ εζ δ δΪΝ γαΝ κ βΰ έΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝ υθσζκυΝυπκοβφέπθΝ κηβηΫθπθΝ λπ ά πθΝπκυΝγαΝίκβγά κυθΝ κΝξλά βΝθαΝπλκξπλά δΝ βθΝ
αθααά β άΝ κυΝαπκ κ δεσ λαέ
ΣΟΜ : 1-2
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java/PHP/MySQL/Lucene/D2R

ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ : H βδοηηχαθδεάΝ υηβέω ηΝ Χindustrial symbiosis) [1] απκ εκπ έΝ βΝ
υ βηα δεάΝ ατιβ βΝ βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ πθΝ υζδευθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δμΝ
ίδκηβξαθδεΫμΝ δ λΰα έ μΝ η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ λ υηΪ πθΝ τθ βμΝ η αιτΝ πθΝ δαφκλ δευθΝ ίδκηβξαθδευθΝ
ηκθΪ πθέΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ δαφκλ δευθΝ ίδκηβξαθδυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ
τπαλιβΝ βμΝηδαμΝαυιΪθ δΝ βΝίδπ δησ β αΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝυπκζκέππθΝεαδΝ βθΝκπκέαΝβΝαπαέ β βΝΰδαΝ
ικδεκθσηβ βΝ πλυ πθΝ υζυθ,Ν θΫλΰ δαμΝ εαδΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ έθαδΝ απ δεάμΝ βηα έαμ. ΣαΝ
υηβδω δεΪΝ έε υα έθαδΝ βΝ πλαε δεάΝ ηΫ πΝ βμΝ κπκέαμΝ κδΝ αδλ έ μΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
αθ αζζΪικυθΝ υζδεΪ,Ν θΫλΰ δα,Ν θ λσΝ εαδΝ υπκπλκρσθ αέΝ Μ Ν κθΝ λσπκΝ αυ σ,Ν σξδΝ ησθκΝ η δυθ αδΝ κΝ εσ κμΝ
παλαΰπΰάμΝαζζΪΝπλκπγ έ αδΝπαλΪζζβζαΝεαδΝβΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ Κζ δ έΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ
υηίδπ δεκτΝ δε τκυΝαπκ ζκτθΝκδΝ υθα σ β μΝ υθ λΰ δυθΝκδΝκπκέ μΝπλκ φΫλκθ αδΝίΪ δΝ βμΝΰ πΰλαφδεάμΝ
ΰΰτ β αμέΝ ΚτλδκδΝ τπκδΝ υθ λΰ δυθΝ Ν υηίδπ δεΪΝ έε υαΝ έθαδμ (α)Ν υθΫλΰ δ μΝ Ν ηδαΝ θδαέαΝ αζυ έ αΝ
φκ δα ηκτ, (ί)Ν υθΫλΰ δ μΝαπσΝ βθΝεκδθάΝξλά βΝ πθΝυπβλ δυθΝεκδθάμΝπφ ζ έαμ, εαδΝ(ΰ)Ν υθΫλΰ δ μΝαπσΝ
βθΝ κπδεάΝξλά βΝ πθΝυπκπλκρσθ πθΝ( θΫλΰ δαΝάήεαδΝαπσίζβ α)έ
ΣκΝ ΙΠΤΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ γθδεσΝ Μ σίδκΝ Πκζυ ξθ έκΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ αέλκυμΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ
λ υθβ δεσΝΫλΰκΝAI4B [β],Ν σξκμΝ κυΝκπκέκυΝ έθαδΝθαΝαθαπ τι δΝεαδθκ ση μΝυπκ κηΫμΝπζβλκφκλδεάμΝΰδαΝ βΝ
ί ζ δ κπκέβ βΝαζυ έ πθΝ φκ δα ηκτΝίδκηΪααμΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ υηίδπ δευθΝ δε τπθΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ
