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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

To Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Πξνζνκνίσζεο  (ΙΠΤΠ - http://www.ipsyp.gr/) είλαη 

ην λεφηεξν ηλζηηηνχην ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ 

Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο Γλώζεο "Αζελά" (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 ΙΠΤΠ δηεμάγεη έξεπλα θαη ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Οη πεξηνρέο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΙΠΤΠ πεξηιακβάλνπλ: 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο γεσ-πιεξνθνξίαο θαη ππεξεζίεο εληνπηζκνχ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

 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 ΙΠΤΠ αλαθνηλψλεη κηα ζεηξά απφ δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Οη 

εξγαζίεο ζα εθπνλεζνχλ ζην ΙΠΤΠ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Βάζεσλ Γλώζεσλ 

θαη Γεδνκέλσλ ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιόγσλ Μερ. θαη Μερ. Τπνινγηζηώλ Δ.Μ.Π (ΔΒΓΓ - 

http://www.dblab.ece.ntua.gr). 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΣΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Γεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Πξφζθαηα ην 

έξγν CITER, πνπ είρε σο θχξην ζηφρν ηελ ελζσκάησζε πνιπγισζζηθνχ ηζηνξηθνχ πεξηερφκελνπ απφ 

δηάθνξεο ρψξεο, δεκηνχξγεζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε ρσξνρξνληθά θαη ζεκαηηθά κεηαδεδνκέλα, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο πεξηερνκέλνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία απηφκαηεο κεηάθξαζεο. ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, είλαη ε δεκηνπξγία κηα 

βάζεο δεδνκέλσλ κε ηζηνξηθφ πεξηερφκελν, κε πιηθφ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλεηζθνξά ρξεζηψλ θαη ζα 

πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κέζσ learning objects απφ ηε πιαηθφξκα Moodle, κε θχξην δεηνχκελν ηελ επέθηαζε 

θαη εκπινπηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ CITER θαη ηε δεκηνπξγία κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηελ ηζηνξία πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ θαζεγεηέο ή καζεηέο. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Javascript, AJAX, Ruby-on-Rails, PostgreSQL. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Κχξηνο ζηφρνο ε δεκηνπξγία κηαο online δηαζχλδεζεο πνπ: 

 πλεξγάδεηαη κε ηελ ππάξρνπζα ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ CITER 

 Δπηηξέπεη ηελ πξνζζήθε λένπ πεξηερνκέλνπ, είηε σο κεηαδεδνκέλα, είηε σο λέν πεξηερφκελν θαη 

εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα 

 

Γηεπαθή εξσηήζεσλ 

Δηδηθφηεξα, ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία πξνβιέπεηαη λα θαιπθζνχλ ηα εμήο δεηήκαηα:  

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε κηαο απιήο online εθαξκνγήο πνπ ζα παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1, ρξεζηκνπνηψληαο ράξηεο (Google maps mashup), 

ρξνλνινγίεο (timeline) θαη ηα ππάξρνληα ζεκαηηθά κεηαδεδνκέλα (ηαμηλνκεκέλα ήδε ζε θαηεγνξίεο) 
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 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ελφο κνληέινπ βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε λένπ 

πεξηερνκέλνπ ζην ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν. 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε κηαο απιήο online εθαξκνγήο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε θαη 

παξνπζίαζε ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ, ζε ζρέζε κε ην ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν. Απηφ ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη απφ απιέο ζεκεηψζεηο κέρξη εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα. πλεπψο, ε εθαξκνγή ζα 

δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηα Wikis αιιά θπξίσο απφ ην Moodle (εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ) 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 CITER Web page: http://citer.cti.gr  

 Moodle - Learning Management System: http://moodle.org/   

 Timeline component: http://www.simile-widgets.org/timeline/   

 Google Maps API: http://code.google.com/apis/maps/  

http://citer.cti.gr/
http://moodle.org/
http://www.simile-widgets.org/timeline/
http://code.google.com/apis/maps/
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LIVE GEOBLOGGING 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο φξνο Geoblogging ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα γεσγξαθηθά ελήκεξε εθδνρή 

ελφο ηζηνινγίνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη εκπεξηέρεη 

γεσγξαθηθή πιεξνθνξία. Η εθαξκνγή GEOCROWD (www.geocrowd.org) είλαη έλα γεσ-ηζηνιφγην πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ην ΙΠΤΠ θαη ρξεζηκνπνηεί ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία σο κέζν ρσξνρξνληθήο 

πεξηγξαθήο, είηε κηιάκε γηα έλα ηαμίδη, κηα απνγεπκαηηλή βφιηα ζηε γεηηνληά, ηελ αλαδήηεζε κηαο θαιήο 

θαθεηέξηαο, έλα ηαμίδη κε ην πνδήιαην ή απιά κηα πεδνπνξία. ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηα απιήο 

πιαηθφξκαο, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία ελφο ηαμηδηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πεξηερφκελν πνπ ζπλέιεμε ζηε δηάξθεηά ηνπ. 

Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα επεθηείλνπκε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζηαηηθή, Web εθαξκνγή 

θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, φπσο ην iPhone ή ην Android. Κχξηνο ζηφρνο ε εμεξεχλεζε ησλ θαηάιιεισλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε νη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο θαη ε δεκηνπξγία κηαο πξφηππεο 

εθαξκνγήο. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: [C#, iPhone API]/[Java, Android API]. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηα πιαηθφξκαο πειάηε πνπ 

ζα παξέρεη:  

(i) Μηα απιή θαη θνκςή δηαζχλδεζε ρξήζηε πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνζεθεχνπλ θείκελν 

θαη πνιπκεζηθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπο, ζπλδένληαο έηζη ηνπνζεζίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ κε θείκελν, εηθφλεο, video θαη ήρνπο. 

(ii) Σε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο δεδνκέλσλ (upload) ζηελ Web ππεξεζία GEOCROWD. 

Ζ δεκηνπξγία ελόο Γεσ-ηζηνινγίνπ πξέπεη λα είλαη ην ίδην εύθνιε κε ηε ζύληαμε ελόο email! 

 
Δηδηθφηεξα, ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία πξνβιέπεηαη λα θαιπθζνχλ ηα εμήο δεηήκαηα:  

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε κηα πιαηθφξκαο – πειάηε γηα ην Android API (Google mobile phone api) 

 Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγηθέο ππνκνλάδεο: 

o Γηαζχλδεζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ηνπ ηειεθψλνπ, φπσο ε GPS ζπζθεπή (γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο ζέζεο), ε ελζσκαησκέλε θάκεξα (γηα πξνζζήθε video θαη εηθφλαο) θαη ηνπ 

κηθξνθψλνπ (γηα απνζήθεπζε ήρσλ). 

http://www.geocrowd.org/
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o Απιφ ζπληάθηε θεηκέλνπ (text editor) γηα ηελ πξνζζήθε πεξηγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ 

 Γπλαηφηεηα γηα ηε κεηαθφξησζε δεδνκέλσλ (upload) ζε θάπνηα Web ππεξεζία 

o GPS δεδνκέλα ζε δηάθνξεο κνξθέο (gpx) 

o Πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλεο, video, ήρνη θαη ζεκεηψζεηο θεηκέλνπ) 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αξρείσλ ή ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζηε θνξεηή ζπζθεπή 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηνπνζεζηψλ θαη ηνπ ζρεηηδφκελνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 GEOCROWD geoblogging platform http://www.geocrowd.org  

 Android API: http://code.google.com/android/  

 iPhone API: http://developer.apple.com/iphone/  

 Collaborative mapping efforts e.g., http://www.openstreetmap.org/, 

http://www.openrouteservice.org/, http://platial.com/. 

http://www.geocrowd.org/
http://code.google.com/android/
http://developer.apple.com/iphone/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openrouteservice.org/
http://platial.com/
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GEOCROWD EXPLORER 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο «εθηεηακέλεο πξαγκαηηθφηεηαο» - 

augmented reality (AR) εθαξκνγήο πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαλάισζε γεσ-ηζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε 

θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Ο φξνο Geoblogging ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα γεσγξαθηθά ελήκεξε εθδνρή ελφο ηζηνινγίνπ, 

πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη γεσγξαθηθή δηάζηαζε θαη εκπεξηέρεη γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία. Η εθαξκνγή GEOCROWD (www.geocrowd.org) είλαη έλα γεσ-ηζηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ην ΙΠΤΠ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία σο κέζν ρσξνρξνληθήο πεξηγξαθήο, είηε 

κηιάκε γηα έλα ηαμίδη, κηα απνγεπκαηηλή βφιηα ζηε γεηηνληά, ηελ αλαδήηεζε κηαο θαιήο θαθεηέξηαο, έλα 

ηαμίδη κε ην πνδήιαην ή απιά κηα πεδνπνξία.  

ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηα απιήο πιαηθφξκαο, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηεγεζεί ηελ ηζηνξία 

ελφο ηαμηδηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηερφκελν πνπ ζπλέιεμε ζηε δηάξθεηά ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο 

«εθηεηακέλε πξαγκαηηθφηεηα» - augmented reality, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα μαλαδήζεη ηα 

ηαμίδηα απηά, παξέρνληαο έηζη κηα θνηλή πιαηθφξκα αληαιιαγήο ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ. Μηα ηέηνηα 

εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηνπο κειινληηθνχο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: [C#, iPhone API]/[Java, Android API]. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ο φξνο Augmented Reality (AR) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο 

δσληαλήο (άκεζεο ή έκκεζεο) άπνςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εκπινπηίδνληαη απφ 

ςεθηαθέο εηθφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ππνινγηζηή, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα κηθηή πξαγκαηηθφηεηα.  

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε 

ελφο AR ινγηζκηθνχ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (iPhone ή 

Android) πνπ ζα αιιειεπηδξά κε ηελ online 

ππεξεζία GEOCROWD. πγθεθξηκέλα:  

 Πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη ππάξρνπζεο AR 

εθαξκνγέο θαη ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην ρξήζηε, 

πξνθείκελνπ λα εληνπίζνπκε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο: LAYAR 

(http://layar.com/) ή Wikitude 

(http://www.wikitude.org/) 

 Να εληνπίζνπκε ππάξρνληα frameworks πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο 

ζηφρνπο καο. 

