
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

(Ι.Π.Τ.Π.) 
 

 

 

 

 

 

 

Γιπλωμαηικές Δργαζίες Ακαδ. Έηοσς 2011-2012 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «Αθηνά» 



ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ /Δ.Κ. «Αζελά» 

-1- 

Περιεχόμενα 

ΔΗΑΓΧΓΖ ........................................................................................................................................................... 2 

ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ ........................................ 3 

GEOSPATIAL PROBLEM SOLVING USING BROWSER-BASED MAPREDUCE ALGORITHMS ..... 5 

ADVANCED VISUALIZATION TECHNIQUES FOR TRAFFIC DATA .................................................... 6 

COMPUTING TRAFFIC TRENDS FROM OPENSTREETMAP DATA ..................................................... 8 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ RDF ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ                                                      Δ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (LINKED DATA) ......................................... 10 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (LINKED DATA) ............................................ 11 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ DIANA MICRO-T ΚΑΗ DIANA 

MIRGEN ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ............................................................ 13 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΗΣΟ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΖ ...... 15 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ........................................................................ 16 

ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΖ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΜΔΧ BLUETOOTH .................... 17 

ΔΤΡΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΟ WEB ΜΔΧ TWITTER ......................................................................... 18 

«INTERNET RADIO SWITCH» ADD-ON ΓΗΑ FIREFOX .......................................................................... 19 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ Δ ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ....................... 20 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ................................. 21 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΧΝ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ SQL .......................... 22 

ΥΔΓΗΑΜΟ MULTI-TENANT ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ........... 23 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ MOBILE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΗΣΑ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ................................................................. 25 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ SPARQL ΔΡΧΣΖΔΧΝ Δ ΔΞΔΛΗΟΜΔΝΑ ΟΝΣΟΛΟΓΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ........... 26 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ MULTIVERSION XML ARCHIVE .................................................. 27 

ΑΝΑΕΖΣΖΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ............................................................................................................................................. 28 

ΦΖΦΗΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΚΑΦΖ ................................ 30 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ .. 31 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΓΗΑΥΤΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ................................................................................... 32 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ STREAM PROCESSING ΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΑΥΤΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΝΧΗΑΚΖ ΒΑΖ ................................................... 33 

 



ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ /Δ.Κ. «Αζελά» 

-2- 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

To Ινςτιτοφτο Πληροφοριακών Συςτημάτων και Προςομοίωςησ  (ΙΠΣΥΠ - http://www.ipsyp.gr/) είναι το 

νεότερο ινςτιτοφτο του Ερευνητικοφ Κζντρου Καινοτομίασ ςτισ Τεχνολογίεσ τησ Πληροφορίασ, των 

Επικοινωνιών και τησ Γνώςησ "Αθηνά" (http://www.athena-innovation.gr/). Ξεκίνθςε τθν λειτουργία του 

τον Μάρτιο του 2007, με διευκυντι τον Τίμο Σελλι, Κακθγθτι τθσ Σχολισ Ηλεκτρολόγων Μθχ. και Μθχ. 

Υπολογιςτών Ε.Μ.Π.  

Το ΙΠΣΥΠ διεξάγει ζρευνα και ςυμμετζχει ςε αναπτυξιακά ζργα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ και 

επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα μεγάλθσ κλίμακασ. Οι περιοχζσ ερευνθτικισ 

δραςτθριότθτασ του ΙΠΣΥΠ περιλαμβάνουν: 

 Συςτιματα διαχείριςθσ γεω-πλθροφορίασ και υπθρεςίεσ εντοπιςμοφ κινοφμενων αντικειμζνων. 

 Επιςτθμονικζσ βάςεισ δεδομζνων Ιςτοφ και διαχρονικζσ βάςεισ δεδομζνων. 

 Προχωρθμζνεσ τεχνικζσ αναηιτθςθσ πλθροφορίασ ςτον Ιςτό με ζμφαςθ ςτθν προςωποποίθςθ 
δεδομζνων ςτο προφίλ του χριςτθ. 

 Προςταςία ιδιωτικότθτασ δεδομζνων Ιςτοφ. 

Στα πλαίςια των περιοχών αυτών, το ΙΠΣΥΠ ανακοινώνει μια ςειρά από διπλωματικζσ εργαςίεσ. Οι 

εργαςίεσ κα εκπονθκοφν ςτο ΙΠΣΥΠ ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτήριο Συςτημάτων Βάςεων Γνώςεων και 

Δεδομζνων τησ Σχολήσ Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιςτών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ - 

http://web.dbnet.ntua.gr/en/home.html). 
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ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δ ΚΗΝΖΣΔ ΤΚΔΤΔ 

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

  Dieter Pfoser, pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ππνινγηζκόο ηεο ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο (SP), απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθό αιγόξηζκν ζε 

κηα ππεξεζία δξνκνιόγεζεο θαη πινήγεζεο. Οη πην πνιινί όκσο αιγόξηζκνη ζεσξνύλ πσο νιόθιεξν ην 

νδηθό δίθηπν βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηελ θύξηα κλήκε. 

Παξόιν πνπ νη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηα smartphones ζπλερώο εμειίζζνληαη ζε απνζεθεπηηθό ρώξν θαη 

κλήκε, εμαθνινπζνύλ λα πζηεξνύλ ζε δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηα desktop PCs. Κάησ από απηό ην πιαίζην, 

ε θύξηα κλήκε ηνπο δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηέρεη ην νδηθό δίθηπν κηαο νιόθιεξεο επείξνπ π.ρ. ηεο 

Δπξώπεο. πλεπώο, απαηηείηαη έλαο κεραληζκόο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (Data Manager), κε βάζε ηνλ νπνίν 

ην νδηθό δίθηπν ρσξίδεηαη ζε “tiles” θαη βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηε δεπηεξεύνπζα κλήκε. ηε ζπλέρεηα, ν 

SP αιγόξηζκνο, όηαλ δεηάεη θάπνην θόκβν (node), νπζηαζηηθά θάλεη κηα αίηεζε ζηνλ Data Manager 

πξνθεηκέλνπ ην θαηάιιειν tile λα θνξησζεί ζηελ θύξηα κλήκε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θύξηα κλήκε γεκίζεη, 

ζα πξέπεη ν Data Manager λα κπνξεί λα μεθνξηώζεη θάπνηα από ηα tiles πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ, ζύκθσλα 

κε κηα Least Recently Used (LRU) πνιηηηθή. 

ηόρνο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο είλαη: (α) Η αλάπηπμε ελόο θαηάιιεινπ Data Manager γηα δεδνκέλα νδηθνύ 

δηθηύνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε smartphones (iPhone) (β) Η πινπνίεζε ήδε έηνηκσλ αιγόξηζκσλ 

ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πξνεγνύκελν Data Manager πξνθεηκέλνπ λα επηιύνπλ 

ην πξόβιεκα ηεο ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο ζην smartphone (γ) ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ από έλα 

θνηηεηώλ, ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία (pre-processing) ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν 

SP αιγόξηζκνο, ζα πινπνηείηαη ζην smartphone. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Objective C, Java, STL, iPhone SDK θαη θάπνην RDBMS γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Οη θνηηεηέο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε δύν νδηθά δίθηπα επείξσλ (Δπξώπε θαη 

Ακεξηθή). Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα νδηθά δίθηπα ζα πξνεηνηκαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκα γηα 

ρξήζε από ηνλ αιγόξηζκν ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο, ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ Data Manager, θαζώο θαη ν 

αιγόξηζκνο ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο είλαη γλσζηνί από πξνεγνύκελεο εξγαζίεο θαη δεκνζηεύζεηο.  

εκαληηθό κέξνο ηνπ απαξαίηεηνπ θώδηθα έρεη ήδε πινπνηεζεί ζε Java θαη ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε 

Objective C πξνθεηκέλνπ λα ηξέρεη ζηελ πξνηεηλόκελε πιαηθόξκα (iPhone). πλεπώο, ε εξγαζία απαηηεί 

θαιή θαηαλόεζε Java θαη κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ δνκώλ (data structures) θαη αιγόξηζκσλ ζε Objective 

C. Δπίζεο, αξρηθά, ηα δεδνκέλα ησλ νδηθώλ δηθηύσλ ζα βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε θάπνην RDBMS 

(PostgreSQL) θαη ζπλεπώο ζα απαηηείηαη θάπνηνο ειάρηζηνο θώδηθαο, πξνθεηκέλνπ ην δίθηπν λα 

κεηαθνξησζεί ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 Shortest-path computation and Dijkstra algorithm - http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm 

 Efentakis A., Pfoser D., Voisard A.:Efficient Data Management in Support of Shortest-Path 

Computation. In 4
th
 ACM SIGSPATIAL Workshop onComputational Transportation Science 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra's_algorithm
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 P. Sanders, D. Schultes, and C. Vetter, “Mobile Route Planning,” in Proceedings of the 16th annual 

European symposium on Algorithms, Berlin, Heidelberg, 2008, pp. 732–743 
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GEOSPATIAL PROBLEM SOLVING USING BROWSER-BASED MAPREDUCE ALGORITHMS 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: To MapReduce είλαη έλα software framework πνπ πινπνηήζεθε από ηελ Google γηα λα 

ππνζηεξίμεη distributed computing ζε κεγάια datasets πνπ βξίζθνλαη απνζεθεπκέλα ζε κεγάια ζύλνια από 

clusters ππνινγηζηώλ. Παξόιν πνπ ε ηδέα απηή είλαη απιή θαη έμππλε, ζρεδηάζηεθε γηα εθηεηακέλα clusters 

ππνινγηζηώλ. ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ζέινπκε λα απαληήζνπκε ζην εξώηεκα ηνπ ηη ζπκβαίλεη, όηαλ 

θάπνηνο αληηθαηαζηήζεη ην εθηεηακέλν δίθηπν από clusters ππνινγηζηώλ κε έλα κεγάιν αξηζκό 

θπιινκεηξεηώλ πνπ εθηεινύλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε JavaScript. Με ιίγα ιόγηα, ην λα ζπλεηζθέξεηο 

ζε κηα ππνινγηζηηθή (Map-Reduce) εξγαζία, ζα είλαη ην ίδην απιό, όζν ην λα γξάθεηο έλα URL ζηε γξακκή 

δηεπζύλζεσο ηνπ browser. Δηδηθόηεξα, ζα εμεξεπλήζνπκε έλα εύξνο πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηώλ 

γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ, σο ην πξνο ηε δπλαηόηεηα ηνπο  λα ηα επεμεξγαζηνύκε κέζσ κηαο MapReduce 

δηεξγαζίαο ζηνλ browser. 

 

ΑΣΟΜΑ: 2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Javascript, Ruby-on-Rails. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα εμεηάζνπκε θαηά πόζν 

έλα εύξνο πξνβιεκάησλ είλαη θαηάιιεια πξνο επεμεξγαζία, κέζσ κηαο MapReduce δηεξγαζίαο ζηνλ 

browser. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα εμεηάζνπκε (ρσξίο ε ιίζηα λα είλαη πεξηνξηζηηθή) είλαη: α) δεηθηνδόηεζε 

ρσξηθώλ θαη ρσξνρξνληθώλ δεδνκέλσλ β) γεσρσξηθό clustering γ) επεμεξγαζία spatial join δ) ) data mining, 

θαη εηδηθόηεξα ε θαηαζθεπή νδηθνύ δηθηύνπ από ηα tracking data νρεκάησλ θαζώο θαη ε εθηέιεζε map-

matching αιγνξίζκσλ. 

