
Διπλωματικές Εργασίες Έτους 2013-2014 

Υπεύθυνος καθ. Αθανάσιος Τσακαλίδης και επ.  καθ. Μακρής Χρήστος 

Η παρουσίαση των διπλωματικών θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 

9/10/2013, 14:00 -  16.00 στην Π200 

1. Τίτλος:  Μελέτη γλωσσικών μοντέλων (language models)  και  

τεχνικών μηχανικής μάθησης για εξάλειψη πλεονασμού στην 

ανάκτηση πληροφορίας και  πειραματική αξιολόγηση τους  με 

χρήση του συνόλου δεδομένων Clueweb09. 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Μακρής Χρήστος 

Περιγραφή 

Το ClueWeb09 (http://www.lemurproject.org/clueweb09.php/) σύνολο δεδομένων 
σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει την έρευνα για την ανάκτηση πληροφοριών και των 
συναφών τεχνολογιών της ανθρώπινης γλώσσας. Αποτελείται από περίπου 1 
δισεκατομμύρια ιστοσελίδες σε δέκα γλώσσες που συγκεντρώθηκαν τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο του 2009. Το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται στα πλαίσια του συνεδρίου 
TREC και ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετά σύνολα ερωτημάτων με συναφείς εκτιμήσεις 
σχετικότητας. 
H χρήση Γλωσσικών Μοντέλων στην Ανάκτηση Πληροφορίας αρχίζει να επεκτείνεται τα 

τελευταία χρόνια καθώς η απαίτηση για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των 

χρηστών συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας και για ποιοτικότερη ανακτώμενη 

πληροφορία αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παράλληλα αρχίζει να γίνεται κοινός 

τόπος η χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για ποιοτικότερη (χωρίς πλεονασμούς) 

παρουσίαση πληροφορίας στον χρήστη που την αναζητά. Αντικείμενο της συγκεκριμένη 

διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και πειραματική επιβεβαίωση των πιο πρόσφατων 

σχετικών τεχνικών στο ClueWeb09 σύνολο δεδομένων, και η σύγκριση τους με κλασσικά 

μοντέλα.  Θα επιχειρηθεί να γίνει καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των σχετικών 

αλγορίθμων, και ίσως προσπάθεια επέκτασης τους. 

 Προαπαιτούμενα: 
Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίας Υλοποίησης , 
Αλγορίθμων, C++, Java, C# 
Αναφορές  
 R.  Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval: the concepts and 

technology behind search, second edition, ACM Press, 2011. 
 Zhai, C.X., Statistical Language Models for Information Retrieval, A critical Review, 

Foundations and Trends in Information Retrieval, 2(3), 2008, 137-213. 

 

 



2. Τίτλος:  Τεχνικές για Διαχείριση Διαχρονικών Γραφημάτων  

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Μακρής Χρήστος 

Περιγραφή 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η θεωρητική διερεύνηση και η πειραματική 

επιβεβαίωση τεχνικών για σχεδίαση και υλοποίηση διαχρονικών γραφημάτων. Το 

συγκεκριμένο θέμα σχεδίασης δομών δεδομένων έχει εφαρμογή σε τρέχουσες εφαρμογές   

(Facebook, Google+) κ.λ.π. όπου τα γραφήματα/δίκτυα είναι η κύρια δομή δεδομένων για 

μοντελοποίηση  τους .  Πιο συγκεκριμένα μελετούμε το πρόβλημα  διατήρησης πολλαπλών 

εκδοχών ενός γραφήματος  για την απάντηση ερωτημάτων γειτνίασης σε μία συγκεκριμένη 

εκδοχή με χρήση διαχρονικών δομών δεδομένων και μοντέλων χρονικών γραφημάτων. 

 
Προαπαιτούμενα: 
Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίας Υλοποίησης , 
Αλγορίθμων, C++, Java, C# 
Αναφορές  

 Jacob Holm, Kristian de Lichtenberg, and Mikkel Thorup. 2001. Poly-logarithmic 

deterministic fully-dynamic algorithms for connectivity, minimum spanning tree, 2-

edge, and biconnectivity. J. ACM 48, 4 (July 2001), 723-760 

 Spira, P. M.; Pan, A. (1975), "On finding and updating spanning trees and shortest 

paths", SIAM Journal on Computing 4 (3): 375–380, MR 0378466. 

 James R. Driscoll, Daniel D. K. Sleator, and Robert E. Tarjan. 1994. Fully 

persistent lists with catenation. J. ACM 41, 5 (September 1994), 943-959.  

 Paul F. Dietz. 1989. Fully Persistent Arrays (Extended Array). In Proceedings of the 
Workshop on Algorithms and Data Structures (WADS '89), Frank K. H. A. Dehne, 
Jörg-Rüdiger Sack, and Nicola Santoro (Eds.). Springer-Verlag, London, UK, UK, 67-
74. 

 

3. Τίτλος: Αποδοτικές τεχνικές συμπίεσης ανεστραμμένων αρχειων. 

Θεωρία και πράξη. 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Μακρής Χρήστος 

Περιγραφή 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η θεωρητική μελέτη και πειραματική 
επαλήθευση τεχνικών συμπίεσης ανεστραμμένων αρχείων όπως αυτές σχετίζονται με 
ανάθεση αναγνωριστικών (identifier assignment) σε ιστοσελίδες στον παγκόσμιο ιστό. Πιο 
συγκεκριμένα θα μελετηθούν αλγόριθμοι τέτοιων αναθέσεων, και η επίδραση που αυτές οι 
αναθέσεις έχουν σε τεχνικές συμπίεσης χρησιμοποιώντας σαν σύνολο δεδομένων 
πειραματισμού το Clueweb09 web dataset (http://lemurproject.org/clueweb09.php/). 
Ιδιαίτερη προσπάθεια θα δοθεί στο συνδυασμό δύο προσφάτων τεχνικών (οι δύο σχετικές 
αναφορές)  τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά. Θα γίνει προσπάθεια προσδιορισμού των 
βασικών αλγοριθμικών αρχών που διέπουν τις τεχνικές αυτές και θα επιχειρηθεί πρόταση 
βελτίωσής τους. 
Προαπαιτούμενα: 

http://lemurproject.org/clueweb09.php/


Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίας Υλοποίησης 
Αλγορίθμων, C++, Java, C#,  
Αναφορές   

 D. Arroyuelo, S. González, M. Oyarzún, V.  Sepulveda, Document Identifier 

Reassignment and Run-Length-Compressed Inverted Indexes for Improved Search 

Performance, ACM SIGIR 2013,  

 C.Makris, Y. Plegas,  Exploiting Progressions for Improving Inverted Index 

Compression, , WEBIST 2013,  251-256. 

 

4. Τίτλος:  Μελέτη αποδοτικών αλγορίθμων για δυναμική διαχείριση 

ανεστραμμένων αρχείων.  

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Μακρής Χρήστος 

Περιγραφή 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αποδοτικών δομών 
δεδομένων για την διαχείριση  ανεστραμμένων αρχείων  σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου 
μπορεί να γίνει ένθεση και διαγραφή αρχείων. Θα μελετηθούν θεωρητικά οι βασικότερες 
τεχνικές και θα γίνει πειραματική επιβεβαίωση της συμπεριφοράς τους.   Το θέμα είναι 
αρκετά σημαντικό και με ερευνητική διάσταση καθώς οι τεχνικές που προτείνονται  είναι 
λίγες σε πλήθος και βασίζονται κυρίως σε προσεκτικά δρομολογημένα επαναχτισίματα της 
δομές δεικτοδότησης. 
 Προαπαιτούμενα: 
Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίας Υλοποίησης, 
Αλγορίθμων, C++, Java, C# 
Αναφορές  

 Stefan Buttcher and Charles L. A. Clarke. A Hybrid Approach to Index Maintenance 
        in Dynamic Text Retrieval Systems. In Proceedings of the 28th European Conference 
                on Information Retrieval, pages 229{240, London, UK, April 2006. 
 Stefan Βuttcher and Charles L. A. Clarke. Indexing Time vs. Query Time Trade-offs in 

Dynamic Information Retrieval Systems. University of Waterloo Technical Report CS-
2005-31, October 2005. 

 
 

 

5. Αποδοτικά Β-δένδρα/Λεξικά για μεταβλητού μήκους κλειδιά και 

τεχνικές βελτιστοποίησης τους. 

 

Περιγραφή:   
Οι περισσότερες παραλλαγές των Β- δένδρων λειτουργούν για ένα σύνολο κλειδιών 

σταθερού μήκους. Στη παρούσα διπλωματική μελετώνται (θεωρητικά και πειραματικά) 

παραλλαγές των Β-δένδρων για μεταβλητού μήκους κλειδιά. Οι δομές αυτές εκπίπτουν σε 

λεξικά που αντιστοιχούν τα αρχικά κλειδιά σε ατομικά αντικείμενα επιλέγοντας με 

κατάλληλο τρόπο τα στοιχεία διαχωρισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση στο Β-

δένδρο. Θα μελετηθούν τεχνικές που έχουν  ηδη προταθεί και θα γίνει προσπάθεια 

javascript:__doPostBack('ctl00$Main$GridViewPapers$GridViewPapers$ctl04$LinkButtonTitle','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Main$GridViewPapers$GridViewPapers$ctl04$LinkButtonTitle','')


βελτίωσης τους και στη συνέχεια υλοποίησης τους.  Η βασική δομή δεδομένων πάνω στην 

οποία θα κινηθούμε είναι η δομή που περιγράφεται στο paper: M. Bender, H. Hu, B. 

Kuszmaul,  Performance guarantees for B-trees with different-sized atomic keys, PODS 2010, 

305-316 (κοιτάξτε ενδεικτική βιβλιογραφία). 

 

Σχετικά Μαθήματα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Οντοκεντρικός Προγραμματισμός  

 

Επιβλέπων: Μακρής Συνεπιβλέπων: Θεοδωρίδης 

 

Επικοινωνία: theodori @ceid.upatras.gr, makri@ceid.upatras.gr 

 

Ενδεικτική. Βιβλιογραφία: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1807085.1807125 

  

 

6. Εξόρυξη Γνώσης από Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης  

 

Περιγραφή:    
Στην παρούσα διπλωματική θα ερευνηθούν, υλοποιηθούν και αξιολογηθούν πειραματικά 

τεχνικές και μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης πχ twitter, 

facebook. Οι εφαρμογές κοινωνικών δικτύων διατηρούν δεδομένα μεγάλα σε όγκο και 

μορφή (δίκτυο φίλων, εικόνες, κείμενο κλπ) κάνοντας την εξόρυξη γνώσης από αυτά μία 

λειτουργία αρκετά απαιτητική. Ένα από τα προβλήματα που θα εστιάσει η διπλωματική 

είναι η εξόρυξη expert χρηστών σε συγκεκριμένα θέματα σε ένα δίκτυο κοιν. δικτύωσης.  

