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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης  (ΙΠΣΥΠ - http://www.ipsyp.gr/) είναι το 

νεότερο ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 

Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" (http://www.athena-innovation.gr/). Ξεκίνησε την λειτουργία του 

τον Μάρτιο του 2007, με διευθυντή τον Τίμο Σελλή, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. 

Υπολογιστών Ε.Μ.Π.  

Το ΙΠΣΥΠ διεξάγει έρευνα και συμμετέχει σε αναπτυξιακά έργα στον τομέα της διαχείρισης και 

επεξεργασίας δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Οι περιοχές ερευνητικής 

δραστηριότητας του ΙΠΣΥΠ περιλαμβάνουν: 

• Συστήματα διαχείρισης γεω-πληροφορίας και υπηρεσίες εντοπισμού κινούμενων αντικειμένων. 

• Επιστημονικές βάσεις δεδομένων Ιστού και διαχρονικές βάσεις δεδομένων. 

• Προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας στον Ιστό με έμφαση στην προσωποποίηση 
δεδομένων στο προφίλ του χρήστη. 

• Προστασία ιδιωτικότητας δεδομένων Ιστού. 

Στα πλαίσια των περιοχών αυτών, το ΙΠΣΥΠ ανακοινώνει μια σειρά από διπλωματικές εργασίες. Οι 

εργασίες θα εκπονηθούν στο ΙΠΣΥΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και 

Δεδομένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ - 

http://web.dbnet.ntua.gr/en/home.html). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο υπολογισµός της συντοµότερης διαδροµής, αποτελεί τον πιο σηµαντικό αλγόριθµο σε µια 
υπηρεσία δροµολόγησης και πλοήγησης. Παρόλο που πολλοί αλγόριθµοι έχουν προταθεί, δεν υπάρχει 
καθαρή εικόνα για την απόδοσή τους. 
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι: (α) Η ανάπτυξη µια ενιαίας πλατφόρµας που θα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση αλγόριθµων συντοµότερης διαδροµής (β) Η χρησιµοποίηση αυτής της 
πλατφόρµας ως µέσο αξιολόγησης αρκετών διαθέσιµων αλγόριθµων (γεγονός που προϋποθέτει τη µεταφορά 
τους στην συγκεκριµένη πλατφόρµα). 
 
ΑΤΟΜΑ: 2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java, PostgreSQL. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η σύγκριση αλγορίθµων συντοµότερης 
διαδροµής (κάποιοι από τους οποίους αναπτύχθηκαν από το ΙΠΣΥΠ) σε επίπεδο α) χρόνου εκτέλεσης β) 
ποιότητας αποτελεσµάτων, δηλαδή εάν όντως δίνουν τη βέλτιστη συντοµότερη διαδροµή. Σηµαντικό 
κοµµάτι της εργασίας αποτελεί η δηµιουργία ενός κανονικοποιηµένου οδικού δικτύου από τα δεδοµένα του 
Open Street Maps για την Ευρώπη και η κατάλληλη προσαρµογή του προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε 
αλγόριθµους δροµολόγησης. 
 
Τα καθήκοντα της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

• Ορισµός των µετρήσιµων χαρακτηριστικών της απόδοσης των αλγόριθµων, δηλαδή ποια δεδοµένα 
χαρακτηρίζουν αποτελεσµατικά την απόδοση ενός αλγόριθµου συντοµότερης διαδροµής 

• Σχεδιασµός και ανάλυση ενός συστήµατος µέτρησης απόδοσης (benchmark system), που θα 
περιλαµβάνει και τον αλγόριθµο Dijkstra συντοµότερης διαδροµής, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ως 
σηµείο αναφοράς για την απόδοση των υπόλοιπων αλγορίθµων. 

• Η δηµιουργία ενός οδικού δικτύου που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση και θα στηρίζεται στο 
open street map 

• Μεταφορά και ενσωµάτωση του Α* αλγόριθµου, καθώς και άλλων αλγορίθµων συντοµότερης 
διαδροµής (που θα επιλεγούν) στη δική µας πλατφόρµα 

• Μέτρηση της απόδοσης (Benchmarking) των αλγόριθµων 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

• 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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ PERSISTENT STORES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr , Εφεντάκης Αλέξανδρος  
210 6990522 (204), efentakis@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο υπολογισµός της συντοµότερης διαδροµής σε ένα οδικό δίκτυο, αποτελεί τον πιο 
σηµαντικό αλγόριθµο σε µια υπηρεσία δροµολόγησης και πλοήγησης. Παρόλο που έχει γίνει σηµαντική 
δουλειά στο συγκεκριµένο τοµέα, οι πιο πολλοί αλγόριθµοι θεωρούν πως όλο το οδικό δίκτυο βρίσκεται 
αποθηκευµένο στην κύρια µνήµη, γεγονός που είναι αδύνατο, όταν α) µιλάµε για το οδικό δίκτυο µιας 
ολόκληρης ηπείρου β) µιλάµε για κινητές συσκευές. 
Παρόλο που οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων (χωρικές και µη) αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της 
τεχνολογίας των υπολογιστών, δεν αποτελούν πανάκεια για όλων των ειδών τα προβλήµατα. Έτσι, 
τελευταία, έχουν αναπτυχθεί νέες εναλλακτικές (NoSQL) λύσεις, όπως embedded dbs, object databases, 
graph databases, key value stores. Επειδή κάποιες από τις παραπάνω λύσεις είναι σχετικά πρόσφατες, δεν 
έχει αξιολογηθεί η χρήση τους για την µόνιµη (persistent) αποθήκευση δεδοµένων που περιγράφουν οδικά 
δίκτυα. 
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι:  
(α) Η υλοποίηση διαφορετικών persistent stores για την αποθήκευση οδικών δικτύων 
(β) Η αξιολόγηση τους σε διαφορετικές πλευρές του προβλήµατος του υπολογισµού συντοµότερης 
διαδροµής 
 
ΑΤΟΜΑ: 2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java, Object databases (db4o, Oracle Berkeley DB), graph databases (Neo4j), 
embedded Java dbs (HSQLDB), Key value stores (Apache Cassandra, MongoDB) 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της παρούσης εργασίας είναι:  
(α) Η υλοποίηση διαφορετικών persistent stores για την αποθήκευση οδικών δικτύων. 
(β) Η αξιολόγηση τους σε διαφορετικές πλευρές του προβλήµατος του υπολογισµού συντοµότερης 
διαδροµής. 
 
Πιθανές εναλλακτικές λύσεις: 

• RDBMS (PostgreSQL) 
• Embedded Java dbs (HSQLDB) 
• Συνδυασµός RDBMS και κάποιας cache (memcached) 
• Graph databases (neo4j) 
• Object databases (db4o, Oracle Berkeley DB) 
• Key value stores (MongoDB, Apache Cassandra) 
• Java Serialization 

 
Τα καθήκοντα της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

• ∆ιερεύνηση των καλύτερων λύσεων σε κάθε κατηγορία. Κριτήριο θα αποτελεί το συγκεκριµένο 
πρόβληµα (π.χ. Οι Object databases αποθηκεύουν objects, οπότε δεν χρειάζεται conversion  
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RDBMS ->object, Οι graph databases µπορούν να απαντήσουν επιπλέον θέµατα, τα key value stores 
είναι γρήγορα, όταν η αναζήτηση γίνεται µέσω Ids και δεν έχουµε joins, κτλ) 

• Υλοποίηση 1-2 data stores από κάθε κατηγορία (από τις καλύτερες λύσεις ανά κατηγορία) 
• Υλοποίηση Java command line εφαρµογής που θα παίρνει τα δεδοµένα των οδικών δικτύων σε µια 

καθορισµένη µορφή και θα τα αποθηκεύει στα data stores 
• Μέτρηση των απαιτήσεων (µέγεθος, µνήµη) των επιµέρους data stores 
• Μέτρηση της απόδοσης (Benchmarking) των επιµέρους data stores στις ιδιορρυθµίες του 

προβλήµατος (πολλαπλά τυχαία queries, επαναλαµβανόµενα queries –[έλεγχος caching], κλπ) 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

• Benchmarking - http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 
• Object databases http://en.wikipedia.org/wiki/Object_database 
• HSQLDB http://hsqldb.org/ 
• PostgreSQL http://www.postgresql.org/ 
• MongoDB http://www.mongodb.org/ 
• Apache Cassandra http://cassandra.apache.org/ 
• Neo4j http://neo4j.org/ 
• Java serialization http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Programming/serialization/ 
• Db4o http://www.db4o.com/ 
• Oracle Berkeley DB http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/overview/index-