Θ
αζέαμέΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΫλΰκυΝυπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ επσθβ βμΝ δπζπηα δευθΝ λΰα δυθΝ Ν δΪφκλαΝ
γΫηα αΝ π ι λΰα έαμ,Ν αθΪζυ βμ,Ν αθααά β βμΝ εαδΝ κπ δεκπκέβ βμΝ π λδ ξκηΫθκυΝ ίΪ πθΝ
κηΫθπθΝ
ίδκηβξαθδεάμΝ υηίέπ βμ (απ υγυθγ έ Ν δμΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ  παλαπΪθπ)έ
ΗΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ κξ τ δΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ θσμΝ υ άηα κμΝαθααά β βμΝ
Ν ίΪ βΝ
κηΫθπθΝ υηίδπ δεκτΝ δε τκυΝ ίδκηΪααμΝ
έΝ ΗΝ ίΪ βΝ
κηΫθπθΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ξ δα έΝ εαδΝ
αθαπ υξγ έΝ [γ]Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ πθΝ δα υθ
ηΫθπθΝ
κηΫθπθΝ (linked data)έΝ ΗΝ
ξθκζκΰέαΝ αυ άΝ π λδΰλΪφ αδΝ κΝ Linked Data Project (LDP) [4].  κΝ δϊP,Ν τθκζαΝ
κηΫθπθΝ
βηκ δ τκθ αδΝεαδΝ υθ Ϋκθ αδΝη αιτΝ κυμΝαεκζκυγυθ αμΝ κΝηκθ ΫζκΝRDF [η],ΝπκυΝΫξ δΝ βΝηκλφάΝΰλΪφκυέΝ
 αΝ κηΫθαΝRDF ΰλΪφπθΝηπκλ έΝθαΝ δα υπυθ δΝεαθ έμ λπ ά δμΝ δ δεκτΝ τπκυΝ(SPARQL queries) [6],
εα ’αθαζκΰέαΝη Ν βΝΰζυ αΝ λπ ά πθΝSQL Ν ξ δαεΫμΝίΪ δμΝ κηΫθπθ.
ΗΝ αθααά β βΝ βθΝ RDF ίΪ βΝ κηΫθπθΝ
Ν γαΝ ΰέθ αδΝ αλξδεΪΝ η Ν ζΫι δμΝ εζ δ δΪ,Ν αζζΪΝ βΝ υθΫξ δαΝ κΝ
ξλά βμΝγαΝεαγκ βΰ έ αδΝ βθΝαθααά β άΝ κυΝαπσΝ βθΝβηδ-αυ σηα βΝπαλαΰπΰάΝυπκοβφέπθΝ λπ ά πθ,Ν δμΝ
κπκέ μΝεαδΝγαΝηπκλ έΝθαΝ πδζΫΰ δΝυ ΝθαΝπλκξπλά δΝβΝαθααά β άΝ κυΝ βθΝεα τγυθ βΝπκυΝ πδγυη έέΝΟδΝ
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λπ ά δμΝαυ ΫμΝγαΝ έθαδΝ ΝηκλφάΝSPARQL, εαδΝγαΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝξλά βΝη Ν δλΪΝπλκ λαδσ β αμμΝ
λπ ά δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υοβζάΝ γΫ βΝ εα Ϊ αιβμΝ γαΝ ΫξκυθΝ π λδ σ λβΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ δεαθκπκδκτθΝ βθΝ
πλαΰηα δεάΝ αθΪΰεβΝ αθααά β βμΝ κυΝ ξλά βέΝ ΗΝ πλκ λαδσ β αΝ γαΝ υπκζκΰέα αδΝ η Ν ίΪ βΝ ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ
εσ κυμΝ πκυΝ γαΝ φαλησα αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪ ξδ βΝ κυΝ RDF ΰλΪφκυΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ
λπ ά πθΝ[ι]έΝ
ΗΝ λΰα έαΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝπαλαεΪ πΝ λα βλδσ β μμ
1.

