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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

To Ινζηιηούηο Πληροθοριακών σζηημάηων (ΙΠΤ - http://www.imis.athena-innovation.gr/) είλαη ην 

λεφηεξν ηλζηηηνχην ηνπ Δρεσνηηικού Κένηροσ Καινοηομίας ζηις Σετνολογίες ηης Πληροθορίας, ηων 

Δπικοινωνιών και ηης Γνώζης "Αθηνά" (http://www.athena-innovation.gr/). Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2007, κε δηεπζπληή ηνλ Σίκν ειιή, Καζεγεηή ηεο ρνιήο Ηιεθηξνιφγσλ Μερ. θαη 

Μερ. Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π.  

Σν ΙΠΤ δηεμάγεη έξεπλα θαη ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Οη πεξηνρέο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ΙΠΤ πεξηιακβάλνπλ: 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο γεσ-πιεξνθνξίαο θαη ππεξεζίεο εληνπηζκνχ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ ζε Μεγάιεο Κιίκαθαο Καηαλεκεκέλα Πεξηβάιινληα (Data Web). 

 Δπηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ Ιζηνχ θαη δηαρξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ κε έκθαζε ζηελ πξνζσπνπνίεζε 

δεδνκέλσλ ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

 Πξνζηαζία ηδησηηθφηεηαο δεδνκέλσλ Ιζηνχ. 

ηα πιαίζηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ην ΙΠΤ αλαθνηλψλεη κηα ζεηξά απφ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο 

ζα εθπνλεζνχλ ζην ΙΠΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δργαζηήριο σζηημάηων Βάζεων Γνώζεων και 

Γεδομένων ηης τολής Ηλεκηρολόγων Μητ. και Μητ. Τπολογιζηών Δ.Μ.Π (ΔΒΓΓ - 

http://web.dbnet.ntua.gr/en/home.html). 

 

 

http://www.imis.athena-innovation.gr/
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ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (LINKED DATA) 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η εμέιημε θαη επξεία ρξήζε ηνπ διαδικηύος (Internet) σο κέζνπ δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο κεγάινπ φγθνπ 

δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ημαζιολογικού Ιζηού (Semantic 

Web) θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ (αλνηρηψλ) δεδνκέλσλ (Linked –Open- Data). Σα Linked Data 

απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δεκνζίεπζε, θνηλή αλαπαξάζηαζε, 

ζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα δεδνκέλσλ πξνεξρφκελσλ απφ εηεξνγελή θαη θιεηζηά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Σα Linked Data ζπλήζσο αλαπαξίζηαληαη κε ην RDF (Resource Description Framework) 

κνληέιν θαη ε SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) έρεη θαζηεξσζεί σο ε γιψζζα 

εθαξκνγήο επεξσηήζεσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα. Η πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ε 

ζχληαμε SPARQL εξσηεκάησλ ζε απηά γίλεηαη κε αλνηρηά vocabularies φπσο είλαη ην RDFS, ην FOAF θαη 

ε OWL, θηι. Σα Linked Data απνηεινχλ κηα δεκνθηιή κέζνδν πνπ πηνζεηείηαη απφ εηεξνγελείο παξφρνπο 

δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ., δεκφζηνη θνξείο, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ράξηεο 

(linkedgeodata.org) θαη εγθπθινπαίδεηεο (π.ρ.. DBPedia), θηι. 

 

Σα Linked Data ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ηερλνινγίεο ηζηνχ (URIs θαη links κεηαμχ ηνπο) γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε θαη ηε δηαζχλδεζε αληηθεηκέλσλ θαη ελλνηψλ ζην Web. Βαζίδνληαη ζε 4 βαζηθέο αξρέο.   

 Χπήζη URIs  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηθεηκέλσλ ζην Web. URIs αλαηίζεληαη φρη κφλν ζε έγγξαθα 

θαη web ζειίδεο (π.ρ., html, pdf), αιιά θαη ζε αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο είλαη 

πξφζσπα, ηνπνζεζίεο, έλλνηεο, θηι.  

 Χπήζη HTTP URIs  έηζη ψζηε ε αλαθνξά θαη πξφζβαζε ζε θάζε αληηθείκελν λα γίλεηαη απφ 

αλζξψπνπο θαη απφ ππνινγηζηέο.  

 Χπήζη ανοισηών πποηύπων (RDF\XML) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 

θάζε URI.  

 Γεκηνπξγία ζπλδέζεσλ (links) απφ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε URI πξνο άιια ζρεηηθά 

URIs, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ ζην web. 

 

Η δεκνζίεπζε θαη ρξήζε δεδνκέλσλ ζηνλ 

Ιζηφ κε ηε κνξθή Γηαζπλδεδεκέλσλ 

δεδνκέλσλ (Linked Data) απνηειεί ηελ 

βαζηθή ηερλνινγία ε νπνία εμειίζζεη 

ζήκεξα ην Web απφ έλα δίθηπν 

δηαζπλδεδεκέλσλ εγγξάθσλ (Web of 

documents) ζε έλα δίθηπν 

δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (Web of 

Data), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα
1
, ε 

νπνία απεηθνλίδεη ηα Linked Datasets πνπ 

είλαη δεκνζηεπκέλα ζήκεξα ζην web θαη ην 

δίθηπν ζπλδέζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ. 

 

                                                      
1
 http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/ 
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Ο Tim Berners-Lee, ν εθεπξέηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ θαη ησλ πλδεδεκέλσλ Γεδνκέλσλ, πξφηεηλε 

ζρεκαηηθά κηα θαηεγνξηνπνίεζε
2
 5 κανόνων γηα ηα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηφ θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηα LOD: 

   

★ Η πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζην Web (αλεμαξηήηνπ format) κε άδεηα αλνηρηήο 

πξφζβαζεο. 

★★ Η πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζην Web κε δνκεκέλν ηξφπν  (π.ρ., δεδνκέλα ζε 

Excel αληί γηα ηελ εηθφλα ελφο πίλαθα). 

★★★ Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε αλνηρηψλ θαη κε εκπνξηθψλ πξνηχπσλ γηα ηε κνξθνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ., CSV αληί γηα Excel). 

★★★★ Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε URIs γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηθεηκέλσλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αλαθνξά θαη νη δεηθηνδφηεζε ηνπο απφ άιινπο ρξήζηεο. 

★★★★★ Θα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη links πξνο άιια δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ζρεηηθή 

πιεξνθνξία κε ζηφρν ηελ πξνζζήθε ζεκαζηνινγίαο. 

 

Η δηαζεζηκφηεηα δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηζηφ αλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα πξνζπειαχλνπλ ην LOD δίθηπν θαη 

ζα παξέρνπλ δεδνκέλα πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο ρξήζηεο. Οη παξαπάλσ ηερλνινγίεο πξνσζνχλ ηελ ηδέα 

κηα «ελνπνηεκέλεο» βάζεο δεδνκέλσλ (global database), ελφο εληαίνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρεη 

νκνηφκνξθε κνξθή αλαπαξάζηαζεο, αλαδήηεζεο θαη πξφζβαζεο ζε δνκεκέλε πιεξνθνξία. 

 

Σν ΙΠΤ έρεη ήδε αλαπηχμεη κηα έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε πεξηνρή απηή θαη ζηνρεχεη λα 

δηεπξχλεη ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη ηερλνινγηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκνζίεπζε θαη δηάζεζε 

δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ κε ηελ κνξθή LOD, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εθαξκνγή επεξσηήζεσλ ζε LOD, 

ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημήο ηνπο θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο ζην ρξφλν θαη ηέινο ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

πινήγεζε ζε LOD. ηα πιαίζηα απηά, γηα θέηνο ζα δνζνχλ έλα ζχλνιν απφ δηπισκαηηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

 

Γενικά για LOD.  

http://linkeddata.org/ 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 

 

                                                      
2
 http://5stardata.info/ 

http://linkeddata.org/
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ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΣΑΣΙΣΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε web based εθαξκνγήο κεηαηξνπήο 

ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο ζε κνξθή δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (Linked Data). Η εθαξκνγή ζα δέρεηαη 

ζαλ είζνδν ζηαηηζηηθή πιεξνθνξία ζηε κνξθή πηλάθσλ (π.ρ., αξρεία .csv, ζχλδεζε κε ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ) θαη ζα παξάγεη ζηελ έμνδν αξρεία RDF κε βάζε ην DataCube Vocabulary.  

ΑΣΟΜΑ: 1-2  ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, SPARQL, RDF 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Μηα δεκνθηιήο θαηεγνξία δεδνκέλσλ ηα νπνία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξέρνληαη κε ηε κνξθή Linked 

Data είλαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα (fact-based data). Σα fact-based data αθνξνχλ ζε δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο 

θαηαγξάθνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο (π.ρ. ππνπξγεία, ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, παγθφζκηα 

ηξάπεδα) θαη αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Η αλνηρηή 

δηάζεζε θαη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ 

απηφκαηα ζπγθεληξψλνπλ θαη ζπλδπάδνπλ αλνηρηά δεδνκέλα θαη παξέρνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη πνηνηηθά 

ζηνηρεία (π.ρ. gapminder.org).  

 

Σν DataCube απνηειεί ην επηθξαηέζηεξν vocabulary γηα ηελ αλαπαξάζηαζε fact-based data ζε RDF θαη 

Linked Data. Η θεληξηθή ηνπ ηδέα είλαη φηη έλα ζεη δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ παξαηεξνχκελα κεγέζε 

(observations) θαη κία ήπεξηζζφηεξεο  δηαζηάζεηο (dimensions), δειαδή, θαηεγνξίεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

απηά ηα κεγέζε. Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία ζηελ Δπξψπε πεξηγξάθνληαη π.ρ., απφ ηε 

δηάζηαζε ηνπ έηνπο, ηεο ρψξαο, ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, ηνπ θχινπ, θηι θαη απφ ην παξαηεξνχκελν κέγεζνο 

πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ. 