085366.html  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://en.wikipedia.org/wiki/Object_database
http://hsqldb.org/
http://www.postgresql.org/
http://www.mongodb.org/
http://cassandra.apache.org/
http://neo4j.org/
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Programming/serialization/
http://www.db4o.com/
http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/overview/index-085366.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/overview/index-085366.html
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GEOTYPING – LIVE ΓΕΩΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις τόσο στο θέµα της γεωκωδικοποίησης 
(αντιστοίχιση κειµένου σε συντεταγµένες), όσο και στον τοµέα του geoparsing (αναγνώριση γεωγραφικών 
όρων σε κείµενο). Όλες σχεδόν οι υπηρεσίες χαρτών (Google Maps, Yahoo Maps) όσο και το Open Street 
Maps παρέχουν υπηρεσίες geocoding, µε διαφορετικούς βαθµούς ακρίβειας. Πρόοδος έχει γίνει και στο 
κοµµάτι του geoparsing, αφού υπάρχουν εργαλεία, όπως το Yahoo Placemaker 
(http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/ ) που προσπαθούν να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. 
Το ΙΠΣΥΠ έχει σηµαντική εµπειρία στο συγκεκριµένο τοµέα, αφού έχει γίνει σηµαντική δουλειά πάνω στην 
αναγνώριση γεωγραφικών όρων σε ελληνικό ελεύθερο κείµενο, ενώ υπάρχει και σηµαντικό know how στη 
χρήση των online υπηρεσιών γεωκωδικοποίησης (Google Maps, OSM). 
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι: η ανάπτυξη µιας AJAX web εφαρµογής η οποία θα χρησιµοποιεί τις 
ήδη υπάρχουσες δυνατότητες αναγνώρισης γεωγραφικών όρων σε ελληνικό ελεύθερο κείµενο από 
προηγούµενα εργαλεία, σε συνδυασµό µε online υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης προκειµένου να εντοπίζονται 
οι γεωγραφικοί όροι που πληκτρολογεί ο χρήστης και να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνισή τους στον 
χάρτη.  
 
ΑΤΟΜΑ: 2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Google Maps API, AJAX, JavaScript (Prototype, Scriptaculous, jQuery, Ruby 
on Rails, CKEditor 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της παρούσης εργασίας είναι: η ανάπτυξη µιας web εφαρµογής η 
οποία θα χρησιµοποιεί τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες αναγνώρισης γεωγραφικών όρων σε ελληνικό 
ελεύθερο κείµενο από προηγούµενα εργαλεία, σε συνδυασµό µε online υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης 
προκειµένου να εντοπίζονται οι γεωγραφικοί όροι που πληκτρολογεί ο χρήστης και να είναι δυνατή η 
ταυτόχρονη απεικόνισή τους στον χάρτη. Η λειτουργικότητα της εφαρµογής θα συνίσταται στα εξής: 
(α) Καθώς ο χρήστης θα πληκτρολογεί το κείµενο στον HTML editor (CKEditor), η εφαρµογή θα παίρνει 
την "προηγούµενη" παράγραφο και θα την στέλνει στο server. 
(β) O server θα στέλνει στον client τους γεωγραφικούς όρους που εντοπίστηκαν. 
(γ) O client, χρησιµοποιώντας κάποια online υπηρεσία γεωκωδικοποίησης (Google Maps), θα απεικονίζει 
τους όρους στον χάρτη. 
(δ) Η εφαρµογή θα είναι πλήρως interactive, ώστε πληκτρολόγηση και γεωγραφική απεικόνιση να γίνονται 
ταυτόχρονα. 
 
Τα καθήκοντα της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

• Υλοποίηση του server που θα συνεργάζεται µε το υπάρχον εργαλείο αναγνώρισης γεωγραφικών 
όρων. 

• Υλοποίηση του client (Google Maps API, JavaScript frameworks, HTML, CKEditor) για τη 
συνεργασία µε το server και την γεωγραφική απεικόνιση των όρων 

 

http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/
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ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

• Google Maps API v3 http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/  
• CKEditor (http://ckeditor.com/) 
• Prototype (http://www.prototypejs.org/download )  
• JQuery (http://jquery.com/) 
• AJAX (http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programming%29) 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/
http://ckeditor.com/
http://www.prototypejs.org/download
http://jquery.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programming%29
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MOBILE CLIENT ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική δουλειά πάνω στο κοµµάτι της βέλτιστης χρήσης 
των δικτύων αστικών συγκοινωνιών µιας περιοχής. Τέτοιες εφαρµογές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού 
αυξάνουν τη χρήση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς από τους πολίτες, µειώνοντας τον κυκλοφοριακό 
φόρτο του οδικού δικτύου και βελτιώνοντας σηµαντικά την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές. Σηµαντικά 
open source projects, όπως το Graphserver (http://graphserver.github.com/graphserver/) και το Open Trip 
Planner (http://opentripplanner.org/) κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, χρησιµοποιώντας δεδοµένα για 
τις αστικές συγκοινωνίες που στηρίζονται στο πρότυπο GTFS (General Transit Feed Specification - 
http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html ) που αναπτύχθηκε από το Google. Το 
ΙΠΣΥΠ έχει σηµαντική εµπειρία στα συγκεκριµένα πρότυπα, αφού στα πλαίσια παλαιότερης διπλωµατικής 
συλλέχθηκαν τα δεδοµένα του ΟΑΣΑ για την περιοχή της Αθήνας σύµφωνα µε το πρότυπο GTFS. Επίσης, 
αναπτύχθηκε εκ νέου µια web εφαρµογή (http://web.imis.athena-innovation.gr:10080/opentripplanner-
webapp/) σε συνδυασµό µε το Open Trip Planner, η οποία χρησιµοποιεί το Google Maps Api v3 για την 
οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων. 
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη µια κινητής πλατφόρµας (iPhone - Android) που, 
χρησιµοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και την ήδη υλοποιηµένη 
server υποδοµή του Open Trip Planner, θα µπορεί να παρουσιάζει στον χρήστη της κινητής συσκευής τη 
βέλτιστη (λιγότερες µετεπιβιβάσεις, ταχύτερη) διαδροµή µεταξύ δύο σηµείων, χρησιµοποιώντας 
αποκλειστικά αστικές συγκοινωνίες. 
 
ΑΤΟΜΑ: 2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GTFS, Objective C (iPhone) Java (Android), Google Maps, Open Trip 
Planner 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη µια κινητής πλατφόρµας 
(iPhone - Android) που, χρησιµοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας 
και τη ήδη υλοποιηµένη server υποδοµή του Open Trip Planner, θα µπορεί να παρουσιάζει στον χρήστη της 
κινητής συσκευής τη βέλτιστη (λιγότερες µετεπιβιβάσεις, ταχύτερη) διαδροµή µεταξύ δύο σηµείων, 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά αστικές συγκοινωνίες. Η ανάπτυξη της πλατφόρµας θα στηρίζεται, επίσης, 
στις εξής προδιαγραφές: 
α) Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να γίνεται τόσο σε χάρτες (Google Maps ή Open Street 
Maps), όσο και µε µορφή κειµένου, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της κινητής συσκευής  
(β) Θα είναι δυνατή η αποθήκευση των αποτελεσµάτων των αναζητήσεων του χρήστη, ώστε ο χρήστης να 
έχει πρόσβαση σε αυτά ακόµα και όταν είναι offline. 
(γ) Σηµαντικό κοµµάτι της εφαρµογής θα πρέπει να δουλεύει offline (πληροφορίες στάσεων – timetables) 
 
Τα καθήκοντα της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

• Υλοποίησης ενός διαδραστικού εργαλείου χαρτών, προκειµένου ο χρήστης να ορίσει αφετηρία και 
τέλος διαδροµής, καθώς και τις λεπτοµέρειες της διαδροµής του (ώρα, µέσο κτλ) 

http://graphserver.github.com/graphserver/
http://opentripplanner.org/
http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html
http://web.imis.athena-innovation.gr:10080/opentripplanner-webapp/
http://web.imis.athena-innovation.gr:10080/opentripplanner-webapp/
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• Επικοινωνία του εργαλείου µε το Open Trip Planner προκειµένου να διαβιβαστεί το αίτηµα του 
χρήστη 

• Λήψη της απάντησης από το Open Trip Planner και κατάλληλη παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
(χάρτες – κείµενο) 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης των αναζητήσεων του χρήστη στην κινητή συσκευή, ώστε να µπορεί να 
έχει πρόσβαση σε αυτές, ακόµα και όταν είναι offline 

• Παρουσίαση πληροφοριών σχετικά µε το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών (στάσεις, timetables) 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

• Open Trip Planner (http://opentripplanner.org/) 
• General Transit Feed Specification - 

http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html 
• Google Maps API v3 http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/  
• Openstreetmap - http://www.openstreetmap.org/  

 

http://opentripplanner.org/
http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html
http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/
http://www.openstreetmap.org/
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 
MAPREDUCE ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Dieter Pfoser, 210 6990522 (204), pfoser@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To MapReduce είναι ένα software framework που υλοποιήθηκε από την Google για να 
υποστηρίξει distributed computing σε ένα µεγάλο dataset που βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα µεγάλο 
σύνολο από clusters υπολογιστών. Παρόλο που η ιδέα αυτή είναι απλή και έξυπνη, σχεδιάστηκε για 
εκτεταµένα clusters υπολογιστών. Στην παρούσα διπλωµατική θέλουµε να απαντήσουµε το ερώτηµα το τι 
συµβαίνει, όταν κάποιος αντικαταστήσει το εκτεταµένο δίκτυο από clusters υπολογιστών µε ένα µεγάλο 
αριθµό φυλλοµετρητών που εκτελούν τη συγκεκριµένη εργασία µε JavaScript. Με λίγα λόγια, το να 
συνεισφέρεις σε µια υπολογιστική (Map-Reduce) εργασία, θα είναι το ίδιο απλό, όσο το να γράφεις ένα 
URL στη γραµµή διευθύνσεως του browser. Ειδικότερα, θα εξερευνήσουµε ένα εύρος προβληµάτων στην 
περιοχή των γεωχωρικών δεδοµένων, ως προς τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούµε µέσω µιας MapReduce 
διεργασίας στον browser. 
 