ικδε έπ βΝη Ν βθΝυπΪλξκυ αΝυπκ κηάΝ κΝΫλΰκΝ Ιζ .

2.

ικδε έπ βΝη Ν βθΝπζα φσληαΝΫε κ βμΝ δα υθ

ηΫθπθΝ

κηΫθπθΝD2R [8].

3. ξ δα ησμ αζΰκλέγηκυΝπαλαΰπΰάμΝSPARQL λπ ά πθΝαπσΝζΫι δμΝεζ δ δΪ.
4. Τζκπκέβ βΝ υ άηα κμΝαθααά β βμΝεαδΝκπ δεκπκέβ βμΝαπκ ζ ηΪ πθέ
5.

ιδκζσΰβ βΝαζΰκλέγηπθΝ(απκ κ δεσ β αΝεαδΝπκδσ β αΝαπκ ζ ηΪ πθ)έ

ΥΡ ΙΜΟΝΤΛΙΚΟ:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis
[2] http://www.ai4b.gr
[3] http://snf-533531.vm.okeanos.grnet.gr:2020
[4] http://linkeddata.org
[5] http://www.w3.org/RDF/
[6] http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/sparql-by-example
[7] Top-k Exploration of Query Candidates for Efficient Keyword Search on Graph-Shaped (RDF) Data
(http://goo.gl/jKOzlw)
[8] http://d2rq.org/d2r-server
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ΝΧΜ ΣΧ Ν ΝΟΙΚΣΧΝΝΓ ΧΓΡ ΦΙΚΧΝΝ

ΟΜ ΝΧΝΝΣΟΝΝ Μ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ : Κυ αμ Πα λκτηπαμ, 210 772 1446, kpatro@dblab.ece.ntua.gr εαδ πτλκμ
spathan@imis.athena-innovation.gr

γαθα έκυ,

Π ΡΙΛ Φ :  σξκμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ πΫε α βΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝ φαληκΰάμΝ TripleGeo η Νπλσ γ μΝ
υθα σ β μ,Νυ Νθα αθ απκελέθ αδΝ δμΝαπαδ ά δμΝη α λκπάμΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝεαδΝπκδεδζέαμΝαθκδε υθΝ
ΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθΝΰδαΝ βθΝ θ πηΪ π άΝ κυμΝ κθΝβηα δκζκΰδεσΝΙ σέ
ΣΟΜ : 1
ΠΛ ΣΦΟΡΜ

ΡΓ Ι : Java, RDF, REST API.

ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ : ΧΪλβΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ βηα δκζκΰδεκτ Ι κτ (Semantic Web),
ΫξκυθΝαθαπ υξγ έΝ ξθδεΫμΝεαδΝ λΰαζ έαΝΰδαΝ βθΝ δα τθ βΝαθκδε υθΝ κηΫθπθΝπκυΝαφκλκτθΝη θΝ βθΝέ δαΝ
κθ σ β α,ΝαζζΪΝ αΝκπκέαΝπδγαθσθΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝπκζζαπζΫμ,Ναθ ιΪλ β μΝεαδΝηΪζζκθΝ λκΰ θ έμΝπβΰΫμέΝ
έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ αυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ υθάγπμΝ ηπ λδΫξκυθΝ (λβ υμΝ άΝ ηηΫ πμ) ηέαΝ
ΰ πΰλαφδεά 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 δεΫμΝά 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
ηΫθπθ ΰ πΰλαφδευθ
κηΫθπθ (linked
geospatial data)
κθΝ βηα δκζκΰδεσΝ Ι σ,Ν κΝ ΙΠΤΝ Ϋξ δΝ ι εδθά δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πζα φσληαμΝ
TripleGeo Ναθκδε 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 μΝΰδαΝ άλβ βΝ Ναπκγ 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 μΝ
π ι λΰα έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν υθα σ β μΝξ δλδ ηκτΝη ΰΪζκυΝπζάγκυμΝ κηΫθπθέΝ θ δε δεΪΝπλκ έθκθ αδμ

θΪπ υιβΝweb interface εαδΝ πΫε α βΝ 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 ελδηΫθκΝαπκγ άλδκΝ(ζέξέΝVirtuoso RDF store).
 Τζκπκέβ βΝ θσμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ RESTful API,Ν υ Ν θαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ εζά βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ ΰδαΝ
αθκδε ΪΝΰ πΰλαφδεΪΝ κηΫθαΝπλκ ίΪ δηαΝησθκΝηΫ πΝ δα δε τκυέΝ
 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)έ

φαληκΰάΝ βμΝ πζα φσληαμΝ ΰδαΝ βθΝ η α λκπάΝ ΰ πΰλαφδευθΝ κηΫθπθΝ απσΝ αθκδε ΫμΝ πβΰΫμΝ (ζέξέΝ
OpenStreetMap) εαδΝ υθα σ β αΝ εγΫ υμΝ κυμΝ κΝ δα έε υκΝηΫ 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/
-21-