 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε web-based ινγηζκηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ δεκνζίεπζε fact-based 

data ζε κνξθή Linked Data κε βάζε ην DataCube vocabulary. Δηδηθφηεξα, ην εξγαιείν ζα επηηξέπεη κε 

γξαθηθφ ηξφπν ζην ρξήζηε λα νξίζεη ζαλ είζνδν ην ζεη δεδνκέλσλ πνπ ζέιεη λα δεκνζηεχζεη (π.ρ., αξρεία 

.csv, ζχλδεζε κε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζεη ηα πεδία πνπ ζα απνηεινχλ 

δηαζηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Δπηπιένλ, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο άιισλ ζρεηηθψλ ζπλφισλ 

Linked Data ζε δηάθνξεο πεγέο δηάζεζεο αλνηρηψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε 

απηά. 

 

Η αλάπηπμε ηεο δηπισκαηηθήο ζα βαζηζηεί ζε αλνηρηά εξγαιεία δεκνζίεπζεο Linked Data, φπσο είλαη ην 

Linked Media Framework, ην Google Refine θαη ην Silk. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

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

Linked Media Framework. http://code.google.com/p/lmf/ 

Google Refine: http://code.google.com/p/google-refine/ 

Silk Link Discovery Framework: https://www.assembla.com/wiki/show/silk/Silk_Link_Discovery_Engine 

 

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


ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ/Δ.Κ. «Αζελά» 

-6- 

ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:   Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

Νίκορ Μπικάκηρ, 210 7721402, bikakis@dblab.ece.ntua.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε web-based εθαξκνγήο νπηηθνπνίεζεο 

δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ. Η εθαξκνγή ζα δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα Linked Dataset κε ηε κνξθή ελφο 

SPARQL endpoint θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηε κνξθή νπηηθνπνίεζήο ηνπ (ζα 

παξέρνληαη 3 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη νπηηθνπνίεζεο). Σέινο, ζα παξέρεηαη ηε δπλαηφηεηα 

πινήγεζεο θαη επηβνιήο θίιηξσλ κε γξαθηθφ ηξφπν (faceted search) ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, Javascript, SPARQL, RDF/XML 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ηεξάζηηνο φγθνο δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (Linked Data) πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζήκεξα ζην web θαζηζηά ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πξαθηηθά αδχλαηε απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζην Web πνπ δε δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Π.ρ., ε πινήγεζε θαη ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζήκεξα θπξίσο κέζσ ηεο SPARQL 

γιψζζαο ή ζπγθεθξηκέλσλ API (Linked Data API) θαη ν ρξήζηεο-κεραλή (ζπλήζσο θάπνηνο developer) ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηα δηαζέζηκα vocabularies θαη ηα API specifications γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ηα 

δεδνκέλα. 

Η νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξνρή θηιηθψλ πξνο ηνλ άλζξσπν κνξθψλ αλαδήηεζεο θαη 

πινήγεζεο ζε απηά, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επξεία ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Linked Data 

ζήκεξα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζην web. 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε web-based εθαξκνγήο νπηηθνπνίεζεο θαη νπηηθήο πινήγεζεο ζε  

Linked Datasets ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζην web (π.ρ., κέζσ ελφο SPARQL endpoint). Ιδηαίηεξν βάξνο ζα 

δνζεί ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηξφπσλ νπηηθνπνίεζεο ελφο set θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα 

ζρεδηαζηεί θαηάιιειν κνληέιν νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ Linked Data πνπ ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ 

εθάζηνηε ηερληθή θαη βηβιηνζήθε νπηηθνπνίεζεο θαη ζα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηα δεδνκέλα. Με βάζε απηφ ην κνληέιν, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο θαη επηβνιήο θίιηξσλ κε 

γξαθηθφ ηξφπν (faceted search) ζην ζεη δεδνκέλσλ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο, αξρηθά ζα κειεηεζνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

δεδνκέλσλ (π.ρ., graph-based, map-based, faceted search, tag clouds, tree maps, elastic tag maps, timeline,  

θηι.) θαη ζα επηιερζνχλ 3 ραξαθηεξηζηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ JavaScript βηβιηνζήθεο 

(π.ρ. Google Chart Tools) γηα ηελ νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ ζην web. ηε ζπλέρεηα, ζα ζρεδηαζηεί ην εληαίν 

κνληέιν αλαπαξάζηαζεο  ελφο Linked Dataset θαη ν κεραληζκφο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ απφ απηφ. Σέινο ζα 

γίλεη ε αλάπηπμε ηεο web-based εθαξκνγήο.  

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Γενικά για LOD. http://linkeddata.org/ 

Google Chart Tools: https://google-developers.appspot.com/chart/ 

Faceted Search, like http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/ 

Publishing Framework for Data-Rich Interactive Web Pages: http: //simile.mit.edu/exhibit/ 

http://linkeddata.org/
http://well-formed-data.net/experiments/elastic_lists/


ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ/Δ.Κ. «Αζελά» 
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΛΛΑΓΧΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

Γιάννηρ ηαύπακαρ, 210 6875413, yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αιιαγψλ ζε 

ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζπειαχλνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ αλνηρηά δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (Linked Open 

Data - LOD). Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αιιαγέο ζε ζχλνια αλνηρηψλ δεδνκέλσλ θαη λα ηηο κεηαδίδεη 

ζε άιια ζπλδεδεκέλα ζχλνια ή ζπζηήκαηα-θαηαλαισηέο αλνηρηψλ δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ(π.ρ. 

SPARQL clients). 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, SPARQL, RDF/XML 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

 

Όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα LOD είλαη δπλακηθά 

εμειηζζφκελα δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζε (ζπρλέο) αιιαγέο. Οη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ζηα 

ίδηα ηα δεδνκέλα , π.ρ., ελεκέξσζε κηαο ηηκήο, ε δεκηνπξγία ή δηαγξαθή κηαο δηαζχλδεζεο (broken links), ε 

δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο θηι, είηε ζηηο νληνινγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηνπο, είηε ηέινο ζε νιφθιεξεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ πξνζηίζεληαη ή απνκαθξχλνληαη απφ ην LOD 

cloud. Αληηζέησο φκσο κε ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα, νη αιιαγέο ζην LOD cloud έρνπλ επίπησζε ζε έλα 

επξχ ζχλνιν απφ άιια δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη εμαξηψκελα ζπζηήκαηα. 

 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλίρλεπζε θαη 

κεηάδνζε αιιαγψλ ζην LOD cloud. Η δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα. Αξρηθά ζα 

κειεηεζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ vocabularies πεξηγξαθήο αιιαγψλ γηα ηελ αλίρλεπζε, πεξηγξαθή θαη 

δεκηνπξγία ησλ κελπκάησλ ησλ αιιαγψλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε 

κηα publish-subscribe αξρηηεθηνληθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πεγέο θαη νηθνζπζηήκαηα αλνηρηψλ δεδνκέλσλ 

ζα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη (subscribe) ζε θαηεγνξίεο κελπκάησλ γηα αιιαγέο πνπ ζέινπλ λα ιακβάλνπλ 

ελψ παξάιιεια ζα κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ (publish) αιιαγέο πνπ ηα αθνξνχλ. Σέινο, ην ζχζηεκα ζα 

δνθηκαζηεί πηινηηθά ζηε δεκνζίεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζε δεδνκέλα ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο.  

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Γενικά για LOD. http://linkeddata.org/ 

Survey για Dynamics ζε LOD: J.Umbrich, B.Villazon-Terrazas, M.Hausenblas. Dataset Dynamics 

Compendium: A Comparative Study. In First International Workshop on Consuming Linked Data 

(COLD2010). 

Vocabulary πεπιγπαθήρ αλλαγών: http://vocab.org/changeset/schema.html 

Pubsubhubbub: A simple, open, web-hook-based pubsub protocol & open source reference implementation 

https://code.google.com/p/pubsubhubbub/ 

 

http://linkeddata.org/
http://vocab.org/changeset/schema.html


ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ/Δ.Κ. «Αζελά» 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

Γιάννηρ ηαύπακαρ, 210 6875413, yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο δηαζπλδεδεκέλσλ 

αλνηρηψλ δεδνκέλσλ (Linked Open Data archives). Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αξρεηνζέηεζε  

δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδξνκή θαη ε εθηέιεζε 

εξσηεκάησλ ζε παιηφηεξεο δεκνζηεπκέλεο εθδφζεηο. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, SPARQL, RDF/XML, D2R server 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ηα LOD είλαη δπλακηθά εμειηζζφκελα δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζε (ζπρλέο) αιιαγέο. Οη 

αιιαγέο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα , π.ρ., ελεκέξσζε κηαο ηηκήο, δεκηνπξγία ή 

δηαγξαθή κηαο δηαζχλδεζεο (broken links), δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο θηι, είηε ζηηο νληνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο, είηε ηέινο ζε νιφθιεξεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζηίζεληαη ή απνκαθξχλνληαη απφ ην LOD cloud. Αληηζέησο φκσο κε ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα, νη 

αιιαγέο ζην LOD cloud έρνπλ επίπησζε ζε έλα επξχ ζχλνιν απφ άιια δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη 

εμαξηψκελα ζπζηήκαηα. 

 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αξρεηνζέηεζε  

ζπλφισλ δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ ζην LOD cloud. Η δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηάδηα. Αξρηθά ζα κειεηεζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νληνινγίεο πεξηγξαθήο αιιαγψλ γηα ηελ αλίρλεπζε, 

θαη ηελ πεξηγξαθή αιιαγψλ ζε LOD ζχλνια θαζψο θαη ηερληθέο γηα ηελ πξνζζήθε ρξνληθήο πιεξνθνξίαο 

θαη δηαηήξεζεο εθδφζεσλ ζε LOD.  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε / ηξνπνπνίεζε LOD 

ζπλφισλ ζηνλ ηζηφ κε παξάιιειε αξρεηνζέηεζε ησλ παιηφηεξσλ εθδφζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ζε απηέο κε 

ηε ρξήζε SPARQL. Σέινο, ην ζχζηεκα ζα δνθηκαζηεί πηινηηθά ζηε δεκνζίεπζε θαη αξρεηνζέηεζε 

δεδνκέλσλ ζηαηηζηηθήο θαη ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Γενικά για LOD. http://linkeddata.org/  

Vocabulary πεπιγπαθήρ αλλαγών: http://vocab.org/changeset/schema.html 

http://linkeddata.org/
http://vocab.org/changeset/schema.html


ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ/Δ.Κ. «Αζελά» 
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ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδωπήρ Γαλαμάγκαρ, 210 6875415, dalamag@imis.athena-innovation.gr,    

  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έθδνζε δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked data) απφ 

πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο ηνπ Ιζηνχ Γεδνκέλσλ (Data Web).  