ΑΤΟΜΑ: 4 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Javascript, Ruby-on-Rails. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής είναι να εξετάσουµε κατά πόσο 
ένα εύρος προβληµάτων είναι κατάλληλα προς επεξεργασία, µέσω µιας MapReduce διεργασίας στον 
browser. Τα προβλήµατα που θα εξετάσουµε (χωρίς η λίστα να είναι περιοριστική) είναι: α) δεικτοδότηση 
χωρικών και χωροχρονικών δεδοµένων β) γεωχωρικό clustering γ) επεξεργασία spatial join δ) ) data mining, 
και ειδικότερα η κατασκευή οδικού δικτύου από τα tracking data οχηµάτων καθώς και η εκτέλεση map-
matching αλγορίθµων.  Βασικό κοµµάτι αυτής της δουλειάς είναι η υλοποίηση σε Ruby-on-Rails ενός 
βασικού MapReduce framework. Αυτό το framework θα χρησιµοποιηθεί από τις JavaScript υλοποιήσεις των 
κατάλληλων αλγόριθµων να µοιράσουν (Map) και να µαζέψουν στον server (Reduce) τα υπολογιστικά 
αποτελέσµατα από τους πελάτες (Φυλλοµετρητές που τρέχουν JavaScript) 
 
Τα καθήκοντα της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

• Ορισµός και υλοποίηση του βασικού ROR MapReduce framework 
• Αναγνώριση, µελέτη και σχεδιασµός µιας κατανεµηµένης εκδοχής ενός αλγορίθµου που θα επιλύει 

το συγκεκριµένο πρόβληµα επεξεργασίας γεωχωρικών δεδοµένων (π.χ.., αλγόριθµος γεωχωρικού 
clustering) 

• Υλοποίηση του συγκεκριµένου αλγόριθµου σε JavaScript 
• Ενσωµάτωση του συγκεκριµένου αλγόριθµου επεξεργασίας στο MapReduce framework 
• Μέτρηση της απόδοσης (Benchmarking) των αλγόριθµων 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

• 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/


ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ /Ε.Κ. «Αθηνά» 

-11- 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr 
   Γιώργος Γιαννόπουλος, 210 6990522 (102), giann@imis.athena-innovation.gr 
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διπλωµατική εργασία θα επεκτείνει µια πλατφόρµα που προσφέρει υπηρεσίες 
σηµασιολογικού χαρακτηρισµού εγγράφων µε έννοιες οντολογίας και αναζήτησης εγγράφων µε χρήση 
λέξεων κλειδιών, αλλά και εννοιών οντολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος ανοικτού 
λογισµικού για την υποστήριξη διαδικασιών αποδελτίωσης εγγράφων οργανισµών. Το σύστηµα θα 
δοκιµαστεί σε ένα πραγµατικό σενάριο χρήσης, στα πλαίσια συνεργασίας του ΙΠΣΥΠ/ΕΚ "Αθηνά" µε το 
opengov.gr που έχει ως στόχο τη διερεύνηση υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για ανοικτά δεδοµένα της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 
ΑΤΟΜΑ: 1-2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java, Protégé, Lucene. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η αναζήτηση, συλλογή και οργάνωση εγγράφων είναι βασικά συστατικά 
στοιχεία των λειτουργικών απαιτήσεων για τη διαχείριση της πληροφορίας σε έναν οργανισµό. Ειδικά σε 
περιβάλλοντα αποδελτίωσης, είναι σηµαντική η υποστήριξη, µε ηµι-αυτόµατες τεχνικές, της διαδικασίας του 
σηµασιολογικού χαρακτηρισµού ενός εγγράφου (ολόκληρου ή µέρους του) και της θεµατικής ταξινόµησής 
του, καθ’ ότι η διαδικασία αυτή, όταν γίνεται χειροκίνητα, είναι επίπονη.  Στο ΙΠΣΥΠ έχει αναπτυχθεί η 
πλατφόρµα GoNTogle που παρέχει τις εξής υπηρεσίες: 

1. ∆ηµιουργία θεµατικών περιοχών και οργάνωσή τους σε οντολογικά σχήµατα. 
2. Χαρακτηρισµός εγγράφου µε θεµατικές περιοχές που προσδιορίζει ο χρήστης. 
3. Χαρακτηρισµός εγγράφου µε θεµατικές περιοχές που προτείνει αυτόµατα το ίδιο το σύστηµα.  
4. Αναζήτηση εγγράφων µε χρήση λέξεων κλειδιών και µε περιήγηση σε θεµατικές περιοχές. 
5. Συνδυασµένη αναζήτηση εγγράφων. 

Η πλατφόρµα διαχειρίζεται πολλούς δηµοφιλείς τύπους εγγράφων, όπως π.χ., pdf, doc, κ.λ.π. Οι θεµατικές 
περιοχές και τα οντολογικά σχήµατα µπορούν να αποθηκευτούν σε  κεντρικό εξυπηρετητή για να 
χρησιµοποιούνται από πολλούς χρήστες.  

Η διπλωµατική εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 
• Εξοικείωση µε την εφαρµογή και πραγµατοποίηση επιλεγµένων βελτιώσεων στην client εφαρµογή 

διαχείρισης εγγράφων και στην εφαρµογή διαχείρισης οντολογιών.  
• Ανάπτυξη Web εφαρµογής αναζήτησης εγγράφων µε όρους οντολογίας και λέξεις κλειδιά. 
• Ανάπτυξη κεντρικού αποθετηρίου εγγράφων στο οποίο και θα βασίζεται όλη η πλατφόρµα. 
• Προσαρµογή της πλατφόρµας σε ένα πραγµατικό σενάριο χρήσης στα πλαίσια συνεργασίας του 

ΙΠΣΥΠ/ΕΚ "Αθηνά" µε το opengov.gr. 
 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  

Η εφαρµογή διατίθεται στο σύνδεσµο http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/gontogle/, µαζί µε 
βοηθητικό υλικό και δηµοσιεύσεις. 

http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/gontogle/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ RDF ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ                                                      
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LINKED DATA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr 
   Γιάννης Λιαγούρης, 210 7721436, liagos@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εργασίας είναι η πειραµατική αξιολόγηση συστηµάτων διαχείρισης RDF 
δεδοµένων (RDF Stores) µε χρήση διασυνδεδεµένων δεδοµένων (Linked Data) από πραγµατικές εφαρµογές.  
 
ΑΤΟΜΑ: 1-2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java/C++ 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το µοντέλο RDF (Resource Description Framework) [1] σχεδιάστηκε αρχικά 
για τον τυπικό προσδιορισµό µεταδεδοµένων σχετικών µε τους πόρους του παγκόσµιου ιστού, αλλά στην 
πραγµατικότητα µπορεί να αναπαραστήσει οποιουδήποτε είδους δεδοµένα. Η δοµική µονάδα του RDF είναι 
η τριάδα <υποκείµενο, κατηγόρηµα, αντικείµενο> (<subject, predicate, object>) που ονοµάζεται και δήλωση 
(statement). ∆εδοµένου ότι το υποκείµενο µιας δήλωσης µπορεί να αποτελεί αντικείµενο κάποιας άλλης, 
πολλές τέτοιες RDF δηλώσεις συνθέτουν έναν κατευθυνόµενο γράφο µε κόµβους subject και object και 
ακµές (predicates) που αντιστοιχούν στις σχέσεις µεταξύ τους.  