 Να ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί έλαο AR πειάηεο, είηε γηα iPhone, είηε γηα ην Android) 

 Να ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί κηα δηαζχλδεζε γηα ηελ online ππεξεζία GEOCROWD, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. 

Παξάδεηγκα AR (Wikitude) 

http://www.geocrowd.org/
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ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 GEOCROWD geoblogging platform http://www.geocrowd.org  

 Android API: http://code.google.com/android/, iPhone API: http://developer.apple.com/iphone/ 

 LAYAR, http://www.layar.com, Wikitude http://www.wikitude.org  

http://code.google.com/android/
http://developer.apple.com/iphone/
http://www.layar.com/
http://www.wikitude.org/
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ΔΝΗΑΗΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΔΧΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: 

-

- . 

Γεσθσδηθνπνίεζε (geocoding) είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζε θείκελν θαη ε 

ζχδεπμε ηεο γεσγξαθηθήο απηήο πιεξνθνξίαο κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ε 

κεηαηξνπή κηα δηεχζπλζεο ζε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, ελψ πην πνιχπινθν παξάδεηγκα απνηειεί ε 

γεσθσδηθνπνίεζε φξσλ, φπσο «Πιάθα», «Αζήλα» θνθ. 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηπρζεί έλα πιαίζην γεσθσδηθνπνίεζεο (geocoding 

framework) γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πιεζψξα ρσξψλ θαη δηαιέθησλ. Η 

εξγαζία απηή ζηεξίδεηαη ζε πξνγελέζηεξε εξγαζία, ζηελ νπνία γηλφηαλ γεσθσδηθνπνίεζε Διιεληθψλ 

θεηκέλσλ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε δηαθφξσλ ππαξρφλησλ πιαηζίσλ γεσθσδηθνπνίεζεο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java, Javascript, PostgreSQL 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ 

γεσθσδηθνπνίεζεο, θαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, είηε ζε επίπεδν γισζζψλ, είηε ζε επίπεδν 

γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο (δηεχζπλζεο, ηειεθσληθνί αξηζκνί, ηνπσλχκηα), είηε ζε επίπεδν θεηκέλνπ (online 

ή φρη). 

Ο γεσθσδηθνπνηεηήο ζα πξέπεη λα παξακεηξνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε γιψζζα, νξίδνληαο γξακκαηηθέο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε γιψζζαο. Παξάιιεια, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, (ζπλδπαζκφο γιψζζαο θαη πεξηερνκέλνπ) ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο δηαζέζηκε γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία, κε κνξθή πηλάθσλ ζπληεηαγκέλσλ, ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ θαη ιεμηθφ γεσγξαθηθψλ φξσλ 

(Geogazetteers). Η δεκηνπξγία ηέηνησλ πφξσλ δελ απνηειεί ζηφρν ηεο δηπισκαηηθήο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο άιισζηε, ππάξρνπλ ηέηνηεο πεγέο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αμηνιφγεζε 

ελφο γεσθσδηθνπνηεηή απνηειεί ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε 

θαηά πξνζέγγηζε γεσθσδηθνπνίεζε, αθνχ είηε ην θείκελν δελ παξέρεη αξθεηή πιεξνθνξία, είηε νη 

δηαζέζηκνη πφξνη δελ είλαη πάληα επαξθείο. πλεπψο, ελψ ζα πξέπεη ην εξγαιείν λα εληνπίδεη ζην θείκελν 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, ζηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ηνπ (κέηξεζε αβεβαηφηεηαο). 

 

Σα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη: 

 Η αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ πιαηζίσλ γεσθσδηθνπνίεζεο – είηε κηιάκε γηα αλνηρηφ ινγηζκηθφ 

είηε γηα πξντφληα πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ γεσθσδηθνπνίεζεο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζην νπνίν ζα 

πνζνζηηθνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα αβεβαηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ 

 Αλάπηπμε ελδεηθηηθψλ γξακκαηηθψλ γηα Αγγιηθά θαη Διιεληθά. 

 Αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο 
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 Αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε κε ηα ππάξρνληα πιαίζηα 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:  

 JGeocoder - http://jgeocoder.sourceforge.net/  

 Geoparsing web pages, A. Angel, Diploma Thesis - 

http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1427 

 Google maps geocoding - 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding  

 

http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1427
http://code.google.com/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο, απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ αιγφξηζκν ζε κηα 

ππεξεζία δξνκνιφγεζεο θαη πινήγεζεο. Παξφιν πνπ πνιινί αιγφξηζκνη έρνπλ πξνηαζεί, δελ ππάξρεη 

θαζαξή εηθφλα γηα ηελ απφδνζή ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη: (α) Η αλάπηπμε κηα εληαίαο πιαηθφξκαο πνπ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε αιγφξηζκσλ ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο (β) Να ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε 

πιαηθφξκα σο κέζν αμηνιφγεζεο αξθεηψλ δηαζέζηκσλ αιγφξηζκσλ (γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηε κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα). 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java, PostgreSQL. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε αιγνξίζκσλ ζπληνκφηεξεο 

δηαδξνκήο (θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθαλ απφ ην ΙΠΤΠ) ζε επίπεδν α) ρξφλνπ εθηέιεζεο β) 

πνηφηεηα απνηειεζκάησλ, δειαδή εάλ φλησο δίλνπλ ηε βέιηηζηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. εκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο θαλνληθνπνηεκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Open 

Street Maps γηα ηελ Δπξψπε θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

αιγφξηζκνπο δξνκνιφγεζεο. 

 

Σα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οξηζκφο ησλ κεηξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απφδνζεο ησλ αιγφξηζκσλ, δειαδή πνηα δεδνκέλα 

ραξαθηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απφδνζε ελφο αιγφξηζκνπ ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο 

 ρεδηαζκφο θαη αλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο απφδνζεο (benchmark system), πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αιγφξηζκν Dijkstra ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ απφδνζε ησλ ππφινηπσλ αιγφξηζκσλ. 

 Η δεκηνπξγία ελφο νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ζα ζηεξίδεηαη ζην 

open street map 

 Μεηαθνξά θαη ελζσκάησζε ηνπ Α* αιγφξηζκνπ, θαζψο θαη άιισλ αιγφξηζκσλ ζπληνκφηεξεο 

δηαδξνκήο (πνπ ζα επηιεγνχλ) ζηε δηθή καο πιαηθφξκα 

 Μέηξεζε ηεο απφδνζεο (Benchmarking) ησλ αιγφξηζκσλ 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 Benchmarking - http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 

 Shortest-path computation and Dijkstra algorithm - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm 

 Openstreetmap - http://www.openstreetmap.org/  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
http://www.openstreetmap.org/
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ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΖ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννης ηαύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα κειεηεζνχλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη κεηάδνζεο θαη 

εθηίκεζεο ζέζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ ζα εθκεηαιιεχνληαη ηελ πξνζπκία 

θνληηλψλ ζπζθεπψλ λα κνηξαζηνχλ ηε δηθή ηνπο ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java γηα mobiles. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηερλνινγία GPS είλαη αλεπαξθήο (π.ρ. 

θαξάγγηα ςειψλ θηηξίσλ - “urban canyons”, αλεχξεζε ζέζεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο), ή θαη κε δηαζέζηκε 

(π.ρ. ρξήζηεο κε ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο). Έηζη, ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ελαιιαθηηθέο ηερληθέο αλεχξεζεο 

ζέζεο, κε θχξην παξάδεηγκα ηελ πξνζέγγηζε “wireless positioning” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_Wireless), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην iPhone. 

Η δηπισκαηηθή βαζίδεηαη ζηε ηδέα φηη νη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ γλσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο, κπνξνχλ λα ηελ 

εθπέκπνπλ ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ νη θνληηλέο ζπζθεπέο πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα αλεχξεζεο ζέζεο. Θα 

ζρεκαηίδνληαη έηζη ζπλερψο κεηαβαιιφκελα P2P δίθηπα, γηα κεηάδνζε ζπληεηαγκέλσλ ζε θνληηλέο 

απνζηάζεηο κέζσ Bluetooth. 

ε έλα ηέηνην δίθηπν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπληεηαγκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί πνιχ πξφζθαηα θαη θαηεπζείαλ απφ ζπζθεπή κε GPS είλαη πηζαλφηεξν λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ άιιεο πνπ έρνπλ ιεθζεί λσξίηεξα θαη πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ζπζθεπή 

ρσξίο δπλαηφηεηα αλεχξεζεο ζέζεο. Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη ν πξνζεγγηζηηθφο ππνινγηζκφο ηεο ζέζεο κηαο 

ζπζθεπήο κε βάζε ηηο πξφζθαηεο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί, θαη ην ξπζκφ αιιαγήο ηνπο. 

Με παξφκνην ηξφπν κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο (πξνο ηα πνχ είλαη 

ζηξακκέλε ε ζπζθεπή). Γηα παξάδεηγκα, αλ φινη νη άλζξσπνη γχξσ κνπ θνηηνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

είλαη πηζαλφ φηη θαη εγψ θνηηάδσ πξνο ηα εθεί. Αλ κηα ζπζθεπή γλσξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ άιισλ 

θνληηλψλ ζπζθεπψλ είλαη πηζαλφ λα κπνξεί λα βγάιεη θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην δηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα ζρεδηαζηνχλ αιγφξηζκνη θαη ζα αλαπηπρζεί θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα λα 

κειεηεζνχλ ηα εμήο: 

 Πφζν πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε Bluetooth γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο κεηαμχ θηλεηψλ; ε ηη 

απνζηάζεηο; Με ηη ηαρχηεηεο θίλεζεο; 

 Πψο κπνξψ λα αμηνπνηήζσ ηε γλψζε ηεο ζέζεο θνληηλψλ κνπ ζπζθεπψλ γηα λα εθηηκήζσ ηε δηθή κνπ; 

Πφζν θαιά κπνξψ λα ηε πξνζεγγίζσ; Αλ ήδε έρσ κηα πξνζέγγηζε ηεο ζέζεο κνπ απφ GPS (ή wireless 

positioning θηι.) κπνξψ λα ηε βειηηψζσ; Σν ίδην γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Πφζν εθηθηή / απνδνηηθή είλαη κηα πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηνπηθά ζηε θνξεηή ζπζθεπή ζε ζχγθξηζε 

κε κηα «ζπγθεληξσηηθή» (centralized) πινπνίεζε φπνπ νη ππνινγηζκνί ζα γίλνληαλ ζε έλαλ 

εμππεξεηεηή; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_Wireless
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Ο ζηφρνο είλαη λα πινπνηεζεί θαη λα δνθηκαζηεί κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά πνπ ζα κνηξάδεηαη (εθπνκπή-

ιήςε) θαη ζα (επαλ-)εθηηκά κε «έμππλν» ηξφπν ηε ζέζε ηνπ θηλεηνχ (ιαβαίλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ) 

ρξεζηκνπνηψληαο Bluetooth. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. Jeffrey Hightower, Anthony LaMarca, Ian E. Smith. “Practical Lessons from Place Lab”, IEEE Pervasive 2006. 