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java/LDIF – Linked Data Integration Framework 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ην επφκελν βήκα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο 

δεδνκέλσλ Ιζηνχ θαηέρεη ην Linked Data Project (LDP). ην LDP, εθαηνληάδεο ζχλνια δεδνκέλσλ 

(datasets) απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο δεκνζηεχνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αθνινπζψληαο ην 

κνληέιν RDF (Resource Description Framework). Η δνκηθή κνλάδα ηνπ RDF είλαη ε ηξηπιέηα <ςποκείμενο, 

καηηγόπημα, ανηικείμενο> (<subject, predicate, object>) πνπ νλνκάδεηαη θαη δήλωζη (statement). 

Γεδνκέλνπ φηη ην ππνθείκελν κηαο δήισζεο κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν θάπνηαο άιιεο, πνιιέο ηέηνηεο 

RDF δειψζεηο ζπλζέηνπλ έλαλ θαηεπζπλφκελν γξάθν κε θφκβνπο subject θαη object θαη αθκέο (predicates) 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο απήρεζεο ηνπ LDP είλαη ην γεγνλφο φηη ν φγθνο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήδε θηινμελεί αγγίδεη ηα 25 εθαη. RDF ηξηπιέηεο, κε ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ θέξνπλ 

πάλσ απφ 400 εθαη. δηαζπλδέζεηο. Σα δεδνκέλα απηά είλαη γλσζηά θαη σο διαζσνδεδεμένα δεδομένα 

(linked data). Παξάδεηγκα ηζηνηφπνπ κε δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα βξίζθεηαη ζην 

http://sensormasher.deri.org/d2r-server/, φπνπ θαλείο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ή λα δηαηππψζεη εξσηήζεηο 

εηδηθνχ ηχπνπ γηα δεδνκέλα RDF (SPARQL queries) ζε κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα. 

Η πιαηθφξκα LDIF παξέρεη έλα επίπεδν ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνηφπνπο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ ην αθφινπζν ζχλνιν αθνινπζηαθψλ 

βεκάησλ επεμεξγαζίαο δηαζπλδεδνκέλσλ δεδνκέλσλ: (1) Αλάθηεζε δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ απφ 

πνιιαπιέο πεγέο (κέζσ crawler ή εξσηήζεσλ ηχπνπ SPARQL) θαη δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζπλφισλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ, (2) αληηζηνίρηζε ηνπ ιεμηινγίνπ RDF πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ κε έλα θαζνιηθφ ιεμηιφγην, (3) αλίρλεπζε φκνησλ νληνηήησλ RDF ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ κε 

βάζε δηάθνξα θξηηήξηα νκνηφηεηαο, (4) θαζαξηζκφο, έλσζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγία ελνπνηεκέλνπ 

ζπλφινπ δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ, θαη ηέινο, (5) έθδνζε δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ιζηφ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο LDIF γηα ηελ έθδνζε αλνηθηψλ (δει. πξνζβάζηκα 

ειεχζεξα απφ φινπο) δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked open data) απφ πνιιαπιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο 

ηνπ Ιζηνχ Γεδνκέλσλ. Η έθδνζε ζα αθνξά ζπγθεθξηκέλν πεδίν γλψζεο, π.ρ. εηαηξηθά δεδνκέλα απνβιήησλ 

ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.  

Δπνκέλσο, ε εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην ρψξν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ. 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην ζχζηεκα LDIF. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε φισλ ησλ βεκάησλ επεμεξγαζίαο δηαζπλδεδνκέλσλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε 

πξαγκαηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ. 

 

http://linkeddata.org/
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
http://sensormasher.deri.org/d2r-server/
http://jena.apache.org/tutorials/sparql.html
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/ldif/
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ΈΚΓΟΗ ΔΞΔΛΙΟΜΔΝΧΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδωπήρ Γαλαμάγκαρ, 210 6875415, dalamag@imis.athena-innovation.gr,    

  Γιάννηρ ηαύπακαρ, 210 6875413, yannis@imis.athena-innovation.gr,     

  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έθδνζε αλνηθηψλ, εμειηζζφκελσλ, βηνινγηθψλ δηαζπλδεδεκέλσλ 

δεδνκέλσλ (linked data). 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java/MySQL/D2R/Virtuoso 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Σα miRNA είλαη βηνκφξηα πνιχ κηθξνχ κήθνπο πνπ πξνζθνιιψληαη επάλσ ζε 

κφξηα «αγγειηνθφξνπ» RNA (mRNA) εκπνδίδνληαο ηελ παξαγσγή πξσηετλψλ. Σα ζεκεία πξνζθφιιεζεο 

απνθαινχληαη ζηφρνη (targets). Η πιεξνθνξία απηή είλαη πνιχηηκε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηα αίηηα αζζελεηψλ. Σν DIANA microT θαη ην DIANA mirPath είλαη, κεηαμχ άιισλ, δχν 

εθαξκνγέο Ιζηνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην ΙΠΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ 

Δπηζηεκψλ "Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ" γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε βηνκφξηα miRNA. Δίλαη 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα παγθνζκίσο.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνζπάζεηα δηάζεζεο βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ιζηφ, αιιά θαη ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπο, θαηέρεη ην Linked Data Project (LDP). ην LDP, εθαηνληάδεο ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets) 

δεκνζηεχνληαη θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αθνινπζψληαο ην κνληέιν RDF (Resource Description 

Framework). Η δνκηθή κνλάδα ηνπ RDF είλαη ε ηξηπιέηα <ςποκείμενο, καηηγόπημα, ανηικείμενο> (<subject, 

predicate, object>) πνπ νλνκάδεηαη θαη δήλωζη (statement). Γεδνκέλνπ φηη ην ππνθείκελν κηαο δήισζεο 

κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν θάπνηαο άιιεο, πνιιέο ηέηνηεο RDF δειψζεηο ζπλζέηνπλ έλαλ 

θαηεπζπλφκελν γξάθν κε θφκβνπο subject θαη object θαη αθκέο (predicates) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο απήρεζεο ηνπ LDP είλαη ην γεγνλφο φηη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήδε 

θηινμελεί αγγίδεη ηα 25 εθαη. RDF ηξηπιέηεο, κε ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ θέξνπλ πάλσ απφ 400 εθαη. 

δηαζπλδέζεηο. Σα δεδνκέλα απηά είλαη γλσζηά θαη σο διαζσνδεδεμένα δεδομένα (linked data). 

Παξάδεηγκα ηζηνηφπνπ κε βηνινγηθά δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα βξίζθεηαη ζην http://www4.wiwiss.fu-

berlin.de/diseasome/ φπνπ θαλείο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ή λα δηαηππψζεη εξσηήζεηο εηδηθνχ ηχπνπ γηα 

δεδνκέλα RDF (SPARQL queries) ζε δεδνκέλα αζζελεηψλ θαη ζπζρεηηδφκελσλ γνληδίσλ. 

ηηο επηζηεκνληθέο βάζεηο miRNA είλαη ζπλεζηζκέλν λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηνκνξίσλ. Οη αιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζε αξρεία ηα 

νπνία θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εξεπλεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα Πνιιέο θνξέο θαηαγξάθεηαη θαη ν 

ιφγνο κηαο αιιαγήο (π.ρ., αληηθαηάζηαζε ιφγσ ηζνδπλακίαο βηνκνξίσλ). Παπάδειγμα 1: έλα βηνκφξην κπνξεί 

λα αιιάμεη νλνκαζία ηε ρξνληθή ζηηγκή T1, λα αιιάμεη δνκή (φζνλ αθνξά ηελ αθνινπζία ρεκηθψλ βάζεσλ 

απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη) ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ2 θαη ηέινο λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηα άιια ηε ρξνληθή 

ζηηγκή Σ3. Παπάδειγμα 2: δχν βηνκφξηα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχνληαη απφ έλα άιιν (είλαη 

δειαδή ηζνδχλακα κε έλα άιιν), νπφηε θαη δηαγξάθνληαη ηειείσο ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ1. Δπνκέλσο, θάζε 

βηνκφξην αθνινπζεί κηα ηζηνξηθή εμέιημε. Οη ηζηνξηθέο εμειίμεηο φισλ ησλ κνξίσλ δεκηνπξγνχλ έλα γξάθν 

ηζηνξηθήο εμέιημεο. 

mailto:dalamag@imis.athena-innovation.gr
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/DianaTools/index.php?r=microtv4/index
http://www.microrna.gr/miRPathv2
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/?sec=software
http://linkeddata.org/
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/diseasome/
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/diseasome/
http://jena.apache.org/tutorials/sparql.html
http://www.mirbase.org/ftp.shtml
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Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ έθδνζε αλνηθηψλ (δει. πξνζβάζηκσλ ειεχζεξα απφ φινπο) 

δηαζπλδεδεκέλσλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ (biological linked open data) κε ηξφπν πνπ λα είλαη εθηθηή ε 

πεξηήγεζε ζην γξάθν ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ βηνκνξίσλ miRNA. Σν ΙΠΤ έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ 

πξνζπάζεηα απηή κε κηα πξφζθαηε εξγαζία παξαγσγήο δεδνκέλσλ RDF γηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε miRNAs. 