Θα μελετηθούν καινοτόμοι  αλγόριθμοι  ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης  και θα 

εξεταστεί η εφαρμογή τους σε ένα πραγματικό δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Σχετικά Μαθήματα: Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Γνώσης, Τεχνολογίες Διαδικτύου, 

Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Οντοκεντρικός Προγραμματισμός  

 

Επιβλέπων: Μακρής Συνεπιβλέπων: Θεοδωρίδης 

 

Επικοινωνία: theodori @ceid.upatras.gr, makri@ceid.upatras.gr 

 

Ενδεικτική. Βιβλιογραφία:   

http://research.microsoft.com/en-

us/um/people/counts/pubs/topicalauthoritieswsdm11.pdf 

  

 

 

http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1807085.1807125
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/counts/pubs/topicalauthoritieswsdm11.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/counts/pubs/topicalauthoritieswsdm11.pdf


7. Τίτλος:  Μελέτη αποδοτικών αλγορίθμων για διαχείριση 

δεδομένων συμβολοσειρών στη δευτερεύουσα μνήμη, και 

πειραματική επιβεβαίωσή τους.  

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Μακρής Χρήστος 

Περιγραφή 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων 

αλγορίθμων διαχείρισης συμβολοσειρών, στη κυρια και στη δευτερεύουσα μνήμη, για την 

επίλυση κυρίως προβλημάτων στο χώρο της Βιοπληροφορικής. 

Ο έλεγχος των αλγορίθμων που θα αναπτυχθούν για την διαχείριση βιολογικών 

ακολουθιών θα γίνει με τη χρήση δεδομένων από βιολογικές βάσεις δεδομένων όπως η 

Genbank (http://en.wikipedia.org/wiki/GeneBank) που περιέχει δεδομένα βιολογικών 

ακολουθιών σε όρους DNA και η Swissprot (http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-Prot) που 

περιέχει δεδομένα σε όρους πρωτεϊνών.  Επίσης, αν χρειαστεί θα χρησιμοποιούν και 

δεδομένα από διαθέσιμες βάσεις δεδομένων μικροσυστοιχιών όπως ArrayExpress 

(http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/), και Stanford Microarray Database (SMD) 

(http://smd.stanford.edu/). 

 
 
 Προαπαιτούμενα: 
Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, Αλγόριθμοι, 
Τεχνολογίας Υλοποίησης , Αλγορίθμων, C++, Java, C# 
Αναφορές  

 Iliopoulos, C.S., Makris, C.,  Panagis, Y.,  Perdikuri, K.,  Theodoridis, E.,   Tsakalidis, 
A.K.: The Weighted Suffix Tree: An Efficient Data Structure for Handling Molecular 
Weighted Sequences and its Applications. Fundam. Inform. 71(2-3): 259-277 (2006) 

 Askitis, N.,  Zobel, J.: B-tries for disk-based string management. VLDB J. 18(1): 157-
179 (2009). 

 Algorithms on Strings, Trees and Sequences, D. Gusfield, Cambridge University Press, 
1999 

8. Τίτλος:  Δημιουργία κοινοτήτων από κοινωνικά δίκτυα 

(structural issues) 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Eλεάννα Καφέζα, Μακρής Χρήστος, Ανδρέας Καναβός 

Περιγραφή 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γράφων που αντιπροσωπεύουν 
πραγματικά συστήματα είναι η δομή της κοινότητας, ή αλλιώς η ομαδοποίηση. Δηλαδή η 
οργάνωση των κορυφών σε συστάδες, με πολλές ακμές να ενώνουν κορυφές της ίδιας 
συστάδας και συγκριτικά λιγότερες ακμές να ενώνουν κορυφές διαφορετικών συστάδων. 
Τέτοιες κοινότητες θεωρούνται ανεξάρτητα τμήματα ενός γενικευμένου γράφου. 
Στη διπλωματική αυτή θα υλοποιηθούν τρόποι δημιουργίας κοινοτήτων με ιδιαίτερη 
έμφαση στις τεχνικές που έχουν βασιστεί στη σημασία της ομαδοποίησης αλλά και στην 
περιγραφή των εφαρμογών σε πραγματικά δίκτυα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/GeneBank
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-Prot
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress
http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/
http://smd.stanford.edu/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/i/Iliopoulos:Costas_S=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/p/Panagis:Yannis.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/p/Perdikuri:Katerina.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/t/Theodoridis:Evangelos.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/t/Tsakalidis:Athanasios_K=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/fuin/fuin71.html#IliopoulosMPPTT06
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/z/Zobel:Justin.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/vldb/vldb18.html#AskitisZ09


Προαπαιτούμενα: 
Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη Γνώσης 

Αναφορές: 
Fortunato S. Community detection in graphs,   CoRR abs/0906.0612 (2009). 

9. Ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) και συσχετισμός με 

θεωρία Big five 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Eλεάννα Καφέζα, Μακρής Χρήστος, Ανδρέας Καναβός 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πολλή δουλειά όσον αφορά την εύρεση κόμβων επιρροής σ’ ένα 

κοινωνικό δίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιρροή μετρείται με βάση το 

βαθμό/ικανότητα της επικοινωνίας του ατόμου. Στη διπλωματική αυτή προσεγγίζουμε τη 

διαδικασία αυτή θεωρώντας ότι η επιρροή συνδέεται επίσης με την προσωπικότητα του 

ατόμου και μαρκάρουμε την επιρροή του κάθε κόμβου με βάση την προσωπικότητά του. 

Επιπλέον, επειδή ενδιαφερόμαστε για τη διάχυση των πληροφοριών (diffusion), 

υποθέτουμε ότι δεν είναι μόνο ένα το άτομο που δημιουργεί την επιρροή, αλλά είναι ένα 

ολόκληρο δίκτυο που αποτελεί την επιρροή. 

Έτσι, με βάση τη θεωρία των personality traits, το big five αποτελεί το πιο κοινό γνώρισμα 

που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα: όταν 

λέμε ότι κάποιος είναι εξωστρεφής εννοούμε ότι είναι ενεργός, ενεργητικός, ομιλητικός, 

επιδέξιος στο παιχνίδι, το χιούμορ, ενθουσιώδης. Πρέπει να δούμε κάθε χαρακτηριστικό 

και να εξάγουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται σχετικά συναισθήματα στο twitter και 

στη συνέχεια να κάνουμε την ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) ώστε να 

χαρακτηρίσουμε ένα χρήστη. 

Επομένως είναι μια διπλωματική που έχει σαν στόχο το personality mining, δεδομένου του 

tweeter να κάνει ένα classification των κόμβων με βάση την προσωπικότητα των χρηστών. 

Προαπαιτούμενα: 
Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη Γνώσης 

Αναφορές: 
McCrae R. & John O. An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications, pages 

178-179 

10. Επαλήθευση (verification) ορθής διάχυσης πληροφορίας σε 

κοινωνικά δίκτυα 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Eλεάννα Καφέζα, Μακρής Χρήστος, Ανδρέας Καναβός 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το πρότυπο διάχυσης της πληροφορίας είναι ένα σύνολο 

από δέντρα που έχουν μικρό βάθος. Επομένως, βασιζόμενοι εκεί, μπορούμε να πούμε ότι 

τα communities που έχουν δημιουργηθεί από τον κερματισμό ενός κοινωνικού 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/corr/corr0906.html#abs-0906-0612


δικτύου/γράφου, δεν θα έχουν μεγάλες αλυσίδες από influence, αλλά ότι θα υπάρχουν 

πολλά μικρά δέντρα. Οπότε για να ελέγξουμε την αποδοτικότητα της λύσης μας, θα 

ακολουθήσουμε την παρακάτω μέθοδο. 

Αρχικά, θα μετρήσουμε σε κάθε ένα από τα δίκτυα που σχηματίσαμε, τον αριθμό των 

retweets. Στην παρακάτω εργασία μελετάται εμπειρικά η μετάδοση των μηνυμάτων. Έτσι, 

μπορούμε να εξετάσουμε τον αριθμό των “μικρών δέντρων” μετάδοσης των μηνυμάτων 

στα δίκτυα μας. Δηλαδή να μετρήσουμε πόσες μεταδόσεις μηνυμάτων 1 βαθμού έχουμε σε 

κάθε υπο-δίκτυο μας.   

Προαπαιτούμενα: 
Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη Γνώσης 

Αναφορές: 
Goel S., Watts D. & Goldstein D. The Structure of Online Diffusion Networks 

 

11. Προσωπικότητα (personality) κόμβων και πως επιδράει στη 

διάχυση των πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα 

 

Υπεύθυνος επ. καθ.:  Eλεάννα Καφέζα, Μακρής Χρήστος, Ανδρέας Καναβός 

H διπλωμτική έχει σχέση με κοινωνικά δίκτυα και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια 

από τα μοντέλα για διάχυση των πληροφοριών (diffusion) που να λαμβάνει υπόψη το 

personality του κόμβου. Υπάρχουν δυο βασικά μοντέλα, το The Linear Threshold και το 

Independent Cascade. Αυτά τα μοντέλα είναι πιθανοτικά και βασίζονται σε τυχαίες 

επιλογές. 

Στη διπλωματική αυτή θέλουμε να εξετάσουμε μήπως η πιθανότητα να μεταδώσει κάποιος 

το μήνυμα εξαρτάται και από το personality. Επιπλέον θέλουμε να μελετήσουμε το αν η 

μετάδοση σ’ ένα κοινωνικό δίκτυο ακολουθεί κάποιο από αυτά τα δύο μοντέλα. 

Προαπαιτούμενα: 
Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη Γνώσης 

Αναφορές: 
Kempe D., Kleinberg J. & Tardos E. Maximizing the Spread of Influence through a Social 

Network 

12. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Ευρετηρίων (Indexing 

Methods) σε NoSQL Database Systems 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η υλοποίηση σε Map-Reduce δομών πολύ-

διάστατων δεδομένων (B+ trees, Interval trees, segment trees, R-trees, M-trees, kdd trees) 



που είναι αποθηκευμένα σε NoSQL ΣΔΒΔ (HBASE) οι οποίες εγκαθίστανται στους κόμβους 

ενός HADOOP Cluster. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων data structures σε RAM, PRAM, Distributed και I/O model  

● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, 

Java, mapR, Hadoop, HBASE 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας, Χ. Μακρής 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, makri@ceid.upatras.gr   

Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3.    .             .                                         , Map-Reduce Indexing 

Strategies: Stadying Scalability and Efficiency 

 

13. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Πολυδιάστατων 

ερωτημάτων κορυφογραμμής (Multi-Dimensional Skyline 

Queries) σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων 

που απαντάνε ερωτήματα κορυφογραμμής (skyline queries) σε πολυδιάστατα δεδομένα 

που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που 

υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων skyline αλγορίθμων  

● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση No SQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίες 

Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE 

mailto:sioutas@ceid.upatras.gr
mailto:sioutas@ionio.gr
mailto:makri@ceid.upatras.gr
http://hadoop.apache.org/


Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, tzimas@cti.gr   

Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3. www.cs.umd.edu/class/spring2005/cmsc828s/slides/skyline.pdf   

 

14. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών TOP-K Queries σε 

περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων 

που απαντάνε TOP-K ερωτήματα σε πολυδιάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε 

παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές 

υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων TOP-K αλγορίθμων  

● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση No SQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, 

Java, hadoop, mapR, HBASE 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, tzimas@ionio.gr  

Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.4167&rep=rep1&type=pdf 

Parallel top-k query processing using map-reduce 

 

mailto:sioutas@ceid.upatras.gr
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15. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών TOP-K Dominating Queries 

σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων 

που απαντάνε TOP-K DOMINATING ερωτήματα σε πολυδιάστατα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται 

από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων TOP-K DOMINATING αλγορίθμων  

● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, 

Java, hadoop, mapR, HBASE 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας, Χ. Μακρής 