2. Timothy Sohn, William G. Griswold, James Scott, Anthony LaMarca, Yatin Chawathe, Ian Smith, Mike Y. Chen. 

“Experiences with Place Lab: an Open Source Toolkit for Location-Aware Computing”, In Proc. 28th International 

Conference on Software Engineering (ICSE), 2006. 

3. Paramvir Bahl, Venkata N. Padmanabhan. “RADAR: An In-Building RF-based User Location and Tracking 

System”, In Proc. IEEE Infocom, 2000. 

4. Mobile Ad-hoc Networks. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ad_hoc_network
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ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΑΗ RANKING ΜΔ ΒΑΖ ΥΧΡΗΚΔ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννης ηαύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα ηελ νκαδνπνίεζε 

δηεπζχλζεσλ κε βάζε (α) ηηο ρσξηθέο ζπληεηαγκέλεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ, θαη (β) κηα ζεηξά απφ 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρν), πξναηξεηηθά Google Maps (ή αληίζηνηρν). 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Η δηπισκαηηθή βαζίδεηαη ζε έλα ζελάξην ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα 

επηκέξνπο πξφβιεκα ηεο ΔΤΔ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδαο). Η ΔΤΔ δηεμάγεη ηαθηηθά έξεπλεο 

ζην πιεζπζκφ ηεο ρψξαο γηα ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα (πρ. απνγξαθή 

πιεζπζκνχ, ρξήζε γεο, θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθία, θηι). ε θάζε έξεπλα, έλα ζχλνιν εξεπλφκελσλ 

κνηξάδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη ηνπο επηζθέπηνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Κάζε εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εξεπλφκελσλ, θαη 

έρεη πξνηίκεζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Σν πξφβιεκα είλαη (α) ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλνκή εξεπλφκελσλ ζε 

εξεπλεηέο, θαη (β) ε θαηάηαμε ησλ εξεπλφκελσλ γηα θάζε εξεπλεηή ψζηε λα πξνηείλεηαη κηα ζεηξά 

επίζθεςεο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα αλαπηπρζεί εθαξκνγή πνπ: 

 ζα δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα θαηάινγν εξεπλφκελσλ κε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, έλα θαηάινγν εξεπλεηψλ, θαη 

κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ (πρ. αξηζκφο εξεπλφκελσλ γηα θάζε εξεπλεηή, πεξηνρέο πξνηίκεζεο εξεπλεηή). 

 ζα βξίζθεη ηηο ρσξηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ εξεπλφκελσλ. 

 ζα θαηαλέκεη ηνπο εξεπλφκελνπο ζε εξεπλεηέο. 

 γηα θάζε εξεπλεηή ζα θαηαηάζζεη ηνπο εξεπλφκελνπο ζχκθσλα κε κηα πξνηεηλφκελε ζεηξά επίζθεςεο. 

Η δηπισκαηηθή ζπλδπάδεη ηελ πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο (ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε ζε Java, 

δηαπξνζσπεία κε Google Maps) κε ηε κειέηε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ γηα αλεχξεζε θαηάιιεισλ 

ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη αιγνξίζκσλ (πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο, εξσηήκαηα αλεχξεζεο θνληηλφηεξνπ 

γείηνλα, clustering, ranking). 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. ΔΤΔ. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE. 

2. Travelling salesman problem. http://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem. 

3. Nearest neighbor search. http://en.wikipedia.org/wiki/Nearest_neighbor_search. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem
http://en.wikipedia.org/wiki/Nearest_neighbor_search
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ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ EAD ΜΔΣΑΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ ΜΟΡΦΖ ΟΝΣΟΛΟΓΗΑ CIDOC CRM 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Χρήζηος Παπαθεοδώροσ, 210 6990522 (106), c.papatheodorou@dcu.gr 

  Γιάννης ηαύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα ηελ κεηαηξνπή EAD XML 

εγγξάθσλ ζε ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακεο πεξηγξαθηθέο βαζηζκέλεο ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Οληνινγίεο, XML ηερλνινγίεο, Java. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Οη νξγαληζκνί (δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί) παξάγνπλ πιεξνθνξία ε νπνία 

ηεθκεξηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη νξγαλψλεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κνξθή αξρείσλ (archives). Σα αξρεία 

απνηεινχληαη απφ πιηθφ δηαθνξεηηθψλ κνξθνηχπσλ (έληππα/ειεθηξνληθά έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, ερεηηθφ, 

πνιπκεζηθφ πιηθφ θ.α.) θαη είλαη θνξείο πιεξνθνξίαο πνπ απνδεηθλχεη/ηεθκεξηψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

νξγαληζκψλ. Η δηαηήξεζε ηεο αξρεηαθήο πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, φζν θαη γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο.  

To Encoded Archival Description (EAD) (Library of Congress, 2002) είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν αξρεηαθήο 

πεξηγξαθήο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο XML DTD θαη σο XML Schema. Η πινπνίεζή ηνπ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο (finding aids), ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

αξρείσλ (archives). Αλαιπηηθφηεξα, ηα εξγαιεία έξεπλαο είλαη ηα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα γηα ηελ ηαχηηζε, δηαρείξηζε θαη εξκελεία ελφο αξρείνπ θαη, ζπγρξφλσο, 

αλαιχνπλ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν XML ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πινπνηείηαη ζηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ηφζν ζε εζληθφ (Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Γεκνηηθφ Κέληξν Ιζηνξίαο θαη 

Σεθκεξίσζεο Βφινπ θηι) φζν θαη δηεζλέο επίπεδν (Library of Congress, California Digital Library, Access 

to Archives (National Archives – UK) etc).   

ηα πιαίζηα κίαο επξχηεξεο ηάζεο γηα νινθιήξσζε δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ (data and metadata 

integration) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ ηνκέα, αμηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ονηολογίες σο 

ζρήκαηα δηακεζνιάβεζεο πεγψλ (mediated schema). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νληνινγία CIDOC CRM 

(ICOM/CIDOC and CIDOC CRM SIG, 2008) αμηνπνηείηαη σο ζρήκα δηακεζνιάβεζεο πεγψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ηνκέα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (αρτεία, βιβλιοθήκες μοσζεία). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε νληνινγία εθθξάδεηαη ζε ζχληαμε RDF, OWL ελψ παξάιιεια έρνπλ γίλεη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ βαζηζκέλσλ ζηελ νληνινγία ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Με 

ζηφρν ηε ζεκαζηνινγηθή νινθιήξσζε πεγψλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληνινγίαο έρνπλ νξηζηεί 

ζεκαζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο (semantic mappings) αλάκεζα ζε δηάθνξα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, φπσο ην 

EAD, ην Dublin Core θηι, θαη ηελ νληνινγία CIDOC CRM (Stasinopoulou et al., 2007). 

ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαιείνπ γηα ηελ κεηαηξνπή EAD XML εγγξάθσλ ζε 

ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακεο πεξηγξαθηθέο βαζηζκέλεο ζηελ νληνινγία CIDOC CRM. Σν εξγαιείν απηφ είλαη 

δπλαηφ λα αλαπηπρζεί ζε XSLT (ή ζε θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, π.ρ. JAVA, ζηνλ βαζκφ πνπ ζα 

εθηηκεζεί φηη είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ).   
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Οη ζεκαζηνινγηθή αληηζηνίρηζε ησλ αλάκεζα ζηα πεδία ηνπ EAD θαη ηηο θιάζζεηο/ηδηφηεηεο ηεο νληνινγίαο 

CIDOC CRM ζα βαζηζηεί ζηελ εξγαζία [3] ελψ ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο ζπγγξαθηθήο 

νκάδαο ηεο εξγαζίαο απηήο.   

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. Library of Congress (2002). EAD version 2002 official site.  Retrieved from http://www.loc.gov/ead/index.html 

2. ICOM/CIDOC and CIDOC CRM SIG (2008). Current Official Version of the CIDOC Conceptual Reference 

Model (Nick Crofts, Martin Doerr, Tony Gill, Stephen Stead, Matthew Stiff (editors)). Retrieved from 

http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_4.2.5.pdf  

3. Stasinopoulou, T., Bountouri, L., Kakali, C., Lourdi, Irene, Papatheodorou, C., Doerr, M., and Gergatsoulis, M. 

(2007). Ontology-based metadata integration in the cultural heritage domain. In Dion Hoe-Lian Goh and Tru 

Hoang Cao and Ingeborg Torvik Solvberg and Edie Rasmussen (eds.), Proceedings of the Asian Digital Libraries - 

Looking Back 10 Years and Forging New Frontiers. 10th International Conference on Asian Digital Libraries, 

ICADL 2007, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4822 (pp. 165-175). Heidelberg: Springer. 

http://www.loc.gov/ead/index.html
http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_4.2.5.pdf
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΥΔΣΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΟΝ ΗΣΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννης ηαύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 

  Γιώργος Παπαζηεθανάηος, 210 6990522 (101), gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα θαηαγξάθεη, ζα 

παξνπζηάδεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη αιιαγέο ζε ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ 

απηψλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρν). 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ αιιαγψλ ζε θείκελα θαη 

γεληθά ζε δεδνκέλα έρεη κειεηεζεί πνιχ, φπσο θαη ε αλαθαηαζθεπή πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ ή 

ζηηγκηφηππσλ ηεο πιεξνθνξίαο. Σν πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχεη ν Ιζηφο είλαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ, ελψ εμειίζζνληαη αλεμάξηεηα, νη αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζπζρεηίδνληαη (ζπλήζσο 

κε ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη βηνινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

πνπ ζπληεξνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φκσο κηα αιιαγή ζε κηα απφ απηέο ζπρλά επηθέξεη αιιαγέο ζε 

άιιεο βάζεηο. Έηζη, ρξεηάδεηαη θαλείο λα αληηκεησπίζεη ην παιαηφ πξφβιεκα ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ δεδνκέλσλ, 

ζην λέν πιαίζην ησλ ζπζρεηηδφκελσλ, αιιειεμαξηψκελσλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεησλ databanks. 

Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα επηδείμεη κηα πξνζέγγηζε φπνπ ε αλλαγή ζαλ έλλνηα ζα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο ιχζεο. Θα αλαπηπρζεί εθαξκνγή πνπ: 

 Θα δηαρεηξίδεηαη ηελ εμέιημε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ web εγγξάθνπ. Όηαλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ αιιαγέο ζην 

έγγξαθν απηφ, ν ρξήζηεο ζα βαζίδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ε νπνία ζα ηηο θαηαγξάθεη κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ήδε γλσζηνχο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηξφπνπο (ζηελ απινχζηεξε πεξίπησζε 

απνζεθεχνληαο νιφθιεξα ηα δηαδνρηθά έγγξαθα, θαη δίλνληαο έλα φλνκα ζηελ νκάδα ησλ αιιαγψλ πνπ 

νδεγνχλ ζε θάζε λέα έθδνζε). 

 Θα παξαρσξεί απηφκαηα έλα web address ζε θάζε ηέηνηα νκάδα αιιαγψλ, ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα 

αλαθεξζεί ζε κηα αιιαγή φπσο ζε έλα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζηνλ ηζηφ. 

 Θα ππνζηεξίδεη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ αιιαγψλ ψζηε λα κπνξεί λα θαηαγξάςεη θάπνηνο πνηέο αιιαγέο 

έρνπλ νδεγήζεη ζε πνηεο άιιεο αιιαγέο (πηζαλφλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εγγξάθσλ ζε άιια websites). 

 Θα απνθξίλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε web δηεχζπλζε (πνπ ζα ζρεηίδεηαη θαη κε ην ελ ιφγσ έγγξαθν), 

δίλνληαο κηα “θάηνςε” φισλ ησλ (νκάδσλ) αιιαγψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην έγγξαθν απηφ, θαζψο 

θαη ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο κε άιιεο αιιαγέο (ζην ίδην ή ζε άιια έγγξαθα). 

 Θα παξνπζηάδεη νπνηνδήπνηε πξνεγνχκελν ζηηγκηφηππν ηνπ εγγξάθνπ. Κάζε ζηηγκηφηππν ζα έρεη δηθή 

ηνπ web δηεχζπλζε, πνπ ζα παξαρσξείηαη απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή. 

 Θα επηηξέπεη ηελ πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηφ δηα κέζνπ ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ αιιαγψλ, κέρξη ην επίπεδν ησλ 

ζηηγκηφηππσλ ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ. 

 Θα ππνζηεξίδεη δηάδνζε εηδνπνηήζεσλ φηαλ ζπκβαίλεη κηα αιιαγή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη άιιεο 

αιιαγέο. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. A comparative study of XML diff tools. Gregory Cobena, Talel Abdessalem, Yassine Hinnach. INRIA Futurs - 

Projet GEMO, 2004. 
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“PAPER-MAP” 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννης ηαύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πνπ (α) ζα αλαθηά απφ ην δηαδίθηπν εξγαζίεο γηα κηα 

εξεπλεηηθή πεξηνρή, (β) ζα κνληεινπνηεί  ηνπο ζπζρεηηζκνχο (πρ. αλαθνξέο) κεηαμχ ηνπο, ζα θαηαηάζζεη ηηο 

εξγαζίεο κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο θαη ζα πξνηείλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα κειεηεζνχλ, θαη (γ) ζα 

παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηνπο κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή λα 

νξγαλψζεη ηελ κειέηε ηνπ. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρν). 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Γηα ηελ κειέηε κηαο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο ν εξεπλεηήο αξρίδεη ζπλήζσο απφ 

θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ήδε γλσξίδεη ή πνπ βξίζθεη ζην δηαδίθηπν. Απφ απηέο αξρηθά επηιέγεη surveys, πνπ 

δίλνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο δνπιεηάο ζηελ πεξηνρή θαη πεξηέρνπλ πνιιέο παξαπνκπέο ζε ζρεηηθέο 

εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε θαιά ζπλέδξηα απφ γλσζηνχο εξεπλεηέο 

θαη πνπ αλαθέξνληαη απφ πνιιέο άιιεο εξγαζίεο ηνπ ρψξνπ. Γηα λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

δηαβάζεη ηηο εξγαζίεο παίδεη ξφιν ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, θαζψο θαη νη εμαξηήζεηο απφ / αλαθνξέο ζε 

άιιεο εξγαζίεο. Απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζέινπκε λα απηνκαηνπνηήζνπκε, δίλνληαο ηελ επθνιία ηεο άκεζεο 

αλεχξεζεο θαη θαηάηαμεο εξγαζηψλ αιιά θαη ζπλεδξίσλ θαζψο θαη ζπγγξαθέσλ γηα κηα ζεκαηηθή πεξηνρή. 

Ο ηξφπνο θαηάηαμεο ζα βαζηζηεί ζηε δηαπίζησζε φηη νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζαλ θφκβνη 

ελφο γξάθνπ φπνπ νη αθκέο δειψλνπλ αλαθνξέο (references / citations). ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί 

παξαιιαγή ηνπ αιγφξηζκνπ HITS ηνπ Google γηα λα βξεζνχλ θαιά hubs (δειαδή θαιά survey papers) θαη 

θαιά authorities (θαιέο εξγαζίεο). Η παξαιιαγή ζα παίξλεη ππφςε / ζα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή. 

Η αξρηηεθηνληθή απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

 

Web

Paper base

Model base

Paper meta-

crawler

Reference meta-

crawler

Model builder

Viewer

Evaluator
keywords

interaction
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1. Paper meta-crawler. Ξεθηλψληαο απφ κηα ζεηξά keywords, ςάρλεη ζπγθεθξηκέλα sites ζηνλ ηζηφ (πρ 

Google scholar) γηα εξγαζίεο ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα νινθιεξψλνληαη 

(απάιεηςε δηπινηχπσλ), αλαιχνληαη ιεμηθά, αλαγλσξίδνληαη νη νληφηεηεο (πρ ζπγγξαθείο, ηίηινη, θηι) 

θαη ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζην Paper base. Η πιεξνθνξία απηή ζπληζηά ην root set. 

2. Reference meta-crawler. Δπαπμάλεη ην root set σο εμήο. Γηα θάζε εξγαζία ηνπ root set ςάρλεη ηνλ ηζηφ 

γηα εξγαζίεο πνπ ηελ αλαθέξνπλ ή πνπ αλαθέξνληαη απφ απηή. Σα απνηειέζκαηα πεξλνχλ φπσο πξηλ απφ 

νινθιήξσζε, αλάιπζε θαη αλαγλψξηζε νληνηήησλ θαη απνζεθεχνληαη ζην paper base. Η πιεξνθνξία 

απηή (καδί κε ην root set) ζπληζηά ην base set. 

3. Model builder. Υηίδεηαη ην κνληέιν πνπ αλαπαξηζηά πξσηίζησο ηηο αλαθνξέο κεηαμχ εξγαζηψλ. Βάζε 

ηνπ κνληέινπ απνηειεί έλαο θαηεπζπλφκελνο γξάθνο. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ απνζεθεχεηαη ζην 

Model base. 

4. Evaluator. πκπιεξψλεη ην κνληέιν κε ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηε ηαμηλφκεζε ησλ εξγαζηψλ κε 

δηάθνξα θξηηήξηα. Σα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ αιγνξίζκνπο φπσο ν HITS, πξνζαξκνζκέλνο ψζηε λα 

παίξλεη ππφςε εθηφο απφ θαιά hubs (survey papers) θαη authorities κε βάζε ηηο εηζεξρφκελεο θαη 

εμεξρφκελεο αθκέο, ηελ πνηφηεηα ζπλεδξίσλ θαη ζπγγξαθέσλ, ηηο εκεξνκελίεο, θηι.  

5. Viewer. Παξνπζηάδεη ην κνληέιν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαη επηηξέπεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο, 

φπσο: αιιαγή ηνπ base set κε ηνλ απνθιεηζκφ ή ηελ εηζξνή εξγαζηψλ, model annotation, navigation, 

export, prioritize, etc. 

Η έθηαζε ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξνζαξκνζηεί ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ (έλαο ή δχν) πνπ ζα αζρνιεζνχλ, 

κεηά απφ ζπλελλφεζε. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1.  HITS algorithm. http://en.wikipedia.org/wiki/HITS_algorithm. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/HITS_algorithm
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΗΣΟ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΖ  

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

Γιώργος Γιαννόποσλος, 210 6990522 (102), giann@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο κεηα-αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο αλαδήηεζεο κέζσ κνληέισλ δηαρείξηζεο 

ζθέςεο (mindmaps).  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Freemind/Java 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΙΠΤΠ έρεη αλαπηπρζεί κηα εθαξκνγή πνπ 

ππνζηεξίδεη πξνεγκέλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο ζηνλ Ηζηό. Βαζηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο είλαη 

ε ρξήζε ελφο κνληέινπ εξψηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε αθαηξεηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζπζρεηίζεηο ελλνηψλ πξνο 

αλαδήηεζε, νξγαλσκέλεο ζε ράξηεο ζθέςεο (mindmaps) (δείηε ζρεηηθά 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page). 