Η έθδνζε ζα γίλεη κε δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, νη νπνίνη θαη ζα απνηηκεζνχλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο: (α) virtual approach: ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία πνπ κεηαηξέπνπλ ζρεζηαθά 

δεδνκέλα ζε RDF δεδνκέλα, ρσξίο φκσο ηα ηειεπηαία λα έρνπλ «θπζηθή» απνζήθεπζε, θαη (β) materialized 

approach: ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία πνπ απνζεθεχνπλ απνθιεηζηηθά RDF δεδνκέλα. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ζθνπφο είλαη ε έθδνζε ρξνληθά εμειηζζφκελσλ RDF δεδνκέλσλ. 

Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Δμνηθείσζε κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ΙΠΤ/Α. Φιέκηλγθ.. 

2. Δμνηθείσζε κε ηελ πιαηθφξκα έθδνζεο δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ D2R θαη ηελ RDF βάζε 

δεδνκέλσλ Virtuoso. 

3. ρεδηαζκφο κνληέινπ ηζηνξηθήο εμέιημεο βηνκνξίσλ. 

4. Έθδνζε δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ιζηφ θαη κε ηηο δχν ζηξαηεγηθέο: virtual/materialized 

approach. 

5. Αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ. 

 

 

http://arxiv.org/abs/1205.2320
http://d2rq.org/d2r-server
http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/dav/wiki/Main/
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΞΔΛΙΟΜΔΝΧΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΙΣΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γιάννηρ ηαύπακαρ, yannis@imis.athena-innovation.gr 

                             Θεοδώπα Γαλάνη, theodora@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο γηα ηε 

δηαρείξηζε εμειηζζφκελσλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηφ. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή απηή ζα επηηξέπεη 

ηε δηαρείξηζε βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή γξάθνπ, ηελ εθηέιεζε απιψλ θαη ζχλζεησλ αιιαγψλ 

πάλσ ζε απηφλ θαη ηελ πξνβνιή παιαηψλ ζηηγκηνηχπσλ. Η δηπισκαηηθή έρεη εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηερφκελν. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνλ Ιζηφ ππφθεηληαη 

ζε αιιαγέο ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο γλψζεο πνπ έρνπκε γηα απηά. Γηα παξάδεηγκα, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ησλ βηνιφγσλ δεκνζηεχεη απνηειέζκαηα έξεπλαο θαη πεηξακάησλ ζηνλ ηζηφ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαη 

ζπρλά αιιάδνπλ νδεγψληαο ζηε δεκνζίεπζε λέσλ versions. Έλα ζέκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ην πψο νη 

επηζηήκνλεο ζα κπνξνχζαλ λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ αιιάμεη ηα 

δεδνκέλα, θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο versions βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα 

δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Γηα απηφ ην ζθνπφ έρεη πξνηαζεί ν evo-graph, έλα κνληέιν ην νπνίν θαηαγξάθεη 

εμειηζζφκελα δεδνκέλα ηζηνχ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηά. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα πινπνηεζεί κηα εθαξκνγή γηα βηνινγηθά δεδνκέλα, ε 

νπνία ζα παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο εθηέιεζεο αιιαγψλ πάλσ ζηα δεδνκέλα θαη πξνβνιήο παξειζνληηθψλ 

ζηηγκηνηχπσλ (snapshots) πνπ ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Η πινπνίεζε απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ζα βαζηζηεί ζην κνληέιν ηνπ evo-graph πνπ έρνπκε αλαπηχμεη. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζηνλ ππνςήθην θνηηεηή ζα δνζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Έλα επηπιένλ ζέκα πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ user 

interface πνπ ζα επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ γξάθνπ ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη θηιηθή ζην ρξήζηε ε 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εθηέιεζε ησλ αιιαγψλ. 

Η δηπισκαηηθή ζα δψζεη κηα θαιή εκπεηξία ζε πξνγξακκαηηζκφ, ελψ παξάιιεια έρεη εξεπλεηηθή δηάζηαζε 

πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε εμειηζζφκελσλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηφ, ζέηνληαο ηηο αιιαγέο ζαλ ππώηηρ ηάξηρ 

πολίηερ. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 

 Yannis Stavrakas, and George Papastefanatos. Supporting Complex Changes in Evolving Interrelated 

Web Databanks. International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 2010), 2010.  

mailto:yannis@imis.athena-innovation.gr
mailto:theodora@imis.athena-innovation.gr
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ΥΔΓΙΑΜΟ MULTI-TENANT ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΣΙΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

  

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε κηαο multi-tenant (πνιιαπιψλ 

κηζζσηψλ) εθαξκνγήο  πνπ ζα κπνξεί λα ηξέμεη ζην cloud (Software as a Service). Η εθαξκνγή ζα αθνξά 

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη δεκνζθνπήζεσλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη εμέιημε ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ απφ ηνλ θάζε ρξήζηε - κηζζσηή 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφλ πξνγξακκαηηζηηθφ θφζηνο πξνζαξκνγήο. Η δηπισκαηηθή ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά 

ζηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Oracle Application Express + Java (ελαιιαθηηθά PhP + MySQL) 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: : Οη multi tenant databases είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη ζην cloud (Software as a Service). Δμππεξεηνχλ πνιινχο 

κηζζσηέο (tenants) ηαπηφρξνλα, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ην 

ζρήκα ηεο βάζεο ή γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κηζζψλεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

εθαξκνγέο πειαηνινγίνπ – CRM - (π.ρ. salesforce.com) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην cloud. Μηα εηαηξία πνπ δελ 

επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα δηθφ ηεο CRM (ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην εγθαηαζηήζεη ζε δηθνχο ηεο servers), 

κπνξεί λα κηζζψζεη ηελ εθαξκνγή ζην cloud, πξνζαξκφδνληαο ηελ ζηηο αλάγθεο ηεο θαη ζην κνληέιν 

πειαηνινγίνπ πνπ έρεη. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ-ρξεζηψλ, νη multi tenant εθαξκνγέο θαη νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ ζα πξέπεη λα επεθηείλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζρήκαηνο, φγθνπ δεδνκέλσλ θαη απφδνζεο ηνπ θάζε κηζζσηή. 

Σξεηο είλαη νη θχξηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε multi tenant βάζεσλ : α) ν θάζε κηζζσηήο 

έρεη ηε δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ (ή αθφκα θαη ην δηθφ ηνπ 

database server - ζπλήζσο κε virtualization) ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη θαη εμειίζζεη απηφλνκα απφ ηνλ άιιν β) νη 

κηζζσηέο δηακνηξάδνληαη ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ αιιά 

δηαηεξνχλ δηαθνξεηηθφ ζρήκα βάζεο γηα ηηο εθαξκνγέο 

ηνπο θαη γ) νη κηζζσηέο δηακνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζρήκα 

βάζεο (shared tables) θαη κε ηα θαηάιιεια user privileges 

έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηα δεδνκέλα ηνπο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, αλ έλαο κηζζσηήο ζέιεη λα ηξνπνπνηήζεη ην 

ζρήκα ηεο βάζεο (π.ρ. πξνζζέζεη έλα πεδίν) ηφηε ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο ηερληθέο έηζη ψζηε λα 

κελ επεξεαζηεί ην ζρήκα ησλ ππφινηπσλ κηζζσηψλ. 

 ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε 

κηαο multi-tenant εθαξκνγήο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ζρεδηάδεη κηα έξεπλα, λα νξίδεη 

ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ (π.ρ. αξ. δείγκαηνο, θηι), λα  δεκηνπξγεί ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη λα 

αλαζέηεη δηαθνξεηηθά είδε εξσηεκάησλ πνπ ζα ηα απαξηίδνπλ (π.ρ. πνιιαπιήο επηινγήο, free text, θηι). 

Βάξνο ζα δνζεί ζηελ επειημία θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ κε ζηφρν ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη templates εξεπλψλ θαη λα ηα πξνζαξκφδεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο εξσηεκάησλ.  
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Αξρηθά ζα κειεηεζνχλ ηερληθέο ζρεδηαζκνχ multi-tenant ΒΓ (εηδηθφηεξα ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ) θαη 

παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ. ηε ζπλέρεηα ζα επηιερζεί κηα ηερληθή 

θαη ζα αλαπηπρζεί ε εθαξκνγή. Πέξα απφ ηελ επεθηαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο ζα γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην indexing θαη ηελ απνδνηηθή απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

- Multi-Tenant Data Architecture: msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479086.aspx 

- http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-1201dbdesigncloud/index.html 

- SaaS - Multi-Tenant Database Design Options: http://cloudcomputing.sys-con.com/node/1610582 

- S. Aulbach, T. Grust, D. Jacobs, A. Kemper, J. Rittinger: Multi-tenant databases for software as a service: schema-

mapping techniques. SIGMOD Conference 2008. 

- S. Aulbach, D.Jacobs, A.Kemper, M.Seibold: A comparison of flexible schemas for software as a service. 

SIGMOD Conference 2009. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ MOBILE ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΛΙΣΑ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώπγορ Παπαζηεθανάηορ, 210 6875391, gpapas@imis.athena-innovation.gr 

  

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε mobile εθαξκνγήο γηα ηε  δηαρείξηζε ιίζηαο 

πξντφλησλ κε βάζε ηα barcodes. Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξεί λα θσηνγξαθίδεη ηα barcodes πνπ 

ππάξρνπλ πάλσ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ. Η εθαξκνγή ζα ζθαλάξεη ην barcode θαη ζα πξνζζέηεη ην 

πξντφλ ζην θαιάζη ηνπ ρξήζηε. O ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πιήξσο ηηο ιίζηεο πνπ δεκηνπξγεί, 

δεκηνπξγψληαο κηα ε πεξηζζφηεξεο ιίζηεο, πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο πξντφληα, εκθαλίδνληαο ηα 

πξντφληα πνπ πεξηέρεη κηα ιίζηα (π.ρ., ζε κνξθή εηθφλσλ, ζε κνξθή barcodes). 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  HTML 5, γηα Android ή iOS ή Windows Phone 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Η εμέιημε ησλ smartphones ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπο κε 

κηα ζεηξά απφ ηερλνινγηθά εξγαιεία (θάκεξα πςειήο αθξίβεηαο, GPS, γπξνζθφπην, Wi-Fi πξφζβαζε, θηι) 

έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο πιεζψξαο ρξήζηκσλ (θαη νξηζκέλεο θνξέο «άρξεζησλ») mobile 

εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απφ ην θηλεηφ ηνπ.  