 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, tzimas@ionio.gr, 

makri@ceid.upatras.gr   

Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3. http://vldb.org/conf/2007/papers/research/p483-yiu.pdf Efficient Processing of Top-k 

Dominating Queries on Multi-Dimensional Data 

16. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Data Mining Algorithms σε 

περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων 

που παρέχουν εξόρυξη γνώσης (clustering, classification, association rules) σε πολύ-

διάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα 

αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων data mining αλγορίθμων  

mailto:sioutas@ceid.upatras.gr
mailto:sioutas@ionio.gr
mailto:tzimas@ionio.gr
mailto:makri@ceid.upatras.gr
http://hadoop.apache.org/
http://vldb.org/conf/2007/papers/research/p483-yiu.pdf


● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις Δεδομένων, Δομές 

Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας, Β.Βερύκιος 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, tzimas@ionio.gr, verykios@eap.gr   

Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3. web.cs.wpi.edu/~cs525/s13-MYE/lectures/6/HadoopAnaly cs.pptx , Hadoop Analytics 

(Mahout) 

 

17. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Record Linkages τεχνικών 

σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών για Record 

Linkage σε πολύ-διάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και 

κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού 

νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων Record Linkage αλγορίθμων  

● Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop 

Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File 

System) 

● Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster 

 

Προαπαιτούμενα: Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις Δεδομένων, Δομές 

Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Γ. Τζήμας, Β.Βερύκιος 

Επικοινωνία:  sioutas@ceid.upatras.gr, sioutas@ionio.gr, tzimas@ionio.gr, verykios@eap.gr   

mailto:sioutas@ceid.upatras.gr
mailto:sioutas@ionio.gr
mailto:tzimas@ionio.gr
mailto:verykios@eap.gr
http://hadoop.apache.org/
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Σχετικές Αναφορές: 

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/ 

2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY 

3. Record Linkage with Map Reduce 

 [PDF] 

Efficient Record Linkage with MapReduce in Very Large ... - Last.fm 

users.last.fm/ stefans/2011sperberbsc.pdf  

[PDF] 

Record Linkage in an Hadoop Environment - WING - National ... 

wing.comp.nus.edu.sg/publica ons/theses/2011/yipeng urop.pdf  

 

18. Έξυπνη παρουσίαση Νέων σε συσκευές Κινητών Τηλεφώνων 

Περιγραφή 
Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθούν και αξιολογηθεί πειραματικά μια εφαρμογή 
κινητών τηλεφώνων που θα παρουσιάζει οπτικο-ακουστικά νεά (web content, rss feeds, 
social news) στους χρήστες. Οι χρήστες θα εισάγουν στην εφαρμογή urls, rss urls, ή/και το 
λογαριασμό για το αγαπημένο τους κοινωνικό δίκτυο (πχ facebook) και λοιπές παραμέτους 
και η εφαρμογή θα τους παρουσιάζει ηχητικά και με εικόνες τα νέα και ενδιαφέροντα 
post/news της ημέρας. 
 
Προαπαιτούμενα: Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη 

Γνώσης, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Προγραμματισμός Κινητών Τηλεφώνων 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Μανόλης Βιέννας, B. Θεοδωρίδης 

Επικοινωνία:  biennas@ceid.upatras.gr, theodori@ceid.upatras.gr  

Σχετικές Αναφορές:  

1. http://www.ihearnetwork.com/ 

2. http://www.qwiki.com/ 

3. text-to-speech (TTS) engines (http://www.geoffsimons.com/2012/06/7-best-
android-text-to-speech-engines.html) 

4. http://popcornjs.org/ 
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19. Ανάπτυξη εφαρμογής σε φορητές συσκευές εξόρυξης 

ομοιότητας χρηστών  
 
Περιγραφή  
Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι είναι οι χρήστες που έχουν λογαριασμό σε κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο και αυτοί που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές. Στα πλαίσια της 

διπλωματικής αυτής θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα που ως στόχο θα έχει την 

εύρεση ομοιότητας μεταξύ προφίλ χρηστών και το οποίο θα: 

 κάνει εξόρυξη γνώσης από το διαδίκτυο μαζεύοντας πληροφορίες για το προφίλ 

των χρηστών 

 διασυνδέεται με τα προφίλ των χρηστών στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα 

μαζεύοντας πληροφορίες για αυτά 

 καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη από την φορητή συσκευή 

 βρίσκει την ομοιότητα μεταξύ προφίλ χρηστών σε διάφορες κατηγορίες και 

συνολικά 

Πιο αναλυτικά θα: 

 αναπτυχτεί μία εφαρμογή για φορητές συσκευές σε κάποια από τις πλατφόρμες 
(android, windows phone, iphone) 

 αναπτυχτούν τα απαιτούμενα web services που θα λαμβάνουν τα δεδομένα από 
την φορητή συσκευή και θα τα αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων κεντρικά 

 θα εξεταστούν όλες οι τεχνολογίες που βοηθάνε στο να μπορεί η συγκεκριμένη 
υλοποίηση να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό χρηστών (nosql databases, graph 
databases, mahout) 

 

Το πρώτο βήμα στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής είναι να εξαχθεί η ομοιότητα μεταξύ 

χρηστών. Αφού γίνει αυτό, το σύνολο των δεδομένων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διάφορους σκοπούς όπως να προτείνει σε έναν χρήστη άλλους χρήστες με παρόμοιο 

προφίλ στην περιοχή που βρίσκεται κ.α. 

Προαπαιτούμενα : Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη 

Γνώσης, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Προγραμματισμός Κινητών Τηλεφώνων 

Επιβλέπων: Αθανάσιος Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Μανόλης Βιέννας 

Επικοινωνία:  biennas@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. http://www.pipl.com/ 
2. Mining the Social Web - http://shop.oreilly.com/product/0636920010203.do 
3. https://research.microsoft.com/en-

us/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p41.pdf 

mailto:biennas@ceid.upatras.gr
http://www.pipl.com/
http://shop.oreilly.com/product/0636920010203.do
https://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p41.pdf
https://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p41.pdf


4. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1463477 
5. http://www.cs.ucdavis.edu/research/tech-reports/2009/CSE-2009-23.pdf 
6. http://islab.kaist.ac.kr/chungcw/InterConfPapers/user_sim.pdf 
7. Keyword: mining user similarity 

 

 

20. Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής γρήγορης ανακάλυψης υπηρεσιών 

παγκόσμιου ιστού μέσω υπολογισμού διατεμνουσών 

υπεργραφημάτων 

Περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την 
αυτόματη ανακάλυψη συλλογών από υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού (web services) που 
ικανοποιούν το σύνολο των ενδιαφερόντων ενός χρήστη, σύμφωνα με τους 
προκαθορισμένους περιορισμούς κόστους. Το πρόβλημα θα μοντελοποιηθεί ως ένα 
πρόβλημα εύρεσης ελαχιστοτικών διατεμνουσών ενός υπεργραφήματος (hypergraph 
transversals), θα υλοποιηθεί ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος για την επίλυση του, ο 
οποίος και θα αποτιμηθεί σε ένα σύνολο πειραματικών δεδομένων. 
 
Προαπαιτούμενα: Διακριτά Μαθηματικά, Θεωρία Γραφημάτων, Τεχνολογίες Εφαρμογών 

Διαδικτύου, Πολύ καλή γνώση Προγραμματισμού (java, eclipse, matlab)  

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ηλίας Σταυρόπουλος 

Επικοινωνία:  estavrop@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Z. Zhu and J. Bailey. Fast Discovery of Interesting Collections of Web Services. In 
Proc. of 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI’06). 

2. G. Antoniou and F. van Harmelen. A semantic Web Premier, 2nd Edition, MIT Press, 
2008.  

3. C. Berge. Hypergraphs, North-Holland Mathematical Library, Vol. 45, Elsevier Science 
Publishers B.V., Amsterdam, 1989. 

 

 

21. Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής δυναμικής ανακάλυψης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω εύρεσης βέλτιστων καλυμμάτων 

ενός υπεργραφήματος 

Περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την 
δυναμική ανακάλυψη συλλογών από ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) που ικανοποιούν 
το σύνολο των ενδιαφερόντων ενός χρήστη, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους 
περιορισμούς κόστους. Το πρόβλημα θα περιγραφεί στα πλαίσια Περιγραφικής Λογικής 
(Description Logics), και θα μοντελοποιηθεί ως ένα πρόβλημα εύρεσης βέλτιστων 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1463477
http://www.cs.ucdavis.edu/research/tech-reports/2009/CSE-2009-23.pdf
http://islab.kaist.ac.kr/chungcw/InterConfPapers/user_sim.pdf


καλυμμάτων (best covering problem). Για την επίλυση του θα υλοποιηθεί ένας 
αποτελεσματικός αλγόριθμος που θα βασίζεται στην έννοια του υπεργραφήματος 
(hypergraph), ο οποίος και θα αποτιμηθεί σε ένα σύνολο πειραματικών δεδομένων. 
 
Προαπαιτούμενα: Διακριτά Μαθηματικά, Θεωρία Γραφημάτων, Τεχνολογίες Εφαρμογών 

Διαδικτύου, Πολύ καλή γνώση Προγραμματισμού (java, eclipse, matlab)  

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ηλίας Σταυρόπουλος 

Επικοινωνία:  estavrop@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. M.S. Hacid, A. Léger, C. Rey, and F. Toumani. Dynamic Discovery of E-services: A Description 
Logics Based Approach. Report, LIMOS, Clemont-Ferrand, France, 2002. 

2. B. Benatallah, M.S. Hacid, A. Léger, C. Rey, and F. Toumani. On Automating Web Services 
Discovery, VLDB Journal 14: 84 – 96, 2005. 

3. G. Antoniou and F. van Harmelen. A semantic Web Premier, 2nd Edition, MIT Press, 2008.  
4. C. Berge. Hypergraphs, North-Holland Mathematical Library, Vol. 45, Elsevier Science 

Publishers B.V., Amsterdam, 1989. 

 

22. Ανάπτυξη λογισμικού διάγνωσης διαβήτη από IR Thermography 

εικόνες 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι : 

1. Ορισμός μεθοδολογίας διάγνωσης διαβήτη με βάση χαρακτηριστικά από IR 

Thermography εικόνες 

2. Παραμετροποίηση αλγορίθμων ανάλυσης εικόνων με σκοπό : 

I. Image pre processing 

II. noise reduction 

III. Image segmentation to define common ROIs 

IV. Image registration and fusion 

3. Ανάπτυξη ενός Decision support system 

I. Αυτόματη επεξεργασία συγκεκριμενων χαρακτηριστικών των εικόνων 

II. Αναγνώριση περιοχών ενδιαφέροντος 

III. Ταξινόμηση με βάση τα παραπάνω. 

 

Προαπαιτούμενα: Image Processing, Matlab, C# 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Γ. Τσακνάκης 



Επικοινωνία:  tsaknaki@ceid.upatras.gr   

Αναφορές: 

1. L.A. Lavery, K.R. Higgins, D.R. Lanctot et al. (2007). Preventing diabetic foot ulcer 
recurrence in high-risk patients: use of temperature monitoring as a self-assessment 
tool. Diabetes Care 30(1), pp. 14-20.  

2. K. Roback (2010). An overview of temperature monitoring devices for early detection 
of diabetic foot disorders. Expert Rev Med Devices 7(5), pp. 711-8.  