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διασύνδεσης δεδοµένων κατέχει το Linked Data Project (LDP) [3]. Στο 
LDP, εκατοντάδες σύνολα δεδοµένων (datasets) από διάφορους οργανισµούς δηµοσιεύονται και συνδέονται 
µεταξύ τους ακολουθώντας το µοντέλο RDF. Ενδεικτικό της απήχησης του LDP είναι το γεγονός ότι ο 
όγκος των δεδοµένων που ήδη φιλοξενεί αγγίζει τα 25 εκατ. RDF τριάδων, µε σύνολα δεδοµένων που 
φέρουν πάνω από 400 εκατ. διασυνδέσεις. Προφανώς, όσο ο όγκος των δεδοµένων αυτών µεγαλώνει, τόσο 
οι τεχνικές προκλήσεις που αφορούν στην αποδοτική διαχείρισή τους αυξάνονται. Αν και µέχρι στιγµής 
έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήµατα διαχείρισης RDF δεδοµένων, τα πλεονεκτήµατα της κάθε προσέγγισης 
δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα, καθότι η βιβλιογραφία στερείται µιας πλήρους πειραµατικής αξιολόγησης όλων 
των διαφορετικών προσεγγίσεων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πειραµατική αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης 
διασυνδεδεµένων RDF δεδοµένων, µε έµφαση σε συστήµατα που προσανατολίζονται στην αποδοτική 
αποτίµηση ερωτηµάτων στο σκληρό δίσκο. Εποµένως, η εργασία θα ασχοληθεί µε τα εξής θέµατα: 

• Μελέτη και εξοικείωση µε τις γλώσσες περιγραφής (µετα)δεδοµένων σε Linked Data περιβάλλον 
(RDF και OWL [2]). 

• Μελέτη και συγκριτική παρουσίαση των υπαρχόντων συστηµάτων διαχείρισης RDF δεδοµένων 
(OWLIM, Sesame, Kowari, Jena, RDF-3X, YARS2, iStore, κ.λπ.) 

• Ορισµός πειραµατικής διαδικασίας αξιολόγησης (benchmarking) και διεξαγωγή πειραµάτων σε 
πραγµατικά δεδοµένα. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

[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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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διπλωµατική εργασία θα επεκτείνει µια πλατφόρµα που προσφέρει υπηρεσίες µετα-
αναζήτησης πληροφορίας στον Ιστό µε χρήση µοντέλων διαχείρισης σκέψης (mindmaps).   
 
ΑΤΟΜΑ: 1-2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java/Lucene 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στο ΙΠΣΥΠ έχει αναπτυχθεί µια πλατφόρµα που υποστηρίζει προηγµένες 
τεχνικές αναζήτησης στον Ιστό. Η πλατφόρµα έχει χτιστεί πάνω από το εργαλείο χαρτών σκέψης Freemind 
(http://freemind.sourceforge.net/) και προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών, σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο µεταξύ 
χρήστη και µηχανών αναζήτησης, που εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Αναζήτηση πληροφορίας στον Ιστό για περιεχόµενο σχετικό µε τους χάρτες σκέψης και οργάνωση των 
αποτελεσµάτων σε χάρτες σκέψης. Το σύστηµα έχει επικεντρωθεί στη µετα-αναζήτηση κειµένων 
επιστηµονικών συνεδρίων και περιοδικών από ειδικευµένες πηγές αναζήτησης, όπως το DBLP 
(http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/),  Citeseerx (http://citeseerx.ist.psu.edu/) και Google scholar 
(http://scholar.google.com/).  

2. Εµπλουτισµός αποτελεσµάτων αναζήτησης. Το σύστηµα χρησιµοποιεί υλικό από γενικευµένες πηγές 
αναζήτησης (π.χ. Google) για να βρει πληροφορία που δεν έχει βρεθεί από τη Λειτουργία 1. και είναι 
απαραίτητη για το χρήστη. Παραδείγµατα: η περίληψη (abstract) µιας δηµοσίευσης, το pdf αρχείο της 
(π.χ. αν υπάρχει στην προσωπική ιστοσελίδα των συγγραφέων), σχετικές παρουσιάσεις, κ.λ.π.    

Η διπλωµατική εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εξοικείωση µε την εφαρµογή και πραγµατοποίηση επιλεγµένων βελτιώσεων. 

2. Βελτίωση της ακρίβειας του υποσυστήµατος αναζήτησης βοηθητικού υλικού και προσθήκη 
δυνατότητας παραµετροποίησης της αναζήτησης. 

3. Επέκταση του µοντέλου χαρτών σκέψης µε την προσθήκη µιας ειδικής κατηγορίας κόµβων (κόµβοι 
actors) που θα επιτελούν εξειδικευµένες λειτουργίες αναζήτησης. Οι κόµβοι αυτοί θα εξάγουν λέξεις-
κλειδιά από τους άλλους κόµβους µε τους οποίους σχετίζονται στο χάρτη και θα τις χρησιµοποιούν για 
να δροµολογούν τις αναζητήσεις. Παραδείγµατα: (a) κόµβοι AbstractCollector: θα δροµολογούν 
αναζήτηση περιλήψεων δηµοσιεύσεων (abstracts), (b) κόµβοι WikipediaCollector: θα δροµολογούν 
αναζήτηση υλικού από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. 

4. Υποστήριξη εξατοµικευµένης αναζήτησης λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ερωτήµατα που έκανε στο παρελθόν 
ο χρήστης και τα αποτελέσµατα του κάθε ερωτήµατος που επέλεξε να εισάγει στο χάρτη σκέψης. 
Χρησιµοποιώντας αυτήν την πληροφορία, θα δηµιουργούνται πολλαπλά προφίλ χρήστη που το σύστηµα 
θα εκµεταλλεύεται για να φιλτράρει ή να επεκτείνει τα αποτελέσµατα κάθε νέας αναζήτησης. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

Η εφαρµογή διατίθεται στο σύνδεσµο http://web.imis.athena-innovation.gr/projects/mm/, µαζί µε 
βοηθητικό υλικό και δηµοσιεύσεις. 

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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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr , Θανάσης 
Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr , Γιώργος Γιαννόπουλος, 210 6990522 (102), 
giann@imis.athena-innovation.gr  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διπλωµατική εργασία στοχεύει στη σχεδίαση και ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών 
αναζήτησης βιοµορίων και σχετικών δηµοσιεύσεων, που θα λαµβάνουν υπ’ όψη το γράφο της ιστορικής 
εξέλιξης των βιοµορίων ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες αναζήτησης των βιολόγων-
ερευνητών. 
 
ΑΤΟΜΑ: 1-2 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java/C/PHP/Javascript/MySQL 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα µόρια µικροRNA (microRNA) είναι βιοµόρια πολύ µικρού µήκους, τα 
οποία προσκολλώνται επάνω σε µόρια «αγγελιοφόρου» RNA (mRNA) εµποδίζοντας την παραγωγή 
πρωτεϊνών. Για την έρευνα στις βιοεπιστήµες, είναι χρήσιµο σε κάποιον ερευνητή να γνωρίζει σε ποια 
mRNA προσκολλάται ένα συγκεκριµένο µόριο microRNA. Τα σηµεία προσκόλλησης αποκαλούνται στόχοι 
(targets). Η πληροφορία αυτή είναι πολύτιµη για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα αίτια 
ασθενειών. Επειδή ο ρόλος των microRNA ανακαλύφθηκε µόλις το 2001, η περιοχή είναι την περίοδο αυτή 
πολύ δηµοφιλής στην ερευνητική κοινότητα των βιοεπιστηµών.  

Το DIANA microT (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) και το DIANA mirGen 
(http://www.microrna.gr/mirgen) είναι δύο εφαρµογές Ιστού, που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΠΣΥΠ σε 
συνεργασία µε το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών "Αλέξανδρος Φλέµινγκ". Η εφαρµογή  
DIANA microT προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αναζητήσει στόχους (targets) για διάφορα 
microRNA και σχετικές πληροφορίες. Οι στόχοι έχουν προβλεφθεί µε βάση υπολογιστικές τεχνικές της 
ερευνητικής οµάδας του  "Αλέξανδρος Φλέµινγκ" και στη συνέχεια έχουν αποθηκευτεί σε µια σχεσιακή 
βάση δεδοµένων. Η εφαρµογή DIANA mirGen προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αναζητήσει 
πληροφορίες σχετικές µε την έκφραση των διαφόρων microRNA. 

Στις επιστηµονικές βάσεις βιολογικών δεδοµένων είναι συνηθισµένο να υπάρχουν αλλαγές στις ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά των βιοµορίων. Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται µε συγκεκριµένο τρόπο σε αρχεία 
τα οποία και είναι διαθέσιµα στους ερευνητές σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
(http://www.mirbase.org/ftp.shtml). Πολλές φορές καταγράφεται και ο λόγος µιας αλλαγής (π.χ., 
αντικατάσταση λόγω ισοδυναµίας βιοµορίων). Παράδειγµα 1: ένα βιοµόριο µπορεί να αλλάξει ονοµασία τη 
χρονική στιγµή T1, να αλλάξει δοµή (όσον αφορά την ακολουθία χηµικών βάσεων από τις οποίες 
αποτελείται) τη χρονική στιγµή Τ2 και τέλος να αντικατασταθεί από κάποια άλλα τη χρονική στιγµή Τ3. 
Παράδειγµα 2: δύο βιοµόρια µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύονται από ένα άλλο (είναι δηλαδή 
ισοδύναµα µε ένα άλλο), οπότε και διαγράφονται τελείως τη χρονική στιγµή Τ1. Εποµένως, κάθε βιοµόριο 
ακολουθεί µια ιστορική εξέλιξη. Οι ιστορικές εξελίξεις όλων των µορίων δηµιουργούν ένα γράφο ιστορικής 
εξέλιξης.  

http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://www.microrna.gr/mirgen
http://www.mirbase.org/ftp.shtml
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Με τις υπάρχουσες τεχνολογίες αναζήτησης, ένας ερευνητής που χρησιµοποιεί π.χ. τη λέξη-κλειδί hsa-let7a 
για να βρει δηµοσιεύσεις σχετικές µε το οµώνυµο βιοµόριο, θα χάσει όλες τις δηµοσιεύσεις που αφορούν τα 
βιοµόρια hsa-let7b1 και hsa-let7b1 τα οποία και αντικατέστησαν το πρώτο κάποια χρονική στιγµή. Αν 
µάλιστα ο λόγος αντικατάστασης ήταν επειδή υπήρξε λάθος στην ανάλυση των δεδοµένων του πρώτου, τότε 
οι σχετικές δηµοσιεύσεις που θα ανακτηθούν θα είναι και ανακριβείς.      