Οξηζκέλεο απφ απηέο βαζίδνληαη ζηε θσηνγξάθηζε θαη αλάγλσζε barcodes γηα ηελ αλαγλψξηζε πξντφλησλ. 

Σα barcodes (είηε ζηελ απιή γξακκηθή κνξθή είηε ζηελ πην πξφζθαηε 2D κνξθή φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα) ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηελ θσδηθνπνίεζε πξντφλησλ. Απνηεινχλ κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ πνπ ηππψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε θάζε πξντφλ θαη «ζθαλάξεηαη» ζηα ζεκεία 

πψιεζεο απφ θαηάιιειεο ζπζθεπέο-αλαγλψζηεο κε ζηφρν ηελ γξήγνξε ηηκνιφγεζε.  

Οη mobile εθαξκνγέο πνπ αλαγλσξίδνπλ barcodes είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζην εμσηεξηθφ (εηδηθά ζηηο 

ΗΠΑ) θαη ζπλήζεο ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ πξντφληνο κέζσ θσηνγξάθηζεο ηνπ barcode θαη ε 

εκθάληζε θαη ζχγθξηζε ηηκψλ γηα απηφ ην πξντφλ κέζσ δηάθνξσλ sites πνπ δηαζέηνπλ ηηκέο πξντφλησλ (π.ρ., 

google products search).   

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο mobile εθαξκνγήο πνπ ζα 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ιίζηεο («θαιάζηα») 

αγνξψλ κε πξντφληα. Σν αλαγλσξηζηηθφ ελφο πξντφληνο ζηελ ιίζηα ζα είλαη ην 

barcode πνπ ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο πξντφληνο κε βάζε ην barcode, ηελ πξνζζήθε / δηαγξαθή / 

εκθάληζε πξντφλησλ θαη barcodes κέζα ζε κηα ιίζηα, ηε δεκηνπξγία / δηαγξαθή 

ιηζηψλ. Ιδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε sites πνπ 

δηαηεξνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα (π.ρ. e-prices.gr, aggregator sites, θηι). 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα  δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε HTML 5. Η HTML 5 

(αλ θαη αθφκα βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε) έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ HTML 4.01, παξέρνληαο αξθεηέο 

λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε web θαη mobile applications.  

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ:  HTML 5. http://www.w3.org/TR/html5/  

 

 

 

 

http://www.w3.org/TR/html5/
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ΦΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΧΝ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΦΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδωπήρ Γαλαμάγκαρ, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr 

   Γέζποινα Σζιαθάκη, 25410 78787 (224), tsiafakis@ipet.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε εκεξνινγίσλ αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java/Lucene 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

ην Ιλζηηηνχην Πνιηηηζηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο (http://www.ipet.gr/) ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ “Αζελά” έρνπλ αλαπηπρζεί, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Καξακπνπξλάθη: θαηαγξάθνληαο ην 

παξειζφλ" (http://www.ipet.gr/karabournaki/index.php?lang=1), ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο 

παξνπζίαζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο αλαζθαθήο πνπ δηελεξγείηαη ζην Καξακπνπξλάθη Θεζζαινλίθεο (ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ θαζ. Μ. Σηβέξηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δξ. Δ. Μαλαθίδνπ θαη δξ. Γ. Σζηαθάθε).  

Έλα κέξνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αθνξά ζε ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ εκεξνινγίσλ ηεο αλαζθαθήο θαη 

ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηνπο πφξσλ (θσηνγξαθίεο, ζρέδηα ηνπνγξαθηθά, θ.ι.π). θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε αξρεία εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ πφξσλ, κε 

ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ επηζεκείσζεο (tags) εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αλαδήηεζεο 

πεξηερνκέλνπ εκεξνινγίσλ θαη πεξηγξαθψλ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ κε ιέμεηο θιεηδηά αιιά θαη επηζεκεηψζεηο.  

H εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή δηαρείξηζεο εκεξνινγίσλ αλαζθαθήο θαη 

ζπλνδεπηηθψλ πφξσλ. 

 Καηαγξαθή ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ρξεζηψλ. 

 ρεδηαζκφο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο: ππνζχζηεκα εηζαγσγήο, ππνζχζηεκα επηζεκείσζεο, 

ππνζχζηεκα αλαδήηεζεο, ξφινη ρξεζηψλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο εηζαγσγήο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ πφξσλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο επηζεκείσζεο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ πφξσλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ πφξσλ. 

 Αμηνιφγεζε ζε πξαγκαηηθά ζελάξηα ρξήζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο παλεπηζηεκηαθήο αλαζθαθήο 

πνπ αλαθέξζεθε. 

 

 

 

http://www.ipet.gr/
http://www.ipet.gr/karabournaki/index.php?lang=1
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ΑΝΑΚΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΣΧΝ ΣΟΤ TWITTER 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννηρ ηαύπακαρ, ηηλ. 2106875413, yannis@imis.athena-innovation.gr 

    Βαζίληρ Πλασούπαρ, ηηλ. 2106875413, vassilis.plachouras@gmail.com 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο πνπ ζα αλαθηά ηνπο ρξεζηεο 

πνπ αλαξηνπλ tweets κε θαπνην ζπγθεθξηκελν ζεκα, θαη ζα αλαιπεη ηηο ζρεζεηο πνπ ερνπλ κεηαμπ ηνπο 

θαζσο θαη ηε ζρεηηθνηεηα ηνπο κε ην ζπγθεθξηκελν ζεκα. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, Twitter API. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Οη ρξεζηεο ηνπ Twitter ζπλδενληαη κεηαμπ ηνπο: θάζε ρξεζηεο κπνξεη λα 

«αθνινπζεη» αιινπο ρξεζηεο, ησλ νπνησλ επηιεγεη λα δηαβαδεη ηα κελπκαηα. Απηέο νη ζπλδεζεηο 

ζρεκαηηδνπλ έλαλ θαηεπζπλνκελν γξαθν, νπνπ νη ρξεζηεο είλαη νη θνκβνη. Ο ζηνρνο ηεο δηπισκαηηθεο είλαη 

λα βξεη ηνπο ρξεζηεο θαη ηηο νκαδεο ρξεζησλ πνπ είλαη πην «δξαζηεξηνη» ζε ζρεζε κε θαπνην ζπγθεθξηκελν 

ζεκα. Γηα παξαδεηγκα, αο ζεσξεζνπκε νηη ςαρλσ ην Twitter γηα tweets  ζρεηηθα κε ηελ θξηζε ηνπ επξσ. Θα 

εζεια λα δσ πνηνη ρξεζηεο ερνπλ αλαξηεζεη ηα πεξηζζνηεξα ηεηνηα tweets θαη αλ ζρεηηδνληαη κεηαμπ ηνπο 

ζρεκαηηδνληαο «παξεεο» πνπ ζπδεηνπλ ζπρλα γηα ην ζεκα απηφ. 

Δλαο απινο ηξνπνο λα γίλεη απηφ είλαη ν παξαθαησ:    

 Θεσξσληαο φηη ερσ έλαλ αξηζκν tweets πνπ αλαθεξνληαη ζην ζεκα πνπ κε ελδηαθεξεη (απηή ε 

δπλαηνηεηα ππαξρεη πινπνηεκελε κεζσ ελφο campaign manager θαη ζα δνζεη ζηελ δηπισκαηηθε εηνηκε), 

ξσηασ ην API ηνπ Twitter γηα ηηο ζρεζεηο ησλ ρξεζησλ πνπ ερνπλ αλαξηεζεη ηα κελπκαηα απηά. 

 Με βάζε απηέο ηηο ζρεζεηο θηηαρλσ ην γξαθν «ζπζρεηηζεο» ησλ ρξεζησλ. Δθαξκνδνληαο δηαθνξεο 

ηερληθεο, πξνζπαζσ λα αλαθαιπςσ (α) ηνπο πην δξαζηεξηνπο ρξεζηεο πνπ επεξεαδνπλ ηνπο 

πεξηζζνηεξνπο αιινπο ρξεζηεο, θαη (β) ηηο πην δξαζηεξηεο «παξεεο» ζπλδεδεκελσλ ρξεζησλ. 

Η δηπισκαηηθε ζα αλαπηπμεη web-based εθαξκνγε πνπ ζα πινπνηεη ηα παξαπαλσ. Η εθαξκνγε ζα 

επεθηεηλεη έλαλ campaign manager (πνπ έρεη εδε πινπνηεζεη) θαη πνπ αλαθηα απφ ην twitter ηα tweets πνπ 

ηθαλνπνηνπλ θαπνηα ζεκαηηθα θξηηεξηα (πρ πεξηερνπλ θαπνηεο ιεμεηο-θιεηδηα). Η εθαξκνγε ζα: 

 σδεη ηελ πιεξνθνξηα πνπ αλαθηα απφ ην twitter ζρεηηθα κε ηηο ζρεζεηο κεηαμπ ησλ ρξεζησλ. 

 Παξνπζηαδεη ηνπο πην «δξαζηεξηνπο» ρξεζηεο θαη ηηο «παξεεο» πνπ έρεη αλαθαιπςεη. 

 Δπηηξεπεη λα ζεζεη θαπνηνο θξηηεξηα βαζηκελα ζηνπο ρξεζηεο θαη ηηο «παξεεο», πνπ ζηε ζπλερεηα ζα 

νδεγνπλ (καδη κε ηα ζεκαηηθα θξηηεξηα ιεμεσλ-θιεηδησλ) ηελ αλάθηεζε ησλ θαηαιιεισλ tweets ζηνλ 

campaign manager. 