3. M. Bharara, J.E. Cobb, D.J. Claremont (2006). Thermography and thermometry in the 
assessment of diabetic neuropathic foot: a case for furthering the role of thermal 
techniques. Int J Low Extrem Wounds 5(4), pp. 250-60.  

 

23. Ανάπτυξη λογισμικού διάγνωσης διαβήτη με βάση τα 

χαρακτηριστικά του δέρματος 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι : 

1. Ορισμός μεθοδολογίας διάγνωσης διαβήτη με βάση τα χαρακτηριστικά του δέρματος. 

2. Παραμετροποίηση αλγορίθμων ανάλυσης εικόνων με σκοπό : 

I. Image pre processing 

II. noise reduction 

III. Image segmentation to define common ROIs 

IV. Image registration and fusion 

3. Ανάπτυξη ενός Decision support system 

I. Αυτόματη επεξεργασία συγκεκριμενων χαρακτηριστικών των εικόνων 

II. Αναγνώριση περιοχών ενδιαφέροντος 

III. Ταξινόμηση με βάση τα παραπάνω. 

 

Προαπαιτούμενα: Image Processing, Matlab, C# 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπωντες: Γ. Τσακνάκης 

Επικοινωνία:  tsaknaki@ceid.upatras.gr   

Αναφορές: 

1 H.Seirafi, K. Farsinejad, A. Firooz et al. (2009). Biophysical characteristics of skin in 
diabetes: a controlled study. J Eur Acad Dermatol Venereol 23 (2), pp.146-9.  

2. J.E. Shaw, R.A. Sicree, P.Z. Zimmet (2010). Global estimates of the prevalence of 
diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 87 (1), pp. 4-14.  

 
 



24. Τίτλος Εξαγωγή Αφαιρετικού Μοντέλου από Σύστημα 

Διαχείρισης Περιεχομένου με χρήση Αντίστροφης Μηχανίκευσης 
 
Περιγραφή  
 
Η ολοένα και αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού 
(Web applications), έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση Model-Driven τεχνικών κατά την 
διαδικασία της ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εξάγει αυτόματα το αφαιρετικό 
μοντέλο (conceptual model) Web applications τα οποία έχουν αναπτυχθεί με βάση ένα 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Το μοντέλο που θα ανακτηθεί θα 
αναπαρασταθεί σύμφωνα με την γλώσσα μοντελοποίησης (WebML). Αντικείμενο, επίσης, 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για την γραφική 
αναπαράσταση του ανακτηθέντος μοντέλου σύμφωνα με τα πρότυπα της WebML. 
 
Προαπαιτούμενα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου. 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Γ. Τζήμας, Β. Γκαντούνα 

Επικοινωνία:  gkantoun@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. WebML - http://www.webml.org/ 

2. ASP.NET, http://www.asp.net/ 
3. Visual Studio 2010, msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx 

 

25. Ανάπτυξη εφαρμογής για την αυτόματη εξαγωγή 

σημασιολογικής ομοιότητας (semantic similarity) μεταξύ συλλογών 

κειμένου 
 
Περιγραφή  
 
Η Σημασιολογική ομοιότητα αφορά τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ εννοιών (όρων) 
που δεν είναι κατ 'ανάγκη λεξιλογικά παρόμοιες. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, 
θα μελετήσουμε μεθόδους υπολογισμού της σημασιολογικής ομοιότητας όρων με την 
εισαγωγή των όρων αυτών σε μια οντολογία και την διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων 
μέσα σε αυτή την οντολογία. Πιο συγκεκριμένα,  θα εξετάσουμε προσεγγίσεις υπολογισμού 
της σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ φυσικών γλωσσικών όρων (χρησιμοποιώντας το 
WordNet ως οντολογία αναφοράς). Ακόμη, θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν οι πιο 
δημοφιλείς μέθοδοι σημασιολογικής ομοιότητας.  
 
Προαπαιτούμενα: Γλωσσική Τεχνολογία, Εξόρυξη δεδομένων 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Γ. Τζήμας, Β. Γκαντούνα 

http://www.webml.org/


Επικοινωνία:  gkantoun@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Semantic Similarity, http://www.codeproject.com/Articles/11835/WordNet-
based-semantic-similarity-measurement 

2. ASP.NET, http://www.asp.net/ 
3. Visual Studio 2010, msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx 

 

26. Δομές Δεδομένων και Δεικτοδότηση Κειμένων 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη αλγόριθμων 

και δομών δεδομένων για την αποδοτική αποθήκευση συλλογών εγγράφων και την 

γρήγορη αναζήτηση μέσα σε αυτά. Η διπλωματική μπορεί να εστιάσει σε διάφορα 

προβλήματα της περιοχής αυτής όπως: 

● αποδοτική αποθήκευση και αναζήτηση σε ιεραρχικές μνήμες  

● αναζήτηση γνωρίζοντας τις κατανομές των ερωτημάτων 

● αποδοτική αποθήκευση και αναζήτηση σε επαναλαμβανόμενα κείμενα  

● συμπίεση και αναζήτηση 

 

Προαπαιτούμενα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι,  Γλώσσες Προγραμματισμού, Ανάκτηση 

Πληροφορίας 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ευάγγελος Θεοδωρίδης 

Επικοινωνία:  theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

4. Paolo Ferragina, Rossano Venturini: Compressed Cache-Oblivious String B-tree. ESA 

2013: 469-480 

5. Paolo Ferragina, Jouni Sirén, Rossano Venturini: Distribution-Aware Compressed 

Full-Text Indexes. ESA 2011: 760-771 

6. Andrés Abeliuk, Rodrigo Cánovas, Gonzalo Navarro: Practical Compressed Suffix 

Trees. Algorithms 6(2): 319-351 (2013) 

7. Travis Gagie, Kalle Karhu, Gonzalo Navarro, Simon J. Puglisi, Jouni Sirén: Document 

Listing on Repetitive Collections. CPM 2013: 107-119 

8. Djamal Belazzougui, Gonzalo Navarro, Daniel Valenzuela: Improved compressed 

indexes for full-text document retrieval. J. Discrete Algorithms 18: 3-13 (2013) 

9. Antonio Fariña, Nieves R. Brisaboa, Gonzalo Navarro, Francisco Claude, Ángeles S. 

Places, Eduardo Rodríguez: Word-based self-indexes for natural language text. ACM 

Trans. Inf. Syst. 30(1): 1 (2012) 

http://www.codeproject.com/Articles/11835/WordNet-based-semantic-similarity-measurement
http://www.codeproject.com/Articles/11835/WordNet-based-semantic-similarity-measurement
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/esa/esa2013.html#FerraginaV13
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/esa/esa2013.html#FerraginaV13
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/s/Sir=eacute=n:Jouni.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/v/Venturini:Rossano.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/esa/esa2011.html#FerraginaSV11
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/a/Abeliuk:Andr=eacute=s.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/c/C=aacute=novas:Rodrigo.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/algorithms/algorithms6.html#AbeliukCN13
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/g/Gagie:Travis.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/p/Puglisi:Simon_J=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/s/Sir=eacute=n:Jouni.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/cpm/cpm2013.html#GagieKNPS13
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/v/Valenzuela:Daniel.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/f/Fari=ntilde=a:Antonio.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/c/Claude:Francisco.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/p/Places:=Aacute=ngeles_S=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/p/Places:=Aacute=ngeles_S=.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/r/Rodr=iacute=guez:Eduardo.html


27. Εύρεση Προτύπων σε πολλαπλές ροές δεδομένων 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη αλγόριθμων 

και δομών δεδομένων για την αναζήτηση προτύπων σε ροές δεδομένων. Σε αυτή την 

εκδοχή του προβλήματος, ένα σύμβολο φτάνει κάθε χρονική στιγμή από τις ροές 

δεδομένων. Το πρόβλημα είναι να απαντηθεί αν εμφανίζεται ένα μοτίβο/πρότυπο σε 

κάποια/κάποιες από τις ροές δεδομένων χρησιμοποιώντας τον λιγότερο δυνατό χώρο. 

Επίσης θα μελετηθεί το πρόβλημα προσεγγιστικής εύρεσης προτύπου με σφάλματα. 

Προαπαιτούμενα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι,  Γλώσσες Προγραμματισμού, Ανάκτηση 

Πληροφορίας 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ευάγγελος Θεοδωρίδης 

Επικοινωνία:  theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. Raphaël Clifford, Markus Jalsenius, Ely Porat, Benjamin Sach: Pattern Matching in 

Multiple Streams. CPM 2012: 97-109 

2. Benny Porat , Ely Porat, Exact and Approximate Pattern Matching in the Streaming 

Model, Proceedings of the 2009 50th Annual IEEE Symposium on Foundations of 

Computer Science, p.315-323, October 25-27, 2009 

28. Yλοποίηση Συστήματος Εντοπισμού Λογοκλοπής (Plagiarism 

Detection) σε περιβάλλον Cloud 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη αλγόριθμων 

και δομών δεδομένων για την ανάλυση συλλογών κειμένου για τον εντοπισμό σημείων 

λογοκλοπής. Θα μελετηθούν σύγχρονες τεχνικές δεικτοδότησης εγγράφων, φυσικής 

επεξεργασίας γλώσσας, εξαγωγής οντοτήτων από κείμενα κλπ με στόχο τον εντοπισμό 

τμημάτων που έχουν υποστεί αντιγραφή (μερική ή πλήρης). Οι τεχνικές αυτές θα 

υλοποιηθούν και θα δοκιμασθούν στην πράξη σε περιβάλλοντα νέφους. 

Προαπαιτούμενα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι,  Γλώσσες Προγραμματισμού, Ανάκτηση 

Πληροφορίας 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ευάγγελος Θεοδωρίδης 

Επικοινωνία:  theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/
http://www.topagrodeals.com/


1. Efstathios Stamatatos. 2011. Plagiarism detection based on structural information. 

In Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and 

knowledge management (CIKM '11),pages 1221-1230.  

2. Fernando SáNchez-Vega, Esaú Villatoro-Tello, Manuel Montes-Y-GóMez, Luis 

VillaseñOr-Pineda, and Paolo Rosso. 2013. Determining and characterizing the 

reused text for plagiarism detection.Expert Syst. Appl. 40, 5 (April 2013) 

3. Salha Alzahrani, Vasile Palade, Naomie Salim, and Ajith Abraham. 2012. Using 

structural information and citation evidence to detect significant plagiarism cases in 

scientific publications. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 63, 2 (February 2012), 286-312.  

29. Χωρικές - Κειμενικές ενώσεις ομοιότητας 

Οδηγούμενες από σύγχρονες εφαρμογές όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα κινητά τηλέφωνα 

κλπ οι βάσεις δεδομένων καλούνται να αποθηκεύσουν αντικείμενα που αποτελούνται τόσο 

από χωρικά δεδομένα (GPS στίγμα, διαδρομή κλπ) όσο και από στοιχεία κειμένου. Μελέτη 

της διπλωματικής αυτής είναι δομές δεδομένων και αλγόριθμοι για την αποδοτική 

αναζήτηση τέτοιων αντικειμένων συνδυάζοντας  τόσο χωρικές δομές όσο και αλγόριθμους 

αναζήτησης σε κείμενα ή αλγόριθμους ενώσεων συνόλων.  