Βαζηθό θνκκάηη απηήο ηεο δνπιεηάο είλαη ε πινπνίεζε ζε Ruby-on-Rails ελόο βαζηθνύ MapReduce 

framework. Απηό ην framework ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο JavaScript πινπνηήζεηο ησλ θαηάιιεισλ 

αιγόξηζκσλ, πξνθεηκέλνπ λα κνηξάζνπλ (Map) θαη λα καδέςνπλ ζηνλ server (Reduce) ηα ππνινγηζηηθά 

απνηειέζκαηα από ηνπο πειάηεο (Φπιινκεηξεηέο πνπ ηξέρνπλ JavaScript) 

 

Σα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οξηζκόο θαη πινπνίεζε ηνπ βαζηθνύ ROR MapReduce framework 

 Αλαγλώξηζε, κειέηε θαη ζρεδηαζκόο κηαο θαηαλεκεκέλεο εθδνρήο ελόο αιγνξίζκνπ πνπ ζα επηιύεη 

ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα επεμεξγαζίαο γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ (e.g., αιγόξηζκνο γεσρσξηθνύ 

clustering) 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιγόξηζκνπ ζε JavaScript 

 Δλζσκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιγόξηζκνπ επεμεξγαζίαο ζην MapReduce framework 

 Μέηξεζε ηεο απόδνζεο (Benchmarking) ησλ αιγόξηζκσλ 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

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

 Ruby on Rails -  http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails 

 Collaborative Map-Reduce in the Browser - http://www.igvita.com/2009/03/03/collaborative-map-

reduce-in-the-browser/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
http://www.igvita.com/2009/03/03/collaborative-map-reduce-in-the-browser/
http://www.igvita.com/2009/03/03/collaborative-map-reduce-in-the-browser/
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ADVANCED VISUALIZATION TECHNIQUES FOR TRAFFIC DATA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ:  Η παξνηκία “Μηα εηθόλα αμίδεη 1000 ιέμεηο”, παξόιν πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρηεί 

πεηξακαηηθά, έρεη ζεκαληηθή εθαξκνγή ζην ζεκεξηλό θόζκν, ζηνλ νπνίν έρνπκε ππεξβνιηθά κεγάιν πιήζνο 

δεδνκέλσλ. Κάησ από απηό ην πιαίζην, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα κπνξνύκε λα νπηηθνπνηήζνπκε ηα 

ππάξρνληα δεδνκέλα ζπλνπηηθά θαη κε ζαθήλεηα, δηεπθνιύλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ θαηαλόεζή ηνπο. ηελ 

παξνύζα δηπισκαηηθή, ζηόρνο είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ηερληθώλ νπηηθνπνίεζεο (data-driven 

visualization) θαη απεηθόληζεο δεδνκέλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαθάησ απεηθόληζε ελόο shortest-path tree (ρήκα 1), πνπ δείρλεη 

όηη ηηο Γεπηέξεο ιόγσ ηεο ύπαξμεο πην ππθλώλ δξνκνινγίσλ ησλ ΜΜΜ, είλαη δπλαηόλ θάπνηνο λα 

ηαμηδέςεη καθξύηεξα, από όηη ηηο Κπξηαθέο γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Μηα αθόκα πην απιή γξαθηθή 

παξάζηαζε δεδνκέλσλ θαίλεηαη ζην ρήκα 2 πνπ απεηθνλίδεη ηηκέο δεηθηώλ ηεο αγνξάο κεηνρώλ. Σα 

δηαγξάκκαηα ζην ρήκα 2 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ηελ εκεξήζηα δηαθύκαλζε ηεο 

ηαρύηεηαο ζηα δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, δειαδή ρσξίο λα ηα απεηθνλίζνπκε πάλσ ζε θάπνην 

ράξηε, ν νδεγόο κπνξεί λα βγάιεη ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ην πόηε είλαη ε θαιύηεξε ώξα λα μεθηλήζεη ην 

ηαμίδη ηνπ. 

 

τήμα 1: Shortest Path Tree για ηην περιοτή King County ηην Κσριακή και ηη Γεσηέρα πρωί (Φαίνεηαι πως ηη 

Γεσηέρα μπορεί κανείς να πάει ζε μεγαλύηερες αποζηάζεις) (from Graphserver gallery) 

 

τήμα 2: Γιάγραμμα ηης διακύμανζης παγκόζμιων δεικηών μεηοτών καηά ηη διάρκεια μιας ημέρας (© 

Bloomberg.com) 

 

ΑΣΟΜΑ: 2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java, Python, Graphserver, Processing 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

Παξά ηελ εθηεηακέλε ρξήζε θαη ηελ εμάπισζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ (κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο δηεπαθήο 

ζε ζρέζε κε έλα PC), δελ έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα επαξθείο κεζόδνπο απεηθόληζεο γεσγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ. ε απηή ηε δηπισκαηηθή ζα εζηηάζνπκε ζην λα δεκηνπξγήζνπκε θαηλνηόκεο κεζόδνπο 

απεηθόληζεο δεδνκέλσλ γηα α) δξνκνιόγεζε νρεκάησλ β) δπλακηθή πιεξνθνξία γηα ρξόλνπο ηαμηδηνύ 

(travel time information) ζε αλαινγία (αιιά θαη ζε κεγαιύηεξν βάζνο) κε ηα ζρήκαηα 1 θαη 2. 
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Σα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνέξρνληαη από ην OSM (www.openstreetmap.org) ζε επίπεδν 

νδηθνύ δηθηύνπ θαη από ζηνηρεία θίλεζεο νρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ζηόινπο νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αζήλαο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΙΠΤΠ. Αληίζηνηρα ην ΙΠΤΠ έρεη αλαπηύμεη θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο αιγόξηζκνπο δξνκνιόγεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο ζην νδηθό 

δίθηπν. 

Σν εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη ην Processing, έλα 

open source πεξηβάιινλ θαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία απεηθνλίζεσλ θαη animations. 

Σν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δηπισκαηηθήο ζα είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα πνπ ζα απεηθνλίδεη δπλακηθά 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηελ Αζήλα, ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ζπληνκόηεξεο δηαδξνκήο 

κε βάζε δπλακηθά δεδνκέλα πιεξνθνξίαο θίλεζεο. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 Manuel Lima, Visual Complexity, http://www.visualcomplexity.com/vc/ 

 Graphserver, Visualization Gallery, http://graphserver.sourceforge.net/gallery.html  

 Stamen design, http://stamen.com/  

 Bloomberg Businessweek - The 21 Heroes of Data Visualization, 

http://images.businessweek.com/ss/09/08/0812_data_visualization_heroes/  

 Processing,  http://processing.org/ 

 Prender – Using processing within Python, https://github.com/bmander/prender  

http://www.openstreetmap.org/
http://www.visualcomplexity.com/vc/
http://graphserver.sourceforge.net/gallery.html
http://stamen.com/
http://images.businessweek.com/ss/09/08/0812_data_visualization_heroes/
http://processing.org/
https://github.com/bmander/prender
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COMPUTING TRAFFIC TRENDS FROM OPENSTREETMAP DATA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Dieter Pfoser, pfoser@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ:  

Σα δεδνκέλα θπθινθνξηαθήο θίλεζεο παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπληνκόηεξεο 

δηαδξνκήο. Σα πξνθίι ηαρπηήησλ (Speed profiles) δειαδή νη ηάζεηο ζην ρξόλν ηαμηδίνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζθνπνύο πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζηόινπο νρεκάησλ, όπσο θαη γηα πξόγλσζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ, θαζώο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ βαξώλ ηνπ γξάθνπ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζαθή εηθόλα ησλ ζπλζεθώλ θίλεζεο ζε έλα νδηθό δίθηπν, απαηηείηαη ε ύπαξμε 

πνιιώλ δεδνκέλσλ FCD (Floating Car Data), δειαδή δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θίλεζε πνιιώλ 

νρεκάησλ ζην νδηθό δίθηπν (όπσο «cork swimming in the river»). Έρνληαο ζηα ρέξηα καο πνιιά ηέηνηα 

νρήκαηα πνπ καδεύνπλ ηέηνηα δεδνκέλα γηα κηα πόιε (πρ ηαμί, ΜΜΜ, δεκόζηνη ή ηδησηηθνί ζηόινη 

νρεκάησλ) ζα κπνξνύκε λα έρνπκε κηα ζαθή θαη αθξηβή εηθόλα ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ ζε επίπεδν 

ρώξνπ θαη ρξόλνπ. 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε vehicle tracking data από ην OpenStreetMaps 

(www.openstreetmap.org) θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε map-matching κεζόδνπο γηα λα παξάγνπκε travel time 

profiles γηα ηα νδηθά δίθηπα κεγάισλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα δεκηνπξγεζνύλ ηα νδηθά δίθηπα ζην έξγν OpenStreetMaps, νη ρξήζηεο 

αλεβάδνπλ GPS ίρλε ηεο πνξείαο ηνπο. Παξόιν πνπ απηά ηα ίρλε ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα έρνπκε κηα εθηίκεζε ησλ 

ζπλζεθώλ θίλεζεο, δειαδή λα ζεσξεζνύλ σο vehicle FCD. Μέρξη ηηο 9 επηεκβξίνπ 2011, 2.5 

δηζεθαηνκκύξηα GPS ζεκεία έρνπλ ήδε γίλεη upload ζην OpenStreetMaps. Ο ησξηλόο ξπζκόο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ ζην παξόλ έξγν είλαη ηεο ηάμεο ησλ 400k ζεκείσλ αλά κέξα. Σν ζρήκα 3 δείρλεη ηελ αύμεζε 

ζηνλ αξηζκό ησλ upload ησλ GPS ζεκείσλ θαη καο δείρλεη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ 

γηα κηα πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ. 

 

 

http://www.openstreetmap.org/
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Figure 3: OSM - tracking data growth, visualization for London 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζεο δηπισκαηηθήο είλαη ε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ξύζκηζε ησλ tracking data πνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζηνλ OSM ηζηόηνπν, έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ ππνινγηζκό 

speed profiles γηα ηα νδηθά δίθηπα κεγάισλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ. 

Σα tracking data κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζηνύλ ζην νδηθό δίθηπν κε ηε βνήζεηα ελόο map-matching 

αιγνξίζκνπ πνπ ήδε έρεη αλαπηπρζεί ζην ΙΠΤΠ θαη ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο ζηνπο θνηηεηέο. Σν 

απνηέιεζκα απηνύ ηνπ βήκαηνο ζα είλαη ρξόλνη ηαμηδίνπ γηα αθκέο ηνπ γξάθνπ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Σν ηειηθό ζηάδην ζα είλαη ε ζπλάζξνηζε (aggregation) απηώλ ησλ ρξόλσλ ηαμηδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζνύλ speed profiles ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, δειαδή ηππηθέο ηαρύηεηεο θαη ρξόλνη γηα ηηο δηάθνξεο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο. Σν παξόλ ζηάδην ζα πεξηιακβάλεη θαη κηα πνηνηηθή αμηνιόγεζε θαη νπηηθνπνίεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 S. Brakatsoulas, D. Pfoser, R. Salas, and C. Wenk, On map-matching vehicle tracking data, in 

VLDB '05: Proceedings of the 31st international conference on Very large data bases, 2005, pp. 853-

864.  

 D. Pfoser, S. Brakatsoulas, P. Brosch, M. Umlauft, N. Tryfona, and G. Tsironis, Dynamic travel time 

provision for road networks, in GIS '08: Proceedings of the 16th ACM SIGSPATIAL international 

conference on Advances in geographic information systems, New York, NY, USA, 2008, pp. 1-4. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ RDF ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ                                                      

Δ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (LINKED DATA) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr 

   Γιάννηρ Λιαγούπηρ, liagos@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο RDF 

δεδνκέλσλ (RDF Stores) κε ρξήζε δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (Linked Data) από πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java/C++ 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν κνληέιν RDF (Resource Description Framework) [1] ζρεδηάζηεθε αξρηθά 

γηα ηνλ ηππηθό πξνζδηνξηζκό κεηαδεδνκέλσλ ζρεηηθώλ κε ηνπο πόξνπο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη νπνηνπδήπνηε είδνπο δεδνκέλα. Η δνκηθή κνλάδα ηνπ RDF είλαη 

ε ηξηάδα <ςποκείμενο, καηηγόπημα, ανηικείμενο> (<subject, predicate, object>) πνπ νλνκάδεηαη θαη δήλυζη 

(statement). Γεδνκέλνπ όηη ην ππνθείκελν κηαο δήισζεο κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν θάπνηαο άιιεο, 

πνιιέο ηέηνηεο RDF δειώζεηο ζπλζέηνπλ έλαλ θαηεπζπλόκελν γξάθν κε θόκβνπο subject θαη object θαη 

αθκέο (predicates) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο.  

Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ θαηέρεη ην Linked Data Project (LDP) [3]. ην 

LDP, εθαηνληάδεο ζύλνια δεδνκέλσλ (datasets) από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο δεκνζηεύνληαη θαη ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο αθνινπζώληαο ην κνληέιν RDF. Δλδεηθηηθό ηεο απήρεζεο ηνπ LDP είλαη ην γεγνλόο όηη ν 

όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήδε θηινμελεί αγγίδεη ηα 25 εθαη. RDF ηξηάδσλ, κε ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ 

θέξνπλ πάλσ από 400 εθαη. δηαζπλδέζεηο. Πξνθαλώο, όζν ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ κεγαιώλεη, ηόζν 

νη ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζή ηνπο απμάλνληαη. Αλ θαη κέρξη ζηηγκήο 

έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο RDF δεδνκέλσλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε πξνζέγγηζεο 

δελ είλαη εληειώο μεθάζαξα, θαζόηη ε βηβιηνγξαθία ζηεξείηαη κηαο πιήξνπο πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο όισλ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

δηαζπλδεδεκέλσλ RDF δεδνκέλσλ, κε έκθαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ απνδνηηθή 

απνηίκεζε εξσηεκάησλ ζην ζθιεξό δίζθν. Δπνκέλσο, ε εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ηηο γιώζζεο πεξηγξαθήο (κεηα)δεδνκέλσλ ζε Linked Data πεξηβάιινλ 

(RDF θαη OWL [2]). 

 Μειέηε θαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο RDF δεδνκέλσλ 

(OWLIM, Sesame, Virtuoso, Kowari, Jena, RDF-3X, YARS2, iStore, θ.ιπ.) 

 Οξηζκόο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο (benchmarking) θαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

[1] Resource Description Framework (RDF), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp 

[2] Web Ontology Language (OWL), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_owl.asp 

[3] Linked Data - Connect Distributed Data Across the Web, http://linkeddata.org/ 

http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_owl.asp
http://linkeddata.org/
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ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (LINKED DATA) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ελόο Linked Data Server αλνηθηνύ θώδηθα γηα ηελ 

ππνζηήξημε νινθιήξσζεο πνιιαπιώλ πεγώλ πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνπλ δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (Linked 

Data).  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java/D2R Linked Data Server 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Καζνξηζηηθό ξόιν γηα ην επόκελν βήκα ηνπ εκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ θαη γηα 

ηελ πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο δεδνκέλσλ Ιζηνύ θαηέρεη ην Linked Data Project (LDP) [3]. ην LDP, 

εθαηνληάδεο ζύλνια δεδνκέλσλ (datasets) από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο δεκνζηεύνληαη θαη ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο αθνινπζώληαο ην κνληέιν RDF (Resource Description Framework) [2]. Η δνκηθή κνλάδα ηνπ 

RDF είλαη ε ηξηπιέηα <ςποκείμενο, καηηγόπημα, ανηικείμενο> (<subject, predicate, object>) πνπ 

νλνκάδεηαη θαη δήλυζη (statement). Γεδνκέλνπ όηη ην ππνθείκελν κηαο δήισζεο κπνξεί λα απνηειεί 

αληηθείκελν θάπνηαο άιιεο, πνιιέο ηέηνηεο RDF δειώζεηο ζπλζέηνπλ έλαλ θαηεπζπλόκελν γξάθν κε 

θόκβνπο subject θαη object θαη αθκέο (predicates) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Δλδεηθηηθό 

ηεο απήρεζεο ηνπ LDP είλαη ην γεγνλόο όηη ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ήδε θηινμελεί αγγίδεη ηα 25 εθαη. 

RDF ηξηπιέηεο, κε ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ θέξνπλ πάλσ από 400 εθαη. δηαζπλδέζεηο.  

Σν ζύζηεκα D2R [3] ππνζηεξίδεη ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ από ρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (linked data) ηύπνπ RDF. Γίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα 

δηαηύπσζεο εξσηήζεσλ SPARQL πάλσ ζηα δεδνκέλα απηά, παξέρνληαο έηζη έλαλ πιήξε Linked Data 

Server κε ζεκεία εμππεξέηεζεο SPARQL (SPARQL endpoints). Μπνξείηε λα δείηε ζην ζρεηηθό ζύλδεζκν 

http://diwis.imis.athena-innovation.gr:8182/ ην D2R ζύζηεκα πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ΙΠΤΠ κε 

δεδνκέλα βηνεπηζηεκώλ θαη ζην ζύλδεζκν http://diwis.imis.athena-innovation.gr:8182/snorql/ λα 

δηαηππώζεηε εξσηήζεηο SPARQL.  

ην D2R, ν δηαρεηξηζηήο νξίδεη κηα αληηζηνίρηζε (mapping) κεηαμύ ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ RDF ζρήκαηνο ησλ ηξηπιεηώλ πνπ ζέιεη λα εμάγεη. Πξαθηηθά, απηό ζεκαίλεη όηη νη ηξηπιέηεο πνπ 

εμάγνληαη πεξηέρνπλ ηηκέο από ηηο εγγξαθέο ηεο βάζεο, ζύκθσλα κε ηηο αληηζηνηρίζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο D2R ώζηε λα ππνζηεξίδεη εμαγσγή ηξηπιεηώλ όρη 

κόλν ρξεζηκνπνηώληαο εγγξαθέο ρεζηαθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ αιιά θαη ηηκέο από ηξηπιέηεο άιισλ 

ζεκείσλ εμππεξέηεζεο SPARQL εξσηήζεσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζε πνιιαπιώλ 

πεγώλ πιεξνθνξίαο πνπ παξέρνπλ δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα κε πεγέο πνπ έρνπλ δεδνκέλα νξγαλσκέλα ζε 

ρεζηαθέο Βάζεηο. 

Δπνκέλσο, ε εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα: 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην ρώξν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ. 

 Μειέηε θαη εμνηθείσζε κε ην ζύζηεκα D2R. 

 Δπέθηαζε ηνπ κεραληζκνύ νξηζκνύ αληηζηνηρίζεσλ ηνπ D2R ώζηε λα ππνζηεξίδεη SPARQL 

αληηζηνηρίζεηο. 

 Δπέθηαζε ηνπ κεραληζκνύ παξαγσγήο ηξηπιεηώλ RDF ηνπ D2R κε βάζε ηηο SPARQL 

αληηζηνηρίζεηο. 

http://diwis.imis.athena-innovation.gr:8182/
http://diwis.imis.athena-innovation.gr:8182/snorql/
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 Τινπνίεζε ελόο πξαγκαηηθνύ ζελαξίνπ νινθιήξσζεο ζε βηνινγηθά δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα πνπ 

παξέρεη ην ΙΠΤΠ. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

[1] Linked Data - Connect Distributed Data Across the Web, http://linkeddata.org/ 

[2] Resource Description Framework (RDF), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp 

[3] D2R Linked Data Server, http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/ 

 

http://linkeddata.org/
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ DIANA MICRO-T ΚΑΗ 

DIANA MIRGEN ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr,  

  Θανάζηρ Βεπγούληρ, vergoulis@imis.athena-innovation.gr  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Σα ζπζηήκαηα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) θαη DIANA mirGen 

(http://www.microrna.gr/mirgen) είλαη δύν εθαξκνγέο Ιζηνύ πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο ζε 

βάζεηο πνπ πεξηέρνπλ βηνεπηζηεκνληθά δεδνκέλα. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη (α) ε δηεύξπλζε ησλ 

ήδε πινπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από ηηο εθαξκνγέο απηέο γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη (β) 

ε παξνρή εύρξεζηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηα 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: PHP (Yii Framework), Javascript, MySQL 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα micro-RNAs είλαη βηνκόξηα πνιύ κηθξνύ κήθνπο, ηα νπνία έρνπλ 

“ζηόρνπο” (targets) ζε γνλίδηα. Η ύπαξμε ζηόρνπ ελόο κνξίνπ micro-RNA ζε θάπνην γνλίδην ζπλεπάγεηαη 

ζηελ παξεκπόδηζε ηεο παξαγσγήο ηεο αληίζηνηρεο πξσηεΐλεο. Η πιεξνθνξία απηή είλαη πνιύηηκε γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα αζζελεηώλ.  

Σα ζπζηήκαηα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/)  θαη DIANA mirGen 

(http://www.microrna.gr/mirgen) είλαη δύν εθαξκνγέο Ιζηνύ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην ΙΠΤΠ γηα ην 

Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνταηξηθώλ Δπηζηεκώλ “Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ”. Η εθαξκνγή DIANA micro-T 

παξέρεη ζηνπο βηνιόγνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπλ microRNA ζηόρνπο θαη ζρεηηθέο κε 

απηνύο πιεξνθνξίεο. Οη ζηόρνη 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 δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ηελ έθθξαζε ησλ δηαθόξσλ micro-RNA. 

Οη πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο, εθηόο ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ αλαδήηεζεο, παξέρνπλ πξόζζεηεο ππεξεζίεο 

γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηζηνξηθό αλαδεηήζεσλ, παξνρή ζειηδνδεηθηώλ γηα 

ζεκαληηθέο αλαδεηήζεηο θηι. Έλα πξώην δεηνύκελν είλαη λα πξνζηεζνύλ λέεο ππεξεζίεο εγγεγξακκέλσλ 

ρξεζηώλ, λα βειηησζνύλ νη ππάξρνπζεο. Έλα δεύηεξν είλαη λα βειηησζνύλ νη κεραληζκνί θαηαγξαθήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηώλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ πνπ λα παξέρεη ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηε δπλαηόηεηα λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζηαηηζηηθά θαη ζπκπεξάζκαηα από ηα 

θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεζηώλ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη ζηηο ππεξεζίεο θαηαγξαθήο αιιά θαη ζηελ παξνρή ζειηδνδεηθηώλ λα ππνζηεξίδεηαη ε 

δηαρξνληθόηεηα. ηηο επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ micro-RNA είλαη ζπλεζηζκέλν λα ππάξρνπλ αιιαγέο 

ζηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ micro-RNA. Οη αιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν ζε αξρεία ηα νπνία θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εξεπλεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(http://www.mirbase.org/ftp.shtml). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζειηδνδείθηεο ζα πξέπεη λα “δείρλεη” ζηε ζσζηή 

πιεξνθνξία, αθόκα θαη όηαλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ 

βηνκνξίσλ.    

mailto:dalamag@imis.athena-innovation.gr
mailto:vergoulis@imis.athena-innovation.gr
http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://www.microrna.gr/mirgen
http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://www.microrna.gr/mirgen
http://www.mirbase.org/ftp.shtml
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Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

1. Δμνηθείσζε κε ηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή θαη ηνπο ηξόπνπο επέθηαζήο ηεο. 

2. Δπέθηαζε ππνζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξήζηε (αλαδεηήζεηο, κε νλόκαηα 

βηνκνξίσλ, πξνζπειάζεηο πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ, θ.ι.π.). 

3. Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαρξνληθόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο θαηαγξαθήο.   

4. Δλζσκάησζε ησλ κεζόδσλ ζηηο εθαξκνγέο DIANA microT θαη DIANA mirGen. 
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΝ ΗΣΟ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΖ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζα επεθηείλεη κηα πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο κεηα-

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηό κε ρξήζε κνληέισλ δηαρείξηζεο ζθέςεο (mindmaps).   

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java/Lucene 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ην ΙΠΤΠ έρεη αλαπηπρζεί κηα πιαηθόξκα πνπ ππνζηεξίδεη πξνεγκέλεο 

ηερληθέο αλαδήηεζεο ζηνλ Ιζηό. Η πιαηθόξκα έρεη ρηηζηεί πάλσ από ην εξγαιείν σαπηών ζκέτηρ Freemind 

(http://freemind.sourceforge.net/) θαη πξνζθέξεη έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ, ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμύ 

ρξήζηε θαη κεραλώλ αλαδήηεζεο, πνπ εθηεινύλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

1. Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηό γηα πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηνπο ράξηεο ζθέςεο θαη νξγάλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ράξηεο ζθέςεο. Σν ζύζηεκα έρεη επηθεληξσζεί ζηε κεηα-αλαδήηεζε θεηκέλσλ 

επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ θαη πεξηνδηθώλ από εηδηθεπκέλεο πεγέο αλαδήηεζεο, όπσο 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 ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί πιηθό από γεληθεπκέλεο πεγέο 

αλαδήηεζεο (π.ρ. Google) γηα λα βξεη πιεξνθνξία πνπ δελ έρεη βξεζεί από 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), ζρεηηθέο παξνπζηάζεηο, θ.ι.π.    

Η δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

1. Δμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή θαη πξαγκαηνπνίεζε επηιεγκέλσλ βειηηώζεσλ. 

2. Βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο βνεζεηηθνύ πιηθνύ θαη πξνζζήθε 

δπλαηόηεηαο παξακεηξνπνίεζεο ηεο αλαδήηεζεο. 

3. Δπέθηαζε ηνπ κνληέινπ ραξηώλ ζθέςεο κε ηελ πξνζζήθε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο θόκβσλ (θόκβνη 

actors) πνπ ζα επηηεινύλ εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο. Οη θόκβνη απηνί ζα εμάγνπλ ιέμεηο-

θιεηδηά από ηνπο άιινπο θόκβνπο κε ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη ζην ράξηε θαη ζα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

λα δξνκνινγνύλ ηηο αλαδεηήζεηο. Παξαδείγκαηα: (a) θόκβνη AbstractCollector: ζα δξνκνινγνύλ 

αλαδήηεζε πεξηιήςεσλ δεκνζηεύζεσλ (abstracts), (b) θόκβνη WikipediaCollector: ζα δξνκνινγνύλ 

αλαδήηεζε πιηθνύ από ηελ εγθπθινπαίδεηα Wikipedia. 

4. Τπνζηήξημε εμαηνκηθεπκέλεο αλαδήηεζεο ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηα εξσηήκαηα πνπ έθαλε ζην παξειζόλ 

ν ρξήζηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε εξσηήκαηνο πνπ επέιεμε λα εηζάγεη ζην ράξηε ζθέςεο. 

Υξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηελ πιεξνθνξία, ζα δεκηνπξγνύληαη πνιιαπιά πξνθίι ρξήζηε πνπ ην ζύζηεκα 

ζα εθκεηαιιεύεηαη γηα λα θηιηξάξεη ή λα επεθηείλεη ηα απνηειέζκαηα θάζε λέαο αλαδήηεζεο. 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

Η εθαξκνγή δηαηίζεηαη ζην ζύλδεζκν http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/mm/, καδί κε 

βνεζεηηθό πιηθό θαη δεκνζηεύζεηο. 

http://freemind.sourceforge.net/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://scholar.google.com/
http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/mm/
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

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

 

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

εξεπλεηηθή πεξηνρή, (β) ζα κνληεινπνηεί  ηνπο ζπζρεηηζκνύο (πρ. αλαθνξέο) κεηαμύ ηνπο, ζα θαηαηάζζεη ηηο 

εξγαζίεο κε ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο θαη ζα πξνηείλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα κειεηεζνύλ, θαη (γ) ζα 

παξνπζηάδεη ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ζπζρεηηζκνύο ηνπο κε ηξόπν πνπ λα δηεπθνιύλεη ηνλ εξεπλεηή λα 

νξγαλώζεη ηελ κειέηε ηνπ. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρε γιώζζα), ηερλνινγίεο Web search. 

 

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

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

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

εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε θαιά ζπλέδξηα από γλσζηνύο εξεπλεηέο 

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

δηαβάζεη ηηο εξγαζίεο παίδεη ξόιν ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, θαζώο θαη νη εμαξηήζεηο από / αλαθνξέο ζε 

άιιεο εξγαζίεο. 

Σηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα επηδηώμεη λα απηνκαηνπνηήζεη ε δηπισκαηηθή, δίλνληαο ηελ επθνιία ηεο 

άκεζεο αλεύξεζεο θαη θαηάηαμεο εξγαζηώλ 

αιιά θαη ζπλεδξίσλ θαζώο θαη ζπγγξαθέσλ 

γηα κηα ζεκαηηθή πεξηνρή. Ο ηξόπνο 

θαηάηαμεο ζα βαζηζηεί ζηε δηαπίζησζε όηη 

νη εξγαζίεο κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ 

ζαλ θόκβνη ελόο γξάθνπ όπνπ νη αθκέο 

δειώλνπλ αλαθνξέο (references / citations). 

ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί παξαιιαγή ηνπ 

αιγόξηζκνπ HITS ηνπ Google γηα λα 

βξεζνύλ θαιά hubs (δειαδή θαιά survey 

papers) θαη θαιά authorities (θαιέο 

εξγαζίεο). Η παξαιιαγή ζα παίξλεη ππόςε / 

ζα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

ζπνπδαηόηεηα ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ 

ζπγγξαθέσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 

πεξηνρή. 

Η δηπισκαηηθή ζα δώζεη κηα θαιή πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζε Java θαη ζε ηερλνινγίεο Web. Η έθηαζε 

ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξνζαξκνζηεί ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ (έλαο ή δύν) πνπ ζα αζρνιεζνύλ, κεηά από 

ζπλελλόεζε. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

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

 

Web

Paper base

Model base

Paper meta-

crawler

Reference meta-

crawler

Model builder

Viewer

Evaluator
keywords

interaction

http://en.wikipedia.org/wiki/HITS_algorithm
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ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΘΔΖ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΜΔΧ BLUETOOTH 

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα κειεηεζνύλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη κεηάδνζεο θαη 

εθηίκεζεο ζέζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ ζα βαζίδνληαη ηελ πξνζπκία θνληηλώλ 

ζπζθεπώλ λα κνηξαζηνύλ ηε δηθή ηνπο ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκό κέζσ Bluetooth. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java for Mobiles, πιαηθόξκα simulation. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηερλνινγία GPS είλαη αλεπαξθήο (π.ρ. 

θαξάγγηα ςειώλ θηηξίσλ - “urban canyons”, αλεύξεζε ζέζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο), ή θαη κε δηαζέζηκε 

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

ζέζεο, κε θύξην παξάδεηγκα ηελ πξνζέγγηζε “wireless positioning” 

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

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

εθπέκπνπλ ώζηε λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ νη θνληηλέο ζπζθεπέο πνπ δελ έρνπλ δπλαηόηεηα αλεύξεζεο ζέζεο. Θα 

ζρεκαηίδνληαη έηζη ζπλερώο κεηαβαιιόκελα δίθηπα, γηα κεηάδνζε ζπληεηαγκέλσλ ζε θνληηλέο απνζηάζεηο 

κέζσ Bluetooth. ε έλα ηέηνην δίθηπν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε εκηίμηζη ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπληεηαγκέλσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί πνιύ πξόζθαηα θαη θαηεπζείαλ από ζπζθεπή κε GPS 

είλαη πηζαλόηεξν λα έρνπλ κεγαιύηεξε αθξίβεηα από άιιεο πνπ έρνπλ ιεθζεί λσξίηεξα θαη πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί από ζπζθεπή ρσξίο δπλαηόηεηα αλεύξεζεο ζέζεο. Δπίζεο ζεκαληηθόο είλαη ν πξνζεγγηζηηθόο 

ππνινγηζκόο ηεο ζέζεο κηαο ζπζθεπήο κε βάζε ηηο πξόζθαηεο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί, θαη ην 

ξπζκό αιιαγήο ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα πινπνηεζεί κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί Bluetooth γηα 

λα ζηέιλεη / ιακβάλεη θαη λα (επαλ-)εθηηκά κε «έμππλν» ηξόπν ηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ. Η εθαξκνγή απηή ζα 

δνθηκαζηεί ζε πιαηθόξκα πξνζoκνίσζεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Δλδηαθέξνληα εξσηήκαηα πνπ ίζσο 

απαληήζεη ε δηπισκαηηθή: 

 Πόζν πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε Bluetooth γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο κεηαμύ θηλεηώλ; ε ηη 

απνζηάζεηο; Με ηη ηαρύηεηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ησλ ζπζθεπώλ; 

 Πσο κπνξώ λα αμηνπνηήζσ ηε γλώζε ηεο ζέζεο θνληηλώλ κνπ ζπζθεπώλ γηα λα εθηηκήζσ ηε δηθή κνπ; 

Πόζν θαιά κπνξώ λα ηε πξνζεγγίζσ; Αλ ήδε έρσ κηα πξνζέγγηζε ηεο ζέζεο κνπ από GPS (ή wireless 

positioning θηι.) κπνξώ λα ηε βειηηώζσ; Σν ίδην γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό. 

 Πόζν εθηθηή / απνδνηηθή είλαη κηα πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηνπηθά ζηε θνξεηή ζπζθεπή ζε ζύγθξηζε 

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

εμππεξεηεηή; 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

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

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

System”, In Proc. IEEE Infocom, 2000. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_Wireless
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ΔΤΡΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΟ WEB ΜΔΧ TWITTER 

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

 

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

πάλσ ζε έλα ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Ιζηό γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

ΑΣΟΜΑ: 1 ή 2. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρε γιώζζα), Twitter API. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν Twitter, όπσο θαη ην Web, απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ. Η 

δηπισκαηηθή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη κπνξεί θαλείο λα ζπλδπάζεη ηηο δπν απηέο πεγέο γηα λα θάλεη πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. πγθεθξηκέλα, ηα tweets πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζέκα 

είλαη πηζαλό λα πεξηέρνπλ URLs ηα νπνία λα είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό. Έηζη, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ζηέιλνπλ καδηθά γηα θάπνην ζέκα νη ρξήζηεο ηνπ Twitter, κπνξνύκε λα θαηεπζύλνπκε ηελ 

αλαδήηεζε ζηνλ Ιζηό. 

Η δηπισκαηηθή έρεη ζηόρν ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο πνπ ζα δέρεηαη ζαλ είζνδν έλα ή θαη πεξηζζόηεξα 

hashtags (ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνπληαη ζηα tweets γηα ηνλ ζεκαηηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό). Η 

εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεί ην API ηνπ Twitter γηα λα έρεη πξόζβαζε ζηα tweets πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα hashtags. ηελ ζπλέρεηα ζα βξίζθεη ηα URLs πνπ πηζαλόλ πεξηέρνληαη κέζα ζηα tweets,θαη ζα 

ηα θαηαηάζζεη αλάινγα κε ηελ ζπλάθεηα ηνπο κε ηα αξρηθά hashtags. Η έμνδνο ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη κηα 

ιίζηα από θαηαηαγκέλα (ranked) URLs. 

Αλαιπηηθά ηα βήκαηα πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο: 

1. ύλδεζε κε ην API ηνπ Twitter γηα λα αλαθηήζεη ηθαλό αξηζκό tweets πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα 

δεδνκέλα hashtags (ηα hashtags απνηεινύλ παξακέηξνπο εηζόδνπ ηεο εθαξκνγήο). 

2. Parsing ησλ tweets γηα ηελ αλεύξεζε ησλ ULRs πνπ πηζαλώο πεξηέρνληαη, θαζώο θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα (πρ. εκεξνκελία, όλνκα ρξήζηε, geo-location…) 

3. Αμηνιόγεζε ησλ URLs, θαη θαηάηαμε ηνπο κε βάζε ην πόζν ζρεηηθά / ζεκαληηθά / αμηόπηζηα είλαη κε 

βάζε ηα αξρηθά hashtags άιια θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ από ην parsing ησλ tweets. 

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

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δώζεη ν ελδηαθεξόκελνο θαη κηα εξεπλεηηθή δηάζηαζε πάλσ ζηελ 

αλεξρόκελε πεξηνρή ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Η εξεπλεηηθή απηή δηάζηαζε αθόξα θπξίσο ζηηο κεζόδνπο 

αμηνιόγεζεο ησλ URLs, θαη κπνξεί λα είλαη από ακειεηέα (επηζηξνθή ησλ URLs πξαθηηθά ρσξίο θαηάηαμε) 

κέρξη ζεκαληηθή (θαηάηαμε ησλ URLs κε βάζε πνιιαπιά θξηηήξηα – επαλάιεςε, ιεθηηθή αλάιπζε, 

αμηνπηζηία ρξήζηε θα). Σν βάζνο ζην νπνίν ζα θζαζεη ε δηπισκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο κεζόδνπο 

αμηνιόγεζεο ζα εμαξηεζεί από ηελ δηάζεζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξόκελσλ (1 ή 2). 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

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

 

https://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols
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«INTERNET RADIO SWITCH» ADD-ON ΓΗΑ FIREFOX 

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε ελόο add-on γηα ηνλ Firefox πνπ λα 

δηαρεηξίδεηαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκό γηα ηληεξλεηηθνπο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο. 

ΑΣΟΜΑ: 1. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java (ή αληίζηνηρε γιώζζα), Firefox API. 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Σν internet radio καο ζπλνδεύεη ζπρλά από ηνλ ππνινγηζηή θαζώο εξγαδόκαζηε ή ελώ μεθνπξαδόκαζηε. 