Η δηπισκαηηθή ζα πξνζθέξεη κηα θαιή πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζε Java, ζε web-based εθαξκνγεο, θαη 

ζην API ηνπ Twitter. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

- Twitter:  https://support.twitter.com/articles/ 

 

 

mailto:yannis@imis.athena-innovation.gr
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ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ TWITTER ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ HASHTAGS 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννηρ ηαύπακαρ, ηηλ. 2106875413, yannis@imis.athena-innovation.gr 

     Βαζίληρ Πλασούπαρ, ηηλ. 2106875413, vassilis.plachouras@gmail.com 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα tweets 

γηα λα βξηζθεη πνηα hastags ρξεζηκνπνηνπληαη γηα πνηα ζεκαηα ζην Twitter. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, Twitter API. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Οη ρξεζηεο ηνπ Twitter ρξεζηκνπνηνπλ ζηα tweets πνπ αλαξηνπλ ιεμεηο-

θιεηδηα πνπ ιεγνληαη hashtags (θαη αξρηδνπλ κε ηνλ ραξαθηεξα #) πξνθεηκελνπ λα δεισζνπλ ζπληνκα ζε ηη 

αθνξα ην κελπκα. Σα hashtags δελ ειεγρνληαη απφ ην Twitter, αιια εηζαγνληαη ειεπζεξα απφ ηνπο ρξεζηεο. 

Απηφ ζεκαηλεη φηη ε ζπζρεηηζε ελφο hashtag κε ην ζεκα ή αληηθεηκελν πνπ ελλνεη ππαξρεη κνλν ζην κπαιν 

ησλ αηνκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνπλ ην ζπγθεθξηκελν hashtag γηα λα αληαιιαζνπλ tweets. Γηα παξαδεηγκα, ην 

hashtag #eu-cr κπνξεη λα ρξεζηκνπνηεηηαη γηα λα δεισζεη euro crisis. Σν Twitter απια δεκηνπξγεη επξεηεξηα 

παλσ ζηα hashtags γηα λα δηεπθνιπλεη ηελ αλαδεηεζε ησλ tweets πνπ πεξηερνπλ θαπνην hashtag. 

Η ηδεα ηεο δηπισκαηηθεο είλαη λα δεκηνπξγεζεη έλα κεραληζκν πνπ λα ζπλδεεη θάζε hastag κε ηελ ζεκαζηα 

ηνπ. αλ ζεκαζηα ζεσξνπκε έλα ζπλνιν νξσλ πνπ πεξηγξαθνπλ ην αληηθεηκελν ή ην ζεκα ζην νπνην αθνξα 

ην hashtag. Δηζη θαπνηνο πνπ βιεπεη έλα hashtag θαη ζειεη λα καζεη ηη ζεκαηλεη ζα κπνξεη λα παηξλεη ζαλ 

απνηειεζκα ηνπο ζπζρεηηδνκελνπο νξνπο. Δπηζεο θαπνηνο πνπ ζειεη λα ςαμεη tweets ζρεηηθα κε θαπνην 

ζεκα κπνξεη ζαλ πξσην βεκα λα δσζεη έλαλ ζρεηηθν νξν θαη λα αλαθαιεζεη ηα hashtags πνπ ζρεηηδνληαη κε 

ηνλ νξν απηφ. 

ηα πιαηζηα ηεο δηπισκαηηθεο ζα ζρεδηαζηεη θαη ζα αλαπηπρζεη ζπζηεκα πνπ ζα: 

 Υξεζηκνπνηεη ην ΑΡΙ ηνπ Twitter γηα λα έρεη πξνζβαζε ζηελ ξνε ησλ tweets. 

 Αλαθαιππηεη ηα hashtags κεζα ζηα tweets. 

 Γηα θάζε hashtag ζα βξηζθεη ηα tweets ζηα νπνηα πεξηερεηαη, θαη ζα ηα αλαιπεη ρξεζηκνπνησληαο 

ηερληθεο information retrieval. Δηζη ζα ζπλδεεη θάζε hashtag κε έλα ζπλνιν νξσλ πνπ πεξηερνληαη ζηα 

tweets κε βάζε θαπνην βαξνο πνπ ζα δηλεη ηε κεηαμπ ηνπο ζρεηηθνηεηα. 

 Η πιεξνθνξηα απηή ζα απνζεθεπεηαη ψζηε λα αλαδεηαηαη γξεγνξα θαη ζα ελεκεξσλεηαη ζηαδηαθα 

θαζσο ε ξνε ησλ tweets ζα ζπλερηδεηαη. 

Γηα ηελ πξνζβαζε ζηελ πιεξνθνξηα απηή ζα πινπνηεζεη web-based εθαξκνγε πνπ ζα επηηξεπεη: 

 Να δσζεηο έλα hashtag θαη λα αλαθηεζεηο ηνπο ζπζρεηηδνκελνπο νξνπο πνπ ην πεξηγξαθνπλ, 

ηαμηλνκεκελνπο σο πξνο ηελ ζρεηηθνηεηα ηνπο κε ην hashtag. 

 Να δσζεηο έλαλ νξν (ή πεξηζζνηεξνπο) θαη λα αλαθηεζεηο ηα hashtags πνπ ζρεηηδνληαη κε ηνλ νξν απηφ.  

Η δηπισκαηηθή ζα πξνζθέξεη κηα θαιή πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζε Java, ζε web-based εθαξκνγεο, θαη 

ζην API ηνπ Twitter. 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

- Twitter hashtags  https://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols 

mailto:yannis@imis.athena-innovation.gr
mailto:vassilis.plachouras@gmail.com
https://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΧΝ ΣΟ TWITTER 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Βαζίληρ Πλασούπαρ, ηηλ. 2106875413, vassilis.plachouras@gmail.com   

 Γιάννηρ ηαύπακαρ, ηηλ. 2106875413, yannis@imis.athena-innovation.gr  

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα tweets 

θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ ηνπ Twitter γηα λα αλαγλσξίζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε πξνγξάκκαηα (robots). 

ΑΣΟΜΑ: 1-2. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:  Java, Twitter API. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Καζψο ην Twitter γίλεηαη πην δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηφρνο απφ πξνγξάκκαηα (robots) ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηελ δηαζπνξά κελπκάησλ 

spam πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε επηζθαιέο πεξηερφκελν. Δπίζεο, ρξήζηεο ηνπ Twitter κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα (cyborgs) γηα λα δεκνζηεχνπλ tweets απηφκαηα φηαλ θάλνπλ κηα 

λέα αλάξηεζε ζην blog ηνπο ή ζε άιιεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δξαζηεξηφηεηα ζην FourSquare κπνξεί απηφκαηα λα δεκνζηεχεηαη ζην Twitter. Η δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλζξψπνπο, robots ή cyborgs είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην Twitter. 

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα κεραληζκφ ν νπνίνο ζα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Twitter ζε αλζξψπνπο, robots θαη cyborgs. Η θαηεγνξηνπνίεζε ζα βαζίδεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμάγνληαη απφ ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ην πεξηερνκέλνπ ησλ tweets πνπ δεκνζηεχνπλ 

θαη ηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πινπνηεζεί κε ρξήζε 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα πνπ ζα: 

 Υξεζηκνπνηεί ην API ηνπ Twitter γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηε ξνή ησλ tweets θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ρξεζηψλ ηνπ Twitter 

 Αλαιχεη ηα tweets, ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, 

 Δθπαηδεχεη έλα κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηψλ ηνπ Twitter. 

 Καηεγνξηνπνηεί ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ηνπ Twitter. 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απηή ζα πινπνηεζεί web-based εθαξκνγή πνπ ζα επηηξέπεη: 

 Να ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε ινγαξηαζκνί ηνπ Twitter ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ θαηεγνξηνπνίεζεο,  

 Να θαζνξηζηεί έλα ζχλνιν ινγαξηαζκψλ ηνπ Twitter κε βάζε keywords, ή ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, θαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ.  

Η δηπισκαηηθή ζα πξνζθέξεη κηα θαιή πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζε Java, ζην API ηνπ Twitter, θαη ζε 

βαζηθέο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 A.H. Wang (2010). Detecting Spam Bots in Online Social Networking Sites: A Machine Learning Approach. In 

Proceedings of the 24th Annual IFIP WG 11.3 Working Conference on Data and Applications Security (DBSec). 

 Z. Chi S. Gianvecchio, H. Wang, S. Jajodia (2010). Whow is Tweeting on Twitter: Human, Bot, or Cyborg? In 

Procs. of the 26th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2010). 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ ΓΙΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΜΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΡΟΥΙΑ 

(MULTIMODAL ROUTING) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Δθενηάκηρ Αλέξανδπορ, 210 210 6875450, efentakis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε αιγφξηζκνπ γηα δξνκνιφγεζε κε κέζα 

πνιιαπιήο ηξνρηάο (αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java, GTFS, PostgreSQL, OpenStreetMaps, Apache Tomcat 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Παξφιν πνπ ε αλαδήηεζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο ζε έλα νδηθφ δίθηπν, 

είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, γηα ηα νπνία ππάξρεη πιήζνο 

δεκνζηεχζεσλ, ην πξφβιεκα ηεο αληίζηνηρεο αλαδήηεζεο ηεο θαιχηεξεο δηαδξνκήο (ιηγφηεξεο 

κεηεπηβηβάζεηο, ζπληνκφηεξε δηαδξνκή, κηθξφηεξν εηζηηήξην) κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ κεηαθνξάο, 

απνηειεί αθφκα αλνηρηφ πξφβιεκα. 

 

Πξφζθαηα ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο, φπσο ην [1] γηα πξψηε θνξά επηιχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε 

πινπνίεζε πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν Dijkstra. Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ιχζε 

εθκεηαιιεχεηαη ηνπο πνιππχξελνπο επεμεξγαζηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, πνιινί ζπγθνηλσληαθνί θνξείο παξέρνπλ πιένλ δσξεάλ ηα δεδνκέλα ηνπο 

(ζπλήζσο κε βάζε ην πξφηππν General Transit Feed Specification – GTFS ηεο Google [2]), κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ν ΟΑΑ [3]. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ. 