Προαπαιτούμενα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι,  Γλώσσες Προγραμματισμού, Ανάκτηση 

Πληροφορίας 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ευάγγελος Θεοδωρίδης 

Επικοινωνία:  theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. Panagiotis Bouros, Shen Ge, and Nikos Mamoulis. 2012. Spatio-textual similarity 

joins. Proc. VLDB Endow. 6, 1 (November 2012), 1-12. 

2. Xin Cao, Gao Cong, Christian S. Jensen, and Beng Chin Ooi. 2011. Collective spatial 

keyword querying. In Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International 

Conference on Management of data (SIGMOD '11). ACM, New York, NY, USA, 373-

384. 

30. Εξόρυξη Ιατρικών/Βιολογικών Οντοτήτων από συλλογές 

Κειμένων  

Περιγραφή 

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθούν και αξιολογηθούν πειραματικά αλγόριθμοι 

εξόρυξης ιατρικών και βιολογικών οντοτήτων και σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων (πχ. 

πρωτεΐνες και πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις ή γονιδίων, φαρμάκων και αλληλεπιδράσεων 

τους) από συλλογές βιολογικών κειμένων που βρίσκονται στο διαδίκτυο.  Ποιο 



συγκεκριμένα θα εστιάσει στην εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης στο PUBMED, την μεγαλύτερη 

online βάση δεδομένων ιατρικών και βιολογικών επιστημονικών εργασιών.   

Προαπαιτούμενα: Βιοπληροφορική, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Γνώσης, Αλγόριθμοι, 

Γλώσσες Προγραμματισμού 

Επιβλέπων: Τσακαλίδης   

Συνεπιβλέπων: Θεοδωρίδης    

Επικοινωνία: theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. Jοrg Hakenberg, Robert Leaman, Nguyen Ha Vo, Siddhartha Jonnalagadda, Ryan 

Sullivan, Christopher Miller, Luis Tari, Chitta Baral, and Graciela Gonzalez. 2010. 

Efficient Extraction of Protein-Protein Interactions from Full-Text Articles. IEEE/ACM 

Trans. Comput. Biol. Bioinformatics 7, 3 (July 2010), 481-494. 

2. Nate Sutton , Laura Wojtulewicz , Neel Mehta , Graciela Gonzalez, Automatic 

approaches for gene-drug interaction extraction from biomedical text: corpus and 

comparative evaluation, Proceedings of the 2012 Workshop on Biomedical Natural 

Language Processing, June 08-08, 2012, Montreal, Canada 

31. Αλγόριθμοι Ανάλυσης Δεδομένων Next Generation Sequencing   

Περιγραφή 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη αλγόριθμων 

και δομών δεδομένων για την αποδοτική ανάλυση μεγάλου πλήθους ακολουθιών DNA στην 

κύρια μνήμη υπολογιστικών συστημάτων. Θα γίνει εστίαση είτε στο πρόβλημα της 

εξαγωγής των μέγιστων κοινών υπο-συμβολοσειρών /προθεμάτων (Longest Common 

Prefix/Substring) ή στους αλγόριθμους ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης ακολουθιών 

(sequence clustering). 

Προαπαιτούμενα: Βιοπληροφορική, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Γνώσης, Αλγόριθμοι, 

Γλώσσες Προγραμματισμού 

Επιβλέπων: Τσακαλίδης   

Συνεπιβλέπων: Θεοδωρίδης    

Επικοινωνία: theodori@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. Markus J. Bauer, Anthony J. Cox, Giovanna Rosone, and Marinella Sciortino. 2012. 

Lightweight LCP construction for next-generation sequencing datasets. In 

Proceedings of the 12th international conference on Algorithms in Bioinformatics 



2.  Kamil Salikhov, Gustavo Sacomoto, Gregory Kucherov: Using Cascading Bloom 

Filters to Improve the Memory Usage for de Brujin Graphs. 364-376 WABI 2013 

32. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για συλλογή δεδομένων 

από αισθητήρες ενσωματωμένους σε smartphone σε εθελοντική 

βάση. 

Περιγραφή 

Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για Android smartphone μέσω 

της οποίας θα συλλέγονται δεδομένα από αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στα κινητά 

αυτά. Τα κινητά θα προέρχονται από μια δυνητική βάση εθελοντών χρηστών, οι οποίοι θα 

είναι διατεθειμένοι να καταγράψουν δεδομένα και να τα διαθέσουν προς δημόσια χρήση. 

Για παράδειγμα, θα μπορούν να συλλέγονται πληροφορίες για τα επίπεδα θορύβου στο 

κέντρο της Πάτρας μέσω του μικροφώνου των κινητών, ή της ποιότητας του οδοστρώματος 

στους δρόμους της πόλης μέσω των επιταχυνσιόμετρών τους, κ.α. Θα αξιοποιηθεί σχετική 

προεργασία πάνω σε παρόμοια εφαρμογή. 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

● Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών σε Android και Web Services. 

● Μελέτη τεχνολογικής πλατφόρμας για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα 

καθώς και υπάρχουσας αντίστοιχης εφαρμογής. 

● Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές και διενέργεια πειραματικής 

αξιολόγησης στους δρόμους της Πάτρας. 

  

Προαπαιτούμενα : Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου, προγραμματισμός κινητών τηλεφώνων 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ε. Θεοδωρίδης, Γ.Μυλωνάς 

Επικοινωνία: {theodori, mylonasg}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. http://ambientdynamix.org/ 

2. Georgios Chatzimilioudis, Andreas Konstantinidis, Christos Laoudias, Demetrios 

Zeinalipour-Yazti: Crowdsourcing with Smartphones. IEEE Internet Computing 16(5): 

36-44 (2012) 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/s/Salikhov:Kamil
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/s/Sacomoto:Gustavo
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/k/Kucherov:Gregory
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/c/Chatzimilioudis:Georgios.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/internet/internet16.html#Chatzimilioudis0LZ12


33. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής εγκατάστασης σε 

δημόσιο χώρο με τη χρήση αισθητήρων, smartphone και 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. 

Περιγραφή 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας διαδραστικής εγκατάστασης (interactive 

installation) στο χώρο του Τμήματος, η οποία θα αξιοποιεί ένα συνδυασμό από τεχνολογίες 

όπως αισθητήρες Arduino, smartphone (Android, iOS ή Windows Phone) καθώς και 

συστήματα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook). Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει για 

κάποιο χρονικό διάστημα ή σε μόνιμη βάση, ως παρέμβαση στο χώρο του Τμήματος με 

εικαστικές, ηχητικές και κοινωνικές αποχρώσεις. 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

● Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών σε smartphones καθώς και συναφών δικτυακών τεχνολογιών. 

● Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών με τη χρήση Arduino. 

● Ανάπτυξη διαδραστικής εγκατάστασης και διενέργεια πειραματικής αξιολόγησης. 

  

Προαπαιτούμενα : Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου, ψηφιακά/βασικά ηλεκτρονικά, ενδιαφέρον για εικαστικά/μουσική 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ε. Θεοδωρίδης, Γ.Μυλωνάς 

Επικοινωνία: {theodori, mylonasg}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. Kafebook: http://ru1.cti.gr/aigaion/?page=publication&kind=single&ID=892 

2. http://www.mediamatic.nl/216/en/social-media-installations 

34. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη 

αθλητικών διοργανώσεων με χρήση smartphone και 

αισθητήρων 

Περιγραφή 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας που θα συνδυάζει τη χρήση 

smartphone και συναφών τεχνολογιών για την ομαλή διεξαγωγή και λεπτομερέστερη 

παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων, με εστίαση σε αγώνες τρεξίματος, αντοχής, 

σε βουνό, κτλ., στους οποίους είναι χρήσιμο να υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου αγώνα. Το σύστημα θα έχει και μία δικτυακή 

διεπαφή χρήστη για πληρέστερη κάλυψη ενός τέτοιου γεγονότος. 



Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

● Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

εφαρμογών σε Android/iOS και Web Services, Web sites. 

● Μελέτη τεχνολογικής πλατφόρμας για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα, 

NFC, RFID, QRtags. 

● Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές και διενέργεια πειραματικής 

αξιολόγησης στο πλαίσιο κάποιου σχετικού αγώνα. 

  

Προαπαιτούμενα : Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου, προγραμματισμός κινητών τηλεφώνων 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ε. Θεοδωρίδης, Γ.Μυλωνάς 

Επικοινωνία: {theodori, mylonasg}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. http://www.utmb.livetrail.net/parcours.php?course=ccc 

2. http://www.utmb.livetrail.net/ 

3. http://802timing.com/ 

4. http://itzabouttime.com/ 

 

 

35.  Εφαρμογή τεχνικών οπτικοποίησης (visualization) σε με μεγάλο 

όγκο δεδομένων 

Περιγραφή 
 
Ο όρος οπτικοποίηση δεδομένων (data visualization) αναφέρεται στην αναπαράσταση των 
δεδομένων χρησιμοποιώντας γραφικά, κίνηση και άλλα πολυμεσικά εργαλεία. Σκοπός της 
διαδικασίας είναι η αναπαράσταση των δεδομένων με αποδοτικό τρόπο προκειμένου να 
αποκαλύψουμε και να κατανοήσουμε νέες διασυνδέσεις και συσχετίσεις που υπάρχουν 
ανάμεσα στα δεδομένα και που δύσκολα θα γίνονται αντιληπτές με άλλο τρόπο. 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων 
οπτικοποίησης σε μεγάλο όγκο δεδομένων. 
 
Προαπαιτούμενα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Προηγμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα, Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Γ. Τζήμας, Μ. Ιωάννου 

Επικοινωνία:  tzimas@cti.gr, ioannouz@ceid.upatras.gr  

http://www.utmb.livetrail.net/parcours.php?course=ccc
http://www.utmb.livetrail.net/
http://802timing.com/
http://itzabouttime.com/
mailto:tzimas@cti.gr
mailto:ioannouz@ceid.upatras.gr


Σχετικές Αναφορές:  

1. Manyeyes (http://manyeyes.com) 
2. Flare – Data Visualization for the Web (http://flare.prefuse.org/) 
3. Jeffrey Heer, Michael Bostock, Vadim Ogievetsky, «A Tour through the Visualization 

Zoo» (http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1805128) 

 

36. Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης εβδομαδιαίου 

προγράμ-ματος και καρτέλας βαθμολογίας φοιτητή για φορητές 

συσκευές Android 

Περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής που θα 
διαχειρίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενός φοιτητή πανεπιστημίου καθώς και την 
καρτέλα της βαθμολογίας του για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Τα δεδομένα θα 
είναι προσπελάσιμα τόσο από την φορητή συσκευή όσο και από μία αντίστοιχη web 
εφαρμογή και θα υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των δεδομένων της φορητής συσκευής και 
της web εφαρμογής. 
 
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Εκμάθηση και εμβάθυνση στην πλατφόρμα Android και των σχετικών εργαλείων 
(Eclispe, Android SDK κλπ). 

 Μελέτη τεχνολογικής πλατφόρμας για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα. 