πλήζσο αζρνινύκαζηε θαη κε θάηη άιιν ελώ παίδεη ν αγαπεκέλνο καο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο. Έηζη, 

πνιιέο θνξέο μερλάκε λα αιιάμνπκε ζηαζκό ηελ ώξα πνπ πξέπεη γηα λα αθνύζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθπνκπή. 

Η δηπισκαηηθή έρεη ζαλ ζηόρν λα πινπνηήζεη κηα εθαξκνγή πνπ ζα δέρεηαη ζαλ είζνδν κηα ιίζηα 

πξνηηκήζεσλ, απνηεινύκελε από URLs ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ πνπ εθπέκπνπλ ζην internet θαη αληίζηνηρεο 

ώξεο κεηάβαζεο ζην θάζε URL. Η εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ρξνλνδηαθόπηεο θαη ζα κεηαβαίλεη ζην 

πξνδηαγεγξακκέλν URL ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή λα πινπνηεζεί 

ζαλ add-on ζηνλ Web browser Firefox, θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο λα δηαηεζεί ζηελ θνηλόηεηα ηνπ 

Firefox. 

Η δηπισκαηηθή είλαη πξνγξακκαηηζηηθή θαη δελ έρεη εξεπλεηηθό πεξηερόκελν. Θα δώζεη κηα θαιή εκπεηξία 

ζε ζρεδηαζκό θαη ζε πξνγξακκαηηζκό ζε Java. Δπίζεο ζα εμνηθεηώζεη κε ηερλνινγίεο Web θαη κε ην API ηνπ 

Firefox. Η έκθαζε είλαη λα πινπνηεζεί θάηη νινθιεξσκέλν θαη πξνζεγκέλν ηόζν ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα όζν 

θαη ζην user interface.  

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 Add-on Builder - Mozilla’s tool to building a basic add-on skeleton. 

https://addons.mozilla.org/en-US/developers/tools/builder 

 MDC - The Mozilla Development Center offers helpful guides to extension development. 

https://developer.mozilla.org/en/Extensions 

 

 

https://addons.mozilla.org/en-US/developers/tools/builder
https://addons.mozilla.org/en-US/developers/tools/builder
https://developer.mozilla.org/en/Extensions
https://developer.mozilla.org/en/Extensions
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΑΓΧΝ Δ ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

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

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αιιαγώλ ζε 

ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζπειαύλνπλ θαη θαηαλαιώλνπλ αλνηρηά δεδνκέλα (Linked Open Data). Σν ζύζηεκα 

ζα πξέπεη λα δέρεηαη αιιαγέο ζε ζύλνια αλνηρηώλ δεδνκέλσλ θαη λα ηηο κεηαδίδεη ζε άιια ζπλδεδεκέλα 

ζύλνια ή ζπζηήκαηα-θαηαλαισηέο αλνηρηώλ δεδνκέλσλ(π.ρ. SPARQL clients). 

ΑΣΟΜΑ: 1-2  

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java, SPARQL, RDF/XML 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα Γηαζπλδεδεκέλα Αλνηρηά Γεδνκέλα (Linked Open Data) είλαη έλα ζύλνιν 

από ηερληθέο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκνζίεπζε, ελζσκάησζε θαη δηαζύλδεζε δεδνκέλσλ, δνκεκέλεο 

πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο  ζην ζεκαζηνινγηθό ηζηό κε ηε ρξήζε URI θαη RDF. Απνηειεί κηα δεκνθηιή 

κέζνδν πνπ πηνζεηείηαη από εηεξνγελείο παξόρνπο δεδνκέλσλ, όπσο π.ρ., δεκόζηνη θνξείο, ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ράξηεο (linkedgeodata.org) θαη εγθπθινπαίδεηεο (π.ρ.. DBPedia), 

θηι, γηα ηελ παξνρή, δηαζύλδεζε θαη ζεκαζηνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηνλ ηζηό. H 

πξνζζήθε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ πεγώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηό θαη ε αλάπηπμε νηθνζπζηεκάησλ γύξσ 

από πεγέο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελόο 

δηαζπλδεδεκέλνπ λέθνπο δεδνκέλσλ (LOD cloud). 

Όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα LOD είλαη δπλακηθά εμειηζζόκελα 

δεδνκέλα πνπ ππόθεηληαη ζε (ζπρλέο) αιιαγέο. Οη αιιαγέο 

απηέο κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα , π.ρ., 

ελεκέξσζε κηαο ηηκήο, δεκηνπξγία ή δηαγξαθή κηαο 

δηαζύλδεζεο (broken links), ε δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο θηι, 

είηε ζηηο νληνινγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπο, είηε ηέινο ζε νιόθιεξεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ πξνζηίζεληαη ή απνκαθξύλνληαη 

από ην LOD cloud. Αληηζέησο όκσο κε ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα, νη αιιαγέο ζην LOD cloud έρνπλ 

επίπησζε ζε έλα επξύ ζύλνιν από άιια δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα θαη εμαξηώκελα ζπζηήκαηα. 

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλίρλεπζε θαη 

κεηάδνζε αιιαγώλ ζην LOD cloud. Η δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηάδηα. Αξρηθά ζα 

κειεηεζνύλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νληνινγίεο πεξηγξαθήο αιιαγώλ γηα ηελ αλίρλεπζε, πεξηγξαθή θαη 

δεκηνπξγία ησλ κελπκάησλ ησλ αιιαγώλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ζύζηεκα ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε 

κηα publish-subscribe αξρηηεθηνληθή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πεγέο θαη νηθνζπζηήκαηα αλνηρηώλ δεδνκέλσλ 

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

ελώ παξάιιεια ζα κπνξνύλ λα κεηαδίδνπλ (publish) αιιαγέο πνπ ηα αθνξνύλ. Σέινο, ην ζύζηεκα ζα 

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

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

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, 2010. 

http://linkeddata.org/
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ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

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

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο δηαζπλδεδεκέλσλ 

αλνηρηώλ δεδνκέλσλ (Linked Open Data archives). Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ αξρεηνζέηεζε  

δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηώλ δεδνκέλσλ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδξνκή θαη ε εθηέιεζε 

εξσηεκάησλ ζε παιηόηεξεο δεκνζηεπκέλεο εθδόζεηο. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

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

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα Γηαζπλδεδεκέλα Αλνηρηά Γεδνκέλα (Linked Open Data) είλαη έλα ζύλνιν 

από ηερληθέο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκνζίεπζε, ελζσκάησζε θαη δηαζύλδεζε δεδνκέλσλ, δνκεκέλεο 

πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο  ζην ζεκαζηνινγηθό ηζηό κε ηε ρξήζε URI θαη RDF. Απνηειεί κηα δεκνθηιή 

κέζνδν πνπ πηνζεηείηαη από εηεξνγελείο παξόρνπο δεδνκέλσλ, όπσο π.ρ., δεκόζηνη θνξείο, ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ράξηεο 

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

θηι, γηα ηελ παξνρή, δηαζύλδεζε θαη ζεκαζηνινγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηνλ ηζηό. H πξνζζήθε 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ πεγώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηό 

θαη ε αλάπηπμε νηθνζπζηεκάησλ γύξσ από πεγέο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελόο δηαζπλδεδεκέλνπ 

λέθνπο δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδεηαη 

(LOD cloud). 

Όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα LOD είλαη δπλακηθά εμειηζζόκελα δεδνκέλα πνπ ππόθεηληαη ζε (ζπρλέο) 

αιιαγέο. Οη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα , π.ρ., ελεκέξσζε κηαο ηηκήο, ε 

δεκηνπξγία ή δηαγξαθή κηαο δηαζύλδεζεο (broken links), ε δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο θηι, είηε ζηηο 

νληνινγίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπο, είηε ηέινο ζε νιόθιεξεο πεγέο 

δεδνκέλσλ πνπ πξνζηίζεληαη ή απνκαθξύλνληαη από ην LOD cloud. Αληηζέησο όκσο κε ηα παξαδνζηαθά 

δεδνκέλα, νη αιιαγέο ζην LOD cloud απηέο έρνπλ επίπησζε ζε έλα επξύ ζύλνιν από άιια δηαζπλδεδεκέλα 

δεδνκέλα θαη εμαξηώκελα ζπζηήκαηα. 

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ αξρεηνζέηεζε  

ζπλόισλ δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηώλ δεδνκέλσλ ζην LOD cloud. Η δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 

ζηάδηα. Αξρηθά ζα κειεηεζνύλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νληνινγίεο πεξηγξαθήο αιιαγώλ γηα ηελ αλίρλεπζε, 

πεξηγξαθή αιιαγώλ ζε LOD ζύλνια θαζώο θαη ηερληθέο γηα ηελ πξνζζήθε ρξνληθήο πιεξνθνξίαο ζε RDF 

δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζεί ζύζηεκα ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε / ηξνπνπνίεζε 

LOD ζπλόισλ ζηνλ ηζηό κε παξάιιειε αξρεηνζέηεζε ησλ παιηόηεξσλ εθδόζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ζε 

απηέο. Σέινο, ην ζύζηεκα ζα δνθηκαζηεί πηινηηθά ζηε δεκνζίεπζε θαη αξρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ ζηαηηζηηθήο  

θαη ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

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

http://linkeddata.org/
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ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΧΝ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ SQL 

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ηερληθώλ κεηαζρεκαηηζκνύ γξάθσλ εμέιημεο 

ζε SQL θαη DDL εθθξάζεηο, πνπ ζα κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ζε ζρεζηαθά ζπζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

Οη γξάθνη εμέιημεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο νηθνζπζηεκάησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ εμέιημήο ηνπο. Οη ηερληθέο ζα κειεηεζνύλ θαη ζα ελζσκαησζνύλ ζην 

ππάξρνλ ζύζηεκα «ΔΚΑΣΑΙΟ» ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη εμέιημε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα ζύγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εηδηθόηεξα ηα νηθνζπζηήκαηα 

βάζεσλ δεδνκέλσλ απνηεινύλ ζύλζεηα πεξηβάιινληα κε πνιύκνξθεο εμαξηήζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ηκεκάησλ ηνπο. Σππηθά, ε δνκή κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν πηλάθσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ, όςεσλ (views) θαη απνζεθεπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ πξνζπειαύλνπλ ηνπο πίλαθεο απηνύο, 

triggers, θηι. Αληίζηνηρα, κηα ζεηξά από δνκηθέο κνλάδεο εθηόο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, όπσο 

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

δεκηνπξγώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν έλα νηθνζύζηεκα κε επηπιένλ εμαξηήζεηο Η αλαπαξάζηαζε θαη 

νπηηθνπνίεζε ησλ εμαξηήζεσλ απηώλ κε έλαλ εληαίν θαη νκνηόκνξθν ηξόπν παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

δηαρείξηζε νιόθιεξνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά ηελ εμέιημή ηνπ. ην ππάξρνλ 

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

ρξεζηκνπνηώληαο γξάθνπο εμέιημεο, όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Δπηπιένλ, νη 

γξάθνη εμέιημεο καο επηηξέπνπλ λα νξίζνπκε 

ελέξγεηεο εμέιημεο ζε ηκήκαηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο (π.ρ. ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ή 

πξνζζήθε ελόο λένπ αληηθεηκέλνπ) θαη λα 

αληρλεύζνπκε ηα αληηθείκελα πνπ επεξεάδνληαη 

από ηηο αιιαγέο κε ζηόρν ηελ απηόκαηε 

πξνζαξκνγή ηνπο. ην παξόλ ζύζηεκα, ε 

πξνζαξκνγή ηκεκάησλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε 

δηαδηθαζίεο εμέιημεο γίλεηαη κε ηε κνξθή 

ζπζηάζεσλ θαη επηζεκεηώζεσλ (annotation) πάλσ 

ζηνπο θόκβνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ζα κειεηεζνύλ θαη ζα πινπνηεζνύλ (α) πξάμεηο κεηαζρεκαηηζκνύ γξάθσλ 

εμέιημεο κε βάζε ηηο επηζεκεηώζεηο πνπ απνζεθεύνληαη ζηνπο θόκβνπο θαη (β) ηερληθέο κεηαζρεκαηηζκνύ 

γξάθσλ εμέιημεο ζε SQL θαη DDL εθθξάζεηο, πνπ ζα κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε ζρεζηαθά ζπζηήκαηα 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ http://web.imis.athena-innovation.gr/~gpapas/hecataeus.html 

http://web.imis.athena-innovation.gr/~gpapas/hecataeus.html
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ΥΔΓΗΑΜΟ MULTI-TENANT ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

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

  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε κηα multi-tenant (πνιιαπιώλ 

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

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ θαη δεκνζθνπήζεσλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ επεθηαζηκόηεηα θαη εμέιημε ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ από ηνλ θάζε ρξήζηε - κηζζσηή 

κε ην κηθξόηεξν δπλαηόλ πξνγξακκαηηζηηθό θόζηνο πξνζαξκνγήο. Η δηπισκαηηθή ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά 

ζηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο.  