Η εθαξκνγή έρεη ρηηζηεί πάλσ απφ ην εξγαιείν ραξηψλ ζθέςεο Freemind (http://freemind.sourceforge.net/) 

θαη πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ, ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ ρξήζηε θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο, 

πνπ εθηεινχλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ γηα πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηνπο ράξηεο ζθέςεο θαη νξγάλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ράξηεο ζθέςεο. Σν ζχζηεκα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ (κεηα-) αλαδήηεζε θεηκέλσλ 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ εηδηθεπκέλεο πεγέο αλαδήηεζεο, φπσο ην DBLP 

(http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/),  Citeseerx (http://citeseerx.ist.psu.edu/) θαη Google scholar 

(http://scholar.google.com/).  

2. Δκπινπηηζκόο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ απφ γεληθεπκέλεο πεγέο 

αλαδήηεζεο (π.ρ. Google, Yahoo, θ.ι.π.) γηα λα βξεη πιεξνθνξία πνπ δελ έρεη βξεζεί απφ ηε Λεηηνπξγία 

1. θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα: ε πεξίιεςε (abstract) κηαο δεκνζίεπζεο, ην pdf 

αξρείν ηεο (π.ρ. αλ ππάξρεη ζηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ησλ ζπγγξαθέσλ), θ.ι.π.    

3. Οξγάλσζε απνηειεζκάησλ ζε όςεηο (facets). Σν ζχζηεκα νξγαλψλεη ηα απνηειέζκαηα ζε νκάδεο, 

αλάινγα κε ηελ ηηκή θάπνηαο ηδηφηεηάο ηνπο (π.ρ. δεκνζηεχζεηο αλά έηνο, αλά ζπγγξαθέα) αιιά θαη αλά 

ζεκαηηθή πεξηνρή (π.ρ. δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ, κε Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο θ.ι.π.).  

Η δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζζήθε δχν λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ζηελ εθαξκνγή: 

1. Κόκβνη Actors ζηνπο ράξηεο ζθέςεηο. Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζα επεθηείλεη ην κνληέιν ραξηψλ 

ζθέςεο κε ηελ πξνζζήθε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο θφκβσλ πνπ ζα επηηεινχλ εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο 

αλαδήηεζεο. Οη θφκβνη απηνί ζα εμάγνπλ ιέμεηο-θιεηδηά απφ ηνπο άιινπο θφκβνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζρεηίδνληαη ζην ράξηε θαη ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δξνκνινγνχλ ηηο αλαδεηήζεηο. Παξαδείγκαηα: 

a. θφκβνη AbstractCollector: ζα δξνκνινγνχλ αλαδήηεζε πεξηιήςεσλ δεκνζηεχζεσλ 

(abstracts) 

b. θφκβνη WikipediaCollector: ζα δξνκνινγνχλ αλαδήηεζε πιηθνχ απφ ηελ εγθπθινπαίδεηα 

Wikipedia 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://scholar.google.com/
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2. Απηόκαηε ελζσκάησζε λέσλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πινπνηήζεη κηα 

ππεξεζία απηφκαηεο ελζσκάησζεο λέαο κεραλήο αλαδήηεζεο κε ρξήζε ηερληθψλ screen 

scrapping/wrapping. Οη ηερληθέο απηέο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε παξαδείγκαηνο εθηέιεζεο. Ο ρξήζηεο 

δειαδή (θάζε εθπαίδεπζεο) (α) εθηειεί κηα αξρηθή αλαδήηεζε ζε κηα λέα κεραλή, (β) «καξθάξεη» ην 

είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη (γ) ηεο δίλεη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, θαη έπεηηα (θάζε 

εθηέιεζεο) ην ζχζηεκα καζαίλεη γηα θάζε λέα αλαδήηεζε (α) λα «θαιεί» ηε κεραλή αλαδήηεζεο, (β) λα 

επεμεξγάδεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη (γ) λα εμάγεη ηελ πιεξνθνξία απηφκαηα. 

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ εξγαιείνπ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε εθαξκνγή είλαη ην Dapper 

(http://www.dapper.net/open/). 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα πινπνηεζνχλ πάλσ απφ ην ζχζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ΙΠΤΠ.  

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1550&clang=1 

2. http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1537&clang=1 

3. http://web.imis.athena-innovation.gr/~dalamag/mm/ 
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ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΖ  

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

Γιώργος Γιαννόποσλος, 210 6990522 (102), giann@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο εμαηνκηθεπκέλεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο αλαδήηεζεο κέζσ κνληέισλ 

δηαρείξηζεο ζθέςεο (mindmaps).  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Freemind/Java 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΙΠΤΠ έρεη αλαπηπρζεί κηα εθαξκνγή πνπ 

ππνζηεξίδεη πξνεγκέλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο ζηνλ Ηζηό. Βαζηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο είλαη 

ε ρξήζε ελφο κνληέινπ εξψηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε αθαηξεηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζπζρεηίζεηο ελλνηψλ πξνο 

αλαδήηεζε, νξγαλσκέλεο ζε ράξηεο ζθέςεο (mindmaps) (δείηε ζρεηηθά 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page). 

Η εθαξκνγή έρεη ρηηζηεί πάλσ απφ ην εξγαιείν ραξηψλ ζθέςεο Freemind (http://freemind.sourceforge.net/) 

θαη πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ, ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ ρξήζηε θαη κεραλψλ αλαδήηεζεο, 

πνπ εθηεινχλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ γηα πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηνπο ράξηεο ζθέςεο θαη νξγάλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ράξηεο ζθέςεο. Σν ζχζηεκα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ (κεηα-) αλαδήηεζε θεηκέλσλ 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθψλ απφ εηδηθεπκέλεο πεγέο αλαδήηεζεο, φπσο ην DBLP 

(http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/),  Citeseerx (http://citeseerx.ist.psu.edu/) θαη Google scholar 

(http://scholar.google.com/).  

2. Δκπινπηηζκόο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί πιηθφ απφ γεληθεπκέλεο πεγέο 

αλαδήηεζεο (π.ρ. Google, Yahoo, θ.ι.π.) γηα λα βξεη πιεξνθνξία πνπ δελ έρεη βξεζεί απφ ηε Λεηηνπξγία 

1. θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα: ε πεξίιεςε (abstract) κηαο δεκνζίεπζεο, ην pdf 

αξρείν ηεο (π.ρ. αλ ππάξρεη ζηελ πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ησλ ζπγγξαθέσλ), θ.ι.π.    

3. Οξγάλσζε απνηειεζκάησλ ζε όςεηο (facets). Σν ζχζηεκα νξγαλψλεη ηα απνηειέζκαηα ζε νκάδεο, 

αλάινγα κε ηελ ηηκή θάπνηαο ηδηφηεηάο ηνπο (π.ρ. δεκνζηεχζεηο αλά έηνο, αλά ζπγγξαθέα) αιιά θαη αλά 

ζεκαηηθή πεξηνρή (π.ρ. δεκνζηεχζεηο ζρεηηθέο κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ, κε Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο θ.ι.π.).  

 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κεραληζκνχ αλαδήηεζεο ηεο 

εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα ζα πξνζηεζνχλ νη παξαθάησ κεραληζκνί: 

 

1. Δμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε κε βάζε ην ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ ρξήζηε κε βάζε πξνεγνχκελεο αλαδεηήζεηο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζα ιακβάλεη ππφςηλ ηα εξσηήκαηα πνπ έθαλε ζην παξαιζφλ ν ρξήζηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θάζε εξσηήκαηνο πνπ επέιεμε λα επεμεξγαζηεί/απνζεθεχζεη ζην ράξηε ζθέςεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ πιεξνθνξία, ζα δεκηνπξγεί πνιιαπιά πξνθίι ηνπ ρξήζηε, πνπ ζα 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://scholar.google.com/
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αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζα εθκεηαιιεχεηαη απηά ηα 

πξνθίι, ψζηε λα λα θηιηξάξεη ή λα επεθηείλεη ηα απνηειέζκαηα θάζε λέαο αλαδήηεζεο. 

2. Δμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε κε βάζε ην context ηνπ ρξήζηε. Η δηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο ηεο 

αλαδήηεζεο ζα είλαη παξφκνηα κε παξαπάλσ, ηα πξνθίι, φκσο, ηνπ ρξήζηε ζα δεκηνπξγνχληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ζπλδέεη θφκβνπο ηνπ ράξηε ζθέςεο κε 

ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθία πνπ έρεη δηαζέζηκε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν εθάζηνηε 

θφκβνο ζα ραξαθηεξίδεηαη ζεκαηηθά κε βάζε ην πεξηερφκελν ηεο ζπλδεδεκέλεο κε απηφλ βηβιηνγξαθίαο, 

εμεηδηθεχνληαο ηαπηφρξνλα ηπρφλ αλαδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα πινπνηεζνχλ πάλσ απφ ην ζχζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ΙΠΤΠ.  

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1550&clang=1 

2. http://www.dbnet.ece.ntua.gr/pubs/details.php?id=1537&clang=1 

3. http://web.imis.athena-innovation.gr/~dalamag/mm/ 
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ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ EΦΑΡΜΟΓΖ ΗΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΒΗΟΔΠΗΣΖΜΧΝ  

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

Θανάζης Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ  γηα εθαξκνγέο Ιζηνχ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο γηα εξεπλεηέο βηνεπηζηεκψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο δίλνπλ 

δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη αλαδήηεζεο βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, πεηξακάησλ θαη 

ζρεηηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ βάζεηο βηνκνξίσλ θαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Αλνηθηή 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα κφξηα κηθξν-RNA (micro-RNA) είλαη βηνκφξηα πνιχ κηθξνχ κήθνπο, ηα 

νπνία πξνζθνιιψληαη επάλσ ζε κφξηα «αγγειηνθφξνπ» RNA (mRNA) εκπνδίδνληαο ηελ παξαγσγή 

πξσηετλψλ. Γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνεπηζηήκεο, είλαη ρξήζηκν ζε θάπνηνλ εξεπλεηή λα γλσξίδεη ζε πνηα 

mRNA πξνζθνιιάηαη έλα ζπγθεθξηκέλν κφξην κηθξν-RNA. Σα ζεκεία πξνζθφιιεζεο απνθαινχληαη ζηφρνη 

(targets). Η πιεξνθνξία απηή είλαη πνιχηηκε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα 

αζζελεηψλ. Δπεηδή ν ξφινο ησλ κηθξν-RNA αλαθαιχθζεθε κφιηο ην 2001, ε πεξηνρή είλαη ηελ πεξίνδν απηή 

πνιχ δεκνθηιήο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ησλ βηνεπηζηεκψλ. 