 Εκμάθηση υπηρεσιών διαδικτύου (web services). 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές που να συνδυάζει όλα τα παραπάνω 
καθώς και της αντίστοιχης web εφαρμογής 

 
Προαπαιτούμενα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Προηγμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα, καλή γνώση Java  

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Νοδαράκης 

Επικοινωνία:  nodarakis@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

4. Android Development: http://developer.android.com/index.html 
5. RESTful Web Services: 

http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/ 
6. Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/ 

 

 

http://manyeyes.com/
http://flare.prefuse.org/
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1805128
http://developer.android.com/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/
http://www.eclipse.org/downloads/


 

37. Τίτλος:  Ανάπτυξη social εφαρμογής για φορητές συσκευές 

Android 
 
Περιγραφή  
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής θα είναι η ανάπτυξη μιας social εφαρμογής για 

την περιοχή της Πάτρας. Ο χρήστης θα συνδέεται στην εφαρμογή κάνοντας χρήση του 

λογαριασμού του στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Ο χρήστης θα μπορεί να 

ανεβάζει πληροφορίες για διάφορα σημεία στην περιοχή της Πάτρας χρησιμοποιώντας τα 

Google Maps. Οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε έναν εξυπηρετητή και κάθε χρήστης 

θα μπορεί να εμφανίζει τα σημεία των φίλων του πάνω στον χάρτη.  Τα σημεία που θα 

εμφανίζονται πάνω στον χάρτη θα έχουν τη μορφή μίας μικρογραφίας της φωτογραφίας 

του χρήστη στο Facebook. Με την επιλογή ενός σημείου θα εμφανίζονται οι πληροφορίες 

που έχει καταχωρήσει ο αντίστοιχος χρήστης σε ένα bubble. Κάθε χρήστης θα μπορεί να 

προσθέτει και σχόλια σε μία καταχώρηση ενός φίλου του. Επίσης, κάθε χρήστης θα μπορεί 

να αναζητήσει οδηγίες για το πώς μπορεί να φτάσει σε ένα ή περισσότερα σημεία (3 το 

πολύ) και ποια είναι η βέλτιστη επιλογή για να τα επισκεφθεί όλα στο μικρότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα. 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 
1. Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογίας και σχετικών εργαλείων τεχνολογικής 

πλατφόρμας για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα (Eclipse, Android, Android 
SDK) 

2. Μελέτη τεχνολογίας Google Maps. 
3. Εκμάθηση υπηρεσιών διαδικτύου (web services). 
4. Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές που να συνδυάζει όλα τα παραπάνω. 

 

Προαπαιτούμενα : Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Προηγμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα, καλή γνώση Java  

Επιβλέπων: Αθανάσιος Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Νικόλαος Νοδαράκης 

Επικοινωνία:  nodarakis@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Διπλωματική εργασία κ. Νοδαράκη: «Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών (GIS) για φορητές συσκευές σε περιβάλλον Android» 

2. Android Development: http://developer.android.com/index.html 

3. Google Maps for Android: 

https://developers.google.com/maps/documentation/android/hello-mapview 

4. RESTful Web Services: 

http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/ 

Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/ 

http://developer.android.com/index.html
https://developers.google.com/maps/documentation/android/hello-mapview
http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restful/
http://www.eclipse.org/downloads/


 

38. Μελέτη Επιδημιολογικού Μοντέλου SIS σε αυθαίρετο γράφημα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη του 

επιδημιολογικού μοντέλου SIS σε ένα αυθαίρετο γράφημα. Σε αυτή την εκδοχή του 

προβλήματος, ένας ιός εξαπλώνεται σε ένα γράφημα, όπου οι κόμβοι του γραφήματος 

παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας απέναντι στον ιό. Στόχος, είναι η 

μαθηματική περιγραφή του μοντέλου και ο υπολογισμός κατωφλίων που προσδιορίζουν 

κρίσιμα σημεία για την εξάπλωση ή μη του ιού. Επίσης, θα υλοποιηθεί προσομοίωση του 

μοντέλου σε συνθετικά γραφήματα αλλά και πειράματα σε πραγματικά δεδομένα. Η 

διπλωματική βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως: 

 Βιολογία, όπου ο ιός αναφέρεται σε μία ασθένεια που εξαπλώνεται σε μία 

ομάδα του πληθυσμού. 

 Viral Marketing, όπου ο ιός έχει τη μορφή ενός προϊόντος, μίας φήμης 

(rumor) ή είδησης που εξαπλώνεται σε ένα δίκτυο χρηστών. 

Προαπαιτούμενα: Αλγόριθμοι, Γραμμική Άλγεβρα, Γλώσσες Προγραμματισμού 

Επιβλέπων: Α. Τσακαλίδης   

Συνεπιβλέπων: Α. Ράπτη, Γ. Τζήμας 

Επικοινωνία: arapti@ceid.upatras.gr, tzimas@cti.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

1. B. Aditya Prakash, Alex Beutel, Roni Rosenfeld, and Christos Faloutsos. Winner Takes 
All: Competing Viruses or Ideas on fair-play Networks. WWW 2012, April 16–20, 
2012. 

2. B. Aditya Prakash, Deepayan Chakrabarti, Michalis Faloutsos, Nicholas Valler, 
Christos Faloutsos. Threshold Conditions for Arbitrary Cascade Models on Arbitrary 
Networks.0020Knowledge and Information Systems Journal, 549-575, Springer. 
2012. 

 

39. Τίτλος: Εφαρμογή κινητού (smartphone) και tablet για 

ηλεκτρονική καρτέλα ασθενούς σε νοσοκομειακές μονάδες με 

τεχνολογία windows phone 8 ή android ή iPhone 
 
Περιγραφή  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή, η οποία θα είναι 

προσαρμοσμένη σε κινητά και φορητές συσκευές με στόχο τη χρησιμοποίηση της από το 

Προσωπικό Υγείας εντός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Η εφαρμογή αυτή είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε Γιατρούς και Νοσηλευτές, σε όλους τους χώρους 

του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 

mailto:arapti@ceid.upatras.gr
mailto:tzimas@cti.gr


Συγκεκριμένα οι λειτουργίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι Γιατροί είναι: να 

μπορούν να ενημερωθούν για το ιστορικό του ασθενούς, όπως είναι οι διαγνώσεις, η 

φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται και αν έχει συγκεκριμένες αλλεργίες. Μια άλλη 

λειτουργία για τους γιατρούς είναι να μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία του 

ασθενή, είτε να μπορούν να αναγνώσουν το θερμομετρικό διάγραμμα. Μια σημαντική 

λειτουργία είναι ακόμη η άμεση ενημέρωση για τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Επίσης η 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση θα είναι τμήμα της συγκεκριμένης εφαρμογής. Τέλος μια 

βασική λειτουργία είναι η αποστολή παραπεμπτικών άμεσα προς το Αιματολογικό, 

Μικροβιολογικό και Βιοχημικό εργαστήριο.  

Από την πλευρά των Νοσηλευτών θα μπορούν να καταγράψουν τις μετρήσεις της 

θερμοκρασίας του ασθενή και να συμπληρώσουν στον φάκελο οποιαδήποτε πληροφορία 

θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη για τον ιατρό, όπως θα μπορούσε να είναι η αντίδραση του 

ασθενή στη φαρμακευτική αγωγή. Τέλος μια ακόμα λειτουργία θα είναι να μπορούν να 

δουν τη φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. 

Αναμενόμενα οφέλη με τη δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να 

εξοικονομηθεί χρόνος ο οποίος καταναλώνεται είτε στο γραφείο του Ιατρού είτε στο 

σταθμό Νοσηλευτών για τη συμπλήρωση διαφόρων εγγράφων. Επίσης να γίνεται μια 

πληρέστερη καταγραφή δεδομένων προς τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του ασθενούς. 

Εκτός όμως από την εξοικονόμηση του χρόνου από πλευράς Ιατρών και Νοσηλευτών, 

επίσης επιτρέπεται καλύτερος προγραμματισμός στα εργαστήρια, τα οποία ενημερώνονται 

για τα παραπεμπτικά εγκαίρως και μπορούν να προγραμματίσουν τις εργασίες τους 

καλύτερα. 

Η εφαρμογή απευθύνεται στο Νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου και θα 

περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: την καταγραφή των ζωτικών σημείων του ασθενή, όπως 

θερμοκρασία, πίεση, σφυγμούς, αναπνοές, SpO2, Κ.Φ.Π., κενώσεις και τις τιμές του 

σακχάρου (Οι λειτουργίες και οι ενέργειες είναι διαθέσιμες και θα δοθούν στο φοιτητή που 

θα αναλάβει τη διπλωματική). 

Προαπαιτούμενα Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: E. Σακκόπουλος, M. Πάσχου 

Επικοινωνία: {sakkopul, paschou}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Διπλωματική εργασία κ. Μπασαγιάννη: «Blood Pressure Tracker εφαρμογή για 
windows phone 7» 

2. Care@HOME: A Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood 
Pressure Tracking. Mersini Paschou, Efrosini Sourla, George Basagiannis, Evangelos 
Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 
Volume 7451, Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Pages 69-83 

 



40. Τίτλος: Εφαρμογή κινητού και διασύνδεση με υπηρεσίες 

διαδικτύου (web services) με χρήση επικοινωνίας με ΗΤΤP, και SMS 

(text μηνύματα κινητών) για θέματα υγείας 
 
Περιγραφή  
Πρόκειται για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής σε φορητή συσκευή η οποία θα 

εφαρμόζει αποδοτικές πολιτικές αποστολής και λήψης δεδομένων με στόχο την 

ελαχιστοποίηση του κόστους και του όγκου δεδομένων για τους χρήστες. Δεδομένα 

εφαρμογών που αφορούν σε καταγραφές υγείας στέλνονται σε εξυπηρετητές αποθήκευσης 

personal health record service ή απευθείας στους θεράποντες ιατρούς. Μια τέτοια 

εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη καταγραφής θεραπείας και αποτελεσμάτων 

ιατρικών εξετάσεων ή μετρήσεων (π.χ. μέτρηση αρτηριακής πίεσης κλπ) από ασθενείς στο 

σπίτι τους αλλά και υποβοήθησης του θεράποντος ιατρού. Η διπλωματική θα εφαρμόσει 

εναλλακτικές δικτυακές συνδέσεις από εφαρμογή κινητού προς υπηρεσίες διαδικτύου (web 

services) και θα τις συγκρίνει, ώστε να εξεταστεί πόσο αλλάζει ο όγκος των δεδομένων κλπ 

ανάλογα με το πρωτόκολλο κατά την αποστολή/λήψη δεδομένων. 

 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:  

 Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογίας και σχετικών εργαλείων τεχνολογικής 
πλατφόρμας για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα  

 Εκμάθηση τεχνολογιών web services. 

 Ανάπτυξη εφαρμογής πελάτη για φορητές συσκευές που να συνδυάζει όλα τα 
παραπάνω. 

Προαπαιτούμενα Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου, Εμπειρία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών διαδικτύου 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: E. Σακκόπουλος, M. Πάσχου 

Επικοινωνία: {sakkopul, paschou}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Διπλωματική εργασία κ. Μπασαγιάννη: «Blood Pressure Tracker εφαρμογή για 
windows phone 7» 

2. Care@HOME: A Mobile Monitoring System for Patient Treatment and Blood 
Pressure Tracking. Mersini Paschou, Efrosini Sourla, George Basagiannis, Evangelos 
Sakkopoulos and Athanasios Tsakalidis, Lecture Notes in Computer Science, 2012, 
Volume 7451, Information Technology in Bio- and Medical Informatics, Pages 69-83 

3. Ενδεικτικές εφαρμογές που μπορούν να οργανωθούν με τεχνικές μηχανικής 
λογισμικού  
http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/patient/227700177?p
gno=1 
http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/patient/227700177?p
gno=10 



http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/patient/227700177?p
gno=11 
http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/patient/227700177?p
gno=12 
http://www.informationweek.com/news/galleries/healthcare/patient/227700177?p
gno=15 

 

41. Ανωνυμοποίηση – Προστασία προσωπικών δεδομένων θέσης 

χρηστών σε κινητές και φορητές συσκευές για εμπορικές 

εφαρμογές σε Κινητό και PDA (Περιβάλλον Windows Phone 8) 
 
 
Περιγραφή: 
Πολλές εφαρμογές για φορητές συσκευές κάνουν χρήση τεχνικών εντοπισμού θέσης (π.χ. 