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

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

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Οη multi tenant databases είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη ζπληεξνύληαη ζην cloud (Software as a Service). Δμππεξεηνύλ πνιινύο 

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

ζρήκα ηεο βάζεο ή γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κηζζώλεη. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη 

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

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

κπνξεί λα κηζζώζεη ηελ εθαξκνγή ζην cloud, πξνζαξκόδνληαο ηελ ζηηο αλάγθεο ηεο θαη ζην κνληέιν 

πειαηνινγίνπ πνπ έρεη. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κηζζσηώλ-ρξεζηώλ, νη multi tenant εθαξκνγέο θαη νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ ζα πξέπεη λα επεθηείλνληαη θαη λα πξνζαξκόδνληαη ζπλερώο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζρήκαηνο, όγθνπ δεδνκέλσλ θαη απόδνζεο ηνπ θάζε κηζζσηή. 

Σξεηο είλαη νη θύξηεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε multi-tenant βάζεσλ: α) ν θάζε κηζζσηήο 

έρεη ηε δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ (ή αθόκα θαη ην δηθό ηνπ 

database server - ζπλήζσο κε virtualization) ηελ νπνία 

δηαρεηξίδεηαη θαη εμειίζζεη απηόλνκα από ηνπο άιινπο 

κηζζσηέο, β) νη κηζζσηέο δηακνηξάδνληαη ηελ ίδηα βάζε 

δεδνκέλσλ, αιιά δηαηεξνύλ δηαθνξεηηθό ζρήκα βάζεο γηα 

ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη γ) νη κηζζσηέο δηακνηξάδνληαη έλα 

θνηλό ζρήκα βάζεο (shared tables) θαη κε ηα θαηάιιεια 

user privileges έρνπλ πξόζβαζε κόλν ζηα δεδνκέλα ηνπο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ έλαο κηζζσηήο ζέιεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ζρήκα ηεο βάζεο (π.ρ. πξνζζέζεη έλα 

πεδίν) ηόηε ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ θαηάιιειεο 

ηερληθέο, έηζη ώζηε λα κελ επεξεαζηεί ην ζρήκα ησλ 

ππόινηπσλ κηζζσηώλ. 

 ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε κηα multi-tenant εθαξκνγήο πνπ ζα επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ πνπ δηελεξγνύληαη από 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 εξσηεκαηνιόγηα θαη λα αλαζέηεη δηαθνξεηηθά είδε εξσηεκάησλ πνπ ζα 

ηα απαξηίδνπλ (π.ρ. πνιιαπιήο επηινγήο, free text, θηι). Βάξνο ζα δνζεί ζηελ επειημία θαη επεθηαζηκόηεηα 
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ηνπ ζρήκαηνο ηεο ΒΓ κε ζηόρν ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη templates εξεπλώλ θαη 

λα ηα πξνζαξκόδεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο εξσηεκάησλ.  

Αξρηθά ζα κειεηεζνύλ ηερληθέο ζρεδηαζκνύ multi-tenant ΒΓ (εηδηθόηεξα ησλ πεξηπηώζεσλ β θαη γ) θαη 

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

θαη ζα αλαπηπρζεί ε εθαξκνγή. Πέξα από ηελ επεθηαζηκόηεηα ν ζρεδηαζκόο ηεο βάζεο ζα γίλεη κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην indexing θαη ηελ απνδνηηθή απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

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

- 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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ΑΝΑΠΣΤΞΖ MOBILE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΛΗΣΑ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ 

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

  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε mobile εθαξκνγήο γηα ηε  δηαρείξηζε ιίζηαο 

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

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

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

δεκηνπξγώληαο κηα ε πεξηζζόηεξεο ιίζηεο, πξνζζέηνληαο ή αθαηξώληαο πξντόληα, εκθαλίδνληαο ηα 

πξντόληα πνπ πεξηέρεη κηα ιίζηα (π.ρ., ζε κνξθή εηθόλσλ, ζε κνξθή barcodes). 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

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

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Η εμέιημε ησλ smartphones ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπο κε 

κηα ζεηξά από ηερλνινγηθά εξγαιεία (θάκεξα πςειήο αθξίβεηαο, GPS, γπξνζθόπην, Wi-Fi πξόζβαζε, θηι) 

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

εθαξκνγώλ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη από ην θηλεηό ηνπ.  

Οξηζκέλεο από απηέο βαζίδνληαη ζηε θσηνγξάθηζε θαη αλάγλσζε barcodes γηα ηελ αλαγλώξηζε πξντόλησλ. 

Σα barcodes (είηε ζηελ απιή γξακκηθή κνξθή, είηε ζηελ πην πξόζθαηε 2D κνξθή όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα) ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζηελ θσδηθνπνίεζε πξντόλησλ. Απνηεινύλ κνλαδηθό 

αλαγλσξηζηηθό πνπ ηππώλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε θάζε πξντόλ θαη «ζθαλάξεηαη» ζηα ζεκεία 

πώιεζεο από θαηάιιειεο ζπζθεπέο-αλαγλώζηεο κε ζηόρν ηελ 

γξήγνξε ηηκνιόγεζε.  

Οη mobile εθαξκνγέο πνπ αλαγλσξίδνπλ barcodes είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλεο ζην εμσηεξηθό (εηδηθά ζηηο ΗΠΑ) θαη ζπλήζεο 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ πξντόληνο κέζσ θσηνγξάθηζεο 

ηνπ barcode θαη ε εκθάληζε θαη ζύγθξηζε ηηκώλ γηα απηό ην πξντόλ κέζσ 

δηάθνξσλ sites πνπ δηαζέηνπλ ηηκέο πξντόλησλ (π.ρ., google products search).    

 

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο mobile εθαξκνγήο πνπ ζα 

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

αγνξώλ κε πξντόληα. Σν αλαγλσξηζηηθό ελόο πξντόληνο ζηελ ιίζηα ζα είλαη ην 

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

αλαγλώξηζε ελόο πξντόληνο κε βάζε ην barcode, ηελ πξνζζήθε / δηαγξαθή / 

εκθάληζε πξντόλησλ θαη barcodes κέζα ζε κηα ιίζηα, ηε δεκηνπξγία / δηαγξαθή ιηζηώλ. Ιδηαίηεξν βάξνο ζα 

δνζεί ζηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε sites πνπ δηαηεξνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα (super markets, 

aggregator sites, θηι). 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζα  δηεξεπλεζνύλ νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε HTML 5. Η HTML 5 

(αλ θαη αθόκα βξίζθεηαη ππό αλάπηπμε) έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ HTML 4.01, παξέρνληαο αξθεηέο 

λέεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε web θαη mobile applications.  

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:  HTML 5. http://www.w3.org/TR/html5/  

http://www.w3.org/TR/html5/
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ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ SPARQL ΔΡΧΣΖΔΧΝ Δ ΔΞΔΛΗΟΜΔΝΑ ΟΝΣΟΛΟΓΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Νίκορ Μπικάκηρ, bikakis@imis.athena-innovation.gr 

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

  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη πινπνίεζε πξνγξακκαηηζηηθνύ εξγαιείνπ 

πξνζαξκνγήο θαη αλαδηαηύπσζεο SPARQL εξσηεκάησλ ζε εμειηζζόκελα νληνινγηθά ζρήκαηα. Η 

SPARQL είλαη γιώζζα επεξσηήζεσλ ζε RDF δεδνκέλα. Η πεξηγξαθή RDF δεδνκέλσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ε ζύληαμε SPARQL εξσηεκάησλ ζε απηά γίλεηαη ζύκθσλα κε γιώζζεο  πεξηγξαθήο νληνινγηώλ όπσο είλαη 

ην RDFS θαη ε OWL. Σα RDF δεδνκέλα κπνξνύλ λα εμειίζζνληαη ζην ρξόλν, ελζσκαηώλνληαο λέεο έλλνηεο 

ή ηξνπνπνηώληαο ππάξρνπζεο δνκέο, επεξεάδνληαο ηα εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί ζε απηά. ηόρνο 

ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηερληθώλ αλαδηαηύπσζεο (query rewriting) SPARQL 

εξσηήζεσλ ζε αιιαγέο πνπ ηεινύληαη ζε ζρήκαηα πεξηγξαθήο νληνινγηώλ. 

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  Java 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Η εμέιημε θαη επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο κέζνπ δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο 

κεγάινπ όγθνπ δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ημαζιολογικού Ιζηού 

(Semantic Web) θαη εηδηθόηεξα ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηρηώλ δεδνκέλσλ (Linked Open Data). Σα Linked 

Open Data απνηεινύλ έλα ζύλνιν από ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ δεκνζίεπζε, θνηλή 

αλαπαξάζηαζε, ζύλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα δεδνκέλσλ πξνεξρόκελα από εηεξνγελή θαη θιεηζηά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ην ζεκαζηνινγηθό ηζηό, ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ ην RDF (Resource 

Description Framework) κνληέιν θαη ε SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) έρεη 

θαζηεξσζεί σο ε γιώζζα εθαξκνγήο επεξσηήζεσλ ζε RDF δεδνκέλα. Η πεξηγξαθή RDF δεδνκέλσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ε ζύληαμε SPARQL εξσηεκάησλ ζε απηά γίλεηαη ζύκθσλα κε γιώζζεο πεξηγξαθήο 

νληνινγηώλ όπσο είλαη ην RDFS θαη ε OWL. Σα RDF δεδνκέλα κπνξνύλ λα εμειίζζνληαη ζην ρξόλν, 

ελζσκαηώλνληαο λέεο έλλνηεο ή ηξνπνπνηώληαο ππάξρνπζεο δνκέο, επεξεάδνληαο ηα εξσηήκαηα ηα νπνία 

έρνπλ νξηζηεί ζε απηά.  

ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηερληθώλ αλαδηαηύπσζεο (query rewriting) SPARQL 

εξσηήζεσλ ζε αιιαγέο πνπ ηεινύληαη ζε ζρήκαηα πεξηγξαθήο νληνινγηώλ. Η δηπισκαηηθή ζα ελζσκαηώζεη 

ηηο ηερληθέο αλαδηαηύπσζεο πνπ ζα κειεηεζνύλ ζε έλα πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν, ην νπνίν ζα δέρεηαη έλα 

ζύλνιν από SPARQL εξσηήκαηα θαη αιιαγέο ζε ζρήκαηα πεξηγξαθήο νληνινγηώλ θαη ζα παξέρεη 

ζπζηάζεηο αλαδηαηύπσζεο ησλ εξσηεκάησλ κε βάζε απηέο ηηο αιιαγέο. πλνπηηθά, ε δηπισκαηηθή ζα 

αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα:  

 Δμνηθείσζε κε ηηο ηερλνινγίεο εκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ (RDF, RDFS, OWL, SPARQL). 

 Μειέηε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ αιιαγώλ εμέιημεο νληνινγηθώλ ζρεκάησλ. 