 

Η γλψζε φκσο ηνπ δηθηχνπ ζπγθνηλσληψλ δελ αξθεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πνιιέο θνξέο ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα πεξπαηήζεη κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ ζηάζεσλ (κεηεπηβίβαζε). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πξέπεη λα έρνπκε θαη γλψζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Δπηπρψο, ππάξρνπλ projects, φπσο ην 

OpenStreetMaps, πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε, φρη κφλν ηε δπλαηφηεηα λα έρεη νπηηθή εηθφλα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 

αιιά παξάιιεια λα θαηεβάζεη θαη νιφθιεξν ην νδηθφ δίθηπν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. πλεπψο, 

κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ ζηάζεσλ ε δξνκνιφγεζε κε ηα πφδηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θάπνηα παξαιιαγή ηνπ 

θιαζζηθνχ αιγφξηζκνπ ηνπ Dijkstra, ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάθν ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ (βιέπε 

εηθφλα). 
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πλεπψο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

 Να θάλνπλ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΟΑΑ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αιγφξηζκνπ [1] 

 Να ππνινγίζνπλ φιεο ηηο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκέο (κε ηα πφδηα) κεηαμχ γεηηνληθψλ ζηάζεσλ (βάζεη 

θξηηεξίσλ) ρξεζηκνπνηψληαο ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν. 

 Να πινπνηήζνπλ ζεηξηαθά ηνλ αιγφξηζκν [1] 

 Να εμεηάζνπλ ηξφπνπο πηζαλήο παξαιιεινπνίεζεο ηνπ αιγφξηζκνπ [1] 

 Να πινπνηήζνπλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αιγφξηζκνπ [1] κε νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο 

 Να θάλνπλ ηελ πξνεγνχκελε πινπνίεζε λα δνπιεχεη ζε πεξηβάιινλ server (Tomcat - Glassfish), πνπ λα 

κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήκαηα δξνκνιφγεζεο κε πνιιαπιά κέζα. 

 Να θάλνπλ ηελ αληίζηνηρε client, web εθαξκνγή πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

ππνβάιινπλ εξσηήκαηα δξνκνιφγεζεο κε πνιιαπιά κέζα ζην server. 

 

Σν πνηα απφ ηα παξαπάλσ ζα πινπνηεζνχλ (πιελ ησλ 1-3 πνπ είλαη πξναπαηηνχκελα), εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ παξαπάλσ δηπισκαηηθή. Γηα πνιιά απφ ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα ηεο δηπισκαηηθήο, ην ΙΠΤ ηερλνγλσζία θαη έηνηκα εξγαιεία (αιγφξηζκνη δξνκνιφγεζεο, 

πξνεηνηκαζία νδηθνχ δηθηχνπ απφ OpenStreetMaps), νπφηε νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ 

ζεκαληηθά. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ:[1] Daniel Delling, Thomas Pajor, Renato Fonseca F. Werneck: Round-Based Public 

Transit Routing. ALENEX 2012: 130-140 

[2] GTFS https://developers.google.com/transit/gtfs/reference  

[3] Γξνκνιφγηα ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ηεο Αζήλαο 

http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=datasets&browse=publishers&categ

ory=29&order=alpha&Itemid=17 

[4] OpenStreetMaps http://www.openstreetmap.org/  

https://developers.google.com/transit/gtfs/reference
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=datasets&browse=publishers&category=29&order=alpha&Itemid=17
http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=datasets&browse=publishers&category=29&order=alpha&Itemid=17
http://www.openstreetmap.org/
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ΔΠΙΛΤΗ ΣΗ ΔΤΡΔΗ ΣΗ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΒΑΔΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Δθενηάκηρ Αλέξανδπορ, 210 210 6875450, efentakis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο 

κεηαμχ 2 ζεκείσλ, ζπλδπάδνληαο πξνπεμεξγαζία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java, PostgreSQL θαη πηζαλά θάπνην άιιν RDBMS (MySQL ή Oracle), 

Tomcat, Google Maps API ή OpenLayers 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Παξφιν πνπ ε αλαδήηεζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο (shortest path - SP) ζε 

έλα νδηθφ δίθηπν, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, γηα ηα νπνία 

ππάξρεη πιήζνο δεκνζηεχζεσλ, νη πην πνιιέο εξγαζίεο ζεσξνχλ φηη ην δίθηπν βξίζθεηαη θνξησκέλν ζηελ 

θχξηα κλήκε ηνπ ππνινγηζηή.  

 

Πξφζθαηα ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο, φπσο νη [1], [2] θαη [4] ρξεζηκνπνηνχλ εθηεηακέλν preprocessing ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλνπλ ηελ εχξεζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ δχν ζεκείσλ. 

Παξφιν πνπ νη παξαπάλσ κέζνδνη κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή γηα ην νδηθφ δίθηπν 

ηεο Δπξψπεο, ζε ρξφλνπο ηεο ηάμεο ηνπ κsec ή ιηγφηεξν, απαηηνχλ βνεζεηηθή πιεξνθνξία πνπ 

θαηαιακβάλεη ηεξάζηην ρψξν ζηελ θχξηα κλήκε (16Gb ε πεξηζζφηεξν). πλεπψο, απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα, 

ε κεηαθνξά απηψλ ησλ επηπιένλ δεδνκέλσλ ζε θάπνην κφληκν κεραληζκφ απνζήθεπζεο (βάζε δεδνκέλσλ, 

φπσο ζην [4]). Παξφιν πνπ ε ρξήζε ηεο δεπηεξεχνπζαο κλήκεο επηβξαδχλεη ηα πξάγκαηα (ηα αληίζηνηρα SP 

queries απαηηνχλ ηψξα θάπνηα msec), ε απφθξηζε είλαη αξθεηά γξήγνξε γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ. Δμάιινπ, ε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ βνεζά ζεκαληηθά ηελ επεθηαζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζα γίλεη εθηεηακέλε πξνπεμεξγαζία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε 

αιγφξηζκνπο πνπ ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην ΙΠΤ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπεμεξγαζίαο ζα 

κεηαθεξζνχλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (PostgreSQL). ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηα 

αληίζηνηρα stored procedures θαη SQL queries, πξνθεηκέλνπ έλα εξψηεκα αλαδήηεζεο κηαο ζπληνκφηεξεο 

δηαδξνκήο κεηαμχ 2 ζεκείσλ λα κπνξεί λα απαληεζεί απεπζείαο απφ ηε βάζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηα 

εμσηεξηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

νπηηθνπνηεζνχλ κε θάπνην εχθνιν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζφηεηά ηνπο. 

 

πλεπψο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη: 

 Να εθηειέζνπλ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πξνπεμεξγαζίαο (κε θψδηθα πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί) γηα 

νδηθά δίθηπα πνπ ζα ηνπο δνζνχλ. 

 Να απνζεθεχζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζε 

θαηάιιειε κνξθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απάληεζε εξσηεκάησλ εχξεζεο 

ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο 



ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ/Δ.Κ. «Αζελά» 

-23- 

 Να πινπνηήζνπλ θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηνπο αιγφξηζκνπο εχξεζεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

 Να κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο γηα κεγάιν αξηζκφ εξσηεκάησλ θαη γηα 2 δηαθνξεηηθά 

νδηθά δίθηπα. 

 Να πινπνηήζνπλ κηα απιή Java Web εθαξκνγή, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο λα ππνβάιιεη έλα εξψηεκα 

εχξεζεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ 2 ζεκείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα βιέπεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

εξσηήκαηφο ηνπ ζην ράξηε, κε ρξήζε θάπνηνπ mapping API (Google Maps API ή OpenLayers) 

 Να κειεηήζνπλ ην πψο ε απφδνζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ RDBMS κε 

κεηαθνξά ηνπ θψδηθα ζε θάπνην άιιν RDBMS (π.ρ. MySQL) θαη κέηξεζε ηεο αληίζηνηρεο απφδνζεο 

 

Σν πνηα απφ ηα παξαπάλσ ζα πινπνηεζνχλ (πιελ ησλ 1-4 πνπ είλαη πξναπαηηνχκελα), εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε παξαπάλσ δηπισκαηηθή. Γηα πνιιά απφ ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα ηεο δηπισκαηηθήο, ην ΙΠΤ δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη έηνηκα εξγαιεία-δεδνκέλα, νπφηε νη θνηηεηέο 

ζα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζεκαληηθά. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: [1] Ittai Abraham, Daniel Delling, Andrew V. Goldberg, Renato Fonseca F. Werneck: 

A Hub-Based Labeling Algorithm for Shortest Paths in Road Networks. SEA 2011: 230-241 

 [2] Ittai Abraham, Daniel Delling, Andrew V. Goldberg, Renato Fonseca F. Werneck: Hierarchical Hub 

Labelings for Shortest Paths. ESA 2012: 24-35 

[4] Lingkun Wu, Xiaokui Xiao, Dingxiong Deng, Gao Cong, Andy Diwen Zhu, and Shuigeng Zhou. 2012. 

Shortest path and distance queries on road networks: an experimental evaluation. Proc. VLDB Endow. 5, 5 

(January 2012), 406-417. 
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ΔΠΔΞΔΡΓΑIΑ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΥΧΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Δ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γημήηπηρ κούηαρ, 210 6875450, dskoutas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η αλάιπζε πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο κε πιεζψξα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ.  

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξία απφ 

θνηλσληθά δίθηπα κε ζθνπφ λα εληνπίδεη θαη λα αλαιχεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη ηηο γλψκεο πνπ 

εθθξάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο φγθνο θαη ε πνηθηιία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεκηνπξγείηαη θαη δηαθηλείηαη 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρεη δεκηνπξγήζεη κία έληνλε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ 

επηηξέπνπλ λα αλαιχνληαη κε απηφκαην ηξφπν ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη νη γλψκεο 

πνπ δηαηππψλνληαη. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζπλνδεχεηαη, άκεζα ή έκκεζα, 

απφ ρσξηθή πιεξνθνξία. Η ρσξηθή απηή ζπληζηψζα είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε γηα 

ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, κία 

αλάιπζε ηέηνηνπ είδνπο κπνξεί λα απνθαιχςεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ηνπνζεζία ησλ ρξεζηψλ θαη ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ή ηηο γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη. Παξφηη πνιιέο 

εξγαζίεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ επίιπζε ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, ιείπνπλ αθφκα επαξθείο θαη 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα ζπλδπάδνπλ φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. αλαξηήζεηο ρξεζηψλ ζην Twitter) νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ρσξηθή πιεξνθνξία. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ζθνπφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε γλψκεο θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

 Δμαγσγή ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ. 

 Οπηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο (π.ρ. ζε 

ράξηεο ή κε ρξήζε δηαγξακκάησλ). 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 Kling F., Pozdnoukhov A., When a City Tells a Story: Urban Topic Analysis, Proc. of the 20th ACM 

SIGSPATIAL GIS, 2012 
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ΔΞΟΡΤΞΗ ΣΡΟΥΙΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γημήηπηρ κούηαρ, 210 6875450, dskoutas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η ηερλνινγία GPS έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. Η απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη εμαγσγή γλψζεο απφ ηξνρηέο 

θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί έλα πξφβιεκα κε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ πνπ ζα κπνξεί λα απνζεθεχεη, λα 

επεμεξγάδεηαη, λα αλαιχεη θαη λα απεηθνλίδεη ηξνρηέο θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε αιγνξίζκσλ θαη 

ηερληθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη απεηθφληζε δεδνκέλσλ γηα ηξνρηέο θηλνχκελσλ 

αληηθεηκέλσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εμαγσγή γλψζεο απφ ηξνρηέο θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. ε 

κία πιεζψξα πξαγκαηηθψλ εθαξκνγψλ, ηα αληηθείκελα θηλνχληαη ζην ρψξν δηαγξάθνληαο ηξνρηέο πνπ δελ 

είλαη ηπραίεο αιιά αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, ρσξίο φκσο λα αθνινπζνχλ αθξηβψο ηηο ίδηεο 

δηαδξνκέο. πλεπψο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε αιγνξίζκσλ πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ πξνηχπσλ. 

 

Σα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 

 Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ηξνρηψλ θηλνχκελσλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθψλ γηα ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ απφ ηξνρηέο θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ 

κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ρξήζηκσλ πξνηχπσλ. 

 Απεηθφληζε ζην ράξηε ησλ ηξνρηψλ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξαπάλσ επεμεξγαζίαο. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

 Zhenhui Li, Ming Ji, Jae-Gil Lee, LuAn Tang, Yintao Yu, Jiawei Han, and Roland Kays, "MoveMine: Mining 

Moving Object Databases", Proc. ACM Int. Conf. on Management of Data (SIGMOD'10), 2010. 

(http://dm.cs.uiuc.edu/movemine/static_html/intro.html) 
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ΑΝΑΚΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΜΔ ΒΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Ακπιβή Βλάσος, avlachou@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην 20% ησλ αλαδεηήζεσλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ 

αλαθέξνληαη θαη ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία κε ηελ νπνία ζπζρεηίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο.  Σν 

πιήζνο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεσγξαθηθή 

ζέζε απμάλεηαη ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Google Maps, Bing Maps, Yahoo!Local θαη Yelp. 

Σέηνηεο εθαξκνγέο εκθαλίδνπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζην ράξηε ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηεο 

ηζηνζειίδεο. Καηά ηελ αλαδήηεζε, ιακβάλνπλ ππφςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ 

ππάξρνπλ ζηα έγγξαθα γηα λα αλαθηήζνπλ ηα πην ζρεηηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ λα αλαθηά πιεξνθνξία απφ 

δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν θαη λα εκθαλίδεη ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζην ράξηε. Δπηπιένλ πξέπεη λα δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εθθξάζεη ζχλζεηα εξσηήκαηα φπσο επεξσηήζεηο θνληηλφηεξνπ γείηνλα κε 

βάζε ηελ απφζηαζε, αιιά θαη ηελ νκνηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java. 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν, φπσο ε Google θαη ε Yahoo! 

παξέρνπλ ππεξεζίεο αλάθηεζεο θαη θαηάηαμεο ηζηνζειίδσλ κε βάζε έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο-θιεηδηά. 

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην 20% ησλ αλαδεηήζεσλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ εκπεξηέρνπλ πεξηνξηζκνχο 

πνπ αθνξνχλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε κε ηελ νπνία ζπζρεηίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Πνιιέο 

εθαξκνγέο ππνζηεξίδνπλ αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά ζε ζπλδπαζκφ κε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Google Maps, Bing Maps, Yahoo!Local θαη Yelp. 

Απηέο νη εθαξκνγέο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δηαρεηξίδνληαη έλα ζχλνιν απφ ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε θαη έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο-θιεηδηά. Οη επεξσηήζεηο 

απνηεινχληαη απφ δχν ζπλζήθεο: έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο-θιεηδηά θαη κηα γεσγξαθηθή ζέζε. Ο ζηφρνο είλαη ε 

εχξεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη βξίζθνληαη θνληά ζηε δνζείζα 

γεσγξαθηθή ζέζε. Γηα παξάδεηγκα, κηα αλαδήηεζε κε ηε ιέμε-θιεηδί «πίηζα» θαη κηα δνζείζα γεσγξαθηθή 

ζέζε επηζηξέθεη εζηηαηφξηα πνπ ζεξβίξνπλ πίηζα θνληά ζην ρξήζηε. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αξρηθά ζα κειεηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο. Μεηά ζα αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ ην νπνίν: 

 αλαθηά πιεξνθνξία γηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (γηα παξάδεηγκα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα) απφ 

πεγέο  φπσο ην TripAdvisor ή/θαη Booking.com 

 απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία απηή ηνπηθά κε ρξήζε θαηάιιεισλ επξεηεξίσλ 

 επεμεξγάδεηαη επεξσηήζεηο φπσο επεξσηήζεηο θνληηλφηεξνπ γείηνλα 

 εκθαλίδεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ αλαθηήζεθαλ απφ θάπνηα επεξψηεζε ζε ράξηε. 

 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

1. G. Cong, C. S. Jensen, and D. Wu. Efficient retrieval of the top-k most relevant spatial web objects. 

PVLDB, 2(1):337–348, 2009 

2. M. Christoforaki, J. He, C. Dimopoulos, A. Markowetz, and T. Suel. Text vs. space: efficient geo-

search query processing. In CIKM, pages 423–432, 2011 
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ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΣΙΚΔΣΧΝ (TAGS) ΓΙΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ ΜΔ ΒΑΗ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ 

ΘΔΗ ΣΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Ακπιβή Βλάσος, avlachou@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Δθαξκνγέο φπσο ην http://www.flickr.com/ παξέρνπλ κηα κεγάιε ζπιινγή απφ θσηνγξαθίεο 

νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε φπνπ έγηλε ε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο θαη απφ έλα 

ζχλνιν απφ εηηθέηεο (tags) πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ησλ θσηνγξαθηψλ. Δπηπιένλ, ζην δηαδίθηπν 

ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο κλεκεία, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα θ.ά., ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ θείκελα. Απφ ηα θείκελα απηά κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ιίζηεο κε ιέμεηο-θιεηδηά γηα 

θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ αξρηθά ζα αληηζηνηρεί θσηνγξαθίεο 

ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε αιιά θαη ηηο εηηθέηεο ηνπο. Σειηθφο ζθνπφο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη λα εκπινπηίδεη ηηο εηηθέηεο κε βάζε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θσηνγξαθία. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Java. 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Με ηελ βνήζεηα ηερλνινγηψλ φπσο WiFi θαη GPS νη ζχγρξνλεο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο κπνξνχλ λα  απηφκαηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε φπνπ έγηλε ε ιήςε κηαο 

θσηνγξαθίαο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη ρξήζηεο πξνζζέηνπλ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ζηηο θσηνγξαθίεο 

ρεηξνθίλεηα. Έηζη νη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη θαη ζηνλ ράξηε (γηα παξάδεηγκα 

http://www.flickr.com/map). ε απηέο ηηο εθαξκνγέο νη θσηνγξαθίεο ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ εηηθέηεο 

(tags). 

Παξάιιεια, ζην δηαδίθηπν ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο κλεκεία, 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα θ.ά. Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ραξαθηεξίδνληαη απφ θείκελα θαη γηα θάζε ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα εμαρζεί κηα ιίζηα απφ ιέμεηο-θιεηδηά. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν 

ζπλδπαζκφο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπλ νη θσηνγξαθίεο, ψζηε λα βειηησζεί 

ε πεξηγξαθή ηνπο. Αξρηθά θάζε θσηνγξαθία ζα αληηζηνηρίδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε θαη ηαηξηάδνπλ νη ιέμεηο-θιεηδηά κε ηηο ππάξρνπζεο εηηθέηεο. Μεηά, νη 

πην ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ζα επηιέγνληαη γηα λα πξνζηεζνχλ 

σο εηηθέηεο ζηε θσηνγξαθία. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο αθνχ κειεηεζεί ε ζρεηηθή πεξηνρή, ζα αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 ζα εμάγεη πιεξνθνξίεο (γεσγξαθηθή ζέζε θαη εηηθέηεο) γηα θσηνγξαθίεο απφ ην flickr θαη ζα ηηο 

απνζεθεχεη ζε έλα θαηάιιειν επξεηήξην 

 ζα αληηζηνηρεί θάζε θσηνγξαθία κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε βάζε ηελ 

απφζηαζε θαη ηελ νκνηφηεηα θεηκέλνπ κεηαμχ θσηνγξαθίαο θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 

 ζα επηιέγεη ηηο πην θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά απφ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ζα εκπινπηίζεη ηηο 

εηηθέηεο απφ ηηο θσηνγξαθίεο. 

ΥΔΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: 

1. Börkur Sigurbjörnsson, Roelof van Zwol: Flickr tag recommendation based on collective 

knowledge. WWW 2008: 327-336 

2. Tye Rattenbury, Nathaniel Good, Mor Naaman: Towards automatic extraction of event and place 

semantics from flickr tags. SIGIR 2007: 103-110 

3. http://www.flickr.com/groups/geotagging/ 

 

 

http://www.flickr.com/groups/geotagging/