GPS ή μέσω τριγωνοποίησης GSM). Για λόγους προστασίας της ασφάλειας και της 

ιδιωτικότητας των χρηστών από επίβουλες πράξεις είναι δυνατό να εφαρμοστούν τεχνικές 

προστασίας της ανωνυμίας της θέσης. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η χρήση 

συστήματος ανωνυμοποίησης θέσης κατά την αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών 

βασισμένες στη θέση από σημείο σε σημείο ενδιαφέροντος για βελτιστοποίηση αγορών για 

κινητές συσκευές με χρήση εξωτερικών και ετερογενών πηγών δεδομένων. Συνολικά θα 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:  

 Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογίας για φορητές συσκευές και ολοκληρωμένων 
εργαλείων αλλά και web services. 

 Μελέτη τεχνολογικής υποδομής για GIS εφαρμογές σε Bing Maps και Google Maps. 

 Εκμάθηση τεχνικών ανωνυμοποίησης 

 Ανάπτυξη εφαρμογής που θα συνδυάζει τα παραπάνω. 
 

Προαπαιτούμενα Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Ανάκτηση  

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: E. Σακκόπουλος, M. Πάσχου 

Επικοινωνία: {sakkopul, paschou} @ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Διπλωματική Εργασία κ. Δημ. Καβαλιεράτου. 
2. Aris Gkoulalas-Divanis and Vassilios S. Verykios Concealing the position of individuals 

in location-based services operational research Volume 11, Number 2, 201-214, DOI: 
10.1007/s12351-009-0050-x 

3. Spyros Sioutas, Emmanouil Magkos, Ioannis Karydis, Vassilios S. Verykios: 
Uncertainty for Anonymity and 2-Dimensional Range Query Distortion. Privacy in 
Statistical Databases 2010: 85-96 



42. Tίτλος: Tεχνικές ανακάλυψης Web Services με διασφάλιση 

ποιότητας με βάση πραγματικές Web Services  
 
Περιγραφή: 
Οι web services είναι μια ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που συνεχώς 

εξαπλώνεται σε εφαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα. Επιτρέπει επικοινωνία  

application-to-application και επαναχρησιμοποίηση αυτόνομων υπηρεσιών μέσω του web. 

Σκοπός της διπλωματικής θα είναι η εμβάθυνση στο τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών web 

και εφαρμογή τεχνικών βελτίωσής τους για εξασφάλιση ποιότητας με δυναμικό και 

ευέλικτο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται κινητοί πελάτες σε ένα δίκτυο. Για παραδειγμα η 

εφαρμογή αυτή θα μπορεί να εκτελέσει μια αλληλουχία χρήσης web services που θα 

πραγματοποιούν: κράτηση εισιτηρίου για σινεμά, κράτηση parking, κράτηση τραπεζιού σε 

επιχειρήσεις ενός εμπορικού κέντρου) 

Στη διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογίας .ΝΕΤ και σχετικών εργαλίων (Visual 
Studio .NET) για Web Services 

2. Εκμάθηση και εμβάθυνση τεχνολογίας .ΝΕΤ και σχετικών εργαλίων (Visual 
Studio .NET) για Windows Phone 7 

3. Μελέτη τεχνολογικής πλατφόρμας web services  
 

4. Ανάπτυξη εφαρμογής που θα εκμεταλλεύεται αλγορίθμους επιλογής WS 
 

Προαπαιτούμενα Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Εξόρυξη Δεδομένων 

Επιβλέπων: Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Ε. Σακκόπουλος 

Επικοινωνία:  sakkopul@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

 

1. Qi Yu, Athman Bouguettaya, Foundations for Efficient Web Service Selection, 
http://it-ebooks.info/book/2851/ 

2. A Survey of WSDL, SOAP and UDDI, Master' s Thesis Günter Orth, Information 
Systems Institute, Vienna University of Technology 

3. Efficient and adaptive discovery techniques of Web Services handling large data 
sets, Journal of Systems and Software, Elsevier 

4. Public Data Sets on AWS http://aws.amazon.com/publicdatasets/ 
 

 

http://it-ebooks.info/book/2851/
http://aws.amazon.com/publicdatasets/


43. Συστήματα, εφαρμογές και αλγόριθμοι για Analytics Διαδικτύου, 

Κινητών και Κοινωνικών Δικτύων  

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η χρήση συστημάτων ανοικτού κώδικα ή / και η 

ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων για ανάλυση των δεδομένων στο Διαδίκτυο (web 

analytics) σε κινητά δίκτυα (mobile analytics) ή σε κοινωνικά δίκτυα (social networks 

analytics). Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

● Μελέτη διαθέσιμων συστημάτων, μεθοδολογιών, αλγορίθμων  

● Εγκατάσταση, δοκιμή παραμετροποίηση ή / και ανάπτυξη νέων τεχνικών. 

 

Προαπαιτούμενα: Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, socialSTORM, hadoop, mapR 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Δ. Τσώλης 

Επικοινωνία:  dtsolis@upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

10. Nick Koudas, “Pollux: Towards Scalable Distributed Real-time Search on Microblogs” 

11. Nick Koudas, “Peckalytics: Analyzing Experts and Interests on Twitter” 

 

44. Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Πολιτιστική 

Κληρονομιά και την Εκπαίδευση 

Στόχος η ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στην Πολιτιστική 

Κληρονομιά με την αξιοποίηση μηχανών τρισδιάστατης αναπαράστασης (π.χ. unreal engine, 

unity κ.α.). Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της παραγόμενης εφαρμογής για την 

εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. 

 

Προαπαιτούμενα: 3D rendering, 3D engines, Unreal, Unity κ.α. 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Δ. Τσώλης 

Επικοινωνία:  dtsolis@upatras.gr 

 
 
 
 



45. Τίτλος:  Μελέτη αποδοτικών αλγορίθμων για διαχείριση 

συμβολοσειρών με χρήση τεχνικών συμπίεσης ανεστραμμένων 

αρχείων 

Περιγραφή 
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αποδοτικών δομών δεδομένων για 
διαχείριση  ανεστραμμένων αρχείων σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Μελετώνται βασικές 
τεχνικές και θα γίνει πειραματική αξιολόγησή τους. Με τις τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται 
επαναληπτικά υπο-συμβολοσειρές που κατασκευάζουν τις τελικές συμβολοσειρές. 
 
Προαπαιτούμενα: Ανεστραμμένα Αρχεία, Γνώση Προγραμματισμού (Java), Δομές 

Δεδομένων, Εξόρυξη Γνώσης, n-grams 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Α. Καναβός 

Επικοινωνία:  kanavos@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

8. Kim, M. S., Whang, K. Y., Lee, J. G. and Lee M. J. n-Gram/2L: A Space and Time 
Efficient Two-Level n-Gram Inverted Index Structure 

9. Iliopoulos, C. S., Makris, Ch., Panagis. Y., Perdikuri K., Theodoridis, E. and Tsakalidis, 
A. The Weighted Suffix Tree: An Efficient Data Structure for Handling Molecular 
Weighted Sequences and its Applications 

 

 

46. Τίτλος:  Εξόρυξη “σημαντικών” υπο-δικτύων από κοινωνικά 

δίκτυα 
 
Περιγραφή  
Στη διπλωματική αυτή θα ερευνηθούν μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα 

(linkedin, twitter, facebook). Το πρόβλημα που θα εστιάσουμε είναι η εξόρυξη ενός 

αριθμού χρηστών, που σχηματίζουν μεταξύ τους υπο-δίκτυο, και που να έχουν κάποια 

συγκεκριμένα γνωρίσματα ώστε το τελικό υπο-δίκτυο να θεωρείται efficient για μεταφορά 

κάποιου μηνύματος σε όλο το εύρος του συνολικού δικτύου. 

Προαπαιτούμενα: Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++), Εξόρυξη 

Γνώσης 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Α. Καναβός 

Επικοινωνία:  kanavos@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  



1. Blondel V. D., Guillaume J.-L., Lambiotte R. and Lefebvre E. Fast unfolding of 
community hierarchies in large networks. 

 
 

47. Τίτλος: Εξόρυξη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με χρήση 

οντολογιών στο Παγκόσμιο Ιστό 
 
Περιγραφή  
Στη διπλωματική αυτή θα μελετηθούν αλγόριθμοι εξόρυξης βιολογικών δεδομένων 

(πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων) από συλλογές δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού. 

Ειδικότερα χρησιμοποιούνται κάποιες οντολογίες (Gene Ontology και Molecular Interaction 

ontology) στο BioCreative. 

Προαπαιτούμενα: Ανάκτηση Πληροφορίας, Βιοπληροφορική, Γνώση Προγραμματισμού 

(C++, Java), Εξόρυξη Γνώσης 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: E. Θεοδωρίδης, Α. Καναβός 

Επικοινωνία: {theodori, kanavos}@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. http://www.readcube.com/articles/10.1093/database/bas017?locale=en 
2. http://www.biocreative.org/ 

 
 

48. Τίτλος: Εξόρυξη χαρακτηριστικών από κοινωνικά δίκτυα 
 
Περιγραφή  
Στη διπλωματική αυτή θα ερευνηθούν μέθοδοι εξόρυξης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

από κοινωνικά δίκτυα (linkedin, twitter, facebook). Το πρόβλημα που θα εστιάσουμε είναι η 

εξόρυξη χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η γλώσσα, η τοποθεσία, με χρήση τεχνικών 

machine learning. 

Προαπαιτούμενα: Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη 

Γνώσης 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Α. Καναβός 

Επικοινωνία: kanavos@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Sloan L., Morgan J., Housley W., Williams M., Edwards A., Burnap P. and Rana O. 
Knowing The Twitters - Deriving Sociologically Relevant Demographics From Twitter 



2. Priedhorsky R., Culotta A. and Del Valle L. Inferring the Origin Locations of Tweets 
with Quantitative Confidence 

 
 

49. Τίτλος: Μελέτη τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης συναισθήματος 

και εφαρμογή τους σε κοινωνικά δίκτυα 
 
Περιγραφή  
Στη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι για ένα κείμενο, μπορούμε να αποφασίσουμε εάν έχει 

θετική ή αρνητική χροιά, ή αν είναι ουδέτερο. Στη διπλωματική αυτή λοιπόν ερευνώνται 

μέθοδοι ανάλυσης συναισθήματος και ακολούθως γίνεται εφαρμογή τους σε διαθέσιμα 

κοινωνικά δίκτυα, όπως το twitter. 