Σν DIANA microT (http://diana.cslab.ece.ntua.gr/microT/) θαη ην DIANA mirGen 

(http://diana.cslab.ece.ntua.gr/mirGen/) είλαη δχν εθαξκνγέο Ιζηνχ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην ΙΠΤΠ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ "Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ". Η εθαξκνγή  

DIANA microT πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ζηφρνπο (targets) γηα δηάθνξα 

κηθξν-RNA θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη ζηφρνη έρνπλ πξνβιεθζεί κε βάζε ππνινγηζηηθέο ηερληθέο ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ  "Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ" θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ απνζεθεπηεί ζε κηα ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ. Η εθαξκνγή DIANA mirGen πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθθξαζε ησλ δηαθφξσλ κηθξν-RNA.  

Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο πξνεγνχκελεο 

εθαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Αλαδήηεζε θαη απεηθόληζε πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ζηόρνπο (targets) πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί κε βάζε δηάθνξεο κεζόδνπο. Κάζε ζηφρνο (target)  πνπ έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ 

νκάδα ηνπ «Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ» απνηειεί κηα πξφβιεςε θαη ζπλεπψο ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην 

βαζκφ εκπηζηνζχλεο β. Ο βαζκφο απηφο εθθξάδεη ην πφζν ζίγνπξε είλαη ε πξφβιεςε κε βάζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Δθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεζφδσλ ηεο νκάδαο ηνπ «Αιέμαλδξνο 

Φιέκηλγθ» ππάξρνπλ θαη άιιεο νκάδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζηφρνπο κε βάζε δηθέο ηνπο 

ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο. Όηαλ θάπνηνο αλαδεηά ζηφρνπο (π.ρ. γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν κηθξν-

RNA) θάζε κέζνδνο ζα επηζηξέςεη απφ κηα ιίζηα κε δεχγε (, β). Έλαο ζηφρνο  κπνξεί λα είλαη 

ζηελ 1
ε
 ζέζε ζε κηα ιίζηα, ζηελ 3

ε
 ζέζε ζε κία άιιε, θ.ι.π. Δπίζεο, έλαο ζηφρνο 1 κηαο ιίζηαο 

κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηνπο ζηφρνπο 2 θαη 3 ζε κηα άιιε ιίζηα. θνπφο είλαη λα πινπνηεζνχλ 

αιγφξηζκνη πνπ ζα παξάγνπλ κηα εληαία ιίζηα απνηειεζκάησλ (fused rank list) ε νπνία ζα ιακβάλεη 

ππ’ φςε (α) ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ζηφρσλ ζηηο επηκέξνπο ιίζηεο θαη (β) ηηο αληηζηνηρίζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ.   

http://diana.cslab.ece.ntua.gr/microT/
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/mirGen
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 Αλαδήηεζε δεκνζηεύζεσλ. ηηο παξνχζεο εθαξκνγέο πξνζθέξεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο 

ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο δεκνζηεχζεσλ. Οη δεκνζηεχζεηο αληινχληαη απφ ην 

PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Η εξγαζία ζα δηεπξχλεη απηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ζα πξνηείλεη ηε ρξήζε γλψζεο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ κηαο κνξθήο νληνινγία γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο ζηελ αλαδήηεζε ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ.  

Οη επεθηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο γηαηί ε εθαξκνγή έρεη πιήζνο απφ ελδηαθέξνπζεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Ο θαζνξηζκφο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εμαξηάηαη θαη απφ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά 

ζαο. 
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ΔΤΦΤΔ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΡΟΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ATOM/ RSS  

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

Θανάζης Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνψλ 

δεδνκέλσλ RSS/Atom (intelligent Web RSS/Atom feeder) πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζηε δηαρείξηζε 

πεξηερνκέλνπ κε κνξθή ηζηνξηψλ.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Αλνηθηή 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Οη ειεθηξνληθέο ξνέο δεδνκέλσλ (web feeds) είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε 

κέζνδνο γηα ηε δηάζεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηφ κε ζπρλά αλαλενχκελν ςεθηαθφ πεξηερφκελν (π.ρ. εγγξαθέο 

ηζηνινγίσλ (blogs), πξσηνζέιηδα εηδήζεσλ θηι). Μηα ξνή εηδήζεσλ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο αληηθείκελα κε 

ηα εμήο ζηνηρεία: (α) ηίηιν, (β) ζχληνκε πεξηγξαθή, (γ) κεηαδεδνκέλα θαη (δ) ζχλδεζε (http link) ζην πιήξεο 

πεξηερφκελν. Σν RSS θαη ην Atom είλαη πξφηππα αλαπαξάζηαζεο ελφο web feed.  

Οη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

ην πεξηερφκελν ελφο feed ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα ζπζζσξεπηή Web feed (Web feed 

aggregator/reader) κε ηνλ νπνίν θαη 

εγγξάθνληαη (subscribe) ζηελ RSS 

ππεξεζία. Γείηε γηα παξάδεηγκα ηνλ 

ζπζζσξεπηή Google Reader ζηε δηπιαλή 

εηθφλα.  

Ο ζπζζσξεπηήο παξαθνινπζεί ηα 

εγγεγξακκέλα ζε απηφλ feeds γηα ην πφηε 

έρνπλ λέν πεξηερφκελν θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην ρξήζηε ψζηε λα ην δεη. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί 

ζηελ αγνξά ζπζζσξεπηέο Web feed λέαο 

γεληάο. Οη ζπζζσξεπηέο απηνί δελ πεξηνξίδνληαη απιψο ζηελ εκθάληζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ feed, αιιά 

επηρεηξνχλ επίζεο λα ηα βαζκνινγήζνπλ (ranking) κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Οη πξνηηκήζεηο ηνπ 

ρξήζηε κπνξνχλ λα εμαρζνχλ (α) άκεζα, π.ρ. ξσηψληαο ην ρξήζηε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην πνηα είλαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ θαη πνηα άξζξα ηνπ αξέζνπλ ή (β) έκκεζα, π.ρ. θαηαγξάθνληαο ηηο επηινγέο ηνπ θαη πνηα 

άξζξα έρεη δηαβάζεη ζην παξειζφλ. Παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ην FreeHub 

(http://www.freehub.com). 

 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο πξνεγκέλνπ ζπζζσξεπηή Web feed κε ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Monitor Alert. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα νξίδεη έλα ζέκα κε θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ην ζχζηεκα 

ζα μερσξίδεη ηα αληηθείκελα ηεο ξνήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ψζηε λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε 

άκεζα. 

User-defined folder to group 

related feeds 

3 feeds subscriptions in News folder: 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, BBC News 

An entry of 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ 

feed 

You can rank the 

importance of the entry 

using stars 

You can share/ mail the entry with/ 

to other users (including your 

comments) 

http://www.freehub.com/
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 Έμππλνο ρεηξηζκφο δηπινηύπσλ. To πεξηερφκελν πνπ θηάλεη ζηνλ ζπζζσξεπηή απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, αιιά αθνξά ην ίδην ζέκα, ζα νκαδνπνηείηαη ψζηε λα κεησζεί ν φγθνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ θηάλεη ζην ρξήζηε. 

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ κε κνξθή ηζηνξηώλ. Γηα θάζε λέν αληηθείκελν ξνήο Α, ην ζχζηεκα ζα 

κπνξεί λα αληρλεχζεη παιαηφηεξα αληηθείκελα ξνήο ζρεηηθά κε ηα Α θαη λα ηα παξνπζηάδεη σο κηα 

ηζηνξία, δειαδή κηα ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ. Οη ηζηνξίεο ζα δηαρεηξίδνληαη σο απηφλνκεο 

νληφηεηεο. Θα ππάξρνπλ δειαδή κεραληζκνί: 

o απνζήθεπζεο ηζηνξηψλ, 

o αλαλέλσζεο ηζηνξηψλ, 

o αλαδήηεζεο παξφκνησλ ηζηνξηψλ θαη 

o αλαδήηεζεο θνκβηθψλ ζεκείσλ ησλ ηζηνξηψλ. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1558334.1558343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1558334.1558343
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ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ ΓΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ 

MAPREDUCE ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

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

Θανάζης Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αθελφο ε κειέηε ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη γίλεη ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηνπ MapReduce πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε βηνινγηθά (θπξίσο αθνινπζηαθά) δεδνκέλα, αθεηέξνπ ε πινπνίεζε MapReduce αιγνξίζκσλ γηα ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Hadoop (Java) 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηνλ ππξήλα ηεο έξεπλαο ζηηο Βηνεπηζηήκεο βξίζθνληαη αιγφξηζκνη 

αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο αθνινπζηαθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ν αιγφξηζκνο BLAST). Μηα αθνινπζία είλαη 

απιψο κηα ζεηξά απφ ζχκβνια, ηα νπνία επηιέγνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αιθάβεην. Σα βαζηθά βηνινγηθά 

κφξηα (π.ρ. DNA, RNA, πξσηεΐλεο), κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε ηε κνξθή αθνινπζηψλ.  ηε ζπλέρεηα 

εθαξκφδνληαη επάλσ ηνπο αιγφξηζκνη ζαλ ηνλ BLAST θαη, απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη, 

πξνθχπηνπλ ρξήζηκα βηνινγηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Οη πξναλαθεξζέληεο αιγφξηζκνη είλαη ζπλήζσο απαηηεηηθνί ζε ρξφλν ππνινγηζκνχ θαη κλήκε. Καζψο ηα 

δεδνκέλα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα (π.ρ. Personal Genome Project), ε θαηαλνκή ηνπ ππνινγηζκνχ ζε 

πνιινχο επεμεξγαζηέο θαίλεηαη σο κνλφδξνκνο γηα ηελ γξήγνξε παξαγσγή απνηειεζκάησλ. Η θαηαλνκή 

ησλ δεδνκέλσλ ζε πνιινχο ζθιεξνχο δίζθνπο θαίλεηαη επίζεο αλαπφθεπθηε, θαζψο ηα κεγέζε ησλ δίζθσλ 

είλαη αλεπαξθή. 