 Οξηζκόο θαη πινπνίεζε θαλόλσλ αλαδηαηύπσζεο SPARQL εξσηήζεσλ 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

- Resource Description Framework (RDF), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp 

- RDF Schema (RDFS), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_schema.asp 

- Web Ontology Language(OWL), http://www.w3schools.com/rdf/rdf_owl.asp 

- Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL),  http://www.slideshare.net/olafhartig/an-introduction-

to-sparql 

- Makris K., Gioldasis N., Bikakis N., Christodoulakis S.: "Ontology Mapping and SPARQL Rewriting for 

Querying Federated RDF Data Sources". 9th International Conference on Ontologies, DataBases, and 

Applications of Semantics (ODBASE'10). 

http://www.w3schools.com/rdf/rdf_intro.asp
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_schema.asp
http://www.w3schools.com/rdf/rdf_owl.asp
http://www.slideshare.net/olafhartig/an-introduction-to-sparql
http://www.slideshare.net/olafhartig/an-introduction-to-sparql
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ MULTIVERSION XML ARCHIVE 

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

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

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε πινπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εθηειεη 

αιιαγέο πάλσ ζε XML δεδνκέλα κε ηξόπν ώζηε λα παξάγεη έλα αξρείν (archive) πνπ ζα πεξηέρεη ηελ 

ηξέρνπζα, αιιά θαη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο (versions) ησλ δεδνκέλσλ. Θα είλαη δπλαηή ε 

«πξνβνιή» νπνηαζδήπνηε παιαηόηεξεο έθδνζεο ησλ XML δεδνκέλσλ κέζα από ην archive. Η δηπισκαηηθή 

έρεη εξεπλεηηθό ραξαθηήξα θαη πξνγξακκαηηζηηθό πεξηερόκελν. 

ΑΣΟΜΑ: 1 ή 2. Δμνηθείσζε κε Java είλαη επηζπκεηή. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java (ή αληίζηνηρε γιώζζα), XML, XQuery, Berkeley DB-XML API. 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηνλ Ιζηό είλαη ζεκαληηθό λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

θαηαιάβνπκε κε πνην ηξόπν θαη γηα πνηνπο ιόγνπο έρνπλ αιιάμεη  δηάθνξα δεδνκέλα. Δπίζεο ζεκαληηθό 

είλαη λα κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα ή πνιιά βήκαηα πίζσ ζηνλ ρξόλν θαη λα δνύκε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνηνύ ζπκβνύλ κηα ζεηξά από ελεκεξώζεηο. Έηζη έρνπκε πξνηείλεη έλα κνληέιν (evo-model) 

πνπ «παξαθνινπζεί» ηελ εμέιημε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζπλδέεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηα δεδνκέλα 

πνπ απηέο επεξεάδνπλ. 

Ο ζηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα πινπνηεζεί έλα ζύζηεκα πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην παξαπάλσ κνληέιν θαη 

ζα δηαρεηξίδεηαη XML δεδνκέλα θαη ηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο απηά ππόθεηληαη. Σν ζύζηεκα ζα ιακβάλεη 

ζηαδηαθά ζαλ είζνδν κηα ζεηξά από αιιαγέο / ελεκεξώζεηο πάλσ ζε έλα XML έγγξαθν θαη ζα παξάγεη έλα 

XML archive πνπ ζα πεξηέρεη, όρη κόλν ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ XML έγγξαθνπ κεηά ηηο αιιαγέο, άιια 

θαη όιε ηελ ηζηνξία ηνπ εγγξάθνπ (όια ηα ζηηγκηόηππα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή θάζε αιιαγήο 

μερσξηζηά). Γνζκέλεο κηαο ρξνληθήο ζηηγκήο, ζα είλαη δπλαηή ε «πξνβνιή» ηνπ ζηηγκηόηππνπ (snapshot) 

πνπ ίζρπε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γεπηεξεύσλ ζηόρνο (εθόζνλ αλαιάβνπλ 2 άηνκα θαη ππάξρεη 

πεξηζώξην) είλαη ε δπλαηόηεηα απνηίκεζεο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε αιιαγέο (π.ρ., πνηεο αιιαγέο έγηλαλ 

κεηαμύ ηεο 3
εο

 θαη 4
εο

 έθδνζεο) θαη εξσηήζεσλ πνπ εθηείλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο (temporal 

queries, π.ρ., πνηα ήηαλ ε ηηκή ελόο XML Element από ηελ 5
ε
 έσο ηελ 10

ε
  έθδνζε). 

Σν ζύζηεκα απηό έρεη πξνδηαγξαθεί αλαιπηηθά. Η πινπνίεζε ζα βαζηζηεί ζηελ Berkeley DB-XML γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ παξαγνκέλσλ XML θεηκέλσλ, θαη ζηελ XQuery Update language γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγώλ. 

Η δηπισκαηηθή ζα δώζεη κηα θαιή εκπεηξία ζε Java, XML, XQuery, θαη ζηελ ρξήζε ηεο Berkeley DB-

XML. Έρεη επίζεο κηα εξεπλεηηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ζηελ ζύλδεζε ησλ αιιαγώλ κε ηα ζηηγκηόηππα πνπ 

παξάγνπλ, θαη ηελ απνζήθεπζε ζε εληαίν αξρείν. 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

1. Management of evolving data through complex changes (http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/c2d/) 

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

Databanks. International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 2010), 2010. 
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ΑΝΑΕΖΣΖΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΚΖ 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr,  

  Θανάζηρ Βεπγούληρ, vergoulis@imis.athena-innovation.gr ,  

  Γιώπγορ Γιαννόποςλορ, giann@imis.athena-innovation.gr  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεύεη ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ 

αλαδήηεζεο βηνκνξίσλ θαη ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ, πνπ ζα ιακβάλνπλ ππ’ όςε ην γξάθν ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο ησλ βηνκνξίσλ ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη θαιύηεξα νη αλάγθεο αλαδήηεζεο ησλ βηνιόγσλ-

εξεπλεηώλ. 

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java/C/PHP/Javascript/MySQL 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σα κόξηα κηθξνRNA (microRNA) είλαη βηνκόξηα πνιύ κηθξνύ κήθνπο, ηα 

νπνία πξνζθνιιώληαη επάλσ ζε κόξηα «αγγειηνθόξνπ» RNA (mRNA) εκπνδίδνληαο ηελ παξαγσγή 

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

mRNA πξνζθνιιάηαη έλα ζπγθεθξηκέλν κόξην microRNA. Σα ζεκεία πξνζθόιιεζεο απνθαινύληαη ζηόρνη 

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

αζζελεηώλ. Δπεηδή ν ξόινο ησλ microRNA αλαθαιύθζεθε κόιηο ην 2001, ε πεξηνρή είλαη ηελ πεξίνδν απηή 

πνιύ δεκνθηιήο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ησλ βηνεπηζηεκώλ.  

Σν DIANA microT (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) θαη ην DIANA mirGen 

(http://www.microrna.gr/mirgen) είλαη δύν εθαξκνγέο Ιζηνύ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ην ΙΠΤΠ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθό Κέληξν Βηνταηξηθώλ Δπηζηεκώλ "Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ". Η εθαξκνγή  

DIANA microT πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη ζηόρνπο (targets) γηα δηάθνξα 

microRNA θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη ζηόρνη 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 δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθθξαζε ησλ δηαθόξσλ microRNA. 

ηηο επηζηεκνληθέο βάζεηο βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλεζηζκέλν λα ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ηδηόηεηεο 

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

ηα νπνία θαη είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εξεπλεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(http://www.mirbase.org/ftp.shtml). Πνιιέο θνξέο θαηαγξάθεηαη θαη ν ιόγνο κηαο αιιαγήο (π.ρ., 

αληηθαηάζηαζε ιόγσ ηζνδπλακίαο βηνκνξίσλ). Παπάδειγμα 1: έλα βηνκόξην κπνξεί λα αιιάμεη νλνκαζία ηε 

ρξνληθή ζηηγκή T1, λα αιιάμεη δνκή (όζνλ αθνξά ηελ αθνινπζία ρεκηθώλ βάζεσλ από ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη) ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ2 θαη ηέινο λα αληηθαηαζηαζεί από θάπνηα άιια ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ3. 

Παπάδειγμα 2: δύν βηνκόξηα κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αληηπξνζσπεύνληαη από έλα άιιν (είλαη δειαδή 

ηζνδύλακα κε έλα άιιν), νπόηε θαη δηαγξάθνληαη ηειείσο ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ1. Δπνκέλσο, θάζε βηνκόξην 

αθνινπζεί κηα ιζηοπική εξέλιξη. Οη ηζηνξηθέο εμειίμεηο όισλ ησλ κνξίσλ δεκηνπξγνύλ έλα γπάθο ιζηοπικήρ 

εξέλιξηρ.  

Με ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο αλαδήηεζεο, έλαο εξεπλεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί π.ρ. ηε ιέμε-θιεηδί hsa-let7a 

γηα λα βξεη δεκνζηεύζεηο ζρεηηθέο κε ην νκώλπκν βηνκόξην, ζα ράζεη όιεο ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ αθνξνύλ ηα 

mailto:dalamag@imis.athena-innovation.gr
mailto:vergoulis@imis.athena-innovation.gr
mailto:giann@imis.athena-innovation.gr
http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://www.microrna.gr/mirgen
http://www.mirbase.org/ftp.shtml
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βηνκόξηα hsa-let7b1 θαη hsa-let7b1 ηα νπνία θαη αληηθαηέζηεζαλ ην πξώην θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή. Αλ 

κάιηζηα ν ιόγνο αληηθαηάζηαζεο ήηαλ επεηδή ππήξμε ιάζνο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξώηνπ, ηόηε 

νη ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ ζα αλαθηεζνύλ ζα είλαη θαη αλαθξηβείο.      

Η δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεύεη ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ππεξεζηώλ αλαδήηεζεο 

βηνκνξίσλ θαη ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ πνπ ζα ιακβάλεη ππ’ όςε ην γξάθν ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ 

βηνκνξίσλ ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη θαιύηεξα νη αλάγθεο αλαδήηεζεο ησλ βηνιόγσλ-εξεπλεηώλ. Η εξγαζία 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

1. Δμνηθείσζε κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο θαη πξαγκαηνπνίεζε επηιεγκέλσλ βειηηώζεσλ. 

2. Οξηζκόο κνληέινπ ηζηνξηθήο εμέιημεο βηνκνξίσλ. 

3. Αλάπηπμε αιγνξίζκνπ αλαδήηεζεο βηνκνξίσλ θαη ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ από ηε ςεθηαθή βηβιηνζήθε 

PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), θαζώο θαη θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ρξήζε 

ηνπ γξάθνπ εμέιημεο. 

4. Δλζσκάησζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζηηο εθαξκνγέο DIANA microT θαη DIANA mirGen. 

5. Οπηηθνπνίεζε ηνπ γξάθνπ εμέιημεο ζηηο εθαξκνγέο DIANA microT θαη DIANA mirGen. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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ΦΖΦΗΑΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΚΑΦΖ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Θοδυπήρ Γαλαμάγκαρ, dalamag@imis.athena-innovation.gr 

   Γέζποινα Σζιαθάκη, tsiafakis@ipet.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε εκεξνινγίσλ αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: Java/Lucene/MySQL 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ην Ιλζηηηνύην Πνιηηηζηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 

(http://www.ipet.gr/) ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ “Αζελά” έρνπλ αλαπηπρζεί, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

"Καξακπνπξλάθη: θαηαγξάθνληαο ην παξειζόλ" (http://www.ipet.gr/karabournaki/index.php?lang=1), 

ππεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο αλαζθαθήο πνπ δηελεξγείηαη 

ζην Καξακπνπξλάθη Θεζζαινλίθεο (ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ θαζ. Μ. Σηβέξηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ δξ. Δ. 

Μαλαθίδνπ θαη δξ. Γ. Σζηαθάθε).  

Έλα κέξνο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ αθνξά ζε ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ησλ εκεξνινγίσλ ηεο αλαζθαθήο θαη 

ησλ ζπλνδεπηηθώλ ηνπο πόξσλ (θσηνγξαθίεο, ζρέδηα ηνπνγξαθηθά, θ.ι.π). θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε αξρεία εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθώλ πόξσλ, κε 

ππνζηήξημε ιεηηνπξγηώλ επηζεκείσζεο (tags) εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ, αλαδήηεζεο 

πεξηερνκέλνπ εκεξνινγίσλ θαη πεξηγξαθώλ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ κε ιέμεηο θιεηδηά, αιιά θαη 

επηζεκεηώζεηο.  

H εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηα εμήο ζέκαηα: 

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

ζπλνδεπηηθώλ πόξσλ. 

 Καηαγξαθή ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ ρξεζηώλ. 

 ρεδηαζκόο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο: ππνζύζηεκα εηζαγσγήο, ππνζύζηεκα επηζεκείσζεο, 

ππνζύζηεκα αλαδήηεζεο, ξόινη ρξεζηώλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο εηζαγσγήο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθώλ πόξσλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο επηζεκείσζεο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθώλ πόξσλ. 

 Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο εκεξνινγίσλ θαη ζπλνδεπηηθώλ πόξσλ. 

 Αμηνιόγεζε 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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ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΡΟΝΟΔΗΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Μανώληρ Σεπποβίηηρ, mter@imis.athena-innovation.gr 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από 

ηελ ηθαλόηεηα ησλ δηαρεηξηζηώλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεπηνκεξώο, λα κπνξνύλ 

λα αληρλεύνπλ γξήγνξα αλσκαιίεο ζηελ απόδνζε θαη λα αλαθαιύπηνπλ, ζηα παξαθνινπζνύκελα κεγέζε, 

ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξηζηηθέο ζπγθεθξηκέλσλ δπζιεηηνπξγηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ 

απαηηείηαη ε απνδνηηθή επεμεξγαζία ησλ ρξνλνζεηξώλ πνπ πεξηγξάθνπλ tα δηάθνξα κεηξνύκελα κεγέζε 

(π.ρ. ηάζε, ζεξκνθξαζία, έληαζε αθηηλνβνιίαο θηι). Παξόιν πνπ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη αιγόξηζκνη γηα 

ηελ επεμεξγαζία θαη εμόξπμε γλώζεο από ρξνλνζεηξέο, δελ είλαη μεθάζαξν πνηνη είλαη νη θαηαιιειόηεξνη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ην αλ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξώλεηαη. 

ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη: (α) Η αλάπηπμε ελόο εξγαιείνπ πνπ ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εθηειεί βαζηθέο 

εξσηήζεηο πάλσ ζε δεδνκέλα ρξνλνζεηξώλ. (β) Η πινπνίεζε θαη πξνζαξκνγή αιγνξίζκσλ εμόξπμεο γλώζεο 

πνπ ζα αλαθαιύπηνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξόηππα ζε κεγάιεο ζπιινγέο από ρξνλνζεηξέο.  

 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: C/C++ ε Java 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηόρνο ηελ εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε θαη πξνζαξκνγή αιγνξίζκσλ 

επεμεξγαζίαο ρξνλνζεηξώλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα από ηελ παξαθνινύζεζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Η 

πινπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ ζα επηηξέςεη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ κειινληηθώλ 

πάξθσλ αιιά θαη ηελ απόηειεζκαηηθόηεξε παξαθνινύζεζε ησλ ππαξρόλησλ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζα 

ππάξρεη πξόζβαζε ζε κεγάιν όγθν κεηξήζεσλ από θσηνβνιηατθά πάξθα. Η εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ζα 

πξνζδώζεη ζηνλ αλάδνρν ζπνπδαζηή εκπεηξία ηόζν ζε έλα πνιύ ζεκαληηθό ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ, όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ παξαθνινύζεζε ελεξγεηαθώλ πάξθσλ.  

Σα θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δμαγσγή, θαζαξηζκόο θαη νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξώλ γηα ηελ επθνιόηεξε επεμεξγαζία 

ηνπο. 

 Τινπνίεζε απιώλ ηειεζηώλ επηινγήο ησλ ρξνλνζεηξώλ (π.ρ. δηαθόξσλ ηειεζηώλ νκνηόηεηαο). 

 Τινπνίεζε αιγνξίζκσλ εμόξπμεο γλώζεο ζε ρξνλνζεηξέο 

 Τινπνίεζε ελόο απινύ interface πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ζέηεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ. 

  

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ: 

 Υξνλνζεηξέο http://en.wikipedia.org/wiki/Time_series 

 Eamonn Keogh and Shruti Kasetty. 2002. On the need for time series data mining benchmarks: a 

survey and empirical demonstration. In Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international 

conference on Knowledge discovery and data mining (KDD '02). 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_series
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΓΗΑΥΤΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΓΗΚΣΤΑ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Δλεςθεπία (Έλλη) Καηζίπη, ekatsiri@cantab.net 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελζσκαησκέλνπ 

πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνύ (embedded middleware) δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ (ubiquitous computing) 

γηα δίθηπα αηζζεηήξσλ (sensor networks). Σν κεζηζκηθό είλαη ελζσκαησκέλν ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

tinyOS, ζην επίπεδν ηνπ θόκβνπ, θαη πξνζθέξεη έλα απιό πεξηβάιινλ θαηαλεκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο ζπληζηώζεο: α) Δλζσκαησκέλε γλσζηαθή βάζε (knowledge base) θαη πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο γλώζεο (knowledge reasoning) βαζηζκέλν ζε δίθηπα RETE, β) αθαηξεηηθέο δνκέο ζπκβάλησλ 

(events) θαη πξνγξακκαηηζηηθώλ δηαζπλδέζκσλ (API) γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θαηαλεκεκέλσλ 

θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ (subscribe(), notify()) γ) απιή γιώζζα εηδηθνύ ζθνπνύ βαζηζκέλε ζηε γιώζζα CLIPS 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελζσκαησκέλσλ εθαξκνγώλ δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ όπσο data aggregation, 

reactive programming, query-based programming. 

ΑΣΟΜΑ: 1-2 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ:  TOSSIM/TinyOS 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Η ιεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ αηζζεηήξσλ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε 

ηεο πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ (context) κε βάζε ηα δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο (monitoring 

data) πνπ παξάγνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο. Η δηπισκαηηθή απηή θηίδεη πάλσ ζε πξνεγνύκελεο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ, νη νπνίεο κνληεινπνηνύλ ηελ 

πεξηξξένπζα θαηάζηαζε (context) κε ηε κνξθή γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Η δηαρείξηζε ηεο 

απνζεθεπκέλεο γλώζεο γίλεηαη κε ελζσκαησκέλα δίθηπα Rete, ηα νπνία πινπνηνύλ ινγηθνύο θαλόλεο όπσο 

«εάλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί πάλσ από 37.5C λα απμεζεί ν ξπζκόο παξαθνινύζεζεο ησλ θαξδηαθώλ 

παικώλ ζε 1 κέηξεζε αλά ιεπηό» Οη παξαπάλσ θαλόλεο θσδηθνπνηνύληαη ζε απινπζηεπκέλε ινγηθή 

γιώζζα θαη.ηξέρνπλ ζην κεζηζκηθό. Οη εθαξκνγέο ελεκεξώλνληαη γηα ηελ απνζεθεπκέλε γλώζε κέζσ  

κελπκάησλ (events).  

εκαληηθό κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο ελζσκαησκέλεο γλσζηαθήο βάζεο κε βάζε ην 

κνληέιν JESS/CLIPS. Έλα δεύηεξν θνκκάηη αθνξά ζην ζρεδηαζκό απινύ πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο (embedded interpreter/parser) γηα δίθηπα Rete. Η αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνύ ζα γίλεη ζε 

πεξηβάιινλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ tinyOS, ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο (TOSSIM). Ο ιεμηθόο αλαιπηήο 

(parser) δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ελζσκαησκέλνο. Η έθηαζε ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξνζαξκνζηεί ζηνλ αξηζκό 

ησλ αηόκσλ (έλαο ή δύν) πνπ ζα αζρνιεζνύλ, κεηά από ζπλελλόεζε. 

 

  

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

http://www.tinyos.net/ 

http://www.cs.berkeley.edu/~pal/research/tossim.html 

http://www.jessrules.com/ 

http://www.doc.ic.ac.uk/~ecl1/papers/2007bsnpolicy.pdf 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1718282&show=html 

 

mailto:ekatsiri@cantab.net
http://www.tinyos.net/
http://www.cs.berkeley.edu/~pal/research/tossim.html
http://www.jessrules.com/
http://www.doc.ic.ac.uk/~ecl1/papers/2007bsnpolicy.pdf
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1718282&show=html
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ STREAM PROCESSING ΓΗΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΤΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΜΔ ΥΡΖΖ ΓΝΧΗΑΚΖ ΒΑΖ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  Δλεςθεπία (Έλλη) Καηζίπη, ekatsiri@cantab.net 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο απνηειεί ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηειεζηώλ ξνήο δεδνκέλσλ 

(stream processing operators) γηα εθαξκνγέο δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

πεξηξξένπζα θαηάζηαζε, π.ρ. ηελ ηαρύηεηα θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ ρξήζηε γηα λα ππνινγίδνπλ, ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζεξκίδεο. Οη ηειεζηέο βαζίδνληαη  ζην κνληέιν  θπιηόκελνπ 

παξαζύξνπ θαη ιεηηνπξγνύλ πάλσ ζε ρακεινύ επηπέδνπ δενδκέλα (π.ρ. ε ζέζε <x,y,z> ηνπ ρξήζηε ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή) ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζε γλσζηαθή βάζε από ην ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο 

θαη άιινπο αηζζεηήξεο. Η πινπνίεζε ησλ ηειεζηώλ ζα βαζηζηεί ζε δίθηπα RETE ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη 

ηελ απνζεθεπκέλε γλώζε αιιά δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο ξνήο δεδνκέλσλ. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο 

γλσζηαθήο βάζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο ηειεζηέο ξνήο δεδνκέλσλ από ηνπο απινύο 

ηειεζηέο κε βάζε ηελ εηηθέηα “stream”.  

ΑΣΟΜΑ: 1 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: UNIX/JESS/JAVA 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  Οη εθαξκνγέο δηάρπηνπ ππνινγηζκνύ βαζίδνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε (context) κε βάζε ηα δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο (monitoring data) 

πνπ παξάγνληαη από ηνπο αηζζεηήξεο. Η δηαρείξηζε ηεο απνζεθεπκέλεο γλώζεο γίλεηαη κε δίθηπα Rete ηα 

νπνία πινπνηνύλ ινγηθνύο θαλόλεο, όπσο «εάλ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε πέζεη θάησ από 

<θαηώθιη>, εηδνπνίεζε ην ρξήζηε λα θηλεζεί γηα <λ> ιεπηά»  Οη παξαπάλσ θαλόλεο θσδηθνπνηνύληαη ζε 

απινπζηεπκέλε ινγηθή γιώζζα θαη.ηξέρνπλ ζην κεζηζκηθό. Οη εθαξκνγέο ελεκεξώλνληαη γηα ηελ 

απνζεθεπκέλε γλώζε κέζσ  κελπκάησλ (events).  

Σν πξώην κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο αθνξά ηελ ελνπνίεζε ησλ δηθηύσλ Rete κε ην κνληέιν θπιηόκελνπ 

παξαζύξνπ, έηζη ώζηε λα γίλεηαη ππνινγηζκόο ξνήο δεδνκέλσλ πάλσ από ηα ρακεινύ επηπέδνπ δεδνκέλα 

ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε (<x,y,z>) θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ Πίλαθα 1, έηζη ώζηε λα εμάγεηαη 

πςεινύ επηπέδνπ γλώζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε.  

σνάρηηζη Περιγραθή 
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Κηλεηηθή Ιζρύο (Πεξπάηεκα) mvPw  )33.102.2( 2
 

Κηλεηηθή Δλέξγεηα (Πεξπάηεκα) tPwAEE   

Κηλεηηθή Δλέξγεηα (Αλόξζσζε) hgmAEE   

Κηλεηηθή Δλέξγεηα (Δπηηάρπλζε) 2vmAEE   

Πίνακας 1: σναρηήζεις Γιάτσηοσ Τπολογιζμού 

 

 Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά ζην ζρεδηαζκό ιεμηθνύ αλαιπηή/δηεξκελεπηή ν νπνίνο λα κπνξεί λα κεηαθξάδεη 

ινγηθνύο θαλόλεο όπσο  απηόο ηεο Δηθόλαο 1 ζηελ αληίζηνηρε πινπνίεζε ηνπο κε δίθηπα Rete θπιηόκελνπ 

παξαζύξνπ. Η εηηθέηα “stream” νδεγεί ηνλ δηεξκελεπηή λα επηιέμεη ην ελνπνηεκέλν κνληέιν Rete-

θπιηόκελνπ παξαζύξνπ αληί γηα ην κνληέιν Rete. 
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 Δικόνα 1: Λογικός κανόνας για ηον σπολογιζμό ηης ζηιγμιαίας ηατύηηηας ροής θέζης ηοσ τρήζηη 

 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

http://www.jessrules.com/ 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1718282&show=html 
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