Προαπαιτούμενα: Ανάκτηση Πληροφορίας, Γνώση Προγραμματισμού (C++, Java), Εξόρυξη 

Γνώσης 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Συνεπιβλέπων: Α. Καναβός 

Επικοινωνία: kanavos@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές:  

1. Liu B. Sentiment Analysis and Opinion Mining 
 
 

50.    Δομές Δεδομένων για το πρόβλημα της 2,3-διάστατης 

κυριαρχίας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η θεωρητική και πρακτική μελέτη αλγόριθμων 

και δομών δεδομένων για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος της 3-διάστατης 

κυριαρχίας (3D Dominance Ranges). Έστω P ένα σύνολο n σημείων στο χώρο, στο πρόβλημα 

αναφοράς κυριαρχίας έχοντας ερωτημα  q = (q1, ..., qd)  καλούμαστε να βρούμε όλα τα 

σημεία p = (x1, ..., xd) ∈ P τέτοιο ώστε xi <qi, 1 ≤ i ≤ d. Στην παρούσα διπλωματική θα 

εξετασθούν παραλλαγές του προβλήματος αυτού σε διάφορα μοντέλα υπολογισμού, αλλά 

και σε διάφορους τύπους ερωτημάτων όπως πχ. κυριαρχία σε ένα συγκεκριμένο  

εύρος τιμών κλπ. 

Προαπαιτούμενα: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι,  Γλώσσες Προγραμματισμού 

Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης 

Επικοινωνία: tsak@ceid.upatras.gr 

Σχετικές Αναφορές: 

mailto:tsak@ceid.upatras.gr


1.    Peyman Afshani. On dominance reporting in 3D. In Dan Halperin and Kurt Mehlhorn, 

editors, Algo- 

rithms - ESA 2008, volume 5193 of Lecture Notes in Computer Science, pages 41{51. 

Springer Berlin 

Heidelberg, 2008. 

 
 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΙΒΕΑΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)) – παρατίθεται 4 ενδεικτικό θέματα) 

 

51. Computer Aided Drug Design  
Περιγραφή 

Since drug discovery is a time consuming and quite expensive process, novel, innovative 
drug design approaches and methodologies are constantly developed. Recently, the 
scientific interest in the drug design field has been focused on computer-based bio-
simulations and 3D molecular modeling. Herein, we aim to establish the 3D structure of a 
series of viral enzymes (in the HCV, Dengue, Yellow fever family), which will allow and 
facilitate initially the in silico design and evaluation of novel and potent antiviral agents, 
using structure based de novo drug design techniques. The ultimate goal is to establish a 
pipeline that will aid scientists in the screening and design of antiviral agents towards the 
eradication of major "killer" viral infections & diseases worldwide. The student will be 
acquainted with a series of diverse programming skills currently used in this field. Basic Perl 
or Python programming skills are required for this project. 
 
 

52. Machine Aided Drug Design  
Περιγραφή 

The development of uncountable software packages for drug design has somehow turned a 

highly complex process into a "black box" application, where the scientist prepares the input 

files, chooses some parameters for the analysis and leaves the rest to the computer. 

Inevitably, basing the drug discovery process to the computer's pseudo-knowledge 

marginalizes human intervention and researcher knowledge. Towards this end we are 

currently developing new technological hardware aids that may be used to facilitate rational 

drug design, by focusing on an interactive informed human intervention, where the 

computer is dethroned into a more assistive role. The user uses specialized 3D visual and 

handling devices that allow him to experience a full scale 3D molecular interaction with the 

simulation environment. New software is currently being developed so that real time 

tracking of the user's movement may be incorporated to the molecular simulation in a 

dynamic way that eliminates the need for computationally expensive calculations. 

Programming skills are a pre-requisite in any of the following: C, Perl, AWK or CUDA for the 

development of GPU based code. 

 



53. Evaluation of web based platform 
Περιγραφή 

As part of an ongoing EU project that will be delivering a suite of data mining, collaboration 

and decision support services, we aim to evaluate the usability and efficiency of those 

services. Our principal goal is to familiarize with the provided services by employing them to 

clinico-genomics, medical treatment, and opinion mining data. Additionally, sampling 

methodologies will be studied in order to decide upon the evaluation strategy followed and 

the adequate sample size. As part of this study, questionnaires will be constructed, web 

distributed and results will be analysed based on standard statistical methodologies as well 

as presented in graphical format. Methodologies for handling missing values will be also 

considered. 

 

54. Statistical Analysis of Genomic Data 
Περιγραφή 

Given the rapid advances in genomics and bioinformatics that have taken place in the past 

few years, there is a growing need for analysing vast amount of data and interpreting their 

results. Large-scale cancer genome studies have successfully applied some preliminary 

integration approaches. To this end, we aim to analyse multi-source data using association 

statistics to estimate pair wise as well as group dependencies in the data. Multivariate 

analysis and likelihood-based inference will be also employed to estimate data patterns. The 

ultimate goal is to establish a methodology to integrate different data which measure 

multiple genomic features and discover or validate findings that would not be discovered by 

analysing each data independently. Good programming skills are a pre-requisite (e.g. R 

statistical software, C/C++). 
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55. Statistical Analysis of Genomic Data 

Περιγραφή 
Σκοπός της διπλωματικής είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων θέσεων πρόσδεσης 
μεταγραφικών παραγόντων (TFBSDB), ένα εργαλείο που θα χαρτογραφήσει της 
προβλεφθείσες θέσεις πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων. 
Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της Μοριακής Βιολογίας είναι οι  αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των cis-ρυθμιστικών του DNA στοιχείων και των trans-ενεργοποιητικών πρωτεϊνών 
που επάγουν τη γονιδιακή έκφραση. Μια  σημαντική εξέλιξη στην αναγνώριση ενεργών 
γενωμικών περιοχών πρόσδεσης  μεταγραφικών παραγόντων είναι οι αναλύσεις που 
βρίσκονται στο Encyclopedia of  DNA Elements (ENCODE). Επιπρόσθετα, αλγόριθμοι 
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πρέβλεψης, όπως ο Match και ο MatInspector, συγκρίνουν μικρά τμήματα DNA με Πίνακες 
Βεβαρημένης Θέσης (PWMs)  που παράγονται από την χωρίς χάσματα στοίχιση παρομοίων 
θέσεων-στόχων  συγκεκριμένων μεταγραφικών παραγόντων. Οι κύριες πηγές που 
περιγράφουν PWMs πειραματικώς εξακριβωμένων θέσεων πρόσδεσης ευκαρυωτικών 
μεταγραφικών παραγόντων (TFBSs) είναι η TRANSFAC, μια εμπορική βάση (αν και η έκδοση 
7.0 του 2005 είναι δημόσια διαθέσιμη) και η JASPAR, μια βάση δεδομένων ανοιχτής  
πρόσβασης που περιέχει σήμερα πάνω από 450 ξεχωριστά, επιμελημένα προφίλ που  
περιγράφουν τα πρότυπα πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων και άλλων πρωτεϊνών στο 
DNA μέσω αναγνώρισης ειδικών αλληλουχιών. Η προσέγγιση της σύγκρισης PWMs με 
γενωμικές αλληλουχίες έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα: Παράγει πολλά ψευδοθετικά 
αποτελέσματα. Για να μειωθούν αυτά, οι μόνες γενωμικές περιοχές που θα συγκριθούν με 
γνωστές θέσεις πρόσδεσης θα είναι αυτές που εμφανίζονται ενεργές βάσει του ENCODE. 
Επιπλέον, επειδή η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό JASPAR, περιέχει τις στοιχίσεις των 
αλληλουχιών των μοτίβων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των PWMs, θα 
επιτραπεί η κατασκευή κρυμμένων μοντέλων Markov (HMMs) ή και Weighted Suffix Trees 
(WSTs) τα οποία στη συνέχεια θα συγκριθούν με τις μεταγραφικά ενεργές γενωμικές 
περιοχές.Τα αποτελέσματα μιας γενωμικής ανάλυσης βασισμένης στη σύγκριση 
τωνHMMs/WSTs με τις γενωμικές περιοχές του ENCODE θα είναι αρχεία γενωμικών 
σχολιασμών σε μορφή flat file (GFF3) που θα περιέχουν όλα τα προβλεφθέντα TFBSs. Τα 
αρχεία αυτά θα κατατεθούν στη βάση δεδομένων TFBSDB και θα αναπτυχθεί ένα 
διαδικτυακό εργαλείο που θα παράγει καταλόγους μεταγραφικώνπαραγόντων που 
μπορούν να ρυθμίζουν την έκφραση οποιουδήποτε γονιδίου,ανάλογα με τους 
περιορισμούς που θέτει ο χρήστης. Η χρήση των αρχείων GFF3 που μπορούν να 
ενσωματωθούν πλήρως σε προγράμματα γενωμικής περιήγησης θα διευκολύνει τη χρήση 
από βιολόγους οι οποίοι θα είναι σε θέση να απεικονίσουν δυνητικές 
αλληλεπιδράσειςέλεγχου της γονιδιακής έκφρασης. Τέλος, το παραδοτέο GFF θα 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες αναλύσεις. 
Από τη μελέτη αυτή, ο φοιτητής θα αποκτήσει ευχέρεια στη δημιουργία και χρήση 
HMMs/WSTs, στον προγραμματισμό σε PHP και SQL, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
βάσεων δεδομένων MySQL, κλπ. 
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56. Ανακάλυψη γενωμικών ανισορροπιών, μέσω ανάλυσης 

καρυοτύπων 
Περιγραφή 

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που παρατηρούνται σε γενετικά σύνδρομα, όγκους, κλπ,  
μπορούν να αναγνωριστούν με καρυοτυπική ανάλυση, το αποτέλεσμα της οποίας, 
αναπαριστάται, κυρίως, μέσω της σημειογραφίας του Διεθνούς Συστήματος  Ανθρώπινης 
Κυτταρογενετικής Ονοματολογίας 2013 (ISCN 2013). Καθώς ο τομέας  της κυτταρογενετικής 
επεκτείνεται, συμπεριλαμβάνει μοριακές τεχνικές, όπως  μικροσυστοιχίες Συγκριτικής 



Γενωμικής Υβριδοποίησης (CGH). Αυτό δημιουργεί  την ανάγκη ανάπτυξης υπολογιστικών 
εργαλείων που θα ερμηνεύουν και θα  συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών 
των τεχνικών. Πρόσφατα,  αποκαλύφθηκε το γονιδίωμα της καρκινικής κυτταρικής σειρά 
HeLa. Στη διπλωματική αυτή εργασία, που θα λάβει χώρα σε συνεργασία με το εργαστήριο  
Κυτταρογενετικής του Δρ. Σ. Γκάγκου (ΙΙΒΕΑΑ), σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα  
διαδικτυακό εργαλείο που θα μεταφράζει αυτόματα τα αποτελέσματα της ανάλυσης  των 
πολύπλοκων καρκινικών καριοτύπων στη μορφή των αποτελεσμάτων των  αναλύσεων CGH. 
Το εργαλείο αυτό θα αυτοματοποιεί και θα επεκτείνει τη χρήση της κυτταρογενετικής 
ονοματολογίας για τα νεοπλάσματα και θα παρέχει  σημαντικές πληροφορίες για τη 
γενωμική ανισορροπία των όγκων, βάσει της  προσθήκης ή απώλειας τμημάτων γενωμικών 
αντιγράφων. 
Από τη μελέτη αυτή, ο φοιτητής θα αποκτήσει ευχέρεια στη δημιουργία δυναμικών 
σελίδων HTML, μέσω προγραμματισμού σε PHP και SQL, στο σχεδιασμό και  την εφαρμογή 
βάσεων δεδομένων MySQL, κλπ και θα αποκτήσει γνώσεις γενωμικής  και 
κυτταρογενετικής. 
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