Η διπλωµατική εργασία στοχεύει στη σχεδίαση και ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών αναζήτησης 
βιοµορίων και σχετικών δηµοσιεύσεων που θα λαµβάνει υπ’ όψη το γράφο της ιστορικής εξέλιξης των 
βιοµορίων ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες αναζήτησης των βιολόγων-ερευνητών. Η εργασία 
περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εξοικείωση µε τις υπάρχουσες εφαρµογές και πραγµατοποίηση επιλεγµένων βελτιώσεων. 

2. Ορισµός µοντέλου ιστορικής εξέλιξης βιοµορίων. 

3. Ανάπτυξη αλγορίθµου αναζήτησης βιοµορίων και σχετικών δηµοσιεύσεων από τη ψηφιακή βιβλιοθήκη 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), καθώς και κατάταξης των αποτελεσµάτων µε χρήση 
του γράφου εξέλιξης. 

4. Ενσωµάτωση του αλγορίθµου στις εφαρµογές DIANA microT και DIANA mirGen. 

5. Οπτικοποίηση του γράφου εξέλιξης στις εφαρµογές DIANA microT και DIANA mirGen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ MICRO-RNA ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr, Θανάσης 
Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το σύστηµα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) είναι µια εφαρµογή 
Ιστού που παρέχει στους βιολόγους ερευνητές τη δυνατότητα να αναζητήσουν γονίδια και µόρια microRNA 
που σχετίζονται µεταξύ τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επέκταση του ήδη υπάρχοντος 
µηχανισµού αναζήτησης έτσι ώστε να γίνεται (α) αυτόµατη αναγνώριση του είδους των όρων που 
πληκτρολογούνται από το χρήστη και (β) παροχή προτάσεων σε πραγµατικό χρόνο (δηλαδή κατά την 
πληκτρολόγηση). 
 
ΑΤΟΜΑ: 1 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: PHP (Yii Framework), Javascript & AJAX, MySQL, C++ 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα microRNAs είναι βιοµόρια πολύ µικρού µήκους, τα οποία έχουν 
“στόχους” (targets) σε γονίδια. Η ύπαρξη στόχου ενός µορίου microRNA σε κάποιο γονίδιο συνεπάγεται 
στην παρεµπόδιση της παραγωγής της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Η πληροφορία αυτή είναι πολύτιµη για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα αίτια ασθενειών.  

Το σύστηµα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) είναι µια εφαρµογή Ιστού, που έχει 
αναπτυχθεί από το ΙΠΣΥΠ για το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών “Αλέξανδρος Φλέµινγκ”. Η 
εφαρµογή  παρέχει στους βιολόγους ερευνητές τη δυνατότητα να αναζητήσουν microRNA στόχους και 
σχετικές µε αυτούς πληροφορίες. Οι στόχοι έχουν προβλεφθεί µε βάση υπολογιστικές τεχνικές της 
ερευνητικής οµάδας του  "Αλέξανδρος Φλέµινγκ" και στη συνέχεια έχουν αποθηκευτεί σε µια σχεσιακή 
βάση δεδοµένων. 

Η αναζήτηση των microRNA στόχων γίνεται από τους χρήστες µέσω του προσδιορισµού λέξεων-κλειδιών 
(keywords) οι οποίες χαρακτηρίζουν είτε κάποιο γονίδιο, είτε κάποιο µόριο microRNA, είτε και τα δύο µαζί. 
Επίσης οι λέξεις-κλειδιά µπορεί να προσδιορίζουν κάποια σχετική µε τους στόχους πληροφορία (π.χ. 
παράγοντες µεταγραφής, συµµετοχή αντίστοιχου γονιδίου σε βιολογικά µονοπάτια κτλ). Για να είναι 
εύχρηστο το περιβάλλον στον τελικό χρήστη είναι απαραίτητο το είδος των λέξεων-κλειδιών που 
χρησιµοποιούνται να αναγνωρίζονται αυτόµατα από το σύστηµα. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης 
πληκτρολογήσει τη λέξη-κλειδί “hsa-let-7a”, το σύστηµα θα πρέπει να αναγνωρίσει από µόνο του ότι 
πρόκειται για το όνοµα ενός µορίου micro-RNA.  

Μια άλλη απαίτηση είναι το σύστηµα να παρέχει κατά την πληκτρολόγηση προτάσεις για τις λέξεις-κλειδιά 
που εισάγονται από το χρήστη. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η χρήση AJAX τεχνολογίας. Σε 
περίπτωση που η λέξη που πληκτρολογείται δεν ταυτίζεται µε κανέναν από τους όρους που βρίσκονται 
αποθηκευµένοι στη βάση δεδοµένων, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει ως προτάσεις στο χρήστη τους πιο 
συναφείς όρους στη βάση. Για να επιτευχθεί αυτό σε πραγµατικό χρόνο, είναι απαραίτητη η χρήση 
αποδοτικών αλγορίθµων προσεγγιστικού ταιριάσµατος ακολουθιών, όπως αυτοί που υλοποιούνται στην 
C++ βιβλιοθήκη Flamingo (http://flamingo.ics.uci.edu/releases/3.0/). 

 

http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://www.microrna.gr/microT-CDS/
http://flamingo.ics.uci.edu/releases/3.0/
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Η εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εξοικείωση µε την υπάρχουσα εφαρµογή και τους τρόπους επέκτασής της. 

2. Υλοποίηση υποσυστήµατος το οποίο αναγνωρίζει αυτόµατα το είδος οποιασδήποτε λέξης-κλειδιού. 

3. Εξοικείωση µε αλγορίθµους προσεγγιστικού ταιριάσµατος ακολουθιών και της βιβλιοθήκης Flamingo.  

4. Υλοποίηση υποσυστήµατος παροχής προτάσεων σε πραγµατικό χρόνο.  

 
ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 
Παρουσίαση των βασικότερων αλγορίθµων για προσεγγιστικό ταίριασµα ακολουθιών: 

• http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-I.ppt  
• http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-II.ppt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-I.ppt
http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-II.ppt
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DIANA MICRO-T ΚΑΙ 
DIANA MIRGEN ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr, Θανάσης 
Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα συστήµατα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/) και DIANA mirGen 
(http://www.microrna.gr/mirgen) είναι δύο εφαρµογές Ιστού που προσφέρουν δυνατότητες αναζήτησης σε 
βάσεις που περιέχουν βιοεπιστηµονικά δεδοµένα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι (α) η διεύρυνση των 
ήδη υλοποιηµένων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εφαρµογές αυτές για εγγεγραµµένους χρήστες και (β) 
η παροχή εύχρηστου περιβάλλοντος διαχείρισης των δεδοµένων που συλλέγονται από τη δραστηριότητα 
των εγγεγραµµένων χρηστών. 
 
ΑΤΟΜΑ: 1 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: PHP (Yii Framework), Javascript, MySQL 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα micro-RNAs είναι βιοµόρια πολύ µικρού µήκους, τα οποία έχουν 
“στόχους” (targets) σε γονίδια. Η ύπαρξη στόχου ενός µορίου micro-RNA σε κάποιο γονίδιο συνεπάγεται 
στην παρεµπόδιση της παραγωγής της αντίστοιχης πρωτεΐνης. Η πληροφορία αυτή είναι πολύτιµη για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα αίτια ασθενειών.  

Τα συστήµατα DIANA micro-T (http://www.microrna.gr/microT-CDS/)  και DIANA mirGen 
(http://www.microrna.gr/mirgen) είναι δύο εφαρµογές Ιστού, που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΠΣΥΠ για το 
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών “Αλέξανδρος Φλέµινγκ”. Η εφαρµογή DIANA micro-T 
παρέχει στους βιολόγους ερευνητές τη δυνατότητα να αναζητήσουν microRNA στόχους και σχετικές µε 
αυτούς πληροφορίες. Οι στόχοι έχουν προβλεφθεί µε βάση υπολογιστικές τεχνικές της ερευνητικής οµάδας 
του  "Αλέξανδρος Φλέµινγκ" και στη συνέχεια έχουν αποθηκευτεί σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Η 
εφαρµογή DIANA mirGen προσφέρει στον ερευνητή τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες σχετικές 
µε την έκφραση των διαφόρων micro-RNA. 