Σν MapReduce είλαη έλα πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν έρεη θπξηαξρήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην 

πεδίν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ππνινγηζκνχ. Έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο γηαηί απινπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ζε ηέηνην πεξηβάιινλ θαη γηαηί ππάξρνπλ αθφκα θαη αλνηρηνχ θψδηθα πινπνηήζεηο ηνπ (π.ρ. ην Hadoop), νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαιά αθφκα θαη γηα κεγέζε εηζφδνπ ηεο ηάμεο ησλ PBs. 

Ωο απνηέιεζκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί δνπιεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

MapReduce πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία αθνινπζηαθψλ δεδνκέλσλ. 

πλήζσο ηέηνηνπ ηχπνπ αιγφξηζκνη απνηεινχλ κεηαγξαθέο (άιινηε απιέο, άιινηε ιηγφηεξν απιέο) 

ππαξρφλησλ αιγνξίζκσλ έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε MapReduce.  

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο: 

 Θα κειεηεζεί ε βηβιηνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ 

MapReduce αιγνξίζκσλ γηα βηνινγηθά δεδνκέλα. 

 Θα πινπνηεζνχλ MapReduce αιγφξηζκνη γηα βηνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αληίζηνηρα πεηξάκαηα. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1. http://labs.google.com/papers/mapreduce.html -- Η εξγαζία πνπ εηζήγαγε ην MapReduce κνληέιν. 

2. http://hadoop.apache.org/ -- Η αλνηρηνχ θψδηθα πινπνίεζε ηνπ MapReduce. 

http://labs.google.com/papers/mapreduce.html
http://hadoop.apache.org/
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3. http://www-math.mit.edu/~lippert/18.417/papers/altschuletal1990.pdf -- Ο BLAST αιγφξηζκνο γηα 

βηνινγηθά δεδνκέλα. 

4. http://www.cs.umd.edu/Grad/scholarlypapers/papers/MichaelSchatz.pdf -- Έλαο MapReduce αιγφξηζκνο 

πνπ ιχλεη ην ίδην πξφβιεκα κε ηνλ BLAST. 

5. http://www.personalgenomes.org/ -- Σν Personal Genome Project πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ βηνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

 

 

http://www-math.mit.edu/~lippert/18.417/papers/altschuletal1990.pdf
http://www.cs.umd.edu/Grad/scholarlypapers/papers/MichaelSchatz.pdf
http://www.personalgenomes.org/
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ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΞΑΡΣΖΔΧΝ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώργος Παπαζηεθανάηος, 210 6990522 (101), gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθψλ θαη αιγνξίζκσλ 

νπηηθνπνίεζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε εμαξηήζεσλ ζε ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Οη ηερληθέο ζα 

κειεηεζνχλ θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα «ΔΚΑΣΑΙΟ» 

(http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/projects/hecataeus/), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

εμέιημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ηα ζπζηήκαηα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζχλζεηα πεξηβάιινληα κε πνιχκνξθεο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 

ηνπο. Σππηθά, ε δνκή κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πηλάθσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ, φςεσλ (views) θαη απνζεθεπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ πξνζπειαχλνπλ ηνπο πίλαθεο απηνχο, 

triggers, θηι. Αληίζηνηρα, κηα ζεηξά απφ δνκηθέο κνλάδεο εθηφο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο 

είλαη, π.ρ., Web ζειίδεο ή θφξκεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θ.α., πξνζπειαχλνπλ ην ζρήκα ηεο βάζεο 

δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα νηθνζχζηεκα κε επηπιένλ εμαξηήζεηο. Η αλαπαξάζηαζε θαη 

νπηηθνπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ απηψλ κε έλαλ εληαίν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαρείξηζε νιφθιεξνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εμέιημή ηνπ. ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα «ΔΚΑΣΑΙΟ», έρνπκε ήδε πξνρσξήζεη ζηελ κνληεινπνίεζε θαη νπηηθνπνίεζε εμαξηήζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο γξάθνπο σο ηερληθή κνληεινπνίεζεο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Οη γξάθνη απνηεινχλ ηδαληθά εξγαιεία αλαπαξάζηαζεο 

εμαξηήζεσλ ζε κηθξή θιίκαθα (π.ρ. ηεο ηάμεο 10 

αληηθεηκέλσλ) αιιά παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη εμαξηήζεσλ γίλεηαη αξθεηά κεγάινο. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλαδεηνχληαη θαηάιιειεο 

ηερληθέο ηκεκαηνπνίεζεο θαη νκαδνπνίεζεο ηνπ γξάθνπ 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απνδνηηθή θαη ρξεζηηθή 

απεηθφληζε ησλ εμαξηήζεσλ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα 

πινπνηεζνχλ (α) ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο θαη 

νπηηθνπνίεζεο εμαξηήζεσλ κε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε, (β) αιγφξηζκνη κεηαζρεκαηηζκνχ 

γξάθσλ, (γ) κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε ηδηφηεηεο ηνπ 

γξάθνπ. 

 

 

 

 

http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/projects/hecataeus/
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ΔΞΑΓΧΓΖ SQL ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΑΡΥΔΗΑ ΠΖΓΑΗΟΤ ΚΧΓΗΚΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιώργος Παπαζηεθανάηος, 210 6990522 (101), gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ηερληθψλ εμαγσγήο SQL εξσηεκάησλ απφ 

αξρεία πεγαίνπ θψδηθα (π.ρ. Java, PL\SQL, θηι.) κε ζηφρν ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εμαξηήζεσλ ηνπο κε 

αληηθείκελα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνζπειαχλνπλ. Οη ηερληθέο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα ελζσκαησζνχλ 

ζην ππάξρνλ ζχζηεκα «ΔΚΑΣΑΙΟ» (http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/projects/hecataeus/) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη εμέιημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java, Oracle 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ηα ζπζηήκαηα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζχλζεηα πεξηβάιινληα κε πνιχκνξθεο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 

ηνπο. Σππηθά, ε δνκή κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πηλάθσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ, φςεσλ (views) θαη απνζεθεπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ πξνζπειαχλνπλ ηνπο πίλαθεο απηνχο, 

triggers, θηι. Αληίζηνηρα, κηα ζεηξά απφ δνκηθέο κνλάδεο εθηφο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φπσο 

είλαη, π.ρ., Web ζειίδεο ή θφξκεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θ.α., πξνζπειαχλνπλ ην ζρήκα ηεο βάζεο 

δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα νηθνζχζηεκα κε επηπιένλ εμαξηήζεηο. Η αλίρλεπζε θαη 

κνληεινπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ απηψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε νιφθιεξνπ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εμέιημή ηνπ. Γπζηπρψο, ε πιεζψξα ησλ εμαξηήζεσλ 

βξίζθεηαη «θξπκκέλε» ππφ κνξθή SQL εξσηεκάησλ ζε πεγαίν θψδηθα (Web ζειίδεο, αληηθείκελα ζην Data 

Access Layer, JDBC connections, απνζεθεπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ζηε βάζε, θηι) απφ φπνπ ζα πξέπεη λα 

αληρλεπζνχλ θαη εμαρζνχλ νη δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ην ζρήκα ηεο βάζεο πνπ πξνζπειαχλνπλ. ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα «ΔΚΑΣΑΙΟ» (http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/projects/hecataeus/), έρνπκε ήδε 

πξνρσξήζεη ζηελ κνληεινπνίεζε απιψλ SQL εξσηεκάησλ.  

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ (α) ηερληθέο αλίρλεπζεο θαη εμαγσγήο 

SQL εξσηεκάησλ κέζα απφ αξρεία πεγαίνπ θψδηθα (Java θαη PL\SQL) (β) repository γηα ηελ απνζήθεπζε, 

επξεηεξίαζε θαη δηαρείξηζε SQL εξσηεκάησλ απφ αξρεία πεγαίνπ θψδηθα (έλα είδνο extended dictionary). 
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ TASK-BASED WIKI 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σάζος Αρβανίηης, 210 6990522 (205), anarv@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ελφο wiki portal πνπ ζα 

δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο γχξσ απφ tasks (εξγαζίεο). 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: PHP, JavaScript/AJAX, PostgreSQL, Google Maps 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Δίλαη γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα νξγαλψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο γχξσ απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο εξγαζηψλ (problem-solving tasks). Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζέινπκε 

λα πξνεηνηκάζνπκε ην ηαμίδη καο ζε κηα μέλε ρψξα. Θα ρξεηαζηεί λα ζπγθεληξψζνπκε έλα ζχλνιν απφ 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ηη ρξεηάδνκαη γηα λα βγάισ 

δηαβαηήξην ή βίδα, πνχ πξέπεη λα αλαδεηήζσ θαη πψο λα αγνξάζσ εηζηηήξηα γηα ην ηαμίδη κνπ, πνηα είλαη ηα 

αμηνζέαηα πνπ ζα πξέπεη λα επηζθεθηψ, ηη αμίδεη λα αγνξάζσ θαηά ηε δηακνλή κνπ θιπ. Γηα λα 

ζπγθεληξψζεη θαλείο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε αλαδεηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζε ιέμεηο-θιεηδηά (keyword-based) φπσο: “Hong Kong” + “what to visit” ή “China” + “visa” + 

“embassy”. Αθνχ βξνχκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ λα εληνπίζνπκε πνχ βξίζθνληαη ζηνλ 

ράξηε ηα αμηνζέαηα πνπ αλαθέξνληαη, ε πξεζβεία, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θιπ. Σειηθά ζα πξέπεη λα 

ζπλζέζνπκε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζακε απφ δηάθνξεο πεγέο γηα λα νξγαλψζνπκε ην ηαμίδη 

καο. 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο νξγαλψλνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν γχξσ απφ 

ιέμεηο-θιεηδηά (keywords). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηή ε ηερληθή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ν 

άλζξσπνο ςάρλεη ζην δηαδίθηπν, αθνχ ζπλεζίδνπκε λα αλαδεηνχκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (ζπλήζσο) κε 

θάπνην ζθνπφ. Γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ γηα παξάδεηγκα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκν έλα επξεηήξην 

απφ ην νπνίν λα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε «δηαβαηήξηα/βίδα->πξεζβείεο», «δηαβαηήξηα/βίδα->απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά» ή «δηαβαηήξηα/βίδα->ξαληεβνχ θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο πξεζβεηψλ» κε ζπγθεληξσκέλν φιν 

ην ζρεηηθφ πιηθφ. 