Οι προηγούµενες εφαρµογές, εκτός των βασικών υπηρεσιών αναζήτησης, παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες 
για τους εγγεγραµµένους χρήστες, όπως για παράδειγµα ιστορικό αναζητήσεων, παροχή σελιδοδεικτών για 
σηµαντικές αναζητήσεις κτλ. Ένα πρώτο ζητούµενο είναι να προστεθούν νέες υπηρεσίες εγγεγραµµένων 
χρηστών, να βελτιωθούν οι υπάρχουσες. Ένα δεύτερο είναι να βελτιωθούν οι µηχανισµοί καταγραφής της 
συµπεριφοράς των χρηστών και να δηµιουργηθεί ένα εύχρηστο περιβάλλον που να παρέχει στους 
διαχειριστές του συστήµατος τη δυνατότητα να εξάγουν χρήσιµα στατιστικά και συµπεράσµατα από τα 
καταγεγραµµένα δεδοµένα για τις συµπεριφορές των χρηστών.  

Επίσης, θα πρέπει στις υπηρεσίες καταγραφής αλλά και στην παροχή σελιδοδεικτών να υποστηρίζεται η 
διαχρονικότητα. Στις επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων micro-RNA είναι συνηθισµένο να υπάρχουν αλλαγές 
στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των micro-RNA. Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται µε συγκεκριµένο 
τρόπο σε αρχεία τα οποία και είναι διαθέσιµα στους ερευνητές σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
(http://www.mirbase.org/ftp.shtml). Για παράδειγµα, ένας σελιδοδείκτης θα πρέπει να “δείχνει” στη σωστή 
πληροφορία, ακόµα και όταν έχουν γίνει αλλαγές στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων 
βιοµορίων.    

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 εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εξοικείωση µε την υπάρχουσα εφαρµογή και τους τρόπους επέκτασής της. 

2. Επέκταση υποσυστήµατος καταγραφής των δραστηριοτήτων του χρήστη (αναζητήσεις, µε ονόµατα 
βιοµορίων, προσπελάσεις πειραµατικών αποτελεσµάτων, κ.λ.π.). 

3. Ανάπτυξη υποσυστήµατος για την υποστήριξη διαχρονικότητας στις υπηρεσίες καταγραφής.   

4. Ενσωµάτωση των µεθόδων στις εφαρµογές DIANA microT και DIANA mirGen. 
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ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SPAM 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θοδωρής ∆αλαµάγκας, 210 6990522 (102), dalamag@imis.athena-innovation.gr, Θανάσης 
Βεργούλης, 210 6990522 (102), vergoulis@imis.athena-innovation.gr  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρήση τεχνικών προσεγγιστικού ταιριάσµατος 
ακολουθιών για την ανίχνευση spam σε πραγµατικό χρόνο για µεγάλο όγκο δεδοµένων.  
 
ΑΤΟΜΑ: 1 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: C/C++, Flamingo 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η διπλωµατική εργασία γίνεται σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας, ως παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου στους µηχανικούς, και αφορά στην ανίχνευση, σε πραγµατικό 
χρόνο, spam ηλεκτρονικών µηνυµάτων που αποστέλλονται στους πελάτες του. Η ανίχνευση τέτοιων 
µηνυµάτων είναι ένα πολύ παλιό πρόβληµα και υπάρχει πληθώρα συστηµάτων που προσπαθεί να το 
αντιµετωπίσει. Αρκετά από αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούν µοντέλα µηχανικής µάθησης που 
εκπαιδεύονται µε θετικά δείγµατα spam µηνυµάτων που δίνει ο ίδιος ο χρήστης. Άλλα, προσπαθούν απλά να 
ανιχνεύσουν την εµφάνιση συγκεκριµένων λέξεων µέσα στο κύριο θέµα ή το κείµενο του µηνύµατος για να 
αποφασίσουν αν είναι spam ή όχι. Οι λέξεις αυτές (patterns) είναι συνήθως οργανωµένες σε έναν κατάλογο.  

Τα συστήµατα της πρώτης κατηγορίας χρησιµοποιούνται συνήθως σε προσωπικές εφαρµογές διαχείρισης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. Thunderbird), καθότι δεν είναι αποδοτικά για µεγάλο όγκο ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, σε επίπεδο χιλιάδων χρηστών. Στα συστήµατα της δεύτερης κατηγορίας, πολλά µηνύµατα 
καταφέρνουν να περάσουν τον έλεγχο, επειδή τα εργαλεία δε λαµβάνουν υπ’ όψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των spam µηνυµάτων.  

Με βάση την εµπειρία των τεχνικών του ΤΕΕ σχετικά µε τη φύση των spam µηνυµάτων, δείτε το εξής 
σενάριο:  

Μηνύµατα προς έλεγχο  patterns 

1. ablavid  1. vid 

2. blaconbla  2. con 

3. blaplabla  3. ala 

 

Αν κάποιο pattern εµφανίζεται ολόκληρο σε κάποιο µήνυµα, τότε το µήνυµα είναι spam. Για παράδειγµα, τα 
µηνύµατα 1 και 2 είναι spam επειδή περιέχουν το pattern vid και con, αντίστοιχα. Επίσης, αν κάποιο pattern 
ταιριάζει προσεγγιστικά µε κάποιο µήνυµα, τότε και αυτό το µήνυµα είναι spam. Για παράδειγµα, το µήνυµα 
3. είναι spam επειδή µοιάζει µε το pattern ala. Η οµοιότητα µπορεί να ποσοτικοποιηθεί π.χ. µε χρήση της 
µετρικής Levenshtein (http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance). 

Η εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εξοικοίωση µε µεθόδους ταιριάσµατος ακολουθιών, όπως αυτοί που υλοποιούνται στην C++ 
βιβλιοθήκη Flamingo (http://flamingo.ics.uci.edu/releases/3.0/). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
http://flamingo.ics.uci.edu/releases/3.0/
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2. Ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθµων πλήρους και προσεγγιστικού ταιριάσµατος συµβολοσειρών σε 
πραγµατικό χρόνο, µε βάση τα παραπάνω σενάρια. 

3. Ενσωµάτωση των αλγορίθµων σε συστήµατα παρακολούθησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε 
συνεργασία µε το ΤΕΕ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 
Παρουσίαση των βασικότερων αλγορίθµων για προσεγγιστικό ταίριασµα ακολουθιών: 

• http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-I.ppt  
• http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-II.ppt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-I.ppt
http://www2.research.att.com/~marioh/papers/vldb-tutorial-II.ppt
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ «ΕΞΕΛΙΞΗΣ» ΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γιάννης Σταύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 
  Γιώργος Παπαστεφανάτος, 210 6990522 (109), gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείµενο της διπλωµατικής είναι η υλοποίηση µιας σειράς λειτουργικών αλλαγών πάνω 
σε δεδοµένα XML. Η υλοποίηση θα χρησιµοποιήσει ένα µοντέλο δεδοµένων (evo-model) που επιτρέπει την 
καταγραφή της κάθε αλλαγής και την σύνδεσή της µε την πληροφορία που επηρεάζει, έτσι ώστε στη 
συνέχεια να είναι δυνατή η ερµηνεία της εξέλιξης των δεδοµένων. Η διπλωµατική έχει ερευνητικό 
χαρακτήρα και προγραµµατιστικό περιεχόµενο. 

ΑΤΟΜΑ: 1 ή 2. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Java (ή αντίστοιχη), σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (σχεσιακό ή 
XML). 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σε πολλές περιπτώσεις στον Ιστό (πχ. στις επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων) 
είναι σηµαντικό να είµαστε σε θέση να καταλάβουµε µε ποιο τρόπο και για ποιους λόγους έχουν αλλάξει  
διάφορα δεδοµένα. Έτσι, έχουµε προτείνει ένα µοντέλο (evo-model) που «παρακολουθεί» την εξέλιξη της 
πληροφορίας και συνδέει τις αλλαγές που συµβαίνουν µε τα δεδοµένα που αυτές επηρεάζουν. 

Το evo-model αντιστοιχεί στο evoXML του σχήµατος, 
και ουσιαστικά εµπεριέχει όλο το ιστορικό ενός XML 
εγγράφου καθώς αυτό µεταβάλλεται. Οι χρήστες 
αλληλεπιδρούν µε το πιο πρόσφατο XML έγγραφο, και 
το αλλάζουν µε µια σειρά βασικών λειτουργιών (user 
change) δηµιουργώντας νέα XML στιγµιότυπα τα οποία 
ενσωµατώνονται στο evoXML. Η ενσωµάτωση αυτή 
επιτυγχάνεται αντιστοιχίζοντας τις αλλαγές των χρηστών 
σε αλλαγές (model changes) που εφαρµόζονται στο 
evoXML (βλέπε σχήµα).     