Η ζηξαηεγηθή νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε «απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεη o ρξήζηεο» (task-based) θαη 

φρη κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα ζειίδα (keyword-based) πξνσζείηαη ηδηαίηεξα απφ κεγάιεο 

εηαηξίεο φπσο ε Fujitsu [1] θαη ε NTT DoCoMo (ν κεγαιχηεξνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ζηελ Ιαπσλία) 

[2], νη νπνίεο έρνπλ ήδε αλαπηχμεη ζπζηήκαηα «εξγαζηνζηξαθνχο ππνινγηζηηθήο» (Task Computing). 

 

Σα wikis είλαη απηή ηε ζηηγκή ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο νξγάλσζεο πιεξνθνξίαο ζην Web 2.0. 

Δπηηξέπνπλ ηελ πξνζζήθε θαη δηακφξθσζε πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο κε απιφ θαη εχρξεζην ηξφπν θαη 

είλαη αξθεηά θηιηθά ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Η δεκνθηιέζηεξε ηέηνηνπ ηχπνπ εθαξκνγή 

είλαη ε online εγθπθινπαίδεηα Wikipedia κε πάλσ απφ 12.000.000 ιήκκαηα θαη πεξίπνπ 10.000.000 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Παξφιε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, ηα wikis βαζίδνληαη επίζεο θαηά θχξην ιφγν ζε 

αλαδεηήζεηο κε ιέμεηο-θιεηδηά.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο είλαη ε επέθηαζε ελφο wiki software (ινγηζκηθφ ζην νπνίν 

βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο wiki) ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πεξηερφκελν ζπζρεηηζκέλν κε εξγαζίεο 

(task annotated content). Γηα παξάδεηγκα ζα ζέιακε λα ππνζηεξίδνληαη θάπνηα απφ ηα παξαθάησ: 

http://taskcomputing.org/
http://www.wikipedia.org/
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 Τπνζηήξημε γηα επηζεκείσζε (annotation) θεηκέλνπ κε εξγαζίεο 

 Task-based αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ 

 Οκαδνπνίεζε (σο quick links ή κε θάπνηα ηεξαξρηθή δνκή) ζειίδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ή 

ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη εκθάληζε ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ζηελ αξρηθή ζειίδα 

 πζρέηηζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο κηαο εξγαζίαο κε Google Maps (γηα παξάδεηγκα λα 

εκθαλίδνληαη ηα πξνηεηλφκελα αμηνζέαηα ή δηαδξνκέο ζηνλ ράξηε) 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο (scheduling) ησλ εξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη κηα εξγαζία είλαη ε 

έθδνζε δηαβαηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζηνχλ κηα ζεηξά απφ 

δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. παξάβνιν ραξηνζήκνπ απφ ΓΟΤ, θσηνγξαθίεο, αίηεζε ζην αζηπλνκηθφ 

ηκήκα, θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θ.α.). Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα βνεζά ηνλ ρξήζηε 

λα πξνγξακκαηίζεη ηε ζεηξά θαη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο θάζε εξγαζίαο αμηνπνηψληαο πιεξνθνξία γηα 

ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ, ηηο απνζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξάδεηγκα κηαο ππεξεζίαο κε παξφκνηα 

ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ην Planjam 

 

Πην αλαιπηηθά ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 

 Αλάιπζε απαηηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο 

 ρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ δηεπηθάλεηαο ρξήζηε (user interface). ε απηφ ην ζεκείν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν θαη ε γιψζζα πεξηγξαθήο εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

[5] 

 Δπέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο MediaWiki ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη πεξηερφκελν ζπζρεηηζκέλν 

κε εξγαζίεο, θαη αλάπηπμε ηεο web εθαξκνγήο 

 Δμαγσγή κηαο ζεηξάο απφ ελδεηθηηθέο εξγαζίεο απφ ηελ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΡΜΗ 

(π.ρ. αίηεζε ρνξήγεζεο αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο, αίηεζε έθδνζεο δηαβαηεξίνπ, θιπ) 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην ΔΡΜΗ (π.ρ. απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηξφπνη δηεθπεξαίσζεο 

αηηεκάησλ, ηνπνζεζίεο γξαθείσλ ΚΔΠ θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο θ.α.) θαη ζπζρεηηζκφο απηψλ κε ηηο 

εξγαζίεο/ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εμαρζεί 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

1) http://taskcomputing.org 

2) Kurakake, S., Yamazaki, K., Imai, K.: Real-World-Oriented Service Platform Based on the Task 

Model. IEEE Communications Magazine, September 2006 

3) http://www.planjam.com/ 

4) http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

5) Liagouris, J.: ToDo: A Task Modeling Approach for TALOS (ζα αλαθνηλσζεί link)  
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http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://www.ermis.gov.gr/
http://taskcomputing.org/
http://www.planjam.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ ΔΝΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΤΝΣΑΚΣΖ ΟΝΣΟΛΟΓΗΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Γιάννης Λιαγούρης, 210 6990522 (205), liagos@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

έλαο πληάθηεο Οληνινγηψλ (Ontology Editor) θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: JavaScript/XML/UML/RDFS/OWL 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ο φξνο Οληνινγία (Ontology) ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

επηζηεκνληθά πεδία, ζπλήζσο γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη θαηά ζπλέπεηα κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία. ηελ 

πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη, απηή ηνπ εκαζηνινγηθνύ Ηζηνύ (Semantic Web), νη νληνινγίεο έρνπλ 

εμέρνληα ξφιν επεηδή αθξηβψο πξνζθέξνπλ κηα «θνηλή αληίιεςε» ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ απηφκαην ρεηξηζκφ θαη αλάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ «έμππλνπο» 

πξάθηνξεο (agents).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νληνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ απνηεινχληαη απφ δπν βαζηθά κέξε [1]: 

 

 Έλα ιεμηιφγην (intensional knowledge) πνπ πεξηιακβάλεη νλφκαηα ελλνηψλ (concepts) θαη ηδηνηήησλ 

(properties). Οη έλλνηεο ή αιιηψο θιάζεηο (classes) εθθξάδνπλ ζχλνια αηφκσλ (individuals) πνπ 

κνηξάδνληαη έλα ηνπιάρηζηνλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ νη ηδηφηεηεο εθθξάδνπλ ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ αηφκσλ. 

 Έλα ζχλνιν επηπιένλ γλψζεο (extensional knowledge) ζρεηηθά κε ηνλ «θφζκν» πνπ 

κνληεινπνηνχκε (domain of interest) ην νπνίν πεξηιακβάλεη δειψζεηο ή αιιηψο ηζρπξηζκνχο 

(assertions). Οη δειψζεηο αληηζηνηρίδνπλ άηνκα ζε έλλνηεο θαη δεχγε αηφκσλ ζε ηδηφηεηεο. Καη’ 

αλαινγία κε ηελ νξνινγία ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα άηνκα κηαο 

νληνινγίαο αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο ζηηγκηφηππα (instances) θαη ζηελ πξάμε 

είλαη αλαγλσξηζηηθά πφξσλ (resources) ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ πιεξνθνξηψλ. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν, έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πξφβιεκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κεγάισλ 

νληνινγηψλ θαη ζα ηθαλνπνηνχλ ηαπηφρξνλα κηα ζεηξά απφ άιιεο απαηηήζεηο φπσο θηιηθφηεηα πξνο ην 

ρξήζηε, δηαρείξηζε εμειηζζφκελσλ πφξσλ, ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε πνιινχο ρξήζηεο 

θ.ιπ.  

Σν δεκνθηιέζηεξν απηή ηε ζηηγκή εξγαιείν θαηαζθεπήο νληνινγηψλ αλαπηχζζεηαη απφ ην παλεπηζηήκην 

Stanford ησλ ΗΠΑ θαη νλνκάδεηαη Protégé Ontology Editor [2]. Παξά ηελ επειημία πνπ πξνζθέξεη (plug-

and-play architecture), ιεηηνπξγεί ηνπηθά σο απηφλνκε Java εθαξκνγή. Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

εμαηηίαο ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ νληνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, πνιιέο απφ ηηο 

ηειεπηαίεο είλαη δχζθνιν λα “θνξησζνχλ” ηνπηθά ζε έλα ζπλήζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο (π.ρ. 3 GB RAM).  

ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο, κηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε (πνπ πξφζθαηα 

άξρηζε λα κειεηά θαη ε νκάδα αλάπηπμεο ηνπ Protégé [3]) είλαη ε ρξήζε ηερληθψλ ζπλλέθνπ (cloud 

computing), φπνπ ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε κηαο κεγάιεο νληνινγίαο ζα παξέρεηαη σο ππεξεζία 
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(software-as-service) απφ απνκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο. ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ν ζρεδηαζκφο 

κηαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο θαη ε πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαιείνπ. Δπνκέλσο, ε δηπισκαηηθή ζα 

αζρνιεζεί κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

1. Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ηηο επηθξαηέζηεξεο γιψζζεο θαηαζθεπήο νληνινγηψλ RDFS θαη OWL. 

2. Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ππάξρνληα εξγαιεία αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη νπηηθνπνίεζεο 

νληνινγηψλ, φπσο ν Protégé Ontology Editor θαη ην OWLSight [4]. 

3. Αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο δηαδηθηπαθνχ ζπληάθηε νληνινγηψλ. 

4. Τινπνίεζε ηερληθψλ επεμεξγαζίαο νληνινγηψλ κε έκθαζε ζην κνίξαζκα ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο απφ 

ηνλ πειάηε (client) ζηνλ εμππεξεηεηή (server). 
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