Ο στόχος είναι να υλοποιηθεί µέθοδος αποθήκευσης του 
evo-model (evoXML) σε σχεσιακή ή σε XML βάση 
δεδοµένων και να υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες 
αλλαγών (user changes) µέσω µετάφρασής τους σε SQL ή XQuery αντίστοιχα. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής θα υλοποιηθούν οι µετασχηµατισµοί που εµφανίζονται στην εικόνα σαν 
παχιά βέλη: map, transform, initialize, represent, reconstruct και project. Οι αλγόριθµοι για τους 
µετασχηµατισµούς transform, represent και reconstruct θα σχεδιαστούν στα πλαίσια της διπλωµατικής. Για 
τους υπόλοιπους µετασχηµατισµούς (map, initialize και project) θα δοθούν προδιαγραφές. Θα δοθούν επίσης 
οι απαραίτητες προδιαγραφές για τα evoXML, user changes, και model changes. Επιπλέον, θα υλοποιηθεί 
µια διαπροσωπεία για την χρήση του παραπάνω συστήµατος. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

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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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γιάννης Σταύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 
  Γιώργος Παπαστεφανάτος, 210 6990522 (109), gpapas@imis.athena-innovation.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της διπλωµατικής είναι η ανάπτυξη µιας εφαρµογής που θα καταγράφει, θα 
παρουσιάζει και θα διαχειρίζεται αλλαγές σε ιστοσελίδες, καθώς και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των αλλαγών 
αυτών. 

ΑΤΟΜΑ: 1. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Java (ή αντίστοιχη). 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το ζήτηµα της αναπαράστασης και αποθήκευσης των αλλαγών σε κείµενα και 
γενικά σε δεδοµένα έχει µελετηθεί πολύ, όπως και η ανακατασκευή προηγούµενων στιγµιοτύπων της 
πληροφορίας. Το πρόβληµα που αναδεικνύει ο Ιστός είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δεδοµένα 
που, ενώ εξελίσσονται ανεξάρτητα, οι αλλαγές που υφίστανται συσχετίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελούν οι βιολογικές βάσεις δεδοµένων που συντηρούνται από διαφορετικές οµάδες ερευνητών, όπου 
µια αλλαγή σε µια από αυτές συχνά επιφέρει αλλαγές στις άλλες. Έτσι, χρειάζεται κανείς να αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα του ιστορικού της πληροφορίας κάτω από το φως των συσχετιζόµενων, αλληλεξαρτώµενων 
βάσεων δεδοµένων. 

Ο στόχος της διπλωµατικής είναι να επιδείξει µια προσέγγιση όπου η αλλαγή, σαν έννοια, θα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της λύσης. Θα αναπτυχθεί εφαρµογή που: 
• Θα διαχειρίζεται την εξέλιξη ενός συγκεκριµένου web εγγράφου. Όταν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στο 

έγγραφο αυτό, ο χρήστης θα βασίζεται στην συγκεκριµένη εφαρµογή, η οποία θα τις καταγράφει µε 
κάποιον από τους ήδη γνωστούς από τη βιβλιογραφία τρόπους (στην απλούστερη περίπτωση 
αποθηκεύοντας ολόκληρα τα διαδοχικά έγγραφα, και δίνοντας ένα όνοµα στην οµάδα των αλλαγών που 
οδηγούν σε κάθε νέα έκδοση). 

• Θα παραχωρεί αυτόµατα ένα web address σε κάθε τέτοια οµάδα αλλαγών, ώστε να µπορεί κάποιος να 
αναφερθεί σε µια αλλαγή όπως σε ένα οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο στον ιστό. 

• Θα υποστηρίζει τη διασύνδεση µεταξύ αλλαγών ώστε να µπορεί να καταγράψει κάποιος ποιες αλλαγές 
έχουν οδηγήσει σε ποιες άλλες αλλαγές (πιθανόν µεταξύ διαφορετικών εγγράφων σε διαφορετικά 
websites). 

• Θα αποκρίνεται σε µια συγκεκριµένη web διεύθυνση (που θα σχετίζεται και µε το εν λόγω έγγραφο), 
δίνοντας µια “κάτοψη” όλων των (οµάδων) αλλαγών που έχουν λάβει χώρα στο έγγραφο αυτό, καθώς 
και των διασυνδέσεών τους µε άλλες αλλαγές (στο ίδιο ή σε άλλα έγγραφα). 

• Θα παρουσιάζει οποιοδήποτε προηγούµενο στιγµιότυπο του εγγράφου. Κάθε στιγµιότυπο θα έχει δική 
του web διεύθυνση, που θα παραχωρείται αυτόµατα από την εφαρµογή. 

• Θα επιτρέπει την περιήγηση στον Ιστό δια µέσου των συσχετίσεων των αλλαγών, µέχρι το επίπεδο των 
στιγµιότυπων των αντίστοιχων εγγράφων. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1. A comparative study of XML diff tools. Gregory Cobena, Talel Abdessalem, Yassine Hinnach. INRIA Futurs - 
Projet GEMO, 2004. 
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ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γιάννης Σταύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της διπλωµατικής είναι να µελετηθούν εναλλακτικές µέθοδοι µετάδοσης και 
εκτίµησης θέσης και προσανατολισµού για φορητές συσκευές, που θα εκµεταλλεύονται την προθυµία 
κοντινών συσκευών να µοιραστούν τη δική τους θέση και προσανατολισµό. 

ΑΤΟΜΑ: 1. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Java για mobiles. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τεχνολογία GPS είναι ανεπαρκής (π.χ. 
φαράγγια ψηλών κτιρίων - “urban canyons”, ανεύρεση θέσης σε εσωτερικούς χώρους), ή και µη διαθέσιµη 
(π.χ. χρήστες µε συµβατικές συσκευές). Έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον για εναλλακτικές τεχνικές ανεύρεσης 
θέσης, µε κύριο παράδειγµα την προσέγγιση “wireless positioning” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_Wireless), που χρησιµοποιήθηκε από το iPhone. 

Η διπλωµατική βασίζεται στη ιδέα ότι οι φορητές συσκευές που γνωρίζουν τη θέση τους, µπορούν να την 
εκπέµπουν ώστε να τη χρησιµοποιούν οι κοντινές συσκευές που δεν έχουν δυνατότητα ανεύρεσης θέσης. Θα 
σχηµατίζονται έτσι συνεχώς µεταβαλλόµενα P2P δίκτυα, για µετάδοση συντεταγµένων σε κοντινές 
αποστάσεις µέσω Bluetooth. 

Σε ένα τέτοιο δίκτυο έχει ιδιαίτερη σηµασία η εκτίµηση της ακρίβειας των συντεταγµένων. Για παράδειγµα, 
συντεταγµένες που έχουν ληφθεί πολύ πρόσφατα και κατευθείαν από συσκευή µε GPS είναι πιθανότερο να 
έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια από άλλες που έχουν ληφθεί νωρίτερα και που έχουν µεταφερθεί από συσκευή 
χωρίς δυνατότητα ανεύρεσης θέσης. Επίσης σηµαντικός είναι ο προσεγγιστικός υπολογισµός της θέσης µιας 
συσκευής µε βάση τις πρόσφατες συντεταγµένες που έχουν ληφθεί, και το ρυθµό αλλαγής τους. 

Με παρόµοιο τρόπο µπορεί να εκτιµηθεί σε κάποιες περιπτώσεις και ο προσανατολισµός (προς τα πού είναι 
στραµµένη η συσκευή). Για παράδειγµα, αν όλοι οι άνθρωποι γύρω µου κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση 
είναι πιθανό ότι και εγώ κοιτάζω προς τα εκεί. Αν µια συσκευή γνωρίζει τον προσανατολισµό των άλλων 
κοντινών συσκευών είναι πιθανό να µπορεί να βγάλει κάποιο συµπέρασµα για το δικό της προσανατολισµό. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής θα σχεδιαστούν αλγόριθµοι και θα αναπτυχθεί κατάλληλο λογισµικό για να 
µελετηθούν τα εξής: 

• Πόσο πρακτική είναι η χρήση Bluetooth για τη µετάδοση πληροφορίας µεταξύ κινητών; Σε τι 
αποστάσεις; Με τι ταχύτητες κίνησης; 

• Πως µπορώ να αξιοποιήσω τη γνώση της θέσης κοντινών µου συσκευών για να εκτιµήσω τη δική µου; 
Πόσο καλά µπορώ να τη προσεγγίσω; Αν ήδη έχω µια προσέγγιση της θέσης µου από GPS (ή wireless 
positioning κτλ.) µπορώ να τη βελτιώσω; Το ίδιο για τον προσανατολισµό. 

• Πόσο εφικτή / αποδοτική είναι µια υλοποίηση των παραπάνω τοπικά στη φορητή συσκευή σε σύγκριση 
µε µια «συγκεντρωτική» (centralized) υλοποίηση όπου οι υπολογισµοί θα γίνονταν σε έναν 
εξυπηρετητή; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skyhook_Wireless
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Ο στόχος είναι να υλοποιηθεί και να δοκιµαστεί µια εφαρµογή για κινητά που θα µοιράζεται (εκποµπή-
λήψη) και θα (επαν-)εκτιµά µε «έξυπνο» τρόπο τη θέση του κινητού (λαβαίνοντας υπόψη τα παραπάνω) 
χρησιµοποιώντας Bluetooth. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

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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 “PAPER-MAP” 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γιάννης Σταύρακας, 210 6990522 (103), yannis@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της διπλωµατικής είναι η ανάπτυξη συστήµατος που (α) θα ανακτά από το διαδίκτυο 
εργασίες για µια ερευνητική περιοχή, (β) θα µοντελοποιεί  τους συσχετισµούς (πχ. αναφορές) µεταξύ τους, 
θα κατατάσσει τις εργασίες µε σειρά σπουδαιότητας και θα προτείνει τη σειρά µε την οποία πρέπει να 
µελετηθούν, και (γ) θα παρουσιάζει τις εργασίες και τους συσχετισµούς τους µε τρόπο που θα διευκολύνει 
τον ερευνητή να οργανώσει την µελέτη του. 

ΑΤΟΜΑ: 1-2. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Java (ή αντίστοιχη). 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Για την µελέτη µιας ερευνητικής περιοχής ο ερευνητής αρχίζει συνήθως από 
κάποιες εργασίες που ήδη γνωρίζει ή που βρίσκει στο διαδίκτυο. Από αυτές αρχικά επιλέγει surveys, που 
δίνουν µια συνολική εικόνα της δουλειάς στην περιοχή και περιέχουν πολλές παραποµπές σε σχετικές 
εργασίες. Στη συνέχεια επιλέγει εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί σε καλά συνέδρια από γνωστούς ερευνητές 
και που αναφέρονται από πολλές άλλες εργασίες του χώρου. Για να καθορίσει τη σειρά µε την οποία θα 
διαβάσει τις εργασίες παίζει ρόλο η ηµεροµηνία δηµοσίευσης, καθώς και οι εξαρτήσεις από / αναφορές σε 
άλλες εργασίες. Αυτές τις διαδικασίες θέλουµε να αυτοµατοποιήσουµε, δίνοντας την ευκολία της άµεσης 
ανεύρεσης και κατάταξης εργασιών, συνεδρίων καθώς και συγγραφέων για µια θεµατική περιοχή. 

Ο τρόπος κατάταξης θα βασιστεί στη διαπίστωση ότι οι εργασίες µπορούν να αναπαρασταθούν σαν κόµβοι 
ενός γράφου όπου οι ακµές δηλώνουν αναφορές (references / citations). Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί 
παραλλαγή του αλγόριθµου HITS του Google για να βρεθούν καλά hubs (δηλαδή καλά survey papers) και 
καλά authorities (καλές εργασίες). Η παραλλαγή θα παίρνει υπόψη / θα βγάζει συµπεράσµατα για τη 
σπουδαιότητα των συνεδρίων και των συγγραφέων για τη συγκεκριµένη θεµατική περιοχή. 
Η αρχιτεκτονική απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί. 
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1. Paper meta-crawler. Ξεκινώντας από µια σειρά keywords, ψάχνει συγκεκριµένα sites στον ιστό (πχ 
Google scholar) για εργασίες της αντίστοιχης θεµατικής περιοχής. Τα αποτελέσµατα ολοκληρώνονται 
(απάλειψη διπλοτύπων), αναλύονται λεξικά, αναγνωρίζονται οι οντότητες (πχ συγγραφείς, τίτλοι, κτλ) 
και η πληροφορία αποθηκεύεται στο Paper base. Η πληροφορία αυτή συνιστά το root set. 
2. Reference meta-crawler. Επαυξάνει το root set ως εξής. Για κάθε εργασία του root set ψάχνει τον ιστό 
για εργασίες που την αναφέρουν ή που αναφέρονται από αυτή. Τα αποτελέσµατα περνούν όπως πριν από 
ολοκλήρωση, ανάλυση και αναγνώριση οντοτήτων και αποθηκεύονται στο paper base. Η πληροφορία 
αυτή (µαζί µε το root set) συνιστά το base set. 
3. Model builder. Χτίζεται το µοντέλο που αναπαριστά πρωτίστως τις αναφορές µεταξύ εργασιών. Βάση 
του µοντέλου αποτελεί ένας κατευθυνόµενος γράφος. Η αναπαράσταση του µοντέλου αποθηκεύεται στο 
Model base. 
4. Evaluator. Συµπληρώνει το µοντέλο µε στοιχεία που επιτρέπουν τη ταξινόµηση των εργασιών µε 
διάφορα κριτήρια. Τα στοιχεία προκύπτουν από αλγορίθµους όπως ο HITS, προσαρµοσµένος ώστε να 
παίρνει υπόψη εκτός από καλά hubs (survey papers) και authorities µε βάση τις εισερχόµενες και 
εξερχόµενες ακµές, την ποιότητα συνεδρίων και συγγραφέων, τις ηµεροµηνίες, κτλ.  
5. Viewer. Παρουσιάζει το µοντέλο µε διάφορους τρόπους, και επιτρέπει µια σειρά από λειτουργίες, 
όπως: αλλαγή του base set µε τον αποκλεισµό ή την εισροή εργασιών, model annotation, navigation, 
export, prioritize, etc. 

Η έκταση της διπλωµατικής θα προσαρµοστεί στον αριθµό των ατόµων (ένας ή δύο) που θα ασχοληθούν, 
µετά από συνεννόηση. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/HITS_algorithm
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γιώργος Παπαστεφανάτος, 210 6990522 (109), gpapas@imis.athena-innovation.gr 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο στόχος της διπλωµατικής είναι η υλοποίηση τεχνικών µετασχηµατισµού γράφων εξέλιξης 
σε SQL και DDL εκφράσεις, που θα µπορούν να εκτελούνται σε σχεσιακά συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων. 
Οι γράφοι εξέλιξης χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση της δοµής οικοσυστηµάτων βάσεων 
δεδοµένων και των διαδικασιών εξέλιξης τους. Οι τεχνικές θα µελετηθούν και θα ενσωµατωθούν στο 
υπάρχον σύστηµα «ΕΚΑΤΑΙΟΣ» το οποίο χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση και εξέλιξη 
πληροφοριακών συστηµάτων. 

ΑΤΟΜΑ: 1 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Java 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα και ειδικότερα τα οικοσυστήµατα 
βάσεων δεδοµένων αποτελούν σύνθετα περιβάλλοντα µε πολύµορφες εξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων 
τµηµάτων τους. Τυπικά, η δοµή µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων και 
περιορισµών, όψεων (views) και αποθηκευµένων συναρτήσεων που προσπελαύνουν τους πίνακες αυτούς, 
triggers, κτλ. Αντίστοιχα, µια σειρά από δοµικές µονάδες εκτός του σχήµατος της βάσης δεδοµένων, όπως 
είναι, π.χ., Web σελίδες ή φόρµες εισαγωγής δεδοµένων κ.α., προσπελαύνουν το σχήµα της βάσης 
δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα οικοσύστηµα µε επιπλέον εξαρτήσεις Η αναπαράσταση και 
οπτικοποίηση των εξαρτήσεων αυτών µε έναν ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
διαχείριση ολόκληρου του οικοσυστήµατος και ειδικότερα σε ότι αφορά την εξέλιξή του. Στο υπάρχον 
σύστηµα «ΕΚΑΤΑΙΟΣ», έχουµε ήδη προχωρήσει στην µοντελοποίηση και οπτικοποίηση εξαρτήσεων 

χρησιµοποιώντας γράφους εξέλιξης, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Επιπλέον, οι 
γράφοι εξέλιξης µας επιτρέπουν να ορίσουµε 
ενέργειες εξέλιξης σε τµήµατα του 
οικοσυστήµατος (π.χ. τροποποίηση, διαγραφή ή 
προσθήκη ενός νέου αντικειµένου) και να 
ανιχνεύσουµε τα αντικείµενα που επηρεάζονται 
από τις αλλαγές µε στόχο την αυτόµατη 
προσαρµογή τους. Στο παρόν σύστηµα, η 
προσαρµογή τµηµάτων του οικοσυστήµατος σε 
διαδικασίες εξέλιξης γίνεται µε τη µορφή 
συστάσεων και επισηµειώσεων (annotation) πάνω 
στους κόµβους. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής θα µελετηθούν και θα υλοποιηθούν (α) πράξεις µετασχηµατισµού γράφων 
εξέλιξης µε βάση τις επισηµειώσεις που αποθηκεύονται στους κόµβους και (β) τεχνικές µετασχηµατισµού 
γράφων εξέλιξης σε SQL και DDL εκφράσεις, που θα µπορούν να εκτελεστούν σε σχεσιακά συστήµατα 
βάσεων δεδοµένων. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

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